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PRIEKŠVĀRDS.

1929. g. 10. septembrī aizstāvēju Latvijas Ūniversitātes Teolo-

ģijas Fakultātē disertāciju teoloģijas doktora grāda iegūšanai

«Baznīcas un ticības dzīve Vidzemes latviešu draudzēs 1710.—

1740. g.". Šis raksts ir mana tagad klajā laistā darba kodols,

papildināts ar jauniem archīvu materiāliem un paplašināts ar

jaunām nodaļām un apakšnodaļām. Apmēram 2/5 no tagadējā

apjoma neietilpa toreizējā disertācijā. Pilnīgi par jaunu sarak-

stīti šādi gabali: 1. nodaļas 5., 8. un 9. apakšnodaļa, 7. nodaļas
1. apakšnodaļa, 8. nodaļas 3. apakšnodaļa (izņemot pašu sā-

kumu), 9. nodaļas 3. apakšnodaļas daļa par dziesmu grāmatas

attīstību, tad visa 5. un 6. apakšnodaļa, gandrīz visa 11. nodaļa

(izņemot kādu daļu no 5. apakšnodaļas un lielāko tiesu no

6. un 7. apakšnodaļas) un visa 12. nodaļa. Pieaugot vielai, 3 no-

daļas pārdalītas, tā ka toreizējo 8 nodaļu vietā, tagad iznā-

kušas 12. — No jauniem archīvu materiāliem, kas iestrādāti

pārējās daļās, īpaši minami 1726./1727. g. ģenerālvīzitācijas pro-

tokoli Latvijas valsts archīvā un dažādi senraksti, ko esmu sa-

meklējis Hernhūtes brāļu draudzes archīvā, Halles bāriņu nama

(A. H. Frankes iestāžu) galvenajā bibliotēkā un Prūsijas valsts

bibliotēkas rokrakstu nodaļā.

Darbs aptver Krievijas virskundzības pirmo posmu Vidzemes

baznīcas un latviešu zemnieku garīgās dzīves vēsturē. To iero-

bežoja no vienas puses Ziemeļkara un mēra posts un Vidzemes

padošanās Krievijai, no otras puses vairāki zīmīgi notikumi

ap trīsdesmito un četrdesmito gadu miju, kas i noslēdza līdz-

šinējo attīstību un darbību (baznīcas ārējās dzīves atjaunošanās,

Valsts Jūstickollēģijas lēmums 17. I. 1739. par Virskonsisto-

rijas subordināciju Pilstiesai, tad 1739. un 1740. g. ģenerālvīzi-

tācija, pietisma sasniegtā augstākā varas pakāpe), i izvirzīja

jaunus faktorus Vidzemes baznīcas vēsturē (baznīcas un skolas

disciplīnas pastiprināšana, Valmieras atmodas kustība 1739. g.

un tās izstarojumi latviešu zemnieku dzīvē). Tā šis pirmais

posms ar saviem notikumiem izveidojās par pamatu visai tālā-

kai attīstībai. Zināms, vēstures attīstības gaita neiesākas un

nenoslēdzas stingri ar noteiktu dienu, mēnesi vai gadu. Tāpēc
arī daudzu parādību izpratnei nepieciešama iedziļināšanās agrā-



IV

ko laiku notikumu gaitā, proti zviedru laikos priekš 1710. g.

Tāpat arī parādību kopsakarība neļauj pārtraukt tēlojumu tieši

ar 1740. g. beigām: faktiski daudzos jautājumos tēlojums snie-

dzas vēl dažus gadus tālāk. Abi virsrakstā minētie apaļie gad-
desmiti 1710—1740 ir tā tad it kā robežstabi, kas palīdz ie-

turēt skata virzienu un viedokli.

Apstrādājot savāktos materiālus, man radās lielas grūtības.

Pirmkārt, trūkst vēl Vidzemes 18. g. s. pirmās puses politiskās

un saimnieciskās vēstures, ko varētu uzskatīt par nodibinājušos
atzinumu sakopojumu un droši likt tālāko darbu pamatā. Otr-

kārt, nav vēsturisko avotu krājumu, izdevumu un kritisku no-

vērtējumu. Sekas bij no vienas puses tās, ka nācās vilkt dažas

pārtiešas līnijas, atstājot viena otra jautājuma tuvāku izpētī-
šanu un attēlošanu attiecīgiem speciālistiem. No darba baz-

nīcas vēsturē jau arī nevar, šķiet, prasīt, lai tas piegrieztos spe-

ciāli politikas un saimniecības jautājumiem. Bet no otras pu-

ses — nācās veltīt daudz laika un lappušu avotu iztirzai (kri-

tikai un analizei), kas stipri apgrūtina tēlojumu un dara to vie-

tām nespeciālistam pagrūti baudāmu. Bet no tā nevarēju izvai-

rīties, ja gribēju nevien stāstīt par pagātni, bet arī rādīt, kāpēc
mans stāsts ir iznācis taisni tāds. Sakarā ar nule sacīto esmu

arī ļoti bieži licis runāt senajiem avotiem pašiem, daudz gadī-

jumos iesprauzdams latviešu tulkojumā arī pirmraksta valodas

izteicienus, it īpaši tad, ja šie izteicieni likās raksturīgi, vai atkal

nebij iespējams pilnīgi precīzi tulkot tos latviski. Apzinos pats
labi sava darba nepilnības un vājās puses, bet loloju cerības,

ka latviešu lasītāji izturēsies saudzīgi pret pirmo plašāko mēģi-
nājumu izpētīt un attēlot svarīgu latviešu zemnieka garīgās at-

tīstības posmu, ko viņi pieredzēja priekš 200 gadiem.
Vienā otrā vietā sāpīgi nācās izjust datu trūkumu. Radās

jautājumi, uz kuriem uzglabājušies un pieejamie avoti nedeva

atbildi, jo to kopojumā rēgojās pretim lieli robi. Sk. pielikumu

par avotiem. — No otras puses man arī jāaizrāda, ka dažus

avotus nācās atstāt neizmantotus, vai nu aiz nepieciešamības

ierobežoties, vai arī tāpēc, ka tie nav bijuši pieejami. Tā sa-

mērā maz esmu tieši šķirstījis baznīcas grāmatas, bet lielāko

tiesu apmierinājies ar L. Slokas izdotiem izvilkumiem VAR

(sk. Literātūra 71). Nepieejami bij atkal zemes un bruģu tiesu

archīvi.
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Dažādu sadursmju, prāvu un nesaskaņu gadījumos doku-

mentu ziņas ir pretrunīgas, un es labi apzinos, ka, izšķirdamies
uz vienu vai otru pusi, esmu panācis tikai paticamību, bet

ne pilnīgu drošību.

Svešus īpašvārdus esmu pēc iespējas latviskojis, pieliekot
tiem iekavās klāt pirmrakstību. Latviešu vietu vārdus esmu rak-

stījis tā, kā tie uzņemti J. Endzelīna grāmatā «Latvijas vietu vār-

di I, Vidzemes vārdi", 1922. g. Bet daudz gadījumos nebij lāgā

iespējams identificēt senrakstu vārdus ar tagadējiem: pagastu
robežas ir šur tur grozītas, senā rakstība un izruna nesaskan

ar tagadējo. Tāpēc dažās vietās nācās atstāt seno rakstību,

liekot vārdus pēdiņās un atturoties modernizēt tos. Ceru, ka

turenieši pazīs vārdus arī šādā veidā. Par attiecīgiem paskai-

drojumiem būšu ļoti pateicīgs.
Darbam ievelkoties garumā, nebij iespējams pārskatīt vienā

reizē visu materiālu. Vēlākie papildinājumi un pārlabojumi,
VI. XVI. lp., ņemami vērā, lasot tālāko tekstu.

Daudz pateicības esmu parādā Valsts vēsturiskā archīva

vadībai un darbiniekiem. Kad sāku meklēt un šķirstīt tur senās

aktis, tad vēl daudzās nodalās dokumenti nebij reģistrēti un

sakārtoti. Ja nebūtu archīva direktora J. Bērziņa kunga laip-
nās atļaujas piekļūt personīgi dokumentu žūkšņu plauktiem
un archīva toreizējā lasītavas pārziņa nelaiķa K. Pētersona

kunga pretimnākšanas, tad viena otra darba lapaspuse būtu pa-

likusi neuzrakstīta. Ar atzinību un pateicību man jāmin arī

Hernhūtes brāļu ūnitātes archīva direktors V. Betermaņa (Bet-

termann) kungs un Halles bāriņu nama galvenās bibliotēkas di-

rektors K. Veiskes (Weiske) kungs, kas man dažādā kārtā iz-

palīdzējuši izmantot viņu rīcībā esošos avotus tais nedaudzās

dienās, kad man bij iespējams strādāt viņu vadītās iestādēs.

Ar dziļu pateicību atzīmēju Kultūras Fonda pabalstu grā-

matas iespiešanai, kas deva iespēju samazināt grāmatas maksu.

Vietu un personu rādītājus sastādījusi stud. hist. Laima

Ādamoviča, lietu rādītāju — stud. theol. Edgars Ķiploks. Ceru,
ka viņu pūliņi atvieglos lasītājiem plašās grāmatas izmantošanu

un izsaku abiem mīļu paldies.

Rīgā, 1933. g. ziemsvētkos.

Dr. theol. L. Ādamovičs,

baznīcas vēstures profesors Latvijas Ūniversitātē
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PAPILDINĀJUMI UN PĀRLABOJUMI.

51. lp. — Apukalna draudzi sauc arī par Laicenes draudzi.

52. lp. pirmās rindkopas beigās jāpapildina: 1727. g. vīzitā-

cijas laikā Rankas īpašnieks pulkvedis Trautfēters lūdza at-

jauju uzcelt mazu baznīciņu Rankā, kā blakus baznīcu Jaun-

piebalgas draudzē. Pret to bij mācītājam M. Šulcam zināmas

ierunas: viņš gribēja rezervēt galvenās baznīcas un savas paša

tiesības (sk. 238. lp.).

52. lp. 11. apakšnodalījuma beigās jāpapildina: — Latvijas

ziemeļmalas draudzēs dzīvoja sava daļa igauņu, bet viņu ga-

rīgā apkopšana nemaz nebij pienācīgi nokārtota. No mācītā-

jiem, šķiet, nemēdza prasīt otras nevācu valodas prašanu, un

tā igauņi, kas neprata latviski, palika parasti ārpus kārtējās
baznīcas dzīves. Rubenes draudzē sūdzējās, ka viņi nenākot baz-

nīcā un pie dievgalda, Rūjienas draudzē, ka traucējot muižas

pātarus (Bvp 1739). Apukalnā viņi katķisma pārbaudījumā tu-

ras līdz latviešiem, bet Gaujienā jau uzrāda vājākas zināšanas

(sk. 421. lp.), un īpaši viņiem pārmet skriešanu ārā no baznīcas,

tiklīdz mācītājs kāpjot no kanceles (Bvp 1748). Tīri igaunis-
kās Harglas filiāles atdalīšana no Gaujienas 1723. g. (sk. 257. lp.)
ir vienīgais gadījums, kad jaukto draudžu labā tika kas pa-

liekams izdarīts.

Netrūka toreiz arī tādu cilvēku (bēgļu?), kas turējās noma-

ļus no citiem ļaudīm. Palsmanes un Aumeisteres draudzes

baznīcgrāmatās 1749. g. atzīmēts, ka kādi vecāki aprakuši savu

mirušo bērniņu mežā. Tēvs bijis kāds svešs ienācējs. Kad mā-

cītājs sācis interesēties par notikumu un ievācis ziņas, svešais

aizbēdzis no Aumeisteres. Mācītājs Ēvalds Gotlībs Henčs Bērz-

aunē (1763—1780) min kādu vīru, kas dzīvojis mežā kā īsts

meža vīrs un nav bijis dabūjams rokā pat ar muižas ļaužu

palīdzību.
54. lp. pēc 13. rindas jāpapildina: — Arī citādi viņi neattei-

cās no gādības par cv. luteriskajām draudzēm un baznīcām.

Piem., Ļaudonas īpašnieks un baznīcas patrons grāfs Rogozin-

skijs ziedoja Ļaudonas baznīcas celšanai 100 dālderu (Bvp
1732).
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54. lp. beigās jāpapildina: — Cesvainē ap 1750. g. bij 14

katoļu. Mācītājs Lenčs savā pārskatā par māju apmeklēšanu

stāsta, ka viņš tos nav izslēdzis no savas dvēseļu kopšanas,
bet gan nav guvis panākumus. Arī Madlienas draudzē bijuši

katoļi (sk. 447. un 474. s. lp.).

55. lp. 5. r. minētie katoļi Ropažos bijuši leišu ienācēji.

67. lp. 14. rindā: Patents izdots 28. XII. 1712.

82. lp. attiecoties uz Virskonsistorijas prezidiju, jāatzīmē,

ka 30. XI. 1724. kādu rakstu parakstījis kopā ar H. Brūninku

landrāts (?) Lovenšterns.

84. lp. 2. r. jāpapildina: Kārlis Vilh. Jakobijs (1747-1757).
84. lp. 7. rindā: Kārlis Oto Freimanis.

85. lp. 7. rindā jāpapildina: — Āraišu bg. 11, 647. lp. at-

zīm~: ģenerālvīzitācijā 1727. g. piedalījušies prāvests J. H. Hin-

keldtijs un majors Vildebrands (VAR 111, 71).
97. lp. 6. rindā jāpapildina: — 1732. g. mirušā prāvesta Mul-

lera vietu izpilda 1733. g. mācītājs J. Fitkavs (210. lp.). 1735. g.

Cēsa apriņķa pirmajā prāvesta iecirknī kommisijas locekļi bij

prāvests J. H. Hinkeldeijs un barons f. Gūldenhofs (VAR

111, 71).
98. lp. 27. r. jāpapildina: Un daži vīzitacijas jautājumi cen-

tās dziļāk iespiesties baznīcas un ticības dzīves parādībās.
117. lp.: Schnebel jeb Schneppel, pareizi Schnepel ir zivs

salmo lavaretus. Kurši sauc to savā valodā par sīku. Pēc

Liepupes mācītāja J. Lapiņa ievāktās informācijas sarkanās

reņģes esot pavasarī ķertās, nevisai treknas un izskatā iesar-

kanas, bet baltās reņģes esot rudenī ķertās, taukas un izskatā

baltas.

118. lp. — Nodaļa «mācītājmuižas saimniecība" jāpapildina

ar tabulu par mācītājmuižu lielumu (vērtību), sk. 2. pielikumu.
124. lp. apakšā jāpapildina: T. Sprekelsens.
129. lp. 5. apakšnodaļas beigas jāpapildina:

Cacharija Pīls apprecēja Margaretu Neudāli, viņa adjunkts
un pēcnācējs Lugažos un Valkā L. J. Blīda apprecēja viņa
meitu. Hāze, atnākdams par Hildes pēcnācēju Lēdurgā, ap-

precēja viņa meitu. Kad slimajam Matīšu mācītājam Fosbekam

1734. g. piesolīja par adjunktu jauno Dīcu, viņš kādā Virskon-

sistorijai adresētā rakstā lūdza atlikt šo lietu, bēdādamies, ka

viņa sieva un meitas citādi palikšot atstātas, jo Dīcam jau esot
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līgava. Drīz pēc tam arī liktenis viņam uzsmaidīja un viņš

dabūja par adjunktu un znotu Gotšedu.

139. lp. 36. r. jāpapildina: — Mēdzūlas muižai Vurms bij

gatavs atjaut turēties pie Piebalgas, t. i. pie Fitkava, bet zem-

niekus atstāt kopā ar liezeriešiem.

152. lp. Pirmās rindkopas beigās jāpapildina: — (sk. 331.

ss. lp.). Pirmos gados pēc Ziemejkara Dīcs izpildīja Gaujie-

nas mācītāja vietu līdz Einberga atnākšanai 1717. g. un izlie-

toja turienes mācītājmuižas zemi.

152. s. lp. Ziņas par Hinkeldeiju jāpapildina:

Ģenerālvīzitācija 1727. g. atklāj, ka 64 gadus vecais prāvests

vairs neveic kārtīgi visus mācītāja pienākumus. Dievkalpoju-

mos viņš vairs nenodarbojas ar katēchizāciju, nav apmeklējis
zemnieku mājas jau 7 gadus, arī zemnieku saraksta pa mājām

viņam nav. Arī citādi viņš atjaujas sev dažas ērtības. Bērnus

viņa vietā bieži kristī priekšdziedātājs Pakalnieku Krišs (sk.
298. lp.). Zemnieki sūdzas, ka mācītājs prasot par brūtes mā-

cību pārāk daudz, 2—3 šiliņus. Kommisija atgādina arī viņam

amata pienākumus un nosaka, lai no brūtes pāriem netikvien

neko neprasītu, bet arī nepieņemtu priekš laulāšanas. Taču

viņš paliek iecienīts vīrs un 1728. g. bij blakus Neuhauzenam

otrs kandidāts uz Virskonsistorijas asesora vietu (83. lp.). 1731.

g. par Hinkeldeiju sūdzējās arī landrāts G. Ch. f. Grābavs;

(Grabau), aizrādīdams, ka viņam esot drusku neskaidra va-

loda („etwas unvernehmliche Sprache") un lūgdams atjaut vi-

ņam izvēlēties citu biktstēvu.

154. lp. beigās jāpapildina: — 1726. g. vīzitācijās laikā Ēve-

les draudze atradās diezgan labā stāvoklī, tikai muižturi maz

ievēroja zemnieku intereses: nāk vēlu baznīcā, tā ka vācu diev-

kalpojumu var sākt tikai vienpadsmitos un ar to latviešu grēk-
sūdze stipri aizkavējas, vēlu arī muižas atlaiž zemniekus svēt-

vakaros no darba (sk. 374. un 438. lp.). Bet pret viņiem Klemb-

kens bij bezspēcīgs, atradās arī spriegās attiecībās ar pieti-
stiski noskaņoto Depriaudu jeb Priaudu ģimeni (sk. 313. lp.).

158. lp. 6. r. jāpapildina: — Mullera darbu paralizē draudžu

plašums. 1727. g. Alūksnes draudzē skaita 200 māju, Zeltiņā
64 un Apukalnā (Laicenē) 166. Alūksnē viņš sprediķo divas

svētdienas, trešo — Laicenē un ceturto Zeltiņā.
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166. lp. 29. r.: Sprekelsena vokācija uz Straupi 1727. g.

183. lp. — Ilgāku laiku nokalpojušo mācītāju rindā jāieskaita

maģistrs N. f. Skodeiskijs, kas iesācis karjēru Rīgas Jāņa

baznīcā 1710. g., pārgāja 1724. g. uz Ikšķili un Salaspili, 1738. g.

atgriezās Rīgā par Pētera baznīcas diakonu, tapa 1744. g. par

nedēļas virsmācītāju turpat, 1746. g. par Doma virsmācītāju un

beidzot bij no 1755.—1759. g. par Pētera baznīcas virsmācī-

tāju. Savā zļņā viņš pieder jau iepriekšējo gaddesmitu mācītāju

{grupai.
200. lp. pirmās rindkopas beigās jāpapildina:

Blaufūss, kam sākumā Vidzemē it kā nelaimējās un samērā

ātri nācās mainīt vietas (sk. 186. lp.), vēlāk pāriedams ap

1730. g. ziemsvētkiem uz Ērģemi, saziņā ar Kārķu un Turnavas

īpašnieci Delabarras kundzi darbojās rosīgi skolu lietās (sk.
311. lp.). 1738. g. viņu aicināja par virsmācītāju pie Jēkaba
baznīcas Rīgā un 31. oktobrī iecēla arī par Virskonsistorijas

asesoru. Te viņš rosīgi darbojās savu priekšgājēju Haumaņa

un Hēlinga nodibinātos celsmes pulciņos (sk. 510. s. un 560. lp.)

un drīz grieza uz sevi arī Jāņa baznīcas draudzes latviešu vē-

rību un tapa par viņu celsmes stundu vadītāju un labi pazī-
stamu sludinātāju Rīgas apkārtnes latviešu vidū (557. ss. lp.).

Viņš rīkojās labā saskaņā ar Jāņa baznīcas mācītāju Elversu,

bet diakons Rotgers Zēdenss (Seedens jeb Sehdens) bij cita

virziena cilvēks un sāka pat sprediķot pret Blaufūsa celsmes

stundām (Protokolla 11, 1185.—1233. lp.; I Fasc. Alleg. 159.

ss. un 162. ss. lp.). Rīgā Blaufūss pievienojās brāļu draudzei.

Pēc viņa paša izteicieniem, viņš sākumā bijis uzmanīgs un

turējis pret brāļiem aizdomas, bet Cincendorfa pēdējais spre-

diķis 7. X. 1736. g. (sk. 517. lp.) viņu pārliecinājis, ka aiz-

spriedumi ir bez pamata. Vajāšanas, ko viņam tāpēc nācās

piedzīvot, sarūgtināja viņu un padarīja viņu grūtsirdīgu un

slimīgu.
Blaufūss ir sarakstījis latviešu priekšvārdu 1739. g. Bī-

beles izdevumam (sk. 319. s. lp.) un sacerējis dažas garīgas
latviešu dziesmas, kas uzņemtas 1764. g. dziesmu grāmatas pie-
likumā. 1753. g. viņš sarakstījis «Stāstus no vecas un jaunas
būšanas to Vidzemes ļaužu" (90. lp. 4°), kas palikuši neiespiesti.
Dažas viņa dziesmas vācu valodā arī bij iespiestas, bet rok-

rakstā palicis dzejojums, kas apdzied pietisma un brāļu drau-
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dzes darbību Vidzemē: „Lieflāndisches Denckmal, bestehend

m einem Ruhm des Werckes Gottes, welches sich 1738 m

Erweckung einer Menge Esfnischer und Lettischer Baursn im

Herzogthum Liefland zu deren ungeheuchelten Bekehrung etc.

von einem unpartheischen Augenzeugen aufgesetzt 1753. (Viens

eksemplārs LVA, otrs ABU, uz tā atzīme, ka autors esot Blau-

fūss.) Sk. Napierskv, Beitrāge und Nord. Mise. IV; 1782,

25. lp., arī Protokolla 11, 1205. ss. lp.
202. lp. 15. r. jāpapildina: „un 1739. un 1740. g. ģenerāl-

vīzitācija".
208. lp. 14. r. jāpapildina: „un viņa atraušanās katēchizēt baz-

nīcā ar „nevāciem" (vai viņš vēl neprata latviski, jo 1721. g.

bij pārnācis no igauņu puses uz Limbažiem?)".
209. lp. 35. r. jāpapildina: 1727. g. ģenerālvīzitācija atrada

Liezeres draudzes zināšanas puslīdz.
227. lp beigās jāpapildina: — Buchmanis steidzās vēl sa-

gatavoties ģenerālvīzitācijai, iesākdams ar vecajiem draudzes

locekļiem katēchizēt rudeni un ziemu iepriekš.
230. lp. 29. r.: Ģenerālvīzitācijas laikā 1739. g. Reusners stei-

dzās apgalvot, ka visi esot pret viņu mīļi un labi.

233. lp. 37. r.: 4 bērnus no Ādažiem Bergmanis īpaši bij no-

devis skolā, lai viņi izmācītos katķismu ar izskaidrojumiem

vīzitācijas pārbaudījumam.
237. lp. pēdējā rinda pēc punkta jāpapildina: — Svensonu

atzina par sliktu skolotāju jau 1727. g., jo viņš nodevies dzer-

šanai un reizēm izturējies nepienācīgi pret mācītāju. Viņam

piedraudēja jau toreiz ar atlaišanu. Pārbaudījumā daži bij zi-

nājuši, bet lielākā tiesa bij slikti atbildējuši (Bvp 1727).
238. lp. priekš 39. r. jāpapildina: — Sūdzības pret mācītāju

Vīneru Madlienā 1740. g. tika noraidītas.

261. lp. 17. r. jāpapildina: 1735. g. vīzitācijā gaujenieši at-

bildēja ļoti slikti.

273. lp. 14. r.: Daži skujenieši prata tikai 10 baušļus.

277. lp. 2. r. jāpapildina:

Paulijs apmeklēja savā reizē skolu Valmieras diakonātā un

novēroja ar lielu apmierinājumu latviešu jaunatnes mācības

(Ber. d. Past. 11, 216. lp.). Viņa pretinieki daudzināja, ka viņš

pārgājis hernhūtiešos.

279. lp. beigās jāpieliek: Sk. 503. s. lp.
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284. lp. 30. r. jāpapildina,: — Āraišos 1740. g. runā par

draudzes skolas celšanu; baļķi jau esot pievesti, lai celtu riju

ar piedarbu un kambari (Bvp 1740), bet pagaidām no tam

nekas neiznāca (sk. tālāk 546. lp.). Alūksnē draudzes skola uz-

celta 1742, Gaujienā arī ap to laiku.

286. lp. 28. r.: Skolotājs Laperskijs jau divreiz atstājis skolu

un gribējis palikt par krodznieku (Bvp 1731).
289. lp. jāpapildina: Rinkbijs Madliena atcelts...; kopš 1743.

g. viņš Liezerē.

289. lp. apakša jāpapildina:

Piebalgas skolotāju Bergu, kas jau 1731. g. vīzitācijā rak-

sturots kā liels dzērājs un apkārtklejotājs, zemnieku sukā. Pēr-

minderi gan atzīst, ka skolēni ar labu galvu tomēr ko

coties.

Arī zemnieki, kas kristī bērnus mācītāja, resp. skolotāja

vietā, bieži tiek raksturoti kā lieli dzērāji („grofie Liebhaber

vom Saufen"), tā zvaniķis Stepis Ādažos (sk. 298. lp.), Ungur-

pils Glāzenieku Jēkabs un mazsalaciešu Jānītmača Viļums (Bvp
1739 Aloja) un diklēniešu Klancis.

290. lp. 9. r. jāizlabo: Koknese bijis skolotājs kurpnieks, bet

miesnieks Liepkalnā.

293. lp. pec 9. r. jāpapildina:
Pēc vīzitāciju protokoliem kārtīgi (iknedēļas) apmeklē drau-

dzes skolu un katēchizē ar skolēniem vai pārbauda tos šādi

mācītāji: Brūninks un Barlachs Valmierā, Blaufūss Ērģemē, Cim-

mermanis Gulbenē, Fanters Daugavgrīvā, Grūners Krimuldā,

Jakobijs Bērzaunē (2—3 reizes nedēļā), P. Pīls Aizkrauklē,

Sprekelsens Straupē, J. G. Vurms Apukalnā (1 —2 reizes ne-

dēļā). Einbergs Gaujienā un Merklijs Liepkalnā turpretim ai-

cina viņus reizēm pie sevis uz mācītājmuižu.

295. lp. papildziņas par Gribiešu Jani pec Bvp 1739 (Ru-

bene) :

Landrāts Patkuls viņu zviedru laikos 18—20 gadus vecu at-

dāvinājis baznīcai. Pēdējā laikā viņš 9 gadus nomājis zemi

vaidaviešos par 8 dālderiem gadā un uzcēlis uz tās sev riju,

dabūdams baļķus no Ķiegaļu muižas mežiem. Vaidavas muiža

beidzot paturējusi riju sev, arī viņa dēlu uzskata par savu

dzimtscilvēku un ielikusi minētajā rijā. Skolotājs lūdz ģene-

rālkommisiju caur baznīcpriekšnieku f. Krudeneru, lai gādātu
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viņam atpakaļ riju un dēlu. Kommisija, pamatojoties uz Lo-

venvoldes rezolūcijas 1712. g., kas izskaidrojusi Jāni par baz-

nīcai piederīgu, un muižas revīzijas datiem, kas nav dēlu ie-

skaitījusi Vaidavas dzimtslaudīs, izlemj lietu Jānim par labu.

Pie tam kommisija pārbauda Jāņa dēlu lasīšanā un burtošanā

un atzīst viņu vecajam nevarīgajam Jānim par krietnu pēc-

nācēju, jo neviena cita kandidāta nav visā draudzē.

297. lp. par Jēkabu Kaugaru papildziņa, ka viņam nav la-

bas balss un viņš nemāca dziedāt (Bvp 1740, Trikātā).

299. lp. latviešu skolotāju saraksts papildināms ar zem-

nieku Antiņu, kas Lugažos reizēm māca bērnus (Bvp 1739)

un kādu skroderi, kas Lazdonas draudzē („unter Tilsen") mā-

cījis bērnus 1746./1747. g. ziemā (Bvp 1748).

305. lp. 7. r. jāpapildina: — Gavēņa Andžu un Daukšu Jāni

uz Valmieru skolā sūtījis Priekuļu pārvaldnieks (inspektors)
Hofmanis. Semināru apmeklējis vēl Baižkalna Karēla Jēkabs no

1740. g. pavasara līdz 1741./1742. g. ziemai (Ber. d. Past. 11, 143,

sk. 544. lp.). Par semināra lomu sk. 518., 523. un 545. ss. lp.
1740. g. pavasarī Buntebarts ar Dāvidu nemitīgi pieprasīja pa-

līgus no Hernhūtes, vienam no tiem jābūt mācītam; iestādē

pastāvīgi būtu vēlamas klāt 2 personas.

307. lp. pēc 22. rindas jāpapildina:

Nepilnīgām mācības metodēm vai pat pilnīgam metodes trū-

kumam blakus nostājās kā liels kavēklis mācības grāmatu trū-

kums (sk. Fišera projektu 102. lp. un landtāga domas 106. lp.).
1739. g. ģenerālvīzitācijā sāka noteikti apprasīties, ko sko-

lēni iemācās galvā, un sākot ar Krimuldas draudzi, ierakstīja
visos protokolos noteikumu, ka skolā jāiemācās visi 5 mācības

gabali, ka nevar atlaist no skolas tos, kas nav izpildījuši šo

prasību, un ka skolotājam arī svētdienās baznīcā jālasa priekšā
katru reizi pa vienam katķisma gabalam ar izskaidrojumu skai-

dri un rāmi.

Skolā jāiemācās arī rīta un vakara pātari (Morgen und

Abendseegen) un galda lūgšana. Apprasās arī par skolotāja
balsi un bērnu dziedāšanas mācību. Sākot ar šo laiku, tad

var runāt par noteiktu minimālu mācības programmu.

308. lp. jāpapildina, ka grāmatnieku vārdu pazīst arī Apu-
kalna un Liezeres draudzē un mājmācību piekopj arī Ārai-

šos, Carnikavā un Limbažos. — Lasīšanu mājās kontrolē arī
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Āraišu mācītājs Štauve. Aizkrauklē, kur nav vēl skolas, 1732.

g. vīzitācijās kommisija uzdod skolotājam apstaigāt zemnieku

mājas un mācīt bērniem pātarus.
310. lp. 38. r. jāpapildina: — 1743. g. aprīlī Valmiermui-

žas skolā māca zemnieki — Krišjānis, Antiņa Dāvids un Mēr-

nieka Ansis (Protokolla I).
312. lp. 20. r. — 1743. g. Mujēnu skolotājs bij Brūvela Pē-

teris un Kokmuižas — Mucenieka Ansis.

313. s. lp.: 1740. g. sola nodibināt muižas skolu Vijciemā.
Aumeisteres barona J. f. Vulfa 1726. g. nodibinātā skola vai-

rāk līdzinās muižas nekā draudzes skolai. Liezeres draudzē

1748. g. vīzitācijā atzīmēta zemes tiesneša f. Jārmeršteta nodibi-

nātā muižas skola Mēdzūlā un skoliņa Ozolu muižas ērbeģī.
Tas laikam mācītāja Baumaņa nopelns (sk. 560. lp.). — Ap
1750. g. Cesvaines draudzē ir muižas skolas Bučauskā, Dzel-

zavā (?), Kraukļu muižā un Oļu muižā (Lenca dati).
346. lp. apakšā jāpapildina: Arī Gaujienas un Tirzas drau-

dzē, ārpus brāļu draudzes kustības rajona, mācītājam nodotas

brāļu draudzes dziesmu grāmatu.
362. s. lp.: Gaujiena baznīca pabeigta 1726. g., Umurgā la-

bota 1728. g.

364. lp.: Vecpiebalga baznīca 1731. g. bēdīga stāvoklī; altāris

uz vienas akmens kājas.
370. lp. 3. r. pēc punkta jāturpina: — vai arī kauli mētājās

apkārt par kapsētu (Limbažos), tā ka tur nevarēja paspert ne

soli, neuzminot uz kādu no tiem.

370. lp. pēc 5. r. jāpapildina: Cesvaine sūdzējās, ka brau-

cot ar ratiem pa kapsētu un izbraucot kapus (Bvp 1732).

370. lp. pēc 8. rindas jāpapildina: Kā dažā labā baznīcā soli

bij sadalīti pa pagastiem, tā arī dažās kapsētās, piem. Dikļos,
katram pagastam bij ierādīta sava vieta.

370. lp. pec 16. r.: — Stabiem bij klāt kakla dzelzs (halfiband,
(halseisen).

372. lp. 2. r.: izlabot „kutro" par „aizkavejušos, nolaidīgo"
(sāumig).

374. lp. 33. r. jāpapildina: — Nedēļas svētku dēļ aizkavētās

klaušas lika vietām atstrādāt, piem. Cesvainē un Madonā. Bau-

ņos un daudz citās vietās kūla naktīs priekš lūdzamajām die-

nām. Sk. 463. ss. lp.
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375, lp. 31. rinda jāiesprauž vārds Tirza.

376. lp. pēdējā rindkopa jāpapildina: — Noteikumi par

katķisma dievvārdiem KO II 9, sk. tālāk 389. s. lp. Katķisma
dievvārdos laikam ietilpināja arī skolotāja priekšā lasīto kat-

ķisma gabalu, sk. augšā papildinājumu pie 307. lp.

377. lp. 13. r. pēc punkta jāpapildina: J. E. Hinkeldeijs ie-

sāka gavēnī dievvārdus ar kāda ciešanu stāsta izskaidrojumu.
Arī H. Baumanis tad katēchizē katķisma vietā ciešanu stāstus

(Bvp 1748, Liezere).
377. lp. pec 20. r. jāpapildina: Stovera grāmatu ģenerālkom-

misija uzskatīja zemniekiem par plašu (Bvp 1739, Ropaži).
377. lp. priekš pēdējas rindkopas jāiesprauž:

Zviedru baznīclikumi (KO 11, 5 un 12) noteica, ka galvena-

jos dievvārdos epistula un evaņģēlijs jādzied altāra priekšā.

Sprediķos jāizlieto parastās evaņģēliju perikopas un tie ne-

drīkst ilgt kopā ar ievadu (Vorrede) un teksta izskaidrojumu

(Auslegung), jeb kā latvieši toreiz teica «izsacīšanu" pāri vie-

nai stundai, aukstā ziemas laikā drusku mazāk. Pa evaņģēlija

un epistulas lasīšanas, ticības apliecības un Dievs Kungs tev

slavējam dziedāšanas laiku, visiem draudzes locekļiem bij jā-

ceļas kājās, bet pa vispārīgās grēksūdzes, iestādīšanas vārdu

un Mūsu Tēvs laiku bij jāmetas ceļos. Vispārīgo grēksūdzi

pilsētās varēja iekārtot sestdienās vai svinamo dienu priekš-

vakaros, laukos tai ierādīja vietu „pēc katķisma atprasīša-
nas un iekams vēl nav sazvanīts uz galvenajiem dievvārdiem"

(KO VIII, 2), t. i. starp katķisma dievvārdiem un galveno diev-

kalpojumu.
378. lp.: Kalsnavā un Vietalvā svētdienās kroģē priekš diev-

kalpojuma un laikam arī pa tā laiku, un ļaudis nāk baznīcā

lielāko tiesu iereibuši („mit einem halben Tummel", Bvp 1748).
379. lp. 7. rinda jāizsvītro „Pučurgas dzirnavnieku Pēteri" un

tai vietā jāliek: „burtnieciešu Peivas (Peibe) Libertu".

379. lp. 28. r. priekš Jaunpiebalgas jāiesprauž: Aizkrauklē

un Gaujienā (ja nav dievgaldnieku). — Tad rindkopa jāpapil-
dina: Paviršas katēchizācijas piemērs redzams pie Reusnera

(sk. 391. lp.). īpatnēju paidagoģisku paņēmienu lieto J. Lange,
kas sprediķa saturu ievada katķismā jeb pestīšanas gaitā.

380. lp. ziņas par dievgaldnieku sagatavošanu papildina tā-

lākās ziņas 410. s. lp. Par grēksūdzes veidu vēl šādas ziņas.
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Pēterupē pieņēma pie grēksūdzes un absolvēja vīriešus un

sievietes katrus par sevi. Grēksūdzi runāja balsī vai nu visi

kopā, vai pa galdiem (sk. piem. Bvp 1748, Alūksnē).

382. lp. Sprediķu iepriekšēju izstrādāšanu (konceptu) pra-

sīja jau 1636. g. vīzitācijās artikuli. Par sprediķu tekstu iz-

vēli izsakās P. Meijs Cēsīs 1725, ka mainot katru gadu savu

īpašu gada gājumu, šogad ņemot visu evaņģēliju un izejot to

sintētiski.

383. lp. 8. r. jāpapildina: — Ap 1740. g. sāka ievest īpašus
ciešanu laika dievvārdus. 1748. g. ģenerālkommisija Cēsu apr.

otrā prāvesta iecirknī ievāc par tiem ziņas, bet dabū bēdīgas
atbildes: mācītāju lielākā daļa runā tikai par neizpildītu vai

neizpildāmu nodomu (galvenā kārtā aiz baznīcēnu trūkuma),
tikai par Horstmani Alūksnē ziņo, ka viņš savā laikā gan

iesācis gavēņu dievvārdus, bet pārtraucis, jo apmeklētāju bijis
maz. Kommisijai tad arī nekas cits neatliek, kā norādīt uz gai-
dāmo Virskonsistorijas rīkojumu šai ziņā, kas arī noteikšot,

vai turēt tos svētdienā vai darbdienā.

391. lp. pēc pirmās rindkopas: — Budenbroks norāda (11,
1725. lp.), ka katēchizācija likumīgi nenotiekot jūlijā, augustā,

septembrī, novembrī, decembrī un janvārī, tā tad sešus mē-

nešus.

400. lp. 23. r. beigas: Raunā bēg no mācītāja vel 1769. g.

(VAR V, 112. lp.).

434. lp. Skangaļu Jēkaba dzīves stāsta papildinājums: Stā-

vēdams 6 vai 7 gadu vecumā apakš liela ozola, kas auga viens

pats mājas tuvumā, un vērodams skaisto debesi, zēns domā, ka

tur dzīvo Kungs Jēzus, kas tā mīl bērnus un pārdzīvo pirmo
reizi svētlaimības asaras (Thrānen des Wohlseins). Vēlāk, la-

sīdams Jauno Derību, salīdzina pats sevi un apkārtnes sabie-

drību ar ticīgajām bībeles personām un atrod lielu izšķirību.
Tāds iznākums padara viņu domīgu. — Jau vienpadsmitā dzīves

gadā tēvs spieda viņu pie ļoti smaga darba, kas viņu tā no-

mocīja, ka viņš reizēm aiz noguruma aizmiga mājas pātaru
laikā, par ko viņu sita kā lielu grēcinieku. Dieva baušļi tomēr

skubināja viņu absolūti paklausīt tēvam, savu rūgtumu viņš

apmierina lūgšanās, pie kam ar svētību izmanto pāris latviešu

lūgšanas grāmatu. Tēvs atradis reiz viņu jūsmīgā apcerē pie
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lūgšanas grāmatas, top lēnīgāks un laipnāks pret viņu, bet darbs

top zēnam vieglāks.; — Tālākos notikumus sk. 537. lp. Latviski

Skangaļu Jēkaba dzīves stāsts atstāstīts G. G. Sokolovska laik-

rakstā „Ziņas par notikumiem, iekš Dieva valstības utt." 1833.

g. 26.-28. lapa>- .

442. lp. pirmās rindkopas beigās: Mazsalacas mācītājs

Reusners sūdzējās Virskonsistorijai 1730. g. 8. jūlijā, ka viņa

draudzē vairāki veci zemnieki negrib iet mācībā un tāpēc at-

raujas no dievgalda, kā: braslaviešu Mežkunģēna Tenis ar sie-

vu Grietu un sēliešu Braukšas Jānis. Virskonsistorijā norāda

mācītājam, ka apsūdzētie jāuzdod baznīcas priekšniekam tālā-

kai rīcībai.

555. lp. 30. r. — Sveipeles vietā jāliek Zilaps

562. lp. 5. apakšnodaļas beigas jāpapildina:

Pēc 1743. g. izmeklēšanas kommisijas datiem brāļu drau-

dzes kustība bijusi tai laikā izplatījusies „pa daļai cik necik

(einigermafien),pa daļai pāri mēram (im Oberfluss)" divdesmit

latviešu lauku draudzēs: Ādažu, Āraišu, Burtnieku, Cēsu, Dau-

gavgrīvas, Doles, Dikļu, Dzērbenes, Gaujienas (Bvp 1748), Lie-

zeres, Matīšu, Palsmanes, Piebalgas, Raunas, Rubenes, Smil-

tenes, Straupes, Trikātas, Umurgas un Valmieras.

568. lp. pec 27. r. jāpapildina:

Blaufūss izskaidroja izmeklēšanas kommisijai, ka Šteinhauers

pēc Ortela nāves pats vadījis sapulces katru vakaru, pie kam

netikvien dziedājis brāļu dziesmas un turējis lūgšanas (561. lp.),

„bet arī gan drusku runājis". Par to viņš esot brīdinājis Štein-

haueru, bet ne viņš, ne arī citi latvieši neesot lāgā sapratuši,

kāpēc „traucē viņu celsmi". Šteinhauers tad braucis uz Val-

mieru un Blaufūss rakstījis Valmieras brāļu draudzes vadībai,

lai biedinātu viņu sekot latviešu sacītāju paraugam. Ar to lai-

kam arī izskaidrojamas 562. lp. minētās Bīfera vēstules. Blau-

fūss, būdams februārī Valmierā, pārrunājis tur konferencē kādu

pusstundu arī Rīgas dvēseļu kopšanas lietu. — Šāda īpaša

uzmanība Rīgā izskaidrojama ar iesākušos brāļu vajāšanu un

brāļu neatbalstīšanu valdības iestādēs. Pats par sevi sapro-

tams, ka Pārdaugavas latviešiem šāda aizbildnība nebij pa-

tīkama, kaut gan Blaufūsa aizrādījumiem viņi neesot tieši pre-

tojušies.
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I. BAZNĪCAS SATVERSME, PĀRVALDE, AMATI.

1. Attiecības pret zviedru laikiem. Vidzemes evaņģēliskās
luteriskās baznīcas pārvaldes orgānus Krievijas virskundzības

sākumā dibināja un izveidoja pēc zviedru laikos izdotiem liku-

miem un noteikumiem. Bet muižniecība, kas bij saņēmusi no

Krievijas valdības savu privilēģiju apstiprinājumu un turēja

savās rokās noteikšanu tā zemes saimniecībā kā pārvaldes
un tiesas iestādēs, negribēja arī baznīcā atstāt zviedru val-

dības pēdējā laikmeta iekārtu, ko uzskatīja par zemes vēstu-

riskās satversmes laušanu, t. i. par savu privilēģiju ierobežo-

jumu.

Protestantiskā Zviedrija bij paturējusi savā baznīcā bīs-

kapa amatu; zviedru 1571. g. baznīcas likumi, kas palika spēkā

gandrīz visu 17. gs., deva bīskapiem diezgan lielu rīcības brī-

vību baznīcas lietās un ar to garantēja baznīcai zināmu pat-
stāvību pretim valsts varai. Garīdzniecība, kā viena no četrām

valsts kārtām (muižnieki, garīdznieki, pilsētnieki, zemnieki),
kas bij balstiesīgas Valsts saeimā (Riksdag), bij vispār svarīgs

faktors valsts dzīvē un zviedru ķēniņiem vēlams un vērtīgs at-

balsts politiskos centienos nostiprināt savu varu pret muižnie-

cības varas tieksmēm. Tādēļ ķēniņi arī devuši garīdzniekiem
dažādas privilēģijas, kas garantēja viņu materiālo un tiesisko

stāvokli; īpaši minamas ķēniņa Kārļa XI. laikā Upsalas valsts

saeimā 1675. g. par jaunu apstiprinātās «privilēģijas... bīska-

piem un visai priesteru kārtai Zviedrijā un tai piederīgās ze-

mēs". Vispār zviedru valdība, izņemot laika posmus, kad muiž-

nieki bij ieguvuši lielāku noteikšanu visā valsts dzīvē, ir no

savas puses konsekventi sargājusi baznīcas un garīdzniecības

patstāvību pretim muižniecībai, kas visvairs ar savām patronāta
tiesībām atsevišķās draudzēs centās turēt mācītājus savā at-

karībā. Ķēniņa Kārļa XI. laikā, pēc pavaldonības izbeigšanas
1672. g., pieaugušās absolūtās valdinieka varas stāvoklis gan savā
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ziņā apdraudēja baznīcas un garīdzniecības patstāvību, bet

arī 1686. g. izdotie Zviedrijas baznīcas likumi nebūt neierobe-

žoja to tīri garīgās lietās 1
. Vispār apgaismotās monarchijas

princips savā ideālajā uztverē nebij bīstams baznīcas īpatnējam

uzdevumam un īpatnējām interesēm.

Vidzemē zviedru laikos baznīcas satversmes un pārvaldes
radīšanā un veidošanā sadūrās šejienes īpatnējie politiskie ap-

stākļi (īpaši izcilā bruņniecības loma) ar Zviedrijas baznīcas

iekārtas principiem. Vidzemei izdotie baznīcas likumi un no-

teikumi tādēļ bij kompromisa ražojums, un zināmas to pārgro-
zības, pēc ilgāka vai īsāka laika, atspoguļo katrreizējo politisko
stāvokli, kas deva te vienai te otrai pusei pārsvaru. Visa li-

kumdošanas gaita, attiecoties uz Vidzemes baznīcu, rāda, ka

Zviedrijas valdinieki un viņu vietnieki labprāt būtu reālizējušj
Vidzemē baznīcas patstāvības principu (paturot to zināms savā

virsvarā), bet bij spiesti ievērot savos projektos arī zemes

„īpatnības". Tā īsajam superintendenta H. Samsona vienval-

dības posmam (1622—1633) sekoja no garīdzniecības un muiž-

niecības pārstāvjiem sastādītās Virskonsistorijas pirmais laik-

mets (1633—1648), kad prezidents bij laicīgais direktors; un

mēģinājums izslēgt no Virskonsistorijas muižniecības pārstā-

vjus un padarīt to par tīri garīgu iestādi izbeidzās pēc 14 gadiem

ar muižniecības pārstāvju atkaluzņemšanu 1662. g., šoreiz

gan superintendentam piešķirot prezidenta lomu un pirmo vietu.

Tikai gadsimteņa pēdējos gaddesmitos Zviedrijas ķēniņi noteikti

prasīja Zviedrijas baznīcas likumu ievešanu Vidzemē. 1675. g.

izdotā „priesteru privilēģija" tika uzņemta Vidzemes zemes

likumos („Liefflāndische Landes-Ordnungen"), un muižnieku

ierunas pret Zviedrijas 1686. g. baznīclikumu attiecināšanu uz

Vidzemi palika bez panākumiem. Ar to tika radikāli lauzta

līdzšinējā attīstības līnija: izbeidzās ilggadējais kompromisa
stāvoklis, un muižnieki galu galā izrādījās stipri ierobežoti baz-

nīcas vadībā un pārvaldē. Bet šie rīkojumi par Zviedrijas baz-

nīclikumu stāšanos spēkā Vidzemē un 1694. g. 20. decembrī iz-

Idotie noteikumi par Livonijas hercoga valsts satversmi, kas

savā 14., 15. un 16. punktā aizķēra arī agrāko baznīcas iekārtu,

bij nepatīkami bruņniecībai; un tikko radās iespēja, viņa lūkoja

panākt to anullēšanu.

Vidzemes baznīcas pārvaldes un iekārtas atjaunošana Krie-
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vijas virskundzības sākumā 1711. g. nebij tiešs agrākās kārtības

turpinājums. Pēdējā zviedru laikmetā izdoto likumu noteiku-

miem blakus un pa daļai tieši to vietā lika agrāko laiku rīkoju-

mus, kas vairāk atbilda muižnieku prīvilēģētajam stāvoklim.

Šī tendence radīja atkal lūzumu toreizējā attīstības gaitā unj

it īpaši izpaudās Vidzemes Virskonsistorijas sastāva maiņā,

baznīcas virstiesu atjaunošanā un muižnieku patronāta tiesību

atkalapstiprināšanā. Zīmējoties uz citām instancēm, amatper-
sonām un iekārtojumiem, tika uzturēta lielāka vēsturiska kon-

tinuitāte.

Dabiska bij bruņniecības vēlēšanās nostiprināt ar likumu

savu prīvilēģēto stāvokli baznīcas pārvaldē. Kad 1737. g. land-

tāgā bij pieņemts t. s. Budberga un Šrādera Vidzemes bruņi-
nieku un zemes tiesību projekts (Der Budberg-Schradersche
Entwurf fūr das Livlāndische Ritter- und Landrecht) un muiž-

niecība loloja cerības dabūt jaunus zemes likumus, tad pacēlās
arī jautājums par jauniem baznīclikumiem. Bruņniecība uz-

aicināja Virskonsistoriju sacerēt likumprojektu, bet tā lika

priekšā iecelt šam nolūkam jauktu kommisiju (3/XII 1738).
Priekšlikumu pieņēma, un tiklab Virskonsistorijā kā landrātu

kollēģija izvēlēja savus kommisijas locekļus. Noturētas arī kom-

misijas sēdes, bet nekāds praktisks iznākums visam tam ne-

bija. Budberga-Šrādera projektam aizķeroties valsts valdības

iestādēs, baznīclikumu projekts palicis, liekas, nepabeigts
2
.

2. Virskonsistorijas irti apakškonsisforiju priekšvēsture.
Zviedru ģenerālgubernātora Joh. Šūtes (Skvtte) izdotā Vid-

zemes «konsistoriju un vīzitāciju satversme" (18. 11. 1633) 3 no-

dibināja augstāko Vidzemes baznīcas iestādi — Virskonsisto-

riju (Ober-Consistorium, Supremum Consistorium), nostādot

tās priekšgalā laicīgu prezidentu — ķēniņa ieceltu direktoru,
bet liekot viņam blakus garīdznieku — superintendentu, un

nosakot par locekļiem trīs garīgus un trīs laicīgus asesorus,

bet darbvedībai paredzot īpašu sekrētāru (Cap. II). Virskonsi-

storijā apvienoja baznīcas pārvaldes un garīgas tiesas funk-

cijas un sapulcējās uz jūridiku vienreiz gadā Tērbatā, no 16.

jūnija līdz 13. jūlijam (Cap. V). Virskonsistorijas kompeten-
ces bij ļoti plašas: tā tiesāja par noziegumiem pret baznīcas

mācību un disciplīnu, izlēma kristīgu tikumu un parašu pār-
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kāpumus, atstājot laicīgām tiesām sodīšanu („dem Weltlichen

Gericht m der Straff unvorgegriffen"), un pārzināja visu, kas

attiecās uz baznīcu, skolu un patvērsmju uzturēšanu, dibinā-

šanu un iekārtošanu („und m Summa, was von Kirchen, Schu-

len und Hospitalen zu erhalten, aufzurichten, zu instruiren

oder reformiren, zu ratschlagen"); tai bij padoti šais lietās

„visi un katrs, garīdznieki un laji, mācītāji un klausītāji, aug-

stas un zemas kārtas" (Cap. VI). Direktora un superinten-

denta amatam vocēja ķēniņš, resp. ģenerālgubernātors; bet ro-

doties kādai asesora vakancei, pati Virskonsistorijā stādīja

triju mēnešu laikā ģenerālgubernātoram priekšā iecelšanai di-

vus kandidātus, un ja šai laikā iecelšana nebij notikusi, iz-

darīja pati arī izvēli un vokāciju (Cap. IV). Virskonsistorijas

spriedumus nevarēja nekur pārsūdzēt („Von diesem Obern

Consistorio gelten keine appellationes"), varēja tikai piepra-

sīt, iemaksājot 200 zviedru dālderus, lietas revīziju tai pašā

instancē (Cap. XIV).
Reizē ar Virskonsistoriju nodibināja 3 apakškonsistorijas

— Rīgā, Tērbatā un Koknesē („auf den Dreijen Haupthāusern");

apakškonsistorijas priekšsēdis bij apriņķa augstākais valsts

ierēdnis — valdības vietnieks («Statthalter") un locekļi —

tuvākais prāvests un 4 asesori — 2 garīdznieki un 2 laicīgie

no attiecīgās (otras instances) tiesas iestādes asesoriem. Apakš-

konsistoriju vajadzību motivēja ar to, ka «provinces plašas

un dažam labam, īpaši nabaga ļaudīm un zemnieciņiem („in-
sonderheit aber den armen haussleuthen und Pauers Volck-

lein") būtu par apgrūtinājumu un pat neiespējami, personīgi

griezties pie visaugstākās konsistorijas tiesas", bet Virskonsi-

storijā nevar visur ierasties tiesu spriest (Cap. IX). Svarī-

gākās lietas bij jāsūta Virskonsistorijai izlemt.

1634. g. Zviedrijas valdība izdeva šos noteikumus papil-

dinātā veidā; noteikumi par apakškonsistorijām bij izstrādāti

plašāk, bet pašu iestāžu skaits samazināts, atlaižot nost Kok-

nesi; bij samazināts arī locekļu skaits 4
.

1636. g. Vidzemes

ģenerālgubernātors Bengts Oksenšerna (Oxenstierna) izdeva

īpašus noteikumus par apakškonsistorijām 5
,

kas deva katram

apriņķim vienu tādu iestādi, tā ka to skaits bij turpmāk 6:

Rīgas, Tērbatas, Pērnavas, Narvas, Kokneses un Cēsu. Par

direktoru noteica zemes tiesnesi un laicīgiem asesoriem — 2
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zemes tiesas asesorus. Apakškonsistorijām bij uzliktas zemākas

un lokālas garīgas tiesas funkcijas.
Visu šo iestāžu noteikumos bij paredzētas vispārējas un

speciālas vīzitācijās. Tām vajadzēja «uzmanīt un gādāt, lai

ne tikvien tiktu iekārtotas, veicinātas un uzturētas baznīcas,
skolas un patversmes, bet arī garīgas un laicīgas personas
katrā vietā dzīvotu kristīgu nenosodāmu dzīvi, un katrs mā-

cītājs savā draudzē, tālāk arī ieceltie prāvesti un ik pa divi

no garīdzniekiem un pasaulniekiem katrā iecirknī, beidzot arī

pats superintendents un divi Virskonsistorijas locekļi izdarītu

vispārējās vīzitācijās (die generales Visitatiomes) un tādā kārtā

īstā dievbijība tiktu ievesta" („im schwang gebracht werde") 6
.

Vīzitācijām piegrieza lielu vērību, un dažādi atsevišķi priekš-
raksti, kā arī attiecīgi panti 1686. g. baznīclikumos noteica

vīzitāciju kārtību un gaitu Vidzemē 7
.

Pirmos gaddesmitos nodibinātās iestādes piedzīvoja vēlāk

pārmaiņas. Ķēniņienes Christīnas lēmums 8. IV. 1648. atstā-

dināja no amata Virskonsistorijas laicīgos locekļus un pār-
vērta tā jaukto baznīcas pārvaldi (collegium ecclesiasticum

mixtum) par tīru garīgu iestādi (collegium purum eccle-

siasticum), ar superintendentu par prezidentu, bet pavaldo-
nības izdots rīkojums 5. XII. 1662. atkal atjaunoja jaukto sa-

stāvu, tikai par prezidentu joprojām palika superintendents,
kas 1675. g. dabūja ģenerālsuperintendenta titulu. Šai pašā

gadā gan atjaunoja atkal laicīgā direktora tiesības uz pirmo
vietu visos gadījumos, kad viņš bij klāt 8

.

1686. g. baznīclikumi nostādīja Vidzemes konsistorijas lī-

dzās Zviedrijas domkapituliem, kuru locekļi bija tikai garīdz-
nieki un teologi 9

. 1693. g. nodibināja Vidzemē tīras baznīcas

konsistorijas (Consistoria mere sive pure ecclesiastica); no-

teikumi par tām atrodami arī 1694. g. izdotā satversmē 16.

punktā lo
.

Sekas bij tās, ka no Virskonsistorijas kompetences
izņēma visu, kam nebij tieši reliģisks raksturs, un nodeva to

laicīgām instancēm; piem. saderināšanās un laulības lietās, kā

arī laulības un saderināšanās šķiršanā bij jārunā abām in-

stancēm. Turklāt augstākā laicīgās tiesas iestāde — Pilstiesa

dabūja pāri Virskonsistorijai stāvošas apellācijas instanoes tie-

sības. Tikai garīgās lietās, kas attiecās uz pareizo reliģiju
un mācību, „priestera amatu mācīšanā, sprediķošanā un diev-
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kalpošanā", Virskonsistorijā bij padota tieši ķēniņam kā ze-

mes augstākam bīskapam, un pārsūdzības šādās lietās pēc
1687. g. noteikumiem par prāvu gaitu garīgās tiesās bij ie-

sniedzamas tieši ķēniņa revīzijas kancelejai ll
.

Šādos apstā-

kļos atrada par vēlamu sadalīt apakškonsistoriju pienākumus

Virskonsistorijas un prāvestu starpā, un tās izbeidza pagai-
dām savu eksistenci. Virskonsistoriju pārvērta par pastāvīgu
iestādi un tās sēdekli noteica Tērba.tā. Tā dabūja vēl īpašu

atgādinājumu, ka Vidzemē spēkā tie paši likumi, kas Zvie-

drijā.l2 Prāvestam uzdeva noturēt ikgadus kopā ar diviem

sava iecirkņa mācītājiem vai attiecīgās draudzes mācītāju prā-

vesta tiesu" (prosteting, Probstev-Gericht), kas izlēma stei-

dzamos un vieglākos gadījumus, kur bij vajadzīga uz vietas

garīga tiesa 13
. Ap to laiku pārcēla arī dažas draudzes no

viena apriņķa uz otru, lai izlīdzinātu apriņķu lielumu un ap-

vienotu vienkopus latviešu draudzes par sevi un igauņu drau-

dzes par sevi l4
. ;

3. Konsistorialiekartas nodibināšana Krievijas virskundzībā.

Klad saskaņā ar 1710. g. „akorda punktiem" bij atkal panākta

„kopš seniem laikiem parasto" ls
,

t. i. jaukto konsistoriju at-

jaunošana, tad tomēr negriezās atpakaļ pie 1634. g. konsisto-

riju satversmes visā pilnībā. Muižniecībai bij vēlama tās pār-

stāvju atgriešanās konsistorijā, un par to savā laikā bij no-

tikusi «uzmācīga brēkšana" („instāndiges Schreien" — Loven-

voldes izteiciens), bet no apstiprināto privilēģiju viedokļa ne-

likās pieņemamas konsistorijas pirmā laikmeta lielās kompe-
tences un patstāvība.

Zemes iestāžu atjaunošanā vislielākā loma bij cara Pētera

ģenerālpilnvarniekam (Commissaire Plenipotenfiaire) slepenpa-
domniekam baronam Joh. Gerh. Lovenvoldem. Ar viņu tad

sazinājās muižniecība par ģenerālsuperintendenta amatam iz-

raudzīto kandidātu 16
,

viņš uzaicināja to uzņemties amatu (iz-

darīja vokāciju) un viņš arī deva tam direktīvas Virskonsisto-

rijas organizēšanā un darbības iekārtā 17
. Bruņniecībai bij dota

tiesība likt priekšā (prezentēt) kandidātus visiem Virskonsi-

storijas amatiem.

Pirmais landtāgs pēc padošanās Krievijai ievēlēja 21. XII.

1710. g. arī ģenerālsuperintendentu un Virskonsistorijas lai-
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cīgo prezidentu — direktoru. Vēlāk bruņniecība izraudzīja

asesorus: divus laicīgus un divus garīgus, tā ka pavisam kon-

sistorijas locekļu bij tagad seši. Par garīgiem locekļiem bij
aicināti divi tuvākie prāvesti, par laicīgiem asesoriem divi

muižnieki, kas darbojās arī citās zemes iestādēs 18
.

Visus vi-

ņus apstiprināja amatā Lovenvolde.

Virskonsistorijas kompetences noteikšanā radās asas ne-

saskaņas starp Lovenvoldi un ģenerālsuperintendentu Brū-

ninku vienā un landrātu kollēģiju un tās rokās nākušo Pils-

fiesu otrā pusē. Prasību iekārtot Virskonsistoriju pēc agrā-

kā parauga (auf vorigem Fuss) Lovenvolde gribēja izpildīt,
iedams atpakaļ uz stāvokli, kāds bij pastāvējis Vidzemes baz-

nīcas pārvāldē priekš deviņdesmito gadu noteikumiem. Viņš

uzskatīja par vēlamu panākt Virskonsistorijas neatkarību no

Pilstiesas un radīt zemei divas virsinstances — garīgu un

laicīgu un pastiprināt garīgās uzraudzības iestādes nozīmi.

Tādēļ viņš negribēja Virskonsistorijai «vienkārši dot par mēr-

auklu" («simpliciter zur Richtschnur gesetzet") 1686. g. zvie-

dru baznīclikumus. lepazinies, eventuāli pēc Brūninka aizrā-

dījuma, ar „Saksijas baznīcas un konsistorijas likumiem", viņš

atrada tos par ļoti rigoroziem un tad uzdeva jaunieceltajam

ģenerālsuperintendentam «iztaisīt sajaukumu (eine Mixtur ma-

chen) no Vidzemes vecajiem konsistoriju likumiem un jau-

najiem zviedru baznīclikumiem un pie tam pagaidām paturēt

spēkā jaunos baznīclikumus, cik to var izdarīt un cik var

piemērot jauktai virskonsistorijai". Tā bij dabiska lietas gaita,
ka uzņemot Virskonsistorijā atkal laicīgus locekļus, paplaši-
nātu arī tās kompetences, proti, piešķirtu tai atkal lietas, kas

pēc 1686. g. likumiem bij tai atņemtas. Bet Vidzemes laicīgās
tiesās noteikšana bij pārgājusi pilnā mērā muižnieku rokās,

un tās ar Pilstiesu priekšgalā bij skaudīgi nomodā par sa-

vām kompetencēm. Turklāt Pilstiesa gribēja katrā ziņā pa-

turēt sev reiz iegūtās apellācijas instances tiesības. Tādēļ muiž-

niecības viedoklis bij — palikt pie personu maiņas Virskon-

sistorijā, bet paturēt spēkā 1686. g. baznīclikumus par tās

darbību.

Virskonsistorijā projektēja dibināt apakškonsistorijas un, iz-

ziņodama 20. 111. 1713. g. vasaras jūridiku, pieprasīja no prāve-
stiem un mācītājiem ziņas par pārkāpumiem, kas ietilpa tās
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kompetencē pēc 1634. g. noteikumiem, lai varētu aicināt vai-

nīgos savā priekšā. Laba daļa šādu lietu bij jau kopš gadiem
divdesmit pārgājusi uz zemes tiesām, un šīs arī mēdza saņemt

attiecīgās ziņas no mācītājiem. Pilstiesa tūlīt steidzās atgā-

dināt zemes tiesām, ka šo kompetences nav sašaurinātas, un

aizrādīja arī prāvestiem iesūtīt tāpat kā līdz šim pārkāpumu
sarakstus („delinquenten Zetteln") zemes tiesām. Virskonsi-

storijā no savas puses atkal deva rīkojumu prāvestiem un mā-

cītājiem atzīt tikai viņas pavēles. Brūninks, kas visā šai sa-

dursmē bij galvenais Virskonsistorijas rīcības ierosinātājs un

vadītājs, laikam, apzinīgi centās uzturēt kādreizējās zviedru

laiku superintendentu (ģenerālsuperintendentu) priekšrocības
un reālizēt, kaut arī šaurākos rāmjos, zināmu baznīcas pat-
stāvību. Un Lovenvolde viņu savā ziņā atbalstīja — abso-

lūtā monarcha vārdā. Bet apstākļi bij citi nekā zviedru laikā,

un arī iznākumam vajadzēja būt citādam.

Pilstiesa paziņoja savus iebildumus Virskonsistorijai, bet

saņēma ļoti noteiktu un nepiekāpīgu atbildi, datētu 20. IV.

1713., rakstītu visas iestādes vārdā, bet nākušu bez šaubām

no Brūninka spalvas, kas ar pilnu krūti iestājās par baz-»

nīoas tiesībām. Tā izteica protestu pret Pilstiesas varmācību

(„force") un tieksmi vājināt Virskonsistorijas pilntiesību un

cienu: Virskonsistorijā stāvējusi ne apakš Pilstiesas, bet tai

līdzās („collateral gewesen") un atzīst tikai tiešu atkarību

no cara; viņa grib būt nepārsūdzama (inapellabla) visos no-

ziegumos pret 6. bausli (izņemot laulības lietas) un citos ti-

kumības pārkāpumos. Atbilde beidzās ar lūgumu turpmāk
vairs Virskonsistoriju ar tādiem rakstiem neapgrūtināt („mit

dergleichen Schriften verschonen").
Lovenvolde bij nemierā ar Pilstiesas rīcību, sevišķi ar rī-

kojumu zemes tiesām, kas bij izdots bez viņa ziņas. Pilstiesa

tad griežas pie landrātu kollēģijas, kas jautājuma apsprie-

šanai notur 22. IV. slēgtu sēdi, kur dalībnieku lielā puse gan

nav nekas cits kā tie paši Pilstiesas locekļi un galvenais zi-

ņotājs un runātājs — Pilstiesas viceprezidents f. Brevernsi.

Ar sašutumu viņš stāsta par Virskonsistorijas, īpaši ģenerāl-
superintendeinta rīcību, kas tagad gribot lauzt vairāk nekā

20 gadus ilgu tiesas praksi. Virskonsistorijas atbildes tonis

landrātiem liekas garīgai iestādei nepienācīgs („von einem
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geistlichen Collegio viel modester hātte vermuthen soliem")
un Virskonsistorijas deklārētā neatkarība un līdzība („inde-
pendence und gar ēgalitē") nepamatota, jo Pilstiesā prezidē

„ķēniņa padomnieks" un par locekļiem 4 landrāti, bet Virs-

konsistorijā ir tik viens landrāts un agrāk ne vienmēr landrāts

bijis prezidents. Breverna vārdos izskan pat zināma noro-

bežošanās no jauktās konsistorijas principa. Redzams arī, ka

Brūninkam pārmeta atsevišķus gadījumus, kur viņš personīgi
bij izlīdzinājis vienotru sūdzību, nepieaicinādams citus kon-

sistorijas locekļus; laikam saskatīja tur hierarchiskas autokra-

tiskas tieksmes.

Landrāti nolemj aprunāties ar Lovenvoldi, bet tas vēlas

runāt tikai ar „neieinteresētām" personām. 25. IV. 2 delegāti arī

ierodas pie viņa un deklarē ar rakstu savu viedokli, kas pilnā
mērā sakrīt ar Pilstiesas uzskatiem. Raksts uzkrauj beidzot

visu vainu Brūninkam, kas gribot izvirzīties („Emminentz")j
un lūdz Lovenvoldi izdot rīkojumu, lai Virskonsistorijā ne-

izvairītos Pilstiesas virsuzraudzībai un lai nesašaurinātu lai-

cīgo tiesu kompetenci. Lovenvolde dod paskaidrojumus par

saviem principiem Virskonsistorijas atjaunošanā un neslēpj savu

nemieru ar Pilstiesas iejaukšanos Virskonsistorijas darbībā.

Delegāti noteiktas atbildes uz savu lūgumu pagaidām nedabū,
bet ziņo saviem sūtītājiem, ka spriežot pēc viņu iespaida no

sarunas, nebūtu, laikam, grūti panākt, ka Lovenvolde iero-

bežotu viņiem vēlamā kārtā Virskonsistorijas darbības aploku,
bet gan nekādā ziņā viņš nebūtu piedabūjams atzīt Virskon-

sistorijas atkarību no Pilstiesas 19
»

Lovenvoldes raksts Pils-

tiesai 26. IV. uzturēja spēkā status quo.

Lovenvolde nedabūja galīgi nokārtot Virskonsistorijas kom-

petences, jo viņa pilnvarnieka darbība drīz izbeidzās. 1713.g.
iecēla par gubernātoru kņazu P. A. Korvbutu-Gaļicinu, kas

1714. g. tapa arī par Pilstiesas prezidentu. Pie viņa griezās

abas puses ar iesniegumiem: Brūninks un Breverns spēkojās
savā starpā ar paskaidrojumiem un pretpaskaidrojumiem- Arī

muižnieku konvents 1714. g. vasarā ieņēma stāvokli; viņa re-

cesa otrais punkts satur lūgumu, lai kņazs atceltu apakškon-

sistorijas un paturētu tikai vienu vienīgu konsistoriju Rīgā
ar vienu (1) prezidentu kā līdz šim un ar parastajiem ga-

rīgiem un laicīgiem asesoriem; lai atstātu spēkā 1687. g. li-
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kūmus, dotu tiesības apellēt no Virskonsistorijas uz Pilstiesu

un dotu pēdējai jurisdikciju un inspekciju pār pirmo. — Virs-

konsistorijā no savas puses atkal mobilizēja visus spēkus, lai

«pasargātu vispārīgās baznīcas intereses", kas likās apdrau-

dētas ar Pilstiesas prasībām. 1714. g. 8. augustā Virskonsisto-

rijā izsūtīja visiem mācītājiem īpašu cirkulāru, kur prasīja

no katra savu tiesu naudas līdzekļu («einen Zuschub von

Geldmitteln pro quota"), lai varētu segt lielos izdevumus, kas

rodas, aizstāvoties pret Pilstiesu; bet tas nepieciešams baznī-

cas labā („zur Conservation der allgemeinen Kirchen Inte-

ressen") 19
"a

Muižniecības viedoklis šādos apstākļos dabūja virsroku. Ga-

ļicina rezolūcija 26. X. 1714. g. atzina Pilstiesas prasības, un

tā netik vien paturēja apellācijas instances tiesības, bet sāka

vispār uzmesties Virskonsistorijai par virsinstanci: iecēla lai-

cīgos asesorus un sāka pat iejaukties tīri garīgās lietās, piem.

jautājumā par biktstēviem.

Garīgās lietās tomēr Virskonsistorijā dabūja 1718. g. par

savu tiešo virsinstanci «Valsts jūstickollēģiju Vidzemes un Igau-
nijas lietām" 20

,
kas 1737. g. tika pakārtota senātam, bet 1738. g.

savienota ar «Kameras kantori Vidzemes un Igaunijas lietām".

Jūstickollēģija bij apellācijas un revīzijas instance arī pār Pils-

tiesu un tādēļ varēja lemt par Pilstiesas un Virskonsistorijas
attiecībām un izšķirt arī konsistoriju satversmes jautājumus.

4. IConsisforialiekartas tālākā izveidošanās. Kamēr Pils-

tiesa izvirzīja kandidātus Virskonsistorijas laicīgo asesoru ama-

tam un vajadzības gadījumā deva arī asesoru substitūtus, pati

Virskbnsistorija bij tomēr paturējusi kandidātu prezentācijas

tiesības garīgo asesoru amatam; šai ziņā bij vēl vienmēr spēkā
1634. g. noteikumi, un neviens arī nemēģināja Virskonsistorijas
tiesības noliegt vai apstrīdēt 2l

.
Tomēr priekšā stādīto divu

kandidātu sijāšanā Guberņas pārvaldē jūtams muižniecības

pirksts. Vairāk reizes pēc kārtas par asesoru iecēla Rīgas
Jēkaba baznīcas mācītāju, kas atradās tiešā muižniecības kal-

pībā, jo valdība bij atdevusi savas patronāta tiesības par šo

draudzi bruņniecībai, un landrātu kollēģija prezentēja un vo-

cēja Jēkaba baznīcas mācītājus 22
. Ja arī var te meklēt prin-
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cipu ņemt par asesoru mācītāju, kas dzīvo Rīgā, un izvēle

te nebij liela, jo Jēkaba baznīca bij vienīgā Rīgas baznīca,

kas bij padota Virskonsistorijai (pie tam tieši); ja atsevišķu
kandidātu izvēli vēlāk izšķīra viņu teoloģiskais virziens, —

1

tomēr daži no kandidātiem, jādomā, nākuši asesora vietā pret
Bruninka gribu. Piem. Haumanis, kas jau mācītāja vietu Jē-
kaba baznīcā dabūja pret Brūninka iebildumiem un arī vē-

lāk nav ar viņu labi sadzīvojis 2
3.

Dažādu interešu krustošanās, uzstādot kandidātus Virskon-

sistorijas prezidenta amatam, deva iemeslu vēl dažam labam

konfliktam. lecēla šai amatā pēc likuma augstākā valdības

vara, un nevienai citai iestādei nebij dotas prezentācijas tie-

sības. Pēc pirmā direktora Klota nāves 1722. g. Pilstiesa ie-

cēla savu locekli landrātu f. Patkulu par Virskonsistorijas di-

rektora substitūtu, bet Patkuls nomira nesasniedzis ordinā-

riātu. Viņa vietā Pilstiesa 1724. g. atkal iecēla vienu no sa-

vējiem, Pilstiesas asesoru landrātu un Cēsu apriņķa baznīcas

virspriekšnieku Adāmu Joh. fon Tīzenhauzenu (Tiesenhau-
sen) 24

.
Abas reizes muižniecība, liekas, bijusi pilnā mierā ar

savu ietekmi, ko panāca šādā ceļā. Bet kad 1727. g. landtāgā
muižniecība dabūja visu savu privilēģiju apstiprinājumu un

1728. g. arī Virskonsistorijas amati līdz ar citiem tika ievesti

zemes štātos un solīja kārtīgu labu algu, tad radās par šiem

amatiem lielāka interese un ap tiem izcēlās cīņas. Nu vairs

nebij vajadzība uzlikt līdz šim neatalgotos Virskonsistorijas
asesoru pienākumus algotiem Pilstiesas locekļiem.

īsi priekš 1727. g. landtāga Tīzenhauzens gribēja tikt vaļā
no Virskonsistorijas prezidenta amata, vai eventuāli no baz-

nīcas virspriekšnieka amata, bet neviens cits no landrātiem

negribēja uzņemties ne vienu ne otru amatu. Pēc landtāga
Tīzenhauzenu atsvabināja no otra amata, un 16. 11. 1728. g.

viņš pats, ziņodams par izredzēm uz algu, ierosināja landrātu

kollēģijā jautājumu par savu palikšanu Virskonsistorijā. Iz-

rādījās, ka abi laicīgie asesori bija pašreiz tikai substitūti,

un kollēģijā vienojās visus trīs — prezidentu un abus ase-

sorus, kas līdz šim kalpojuši bez algas, likt priekšā Jūstic-
kollēģijai iecelšanai kārtējos tagad algotos amatos. To izdara

saziņā ar Pilstiesu, kas arī no savas puses prezentē tos pašus.
Abus prezentācijas rakstus Pilstiesa 28. 11. vienā aploksnē no-
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sūtīja Jūstickolleģijai, kur 19. 111. ari visus trīs apstiprina

amatā 25
.

Tīzenhauzens miris ap 1730. un 1731. g. miju. 1730. g.

landtāgā bij bruņniecība izteikusi noteiktu prasību, lai viņai

dotu tiesību likt priekšā kandidātus visiem tiesas amatiem,

un negribēja vairs ieturēt 5. IV. 1723. g. ar Pilstiesu noslēgto
konkordātu par kandidātu uzstādīšanu kopā (oonjunctim). Vi-

ņa jūtas zināmā interešu pretībā nevien ar pašām tiesas iestā-

dēm, bet arī ar zemes iestādi, landrātu kollēģiju („Ritter~
schaft" pretstatā pret „Land"). 1. 11. landmaršals Kasp. Frīdr.

f. Budenbroks atgādina landrātu kollēģijai, ka laikā jāprezentē

kāds Tīzenhauzena vietā, lai Pilstiesa neaizsteigtos priekšā ar

savu kandidātu, un prezentācijai būtu jāsaaicina bruņniecības

deputāti. Landrāti „zemes" vārdā grib rekomandēt, kā līdz

šim, vienu no sava vidus: bruņniecība nekad neesot kandidā-

tus uzstādījusi šim amatam, viņai neesot arī ius praesentandi.
Budenbroks ar to nav mierā, un kad pēc pāris nedēļām land-

rāti gan atliek kārtējā prezidenta izvēlēšanu uz deputātu kon-

ventu, bet substitūta amatā grib tūlīt iedabūt caur Pilstiesu

savu biedru G. V. f. Budbergu, kas bij kopš 1727. g. arī Rīgas

apriņķa baznīcas virspriekšnieks, tad Budenbroks uzstājas pret

šādu nodomu, kas varētu substitūtu jau predestinēt par ordi-

nāriju. Landrāti uzstājas pret vienpusīgu prezentāciju no ze-

mes un bruņniecības puses, kas paietu garām Pilstiesai, un

izsaka šaubas, vai tām abām būtu tiesības uz šādu rīcību;

minētajā amatā augstā valdība iecēlusi tieši („von der ho-

hen Obrigkeit immediate verordnet"). Beidzot 22. 11. pieņem

vienbalsīgu lēmumu reservēt bruņniecībai un zemei prezen-

tācijas tiesības, un Pilstiesas viceprezidents Folkerzāms (Vol-

kersahm) dod solījumu, ka Pilstiesa, ja neienāks pieprasījums,

pati no sevis neizvirzīs substitūtus un kandidātus Virskonsi-

storijas amatiem 26
.

Budenbroks bruņniecības vārdā griezās pie

ģenerālsuperintendenta Brūninka, lai aizkavētu Virskonsisto-

rijas eventuālo pieprasījumu Pilstiesai pēc direktora substi-

tūta un nodrošinātu ius praesentandi bruņniecībai; viņš liek

priekšā atbīdīt uz vēlāku laiku Virskonsistorijas jūridikas se-

siju, kuras sākums jau nolikts un izziņots uz 1. jūliju, lai tik

varētu nokārtot kā pienākas direktora iecelšanu. Pašu Virs-

konsistorijas locekļu starpā nav īstas saskaņas uzskatos, kā
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nu rīkoties. No garīgo asesoru puses padevīgi atzīst Pils-

tiesu par priekšniecību šai ziņā.
„...

ist ausser Abrede, dass das

Hoffgericht m possessorio der Substitution sich befindet, und

die Obrigkeit izo ist m hac causa, die Gewalt ūber uns hat.

Ex his praemissis ist der Paulinische Schluss bekandt" —

raksta asesors prāvests Neuhauzens kādā Virskonsistorijas se-

krētāram adresētā vēstulē (26. 111. 1731.). Arī otrs garīgais
asesors Haumanis pievienojas viņa priekšlikumam, ka direk-

tora nāve jāpaziņo Pilstiesai, lūdzot substitūtu. Bet laicīgie
locekļi ietur bruņniecības viedokli, ieteic ar Pilstiesu šai lietā

nemaz nesaziņoties un gatavi pat atlikt sesiju, lai nesaceltu

pret sevi bruņniecību („die Ritterscbaft sich gantz zu wieder

machen wūrde"). Par nogaidīšanu bij izšķīries arī ģenerāl-
superintendents 27 un pat izteicies landmaršalam, tā tad, jādo-
mā, Pilstiesa nekāda Virskonsistorijas raksta prezidenta va-

kances aizpildīšanas lietā nesaņēma. Bet Pilstiesas viceprezi-
dents Folkerzāms, kas bij reizē arī oikonomijas ģenerāldirek-
tors, uzturējās oikonomijas lietās vasaras sākumā ilgāku laiku

ārpus Rīgas, un pa to laiku rīkojās uz savu galvu Pilstiesas

asesors un viceprezidenta substitūts Joach. f. Šulcs, izgādā-
dams sev no Maskavas rezidējošā senāta 9. VI. datētu pa-

vēli, kas viņu iecēla par Virskonsistorijas prezidentu, atzī-

mējot, ka prezidenta funkcijas vienmēr piešķirtas Pilstiesas

vecākajam asesoram. Šādu rīcību bruņniecība uzņēma ar īg-
numu. Šulcs arī nemaz nedabūja pildīt jaunos pienākumus,
jo nomira priekš ziņas saņemšanas 28

.

20. VI. sanāca apriņķu deputāti un landmaršals kopā ar

landrātiem uz konventu. 28. VI. sēdē Folkerzāms konstatēja,
ka pēc noteikumiem Virskonsistorijas prezidenta amatā ieceļ
augstā valdība tieši un nevienam nav ius praesentandi, bet

tomēr būtu iespējams, lūdzot ģenerālgubernātoru gādāt par

iecelšanu, minēt arī kādus noderīgus kandidātus bruņniecības
un zemes vārdā. Šādu kompromisa priekšlikumu arī pieņē-

ma, bet nu pieteicās uz vakanto vietu trīs kandidāti: līdz ar

pašu landmaršalu Budenbroku arī viņa brālis, apriņķa depu-
tāts Kārlis Gustavs f. Budenbroks un landrāts Budbergs. 30. VI.

vienojās minēt visus 3 kandidātus, 1. VIL vēl nolēma lūgt
piešķirt pagaidām Virskonsistorijas prezidenta substitūta tie-

sības rezidējošam landrātam.
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Pēcnākošā dienā arī iesniedz ģenerālgubernātoram attie-

cīgu rakstu, kur arī aizrādīts, ka augšā minētā klauzula Šulca

iecelšanas rakstā nelikumīga. Rezidējošo landrātu apstiprina

par substitūtu, un Budbergam tad iekrīt prezidēt uz septem-

bri atliktā Virskonsistorijas jūridikā.
24. XII. ar senāta ukazu iecēla par kārtējo prezidentu land-

maršalu K. Fr. Budenbroku. lecelšanas novilcināšanās rada

aizdomas, ka ap kandidātūrām tiklab Guberņas pārvaldē, kā

Jūstickollēģijā norisinājušās intrigas. lecelšanas dokumentu Bu-

denbroks saņēma caur Guberņas pārvaldi; tā arī nozvērināja

viņu jaunajam amatam (8. I. 1732.), kā to senāta ukazs bij pra-

sījis 29
.

Pēc Budenbroka nāves (11. XII. 1737.) pieturējās pie 1731. g.

lietotās metodes. Kad landrātu kollēģijas paplašinātā sēdē

(konventā) 16. I. 1738. g. rezidējošais landrāts barons f. Ro-

zens pacēla jautājumu par kandidātu rekomandēšanu vakanta-

jam Virskonsistorijas prezidenta amatam, radās atkal 3 kan-

didāti. Rozens ziņoja, ka pieteicies landrāts B. f. Kampenhau-

zens, kas pats piebilst, ka uzņemtos kandidātūru tad, ja vis-

pār vienotos par kāda landrāta izvirzīšanu. Otrs landrāts ba-

rons f. Ungerns liek tieši pats sevi priekšā, un Cēsu apriņķa
zemes tiesnesis Hch. E. Volfenšilds pieteicies ar rakstu. No-

lemj rekomandēt visus trīs gubernātoram L. A. f. Bismarkam

priekšlikumam augstākā instancē. Šoreiz iecelšanas ukazs nāca

jau pēc trim mēnešiem, 20. IV. un atkal bruņniecība bij uzva-

rējusi „zemi": iecelts bij Hinrichs Ernests f. Volfenšilds 30
.

No noteikumiem un centieniem, kas savijas ap vakanto

Virskonsistorijas prezidenta vietu 1731. g., izrietēja jauna prin-

cipiāla diskusija par attiecībām Virskonsistorijas un Pilstie-

sas starpā. Jūstickollēģijā sāka interesēties par bruņniecības
tiesībām prezentēt kandidātus šim amatam, un sakarā ar to

Virskonsistorijā ar savu jauno direktoru priekšgalā atrada par

izdevīgu pacelt atkal visas savas 1713. g. uzstādītās prasības,
īsi sakot, lūgt atjaunot 1634. g. konsistoriju satversmi ar vi-

sām apakškonsistorijām. Viņa iesniedza savas prasības Jūstic-

kollēģijai 17. 111. 1732. g. Bet arī landrātu kollēģijā strādā,

ciešā kontaktā ar Pilstiesu: motīvē plašā «vispadevīgākā de-

dukcijā"... savu veco viedokli un uzdod arī savam deputātam

Pēterpilī landrātam V. J. f. Ungernam-Sternbergam interesē-
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ries par līdzšinējā stāvokļa paturēšanu. Budenbroks kā land-

maršals negribēja iejaukt strīdā bruņniecību, bet atstāt pašām

kollēģijām, t. i. Pilstiesai un Virskonsistorijai izšķirt jautā-

jumu, taču viņa viedoklis neatrada landrātu kollēģijā un arī

deputātu konventā atbalsi. Budenbroks arī nav parakstījis pa-

pildu punktus pie Ungernam-Sternbergam 30. VL dotās in-

strukcijas, kur bij formulēts bruņniecības viedoklis minētajā-

jautājumā; pašā instrukcijā, kas attiecās uz citiem jautājumiem,
ir blakus landrātu parakstiem arī Budenbroka kā landmaršala

paraksts. Ungerns-Sternbergs, liekas, bijis galvenais Buden-

broka pretinieks un neskopojās arī ar vienu otru asu vārdu.

Arī Pilstiesa pūlējās pierādīt savas virstiesības pār Virskonsi-

storiju 31
. Izšķiršana ievilkās garumā. Tikai 17. I. 1739. g. Jū-

stickollēģijā publicēja lēmumu, kas galīgi noteica, ka Virs-

konsistorijā paliek subordinēta Pilstiesai, un nekādas apakš-

konsistorijas nav atjaunojamas. Līdz ar to atzina arī bruņ-
niecības tiesības izvirzīt savus kandidātus zemes tiesās, pret
ko Pilstiesa bij cēlusi iebildumus 32

. Virskonsistorijas un Pils-

tiesas kompetences strīdi, kā redzams, iekļaujas kā atsevišķa

nodaļa bruņniecības toreizējā cīņā par savām noteikšanas tie-

sībām Vidzemes tiesu iestāžu personāla izvēlē un izbeigušies
ar bruņniecības viedokļa uzvaru. Virskonsistorijā palika pa-

kārtota Pilstiesai, kur līdz ar landrātiem toreiz sēdēja arī

tieši bruņniecības pārstāvji; un Virskonsistorijas priekšgalā
bruņniecība nostādīja prezidentus pēc sava prāta.

Ģenerālsuperintendenta vieta atbrīvojās pēc Brūninka nā-

ves 24. I. 1736. g. Kandidāta izraudzīšana notika ar skubu jau
6. 11. kādā šaurākā apspriedē, landmaršalam f. Budenbrokam,
landrātam f. Budbergam un dažiem bruņniecības pārstāvjiem

piedaloties, jo atzina par vēlamu nevilcināties ar prezentāciju,
lai nerastos kāds cits kandidāts bez bruņniecības ziņas un

ar to bruņniecībai Lovenvoldes laikā 1710. g. piešķirtās ģe-
nerālsuperintendenta amata kandidātu priekšā stādīšanas tie-

sības (ius praesentandi) netiktu apietas un apdraudētas. Ap-

spriede uzņēmās bruņniecības konventa lomu un analoģijā ar

citiem priekšā stādīšanas gadījumiem vienojās uzstādīt divus

kandidātus. Steigā neievāca iepriekš pat iztrūkstošo landrātu

un delegātu domas, bet vienojās vienbalsīgi likt J. B. Fišeru

pirmajā un A. A. Fīrortu (Vierorth) otrā vietā. Fišers liekas
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būt bijis īpaši landmaršala Virskonsistorijas direktora f. Bu-

denbroka kandidāts, kas viņam par labu minēja arī to, ka

viņš esot solījis nepieņemt virsmācītāja yietu Rīgā un arī

citādi nedošot bruņniecībai iemeslu būt ar viņu nemierā. Bet

arī daži landrāti, kas nav klāt, liek vēlāk paziņot, ka iestājas

par uzstādītiem kandidātiem. Pārrunās par prezentācijas rak-

sta virzienu landmaršals ieteica griezties caur zemes kommi-

sāru Pēterpilī tieši pie ķeizarienes „augstā kabineta", bet pie-

vienojās visu pārējo domām — iesniegt ķeizarienei adresētu

prezentāciju Guberņas pārvaldei līdz ar pavadrakstu („vehi-

culum"), kur lūgts sūtīt to tālāk. Prezentāciju parakstīja rezi-

dējošais landrāts un landmaršals „visu Livonijas hercogistes
landrātu un bruņniecības vārdā" un līdz ar Brūninka vokā-

cijas kopiju nosūta 7. 11. Guberņas pārvaldei. Visa lietas gaita

liecina, cik ļoti bruņniecība sargāja privilēģijas, ko tā bij

ieguvusi zemes baznīcas pārvaldē. Par kandidātiem, kas ne-

nāca no pašu vidus, kā redzams, bruņniecība un „zeme" varēja

it drīz vienoties. īpašā rakstā tieši zemeskommisāram f. Hāge-
meisteram Pēterpilī rezidējošais landrāts uzdod viņam aiz-

stāvēt bruņniecības prezentācijas tiesības un gādāt, lai ne-

rastos citādi lēmumi un rīkojumi; līdz ar to izteikta cerība,

ka abi kandidāti būšot galmam pieņemami un viens jeb otrs

tikšot arī apstiprināts. Drīz arī f. Hāgemeisters varēja at-

bildēt, ka apstiprināšot droši vien Fišeru, un 20. 111. arī iz-

nāca ķeizariskais ukazs par Fišera iecelšanu. Vokāciju viņam

izsniedza Guberņas pārvalde. — Nākošreiz ģenerālsuperinten-
denta vieta atbrīvojās ar Fišera nāvi 1744. g. 23. XI. Kandi-

dātus izraudzījās tuvējā konventa sesijā. Landrāti iesniedza

ierosinājumus un konkrētus priekšlikumus, un deputāti pie-

vienojās tiem. Kandidātus minēja no ārzemēm un no iekšzemes.

Vienbalsīgi ievēlēja pirmo kandidātu, Kurzemes superinten-
dentu A. Gravenu (15. I. 1745) un pēc viņa atteikšanās J. A.

Cimmermani (29- L), par otru kandidātu — pirmoreiz Cimmer-

mani, otrreiz J. Langi — abas reizes izšķīrās tikai ar balsu vai-

rumu. Par tālāko lietas gaitu jau nav vairs domu starpību,

nav arī vairs nekādas steigas, jo principiālā puse ir noskaidrota.

2. 11. pieņemto prezentāciju iesniedz nākošās dienās ģenerāl-
gubernātoram ar lūgumu nosūtīt to senātam; 7. 11. ģenerāl-
gubernātors nosūta attiecīgo memoriālu. Tomēr drošības pēc
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griežas arī vēl ar īpašu rakstu pie Hesijas Homburgas prinča

Ludviga, kas vispār bij toreiz Vidzemes bruņniecības labvēlis

pie galma un bij arī parādījis sevišķu interesi par ģenerāl-
superintendenta amata kandidātiem un ieteicis pat savus kan-

didātus, un izlūdzas pazemīgi viņa daudzspējīgo starpniecību

(„um seine vielvermogende intercession demūthigst bitten

wollen"). Cimmermaņa iecelšanas ukazs izdots tikai 19. jū-

nijā: nokavēšanās izskaidrojama laikam ar īpašu uzmanību

brāļu draudzes dēļ. — Abos gadījumos Guberņas pārvalde
ar īpašu reskripru ziņoja rezidējošam landrātam par notikušo

iecelšanu, un šis ziņoja par to tālāk jaunajam ģenerālsuperin-
tendentam un apsveicināja viņu 33

.

Tā Virskonsistorijas papildināšanā nodibinājās kārtība, ka

bruņniecība izvirzīja kandidātus tiklab direktora kā ģenerāl-
superintendenta amatam, ņemot par direktoru kādus no sava

vidus, bet par ģenerālsuperintendenta amata kandidātiem divus

prāvestus vai mācītājus. Kandidātus stādīja priekšā Guberņas
pārvaldei, kas tad lika vienu (?) ķeizaram priekšā apstiprinā-
šanai. Asesorus izraudzījās pati Virskonsistorijā un lika Gu-

berņas pārvaldei priekšā apstiprināšanai 34
.

Četrām apriņķa konsistorijām bija īss mūžs (1713—1714).

Virskonsistorijai blakus palika vēl tikai Rīgas, Tērbatas un

Pērnavas konsistorijas, kā pilsētas konsistorijas. Rīgas
sistorija pie tam nebij nemaz pakārtota Vidzemes Virskonsi-

storijai un patstāvīgi vadīja Rīgas pilsētas un patrimoniāl-

iecirkņa baznīcas, ticības un izglītības lietas. Ģenerālsuper-
intendenta Brūninka laikā abu konsistoriju starpā zināma kop-
darbība bij nodrošināta ar to, ka pilsētas rāte bija ievēlējusi
Brūninku 1712. g. arī par pilsētas konsistorijas pirmo asesoru,

resp. superintendentu, Pētera baznīcas virsmācītāju un arī

Doma skolas inspektoru, un ar ķeizara atļauju viņš izpildīja
šos amatus visu savu mūžu. — īpaša konsistorija bija arī

Sāmzemei 35
.

Apriņķa apakškonsistoriju vietu izpildīja joprojām prāvesta

tiesas; vajadzības gadījumā, sevišķi ja bija nepieciešama iz-

meklēšana, aicināja talkā arī zemes tiesas, piekomandējot tām

divus mācītājus kā baznīcas uzticības personas.

Ap 1730. g. Pilstiesa pēc Virskonsistorijas pieprasījuma iz-

veidoja pat kaut ko apakškonsistoriju surrogātam līdzīgu. Rī-
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gas un Cēsu apriņķos uzdeva izmeklēšanas īpašai kollēģijai:
konsistorijas asesoram kopā ar kādu mācītāju un konsisto-

rijas sekretāru. Pērnavas un Tērbatas apriņķos kollēģijā bij

saistīti zemes tiesnesis un prāvests, resp. zemes tiesas asesors

un mācītājs, ar zemes tiesas notāru. Bet šīs kollēģijas, liekas,

praksē maz ievestas 36
.

Virskonsistorijas sēdeklis bij visu laiku Rīgā. Augšā mi-

nētajā Jūstickollēģijas 17. janvāra 1739' g. lēmumā bij gan

rīkojums, lai Virskonsistorijā turētu sēdes pamīšus Rīgā, Tēr-

batā un Pērnavā, ka varētu likvidēt pilsētas konsistorijas abās

pēdējās vietās, bet šī lēmuma daļa palikusi neizpildīta 37
.

Pati

Virskonsistorijā bij tapusi par permanentu iestādi: kārtējas

jūridikas notika kā agrāk vienreiz gadā, bet sanāca kopā arī

uz ārkārtējām sēdēm, un ģenerālsuperintendents ar Virskon-

sistorijas sekretāru bij gandrīz pastāvīgi sastopami. Viegli
varēja pieaicināt arī Rīgā dzīvojošos vai iebraukušos asesorus.

Kāds Virskonsistorijas aktīs uzglabājies ar rakstu iesniegto

spriedumu sakopojums liecina, ka Virskonsistorijā ievākuši arī

starpsēžu laikā savu locekļu domas un atzinumus svarīgākos
neatliekamos jautājumos 38

.

5. Garīdzniecība. Zviedru laikos izdotās «priesteru privi-

lēģijas" nebij atceltas. To redakcija 1675. g.
39 apstiprināja visas

agrāk iegūtās «priekšrocības, brīvības, dāvājumus, lēņu de-

vumus līdz ar citām vaļībām, tiesām un kārtējiem atalgoju-
miem" (11. punkts). īpaši bij minētas mācītājmuižas, mācītāju

zemes un desmitā tiesa (111. p.). Ne tik vien baznīcas īpašumi

bij atbrīvoti no dažādiem nodokļiem, ari garīdznieku privātie

piederumi bij brīvi no visiem pilsoniskiem apgrūtinājumiem

(„frey von allen Būrgerlichen Beschwerden", X. p.). Mācītāju
un skolotāju atraitnēm bij solīts atbalsts, un viņu un viņu

bērnu labā iekārtots īpašs „žēlastības gads" («ein Gnaden-Jahr
ihnen zum Trost und Unterhalt nach alter Gewohnheit ge-

niessen und behalten mogen") ar noteikumu, ka jāgādā nelaiķa
vietā pagaidām kāds amata pienākumu izpildītājs (XI. un

XII. p.). Bīskapiem bij uzdots gādāt par labi izglītotiem un

dievbijīgiem mācītājiem un dažādos ievēlēšanas un iecelšanas

gadījumos būt nomodā par to, ka priekšroku dabūtu tie, kas

vairāk mācīti un labāk izpelnījušies (XV.—XVIII. p.). Ga-
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rīdzniekus nedrīkstēja apcietināt bez sprieduma, izņemot ga-

dījumus, kad noķēra tos pašā noziedzīgā darījumā („auf fri-

scher boser That"). Viņu tiesāšana bij nodota konsistorijām,
un tikai par kriminālnoziegumiem („Capital Verbrechen") kon-

sistorijām nācās nodot yiņus laicīgām tiesām (XXIV. p.). Pri-

vilēģiju pēdējais XXVIII. p. skubināja garīdzniekus rūpīgi iz-

pildīt amatu un dievbijīgi dzīvot („ein gottseeliges Leben

fūhren").

Šos noteikumus papildināja 1686. g. baznīclikumu 19. no-

daļa „par mācītāja amatu" (Vom Predigtamt). Te bij notei-

kumi par mācītāja amata tiesību iegūšanu (1.—6. §), par mā-

cītāja aicināšanu, ievēlēšanu jeb iecelšanu noteiktā vietā

(7.—16. un 31. §, to starpā speciāli par patronāta tiesībām

12.—16. §), par dažādiem mācītāja pienākumiem un pienā-

cīgu dzīves veidu (17.—20., 22., 27.-29. §) un beidzot notei-

kumi par mācītāju tiesāšanu un sodīšanu, kā arī par gadīju-
miem, kad viņi zaudē savu vietu un amatu (21.—26., 30. un 32. §).

Baznīclikumu 24. nodaļa noteica vēl sīkāk bīskapu, super-

infendentu, prāvestu, mācītāju (Pfarrherreņ), kapellānu (viņu

palīgu) un citu baznīcas darbinieku (ērģelnieku un ķesteru)
amata kārtību un pienākumus; 17. § attiecināja visu par bīska-

piem teikto arī uz superintendentiem, „kas stāv līdzīgā pie-
nākumā un amatā ar viņiem".

Mācītāja uzdevums draudzes saimniecībā bij pārzināt baz-

nīcas un mācītājmuižas inventāru un būt par to atbildīgam
(XIX, 17; XXIII, 2), gādāt par baznīcas kustamu un nekustamu

īpašumu, norēķināties par ienākumiem un izdevumiem, rūpē-
ties par draudzes nabagiem (XXIV, 24). Blakus sludināšanas

darbībai baznīcā, sakramentu izpildīšanai, laulāšanai un ap-

bedīšanai, mācītājiem bij pienākums rūpēties par lasīt-prašanu
un kristīgu mācību, apmeklēt draudzes locekļus pa mājām, ie-

vākt ziņas par viņu dzīvi un mācīt viņus (XXIV, 22) un dvēseļu

kopšanas darbā censties arī novērst nesaprašanos un nesaderību

draudzes locekļu starpā, ciktāl ar to netiek aizkārtas tiesu

kompetences (XXIV, 23). „Priesteru privilēģiju" 23. punkts

par draudzes sapulcēm («convocationes") deva mācītājiem varu

sasaukt tādas pēc vajadzības un vadīt tās un ierādīja viņiem

izcilu vietu baznīcas disciplīnas pārraudzībā un pārkāpēju tie-

sāšanā. Šo sapulču vieta — «draudzes istaba" vai sakristejā,
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tiek apzīmēta par «prīvilēģētu vietu..., kur mācītājs ir kārtējs

priekšsēdis, sarunu vadītājs, lietu referents un lēmumu izpil-

dītājs" (allwo der Pfarr-Herr ordinaire praesidiret, das Wort

fūhret und die Sachen vortragt und ausfūhren lāsset).

Mācītāju reliģisko tikumisko līmeni likumi centās uzturēt

jo augstu: viņu dzīvei vajadzēja būt «dievbijīgai, godīgai un

cienījamai", no viņiem prasīja izvairīšanos no visa piedauzīga
kā uzvalkā tā satiksmē un uzvedībā un kārtīgu pienākumu

izpildīšanu. Netik vien par rupjiem netikumiem, bet arī par

kūtrību, vieglprātību, uzdzīvi, naudas spēli, alus, brandvīna

un tabakas tirdzniecību, augļošanu, pat par ķildošanos un tī-

košanu pēc otra vietas draudēja atcelšana no amata un vietas.

Vesels paragrāfs veltīts mācītāju uzvedībai dzīrēs (29-). Mā-

cītāja amata kandidātiem bij noteikts stingrs reliģisks ētisks

censs un stādītas nopietnas teoloģiskas zinātniskas prasības.

Publiski sprediķot varēja tikai ar bīskapa (superintendenta)

atļauju, ko deva pēc izturēta pārbaudījuma. Ordinēt varēja
tikai uz noteiktu amatu (vietu), ierobežotā skaitā (6. §) un

tikai tādus, kas bij izturējuši nopietnu eksāmenu bīskapa jeb

superintendenta un konsistorijas priekšā (2. §). Pat jau ordi-

nētu mācītāju, ja viņš tika likts priekšā uz kādu vakantu vietu,

varēja par jaunu pārbaudīt un atraidīt, ja viņš mācībā un

dzīvē bij jūtami «pamazinājies" («sich m Lehr und Leben

merklich verringert, 13. §). Noteikumos par mācītāju vēlēša-

nām bij dažādā kārtā atgādināts, ka izredzētajam jābūt cienī-

gam, un bīskapam (superintendentam) bij dotas tiesības no-

raidīt kā draudzes tā patrona izredzētus necienīgus kandi-

dātus. Uz vakantām labākām vietām dotas izredzes vispirms

tādiem, kas visvecāki, visvairāk mācīti un vislielākos nopelnus

guvuši mazākās (skolotāju, kara mācītāju, kapellānu) vietās.

Tikai līdzīgos apstākļos dota priekšroka nabadzīgajiem, dau-

dzu bērnu tēviem un tādiem, «kas var uzcelt un atbalstīt

mirušā mācītāja namu" (—ģimeni), proti: dēliem un znotiem

(8. §). Rīcības brīvību kandidātu izvēlē paturēja sev vienīgi
pats ķēniņš t. s. kroņa draudzēs, bet viņš arī svinīgi dekla-

rēja, ka vēlas gādāt tām vīrus, kas ar savām zināšanām un

padarīto darbu («mit Gelahrtheit, geleisteten Diensten und

Arbeit") iepriekšējās vietās guvuši krietnus nopelnus Dieva

draudzes un vispārības labā.
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Veidojot mācītāju stāvokli Vidzemē, zviedru valdība gā-

dāja arī par viņu materiālo nodrošinājumu: nokārtoja vai di-

bināja mācītājmuižas un mācītāja pagastus, noteica mācītāja
tiesu (Priestergerechtigkeit) utt. (sk. tālāk 68. s lp.). 1684. g. re-

vīzijas un redukcijas kommisijai bij uzdots izstrādāt vispārēju

reglamentu par garīdznieku algām un mācītāju atraitņu uztu-

rēšanu. Izstrādātais priekšlikums 1688. g. dabūja ķēniņa apstipri-

nājumu, līdz ar solījumu uzlabot sīkstāk nostādīto mācītāju

algu un piešķirt mācītāju atraitnēm mazu zemnieka māju. Bet

to nevarēja vairs visu izpildīt. Arī 1694. g. ierosinātā palīg-

mācītāja (komministra, adjunkta) amata radīšana plašākajās
draudzēs — palika neizdarīta. Tieši jau valdības rīkojumu
sekas gan nāca par labu tikai kroņa draudžu mācītājiem.

Zviedrijas valdības pēdējos gaddesmitos, pēc muižu reduk-

cijas, kroņa draudžu skaits Vidzemē bij ļoti liels. Kāds 1690. g.

sastādīts saraksts apzīmē 50 latviešu lauku draudzes par kro-

ņa draudzēm, sešas (Aloju, Dikļus, Ērgļus, Jaunpili, Lielstraupi
un Rubeni) par muižnieku draudzēm un divas (Liepupi un

Mazsalacu) par šaubīgām („dubiens") 40
. Instrukcija saimnie-

cības pārvaldniekiem (1691. g. 21. VIII) noteikti rezervēja

mācītāju iecelšanas tiesības Vidzemes kroņa draudzēs pašam

ķēniņam („alleine einzusetzen sich hiermit gāntzlich wollen

vorbehalten haben"), uzdodot ģenerālgubernātoram stādīt

priekšā kandidātus 41
.

Tādā kārtā lielākā mācītāju daļa 17.gs.

beigās un 18. gs. sākumā bij valdības iecelti un no draudzes

muižturiem diezgan neatkarīgi, kas gan varēja sagādāt viņiem
materiālā ziņā un sadzīvē dažādas nepatikšanas un neērtī-

bas 42
,

bet pacēla noteikti viņu tiesisko stāvokli un garīgo kvā-

lifikāciju. Viena daļa no šiem bij vēl amatā arī krievu laikos

un godam reprezentēja jaunās mācītāju paaudzes vidū baz-

nīcas patstāvības domu un mācītāja neatkarības trādicijas.
Nevar gan arī noliegt, ka dažā ziņā zemes kunga augstākā vara

baznīcā varēja vienpusīgi tin nevēlami izpausties, kā piem.

ķēniņa Kārļa XII (1697—1713) aizspriedumi un neiecietība pret

pietismu 43
.

Tā kā bīskapus izvēlējās ķēniņš no domkapirula un bīskapi-

jas garīdznieku uzstādītiem kandidātiem (XX) 44
un prāvestus

atkal bīskaps no attiecīgās iecirkņa mācītāju uzstādītiem kan-

didātiem (XXIV, 18), tad tiklab bīskapi kā prāvesti bija neat-
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karīgi no atsevišķu draudžu patroniem un citiem muižniekiem.

To pašu varēja teikt, attiecoties arī uz Vidzemi, kur superin-
tendentu (ģenerālsuperintendentu) iecēla tieši ķēniņš, jeb viņa

uzdevumā ģenerālgubernātors, bet prāvestus — ģenerālguber-
nātors45

. Ģenerālsuperintendenta un prāvesta tiešo uzraudzī-

bu par mācītājiem un draudžu dzīvi neatlaidīgi atgādināja;

viņiem vīzitāciju pienākums (XXIV, 6.—13., 19.). Ģenerālsuper-
intendents bij zviedru laiku beigās arī Virskonsistorijas pre-

zidents, un prāvests darbojās t. s. prāvesta tiesā46
,

ko mēdza

saistīt ar ikgadējo vīzitāciju.

Krievu virskundzības laikā garīdznieku vēlēšanu kārtībā un

līdz ar to arī viņu tiesiskajā neatkarībā notika jūtamas pārmai-

ņas. Par jaunu apstiprinātās muižnieku privilēģijas atdeva vi-

ņiem reducētās muižas un atjaunoja viņu patronāta tiesības.

Pirmajā sākumā, kamēr lietas vēl nebij nokārtotas, iecelšanas

izdarīja gan cara pilnvarotais Lovenvalde, bet drīz jau patroni

un baznīcpriekšnieki, kā arī draudžu muižturi vispār sāka

saņemt noteikšanu savās rokās, ignorējot dažu labu reizi netik

vien ģenerālsuperintendentu, bet vispār arī baznīcas un ti-

cības intereses. Nākošās nodaļās vairākkārt minēti tamlīdzīgi

gadījumi. Ģenerālsuperintendenta stāvoklis Šādā notikumu gaitā

bija grūts, daudz grūtāks nekā zviedru laikos, jo viņam vairs

nebija aiz muguras tās pašas ticības monarcha. Baznīcas amat-

personas un orgāni, nostādīti starp citas ticības valsts valdību

un evaņģēlisko zemes muižniecību, gribot negribot nokļuva
ciešākos sakaros ar muižniekiem un — šo prīvilēģētā stāvokļa

dēļ — atkarībā no viņiem. lepriekšējās ķēniņa valdības gā-
dība un garantijas par baznīcas cienu un mācītāju krietnumu

nevarēja taču pāriet uz pareizticīgā cara valdību. Un arī viņa

pārstāvji Guberņas pārvaldē bij lielāko tiesu citticībnieki, kam

bij grūti orientēties šejienes baznīcas dzīves apstākļos; bet

viņiem piedotie valdības padomnieki bij atkal tieši muižnie-

cības pārstāvji.

Ģenerālsuperintendenta amatam, kā augšā jau attēlots, kan-

didātus izraudzījās bruņniecība. Un ja, Brūninku izvēlot 1710.

gadā, viņa vēl apskatījās pēc tāda kandidāta, kas caram būtu

pa prātam, tad vēlākos gadījumos (1736. un 1745. g.) viņa jau

izvirzīja noteikti savus kandidātus un tik pielika visas pūles,
lai izvestu cauri valsts centrālajā pārvaldē viņu iecelšanu. Bruņ-
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niecības vadoņu personīgās simpātijas un ticības novirzieni

izšķīra kandidātu izvēli. Nebij vairs nekāda augstāka rēgulē-

tāja faktora, valdinieka vai viņa vietnieka konfesionālās ap-

ziņas asinātas atbildības sajūtas veidā.

Ģenerālsuperintendentam bij tomēr galu galā nodrošināta

zināma patstāvība garīgajās lietās. Kopš 1733. g. izšķīra vis-

pārējās konsistorijas lietas (res consistoriales) un baznīcas

tīri garīgās lietas (res mere ecclesiasticae); pēdējās bij no-

dotas vienīgi ģenerālsuperintendenta pārziņā 47
. Zināms, no viņa

paša savu tiesu atkarājās šo kompetenču ieturēšana.

Prāvestus ievēlēja Virskonsistorija un pati iecēla amatā,

izdodot īpašu konstitūtoriju. Dabiskā prasība, lai par prāvestu
nāktu kāds no tā paša iecirkņa mācītājiem, ne vienmēr tikusi

izpildīta, — dažādu blakus interešu un aprēķinu (piem. teolo-

ģisku virzienu un personīgu sakaru) dēļ. Virskonsistorija 1733.

gadā pat bij nolēmusi ievērot principā šo prasību, bet tomēr

nākošos gados atkal atkāpās no pieņemtā principa. Par Rī-

gas apriņķa pirmā iecirkņa prāvestiem kopš 1728. g. bijuši
mācītāji, kuru draudzes piederēja otram iecirknim (Neuhau-

zens, Fišers, F. J. Bruninks), tā ka beidzot Virskonsistorija at-

rada par labāku, ieskaitīt Bruninka paša Valmieras draudzi

pirmā iecirknī, lai princips nāktu reiz tomēr spēkā 4B
.,

1734. g. jūlijā Guberņas pārvalde pieprasīja paskaidrojumu

par līdzšinējās prāvestu iecelšanas kārtības likumīgo pamatu

un aizliedza turpmāk iecelt prāvestus bez Guberņas pārval-
des ziņas un piekrišanas. Virskonsistorija iesniedza savus mo-

tīvus, bet līdz nākoša gada novembrim veltīgi izgaidījās at-

bildes 49
.

Tiešu ziņu par tālāko jautājuma atrisināšanas gaitu
nav, — liekas, Virskonsistorija savas tiesības paturējusi. Zināms

tikai viens izņēmums 1736. g., kad ķeizarisks ukazs iecēla

Fr. J. Brūninku reizē par prāvestu un Virskonsistorijas ase-

soru
50

.

Zviedru laikos ievestās mācītāju sinodes 51 Krievijas virs-

kundzības sākumā netika vairs noturētas, netika arī atjau-
notas Vidzemē visu 18. gs. 1737. g. landtāga aktīs atrodams

priekšlikums ievest atkal, pēc Rēveles apgabala parauga, ģe-
nerālsinodes ģenerālsuperintendenta vadībā, lai mācītāji va-

rētu apspriesties par līdzekļiem, kā pacelt baznīcas un ti-
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čības stāvokli. Tālāk par priekšlikumu un ieteikumu ģeneralr
superintendentam šis nodoms tomēr nav ticis 52

.

6. Baznīcas virspriekšnieki un baznīcas virstiesas. Zviedru

laikos bij radīts baznīcas virspriekšnieka amats. 1650. g. muiž-

niecība saņēma pavēli iecelt katrā zemestiesas iecirknī vienu

landrātu par baznīcas virspriekšnieku („Ober-Kirchen-Vorste-

her"). Ar šo amatu tiek saistīta t. s. baznīcas virstiesa (Ober-

Kirchen-Vorsteheramt), kas nostājas tādā kārtā blakus katra

apriņķa apakškonsistorijai kā baznīcas saimniecības un dis-

ciplīnas vadītāja s
3.

Sīkus noteikumus „par baznīcas virspriekšniekiem un virs-

tiesu" izdeva ģenerālgubernātors 1668. g., 1671. g. tie dabūja

ķēniņa apstiprinājumu un arī tika iespiesti 54
.

Landtāga izredzēts un valdības iecelts baznīcas virspriekš-
nieks stāvēja baznīcas virstiesas priekšgalā; citi locekļi bij —

no mācītāju vidus ņemtais prāvests un viens muižniecības pār-

stāvis, t. s. assessor nobilis. Baznīcas virspriekšniekam pienācās

virsuzraudzība par atsevišķo draudžu baznīcpriekšniekiem, baz-

nīcas mantas pārvaldību un kārtīgu mācītāju algošanu, bet

bija arī pienākums pārraudzīt draudžu reliģisko un tikumisko

dzīvi un pārzināt baznīcas disciplīnu, apkarojot netikumus un

neciešamas parašas, arī pagānisma atliekas un kūtrību diev-

kalpojumu apmeklēšanā. Lai baznīcas virstiesa varētu veikt

savu uzdevumu, tai bij uzdots vīzitēt atsevišķas draudzes:

noteiktā dienā virstiesas locekļi ieradās draudzē un kopā ar

mācītāju, baznīcas priekšnieku jeb priekšniekiem un visiem

draudzē dzīvojošiem muižturiem ievāca ziņas un apsprieda un

izlēma attiecīgos jautājumus (4. p.). Tā uz virstiesu pārgāja
toreiz apriņķa baznīcas vīzitācijās pienākumi, kas agrāk bij
uzlikti prāvestam un viņa asesoriem 55

. Virspriekšniekam ar prā-

vestu vēl īpaši piekodināja novērst visus šķēršļus, kas varētu

atturēt vienkāršos zemniekus („d. einfaltigen Baursmann") no

dievkalpojumiem un baznīcas (11. p.). Tā kā baznīcas virs-

priekšnieka amats nebija diez cik patīkams, tad likums pa-

redzēja, ka amatā jāpaliek tikai 3 gadi; ilgāk var atstāt tikai

to, kas labprātīgi ļaujas pierunāties (2. p.).
1694. g. satversme līdz ar landrātu institūtu atcēla arī baz-

nīcas virstiesas (I. un XIV. punkts). Viņu pienākumi pār-
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gāja pa daļai uz Virskonsistoriju, pa daļai (t. i. saimniecības

lietās) uz oikonomijas pārvaldes priekšniekiem (Statthalter) 56
.

Bet Krievijas valdības laikā landtāgs jau 1711. g. 12. janvārī

ievēlēja atkal katram apriņķim resp. zemes tiesas iecirknim vie-

nu landrātu par baznīcas virspriekšnieku s7
.

Ar to atjaunojās
baznīcas virstiesas pēc 1668. g. noteikumiem.

Baznīcas virspriekšniekiem pienācās ļoti svarīga un atbil-

dīga loma Vidzemes lauku draudžu saimniecības nokārtošanā un

ārējās baznīcas disciplīnas atjaunošanā. Par savu darbību viņi

bija atbildīgi netik vien landrātu kollēģijai, bet arī Guberņas

pārvaldei. Par baznīcas virspriekšniekiem mēdza izvirzīt ap-

riņķa jaunākos landrātus; īpašu algu viņi par savu darbu ne-

saņēma. Katrai baznīcas virstiesai bij sava kanceleja ar bruņ-
niecības algotu baznīcas notāru— juristu. Vēlāk baznīcas virs-

priekšnieku pārziņā nodeva arī skolu un ceļu lietas 58
.

7. Baznīcpriekšnieki. Atsevišķās draudzēs no turienes muiž-

turu („Kirchspiels Verwandte", ~Eingesessene", „Kirchspiels-
Juncker", ~Eingepfarrete") vidus, vēlākais jau zviedru laik-

meta pirmos gadu desmitos izvirzīti īpaši draudzes saimnie-

cības pārziņi. H. Samsona iecelšanas rakstā 1622. g. un kon-

sistoriju un vīzitāciju noteikumos 1633. g. viņus apzīmē ar vārdu

„Curatores Ecclesiae" (baznīcas aizgādņi) un runā par no-

rēķiniem, kurus viņi iesniedz vīzitācijās kommisijai 59
.

1636. g.

izdotie apakškonsistoriju noteikumi pazīst jau katrā draudzē

divus baznīcas priekšniekus («Kirchen-Vorsteher"), kas līdz

ar mācītāju glabā baznīcas lādes atslēgu un pārzin naudas iz-

došanu dievbijīgiem mērķiem (ad pios usus) 60
.

Tuvāki notei-

kumi par baznīcas priekšnieku amatu atrodami ģenerālguber-
nātora M. G. Delagardīja (dc la Gardie) rezolūcijās, ko viņš
8. V. 1750. g. iesniedza muižniecībai. Baznīcas virspriekšnieks
kopā ar prāvestu ieceļ katrā draudzē divus baznīcpriekšnie-

kus ik uz trim gadiem, «lai šāda nasta neapgrūtinātu vienmēr

dažus nedaudzus"; uz ilgāku laiku var atstāt amatā tikai tos,

kas ļaujas labis prātis pierunāties 61
.

Noteikumi par baznīcas virspriekšniekiem (1668. g.) no-

stādīja baznīcpriekšniekus tiešā atkarībā no virspriekšniekiem:
šie viņus pēc vajadzības («erheischender Nothdurft nach") at-

cēla un iecēla, izlietoja par savu uzdevumu veicējiem katrā
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draudzē, un saņemdami no viņiem kārtējus norēķinus, bet

it īpaši baznīcas vīzitācijās novērodami viņu darbības panā-

kumus, kontrolēja viņu rīcību. Pirmās vīzitācijās, ko baznīcas

virspriekšnieki saskaņā ar šiem noteikumiem izdarīja Vidzemē

1668.—1671. g., viens no pirmajiem jautājumiem prasīja pēc

baznīcas priekšniekiem. Izrādījās, ka vienā draudžu daļā jau

darbojās pēc agrākiem noteikumiem iecelti vai labprātīgi iz-

virzījušies divi vai viens baznīcas priekšnieki; bet citur viņu

nav, kaut gan superintendents savā laikā skubinājis tādus no-

zīmēt («verordnen"), un tur tad arī viņus tūlīt ieceļ. Trīs ga-
dus garo amata laiku ietur diezgan stingri, un vairāk vietās

virspriekšniekiem vīzitācijās laikā viens priekšnieks jāatlaiž un

otrs jāieliek vietā. Lielumā un visumā Vidzemes latviešu drau-

dzēs ap 1670. g. tā tad bija jau baznīcpriekšnieki no muiž-

turiem. No dažiem protokoliem arī redzams, ka tieši uz vi-

ņiem attiecināts latīņu nosaukums «curatores ecclesiae" 62
.

1686.

g. baznīclikumu vācu tulkojums nelieto nekur apzīmējumu baz-

nīcpriekšnieks (Kirchenvorsteher), bet te sastopamais drau-

dzes amats «baznīcas kopējs" (Kirchenpfleger, sk. tālāk 10.

nodalījumu), liekas būt „curator ecclesiae" tulkojums, un viņa

darbībā ietilpst pagādāt baznīcas vīnu un oblātas (Cap.; XI.

§ 8), pārzināt baznīcas īpašumu un inventāru (XXIII 2), gla-
bāt vienu baznīcas lādes atslēgu (XXVI 8) un gādāt par ne-

spējnieku patversmi (XXVIII 4). Tā kā vārdu „baznīckopējs"
lieto arī vienskaitlī, tad Zviedrijā būs bijušas arī draudzes ar

vienu šā amata nesēju.

Paskaidrojumos par 1686. g. likumu ievešanu Vidzemē mi-

nētie baznīcpriekšnieka pienākumi rāda viņus kā draudzes

saimniecības un disciplīnas pārziņus. Viņi uzrauga, lai svēt-

dienās un svētkos netirgotos, asistē prāvestam, kad tas vīzitē

mācītājmuižas un ķesteru mājas, pārzin baznīcas kustamu īpa-
šumu un draudzes saimniecību kā arī baznīcu celšanu un la-

bošanu. Neviens kroņa muižas turētājs un arendātors nevar

atteikties uzņemties baznīcpriekšnieka pienākumus, un kad viņi
amatu pieņēmuši, tad viņiem jārīkojas ar «čaklumu, rosību, uz-

ticību un nopietnību". Kamēr nebija baznīcas virspriekšnieku,

viņu iecelšana stāvēja oikonomijas pārvaldes priekšnieka (Statt-

halter) ziņā, kam izdota instrukcija iecelt par baznīcpriekš-
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niekiem arī kādus no vienkāršākiem kroņa zemniekiem („von
den bescheidensten Krons-Bauern") 63

.

Pa Ziemeļu kara laiku bij daudzas draudzes palikušas bez

baznīcpriekšniekiem. Šis amats piederēja pie tiem, kas palī-

dzēja uzturēt muižniecības prestižu. Draudzes saimniecības un

disciplīnas nokārtošana bij arī jo svarīgs faktors baznīcas dzī-

ves atjaunošanā. Tādēļ muižnieku konvents 1714 g. 13. jūlijā
izteic savu vēlējumos, lai visās draudzēs tiktu iecelti baznīc-

priekšnieki, bet prasa draudzes muižturiem tiesību ievēlēt kan-

didātus un likt tos baznīcas virspriekšniekam priekšā apsti-

prināšanai 64
.

Vēlāko laiku prakse liecina, ka šāda kārtība nav

tomēr ieviesusies, nav mazākais vispārēja. Baznīcas virspriekš-
nieks ir tas, kas konstituē (ieceļ) baznīcpriekšniekus, bet kan-

didāti rodas ne ievēlēšanas kārtībā. Tos nozīmē (verordnet)
baznīcas vīzitācijās kommisija, vai nu līdzšinējam baznīcpriekš-
niekam ieteicot vai pašam kandidātam labprātīgi pieteicoties.

Kad varēja būt tikai viens kandidāts draudzē, tad baznīcas

virspriekšniekam atlikās tikai apstiprināt viņu par baznīcpriekš-
nieku („confirmiret"). Muižu īpašniekiem trūkstot, par baznīc-

priekšniekiem ņēma arī citus muižturus, kā: ķīlas turētājus,

nomniekus, un pat pārvaldniekus; tādi nebij vienmēr muiž-

nieku kārtas 65
.

Katrā draudzē mēdz būt divi baznīcpriekšnieki, bet šur un

tur iztiek arī ar vienu, piem. Āraišos, Jaunpilī un Jaunpiebalgā

ap 1740. g. Ja draudzē nebij vairāk kā viena muiža, tad jau arī

vairāk baznīcpriekšnieku nevarēja dabūt. Draudzēs, kur ie-

tilpst pilsētiņas, arī pilsoņiem ir savi baznīcpriekšnieki, piem.

Cēsīs trīs, Valkā 2—3, Limbažos, Valmierā pa vienam (5k.50.1p.).
īpaša instrukcija nosaka baznīcpriekšnieku pienākumus, ku-

rus tam vēl arvien no jauna atgādina katras vīzitācijās pro-

tokols. Viņam pienākas sekot baznīcas, mācītājmuižas un sko-

las ēku stāvoklim, gādāt par to celšanu un atjaunošanu, sadalīt

izdevumus atsevišķu muižu, muižturu un zemnieku starpā un

gādāt par repartīcijas ienākšanu. Viņš pārzin un izrīko da-

žādus darbus un kalpošanas baznīcas labā un palīdz mācītājam

un skolotājam tikt pie pienācīgām nodevām. Rēķini par drau-

dzes saimniecību viņam katru janvāri jānodod baznīcas virs-

priekšniekam līdz ar ziņojumu par baznīcu, mācītājmuižu ūn

skolu. Bet viņam arī jāseko baznīcas dzīves ārējai gaitai un
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jāatbild par to. Viņam jāzin, vai muižās tur lūgšanas, vai zem-

nieki svin savas dzīres saskaņā ar obligātoriskiem noteikumiem,

viņam jāuzrauga, ka pa baznīclaiku tuvējos krogos nekroģētu
alu un brandvīnu, un jāizposta pagāniskas ziedojumu vietas.

Viņam jābūt nomodā par to, ka visi, kas to pelnījuši — sākot

ar kūtriem baznīcgājējiem un beidzot ar zīlniekiem un vārdo-

tājiem — saņemtu pelnīto sodu, un jāievāc caur muižturiem

viņu muižu zemniekiem uzliktās soda naudas; arī viņam pa-

šam draudē līdz 100 dālderu liels sods par pienākumu neiz-

pildīšanu, sub poena dupli, ja nenomaksās to laikā 66
.

Baznīc-

priekšnieki atbildēja par savu darbību baznīcas virspriekšnie-

ku un vīzitācijās kommisiju priekšā. Virspriekšnieki bij vi-

ņiem arī virsinstance, ar kuras starpniecību varēja griezties pie

laicīgām iestādēm, ja vajadzēja kādu no draudzes locekļiem

sodīt vai piespiest pildīt pienākumus 6
7.

Baznīcpriekšnieku nozīmi pacēla vēl viņiem piešķirtās tie-

su funkcijas. 1717. g. Pilstiesa bij izdevusi rīkojumu zemes-

tiesām un ģenerālsuperintendentam, lai dažādus sīkus pārkā-

pumus draudzē, bez krimināla rakstura, baznīcpriekšnieki ap-

spriestu ar savu mācītāju un tikai īpaši svarīgos gadījumos zi-

ņotu par tiem zemestiesai. Cēsu apriņķis iesniedza 1721. g.

landtāgam priekšlikumu, lai landrāti izvestu šo «taisnīgo rī-

kojumu līdz pašam galam"; gribēja arī netiklības lietas dabūt

baznīcpriekšnieka ziņā un viņa uzlikto sodu — baznīcas kasē.

Bruņniecība visa atbalsta šos priekšlikumus. Bet zemes tiesas

ne labprāt gribēja atteikties no lietām, kur ienāca soda naudas.

Deputātu konvents tādēļ nolēma 1731. g.: uzņemt attiecīgus
noteikumus jaunos zemes likumos, lai baznīcpriekšnieki ar mā-

cītāju varētu lietas, ja tās skaidras, izlemt paši, bet grieztos
pie zemes tiesas tikai tad, ja vajadzīga tiesas izmeklēšana. Bāz-

nīcpriekšniekam ar mācītāju gribēja arī dot tiesības lemt par

baznīcas sodu pārvēršanu naudā 68
.

Vajadzības gadījumos («bei vorfallenden Kirchenangele-

genheiten") baznīcpriekšnieks saaicināja kopā visus draudzes

muižturus uz konventu. Vīzitācijās kommisijas rīkojums viņiem

atgādināja, ka ne baznīcas, mācītājmuižas un skolas celšanu,

ne lielāku labošanu viņi nedrīkst sākt, iekams nav par to ap-

spriedušies konventā ar visiem muižniekiem, kam bij draudzes

robežās muižas, vai nu īpašumā vai nomā. Muižturiem iera-
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šanās konventā bij obligātoriska. Kas nebij sekojis aicināju-

mam bez pamatota iemesla, tam bij jāpadodas vairākuma lē-

mumam un jādod sava piespriestā tiesa, nomaksājot vēl 5 dāl-

derus soda naudas mācītāju atraitņu kasē. Arī par repartīcijā

piespriestās tiesas nenodošanu draudēja sods. Nenodošanas

un soda nenomaksāšanas gadījumos pienācīgo tiesu divkār-

šoja („sub poena dupli").

Šāda kārtība jūtami atšķīrās no zviedru laiku noteikumiem

par draudzes locekļu sapulcēm („convocationes der Einge-

pfarreten"), kas atrodami «priesteru privilēģiju" 23. punktā.
Sasaukšana, vadība un noteicēja rīcība tur bij mācītāja rokās

(sk. augšā 19. s. lp.), sanāca visa draudze vai tās pilnvarnieki,
baznīcpriekšnieki un «sešvīri", kam nebij tiesību aizbildināties

(„ohne einige Entschuldigung"), un lēma par baznīcas ienā-

kumiem un izdevumu norēķiniem, apsprieda baznīcas un drau-

dzes ēku celšanu, kā arī baznīcas disciplīnas jautājumus un

vēl arī citas lietas. Tur arī mācītājs aicināja priekšā lādētājus
un zvērētājus, svētdienas gānītājus, dievvārdu nicinātājus un

baznīcas dievkalpojumu neapmeklētājus, un sapulce sprieda par

viņiem tiesu, atstājot soda izpildīšanu laicīgai varai. Atstājot
atklātu jautājumu, cik lielā mērā šie noteikumi izpildīti Vid-

zemē zviedru laikā, atliek konstatēt, ka krievu laikā galvenais
noteicējs ir baznīcpriekšnieks vai baznīcpriekšnieki, konventa

locekļi ir tikai muižturi vai viņu pilnvarnieki, kam pieder

pa vienai balsij no katras muižas. Konventi sanāca mācītāj-

muižās, bet noturēti diezgan nekārtīgi. Pa daļai tos nemaz ne-

saaicināja un arī tur, kur muižturus aicināja uz konventu,

viņi mēdza sanākt nepilnā skaitā; baznīcas priekšnieki par to

diezgan bieži sūdzējušies baznīcas vīzitācijās kommisijām. Paši

baznīcpriekšnieki savukārt diezgan nekārtīgi nodevuši savus

norēķinus 69
.

8. Patronāts 70
. īpaša loma draudzēs bij vēl patroniem —

tiem muižturiem, kas par sevišķiem nopelniem bij ieguvuši t. s.

patronāta tiesības (ius patronātus). Līdz ar patroniem min arī

kompatronus, patronu pabalstītājus; par tādiem varēja būt it-

visi draudzes muižturi (piem. Lēdurgā 6), — bet reizēm draudzē

nebij arī neviena kompatrona. Arī iestādēm, piem. Rīgas pil-
sētas rātei, varēja būt patronāta tiesības. Kroņa draudzēs tās
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piederēja zemes valdniekam jeb viņa ieceltai valdībai Gu-

berņas pārvaldei.
Zviedru valdība atrada Vidzemē priekšā patronāta tiesību

iekārtu. Patronu tieksmes paplašināt savas tiesības un sa-

grābt savās rokās visu noteikšanu draudzes baznīcas lietās

sagādāja valdības baznīcpolītikai dažādas grūtības un dažu

labu reizi arī kavēja gan krietnu mācītāju izvēli gan kārtīgu
baznīclietu norisu. Valdība centās pakļaut patronātu, cik vien

iespējams, vispārības interešu viedoklim. Muižu redukcija bij

reizē arī privātpatronu skaita samazināšana un kroņa patro-

nāta apmēru paplašināšana. Beidzot, sakarā ar Zviedrijas bāz-

nīclikumu attiecināšanu uz Vidzemi, ģenerālgubernātors Hast-

fers izdeva 1693. g. valdības rīkojumu, kas izskaidroja vi-

sas Vidzemes draudzes par kroņa draudzēm (Regalpfarren),
dodot gan katram muižturim iespēju sešu mēnešu laikā pie-

teikt un pierādīt savas patronāta tiesības 71
. Pierādījumam pra-

sīja noteiktus dokumentāriski apstiprinātus datus, ņemot par

mērauklu 1686. g. baznīclikumus, kas XIX. nodaļā 12.—16. pa-

ragrāfā noteic nevien patronāta tiesību saturu un izlietošanu,

bet arī iegūšanas veidus.

12. § nosaka, ka patronāta tiesības pieder tikai tiem, 1) kas

tādas ieguvuši ar to, ka „vai nu viņu senči, vai viņi paši, kad

celta baznīca, devuši no sava nekustamā īpašuma tai zemi

jeb grunti"; 2) „kuru vecāki un senči paši saviem līdzekļiem li-

kuši to (baznīcu) pilnīgi uzcelt, labu tiesu paplašināt, jeb
arī gadījumos, kad tā izpostīta vai lielā mērā sabrukusi, sa-

vest gatavībā un izlabot, ar pamatīgiem remontiem un ievē-

rojamiem izdevumiem" (mit merklicher Aufrichtung und an-

sehnlicher Bekostigung verfertijgen und verbessern), un 3) „kas

no savas pašas zemes dibinājuši mācītājmuižu un devuši tai

kopš seniem laikiem piederīgus zemes gabalus" (so von ihrem

eigenen Lande den Pfarrhof und die von Alters dažu geho-
rigen Landereven gegeben). Citi ziedojumi baznīcai par labu

un greznumu, kā: tērpi, altārgleznas (Altartafeln), kristījami
trauki (Taufsteine), jumta uzlikšana, izbalsināšana v. t. t. nav

pietiekoši, lai ar tiem varētu izpelnīties patronāta tiesības.

15. § paredz gan, ka dažās draudzēs muižturi var iegūt pa-

tronāta tiesības ne aiz augšā minētajiem cēloņiem, bet ar īpa-
šām privilēģijām (vermoge der Priuilegien) — jādomā, ķē-
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niņa piešķirtām; taču šādas privilēģijas nedrīkstot ierobežot

un samazināt kārtējās patronāta tiesības. 10. § vēl noteica,

ka par kroņa draudzēm atzīstamas netik vien tās, kas tādas

jau kopš seniem laikiem, bet arī tās, kas ar ķēniņa rīkojumu
vēlāk par tādām izskaidrotas vai vēl tiks izskaidrotas*

Šāda valdības rīcība atņēma muižturiem plašos apmēros

patronāta tiesības, jo viņi varēja tās tieši pierādīt tikai ap-

mēram 10% no visām Vidzemes draudzēm; viss lielais vai-

rums latviešu lauku draudžu, skaitā 50, palika kroņa draudzes

(augšā 21. lp.).
Padodoties Krievijai, muižniecība prasīja un dabūja arī «pie-

nācīgo patronāta tiesību" (kompetirender jurium patronātus)
atzīšanu 72

.
Muižu redukcijas atcelšana deva daudziem muiž-

turiem iespēju atgūt atkal patronāta tiesības, bet bez zinā-

miem pierādījumiem tas tomēr nevarēja notikt. Vīzitācijās

jautājums par draudzes patroniem bij pats pirmais, un pro-

tokolos ierakstīja tiklab neapšaubāmi pierādītās tiesības, kā

arī pretenzijas un pret tām celtos iebildumus. Tiesību izlem-

šanas instances bij Virskonsistorijā, Pilstiesa un Valsts jūstic-

kollēģijā. Izlēma, pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem un

ierakstiem agrāko vīzitāciju protokolos. Daudzos gadījumos

patronāta jautājumu nokārtoja diezgan vienkārši, īpaši, ja ne-

viens no draudzes muižturiem necēla nekādus iebildumus. Bet

viens otrs tiesību pieprasītājs arī netika pie kārotām patro-
nāta un kompatronāta tiesībām 73

. Apstiprinātās patronāta tie-

sības krievu valdība vispār sargājusi un aizstāvējusi 74
.

Patronāta tiesību jautājums bij diezgan sarežģīts. Tā kā

baznīclikumi nedeva atbildi uz visiem jautājumiem, kas ra-

dās praksē, tad izveidojās papildām zināmas parašas, bet šis

un tas atkarājās arī no atsevišķa patrona gribas un labvē-

lības.

Vidzemes patronāti pieskaitāmi t. s. reālajiem patronātiem:
tie bij regulāri saistīti ar zināmu, parasti lielāko draudzes

muižu īpašuma tiesībām un pārgāja muižas pirkšanas, atdā-

vināšanas vai mantošanas gadījumā uz katrreizējo jauno īpaš-

nieku, pat ja viņš bij citticībnieks (katolis, pareizticīgs) 75
.

Kroņa patronāta tiesības sākumā pastāvēja tikai tur, kur kro-

nim piederēja attiecīgā muiža jeb muižas. Pilsētu maģistrātu
patronāts bij radies tur, kur zeme baznīcai vai mācītājmui-
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žai bij piešķirta no kādas attiecīgai pilsētai piederīgās pa-

trimoniālmuižas, vai kur šāda muiža bij draudzes galvenā 70
.

Tā Limbažu draudzē patronāts piederēja Rīgas pilsētas rātei.

Baznīclikumi (XIX 16) pat noteica, ka uz patronāta tiesībām

nevar pretendēt neviens muižnieks, kam draudzē nepieder ne-

viena muiža (Kein Edelmann, der nicht einen adeligen Sitz im

selbigen Kirchspiel hat, mag... sich des Juris Patronātus an-

mafien). Bet atsevišķos gadījumos patronātu varēja arī no

muižas atdalīt, piem. kroņa muižas atdāvinot vai lietošanā pie-

šķirot, valdība bij sev paturējusi brīvu noteikšanu par even-

tuāli ar šādu muižu saistītām patronāta tiesībām („wie wir es

am besten und dienlichsten befinden, zu thun und zu lassen

uns vorbehalten haben", KO XIX 16); prakse rāda, ka vienā ga-

dījumā valdība atdeva muižu ar visām patronāta tiesībām (tā
Mazsalacas muižu), bet otrā gadījumā — paturēja pati (tā

Burtniekos), pat izdāvāja visas muižas, bet patronātu aiztu-

rēja kronim (tā Matīšu draudzē) 77
.

Otrā gadījumā tā tad

patronāts tiek atraisīts no muižas (muižām), ar ko tas bij

agrāk saistīts, un pārvēršas it kā par personālu. Teorētiski

var labi iedomāties arī citus gadījumus, kur patronāta īpaš-

nieks, pārdodams, aizdāvinādams, mainīdams vai atstādams man-

tiniekam savu muižu, nemin atsavināšanas aktā patronāta tie-

sības nemaz, vai atkal noteikti nošķir tās no muižas īpa-
šuma tiesībām, un tādā kārtā rada personālu patronātu. Vai

un cik bieži tas noticis arī praksē, šie jautājumi paliek at-

klāti 78
.

Baznīclikumos paredzētā (XIX 15) patronāta tiesību

piešķiršana ar īpašu ķēniņa privilēģiju arī domājama bez sai-

stīšanas ar kādas muižas turēšanu, bet krievu laikos tāda

privilēģija neesot nevienam dota 79
; un galu galā pat baz-

nīcas celšanas vai pamatīgas pārbūves izdevumu sedzēju, kam

bij tiesības uz patronātu, var iedomāties ārpus draudzes muiž-

turu aprindām.

Neskaidrs bij jautājums, vai iespējams iegūt patronāta tie-

sības arī tagadnē kārtējā ceļā, izņemot 15. paragrāfā minētos

īpašu privilēģiju gadījumus. Baznīclikumi pazina netikvien sen-

ču iegūtās un mantotās patronāta tiesības, bet arī ar pašu uz-

ņemtām grūtībām un izdevumiem (durch Beschwerde und Ko-

sten) izpelnītas patronāta tiesības (XIX 12 un 15) un izteica

principu aizstāvēt tās pret jauniegūtām privilēģijām. Bet vai
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arī kārtējā ceļā jaunākos laikos iegūtas patronāta tiesības ne-

varēja vērsties pret senajām? Draudzē, kur jau kādam piederēja

patronāta tiesības, grūti gan iedomāties iespēju ie£ūt vēl par

jaunu patronātu, kas ierobežotu agrākā patrona tiesības. Gal-

venā kārtā tas jau būtu panākams ar ziedojumiem baznīcas

celšanai un remontiem, bet šai ziņā kaut kas varēja notikt ti-

kai „ar patrona padomu un ziņu". Tā tad, tikai vecajam patro-

nam atteicoties no savām tiesībām vai to daļas, varēja īstenībā

rasties draudzē viņam blakus jauns kārtējs patrons. Citāda

lieta bij, kad dibināja jaunu draudzi vai pārvērta filiāli par

patstāvīgu draudzi; tad jaunas mācītājmuižas dibināšana vai

jaunas baznīcas celšana varēja radīt arī jaunus patronus. Vis-

pār tomēr patronāta tiesības uzskatāmas par senos laikos ie-

gūtu privilēģiju, kuras izmantošana jau 18. gs. varēja sacelt pa-

matotu skaudību un modināt netaisnības izjūtu. Patrona zie-

dojumi draudzes labā varēja savā laikā būt bijuši un vēl toreiz

būt samērā mazāki nekā citu draudzes muižturu nopelni baznī-

cas labā, bet pēdējiem ceļi uz patronāta tiesībām bij aizšķēr-

šļoti. Ja vēl patur acīs to apstākli, ka viens otrs patrons visas

savas nastas baznīcas labā bij pratis un prata uzvelt savas

muižas zemnieku pleciem, tad patronāta tiesiskie pamati top

jo šaubīgi 80
.

Baznīclikumi (XIX 13) paredzēja divas galvenās patrona

priekšrocības: viņam bij tiesība izredzēt un aicināt (vocēt)

mācītāju uz vakantu vietu savā draudzē (zināms, saskaņā ar

pastāvošiem noteikumiem) un viņam pienācās priekšroka baz-

nīcas solos citu baznīcēnu vidū (proti: pirmais sols tiklab vī-

riešu kā sieviešu pusē) un arī citādi cienīgs stāvoklis visā drau-

dzē. Viņš var vēl apsūdzēt mācītāju par nekārtību un nolai-

dību amatā, bet tādas tiesības jau bij arī citiem draudzes lo-

cekļiem, un baznīclikums šai ziņā runā par patrona pienākumu,
ne tiesībām. Tāpat arī patrona noteicējs vārds baznīcas at-

jaunošanas un izlabošanas darbos ir saistīts ar viņa pienākumu

rūpīgi gādāt par baznīcu un draudzi un aizstāvēt to tiesības

(Befugnisse) pret visiem zaudējumus nesošiem aizkārumiem

(„nachtheilige Eingriffe"). Bet līdzīgs pienākums bij katram

baznīcpriekšniekam, neatkarīgi no tam, vai viņš bij arī patrons
vai nē.

Paradums izcēla vēl patrona stāvokli ārpus baznīclikuma
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noteikumiem. Patrons baudīja tiesības uz brīvu kapa vietu,

apbedīšanu un zvanīšanu. Viņu mēdza iecelt par baznīcpriekš-

nieku, ja tikai viņš neatteicās, un no diviem baznīcpriekšnie-
kiem viņš bij tad pirmais. Bet arī nebūdams baznīcpriekšnieks,

viņš ar cienīgu izturēšanos varēja nodrošināt sev redzamu

vietu visu draudzes muižturu vidū un izšķirēju vārdu dažādās

baznīcas lietās, piem. visos personālas un materiālas dabas

jautājumos, kas tika apspriesti un izlemti konventa sēdēs. Pa-

tronam neviens nevarēja liegt sekot mācītāju algošanas no-

teikumu izpildīšanai un paturēt acīs mācītājmuižas saimnie-

ciskās intereses (mežu, zemnieku izmantošanu); savā ziņā to

varēja pat uzskatīt par viņa pienākumu ßl
.

18. gs. divdesmitos

gados ieviesās prasība, lai mācītājs pieminētu baznīcas diev-

kalpojumos savās aizlūgšanās īpaši vēl baznīcas patronu; vīzi-

tācijās kommisijas ievāca par to ziņas un deva attiecīgus rī-

kojumus 82
.

Baznīclikumi (XIX 13) noteikti aizrādīja, ka patronam nav

tiesības atcelt mācītāju no amata, nedz arī no amata pienākumu

izpildīšanas uz kādu laiku. Arī citādi viņš nedrīkstēja iejauk-
ties mācītāja mācības lietās un amata darīšanās („so die Lehre

und die Ausfūhrung des priesterlichen Amtes betrifft").

Kompatrona vārds nav sastopams 1686. g. baznīclikumos.

Tikai baznīcas virspriekšnieku likumā kompatroni minēti pāris

vietās blakus patroniem 83
.

Tuvāki noteikumi par kompatronu
stāvokli un tiesībām nav tomēr izdoti. Sakarība, kādā šo no-

saukumu lieto oficiālos dokumentos, norāda, ka nevar to uz-

skatīt vienkārši par patrona nosaukuma sinonimu tādos gadī-
jumos, kad patronu draudzē vairāk nekā viens. It sevišķi no

vīzitācijās protokoliem redzams, ka kompatrona stāvoklis ir

mazāk izcils nekā patrona stāvoklis: viņu min tik otrā vietā,

viņa vieta baznīcā arī aiz patrona, un atsevišķos gadījumos, kad

viņš pretendē uz patrona nosaukumu un tiesībām, viņš sastop
noteiktus iebildumus un pretestību 84

.
Par pārējiem muižturiem

viņu tomēr nostāda pāri, minot atsevišķā rubrikā. Kompatrona
tiesības iegūst, jādomā, līdzīgā kārtā kā patrona tiesības, bet

nav nekāda pieturas punkta, lai noteiktu, ar ko patrona nestās

nastas baznīcas labā varētu būt atšķīrušās no kompatrona na-

stām. Šī titula iegūšanas pamatā domājama visdrīzāk kāda

īpaša atsevišķa privilēģija vai kāda sevišķa vienošanās ar pa-
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troņu. Kompatrona tiesības, kas domājams ieņēma vidus stā-

vokli starp patrona un citu muižturu tiesībām, tuvāk nav no-

sakāmas un atkarājas galvenā kārtā no īpašiem paradumiem.

Kroņa draudzēs, kur uz vietas nebij patrona, kompatroni ieņē-
ma cienības ziņā patroniem līdzīgu stāvokli 85

.

1726./1727. g. vīzitācijās protokolos reģistrētas šādas kroņa
draudzes: Rīgas apriņķī — Burtnieku, Daugavgrīvas, Doles, Liel-

jumpravas, Liepupes, Matīšu, Mālpils, Rūjienas, Siguldas, Val-

mieras, Umurgas un Valkas (toreiz kopā ar privāto Lugažu
draudzi), bet Cēsu apriņķī — Alūksnes, Apukalna (toreiz vēl

Alūksnes filiāle), Āraišu, Bērzaunes, Cesvaines, Cēsu, Dzēr-

benes, Gaujienas, Gulbenes un Lejasciema, Jaunpiebalgas, Kals-

navas, Ļaudonas un Lubānas, Nītaures, Palsmanes, Raunas, Sku-

jenes, Smiltenes un Vecpiebalgas draudzē. Atklāts pagaidām

palika jautājums par Koknesi un Liepkalnu, kas arī abas vē-

lāk izrādījās par kroņa draudzēm; arī Ērgļos, kas toreiz tika ie-

skaitīta privātajās draudzēs, vēlāk izrādījās kroņa patronāts.
Turpretim neskaidrība, attiecoties uz bijušajām kroņa drau-

dzēm Bērzauni un Raunu, vai tur patronāta tiesības pārgājušas
uz jaunajiem attiecīgo muižu īpašniekiem, noskaidrota trīs-

desmitos gados viņiem par labu; kā tas jau 1726. g. noteikti zi-

nāms par Mazsalacu. Savukārt par prīvātpatronāta draudzēm

top trīsdesmitos gados abas Piebalgas (patrons grāfs Šeremet-

jevs) un Ļaudona ar Lubānu (patrons grāfs Rogozinskijs).
Par Siguldas draudzi pacēlās jautājums, vai patronāta tiesības

nav līdz ar muižu pārgājušas feldmaršalam Lasijam. Valkas

draudzei 1728. g. atzina pilsētas rātes, Liepupei 1739. g. visu

muižturu patronātu. Jautājums par Gaujienas baznīcas pār-
iešanu privātā patronātā palika vēl 1748. g. neizšķirts. Tā

tad trīsdesmitajos gados par kroņa patronāta draudzēm skai-

tījās Rīgas apriņķī 9 un Cēsu apriņķī 16 draudzes.

Ar Trikātas muižas piešķiršanu Vidzemes bruņniecībai kro-

ņa patronāta tiesības bij pārgājušas uz landrātu kollēģiju. Rīgas
pilsētas rātes patronāts pastāvēja patrimoniāldraudzēs un vēl

Ikšķilē, Salaspilī, Limbažos, un Katriņā. Citur visur bij pri-

vātajām muižām patronāta tiesības.

Divām (jeb vairākām) muižām resp. jūridiskām personām
piederējušas patronāta tiesības pavisam kādās 17 draudzēs, to

starpā visvairāk tādās, kur bij galvenai baznīcai blakus filiāle
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vai annektēta baznīca: Ādažos ar Garkalnu un Carnikavā,

Alūksnē ar Zeltiņu, Ērģemē, Ēvelē, Kalsnavā ar Vietalvu, Kri-

muldā, Lazdonā, Lēdurgā ar Turaidu, Lielsalacā, Lielvārdē,

Liepupē, Lugažos ar Valku, Liezerē, Madlienā, Mālpilī, Ru-

benē un Tirzā ar Velēnu. — Kompatroni reģistrēti Alojā,

Ādažos, Dikļos, Ērģemē, Ērgļos (?), Ēvelē, Ikšķilē, Krimuldā,

Lēdurgā, Lielsalacā, Liezerē, Lugažos, Pēterupē, Rubenē, Sigul-

dā, Suntažos, Tirzā un Vecpiebalgā, t. i. kādās 18 draudzēs.

9. Mācītāju iecelšana, vēlēšana, aicināšana, ordinēšana, ie-

vešana un afvietošana. Vakantu mācītāja vietu aizpildīšana pēc

zviedru baznīclikumiem kroņa draudzēs bij citāda, nekā privā-

tajās. «Priesteru privilēģijā" deklārētā bīskapu (superinten-

dentu) un konsistorijas locekļu «vara sadalīt sava iecirkņa baz-

nīcas amatus taisnīgi pēc katra zinātniskas izglītības, vecuma

un nopelna, ievērojot arī dabiskas dāvanas un tikumisku dzīves

veidu", attiecoties uz kroņa draudzēm, bij ierobežota ar paša

ķēniņa īpašajām priekšrocībām (16. p.). Bīskaps sazinās ar ķē-

niņu par priekšā liekamiem kandidātiem, pie kam priekšlikumi

var nākt tiklab no vienas kā otras puses; draudze izdara brīvu

izvēli no priekšā liktajiem, bet viss tālākais atkarājas no ķē-

niņa noteikšanas un izlemšanas («wie Wir es am billigsten und

gerechtsamsten befinden mochten"), gan ar bīskapa un drau-

dzes piebalsošanu («mit des Bischoffs und der Gemeine Consens",

18. p.). Ka gala vārdu gribēja vienmēr paturēt ķēniņš, to skaidri

rāda vēlākie noteikumi 1686. g. baznīclikumos. Te gan nav

vairs runa par kandidātiem, ko bīskaps vai ķēniņš liek priekšā

(prezentē) draudzes izvēlei, bet bīskapam uzlikts pienākums
un draudzei dotas tiesības — iesniegt ķēniņam savu priekšli-
kumu (prezentāciju), kur uzrādītas «izveicīgas un cienīgas"
resp. «noderīgas un nopelnus guvušas" personas, kam ir tiesī-

bas un priekšrocības ieņemt vakanto vietu, —

un ķēniņš sev

paturējis tiesības iecelt vietā vienu no priekšā liktajiem vai arī

kādu citu, ko viņš „pats pazīst un droši atzīst par... paaug-

stināšanas cienīgu" (XIX 10). Gan, attiecoties uz draudzes

tiesībām, likums nelieto vārdu «priekšā likt", bet runā tikai

par draudzei atļauto «brīvību pavalstnieka padevībā vēlēties

vienu vai otru", tomēr praksē starp šādu vēlēšanos („begehren")
un bīskapa priekšā likšanu («Vorschlag"), laikam, nekādas star-

pības nebij. Priekšā liekamo kandidātu skaits bīskapa sarakstā
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nebij ierobežots, bet draudzes izvirzīto kandidātu skaits, lie-

kas, nedrīkstēja būt lielāks par diviem („einen oder andern").
Cik ilgā laikā draudze drīkstēja izmantot savas kandidātu

uzstādīšanas tiesības, par to attiecīgā paragrāfā aizrādījumu
nebij, bet varbūt arī šais gadījumos ieturēja sešu mēnešu ter-

miņu, kas noteikts (XIX 7) mācītāju ievēlēšanai privātajās
draudzēs.

Attiecoties uz privātajām draudzēm «priesteru privilēģija"
uzsvēra, ka mācītāju izredzēšanai jānotiek «kārtīgi ar konsi-

storijas iepriekšēju ziņu un ar draudzes brīvprātīgām vēlēša-

nām, piebalsošanu un labpatiku („daft ailes ordentlich mit

Vorbewust des Consistorii, und mit der Gemeine freywilligen
Wahl, consens, und gutem Vergnūgen geschehe, so daft keiner,

dem daran Theil zu haben gebūhret, vorbeygegangen oder aus-

geschlossen werde, 16. p.). 1686. g. baznīclikumi (XIX 7) no-

teica tuvāk draudzes vēlēšanu kārtību. Prāvestam bij uzdots

būt klāt vēlēšanās un dot sprediķī draudzei nepieciešamos aiz-

rādījumus. Bīskapam bij tiesība gadījumā, ja viņš atrastu iz-

vēlēto kandidātu par samērā mazāk cienīgu («dessen nicht

desto wūrdiger"), noraidīt saziņā ar konsistoriju šādu izvēli,

un kad draudze vispār bij nokavējusi noteikto 6 mēnešu laiku,

tad izredzēt tai mācītāju, liekot priekšā vienu vai divus krietnus

kandidātus un ievācot draudzes piebalsojumu (consens).
Priekš ievēlēšanas vai izšķiršanās par priekšā liktajiem kan-

didātiem tie turēja draudzes priekšā mēģinājuma sprediķi-

Galīgi izredzētais saņēma no draudzes oficiālu aicinājumu (vo-

kāciju), ko tad bīskaps (superintendents) un konsistorija pār-

baudīja un apstiprināja, izdodot īpašu apstiprināšanas rakstu

(konfirmāciju). Ja kandidāts nebij vēl ordinēts, tad viņam

bij jāiztur paredzētie eksāmeni (XIX 2) un jāiegūst mācītāja
amata kandidāta tiesības; par ordināciju izdeva īpašas apliecī-
bas («Priesterbrief", XXII 3).

Ja draudzē pastāvēja patronāta tiesības, tad draudzes loma

mācītāja vēlēšanās pienācās patroniem. Viņi izredzēja (ievē-

lēja) un aicināja (vocēja) kandidātus un lika tos bīskapam
priekšā apstiprināšanai. Bīskapam bij tiesības noraidīt patrona
izredzēto kandidātu tikai tādā gadījumā, ja viņam bij iemesls

zemu vērtēt tā zināšanas un dzīvi. Ja draudzē bij vairāk pa-

tronu, un viņi vēlēšanās nevarēja vienoties, tad izšķīra balss
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vairums; ja balsis dalījās uz pusēm, tad izšķīrējs bij bīskaps.

Domu starpības bīskapa un patrona starpā, ja viņi nevarēja

labprātīgi vienoties, nāca ķēniņa izlemšanā (XIX 13 un 14).

Kādā kārtā mācītāju vēlēšanas gadījumos īpašas ar privi-

lēģiju iegūtas patronāta tiesības būtu saskaņojamas ar kārtējā

ceļā iegūtām vai mantotām patronāta tiesībām, lai tās neko

nezaudētu un netiktu samazinātas („nicht... zum Nachtheil und

Abbruch", XIX 15), par to baznīclikumā tuvāku aizrādījumu

nebij. Nebij arī noteikumu, iekš kam pastāv īpašas privilē-

ģijas mācītāju vēlēšanas ziņā („ein besonderes Priuilegium

wegen der Priesterwahl"), ko ķēniņš piešķir kādām draudzēm

(XIX 11); piebildums, ka ar to nav izslēgtas likumā paredzētā

bīskapa līdzdarbība, it kā pavedina uz jautājumu, vai šādas

privilēģijas nevarētu ierobežot patronu tiesības, bet tas nav

lāgā domājams, jo noteikumi par patronātu ir vispār katēgoriski.
Šīm pārdomām tomēr ir tikai teorētisks raksturs, jo Vidzemes

baznīcas praksē 18. gs. pirmajā pusē līdzīgi gadījumi nav zināmi.

Krievijas virskundzības laikā, kroņa draudzēs ģnerālsuper-
intendents izlietojis savas likumā noteiktās priekšlikuma (pre-

zentācijas) tiesības, cik vērojams, tikai pašā pirmajā laikā.

Drīz vien saskaņā ar muižnieku vispārējo prīvilēģēto stāvokli

baznīcas pārvaldē nostiprinājās draudzes muižturu priekšro-
cības arī kroņa draudžu mācītāju vēlēšanu gaitā. Ģenerālsu-

perintendenta prezentācija atkrita, bet draudzes vēlēšanos (sk.

augšā 36. lp.) izteica muižturi, kam 1710. g. kapitulācijas 3.

punkts atļāva stādīt priekšā divus kandidātus. Baznīcpriekš-
nieki saziņā ar citiem draudzes muižturiem vai arī viņu sa-

saukts baznīcas konvents izredzēja kandidātus un lika tos

priekšā (prezentēja) Guberņas pārvaldei, kā zemes valdinieka

pārstāvei, un tā tad iecēla mācītāju un vocēja viņu. Vieno-

šanās draudzē notika ar balss vairumu, pie kam muižturi, lai

noteikti panāktu savu gribu, mēdza izvēlēties un prezentēt ti-

kai vienu personu, kamēr ģenerālgubernātors, atsaukdamies uz

baznīclikumiem (XIX 10) neizdeva 1734. g. 9. septembrī pa-

tentu, kas stingri prasīja divu kandidātu prezentāciju 86
.

Tā

kā pēc tam Guberņas pārvalde vairs neņēma pretim prezen-

tāciju ar vienu kandidātu, tad baznīcpriekšnieki vienu otru

reizi centās izdabūt cauri savu kandidātu, liekot viņam bla-

kus goda pēc kādu otru, par kuru bij droši zināms, ka viņš
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attiecīgo vietu nepieņems vai nedabūs. — Valdības tiesības

iecelt mācītājus ārpus priekšā liktajiem krievu laiku Guberņas

pārvalde nav izlietojusi, un muižturu griba, ja vien viņi paši

varēja vienoties, palika noteicēja draudzē — uz kroņa rēķina.

Ģenerālsuperintendentam palika tikai noteikšana par vocēto

personu pārbaudīšanu un eventuālo ordinēšanu. — Kroņa drau-

dzes 18. gs. sauca oficiāli par publiskām (publique, publik).

Privātajās draudzēs, kur bij tikai viena liela muiža un tās

pašas īpašnieks bij arī patrons, mācītāja izvēlēšana un vokācija

bij viņa viena paša darīšana, un viņš, zināms, turējās tikai pie
viena patīkamākā kandidāta. Arī gadījumos, kad draudzē bij
viena vai vairāku patronu rokās visas lielās muižas, nevarēja
Vidzemes toreizējā tiesiskajā iekārtā rasties nekādi iebildumi

pret viņu prīvilēģēto rīcību. Bet ja blakus patroniem draudzē

bij kādi kompatroni vai citi lieli muižturi, kam bij balss tie-

sība baznīcas konventā, tad «priesteru privilēģijas" un baznīc-

likumu tekstā minētās draudzes vēlēšanas un piebalsošanas tie-

sības nevarēja tik vienkārši izpausties patronu gribā vien.

It īpaši kroņa draudžu muižturu prezentācijas tiesības varēja
modināt tieksmes uz analoģisku rīcību privātajās draudzēs.

Draudzība, paļāvība un piekāpība pret citiem draudzes muiž-

turiem, kā arī patronāta tiesību pārprašana un nezināšana va-

rēja pamudināt vienu otru patronu sazināties par uzstādāmo

kandidātu ar citiem balstiesīgiem konventa locekļiem. Sevišķi
nevēlamu kandidātu noraidīšanas tiesības bij grūti viņiem no-

liegt, bet arī pozitīva izteikšanās par patrona viena paša vai

kopā ar citiem izvirzītiem kandidātiem jeb kandidātu ir Vid-

zemes privātajās draudzēs vienu otru reizi notikusi. Balsu

ievākšana šādos gadījumos notikusi nevien konventā vai ar

patrona laistu apkārtrakstu, bet arī ar privātām vēstulēm un

pārrunām. Noturētais mēģinājuma sprediķis deva jau tiešu

iemeslu uzklausīt visu «tiesisko draudzes locekļu" jeb «drau-
dzes junkuru" domas un spriedumus 87

.
Zināms noprasīt lat-

viešu zemnieku domas par jauno mācītāju nenāca nevienam

prātā. Ar īpašu rīkojumu Guberņas pārvalde to rakstīja priekšā
tikai 18. gs. septiņdesmitos gados BB

.

Ģenerālsuperintendenta loma Vidzemē neatbilda vairs pilnā
mērā tai, kāda bij piešķirta bīskapiem zviedru laikos. Viņiem

bij jāapmierinās ar tiesībām noraidīt pavisam necienīgus un
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neprašas kandidātus, bet ar baznīclikuma uzdevumu (XIX 7)

meklēt vienmēr vakantajām vietām viscienīgākos kandidātus

viņi Vidzemes toreizējos apstākļos neko nevarēja iesākt un

nav, liekas, arī mēģinājuši izlietot šīs tiesības konkrētos gadī-
jumos. Pat pret pavisam necienīgiem kandidātiem viņiem bij

grūti cīnīties privātajās draudzēs, un ap 1720. g. par jaunu

atgādināta zviedru laiku prasība (sal. KO XIX 13), lai arī mācī-

tāji, kas pāriet uz citu vietu, ierastos uz eksāmenu vai kollokviju

Virskonsistorijas priekšā, bij mēģinājums dot šai cīņai plašā-
kas iespējas. Arī draudzes vai patronu vilcināšanas gadījumos
ģenerālsuperintendents maz ko varēja panākt, likdams priekšā
savus kandidātus un pat ieteikdams tos, — ja patroniem bij
savi īpaši nodomi, no kuriem tie negribēja atteikties 89

.
īsi sa-

kot, patrons, kas bij reizē arī baznīcpriekšnieks, bij gandrīz
neaprobežots savā rīcībā, attiecoties uz mācītāju izredzēšanu

savā draudzē un varēja ielikt vietā, kādus vien gribēja. Un ja

viņam izredzēto personu dēļ izcēlās konflikts ar ģenerālsuper-
intendentu, tad pēdējam bij grūti panākt savu taisnību. —

Prāvestu piedalīšanos mācītāju vēlēšanās Vidzemē neuzskatīja

par nepieciešamu, un ģenerālsuperintendents arī nemēdza viņu

uz vēlēšanām komandēt, bet vienā otrā gadījumā viņš tomēr

ieradās, visvairs sekodams draudzes pārstāvju aicinājumam 90
.

Vokācijas rakstu sastādīja un parakstīja patrons (patroni),
arī ja viņš nebij baznīcpriekšnieks; vienā otrā gadījumā viņš

lika līdzi parakstīties arī citiem muižturiem. Paradums prasīja,

lai ievadā būtu minēts aicināmā jaunā mācītāja priekšgājējs
un veids, kādā viņa vieta tapusi brīva, tālāk raksturotas jaunā

dāvanas, īpašības un nopelni, kādēļ viņš izredzēts, tad aprā-

dīti pienākumi, kuru izpildīšanu gaida no viņa, un beidzot aiz-

ķerti viņa ienākumi. Tuvākā izpildījumā valdīja brīvība. Kon-

sistorijas pārbaudīja vokāciju, un ja nebij likumīgu ierunu,

apstiprināja to. Arī apstiprinājuma rakstos pieturējās pie zi-

nāmas formas; tie beidzās ar aizsardzības un palīdzības solī-

jumu un Dieva svētības novēlējumu. Guberņas pārvaldes vo-

kācijas uz kroņa draudzēm nemēdza apstiprināt, bet tikai re-

ģistrēt. Par vokācijas izgatavošanu privātajās draudzēs mak-

su neprasīja, bet aicināmiem kroņa draudžu mācītājiem bij

jānomaksā kancelejas izdevumi Guberņas pārvaldei, ko lie-

lāko tiesu gan uzņēmās muižturi. Par ordināciju nācās maksāt
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diezgan lielas nodevas Virskonsistorijas kancelejai un tāpat
arī par kollokviju, pārejot uz jaunu vietu, bet arī tās mēdza

segt draudze 91
.

Apstiprinātā mācītāja ievešanu vietā (installāciju, introduk-

ciju) izdarīja ģenerālsuperintendents vai viņa vietā kāds cits,

parasti prāvests (KO XXIII). Pēc attiecīgās ceremonijas baz-

nīcā mācītājs saņēma arī baznīcas un mācītājmuižas inventāru

un baznīcas grāmatas (XXIII 2 un XIX 17). Kroņa draudzēs

jaunā mācītāja ievešanu mācītājmuižas saimniecībā (t. s. immi-

siju) izdarīja pēc Guberņas pārvaldes pavēles apriņķa kom-

misārs, līdzīgi jaunu kroņa arendātoru novietošanai. Kroņa
draudžu mācītājs un visi viņa zemnieki saimniecības lietās

bij arī padoti kroņa saimniecības pārvaldes orgāniem un to

tiesai, galvenā kārtā Vidzemes Saimniecības pārvaldei, bet arī

apriņķa kommisāram 92
.

Kapellānu (palīgmācītāju) vēlēšanās zviedru baznīclikumi

noteica iepriekšēju sazināšanos ar bīskapu un domkapitulu, tad

draudzes vēlēšanas un vokāciju kā arī attiecīgā vecākā mā-

cītāja (seniora) piebalsošanu un atzinumu („Consens und Vo-

tum"), ciktāl to atzist par pielaižamu (XIX 9). Paredzēti bij
arī gadījumi, kad pats mācītājs aiz nevarības vai slimības pie-

prasa sev palīgu un labprātīgi vienojas ar to par darbu un

algu, vai pieņem šai ziņā bīskapa un domkapitula lēmumus;
minētas dažādas nevarības pakāpes, pat pilnīga darba spējas
zaudēšana un vietnieka mācītāja izvēlēšana, bet noteikts, ka

arī tad vēl vecajam jāatstāj kāda daļa ienākumu („etwas von

den Hebungen", XXIV 29).
Vidzemē zviedru valdība bij ierosinājusi 1694. g. palīgmā-

cītāju iecelšanu visās draudzēs, kur tas būtu vajadzīgs darba

apstākļu dēļ, bet par ierosinājuma izpildīšanu nav nekādu

ziņu 93
. Vispār te nelietoja kapellāna nosaukumu, bet mācītāja

palīgu sauca par adjunktu. lepriekšējā sazināšanās ar ģene-
rālsuperintendentu un Virskonsistoriju netika prasīta, izņemot

gadījumus, kad draudze uzskatīja savu mācītāju par tik ne-

varīgu, ka (gribēja, lai viņš pieņemtu adjunktu, bet viņš pats

pretojās, — tad zināms Virskonsistorijai bij jāizlemj iepriekš

principā adjunkta vajadzība. Izņemot varbūt vienu otru gadī-
jumu, kad mācītājs pieņēma adjunktu pagaidām savas per-

sonīgas ērtības dēļ un rīkojās tad pats patstāvīgi, citādi visos
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kārtējos adjunktūras gadījumos vēlēšanas notika parastajā kār-

tībā, un kroņa draudzēs vokāciju izdarīja Guberņas pārvalde,
bet privātajās — patrons. Seniora piebalsošana nebij pēc li-

kuma obligātoriska, bet reizēm viņam pat deva parakstīt līdzi

vokācijas rakstu privātajās draudzēs. Par adjunkta algošanu
vienojās viņi paši ar senioru: ja seniors arī pats vēl palika dar-

bā, tad adjunkts dabūja trešdaļu no viņa atalgojuma, ja seniors

bij pārāk vājš, tad — pusi. Privātajās draudzēs atalgojumu
izlēma Virskonsistorijā, kroņa draudzēs to noteica Guberņas

pārvalde 9
4. Ja mācītāja atraušana no amata pienākumiem ilga

īsāku laiku (aizceļošanas, slimības vai nāves gadījumā), tad Vid-

zemē prāvests mēdza izziņot draudzes pagaidu apkopšanu,
uzaicinot uz to sava iecirkņa mācītājus pēc kārtas; sevišķu
atlīdzību viņi par šādu mijapkalpošanu (Circularbedienung)
nesaņēma 95

.

Atsevišķi vēl jāmin «priesteru privilēģijā" paredzētie ga-

dījumi (19. p.), kad kāds vēlējās pieņemt sev privātu mājas

mācītāju. Tādus atļāva tikai svarīgu un nepieciešamu ie-

meslu dēļ, sevišķi ja mācītājs bij vajadzīgs kādai ļoti vecai

vai slimīgai personai. Stingri bij piekodināts šādos gadījumos
uzmanīt, ka mājas mācītāji nedrīkst traucēt un mazināt kārtējo
draudzes mācītāju ienākumus un atturēt ļaudis no publiska-

jiem dievkalpojumiem. Mājas lūgšanas stundas bij atjautas
tikai ārpus kārtējā dievkalpojuma laika, un tās varēja turēt

vienīgi pašam mācītāja turētājam. — Vidzemes muižnieku un

dižmaņu aprindās mājas mācītāji sastopami netikvien baznīc-

likumā aprādītos gadījumos; augstāk stāvošām personām at-

ļaujas dotas, liekas, diezgan viegli un pieprasītas arī tad, ja
draudzes mācītāja teoloģiskais virziens neatbilda šādu per-

sonu nodomiem. īpaši pietisms veicinājis mājas mācītāju ie-

viešanos.96

10. Baznīcas aizbildņi (pērminderi). Zviedru laikos sākās

arī zemnieku pārstāvju izvirzīšana baznīcas draudzēs. Pirmo

reizi šādi pārstāvji kā zināmas atbildīgas personas minēti 1638. g.

vīzitācijās artikulos. „Trīs vecāki zemnieki" pēc vīzitācijās schē-

mata iztaujājami līdz ar mācītāju par draudzes patronu un

baznīcpriekšnieku reliģisko un ētisko dzīvi un amata darbību 97
,

1686. g. baznīclikumi pazīst kā draudzes pārstāvjus blakus jau
minētiem «baznīcas kopējiem" (Kirchenpfleger) vēl «sešus baz-
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nīcas vīrus" (Sechsmānner der Kirchen). Abējus kopā viņus

pieaicina klāt, kad vajadzīgs uzņemt baznīcas inventāru un

īpašumu (XXIII 2), un nespējnieku patversmju apgādībā
(XXVIII 4), abēji piedalās baznīcas lādes atslēgas glabāšanā

(XXVI 8); bet „sešvīri" vēl ievāc naudas sodu par neierašanos

uz katķisma atprasīšanu (II 9). Baltijas vācu juristi tieši iden-

tificē baznīcas kopējus ar mūsu dzimtenē pazīstamiem baz-

nīcpriekšniekiem un sešvīrus ar t. s. zemnieku pērminderiem 9B
,

bet zviedru valdības uzskats nav šai ziņā tā diferencēts kā

Vidzemē. Igaunijas iestādēm 1692. g. dotos paskaidrojumos la-

sām: „Kā sešvīru un baznīcas kopēju vietā... vislabāk nozīmē-

jami t. s. baznīcas aizbildņi (pērminderi — Kirchen-Vormūn-

der), un kāda viņiem uzliekama darbība, — tas tiek atstāts

bruņniecības un garīdzniecības ziņā; tām kopā jāsastāda šai

lietā savi noteikumi" 99
.

Šis paskaidrojums nevelk nekādu kārtas

robežu abu amatu starpā, un tāpat kārtu starpības nepazīst

1691. g. saimniecības pārvaldniekam izdotās instrukcijas, kas,

kā jau minēts, paredz baznīcpriekšniekus arī no vienkāršiem

kroņa zemniekiem, un kroņa zemnieki pēc muižu redukcijas
Vidzemē bij latviešu zemnieku lielākā daļa, Budenbroka iz-

dotā tekstā iespraustā piezīmē, ka šie kroņa zemnieki var būt

tik par pērminderiem, neatrod nekādu atbalstu kontekstā, jo
tas runā par tādu pašu baznīcpriekšnieku iecelšanu no kroņa
muižu nomnieku un citu muižu turētāju vidus 100

.

Zināms, starp ideju un īstenību var būt liela starpība. Pir-

mie latviešu draudžu vīzitāciju protokoli zviedru laikos nošķir
baznīcpriekšnieku saimē divas noteiktas grupas; vācu baznīc-

priekšniekus vienā un nevācu baznīcpriekšniekus otrā pusē,

un viņu stāvoklis un tiesības baznīcas dzīvē neizšķīrās tikai

tautības un valodas ziņā. Pērnavas apriņķa 1671. g. vīzitāci-

jās protokols jau lieto nevācu baznīcpriekšnieku apzīmēšanai

arī citu vārdu: tie ir zemnieku aizbildņi — «pērminderi" (Kir-

chenvormūnder). Bet terminoloģija vēl ilgi paliek svārstīga.
18. gs. pirmās puses vīzitāciju protokoli vēl šur un tur

zemnieku pārstāvjus apzīmē ar vārdu «nevācu baznīcas priekš-
nieki" (unteutsche Kirchen-Vorsteher). Igaunijā esot viņus sau-

kuši ir par baznīcas pērminderiem ir baznīcpriekšniekiem 101
.

—

Ulmaņa vārdnīcā vārds «pērmindera kungs" tulkots vāciski —

«der Kirchenvorsteher", bet «pērminders" — der Kirchenvor-



44

mund. Latviešu baznīcas valodā sastopams arī apzīmējums

„vācu pērminderi". Tā tad, tikai pieliekot tautības nosaukumu

vai vārdu „kungs", senāk novilka nepārprotamas robežas starp

vēlāk jau diferencētiem jēdzieniem: baznīcpriekšnieks un pēr-

minderis.

Rīgas apriņķa 1669. gada protokoli lieto atzīmēs par lat-

viešu baznīcpriekšniekiem divējādus izteicienus: „seint" (ir)
un „seint bestātiget" vai „seint verordnet", („tiek apstiprinā-

ti" vai „tiek nozīmēti"). Pirmais izteiciens konstatē, ka šādi

amatvīri jau* ir draudzē, otrs, ka vīzitācijās kommisija tos ie-

ceļ; pirmais atrodams 13 no 19 protokoliem, otrs pārējos sešos.

Latviešu baznīcpriekšnieku jeb pērminderu izcelsme tā tad iet

vēl tālāk atpakaļ, apmēram uz 1650. g., kad ģenerālgubernātors
M. G. Delagardījs izdeva noteiktas rezolūcijas par baznīcas

virspriekšnieku un priekšnieku iecelšanu. Kādēļ 1669. g. laba

draudžu daļa bijusi bez pērminderiem, par to nevar spriest,

kamēr viss attiecīgais materiāls nav izpētīts. Var būt, ka šur

un tur viņi vēl nemaz nebija iecelti, jo arī vācu baznīcpriekšnie-
ku stāvoklis vēl pa daļai bij nenoteikts, bet var arī būt, ka ne-

miera laikos vienā otrā vietā vecie bij izmiruši un jauni ne-

bij vēl iecelti viņu vietā.

No latviešu pērminderu darbības 1669. g. protokoli min

konkrēti tikai divus pienākumus: glabāt vienu atslēgu no baz-

nīcas lādes, kamēr otru glabā (vācu) baznīcpriekšnieks, un uz-

manīt, ka ļaudis svētdienās, svētkos un lūdzamās dienās ne-

strādātu. Pērnavas apr. 1671. g. protokoli runā vēl par viņu

kalpošanu (aufwarten) baznīcā un paklausību baznīcpriekšnie-

kiem; par savām pūlēm (Mūhewaltung) viņi paši un viņu sievas

dabūja brīvas kapu vietas un brīvu apzvanīšanu.

Vispār viņi jau toreiz būs bijuši starpnieki starp mācītāju

un draudzi, bet līdz 17. gs. beigām, laikam, nebij nekādu notei-

kumu par viņu pienākumiem. Katrā ziņā 1692. g. paskaidrojumi

Igaunijai paredz tādu noteikumu izstrādāšanu turpmāk.
Baznīcas dzīvē Vidzemē pēc Krievijas varas nodibināšanās

zemnieku pērminderi sastopami jau kā baznīcas amatvīri ar

diezgan noteiktām tiesībām, bet vēl vairāk noteiktiem pienāku-
miem. Katram no viņiem ir savs territoriāli norobežots darbības

aploks. Baznīcas vīzitācijās protokoli min gan viņus pa mui-

žām, un katras muižas zemnieku mājām arī mēdz būt mazākais
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viens pērminderis, ja vien māju skaits nav pārāk mazs
102

.
Bet

katram no viņiem ir savs pagasts — noteiktas mājas ar to ie-

dzīvotājiem, kas tad viņam arī jāpārzin. Pērminderu skaits

draudzē noteikts un reti dzirdam kaut kur par jauna pērmin-

dera amata dibināšanu 103 vai līdzšinēja iznīcināšanu 104
.

Diez-

gan parasta lļeta, ka dēls līdz ar māju manto no tēva arī pēr-

mindera amatu, bet 18. gs. jau diezgan bieži vērojama arī amata

pāriešana no vienām mājām uz otrām. Dažās draudzēs, piem.

Jaunpiebalgā un Apukalnā, pērminderus sauc arī par desmit-

niekiem, kas liekas būt vecs nosaukums un norāda uz to, ka

pagastos bijušas kādas desmit mājas 105
. Zīmīgs aizrādījums

Lielsalacas draudzē, proti, ka pērminderiem esot labākās mā-

jas 106
.

Jauna pērmindera iecelšana amatā 18. gs. pirmā pusē at-

karājās no baznīcpriekšnieka, kas ir arī pērmindera tuvākais

priekšnieks. Tik par katru iecelšanu bij jāziņo baznīcas virs-

priekšniekam. Attiecīgās muižas īpašniekam bij, laikam, tikai

prezentācijas tiesības, un izvēlei bij jānotiek saziņā ar mācī-

tāju. Bet baznīcpriekšnieki ne vienmēr paši iecēluši pērmin-

derus. Vīzitāciju protokolos blakus paziņojumiem, ka tāda un

tāda pērmindera vietā — viņa nāves, vecuma nespēka, slimības

dēļ — stājies vai pieņemts kāds cits, sastopami arī aizrādījumi,
ka vīzitācijās kommisijai likti priekšā jauni pērminderi un

kommisija, kurā bija arī baznīcas virspriekšnieks, tad viņus

«apstiprinājusi" (bestātiget) vai «iecēlusi" (ernennet). Rīgas

apriņķa 1739. g. vīzitācijās protokolos pie katra jaunā pērmin-

dera vēl piezīmēts, ka piekodinājuši citiem atzīt viņu par

pērminderi. Kommisija dažkārt arī lēmusi par pērminderu lū-

gumiem atlaist viņus no amata, un ja minētie iemesli nebij pie-

tiekoši, tad atstāja lūdzējus jo projām amatā, pieliekot kādreiz

arī vietas izpildītājus (adjunktus). Pērmindera amats tā tad

bija mūža amats; priekšlaikus atcēla tikai tos, kas bij kaut

kā noziegušies. — 18. gs. otrā pusē pērminderu iecelšana un

atcelšana notikusi baznīcas konventos 107
.

Pērmindera amatā nevarēja tikt «stārasti un tamlīdzīgi",
kā saka 1739. un 1740. g. vīzitāciju protokoli, «jo tādi nevar

izpildīt pērmindera pienākumus" (die Kirchen-Vormundschaft

abzuwarten nicht vermag); protokoli min vairākus gadījumus,
kur tāds un tāds atstājis pērmindera amatu, jo tapis par stā-
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rastu. Atstājot stārasta vietu, varēja atkal atgriezties pērmin-

dera amatā 108
.

Vēlākie noteikumi papildina amatu sarakstu,

kuru nasta nav savienojama ar pērmindera darbību, — tie

ir: zemnieku tiesnesis, stārasts, šķilters, brandvīna deģis, rij-
nieks uti. 109

.
Muižtura resp. baznīcpriekšnieka sazināšanās ar

mācītāju pērminderu iecelšanas gadījumos bij domāta kā ga-

rantija par kandidāta reliģisko un ētisko kvalitāti.

Pērminderi bij mācītāju un baznīcpriekšnieku palīgi, no

kuriem prasīja diezgan daudz rosības dvēseļu kopšanas, baz-

nīcas disciplīnas un saimniecības ziņā. Viņi bij arī latviešu

draudzes pārstāvji un uzticības personas, kas izteica baznīcas

administrācijai un it īpaši vīzitācijās kommisijai draudzes do-

mas un varēja arī sūdzēties par mācītāju, baznīcas priekšnieku,
muižturu un muižkungu rīcību baznīcas un ticības lietās.

Pērminderim bij katru svētdienu jāiet baznīcā pašam un

jāuzmana, kas kūtri baznīcgājēji, vai kas baznīcā trokšņo un

nepienācīgi uzvedas; trokšņotājus viņš vajadzības gadījumā va-

rēja arī apcietināt. Viens no viņiem atnesa mazo baznīcas lādi

katru svētdienu no mācītājmuižas uz baznīcu, ielika tur, sa-

viem biedriem un draudzei klāt esot, upura naudu un aiznesa

to atkal atpakaļ. Viņiem pienācās ziņot mācītājam par katru

slimnieku savā pagastā, kam būtu vajadzīga mācītāja garīgā
apkopšana, un par visām nekārtībām un nelādzībām draudzes

dzīvē, piem. par dažādām nelikumīgām pārmērībām zemnieku

dzīrēs, par strādāšanu lūdzamās dienās, par nelikumīgu rīcību

miroņu apbedīšanā utt. Viņi izziņoja pa saviem pagastiem baz-

nīcpriekšnieka rīkojumus, piem. piekodināja sūtīt bērnus skolā,

stāvēja klāt pie baznīcas, mācītājmuižas un skolas būvēm un

pārbūvēm un pārzināja sava pagasta repartīcijas. Atsevišķos

gadījumos bij jāpilda arī dažādi citi baznīcpriekšnieka rīko-

jumi. Visās lietās no viņiem prasīja stingru paklausību baz-

nīcpriekšniekiem nO
.

1739. un 1740. g. vīzitācijās kommisijas ievāc ziņas arī par

to, vai pērminderi saņem kādu atlīdzību par savām pūlēm;
un dod noteiktus pozitīvus rīkojumus šai ziņā; Cēsu apriņķa

pirmā iecirkņa protokolos šī atlīdzība apzīmēta ar galanto
franču vārdu ~douceurs", t. i. balvas, dzeramnaudas („Was die

Kirchen-Vormūnder ihrer Bemūhung wegen vor Douceurs ge-

niessen?.. Diese Douceurs wurden den Kirchen-Vormūndern
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bekant gemachet"). Līdz tam gan nekādas noteiktas atalgojuma
normas nebūs bijušas, jo vairākās draudzēs, izrādās, pērmin-
deri par savu darbību nav itin nekādas balvas saņēmuši (piem.

Dikļos, Mālpilī, Ropažos); Cēsu apriņķī, kur vīzitācijā no-

tikusi pusotra gada vēlāk, atsaucās jau uz Rīgas apriņķa pa-

raugu. Atalgojuma sākumi, kā augšā redzams, tomēr mek-

lējami jau zviedru laikos, bet nemiera un posta laikos var šis

pasākums būt aizmirsies un izbeidzies. Šur un tur protokolos

sastopami tieši norādījumi, ka agrāk, vai „priekš mēra", t. i.

zviedru laikos, bijis citādi arī šai ziņā.

Pamatojoties uz dažās draudzēs pastāvošo kārtību, ģene-

rālkommisija ir sastādījusi zināmas prasības, par kurām tad

ved sarunas ar atsevišķo draudžu muižturiem: atsvabināšana

no ārkārtējām šķūtīm vispār un no strādnieka (ar cirvi) do-

šanas baznīcas, mācītājmuižas un skolas būves darbos (mo-
tīvs: tur viņiem pašiem jāstāv klāt par uzraugiem) un pa-

šiem, kā arī viņu vietas izpildītājiem, bet ne viņu sievām un

bērniem brīva kapa vieta baznīcā pie lielajām durvīm, kas ci-

tādi maksātu vienu dālderi; par brīvu viņi arī apzvanāmi,

un ne mācītājam, ne skolotājam, ne zvanītājam nav tiesības

prasīt par viņu apbedīšanu jebkādu maksu. Cēsu apriņķī vēl

visur prasa un arī dabū, pēc vecas parašas, atsvabināšanu no

materiāla pievešanas augšā minētajām būvēm.

Bet ne visur pieņem šīs maksimālprasības. Izņēmums gan

palika tādas draudzes kā Jaunpils, kur baznīcas priekšnieks
un patrons vienā personā — kammerjunkers Jakobs Gustavs

Klots f. Jūrgensburgs — paziņoja, ka draudze maza un tā-

dēļ pērminderiem var piešķirt tikai brīvu kapa vietu un ap-

zvanīšanu. Citur visur gan lielākā vai mazākā mērā izpil-

dīja prasības. Vislielākā runāšana iznāca par atsvabināšanu

no ārkārtējām šķūtīm, kas Rīgas apriņķī pa daļai gan pa-

stāvējusi jau agrāk. Bij draudzes, kur šo prasību noteikti

noraidīja (Ērģeme, Jaunpils, Smiltene, Trikāta), citur solīja
pēc iespējas atvieglināt (piem. Lielsalacā), vai atkal padarīja
atsvabināšanu atkarīgu no citu zemnieku laba prāta uzņemties
šķūtis pērminderu vietā (Lielvārde). Izņēmums uz otru pusi

bij Āraišu un Raunas draudzes, kur pērminderiem atlaida

iten visas šķūtis. Smiltenē vēl uzsvērta pērminderu priekš-
rocība stāvēt pirmā baznīcsolā; bet Raunā kungi bij šīs tie-
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sības atcēluši, un atjaunotas tās tiek tikai pa daļai un ne

vairs kā priekšrocība, bet lietderības dēļ.

Ērģemes draudzē kā vecu paradumu konstatē pērminderu
tiesības dabūt netik vien sev pašam, bet arī sievai un bērniem

brīvu kapa vietu kapsētā, un pie tam Ērģemes pērminderi
liekas arī palikuši, kaut dabūja 1739- g- tiesību paši uz brīv-

vietu baznīcā. Cēsu pērminderi noteikti paskaidro, ka grib

gulēt pie saviem senčiem, t. i. kapsētā, un lūdz tik brīvu ap-

zvanīšanu. Baznīcpriekšnieks noraida prasību pēc brīvas kapa
vietas baznīcā — baznīcas mazuma dēļ, piem. Lielvārdē.

Cik plaši izpildīts Virskonsistorijas aktīs ap 1720. g. sa-

stopamais aizrādījums, ka pērminderi algas vietā (loco sa-

larii) atsvabināti no klaušu papildu dienām (Hūlfstage) un

kārtnieku gaitām, par to nav nekādu ziņu; 1739- g- vairs par

to nerunā.

Pērminderu mēģinājumi izvairīties no sieciņu došanas mā-

cītājam un skolotājam tika stingri noraidīti (Nītaurē). Mad-

lienas pērminderi gan ziņojuši, ka priekš mēra viņiem neesot

bijis jādod mācītājam sieciņi.

Par pienākumu neizpildīšanu pērminderim draudēja visādi

sodi, visbiežāk naudas sodi. Ja viņš atlaida kādu vainīgo,

viņam pašam uzlika līdzīgu sodu. Par neierašanos baznīcā

viņam bij jāmaksā divkāršs sods nekā citiem zemniekiem un

bij izredze par trešo nozieguma reizi piedzīvot pieslēgšanu

pie kāķa. Bet kā pati pērmindera pienākumu izpildīšana, tā

arī viņu sodīšana ne vienmēr, liekas, atbilda oficiālajiem no-

teikumiem m
.
ļ

11. Administrātīvais iedalījums. Krievijas virskundzība at-

nesa dažus pārgrozījumus Vidzemes administrātīvā iedalījumā.

Apriņķu skaits tika samazināts, un kad 1713. g. no Rīgas

guberņas atdalītais Tērbatas apriņķis ar ukazu 1722. g. atkal

tika apvienots ar pārējiem 112
,

tad Vidzemē sanāca tikai 4

apriņķi: Rīgas, Cēsu, Tērbatas un Pērnavas, un tā tas palika
līdz 1783. g. Tā kā pēc zviedru iekārtas parauga katrs ap-

riņķis bij arī savs zemes tiesas un baznīcas virstiesas ie-

cirknis, tad latviešu apdzīvotā Vidzemes daļā palika tikai divi

baznīcas virspriekšnieki — Rīgas un Cēsu, agrāko triju —

Rīgas, Cēsu un Kokneses — vietā. Prāvestu iecirkņu skaits
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turpretim palielinājās, jo katrā apriņķī nodibināja divus prā-

vesta iecirkņus; tā tad latviešu lauku draudzes sadalījās pa

četriem prāvesta iecirkņiem.
Pirmais Rīgas apriņķa prāvesta iecirknis (Rigischen Krei-

ses erster Teil) aptvēra apmēram tās pašas draudzes, kas pie-

derēja vēlākajam Rīgas prāvesta iecirknim, otrs Rīgas ap-

riņķa prāvesta iecirknis (Rig. Kreises anderer Teil) apmē-

ram atbilst vēlākajam Valmieras prāvesta iecirknim. Līdzīgā
kārtā no abiem toreizējiem Cēsu apriņķa prāvesta iecirkņiem
vēlāk izveidojās Cēsu un Valkas prāvesta iecirkņi, tikai te no-

tikusi lielāka draudžu pārkārtošana. Atsevišķos gadījumos, kur

viena mācītāja apkopšanā bijušas draudzes no diviem dažā-

diem prāvesta iecirkņiem, kāda draudze uz laiku pieskaitīta arī

citam iecirknim, piem. Liezeres draudze, kas pastāvīgi pie-

derēja Cēsu apr. otrajam iecirknim, mācītāja Fitkava laikā

administrācijas ērtību dēļ, jo Fitkavs dzīvojis Jaunpiebalgā,
ieskaitīta uz laiku pirmajā iecirknī 113

. Agrāk jau minēti ie-

mesli, kādēļ Valmieras draudzi pārcēla no Rīgas apr. otra

iecirkņa uz pirmo. 1771. g. Valmieras draudzi atkal pieskai-

tīja atpakaļ otram iecirknim.

Draudžu skaits 18. gs. pirmā pusē vēl nebūt nebija stabils.

Vairākas draudzes, kas grūtajos apstākļos atradās garāku vai

īsāku laiku viena mācītāja apkopšanā, oficiālajos pārskatos
reizēm tika skaitītas par vienu draudzi, piem. Ropažu, Al-

lažu un Vangažu draudze un Liepkalnes un Vestienas draudze.

Neskaidrs reizēm bij arī jautājums, vai divas baznīcas ap-

vienotas savā starpā kā filiāle ar galveno baznīcu, nenošķirot
tās territoriāli un tiesiski vienu no otras, vai atkal viena

draudze annektējusi otru („Annexa"), atstājot tai zināmu ter-

ritoriālu un administrātīvu patstāvību 114
.

Piem. Tirzas baz-

nīca bij annektējusi Velēnas jeb Lizuma baznīcu, Lēdurga —

Turaidu, Palsmane — Aumeisteri, bet dažos aktos annektētās

baznīcas apzīmētas par filiālēm 115
.

Kā patstāvīgas baznīcas

bij toreiz apvienotas Valka ar Lugažiem un ar pārtraukumiem
Vestiena ar Liepkalni. Notika arī filiāļu pāriešana no vie-

nas pamatbaznīcas pie otras, piem. Skulte bij līdz 1730. g.

apvienota kā filiāle ar Pēterupi, tad pārgāja pie Liepupes,
kas atradās citā prāvesta iecirknī 116

. Liepkalne, kādreizējā

Ērgļu filiāle, kas ap gadsimteņu miju bij tapusi patstāvīga,
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tika 1709- g. atkal saistīta ar Ērgļiem, bet 1721. g. ar Koknesi 117
.

Cēsu apriņķī vēl divdesmitos un trīsdesmitos gados dažas fi-

liāles dabūja patstāvīgu draudžu tiesības. Palsmane, kas agrāk

bij bijusi Smiltenes filiāle un tad tapusi patstāvīga, 18. gs.

sākumā nāca papriekš atpakaļ vecajā atkarībā, bet 1727. g.

tapa galīgi patstāvīga. Tās mācītājs uzņēmās apkalpot arī Au-

meisteri, otru Smiltenes filiāli, kas 1728. g. arī atraisījās no

savas līdzšinējās galvenās baznīcas, tika atzīta par patstā-

vīgu, bet palika apvienota ar Palsmani 118
. Ļaudonas filiāle

Lazdona dabūja 1731. g. patstāvību ll9 un Alūksnes filiāle Apu-
kalns — 1732. \,.

120
,

bet 1734. g. arī augšā minētā Liepkalne,
kas vēlāk stājās gan bieži mācītāja personālūnijā ar Vestie-

nu. — Šos pārkārtojumus izlēma Virskonsistorijā un Guberņas

pārvalde (KO XXVII 1).
Visas šīs pārgrozības baznīcu tiesiskā stāvokļa ziņā bij

saistītas ar pārmaiņām pārvaldes un patronāta tiesību ziņā.

Kur agrāk filiālei vai annektētai baznīcai bij bijis savs pa-

trons, tur viņš tagad patstāvīgā draudzē varēja tikai brīvāk

rīkoties, jo nebij vairs spiests saskaņot mācītāja vēlēšanās

savu gribu ar mātes baznīcas jeb pamatbaznīcas patronātu.

Kur agrāk bij mātes baznīcai ar filiāli patronāts kopā, tur,

filiālei patstāvīgai topot, varēja rasties jauns patronāts, piem.

radot jaunu mācītājmuižu, kā tas notika Apukalnā. Tādēļ sa-

protama viena otra muižtura vēlēšanās atjaunot iznīcinātās

filiāles vai panākt pastāvošās filiāles patstāvību, jo ar šādām

pārmaiņām varēja iegūt patronāta tiesības vai nostiprināt sa-

vas pretenzijas uz tām. Baznīcas nodevu ziņā arī pēc fi-

liāles patstāvības apstiprināšanas vēl reizēm palika spēkā agrā-
kās saistības, proti filiāles muižām bij jānodod sava tiesa

vēl agrākai mātes baznīcai 121
.

Pilsētiņas bij ieskaitītas draudzēs kopā ar apkārtnes mui-

žām. Šādu kombinētu draudžu mācītāji apkopa pilsoņus kopā
ar lauku iedzīvotājiem, un pilsoņiem bij, kā jau augšā aiz-

rādīts, arī savi baznīcpriekšnieki: Cēsīs trīs — birģermeisters
un lielās ģildes un mazās ģildes pārstāvji; Valkā — birģer-
meisters un vēl viens (1726), bet Valmierā un Limbažos pil-
sētas vecākais. Valkā 1739- g. uzdota īpaša pārvalde ar bir-

ģermeisteru kā baznīcas virspriekšnieku, 2 piesēdētājiem un

sekretāru.
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Rīgas apriņķī 18. gs. pirmā pusē skaita 30 jeb 31 un Cēsu

apriņķī — 29 draudzes. Pavisam Vidzemes Virskonsistorijai
tolaik bij padotas 60 latviešu lauku draudzes, turklāt latvi-

skas bija arī 3 Rīgas patrimoniāliecirkņa lauku draudzes —

Katlakalna un Olaines, Biķeru un Salas un Piņķu draudze.

leskaitot par atsevišķām vienībām visas filiāles un annektētās

draudzes, palielinātu latviešu lauku draudžu skaitu līdz 77.

1739. un 1740. g. baznīcas vīzitācijās laikā šo draudžu ofi-

ciālais saraksts pa prāvestu iecirkņiem bija šāds (pirmā vietā

liktas draudzes, kuru mācītāji ieņēma prāvesta vietu);

Rīgas apriņķa pirmais iecirknis: 1) Valmiera, 2) Ādaži

ar Carnikavu, 3) Skulte un Pēterupē, 4) Krimuldā, 5) Dau-

gavgrīvā (Skanste), 6) Lēdurga un Turaida, 7) Sigulda, 8) Māl-

pils, 9) Ropaži un Allaži ar Vangažiem, 10) Ikšķile un Salas-

pils, 11) Dole, 12) Lielvārde ar LieljumpravU* 13) Suntaži un

14) Liepupe.

Rīgas apriņķa otrs iecirknis: 1) Burtnieki, 2) Ēvele, 3) Ru-

bene, 4) Straupe, 5) Umurga, 6) Limbaži ar Katriņu, 7) Liel-

salacā, 8) Mazsalaca, 9) Aloja, 10) Dikļi, 11) Matīši, 12) Rū-

jiena, 13) Ērģeme, 14) Lugaži un Valka.

Cēsu apriņķa pirmais iecirknis: 1) Rauna, 2) Cēsis, 3) Tri-

kāta, 4) Āraiši, 5) Smiltene, 6) Dzērbene ar Drustiem, 7) Pie-

balgā, 8) Palsmane un Aumeistere, 9) Nītaure, 10) Jaunpils,

11) Madliena, 12) Ērgli ar Ogri (Jāņakalnu), 13) Skujene ar

Āpšiem (Lodi), 14) Jaunpiebalga, 15) Liepkalne.
Cēsu apriņķa otrs iecirknis: 1) Cesvaine, 2) Aizkraukle*

3) Koknese ar Krapi, 4) Vestiena, 5) Kalsnava un Vietalva,

6) Bērzaune, 7) Ļaudona un Lubāna, 8) Lazdona, 9) Liezere,

10) Tirza un Lizums, 11) Alūksne ar Zeltiņu, 12) Gulbene ar

Lejasciemu, 13) Apukalns un 14) Gaujiena.

Vīzitāciju protokolos atrodami vēl norādījumi uz dažām

baznīcām un baznīcu vietām kā filiālēm, kas oficiālajā sarak-

stā netiek minētas. Koknesei ir filiāle Krape, kur Kokneses

mācītājs sprediķo katru trešo svētdienu, bet tur nav baznīcas.

Arī Augstrozē, Straupes filiālē, sprediķo muižā katru ceturto,

piekto svētdienu. Garkalnā, Ādažu filiālē, baznīca pēc mēra

noplēsta, un īpašniekam neinteresējoties, dievkalpojumi notiek

tik ik ceturtdalgadu reizi. Umurgas filiālē Ārciemā ir ka-

pellā, kur notiek dievkalpojumi. Ignācija kapellai (Ignatii oder
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Hinzen oapelle) Ķempu muižas tiesā, Siguldas draudzē, lie-

kas, jau privātas baznīcas raksturs, kaut gan sprediķo tur

katru septīto svētdienu; 1726. g. vīzitācijās laikā lemts tur at-

celt apbedīšanas, tad jaunu baznīciņu tur 1730. g. uzcē-

luši paši zemnieki saviem spēkiem un līdzekļiem. Meņģeles
filiāles tiesības Madlienas draudzē noteikti noraida 1740. g.

ģenerālvīzitācijā, kaut gan 1731. g. vīzitācijā veci zemnieki

vēl atceras, ka Meņģelē bijusi baznīca. Arī prasība atjaunot

Ķirbižos Lielsalacas filiāli 1726. g. paliek neizpildīta. Cēsu

filiāles jautājums paliek nenoteikts: 1724. g. protokolā vēl kā

tāda minēta Katrīnas baznīca ārpus pilsētas, kaut gan pēc
kara no tās atlikušas tikai drupas; tur svētdienās turētie latviešu

dievkalpojumi, liekas, izbeigušies līdz ar baznīcas nopostīšanu

uz visiem laikiem 122
.

Atsevišķas vācu draudzes pastāvēja tikai Rīgā. Vidzemes

latviešu daļas mazākās pilsētās un miestos gan bij sava daļa

vāciešu, bet viņi nebij organizēti īpašās draudzēs, tikai kār-

tīgi katru svētdienu baznīcās notika vācu dievvārdi. Laukos

vienīgi Pēterupes un Skultes vīzitācijās protokolos 1726. un

1739. g. atzīmēts, ka vācu draudzes locekļu nemaz nav un

dievvārdus tādēļ notur tikai latviski. Lauku draudzēs vācieši

bij gandrīz bez izņēmuma tikai muižturi, muižnieki, un viņu
zemākie un augstākie kalpotāji ar pārvaldnieku (bieži muiž-

nieku kārtas) vai muižkungu priekšgalā, tad atsevišķi amat-

nieki, krodznieki un dzirnavnieki. Laukos vācu dievkalpojumi
tik kārtīgi vairs nenotiek; dažās draudzēs tos notur ik otru

svētdienu (Ādažos, Mazsalacā, 1726. g.), citur —,kad sanāk baznī-

cēni. Šur un tur arī zemnieku mājās iesēdušies vācieši, piem. Ro-

pažos bijušas 1739. g. blakus 100 latviešu zemnieku mājām 9

vācu rentnieku mājas 123
. Visus vāciešus, kas nepiederēja muiž-

nieku un literātu aprindām sauca par mazvāciešiem (Klein-

deutsche). Baznīcas grāmatās vāciešus gandrīz bez izņēmuma

raksta atsevišķās rubrikās.

Burtnieku draudzē pēc 1739- g» vīzitācijās protokola dzīvo

kāds kristīts žīds ar sievu, Leberechts Christians vārdā; tas

gan reti nākot baznīcā.

12. Citficībnieki. Zviedru laikos Vidzemē valdīja Zviedri-

jas valsts baznīcas neiecietība pret citām konfesijām. Krie-
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vijas virskundzībā — atkarībā no citas ticības valsts un ķei-
zara — stingrie konfesionālās eksklūsīvitātes principi tika lauzti.

Nīštates miera līguma 10. punkts, apstiprinādams Vidzemē

evaņģēliskai reliģijai pilnīgu brīvību, deklārēja, ka tur tāpat

arī „grieķu reliģijai", t. i. krievu pareizticībai, turpmāk jādod
brīvība („frei und ungehindert exercirt werden konne und

moge").
Sakarā ar to 1723. un 1724 g. arī izdoti divi valdības pa-

tenti, kas gribēja nokārtot pareizticīgo baznīcas dzīvi. Krie-

viem pavēlēja turēties katram pie savas tuvākās baznīcas, bet

kungiem uzdeva uzmanīt šai ziņā savus kalpotājus; pareiz-

ticīgiem garīdzniekiem prasīja tādu pašu cienību kā citiem.

Pareizticīgo Vidzemes baznīcu un draudžu priekšnieks sāku-

mā bij Pēterpils metropolits Stefans Javorskis, bet 1725. g.

tās nodeva Pliskavas un Narvas archibīskapa pārziņā; Pētera

un Pāvila katedrāles protopresbiters Rīgā bij viņa pārstāvis

uz vietas 124
.

Lielāks skaits krievu pareizticīgo bij zināms tikai pilsē-
tās — Rīgā, Tērbatā, Pērnavā. Bet pavisam bešā neizgāja arī

lauki. Krievu karaspēka daļas ar saviem garīdzniekiem tika

nometinātas muižās un mājās; sāka ierasties arī krievu strād-

nieki, galvenā kārtā dažādiem būves darbiem. Pareizticīgi la-

tvieši pagadās tikai kā izņēmums, kā kara laika juku sekas.

Tā Burtnieku draudzē 1739- g- ģenerālkommisijai min kādu ma-

zākais 50 gadus vecu zemnieku Ģērcenu Sprici, kas Krievijā

būdams, bijis spiests pieņemt „krievu ticību", jo citādi sli-

mības laikā nav varējis tikt pie svētā vakariņa, kā palikdams
par „krievu" („russisch zu werden gezwungen"). Drīz pēc tam

viņš pāriet atpakaļ evaņģēliskā ticībā 125
. Vispār krievu val-

dība skatījās nelabvēlīgi uz pāriešanu no pareizticības evaņ-

ģēliskajās konfesijās vai vispār tādās, kas „nesaskan ar pa-

reizticību". Tas arī tieši bij aizliegts ar kādu 5. XI. 1728. g.

izdotu Sv. Sinoda rīkojumu Pēterpils prāv. J. Meidelinam (Mei-

delin), un šis rīkojums bij piesūtīts arī Vidzemes Virskonsi-

storijai. 1735. g. 22. februārī iznāca ķeizarienes Annas mani-

fests, kas atļāva visā Krievijā luterāņiem, reformētiem un ka-

toļiem ticības brīvību, bet cieši aizliedza pierunāt kādu no

krieviem pāriet šais ticībās. Guberņas pārvalde izziņoja to

Vidzemē ar īpašu patentu, ko izsūtīja arī visiem mācītājiem,
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uzsverot, ka citu ticību garīdznieki nedrīkst nodarboties ar

pareizticīgiem ticības lietās („in puncto religionis") 126
.

Kādu gadījumu, kur krievu strādnieku dēļ bij radušās kon-

fesionālas jukas, attēlo Valmieras mācītājs Neuhauzens: kāda

meita piedzīvojusi no krievu strādnieka bērnu, likusi to no-

kristīt savas draudzes mācītājam, bet tad braukusi ar kādu

citu krievu uz Limbažiem pie Narvas pulka krievu priestera

laulāties un papriekš likusi pārkristīt to un arī pārkristīju-
sies pati 127

. Vispār tomēr tamlīdzīgiem gadījumiem varēja būt

tikai sporādisks raksturs. Pareizticīgie krievu priesteri ap-

robežojās ar savu tautiešu garīgo apkopšanu. Un pareizti-

cīgie muižu īpašnieki Vidzemē vocēja kā patroni pilnīgi lo-

jālā kārtā savu muižu draudzēm evanģ. luteriskus mācītājus.

1765. g. visā Vidzemē bijušas 11 pareizticīgas baznīcas, no

tām Rīgā 6 (trīs — koka), Tērbatā 2, Pērnavā 2 un Rapinā 1.

1769. g. oficiāli minētas 6 draudzes Rīgā un viena Daugavgrīvā,
turklāt 8 karapulku draudzes. Par viņu lielumu noteiktu ziņu

nav. Nav arī kārtīgu datu par atsevišķiem pārgājušiem pa-

reizticībā, kuru starpā tik izņēmuma kārtā domājami latviešu

zemnieki. Vidzemē bij pārāk stingra baznīcas disciplīna, lai

kaut kas tamlīdzīgs varētu notikt. Austrumu draudzēs, vēro-

jot baznīcgrāmatās daudzus krieviskus kristītus vārdus, lie-

kas, jālēzē ienācēju krievu saistīšana evaņģēliskajā baznīcā.

Vispār zināms, ka evaņģēliskie mācītāji laukos kristīja arī

pareizticīgu vecāku bērnus, kamēr neizņāca 1747. g. stingrs

aizliegums to darīt 128
,

ar ko bij grozīts zviedru laiku notei-

kums (KO 111 8).

Ticības brīvību jau cars Pēteris attiecināja arī uz reformē-

tiem. 2. VIII. 1722. g. tie dabūja visaugstāko atļauju celt

Rīgā savu baznīcu un „bez traucējuma un šķēršļiem dzīvot

savā ticībā". Ģenerālsuperintendenta Bruninka iebildumus ne-

ņēma vērā 129
.

Valdības labvēlības nebija katoļiem, un cīņā pret tiem Brū-

ninkam ar valdību bij vienota fronte. Tomēr sava saujiņa

katoļu bij palikusi Vidzemē kā vēstures mantojums. Austru-

mu draudzēs sastopams viens otrs ienācējs no „Poļu Vidze-

mes", kas diezgan sīksti turas pie savas ticības. Tikai tie,

kas ienākuši agrā bērnībā un iemācījušies «pātarus", iet pie

dievgalda luteriešu baznīcā 130
.

Citādi viņi garīgo apkopšanu
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meklē pie katoļu garīdzniekiem viņpus robežas- Kāds katoļ-

ticīgs tēvs Lielsalacas draudzē, nevarēdams to spēt, liek kā-

dam zemniekam kristīt savus bērnus, bet no mācītāja izvai-

rās 131
. Katoļu grupas sastopamas Rīgas tuvumā. Vislielāko

grupu laukos min Ropažos — 29 personas, kas pa mācītāja

sūdzībai nenāk baznīcā 132
. Rīgā katoļu skaitu trīsdesmito gadu

vidū oficiāli uzdod: priekšpilsētās 441, pilsētā ap 200 133
. Ap

1734.—35. g. katoļu baznīcas spiediens pastiprinās. Rīgā ie-

rodas katoļu priesteris no franciskāņu ordeņa un darbojas

priekšpilsētā; kāds jezuīts ienācis no Kurzemes un atradis

patvērumu pie gubernātora Lasija (Lacy) kundzes pilī. Prie-

steri tur mišas un skolo jaunatni. Baumas par visu to aiz-

gājušas līdz Pēterpilij tādā izpušķotā veidā, ka liekas kato-

licisms nupat sāktu jau savu uzvaras gājienu pa Vidzemi. Se-

kas no visa tā — senāta pieprasījums (datēts 15. 11. 1735.).
Brūninka iesniegums izkliedē baumas un attēlo patieso stā-

vokli. Priesterus izraidīja l34
.

Visi šie gadījumi liecina, ka lauku draudzes tikpat kā ne-

kādu tiešu ierosinājumu no katolicisma 18. gs. vairs neva-

rēja saņemt.

Pavisam atsevišķi stāv gadījums, kur kāds latviešu zem-

nieks pārgājis islamā. Kāds Pēterupes zemnieks, bēgdams no

krievu gūsta „viņpus Maskavas", nokļuvis Tatārijā un tur pie-

spiests pāriet „turienes ticībā" un apprecēties. Pret sievu viņš

kā pats stāsta, jutis diezgan lielu riebumu, bet tomēr sa-

dzīvojis kopā trīs gadus un piedzīvojis 2 bērnus, kas gan abi

miruši. Atgriezies dzimtenē, viņš mēģina tikt vaļā no uzspie-
stām laulības saitēm 135

.

2. PIRMAIS GADDESMITS 1711-1721.

V Ziemeļu kara ēnas. Karš, sērgas un valdību mija gad-

simteņa abos pirmos gaddesmitos bij dziļi satricinājuši baz-

nīcas stāvokli un ļaužu reliģisko un tikumisko dzīvi.

Krievu kara pulki, kas laupīdami, dedzinādami un slepka-
vodami siroja pa Vidzemi, netaupīja baznīcas, mācītājmuižas,

skolas un pašus mācītājus.
Tiešas ziņas uzglabājušās par kādu 30 baznīcu nodedzinā-

šanu jeb stipru nopostīšanu laikā no 1700.—1710. g. Tās bija
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Biķeru kapellā Rīgas patrimoniālapgabalā, tad Rīgas apriņķa

pirmā iecirknī 6 baznīcas: Daugavgrīvas, Doles, Salaspils, Ādažu,

Carnikavas un Skultes (?), un otrā iecirknī 4 baznīcas: Rū-

jienas, Valmieras, Valkas un Lugažu; Cēsu pirmā iecirknī 9

baznīcas: Katrīnas pie Cēsīm, Raunas, Dzērbenes, Drustu, Vec-

piebalgas, Jaunpiebalgas, Smiltenes (divreiz nopostīta), Aumei-

steres un Trikātas, bet otrā iecirknī 10 baznīcas: Aizkrau-

kles, Kokneses, Lubānas, Tirzas, Lizuma, Lejasciema, Alūk-

snes, Zeltiņa, Apukalna un Gaujienas. Šai pašā sakarā jāmin
iarī Ādažu filiāles Vesterotes jeb Iļķenu kapellā, ko pēc mēra,

kā ziņo 1731. g. vīzitācijās kommisijai, esot noplēsuši Gar-

kalnā kaimiņi. Par vienu otru cietušu baznīcu ziņas varbūt

vēl trūkst Kara postījumu neaizkārtas palikušas galvenā kārtā

toreizējā Rīgas apriņķa ziemeļu un rietumu daļas un tad no-

maļāku draudžu baznīcas. Tā kā neizpostītajās baznīcās ne-

miera gados neizdarīja kārtīgus remontus, tad arī tās ar laiku

sāka sabrukt, kā to dzird par vairākām 18. gs. pirmos gadu
desmitos. Rubenes baznīca 1703. g. jau taisās sabrukt; Mad-

lienā baznīca 1713. g. ļoti sliktā stāvoklī, „vētras laikā var

sabrukt", bet tai pašā gadā Ērģemē un Lielsalacā baznīca jau

sabrukusi un nav lietojama. Arī Cēsu pilsētas baznīca, tad

Lēdurgas, Liezeres, Pēterupes un Umurgas baznīcas ar katru

gadu nonāk sliktākā stāvoklī 1
.

Vēl vairāk bija izpostītas mācītājmuižas, kur bij taču vai-

rāk, ko laupīt, nekā baznīcās. Arī skolu lielākā daļa bijusi

izpostīta 2
.

No mācītājiem jau pirmos kara gados pieci bij aizvesti

krievu gūstā. Pārējie, kam izdevās izvairīties, vai atkal at-

pirkties no gūsta, bij spiesti slapstīties pa pirtīm un būdi-

ņām, pa mežu biezumiem. Draudžu garīgo apkopšanu viņi

ar retiem izņēmumiem mēģinājuši turpināt, cik vien iespējams.
Gan kādā pagaidbaznīciņā (Dzērbenē, arī Alūksnē?), gan ar

steigu salabotās drupās (Smiltenē, Valmierā), bet arī tieši kai-

los baznīcas mūros zem klajām debesīm (Piebalgā un citur),
tad rijās, pat pirtīs (Ikšķiles un Salaspils draudzē) un beidzot

mežos un birzīs. Bet nāca vēl grūtāki laiki.

Gandrīz jebkatru mācītāja darbības iespēju paralizēja Krie-

vijas cara 1708. g. ievadītā izpostīšanas taktika, kas centās

iznīcināt Vidzemē visus uztura līdzekļus un atbalsta punk-
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tus, kas varētu varbūt noderēt uzbrūkošam zviedru kara spē-

kam. Tad tika izklīdināti gandrīz visi mācītāji. Septiņus vēl

aizveda no Vidzemes latviešu daļas kopā ar citiem pilsoņiem

uz Krieviju gūstā 3
.

Seši latviešu draudžu mācītāji ir meklē-

juši patvērumu Pērnavā 4
.

Citi iebēguši Rīgā 5
. Tikai neliela

daļa palikusi savās vietās. Bet par visiem, tiklab pabēgušiem,
kā vietās palikušiem, nāca bada posts un 1710. g. mēra šau-

smas 6
,

kurās gāja bojā apm. % no visiem tobrīd Vidzemes

latviešu lauku draudzēs palikušiem mācītājiem, proti: kādi 32

no 48. Rīgas pilsētas draudzēs no 10 mācītājiem miruši visi,

izņemot Doma baznīcas diakonu Christjanu Lauterbachu 7
.

Zaudējumi ļaužu starpā bij vispār ļoti lieli. Mirušo vi-

dusmērā vairāk nekā dzīvo. Dažādās vietās samērs gan dažāds. Rī-

gā un tuvākā apkārtnē mirušo skaitu kara gados min 60.000 per-

sonas. Pilsētā palikuši dzīvi tikai B—9oo pilsoņi, „izņemot

strādniekus un saimi". Lielsalacas draudzē 1713. g. vīzitācijā

uzdoti tik 90 pieauguši cilvēki, Ķirbižu filiālē 30. Raunas drau-

dzē miruši 1710. g. 2686 cilvēki (54%), palikuši dzīvi 2267 8
.

Smiltenes draudzē miruši 1763 (44%), dzīvi palikuši 2236. Tir-

zas draudzē no 1288 cilvēkiem miruši 285 (22%), Cesvaines

draudzē miruši 1727 (35%), dzīvi palikuši 3156. Palsmanē mi-

ruši 271 (25%). Vairāk nekā lauki zaudējušas pilsētas un

miesti. Ļoti daudz Vidzemes rietumu draudzes, daudz ma-

zāk austrumi. Pa abiem Vidzemes latviešu apriņķiem kopā

reģistrēti kā miruši mērī 98.669 cilvēku (ap 61,9%)> bet pa-

likuši dzīvi 60.875 9
.

Cilvēki bij bez tam gājuši bojā kara

nemieros priekš 1710. g. Tā bija šausmīga nāves pļauja, ar

ko iesākās Vidzemes baznīcas dzīve 18. gs.

Pēc Rīgas kapitulācijas 1710. g. 14. jūlijā sākās Vidzemes

izpostītās dzīves atjaunošana Krievijas virskundzībā. Bet pir-

mais gadu desmits līdz pat Nīštates miera līgumam pagāja

baigā nezināšanā par zemes tālāko likteni un turpmāko po-

litisko piederību, un tāpēc visiem atjaunošanas darbiem trūka

nepieciešamais spars un droša nākotnes ticība. Ne tik vien

zemnieku, bet arī muižnieku tīrumi palika atmatā un dzīvokļi

bēdīgā, nepanesamā stāvoklī. Valdīja vispār liela nabadzība.

Turklāt zemei uzgūlās smagas nastas. Līdz pat Ķatrinas 11.

laikiem zemē piemita 20—30.000 vīru liels kara spēks, kas

prasīja no zemes uzturu. Karaspēka kustībām bij jādod ne-
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skaitāmas šķūtis. Arī pēc cara vēlēšanās iekārtotais zirgu pasts

prasīja prāvus izdevumus. Viss tas stiprā mērā traucēja ze-

mes uzplaukšanu arī pēc galīgās miera noslēgšanas 1721. g.

Dažos apgabalos laukus sāka apstrādāt tikai pēc 1730. g. Lop-

kopības atjaunošanos labu laiku paralizēja lopu trūkums. Ap-

ļaužoto arklu skaits Vidzemē, kas 1683.—93. g. bij 6291, 1725. g.

nebij lielāks kā 3825, 1734. g. pieauga līdz 4788 un tikai ieejot

gadsimta otrā pusē, sasniedza priekšķara apmērus (1758./1761.

g. — 6362 arkli) 10
.

2. Valdītāji un apakšnieki. Kara šausmas un mēra posts

nesa sev līdzi arī tikumu sabrukumu. „Kur katra nākošā diena

varēja izputināt iepriekšējās dienas pūliņu augļus, tur bij pilnā
mērā jāizbeidzas ieradumam pastāvīgi un kārtīgi strādāt un

tā vietā sāka ieviesties rupja patvaļa un postoša baudu kāre

un nostiprināties paradums rīkoties varmācīgi un nelikumīgi.

Tā visi līdzšinējie civilizācijas ieguvumi tika satricināti. Kungi
un zemnieki bij nonākuši uz viszemākās panīkuma pakāpes,
līdz kādai, varbūt, vispār jebkad bij noslīdējusi baltu zeme" 11

.

Turklāt zemnieki nokļuva tik grūtā tiesiskā atkarībā no sa-

viem kungiem, ko var salīdzināt ar īstu verdzību. Vecās pa-

triarchālās attiecības bij ar to stiprā mērā apdraudētas. —

Nedrīkst arī aizmirst, ka sakari ar zemē dzīvojošo karaspēku,
kā tas jau vispār mēdz būt kara atmosfairā, stipri demorāli-

zēja ļaudis. Zemnieku paaudzi, kas bij pavadījusi agro bēr-

nību nemierīgajā un šausmīgajā gadsimta pirmajā desmitā, vai

dzimusi pēc 1710. g., — šo jauno paaudzi šķīra no tuvākās

un tālākās pagātnes plata un dziļa postalaikmeta plaisa, pār
kuru tikko sniedzās pāri veco paaudžu trādiciju pavedieni. Bet

šai paaudzei piederēja nākotne. Ceturtajā gaddesmitā tā jau

sāka iekarot dzīvi.

Bet zemes valdītāju muižnieku „paaudze, kas gadsimta trīs-

desmitos un četrdesmitos gados sēdēja pie stūres, bij izau-

gusi vārda īstā nozīmē bez jebkādas kārtīgas skolas izglītī-
bas un ārpus jebkura sakara ar sava laika diezgan ievērojamo

literātūru" 12
.

Citādi tas vēl bija pirmos gaddesmitos pēc pri-

vilēģiju apstiprināšanas. Tad bij priekšgalā vēl iepriekšējās

paaudzes pārstāvji, kas bij auguši ciešā sakarā ar sava laik-

meta labākām gara kultūras vērtībām un vēl cauri nemiera
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un cīņu laikam iznesa savu gara cēlumu un pafriarchālo re-

liģisko ētisko trādiciju saistību. Zināms, ne visi viņu laika

biedri stāvēja šais augstumos, un līdz ar gadsimta pirmo pusi

jau viņi paši nozuda no skatuves.

Vienā lietā abas paaudzes labi sapratās. Vecie bij ar pilnu
krūti karojuši par savām kārtas privilēģijām, saistīdami ar

tām visas zemes labklājības izredzes. Jaunie saņēma no vi-

ņiem kā dārgu mantojumu svētbījīgu cienību pret šīm pri-

vilēģijām un redzēja to sargāšanā vienīgo īstā patriotisma pie-

nākumu. Tā kļūmīgā kārtā vienas kārtas intereses nostājās

pāri visas zemes interesēm.

Baznīcas un ticības dzīvē šīs kļūmīgās vienpusības gars

parādījās jo spilgti četrdesmitos gados, kad plašas latviešu

zemnieku masas sāka mosties uz darbīgu kristietību un gri-

bēja, mazākais, reliģiskā ētiskā dzīvē gūt pašnoteikšanās tie-

sības, bet taisni ar to rādījās muižnieku vairuma acīs par pa-

stāvošās kārtības grāvējiem un dumpiniekiem, kuru jūsmošana

un murgošana jāapspiež ar varu. Pagaidām, pirmos zemes at-

jaunošanas gados, šī vienpusība traucēja un kavēja baznīcas

un izglītības attīstību ar plaši sastopamo muižturu izvairī-

šanos un atraušanos no gādības par zemnieku garīgās lab-

klājības nodibināšanu un nostiprināšanu. Daudz ko var, var-

būt, izskaidrot un aizbildināt ar pašu muižnieku grūto ma-

teriālo stāvokli, bet tomēr ne visu. Ne vienā vien gadījumā
atbildīgo muižnieku-muižturu kūtrība un nolaidība baznīcas un

skolas lietās izrietēja no nevērības pret baznīcas un drau-

dzes interesēm un vajadzībām, ciktāl tās neattiecās uz vi-

ņiem pašiem un viņu kārtu vai tautību, bet bij tikai latviešu

zemnieku lieta.

3. Virskonsistorijas atjaunošana. Ģenerālsuperintendents
Brūninks. Pēdējais zviedru laikmeta ģenerālsuperintendents
Vidzemē Gabriēls Skrage (Skragge, 1707—1710) bij miris Pēr-

navā par Rīgas aplenkšanas laiku 1710. g. Viņa vadītā, Pēr-

navā rezidējošā Virskonsistorijā bij izklīdusi. Pirmais muiž-

niecības solis baznīcas atjaunošanas darbā bija Virskonsistorijas

atjaunošana, pie tam pēc jauktās konsistorijas principa, t. i.

ar laicīgiem un garīgiem locekļiem.

Pirmajam landtāgam (no 4. XII. 1710—8. 111. 1711.) Lo-
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venvolde ziņoja 19. XII., ka bruņniecībai tiesības prezentēt

locekļus visu zemes tiesas iestāžu locekļu amatiem, un land-

tāgs jau 21. decembra sēdē «apspriedās par ģenerālsuperin-
tendenta vēlēšanu". Bij tikai viens kandidāts — Heinrichs

Brūninks (Brūningk), Narvas vācu baznīcas otrs mācītājs (Kom-

pastor), kā izteicas protokols, „viņa daiļās zinātnes un brango
dāvanu dēļ", bet īstenībā, laikam, tādēļ, ka Brūninks bij pa-

spējis iegūt Narvā īpašu cara Pētera un viņam tuvu stāvošu

personu (Katerīnas v. c.) labvēlību. Tai pašā dienā izvēlēja
arī par Virskonsistorijas prezidentu (direktoru) — Jaunpils

īpašnieku obristu landrātu Kārlu Gustavu Klotu fon Jūrgens-
burgu (Clodt v. Jfirgensburg), paredzot viņu sākumā kā vie-

tas izpildītāju kādreizējā prezidenta Plātera vietā, bet pa-

turot viņu par vienīgo kandidātu, kad vēlāk izrādījās, ka Plā-

ters miris. Jau 22. XII. landtāgs saņem ziņu, ka ekselence

(Lovenvolde) ar priekšā stādīto ģenerālsuperintendentu mierā,

un 4. I. datēts jau Lovenvoldes parakstītais Brūninka vokā-

cijas raksts. 15. I. 1711. g. ienāk arī Klota apstiprinājums. Pa

tam 12. I. ievēlēti arī baznīcas virspriekšnieki: Rīgas apriņķim

landrāts barons K. Fr. f. Mengdens un Cēsu apriņķim land-

rāts Heinrichs Goth. fon Budenbroks 13
.

Brūninka ierašanās Rīgā aizkavējās. Menšikovs aizturēja

viņu Narvā un izlaida tikai pēc atkārtotas cara pavēles. Tikai

4./15. jūlijā Brūninks iebrauc Rīgā un tūlīt stājas savā amatā.

Viņa dzimta bij cēlusies no Lūbekas tirgotāju aprindām, bet

jau tēvs bij pārnācis uz Narvu. Brūninks (1675—1736) bij stu-

dējis Ķīlē un Vitenbergā, īsāku laiku pa starpām uzturēda-

mies arī Hallē un Leipcigā. Maģistra grādu viņš nedabūja

iegūt, jo ģimenes apstākļu dēļ bij spiests atgriezties steigšus
uz Narvu. Pēc neilgām mājskolotāja gaitām (1698—99), kas

viņu bij aizvedušas uz Stokholmu, viņš dzimtenes pilsētā mazā

vietā un grūtos apstākļos bij iesācis 1699. g. savu mācītāja
kar jēru. Vokāciju uz Maskavu 1707. g. viņš bij atraidījis, lai

gan viņa sievas tēvs bij tapis cara miesas ārsts.

Brūninks bij pārliecināts baznīcas vīrs. Ar pilnu tiesību

Lovenvolde apzīmē viņu vokācijas rakstā par vīru, kas pa-

zīstams ar „savu erudīciju, ortodoksiju, taisnīgu dedzību vei-

cināt Dieva godu un patiesu dievbijību". Viņš bij apdāvi-
nāts kanceles runātājs, labprāt satikās ar ļaudīm, bet savā
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amatā parādīja diezgan spēcīgas hierarchiskas dziņas. Viņa

reliģiskie ētiskie principi izpaužas pamācībā, ko viņš dod

savam vecākajam dēlam līdz uz universitāti 1722. g.

21. IX.: svētdien iet baznīcā un klausīties dievvārdus vai pri-
vāti lasīt sv. rakstus un gudras grāmatas, dziedāt, Dievu lūgt,
bet nekādā ziņā neizklaidēties saviesībās un laicīgās lietās;

atturīgi un mēreni lietot vīnu, sargāties no vieglprātīgas dzī-

ves, izvairīties no tērzēšanas ar sievietēm, „kas nāk tikai par

ļaunu", un trīs reizes dienā pieminēt lūgšanā quatuor novis-

sima — nāvi, pastaru tiesu, mūžīgu svētlaimību un mūžīgu

pazudināšanu.

Nepiekāpīgs viņš bij pret citām konfesijām. Savas baznī-

cas intereses viņš turēja vienmēr acu priekšā un ar visu savu

personību iestājās par tām. leņemdams ar īpašu cara atļauju
arī Rīgas pilsētas konsistorijas pirmā asesora (superintendenta),
Pētera baznīcas virsmācītāja un Domskolas inspektora vietu,

viņš bija ļoti redzama persona Rīgā. Trīs reizes viņš pēc

īpaša aicinājuma devās pie galma un vairākkārt baudījis paša

cara labvēlību 14
.

4. Pirmais darbības posms 1711.—1714. Līdz Brūninka at-

nākšanai dažas pārgrupēšanās un pārkārtošanās mācītāju per-

sonālā jau bij notikušas. Virskonsistorijas dienas grāmatas

fragments no 1711. g. 19. jūlija līdz 30. augustam liecina, ka

ar pirmējo datumu sākās jau Virskonsistorijas kā iestādes

darbība. Lai dabūtu rokā agrākās Virskonsistorijas" zīmogu,
sūta divreiz pieprasījumu pie Pērnavas virsmācītāja J. A.Cim-

mermaņa, kas bij izpildījis pēdējā laikā šīs iestādes notārija

pienākumus, bet no atzīmēm nav redzams, vai zīmogs arī

patiesi sadabūts. Augustā sāk ienākt mācītāju ziņojumi par

baznīcas, mācītājmuižas un skolas stāvokli — Ikšķilē un Sa-

laspilī, Krimuldā, Umurgā, Trikātā, Ēvelē un Ērģemē, Smil-

tenē, Mālpilī un citur. Tur ir personas, kas var ziņot un grib
arī palīdzēt baznīcas atjaunošanas darbā ar saviem padomiem.

Mag. S. G. Dīcs iesūta jaunās baznīcaslūgšanas tulkojumu la-

tviešu valodā, jo ir pats vēlākais laiks dot mācītājiem jauna-

jam politiskajam stāvoklim piemērotus paraugus. īsi priekš tam

ienākusi formāla sūdzība, ka Kalsnavas mācītājs Šulcs m optima

forma aizlūdzis baznīcā par zviedru ķēniņu; un viņa aizbil-
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dinājums jāpieņem par pilnu un viņš jāatstāj bez soda, jo nav

vēl izdots nekāds priekšraksts par jaunu baznīcas lūgšanu.
Ziņojumos izskan tik daudz vajadzību un prasību. Kā tās

visas apmierināt? Vissāpīgāk sajūtams mācītāju trūkums, bet

kur sadabūt tik drīz vajadzīgos kandidātus? Par Brūninka

apdomīgu rīcību liecina fakts, ka viņš, ordinēdams trīs pir-

mos mācītājus, ņēmis personas, kam iet līdz zināma garantija

par viņu reliģisko ētisko kvalitāti: divi no tiem ir mācītāju

dēli — Andrējs Reusners, ordinēts 9. augustā, un Jakobs Ben-

jamiņš Fišers — 16. augustā, bet trešais, Euzebijs Šonlands,

ir rīdzenieks, Fišera studiju biedrs Hallē, kas jau 1705. g.

ieguvis mācītāja amata kandidāta tiesības Rīgas pilsētā. Visi

trīs tiek ordinēti Jēkaba baznīcā un nodod publiski amata

zvērastu pēc zviedru laiku Rokas Grāmatas.

Pa tam konstituēta Virskonsistorijā pilnā sastāvā, kas tad

no 4.—6. sept. notur pirmo kārtējo jūridiku Jēkaba baznīcas

sakristejā. Par laicīgiem asesoriem (piesēdētājiem) bruņniecība

bij prezentējusi Pilstiesas asesorus fon Bevertu un O. Ch»

Richteru, par garīgajiem — abus prāvestus, kas bij palikuši
vēl dzīvi Vidzemes dienvidus daļā un izpildīja joprojām savu

amatu: Rīgas apriņķa pirmā iecirkņa prāvestu, Krimuldas mā-

cītāju maģistru G. G. Buchholcu un Cēsu apriņķa pirmā ie-

cirkņa prāvestu, Trikātas mācītāju J. Ch. Vīsneru (Wiesner).

Visa kollēģijā kopā nodod savu tiesneša amata zvērastu

un tad ķeras jau pie dažu sūdzību izspriešanas. Viena no tām

ir raksturīga šim laikmetam, kad trūka cilvēku. Turaidas Ķeša
dēls Stepis ļaužu izmiršanas dēļ sa_gājis kopā ar sava mātes

brāļa Bērenta atraitni Grietu, un tā jau arī tapusi grūta. Abi

nu gribētu iesvētīt savu kopdzīvi ar laulību, bet to viņiem

neļauj; abus soda rīkstēm un aizliedz turpināt sakaru. Tam-

līdzīgas prāvas atkārtojušās arī vēlāk un, ievērojot baznīc-

likumu stingrību radniecības un svainības pakāpju ieturēšanā

(XV 11), beidzās ar pāru izšķiršanu un sodīšanu.

Virskonsistorijas sesijā apskata arī dažādus baznīcas pār-
valdes jautājumus. 5. IX. skata cauri un ar dažiem pārlabo-
jumiem pieņem Dīca iesūtīto baznīcas lūgšanas latviešu tek-

stu un nolemj pieprasīt baznīcas virspriekšniekiem ziņas par
baznīcu un skolu stāvokli. Izšķir arī dažas sūdzības par baz-

nīcas disciplīnas pārkāpumiem. Tūlīt ari sākušies dažādi Virs-
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konsistorijas rīkojumi, gan atsevišķām draudzēm un mācīta-

jiem, gan vispārēja rakstura 15
.

Turpināja arī baznīcas pārvaldes aparāta noorganizēšanu.

Rīgas apr. otram iecirknim Virskonsistorijā ievēlēja par prā-

vestu no gūsta atgriezušos Valkas mācītāju D. Reinekenu un

Cēsu apr. otram iecirknim pazīstamo Smiltenes mācītāju, ma-

ģistru S. G. Dīcu — abus, laikam, vēl tai pašā 1711. gadā. Kopā

ar Lovenvoldi stājās 1713. g. pie apakškonsistoriju iekārtošanas

visos četros Vidzemes apriņķos. Bet tuvākos gados stiprā mērā

darbu traucēja Virskonsistorijas laicīgo locekļu pasivitāte, un

drīz vien radās principiālas domu starpības ar Vidzemes Pils-

tiesu par Virskonsistorijas kompetencēm, par ko dažas ziņas

sniegtas šās grāmatas pirmajā nodaļā (7. ss. lp.).
Prezidents Klots slimības dēļ nevarēja piedalīties Virskon-

sistorijas sesijās ne 1712. ne 1713. g.; asesors Beverts atrāvās,

un viņa vietā Lovenvolde, liekas jau 1712. g., substituēja bruņ-
niecības sekretāru Matezīnu (Matthesieņ), bet otrs asesors Rich-

terr, bij nodarbināts Pilstiesā. Tā pirmajos gados viss darba sma-

gums uzgūlās garīgajiem locekļiem, un tā kā abi garīgie ase-

sori dzīvoja ārpus Rīgas, tad galvenā kārtā ģenerālsuperin-
tendentam Brūninkam. Nav ko iebilst, ka Brūninks viens pats

ņem priekšā ļaudis, kas nākuši sūdzēties cits par cita no-

darītu netaisnību, uzliek tiem naudas sodu un liek ar zvērastu,

„liekot pirkstu uz evaņģēliju", nosolīties turpmāk vairs tā ne-

darīt 16
.

Lai neparalizētu Virskonsistorijas oficiālo sarakstīšanos,

Klots nodevis Brūninka, resp. sekretāra rīcībā baltas lapas

(„cartes blandies") ar savu parakstu, ko tad Brūninks izlietoja

vajadzības gadījumos pēc savas labākās ziņas un apziņas, piem.

1713. g. 20. apr. deklarātīvajā atbildē Pilstiesai, ko diezin vai

tādā veidā Klots pats būtu parakstījis 17
. Pēc Lovenvoldes

aiziešanas Brūninks 6. VIL 1713. g. griezās pie bruņniecības,
lai tā papildinātu laicīgo locekļu skaitu. 9- IV. 1715. g. Klots

savukārt griezās pie Pilstiesas, un tā 29- VIL substituēja galīgi
aizgājušā Beverta vietā to pašu Matezīnu. — Pēc prāvesta
Buchholca nāves 1717. g. jauna gcriga asesora iecelšana aiz-

kavējās. Brūninks kādā Klotam rakstītā vēstulē 21. VIII.

1719. g. min. par kandidātiem prāvestu Reinekenu un Jēkaba
baznīcas mācītāju V. Steudingu, dodot priekšroku pēdējam.



64

Steudingu tad Virskonsistorijā arī stādījusi priekšā Guberņas

pārvaldei, un tā viņu arī apstiprinājusi 18
.

Pēc pusotra gada laikā netraucētas Virskonsistorijas dar-

bības Pilstiesa ar savu inhibiciju 28. 111. 1713. g. sacēlās pret

Virskonsistorijas līdzšinējo virzienu. Pilstiesas viceprezidents
f. Breverns, pārbraucis no Lūbekas (kā to uzsver Virskonsisto-

rijā), sāka patvarīgi uzbrukt Virskonsistorijas rīcībai tai veidā

un tādos apmēros, kā to Lovenvolde ar Brūninku bij pro-

jektējuši. Landrātu iesniegums Lovenvoldem (25. IV. 1713. g.)

deklarēja bruņniecības baznīcpolītikas principus. Garīdzniekiem

esot jāpaliek pie garīgām lietām: jāpārzin mācības jautājumi,

baznīcas, skolas, patversmes, mācītāju eksāmeni, ordinācija, zie-

dojumi labdarīgiem mērķiem („Sorgen vor den Gotteskasten");
bet Virskonsistorijā esot izgājusi tālu no savām robežām. Bruņ-
niecība nevarējusi pielaist, ka «prāvesti un mācītāji..., tāpat kā

līdz tam it kā jsribēja pēc patikas rakstīt priekšā bruņniecībai
likumus un noteikumus par mācītāju ielikšanu vietās un par

pārējām baznīcas lietām", un tādēļ jau lūgusi jauktu konsi-

storiju. Bet no Virskonsistorijas 20. IV. deklārācijas esot re-

dzams, ka „tā ar saviem priesteriem gribot dabūt paši savu

valsti, tā tad veidot valsti valstī („statum m statu formiren"),
kas gan zemei nemaz nebūtu par labu un neatbilstu līdzšinējai

praksei, vai arī nebūtu pat pieņemams («convenable") zemes

valdībai". Ne lielāku varu («pouvoir") dodot Virskonsistorijai,
bet taisni otrādi, to prātīgi ierobežojot un nostādot Pilstiesas

virsuzraudzībā, esot panākams zemei daudz lielāks labums: «Virs-

konsistorijā netikvien toties jo mazāk būtu atrauta no ga-

rīgas labklājības uzraudzības, bet arī tiktu paskubināta uz jo
lielāku uzmanību savās citās amata darīšanās" («zu desto

grosserer Circumspection m denen ūbrigen Ambtsverrichtungen
wūrde animiret werden") 19

.
Arī Pilstiesa uzliek atbildību par

Virskonsistorijas centieniem tās garīgajiem locekļiem 20
.

Liekas, nevarēja būt runa par to, ka garīdzniecība Virskon-

sistorijas vadībā būtu sākusi kaut kā strādāt pretim muiž-

niecības interesēm, cik tāl tās saskanēja ar visas zemes intere-

sēm. Bet muižniecība grib noteikti uzspiest visam tikai savu

kārtas viedokli. levērojot to, ka prāvestiem un Virskonsisto-

rijas garīgiem locekļiem muižniecības kārtas intereses bij sve-

šas, bij zināms iemesls bažīties, vai Virskonsistorijā šīs inte-
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reses atradīs atbalsi, — īpaši augšā minētās laicīgo locekļu pa-

sivitātes dēļ. Lovenvolde turpretim bij vīrs ar plašāku skatu

un nostādīja baznīcas universālo viedokli pāri valdošās kārtas

partikulārajam. Bet viņa noraidošā atbilde landrātu delegātiem
25. IV. un attiecīgie paskaidrojumi deva iemeslu garīdzniecības

vadoņiem uzturēt spēkā Virskonsistorijas izdoto rīkojumu

(augšā 7. s. lp.) un apgalvot, ka ķeizara nolūks esot Virskonsisto-

rijai atstāt vienreiz doto autoritāti („das Kavserliche Ober-Con-

sistorium bev einmahl Autoritāt zu mainteniren ge-

sonnen"). Bet Lovenvoldes rīkojums Pilstiesai 26. IV. 1713. g.

varēja nodrošināt Virskonsistorijai uzsākto darbu gaitu tikai vēl

uz divām sesijām (1713. un 1714. g.). Viņa noteiktība un ne-

piekāpība pagaidām savaldīja Virskonsistorijas nelabvēļus. Viņš

aizrādīja, ka bruņniecība neatlaidīgi prasījusi Virskonsistorijas

agrākā stāvokļa atjaunošanu (Retablirung), un viņš tad arī

izgādājis sev pilnvaras atjaunot jaukto konsistoriju. Virskon-

sistorijas darbība tiekot vadīta tieši šai virzienā. Ja gribētu ko

grozīt, tad būtu papriekš jāpaceļ principiālais jautājums pa-

visam par jaunu. Tas bruņniecībai nelikās lietderīgi — tik

īsu laiku pēc privilēģiju apstiprināšanas 21
.

Bet tikko Guber-

ņas pārvaldes priekšgalā nāca kņazs Gaļicins, kas nejutās sai-

stīts ar Lovenvoldes aizstāvētiem principiem un kā citticībnieks

arī stāvēja tālu Vidzemes evaņģēliskās baznīcas interesēm, bet

kā Pilstiesas prezidents bij ieinteresēts šīs iestādes prestiža uz-

turēšanā, tad bruņniecībai bij viegli likvidēt Virskonsistorijas

pirmā darbības posma tendences.

Bruņniecības ietekme Gaļicina 26. X. 1714. g. rezolūcijas sa-

stādīšanā viegli konstatējama. 1714. g. konventa (vēlāk viņu

apzīmēja arī par landtāgu) lūgums ... jūlijā noteica principus,

un tā teksts liecina, ka lūdzēji jau bijuši pārliecināti par savu

principu uzvaru. Pati Gaļicina rezolūcija (kas nostādīja Virs-

konsistoriju zem Pilstiesas jūrisdikcijas un uzraudzības, no-

teica šai ziņā par vienīgo normu 1686. g. zviedru baznīclikumus

un atcēla nule radītos palīgorganus — apakškonsistorijas) netik

vien rakstīta ar Pilstiesas sekretāra Šrādera roku, bet, kā vēlāk

apgalvoja Virskonsistorijā, esot „ticams, ka Pilstiesas vicepre-

zidents f. Breverns pats to sastādījis, kā viņš to gribējis" 22
.

Zināms, tādos apstākļos nebij vairs nekādas nozīmes Virskon-

sistorijas iesniegumiem un paskaidrojumiem.
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Nevar būt šaubu par to, ka Brūninka un Lovenvoldes prin-

cipu uzvara būtu nostiprinājusi baznīcas stāvokli un līdz ar

to arī devusi mācītājiem vairāk rīcības brīvības un efektīvas

darbības iespējas, kā trūkumu viens otrs no viņiem smagi sa-

juta. Bet katrā ziņā konflikta atrisinājums 1714. g. 26. X., ja

arī noraidīja šos principus, tomēr ienesa noteiktību Virskon-

sistorijas darbībā pēc vairāk kā gadu garā nemiera un nedro-

šības posma. Kādu stāvokli ieņēmuši mācītāji šai konfliktā

un cik atsaucīgi viņi bijuši uz augšā minēto Virskonsistorijas
1714. g. pieprasījumu ziedot līdzekļus cīņai, par to ziņu nav.

Blakus principiālajai cīņai par baznīcas iestāžu lielāku vai

mazāku neatkarību notika arī strīdus gar dažādu tiesas lietu

piekritību: vai tās pēc 17. gs. trīsdesmito gadu konsistoriāl-

noteikumiem nododamas atjaunotai jauktai Virskonsistorijai un

apakškonsistorijām, vai saskaņā ar gadsimta pēdējā gaddesmita
ievesto kārtību atstājamas zemes tiesu kompetencē (sk. augšā
3. s. un 8. s. lp.). Virskonsistorijā prasīja vienu un deva at-

tiecīgus rīkojumus un paskaidrojumus, ko prāvesti neatlaidīgi
lika mācītājiem pie sirds, Pilstiesa un zemestiesas prasīja otru.

Mācītāju stāvoklis vispār nebij apskaužams: viņi bij nostādīti

starp divām varām, un vienam otram nebij, varbūt, nemaz tik

viegli izšķirties, „kurai priekšniecībai viņam šai gadījumā vis-

vairāk būtu jāklausa" (welcher Obrigkeit m diesem fall am

meisten zu pariren die Ehrwūrdige Priesterschaft verbunden

sev). Lovenvoldes rīkojums 26. IV. 1713. g. noteica pagaidām
sūtīt ziņojumus kā Virskonsistorijai, tā attiecīgai zemes tiesai.

Bet ar to izlemšanas piekritība nebij izšķirta. 9- VI. 1713. g.
noteica mazākus pārkāpumus ziņot zemes tiesai un lielākus

Virskonsistorijai, kamēr Pilstiesa galīgi izšķiršot jautājumu.
Kā jau augšā aizrādīts, Pilstiesas un bruņniecības viedoklis

paturēja virsroku, bet zemes tiesas galu galā sevišķi nebij
iepriecinātas par pieaugušo darbības apmēru. Lietas labā arī

nemaz nebij vēlams visus sīkumus pārvest uz zemes tiesu.

Tādēļ jau 1717. g. 7. februārī Pilstiesa atgādināja mācītājiem

nepārsteigties ar sūdzību iesniegšanu un ieteica sazināties ar

muižturiem un viņu pilnvarniekiem, lai nokārtotu sīkākas lietas

ik vietā. Tā arī tika ievadīta sīko pārkāpumu izspriešana

pa|ā draudzē, baznīcpriekšniekiem vienojoties ar mācītāju
(sk. augšā 28. lp.), — kas savā ziņā uzskatāms par draudzes
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pašnoteikšanās pasākumu un nostādāms zināmā analoģijā ar

baznīcas konventu darbību, kāda bij paredzēta 1675. g. prie-

steru privilēģijā (23. p.). Tikai instances sastāvs te daudz

šaurāks un oficiālā vadība pārnesta no mācītāja uz baznīc-

priekšnieku 23
.

Pirmām ziņām par baznīcu un skolu stāvokli, ko saņēma

Virskonsistorijā, bij vairāk gadījuma raksturs. Tie bij pašu

draudžu mācītāju sāpju kliedzieni par postu, kādā viņu drau-

dzes atradās, galvenā kārtā par izpostījumiem un materiālām

grūtībām. Nepieciešami bij ievākt noteiktas drošas vispārīgas

ziņas, lai rastu pamatu turpmākai rīcībai. Tādēļ jau pirmajā

sesijā Virskonsistorijā nolēma pieprasīt baznīcas virspriekš-
niekiem visas vajadzīgās ziņas, Ar to bij ierosināta baznīcas

vīzitācijā. 28. XII. izdots Guberņas pārvaldes patents par gai-
dāmo ģenerālvīzitāciju 24 un 1713. g. janvārī un februārī arī

vīzitētas vairāk kā 20 draudzes. Vīzitācijās notikušas 8 lat-

viešu draudzēs (Burtnieku, Ērģemes, Liepupes, Rūjienas, Liel-

salacas, Valkas-Lugažu un Valmieras) 25 un atklāja tik drūmu

ainu par ārējo un iekšējo postu baznīcas dzīvē, ka Virskonsi-

storijas un īpaši Brūninka pastiprinātā rosība 1713. g., īpaši

gatavojoties uz vasaras jūridiku, un apakškonsistoriju nodi-

bināšana top labi saprotamas. Zināmais konflikts starp bruņ-
niecību un Virskonsistoriju, liekas, bij viens no iemesliem, kas

uz vairākiem gadiem pārtrauca ģenerālvīzitācijas gaitu, kurā

bij nepieciešama landrātu un* ģenerālsuperintendenta kopdar-

bība, un arī citādi paralizēja baznīcas amatpersonu un bruņ-

niecības kopdarbību baznīcas labā.

Četrus gadus pēc padošanās Krievijai, 1714. g. bruņniecī-

bas konvents piegriezās savukārt baznīcas stāvoklim. Konsta-

tējums, ka ļoti daudzām draudzēm trūkst baznīcpriekšnieku,
šo baznīcas saimniecības un disciplīnas pārziņu, ierosināja lē-

mumu (13. VIL) gādāt par baznīcpriekšnieku institūta atjau-

nošanu. Turklāt muižniecībai atgādināja neciešamo stāvokli,

kādā Vidzemes baznīcas dzīve nonākusi aiz mācītāju trūkuma:

dažam labam mācītājam jāapkopj 5—6 draudzes, kas nāk lielā

mērā par ļaunu kristīgai ticības dzīvei („derbey dann das

Christentumb allzuviel zu leyden kommt"). Tas noveda pie

otra lēmuma: ieteikt muižniekiem izlietot savas patronāta tie-

sības (kas taču 1710. g. kapitulācijas noteikumos bij par jaunu
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apstiprinātas), lai katra draudze būtu apgādāta ar savu mā-

cītāju, «dievbijīgu un izveicīgu subjektu" 26
.

Juridiski lieta bij skaidra: bij vajadzīgi baznīcpriekšnieki

un bij vajadzīgi mācītāji. Bij arī noteikts, kam viņi jāievēlē,

resp. jāieceļ. Bet ne tik viegli bij lēmumus izpildīt. Nav vairs

datu, lai varētu sekot baznīcpriekšnieku iecelšanai un maiņai

padesmitos gados. Bet dažādi gadījumi rāda, ka tik gludi

viņu darbība nav ievadīta un turpinājusies. Ne labprāt gribēja
viens otrs uzņemties baznīcpriekšnieka pienākumus, jo nebij
bieži vien nekādas iespējas nokārtot baznīcas saimniecību. Arī

mācītāju ievēlēšana un vokācija neveicās tik viegli un ātri.

Vienā otrā gadījumā radās domu starpības par Jo, kam pieder

patronāta tiesības, un kam tādēļ tiesības vēlēt mācītāju. Tad

trūka noderīgu kandidātu pašu zemē, un no ārzemēm tādi vēl

negribēja lāgā doties uz šejieni, kas bij karu un nemieru

apdraudēta un nezināmas nākotnes varā. Bet trūka arī mā-

cītājmuižas, kur viņi varētu dzīvot un pārtikt, nebij vēl no-

drošināti kārtīgi ienākumi, ko varētu mācītājiem solīt un pie-

šķirt.

5. Materiālās grūtības. Zviedru laikos mācītājvietas bij ma-

teriālā ziņā labi nostādītas. Jau 1636. g. noteikumi bij pare-

dzējuši mācītājmuižas saimniecības iekārtu: „Mācītājmuiža jāceļ
baznīcas tuvumā ar 7 ēkām: viena dzīvojama māja, priekšnams,

kambaris, divkārša klēts, rija un lopu kūts, turklāt jāapgādā

visapkārt ar vienu arklu zemes, ko viņš (mācītājs) var ap-

strādāt ar saviem paša ļaudīm, ar piederīgām pļavām, mežiem

un citām ērtībām". Tālāk bij noteiktas nodevas, kas mācītājam

jāsaņem no katras muižas (V3mucas katras labības no arkla) un

no zemnieka mājas (ik pa sieciņam katras labības no Vk arkla

zemes, pods linu un vezums siena); bij noteiktas arī akci-

dencijas 27
. Pie mācītājmuižām pastāvēja arī īpaši zemnieku

pagasti, kuru ļaudis apstrādāja mācītājmuižas zemi («mācītāja

ļaudis") 28
. „Priesteru privilēģija" deva mācītājiem dažādus ma-

teriālus atvieglinājumus un garantijas (augšā 18. lp.).

Pēc zviedru valdības izvestās muižu redukcijas, kad lielākā

draudžu daļa bij tapusi par kroņa draudzēm, valdībai bij pilnā
mērā iespēja sekot šo noteikumu kārtīgai izpildīšanai. Mācītāj-
muižu saimniecības un mācītāju algu lietas tika nokārtotas lie-
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lajā 1687. g. ģenerālrevīzijā 29
,

to uzraudzība bij ieteikta īpašai

saimniecības pārvaldnieku ievērībai 30
un atsevišķiem kroņa mui-

žu arendātoriem bij reglamenta pirmajā nodaļā uzlikti pienā-

kumi netik vien uzraudzīt baznīcas dzīvi un disciplīnu, bet arī

gādāt par mācītājmuižu kārtīgu stāvokli un mācītāju algošanu,
savākt no zemniekiem līdz ar vaku nodevām arī mācītāju
sieciņus un nodot mācītājam 31

.
Tas garantēja mācītājiem la-

bus drošus ienākumus. Kāds oficiāls Saimniecības pārvaldes

pārskats par 1690. g. dod iespēju spriest, ka mācītāju materiā-

lais stāvoklis, Ziemeļu karam sākoties, bijis labs 32
. Zināms, mā-

cītāji nebij pilnīgi brīvi no dažādām nodevām, piem. karam sāko-

ties, bij viņiem jāapbruņo un jādod katram viens dragūns 33
.

Bet tagad mācītājmuižas bij izlaupītas un nodedzinātas,

arī mācītājmuižu zeme bij palikusi atmatā un mācītāju pagastu

mājas bij izpostītas un bez ļaudīm. Muižniekiem un zemniekiem

bij tas pats posts, un tādēļ viņiem, mazākais sākumā, nebij

viegli mācītāja tiesu nodot. Un no tukšajām zemnieku mājām
taču nevarēja pat prasīt nekādas nodevas.

1711. un 1712. g. muižu revīziju dati, kas uzglabājušies Saim-

niecības pārvaldes archīvā, satur ziņas par 44 latviešu draudžu

mācītājmuižām 34
.

Arklu skaits visās tais kopā priekš Ziemeļu
kara 553/8, pēc kara un mēra 36V2, tā tad postā gājuši 187/8

arkla, t. i. apmēram yiena trešā daļa visas vērtības. No mi-

nētajām mācītājmuižām tikai četras (Cesvainē, Jaunpiebalgā,
Kalsnavā un Ļaudonā) nav zaudējušas savu arklu vērtību, bet

četras (Ādažos, Ikšķilē, Krimuldā un Liezerē) pilnīgi izpostītas

un sešas (Dolē, Dzērbenē, Lielsalacā, Liepkalnē, Mālpilī un

Umurgā) vairs neuzdod nekādu arklu skaitu, jo trūkst vajadzīgo

ļaužu; pārējās 30 zaudējušas lielāku vai mazāku arklu vēr-

tību, kas 12 gadījumos sniedzas pāri pusarklam: Allažos, Ēr-

ģemē un Smiltenē 5/8,
Raunā un Rūjienā 34, Matīšos 7/8,

Tu-

raidā 1, Limbažos IV4, Trikātā l 3 Alūksnē IV2» Valmierā l 5

un Burtniekos 27/8. Mācītāju ļaužu skaits samazinājies vairāk

nekā par 2/s: kara un mēra laikā miruši 1303, dzīvo vēl uz mā-

cītāju zemes 973 (42,74%), bet no tiem gandrīz trešā daļa —

292 (30%) bērni, kas nav spējīgi strādāt. Četrpadsmit lielā-

kajās mācītājmuižās tomēr arī pēc postījumiem atlikās vēl

viens un vairāk apļaužotu arklu, kā Valmierā 2Vs» Rūjienā 1,

Lugažos 1, Trikātā l 5 Smiltenē l 5 Cēsīs IV2, Kalsnavā l 3
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Bērzaunē lVs, Ļaudonā 1, Cesvainē IV2» Piebalgā lVg, Sku-

jenē 1, Jaunpiebalgā IVi» Alūksnē 1. Tur tad arī mācītāju vai

viņa vietas izpildītāju (vikāru) netrūka.

Vispārējā nabadzība spieda vienu otru draudzi nogaidīt
un nesteigties nemaz tik drīz dabūt savu pašu mācītāju. Arī

baznīcu un mācītājmuižu remontiem, nerunājot jau par sko-

lām, bij grūti sadabūt līdzekļus. Vienīgā drošā cerība bij kroņa
draudzēs uz kroņa mežiem, un kamēr vispār remonta darbi

vēl it kā stāv uz vietas līdz pat Nīštates miera līgumam, tais

kroņa draudzēs, kur bij sparīgāki mācītāji vai baznīcpriekš-

nieki, šis tas arī jau savests kārtībā, kā to liecina baļķu

pieprasījumi Saimniecības pārvaldes archīvā atsevišķu mācītāj-
muižu aktīs 35

un citas atzīmes.

Kāda sūdzība, kas caur Virskonsistoriju ienākusi landrātu

kollēģijai 1712. g. vasarā, ziņo tai, ka mācītāji nevar dabūt

rokā likumā noteikto tiesu no muižām un sieciņus no zemnie-

kiem, nevar arī dabūt no muižām vajadzīgos strādniekus. Muiž-

nieku pārstāvji aizrāda, ka pašiem muižturiem strādnieku skaits

stipri sašļucis, ka muižu ienākumi arī neesot vairs tik lieli,

lai varētu dot mācītājiem parasto tiesu, un ka mācītāju sie-

ciņus tagad varētu prasīt tikai no apdzīvotām zemnieku mājām,

bet ne no izmirušajām. Atzīst gan, ka vajadzētu noteikt zi-

nāmu normu, ko mācītājs var dabūt šais grūtos laikos, bet ne-

atrod par iespējamu uzturēt spēkā agrākās normas un ieteic

mācītājam kā strādnieku tā nodevu ziņā vienoties labprātīgi
ar savas draudzes muižturiem. Laimīga izeja mācītāju nodro-

šināšanai liekas atrasta vairāku draudžu apvienošanā vienās

rokās - viņi jau varētu tādā gadījumā „it brangi dzīvot, ja

saņemtu arī tikai pusi no katras draudzes". Arī zemniekus

nolemj atstāt mācītājam visus, kas „piešķirti īstenībā mācītāj-
muižai un tagad dzīvi", arī no citām pievienotām draudzēm.

Ja kādam mācītājam liktos, ka muižturi viņam tomēr darītu

pāri („gravirt befinden solte"), tad lai viņš sūdzoties 36
.

Šīs pārdomas un minētais lēmums attiecas gan uz pašiem

pirmiem gadiem pēc kara, bet nav lāgā domājams, ka līdz

Nīštates miera līgumam stāvoklis varētu būt jel cik necik jūtami

uzlabojies. Nenāca vēl vienmēr arī tālākās baznīcu vīzitācijās

ar saviem atgādinājumiem un noteikumiem. 1717. g. janvārī

konvents gan izsaka vēlējumos, ka būtu jāgādā, lai vēl šai gadā
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baznīcas virspriekšnieki un ģenerālsuperintendents, ņemot talkā

prāvestus un vienu vai divus mācītājus, noturētu katrā ap-

riņķī vīzitācijās, — ja negrib ļaut baznīcas dzīvei pavisam

sabrukt („im fall nun das Kirchenwesen nicht gar verfallen

soli"). Bet tālāk par Guberņas pārvaldes 14. XII. 1720. g. iz-

doto patentu, attiecoties uz gaidāmo ģenerālvīzitāciju, vīzi-

tāciju lieta pagaidām nav tikusi.

Tādēļ Brūninks bij spiests meklēt citus ceļus, lai nodro-

šinātu mācītāju ienākumus un iztiku. Kamēr bruņniecības kon-

vents 1714. g. vasarā netika tālāk par prasību pēc baznīcpriekš-
niekiem un ieteikumu patroniem ievēlēt mācītājus (sk. augšā
67. s. lp.), ģenerālsuperintendents izlietoja savu varu un auto-

ritāti, lai nokārtotu mācītāju algošanu un nodrošinātu viņiem

iztiku. Kroņa draudzēs bij oficiāli stājies spēkā noteikums, ka

kroņa muižām jānodod tikai puse no mācītāja likumīgas tiesas

(Priestergerechtichkeit), un to pašu centās panākt arī prīvāto
muižu turētāji un visi prīvāto draudžu muižturi. Bet bieži

muižas aizturēja pat samazinātās algas un tiesas likmes. 1714. g.

25. jūlija apkārtraksts piegriezās šim sāpīgajam jautājumam,

pieminēja mācītāju «daudzās un cietās sūdzības" Virskonsisto-

rijai šai lietā un prasīja sarakstu par izstāvošām maksām un

nodevām. Ar to Virskonsistorijā uzņēmās funkcijas, ko vaja-

dzēja veikt baznīcas priekšniekiem un virspriekšniekiem un

ko viņiem mēdza atgādināt vīzitācijās kommisijas. Ziņu trū-

kuma dēļ nav iespējams attēlot visu šo algošanas cīņas gaitu*

Vērojams tikai, ka ģenerālsuperintendents varēja vairāk pa-

nākt kroņa draudzēs, kur viņu atbalstīja zemes valdība bez

landtāga un landrātu starpniecības 37
.

5. jūlija 1717. g. Brūninks raksta vēstuli Saimniecības pār-
valdes virskommisāram landrātam f. Folkerzāmam, kas bij viens

no tā laika redzamākiem un idejiskākiem muižniecības un val-

dības ierēdņiem. Mācītāji sūdzoties, ka šur un tur notiekot

«lielas nepareizības ar mācītājmuižām, un kas tur pieder klāt",

maz vispār domājot par baznīcu un skolu celšanu un labošanu,

kaut gan citas privātmājas augtin aug («mercklich zunehmen");
vakantās mācītājmuižas tiekot arvien vairāk un vairāk nopo-

stītas, un neesot arī zināms, kur paliekot to ienākumi. Brū-

ninka priekšlikumus virskommisārs visus ievēroja. Viņš uz-

dod apriņķu kommisāriem: 1) ierasties uz mācītāju ievešanu
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(introdukciju un immisiju) kroņa draudzēs, lai nodotu viņiem

kārtīgi mācītājmuižu saimniecību un inventāru; 2) rūpēties par

to, lai kroņa muižas un zemnieki ķertos pie baznīcu un skolu

celšanas kopējiem spēkiem un līdzekļiem, un 3) uzraudzīt va-

kantās kroņa mācītājmuižas un ievākt par to pagaidu saim-

niecību noteiktas ziņas. 6. decembrī 1718. _g. Virskonsistorijā
izdeva apkārtrakstu, kas ziņoja par mācītāju pastāvīgām sū-

dzībām, ka viņiem ceļoties ķildas ar privātajām muižām mā-

cītāja tiesas dēļ. Muižturi gribot dot tikai pusi, tāpat kā

kroņa muižās. Virskonsistorijā aizrāda, ka Gaļicins izdevis

6. novembrī rīkojumu, ka privātajām muižām jādodot mācī-

tajā tiesa („Hoffs Priester Gerechtigkeit") pilnā apmērā. Pie-

liktā rīkojuma izvilkuma teksts uzsver, ka tiesas samazinā-

jums domāts tikai kroņa, bet ne privātpersonu labā. Privātie

muižturi jāpietur pie likumīgās kārtības, ja vajadzīgs, ar bruģu
tiesas palīdzību; ļoti izpostītiem dotas izredzes uz īpašām re-

solūcijām, t. i. laikam uz atvieglojumiem 38
.

Drīz pēc tam Virskonsistorijā netik vien izdevusi vispārēju

rīkojumu par mācītājmuižu celšanu un labošanu, bet arī grie-
zusies pie valdības ar tiešu priekšlikumu celt mācītājmuižas

atsevišķās draudzēs (Tirzā un Lizumā, Ropažos) 39
.

Cik maz tomēr varēja toreiz sasniegt kopdarbos pat redza-

mos centros, par to liecina divu Cēsu draudzes muižturu sū-

dzība ģenerālsuperintendentam 1719. g. vasarā. Priekš gada

jau esot iesākta būve Cēsu baznīcas tornī, bet darbi neesot

necik tikuši uz priekšu. Muižturi nedodot materiālus, naudu

un strādniekus, baznīcpriekšnieki nerīkojoties, un tādēļ baz-

nīcas zvanu balsti («Klockenstuhl") vēl neesot uzcelti, Cēsu

pils un Priekuļu zemnieki esot aprakuši pa kara laiku zemē «lī-

biešu zvanu" (die Liebesche Klocke) un nerokot to ārā, un

ieceltie latviešu baznīcas aizbildņi (pērminderi) nemaz neklau-

sot baznīcas lietās un nemaz nerādoties pie baznīcas darba un

nenododoties tam, ne arī kāds pie muižturiem apprasoties par

kaut ko („wird von denen verordneten unteutschen Kirchen-

vorstehern, Kirchen-Affeures wegen keine Parition geleistet
und zeugen selbige sich gar nicht, weder bey der Kirchenarbeit

umb selbige zu betreiben, oder dasz sich von selbigen jemand
bey unsz worumb erkundigen moge"). Sūdzētāji atgādina Brū-

ninkam viņa solījumu aicināt šādos gadījumos talkā „augsto
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valdību". Brūninks tad arī ludz šai lietā ģenerālgubernatora
atbalstu un stingru pavēli («nachdrūckliche ordre") 40

.

Spilgtu gleznu par apstākļiem Madlienas draudzē sniedz

Cēsu pirmā iecirkņa prāvesta J. Ch. Vīznera ziņojums Jenerāl-

superintendentam4l par braucienu uz turieni, lai ievestu Sun-

tažu mācītāju Kripenštāpelu amatā arī Madlienā 10. augustā
1720. g.: Mācītājmuižas Madlienā nav. Par prāvesta saņemšanu

neviens nav gādājis, tā ka viņš, iebraukdams vakaru iepriekš,

bijis spiests pats meklēt naktsmājas pie landrāta Budenbroka

(Budenbroka muižā). Pulksten deviņos rītā piebraucis Kripen-

štāpels no Suntažiem. levešana notikusi tikai latviešu drau-

dzē, jo vācietis nav bijis atnācis neviens.

«Madlienas baznīca izskatās nožēlojama, tā ka es gandrīz
nevaru to aprakstīt nožēlojamāku. Tā stāv augstu kalnā, bez

žoga, izskatās ļoti bēdīga, arī iekšpusē bēdīga. Altāris vienos

putekļos, (altāra) galds neapsegts un bez apklāja (unbedeckt
und ohne Laken). Zvirbuļi nokrāsojuši, ja atļauts tā izteikties,

altāri un galdu ar saviem mēsliem. Nav nevienas mācītājmuižas

ēkas... Mācītājmuižas zeme guļ atmatā un tukša, m summa

tur izskatās kā Jerūzālemes izpostīšana, kaut gan 10 muižas

atrodas Madlienas draudzē un varētu gan nostādīt baznīcu

citā, labākā stāvoklī. Tur, droši vien, maz mīlestības uz Dievu

un viņa namu."

Nīštates miera līguma gaidās — 1721. g. jūnijā un jūlijā,
atkal notiek Rīgā landtāgs, kam Cēsu apriņķa muižnieki iesniedz

speciālu memoriālu par zemes vajadzībām, un tur 6. punktā
atgādināts landrātiem, lai viņi palīdzētu dabūt baznīcās un

skolās «veiklus un mācītus subjektus", kas varētu pastāvēt

«kontroversijas laikā", un ka tādēļ vajadzētu biežāk noturēt

katras draudzes muižturu sapulces (svnodi parochiales), t. i.

muižturu konventus, un baznīcu vīzitācijās. Visa bruņniecība

piebilst, ka ļoti nepieciešamas («hochstnotig") vīzitācijās katru

gadu, un atgādina, ka netik vien ģenerālsuperintendents ar

baznīcas virspriekšniekiem, bet arī prāvesti ar kādu zemes

tiesas locekli varētu noturēt tās. Arī landrāti pievienojas iero-

sinājumiem, bet vēl paiet daži gadi, kamēr vīzitāciju lieta

sāk kustēties. Tāpat arī agrāk minētais lēmums par baznīc-

priekšnieku un mācītāju tiesas funkcijām sīkajos pārkāpumos.

Zīmīgi, ka šai un tāpat citos lēmumos (par netiklības pārkā-
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pumu dēļ piespriestu soda naudu ielikšanu baznīcas kasē un

labdarīgiem nolūkiem paredzēto ienākumu ietecēšanu bruņnie-

cības kasē) interese par materiālajiem līdzekļiem ir ļoti jū-

tams stimuls 42
.

Grūtības ar naudu jau bij toreiz vispār lielas;

pat ģenerālsuperintendents Brūninks pirmos gados saņēmis algu

ar lielu novēlošanu. Sadabūt no zemes ienākumiem maksājamo
noteikto pusalgu nebij nemaz tik viegli 43

.

6. Mācītāji un viņu darba apstākļi. Brūninkam uzņemoties

baznīcas vadību, Vidzemes latviešu daļā amatā bija tikai 19

mācītāji, kas bija sākuši savu darbu jau zviedru laikos, to

starpā divi, kas bij 1711. g. pavasarī atgriezušies no krievu

gūsta (Reinekens un Vurms). Līdz 1721. g. vēl pienāca 3 gūst-
nieki klāt: Tempelmanis 1714. g., M. Vitenburgs 1715. g. un

Vincēlijs 1718. g. No vecā mācītāja kadra tādā kārtā pie dā-

lijās baznīcas atjaunošanas darbā tikai apm. Vs- Viņu starpā 13

personas ordinētas vēl priekš 1700. g., pārējie 9 savu amatu sā-

kuši grūtājos nemiera laikos.

Seši iegājuši jau mūža otra pussimta: Chr. Gerstenmeijers

Piebalgā (1701-1727), H. Meijers Ikšķilē un Salaspilī (1690-

-1715), D. Reinekens Valkā un Lugažos (1688-1704, 1711-1722),
M. Reusners Umurgā (1680—1715), J. V. Šulcs Kalsnavā (1685—

1713), J. Chr. Vīzners (Wisner, Wiesner) Trikātā (1687-1721).
Tie ir vīri, kas bij visus kara un posta gadus pavadījuši kopā
ar savām draudzēm, bet vienam otram spēks jau lauzts. Ger-

stenmeijers ap 1719. g. pieņēma adjunktu, bet Šulca, Reus-

nera un Vīznera darbs draudzē beidzās jau šai pašā gaddes-
mitā ar nāvi.

Astoņi mācītāji atrodas 1711. g. vecuma no 40—50 g.: ma-

ģistrs G. G. Buchholcs Krimuldā (1698—1717), arī Siguldā
1711—17, maģistrs S. G. Dīcs Smiltenē (adj. 1693, ord. 1699-

--1723), kopš 1709- arī Palsmanē, J. H. Hinkeldeijs, nule pār-

gājis no Siguldas uz Raunu (1711 1735), J. H. Hugke, nule

pārgājis no Kalsnavas un Vietalvas uz Ērgļiem un Liepkalni

(1711—1741), Chr. Mūllers Alūksnē un Zeltiņā (1696. resp.

1702—1732), L. Mercs, pašreiz Mālpilī un Allažos, un no des-

mit gadu gara gūsta pārnākušais J. K. Tempelmanis un beidzot

M. Vitenburgs, kas dzimis kurzemnieks, strādājis priekš gū-
sta kā skolotājs un mācītājs igauņos, bet tagad atradis pagai-
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dām vietu Kalsnavā un Vietalvā (1715—1720), lai vēlāk pār-

ietu uz Jaunpili un Mālpili (1720—1737). Arī viņi gandrīz visi

jau saistījušies vai arī saistās ar savām draudzēm uz ilgāku
laiku, pat uz visu mūžu. No viņiem miris drīzumā prāvests

Buchholcs ap 1720. g. Hugkem vecuma nespēka dēj jau 1721. g.

jāatlaižas no Liepkalnes, ko tad saņem Skodeiskijs.

Trešajā grupā — astoņas personas apakš četrdesmitā dzīves

gada: G. F. Baumgartens Dzērbenē un Drustos (1704—1741),

J. F. Buchmanis, nule pārnācis no Lazdonas uz Rūjienu (1711 —

1740), Pauls Meijs, kas tikko apmeties uz dzīvi Ēvelē un

Ērģemē (1711—1718), M. Šulcs Jaunpiebalgā (1702-1749) un

no gūsta pārnākušie — N. Vurms Cesvainē (adj. kopš 1704.,

tagad ordinārijs 1711 1747) un B. Vincēlijs, kas pēc desmit

gadu gara gūsta griežas atpakaļ savā vecajā draudzē Ērģemē
(1698—1708 un 1718—1729); tad viņu vidū visjaunākie, apakš
trīsdesmitā dzīves gada: J. H. Hilde, kas nupat pārgājis no

Jaunpils uz Nītauri (1711—1718, apkopis arī pusi no Skujenes)

un Chr. G. Neuhauzens — Cēsu un Āraišu mācītājs 1711. un

1712. g. Arī šai grupā cienījami darbinieki, un ja daži no vi-

ņiem arī maina vietas (Meijs, Hilde, Neuhauzens), tad ar šo

maiņu viņi atraduši draudzes, kurām nokalpo līdz mūža galam.
Šīs 22 personas ir Vidzemes latviešu draudžu mācītāju ko-

dols baznīcas dzīves atjaunošanā. No jauna nākušas klāt baz-

nīcas darbā līdz Nīštates miera līgumam vēl 28 personas, no

tām tikai 5 notoriski zināmi ārzemnieki, bet vairums liekas

visi šejienieši, to starpā 6 rīdzenieki un 4 kurzemnieki. Sep-

tiņi viņu starpā ir Vidzemes mācītāju dēli: jau minētiem J. B.

Fišeram un A. Reusneram sekojis G. V. Šulcs Bērzaunē un

Vestienā (1711-1728), Joh. Fontīns Lielvārdē (1715-25, tad

pārgāja uz Rīgu), J. J. Vīzners (ord. 1717.), Joh. Ticmanis (ord.

1718) un G. F. Prātorijs (Praetorius, ord. 1721); astotais mā-

cītāja dēls — jau minētais Vitenburgs. Maģistra grāds ir bijis

trijiem: Buchholcam, Oksfortam un Prātorijam.
Arī jaunpienākušo vidū ir personas, kas uz ilgāku laiku

paliek mācītāja darbā. Ap 20 un vairāk gadus darbojušies lat-

viešu lauku draudzēs 12 no viņiem: E. Einbergs Gaujienā

(1717-64), J. B. Fišers Burtniekos (1711-1736), Joh. Fitkavs

(Fitkau) Liezerē un Piebalgā, tad vienīgi Piebalgā (1719—41),

J. J. Fosbeks (Vossbeck) Matīšos, (1713 1739), arī Dikļos
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līdz 1736), H. Ch. Hikšteins Gulbenē un Lejasciema (1717 —

1740), G. A. Oksforts (Oxforth) Ļaudonā un Lubānā, (1712—

1732, arī Lazdonā līdz 1731), A. Reusners — Mazsalacā (1711—

1763, līdz 1742. g. arī Alojā), Joach. E. Skodeiskijs Koknesē

(1719—1740, arī Liepkalnā 1721—26?), Joh. Ticmanis (Titzmann)

Siguldā (1718—59), J. Fr. Tregēlijs (Tregelius) Aizkrauklē (1714

—40), Joh. Šroders Ādažos (1715—34), tad Katlakalnā un Olai-

nē (1734-42) un J. Joh. Vīzners (ord. 1717, Ēvelē 1720 un

Trikātā 1722—1737). Ar šiem nāksies sastapties ne vienu reizi

vien baznīcas darbā, bet viņu vidū blakus personām, kas iz-

virzījušās ar darba nopelniem jo redzamā vietā, ir arī citas,

kas krīt sodā par nolaidību amatā.

Daudz raibāka ir pārējo 16 mācītāju grupa. Tur daži bi-

juši kara mācītāji, ir arī citi cienījami darbinieki, bet sasto-

pams arī viens otrs gadījuma mācītājs, par kura teoloģisko

izglītību nav nekādu datu, un kas, noiedams no skatuves, nav

pat atstājis noteiktas precīzas atmiņas par savu vārdu 44
.

Daži

no tiem bijuši par kaunu mācītāju kārtai. Par viņu darbību

pēc Nīštates miera līguma (divi — Chr. H. Fike un G. F. Prā-

torijs stājušies darbā tik 1721. g.) nāksies runāt citā sakarā.

1721. gadam beidzoties, no zviedru laika mācītājiem vēl

bij darbā 17, no jaunpienākušajiem 22, kopā 39 personas. Tā

tad apmēram 2/3 toreizējo Vidzemes latviešu lauku draudžu

bij tobrīd apgādātas ar saviem kārtējiem mācītājiem. Atse-

višķu mācītāju apkopšanā vēl vienmēr bij vairākas draudzes,

kā to rāda arī augšā sniegtie mācītāju saraksti. Samērā nie-

cīgais iedzīvotāju skaits plašajās draudzēs, izkaisīts pa lielā-

kiem attālumiem, vairāk apgrūtināja nekā atvieglināja mācītāja
darbu 45

.
Bet arī materiālās grūtības bij daudz vietās mācītā-

jam jānes kā smaga nasta, kas neļāva nodoties mierīgam un

svētīgam garīgam darbam.

Rosīgais Ikšķiles un Salaspils mācītājs maģistrs Heinrichs

Meijers (Meyer 1659—1629?) nokalpoja savā draudzē 25 ga-

dus (1690—1715), pārciezdams kara, bēguļošanas un mēra bries-

mas, bet pēdējos 11 gados nebij no draudzes saņēmis nekādu

atalgojumu. Darbs turpretim pēc 1711. g. augtin auga: Virs-

konsistorijā bij viņam 8. IX. uzdevusi vēl arī Doles, Daugav-
grīvas, Carnikavas un Ādažu draudžu apkopšanu. Vienu svēt-

dienu viņam bij jātur dievvārdi Ikšķilē, Salaspilī un Dolē,
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otru — Ādažos un trešo Daugavgrīvā un Carnikavā. Tā viņš

darbojies 5V2 gadus, bet, pēc paša ziņojuma, saņēmis savu

algas tiesu tikai no Carnikavas īpašnieka M. G. f. Mengdena.
No daudzajām mācītājmuižām, liekas, viņš tomēr savu iztiku

salasījis. 1716. g. viņš palika tikai Daugavgrīvas un Carnikavas

mācītājs, un viņa darba spars un rosība turpmāk gāja uz leju.

Doles mācītājs Leonhards Mercs (Mertz, Merz, Mārz)

mācītājmuižas nopostīšanas dēj pārgāja 1711. g. uz Mālpili,

uzņemdamies apkopt arī Allažus, bet tā kā viņš, būdams jau
45. mūža gadā, nevar izturēt dzīvi tur ierādītā sapostītā dzīvo-

jamā ēkā, tad liekas pārcelties uz Koknesi 1712. g. Arī tur

dzīvošana iznāca nožēlojama („elendiglich"), tā ka viņš meklēja
labāku vietu Skujenē un Nītaurē 1719-, kur arī miris 1724. g.

4G
.

Bijušais Cesvaines adjunkts un Liezeres vikārs Pauls Meijs

(Mey) pēc raibiem piedzīvojumiem gūstā un kara laikā bij
1710. g. izpildījis mācītāja vietu abās jau minētajās draudzēs

un vēl arī Tirzā, bet palicis bez ienākumiem (,Jahres-intraden").

1711. g. viņš gribēja apvienot mācītāja amatu Valmierā, Ērģemē

un Ēvelē, taču viņu apstiprināja tikai abās pēdējās draudzēs.

Bet tur ne vienā ne otrā vietā nebij mācītāja dzīvojamas mājas,

laba tiesa mācītāja Jaužu bij izmiruši mērī, un saimniecībā ne-

bij ne govju ne zirgu. Ēveles mācītāja māju bij krievi noplē-
suši un pārcēluši savām vajadzībām pusotru jūdzi attālu.

Meijs apprecēja sava mērī mirušā priekšgājēja atraitni un

sāka dzīvi ar mazumu. Plašajās draudzēs bij jāmērī tāli un

slikti ceji. Reiz, apmeklēdams slimnieku Ēveles draudzē, viņš

pārlauza kāju. 1717. g. vēl nodega Ēveles mācītājmuižā rija.

1718. g. viņš atdeva Ērģemi no gūsta pārnākušajam agrākajam
mācītājam Vincēlijam, bet nākošā gadā atstāja arī Ēveli un

pārnāca par mācītāju uz Cēsīm, apkopdams līdz 1722. g. arī

Āraišu draudzi. Pārejot viņam jāiztur par jaunu eksāmens pie

Virskonsistorijas. Pēc zemes ieraduma viņš pieprasa izsēto

sēklu divkārt no sava pēcnācēja J. J. Vīznera, aizrādīdams,

ka viņš esot atradis priekšā iesētus tikai 3 pūrus rudzu, bet

tagad iesējis 32 pūrus. Vīzners negrib neko dot, meklēdams

visādus taisnības iemeslus. Vajadzīga ģenerālsuperintendenta
starpniecība un divreizējs atgādinājums. Sarežģījumi rodas arī

jaunajā vietā: mirušā Cēsu mācītāja Sternberga atraitne cej
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dažādas prasības un negrib atdot Meijām baznīcas grāmatas,

tā ka arī te jāgriežas pie Brūninka 47
.

No gūsta pārnākušais Rubenes mācītājs Tempelmanis

(1666—1735) atrod 1714. g. savu mācītājmuižu izpostītu un

gandrīz visu draudzi izmirušu. Kaimiņu draudzē Straupē varētu

dabūt mācītāja vietu, bet arī tur mācītājam nav kur dzīvot,

tikai Umurgā vēl palikusi veca pussagruvusi mācītājmuiža. Tur

tad arī viņš apmetas un apkalpo viens vairāk gadus visas trīs

draudzes, kamēr sarodas vairāk mācītāju un viņš tiem atdod

Rubeni un Straupi 4B
.

Mācītāju grūtie materiālie apstākļi redzami vēl notikumos,

kas sarežģījās ap Mālpils mācītāja muižu. Mālpili kopā ar

Jaunpili bij 1713. g. janvārī uzņēmies apkopt J. M. Jākobss

(Jacobs, arī Jacobi), kopš 1695. g. sakšu kara pulku mācītājs

un kopš 1712. g. Ropažu, Allažu un Vangažu mācītājs. Bet

mālpilieši un jaunpilieši maz varēja no viņa sagaidīt un tādēļ

prezentēja jau 1718. g. decembrī par mācītāju abām draudzēm

Vitenburgu. Jākobss paliek vēl Allažu un Vangažu un

Ropažu draudzē, bet Allažos mācītājmuiža galīgi nopostīta,

un Ropažos tā atkal tādā stāvoklī, ka tur iekšā nevar dzīvot.

Tādēļ Jākobss negrib atstāt Mālpils mācītājmuižu, kur viņš

līdz šim uzturējies; bet Mālpils garīgā apkopšana apvienota pa-

gaidām ar Jaunpili, kur baznīcpriekšnieks un patrons pats

Virskonsistorijas prezidents Klots f. Jūrgensburgs, kas grib dabūt

Vitenburgu savā draudzē. Uz Jaunpili vien Vitenburgs negrib
iet. Un nu sākas gara sarakstīšanās. Klots ziņo Brūninkam,

Brūninks mierina viņu un tāpat arī Vitenburgu: gan jau Jā-

kobss padošoties. Viņš aicina Jākobsu pie sevis, un sarunas

kā arī vēstules iznākums Jākobss pierunāts atkāpties, sa-

ņemot divkārt sēklu, bet Vitenburgam Mālpils nodrošināta.

14. XII. 1719. g. Brūninks ziņo Vitenburgam par lietas nokārto-

šanu un vokācijas izgatavošanu, aicinādams to ierasties pie viņa

kopā ar Jākobsu. 11. I. 1720. g. noslēgts Vitenburga un Jākobsa

starpā formāls līgums par Mālpils un Jaunpils mācītājmuižas

no vienas un Allažu un Ropažu mācītājmuižas no otras puses
dalīšanu. Jākobsam atļauj palikt dzīvot Mālpilī, kamēr Ro-

pažu mācītājmuižā vēl nevar apmesties uz dzīvi. Vitenburga
ievēšana Jaunpilī notiek beidzot 9. augustā. Prāvests Vīzners,

ziņodams par to, apzīmē Vitenburgu par „smalku un dievbijīgu
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vīru" 1;)
. Vitenburga pārnākšana uz Jaunpili arī izskaidrojama

ar grūtiem dzīves apstākļiem agrākā vietā. Dabūdams 1715. g.

Kalsnavas un Vietalvas draudzi, viņš bij atradis baznīcu sabru-

kušu. Mācītājmuižu bij gan jau iesākuši celt Vietalvā 1712. g.,

bet darbi nebij tikuši nekur fuz priekšu, un aiziedams uz Jaun-

pili, viņš atstāja savu iepriekšējo dzīvokli — pirti.
Christofs Gerstenmeijers (Gerstenmever, 1658—1727),

kas no 1688. līdz 1701. bij darbojies par mācītāju Allažos,

dabūja kara sākumā pēc tam, kad bij nodedzināta mācītāj-

muiža Allažos, 1701. g. 28. VII. vokāciju uz Vecpiebalgu. 1705. g.

viņš krita jaunajā vietā krievu kara pulku gūstā, bet atpirkās

no tā ar visu ģimeni (sievu un 3 bērniem) par 200 valsts dāl-

deriem un aizbēga uz Rīgu. No turienes viņš vēl 1711. g. sāku-

mā apkalpoja Vecpiebalgu, līdz ar to vikārēdams arī Rūjienas
draudzē. Atgriezies savā kārtējā vietā, viņš pēc dažiem ga-

diem pieņēma par adjunktu J. Fitkavu (sk. tālāk).
Buchmanis atrod Rūjienā 1711. g. visu izpostītu un tukšu

(„oede und wūste"). No mācītājmuižas mājām tikai vienā vie-

nīgā ļaudis, citas visas tukšas. Baznīca tik sliktā stāvoklī, ka

vējš visur pūš iekšā, tāpat arī mācītājmuižas dzīvojamā ēka,

kas gan nesen celta (Šnē laikā), kara apstākļu dēļ palikusi

nenobeigta un jo sliktā stāvoklī 50
.

Neuhauzens, atnākdams 1713. g. uz Valmieru, atrada mā-

cītājmuižā, kas bij kara laikā nodedzināta, tikai nelielu riju,

kas celta steigā un slikti. Tad sāk apkārtējās muižas celt arī

citas blakus ēkas, uzceļ arī riju skolotājam. Bet pats mācītājs

laimīgs, ka dabūjis uz nomu no kroņa Kaugurmuižu, kur tad

dzīvo līdz pašām 1726. g. lieldienām (pēdējo gadu kā cita apakš-

nomnieks). Arī diakonāts stāv bez ēkām. No diakonāta zemes

pārtiek gūstā aizvestā iepriekšējā mācītāja Klembkena bērni

līdz viņa pārnākšanai sl
.

Dažādi sarežģījumi rodas Liezeres draudzē, kas no 1699.

g. bijusi Cesvaines mācītāja resp. viņa adjunkta apkopšanā un

1719. g. grib dabūt pati savu mācītāju. Virskonsistorijā liek

draudzei priekšā vocēt no Austrumprūsijas ienākušo teoloģi-

jas studentu Joh. Fitkavu (Fitkau). Viņš iztur pārbaudīju-

mus un iegūst mācītāja amata kandidāta tiesības. Divi Liezeres

patroni saziņā ar visiem muižturiem aicina (vocē) viņu par

Liezeres mācītāju, pagaidām liekas atstājot viņu vēl par Pie-
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baigas mācītāja Gerstenmeijera adjunktu, jo viņš vēl pats ne-

prot pilnīgi latviski. Attiecīgs līgums ar Gerstenmeijeru jau

noslēgts. Prāvestam Dīcam jau uzdots viņu ievest vietā, kad

ģenerālmajors P. Lasijs kā Liezeres muižas īpašnieka Funkes

mantinieks, atsaukdamies uz Liezeres muižas patronāta tie-

sībām, protestē pret vokāciju un dara grūtības ievešanai. Pats

ģenerālsuperintendents ņemas Fitkava kandidātūru aizstāvēt.

Fitkavs pagaidām uzturas Mēdzūlā. Galu galā viņš dabū kroņa

vokāciju vēl 1719. g., un Dīcs izdara introdukciju un immisiju.

Mācītājmuižas Liezerē nav, mācītāja ļaudis stipri izmiruši mērī.

Materiālais stāvoklis nav apskaužams. Fitkavu aicina uz Aloju,
bet viņš pagaidām paliek savai pirmai vietai uzticīgs. Viņš

raksta Brūninkam, lai tas izgādātu viņam vienu latviešu zēnu

no Gerstenmeijera ļaudīm par kalpotāju. Ģenerālsuperinten-
dents griežas 23. VI. 1720. g. pie Gerstenmeijera, bet tas grib
izvairīties, aizbildinādamies ar paša grūto stāvokli: Fitkavs,

Mēdzūlā dzīvodams, esot pārāk izlutināts ar visām ērtībām un

kalpotājiem. Ar Brūninka starpniecību beidzot 2. 111. 1721. g.

abi izlīgst, grozīdami nolīgumu savā starpā. Fitkavs patur

uz priekšu no agrāk nolīgtiem 30 dālderiem, tikai 20, bet par

to viņam paliek Piebalgas vācu draudze ar visām akciden-

cijām 52
.

Pret Chr. H. Fikes (Vicke, Vick) aicināšanu uz Limbažiem

rodas opozicija ar saviem kandidātiem (Hildi un Parīziju).
Uz Koknesi Virskonsistorijā rekomandē Kripenštapelu, bet

muižturi — Skodeiskiju. Tas liecina par disciplīnas trūkumu.

Turpretim mācītāju trūkums rada kandidātu raustīšanu uz vie-

nu un otru pusi. Piem. Kripenštāpelu rekomandē uz Koknesi un

Suntažiem; galu galā viņš dabū šos un vēl Madlienu. Fitkavu,

kas nule dabūjis vietu Liezerē, aicina uz Aloju.
Šādos apstākļos varēja attīstīties īsts laimes meklētāja tips

mācītāju starpā. Kāds Kvirīns Joh. Tau's (Thau), uzdevās

1711. g. par Allažu mācītāju un apkopa šo un Mālpils draudzi;
tad viņš pāriet uz Koknesi, bet pēc gada jau viņu atkal atceļ.
Tad viņš meklē laimi Kurzemē, tiek ordinēts un dabū vietu,

bet 1719. g. vasarā viņš ierodas ar rekomandācijām pie ģenerāl-
superintendenta Brūninka, lai dabūtu Cēsu skolas vadītāja (rek-
tora) un palīgmācītāja vietu, bet rudenī jau atkal viņš iet ar

ģenerālsuperintendenta rekomandācijām uz Alojas un Dikļu
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draudzēm. Ta viņš arī pazūd no skatuves Vidzeme ar visām

savām rekomandācijām un atgriežas Kurzemē, kur laikam jau

1722. g. miris s3
.

Baznīcas atjaunošanas darba sākumā stāv bēdīgas liecības

par vispārēju reliģiskas un tikumiskas dzīves sabrukumu. Pir-

majā Virskonsistorijas sesijā 6. IX. 1711. g. nolasīja Cēsu

mācītāja Neuhauzena vēstuli. Viņš sūdzējās netik vien par

baznīcas bēdīgo stāvokli, bet arī par draudzi, kas ar dzeršanu,

plītēšanu un nekārtībām sagāna svētdienu. Par baznīcu Virs-

konsistorijā ziņoja baznīcpriekšniekam, par nekristīgo dzīvi Gu-

berņas pārvaldei ar ierosinājumu izdot īpašu patentu par svēt-

dienas svētīšanu 54
.

Bet ne viena, ne otra iestāde nav varējusi

vai gribējusi ko līdzēt. Bažas radīja arī 1713. g. ģenerālvīzi-

tācijas kommisijas ziņojums par pārmērīgu dzeršanu zemnie-

ku kāzās („ein gar unchristlich leib und Seel verbendes

Gesoffe") 55
. Virskonsistorijā tad nu pati izdevusi gan aizrā-

dījumus atsevišķiem, gan apkārtrakstus visiem mācītājiem par

zviedru laiku baznīcas parašu uzturēšanu vai atjaunošanu. Bet

grūti bij attēlotos apstākļos sagaidīt jūtamu uzlabošanos sairu-

šā baznīcas un ticības dzīvē. Aizkraukles mācītājs J. Fr. Tre-

gēlijs (Tregelius) 1719. g. janvārī iesniedza Virskonsistorijai

rakstu, kur sūdzējās netik vien par mācītājmuižas sabruka

šanu, bet arī par visas draudzes iekšējo un ārējo sabrukumu 56
.

Līdzīgas sūdzības varēja ienākt arī no citām draudzēm un droši

vien ir arī ienākušas. Bet tā kā Virskonsistorijas aktis vairs

nav uzglabājušās pilnos apmēros, tad tikai vienu otru bēdīgu

parādību var tieši dokumentāriski konstatēt.

Vienīgais paliekamais ieguvums pirmajā gaddesmitā bij ie-

stāžu noorganizēšana un vairāku spējīgu mācītāju saistīšana

draudžu apkopšanas darbā. Taču blakus krietniem mācītājiem

bij arī dažs labs, kas vietu gribēja ieņemt un algu saņemt,

bet maz vērības piegrieza mācītāja augstajam uzdevumam. Ne

bez iemesla Virskonsistorijā izdeva 1716. g. 5. martā īpašu ap-

kārtrakstu, kas saskaņā ar baznīclikumu noteikumu par mā-

cītāju aizceļošanas gadījumiem (XIX 18), pārmeta daudziem

mācītājiem biežu ceļošanu, uzdeva ziņot prāvestam, ja kāpis

paliktu arī svētdienu prom no draudzes, un izprasīt no ģe-

nerālsuperintendenta atvaļinājumu, ja gribētu aizceļot uz ilgāku
laiku nekā nedēļu. Līdz ar to mācītājiem atgādināja pienā-
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kumu nodarboties ar neprašu (Unwissende) mācīšanu un ka-

tēchizēt kā pa ciemiem, tā ar visu draudzi 57
. Tamlīdzīgi fakti

liecina, ka par pirmā gaddesmita darba panākumiem par sevi

vēl pāragri spriest. Tikai turpmākā attīstība rādīja, ko va-

rēja vai gribēja veikt nodibinātās iestādes un aicinātie mā-

cītāji.

3. IESTĀŽU DARBĪBA BAZNĪCAS UN SKOLAS LIETĀS.

1. Amatpersonas. No diezgan garās Virskonsistorijas direk-

toru rindas par trešo un ceturto gaddesmitu (Patkuls no 30.

IV. 1722. g., Richters no 11. 111. 1724, A. J. Tīzenhauzens no

1. VIII. 1724., Šulcs no 9. VI. 1731., Budbergs 1731. g. sesijai,

Budenbroks no 24. VIII. 1731., Volfenšilds no 20. IV. 1738.)

dziļāku ievērību pelnījis vienīgi K. Fr. Budenbroks (f 11. XII.

1737.), kas apm. septiņus gadus apvienoja savās rokās land-

maršala un Virskonsistorijas prezidenta amatu. Viņš, liekas,

tāpat kā sākumā Lovenvolde, nav izlaidis no acīm īpatnējo

baznīcas viedokli un bijis spējīgs neskatīties uz reliģijas lietām

caur šķiras brilli. Viņa laikā arī Virskonsistorijā attīstījusi
samērā lielāku rosību. Viņa darbība lielāko tiesu sakrīt ar ģe-
nerālsuperintendenta Bruninka pēdējiem dzīves gadiem. Viņi
abi, liekas, diezgan labi sapratušies, un Budenbroks vienu otru

reizi padevies Bruninka iespaidam, kas bij garīgi rosīgāks un

spēcīgāks. Bet Budenbroks bij krietns un apzinīgs darbinieks,

un godam minama viņa uzstāšanās par Virskonsistorijas neat-

karību 1732. g. un neatlaidība, ar kādu viņš centās iekustināt

1737. g. landtāgu uz noteiktiem lēmumiem baznīcas un skolas

lietās. i

J. B. Fišera darbība ģenerālsuperintendenta amatā (1736—

1744) vislabāk apskatāma sakarā ar viņa personību, kurai nāk-

sies pieiet tuvāk citā sakarā.

No laicīgiem asesoriem būtu minams sākumā (25. VI. 1726.)

par substitūtu un vēlāk (19. 111. 1728.) par kārtēju asesoru

ieceltais Andr. Joh. Lošers f. Hercfelds un viņa laika biedrs

G. Fr. Jārmerštets, kas tāpat bij papriekš iecelts par substitūtu

(9. V. 1727.) un tad kopā ar direktoru Tīzenhauzenu un Lo-
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seru f. Hercfeldu apstiprināti par kārtējiem Virskonsistorijas

locekļiem. Vēlāk Lošera f. Hercfelda vietā Pilstiesa atkal sū-

tīja papriekš par substitūtu (8. VII. 1728.) un vēlāk (20. X. 1730.)

apstiprināja par kārtējo asesoru Joh. Lorenču f. Otingenu.
Jārmerštets palika Virskonsistorijā pāri 1740. g., bet pēc Otin-

gena nāves nāca viņa vietā Tērbatas apriņķa bruģu kungs
K. O. f. Stakelbergs (1738); viņa vietā gan vairāk nācās pieda-
līties viņa substitūtam, G. E. f. Rennenkampfam, kas tad 1740. g.

arī stājās viņa vietā pavisam.

Ciešāk par visiem citiem, liekas, saaudzis kopā ar Virskon-

sistorijas darbību Jārmerštets; viņš rādās bijis labi izglītots
cilvēks un krietns jūrists. Viņa pamatīgie un glīti uzrakstītie

spriedumu priekšlikumi Virskonsistorijas aktīs atstāj labu ie-

spaidu.

Garīgie asesori diezgan bieži mainījušies. Pēc Buchholca nā-

ves viņa vietā nāca Steudings (1719. g«), un no šā laika viena

asesora vieta palika rezervēta Jēkaba baznīcas mācītājiem. Steu-

dinga pēcnācējs pēc viņa nāves (1726. g.) bij atkal Jēkaba baz-

nīcas virsmācītājs Chr. Haumanis, Haumaņa vietā nāca 1734. g.
tādā pašā kārtā G. E. Hēlings, un Hēlinga pēcnācējs asesora

godā bija 1738. g. arī viņa successor m officio pastorāli, t. i.

pēcnācējs mācītāja amatā, Fr. Bernh. Blaufuss. Otra asesora

vieta palika pagaidām Vidzemes latviešu daļas, proti Rīgas

apr. pirmā iecirkņa prāvesta rokās. Pēc Vīznera nāves Pils-

tiesa papriekš deleģēja prāvestu Hildi (Buchholca pēcnācēju)
par substitūtu (1723), bet vēlāk Virskonsistorijā lika viņu

priekšā Guberņas pārvaldei par kārtēju asesoru. Pēc viņa nāves

(1727. g.) viņam sekoja tiklab Rīgas apr. pirmā iecirkņa prā-

vesta, kā arī Virskonsistorijas asesora vietā Neuhauzens (1728—

34), tad J. B. Fišers (1734—36) un pēc viņa Fr. Just. Brūninks

(1736-46).

Ilgāku laiku dabūja kopt savu amatu citu iecirkņu prāvesti.

Rīgas apriņķa otrā iecirknī M. Klembkens sabija prāvesta ama-

tā no 1722. līdz 1741. g.; pēdējos gados gan viņam palīdzēja
kā substitūti Fišers ap 1734. un Gerike (1739—41). Klembke-

nam sekoja Tob. Sprekelsens (1741 —65). Cēsu apr. pirmajā

iecirknī J. Chr. Vīzneram sekoja Joh. Hinr. Hinkeldeijs (1721 —

1735), Pauls Meijs (Mcv, 1735—39) un Joh. Eberh. Hinkeldeijs
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(1740—48); bet otrā iecirknī S. G. Dīca pēcnācēji bija Chr.

Mūllers (1723-1732) un N. Vurms (1733-1747).

Svarīgajā un atbildīgajā baznīcas virspriekšnieka amatā bi-

juši Rīgas apriņķī šādi landrāti: K. Fr. f. Mengdens, Helmer-

sens, tad G. V. f. Budbergs (1727—1735), B. f. Kampenhauzens

(1737—1743) un G. K. f. Mengdens no 1743. g. Cēsu apriņķī
H. G. f. Budenbroks, A. J. f. Tīzenhauzens, Freimanis (1727—

1730), Goth. Vilh. f. Bergs (1730-37), K. G. f. Budenbroks

(7—1743) un V. J. f. Krūdeners no 1743. g. No viņiem prasīja baz-

nīcas vīzitācijās, lai varētu informēties pašās draudzēs par

patieso baznīcas stāvokli un ticības dzīvi, nokārtot ieviesušās

nekārtības, pamudināt kūtros un sodīt vainīgos 1
.

Parasti par

baznīcas virspriekšnieku izredzējuši apriņķa jaunāko landrātu.

2. Pirmā ģenerālvīzitācija. 1727. g. landtāgs. 30. XI. 1724. g.

Virskonsistorijā ziņoja Guberņas pārvaldei, ka ziemu varēs

sākties „dažādu šķēršļu dēļ aizkavējusies" baznīcas ģenerāl-

vīzitācija, vispirms Tērbatas apriņķī. īpašs ģenerāljsubernātora
A. Repņina patents tūlīt 1. XII. izziņoja to visiem muižu īpaš-

niekiem, nomniekiem un pārvaldniekiem, kā arī prāvestiem,

mācītājiem un baznīcpriekšniekiem, piekodinot sagatavoties uz

ģenerālkommisijas ierašanos noteiktā dienā un nevien sanākt

tad pašiem, bet saziņot arī zemniekus. Saziņā ar baznīcas

virspriekšnieku izziņoja jau laikus visām apriņķa draudzēm,

kad kommisija ieradīsies.

Līdzīgā kārtā Virskonsistorijā noteica un ģenerālgubernā-
tora patents izziņoja nākošos gados vīzitāciju latviešu apriņ-

ķos. 1725. g. 22. novembra patents paziņoja, ka ģenerālvīzitā-
cija Rīgas apriņķī sākšoties tūlīt pēc nākošā gada zvaigznes

dienas, un ap 1726. g. janvāra vidu tā arī iesākās Daugavgrīvas
draudzē, bet nobeidzās Dolē 4. martā. 1726. g. 28. oktobrī pa-

tents ziņoja, ka nākošā gada janvārī vīzitācijā turpināsies Cēsu

apriņķī, un tur iesāka to Madlienā 14. janvārī, bet nobeidza

Cēsīs 15. martā; Cēsīs gan pamatvīzitācija bij izdarīta jau

agrāk (liekas 1724. g. beigās, bet varbūt tikai 1725. g.), un

tagad ievāca īsumā dažas papildziņas. Pērnavas apriņķa drau-

dzes vīzitēja 1728. g. Visa vīzitāciju lieta liekas sākumā pa-

sveša, jo bruņniecībai nākas vēl īpaši lemt par to, kas rak-

stīs vīzitāciju protokolus 2. Ģenerālkommisijas priekšgalā līdz
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ar ģenerālsuperintendentu Brūninku bij Rīgas apriņķī baznī-

cas virspriekšnieks landrāts Helmersens un Cēsu apriņķī —

Tīzenhauzens, kas tai laikā bij arī Virskonsistorijas prezidents.
Par pārējiem kommisijas locekļiem tiešas ziņas nav uzglabā-

jušās: var lēzēt prāvestu vai viņu vietnieku piedalīšanos, bet

jautājums par laicīgo piesēdētāju (assesor nobilis) nav no pro-

tokoliem noskaidrojams.

Vīzitētas, liekas, visas latviešu draudzes, varbūt ar atse-

višķiem izņēmumiem. Rīgas apriņķī iztrūkst Valmieras, Ru-

benes, Straupes un Umurgas draudžu protokoli, bet nav ie-

spējams noteikt, vai tie visi gājuši zudumā jeb vai kādā no

šīm draudzēm vīzitācijā nav nemaz notikusi 3
.

1725.—1728. g. vīzitācijās schēmats ir šaurāks un attiecīgā

instrukcija mazāk izstrādāta nekā nākošajā 1739./1740. g. ģe-

nerālvīzitācijā. Vīzitācijās diena tika paziņota draudzei da-

žas nedēļas iepriekš līdz ar uzaicinājumu zemniekiem, muiž-

turiem un it īpaši baznīcpriekšniekiem ierasties uz to; par

atraušanos draudēja baznīclikumā (XXIV 7) paredzētais nau-

das sods. levada dievkalpojumā mācītājam bij jāsprediķo par

ģenerālsuperintendenta uzdotu tekstu; tam pievienojās sapul-
cētās draudzes pārbaudījums katķisma mācībā. Tad kommi-

sija sanāca ar draudzēs pārstāvjiem un darbiniekiem noteiktā

pilī jeb muižā, un pēc formālas kommisijas intimācijas (uzde-

vuma paziņošanas) sākās saaicināto nopratināšana pēc instruk-

cijā noteiktiem jautājumiem. Jautājumi bij sadalīti 11 noda-

ļās: patrons un kompatrons (6 jautājumi), filiāle un draudzes

muižturi (2 jaut), baznīcpriekšnieki (5—7 jautājumi), baznī-

cas manta (6—7 jaut), ēku un ceļu trūkumi (Baumāngel, 3 jau-

tājumi, attiecoties uz baznīcu, mācītājmuižu un baznīcas ce-

ļiem), mācītāja algošana (s—B jautājumi, attiecoties uz mācī-

tājmuižas zemi, mācītāja ļaudim un algu naudā un graudā),
mācītājs un viņa darbi (Pastor ejusque labores, 10—17 jautā-

jumi), ķesteris un skolotājs (3—5 jautājumi), draudze (6 jau-

tājumi), baznīcas amatdarīšanās (Kirchen actus, 11—16 jaut.)
un netikumi (Laster, 3 jautājumi). Ja draudzē ietelp arī pilsēta,
tad kādi jautājumi vēl nāk klāt Ar jautājumiem cenšas noskai-

drot faktisko stāvokli: draudzes lielumu (māju skaitu) un

apmērus (muižu piederību), baznīcas, mācītājmuižas un sko-

las stāvokli un īpašumus, baznīcas mantu un tās uzglabāšanas
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veidu, ienākumus un izdevumus, amatpersonas, viņu darbību,

mācītāju un skolotāju algu lielumu un nesaņemto algas un

nodevu daļu, baznīcas dzīvi (dievkalpojumu, nedēļas katēchi-

zāciju un muižu pātaru iekārtu, kristību, grēksūdzes, sv. va-

karēdiena un apbedīšanas kārtību), baznīcpriekšnieku un muiž-

turu izturēšanos pret zemnieku reliģiskām vajadzībām, mā-

cītāju rīcību amatpienākumu izpildīšanā (skaidru mācību sa-

skaņā ar Augsburgas apliecību, sprediķošanu, katēchizēšanu,

māju apbraukšanu, slimnieku apmeklēšanu, brūtes mācību, diev-

galdnieku sagatavošanu), skolotāju noderību amatam, baznīc-

grāmatu vešanu, ļaužu izturēšanos pret baznīcu (dievkalpojumu

apmeklēšanu, sakramentu izpildīšanu) un katķisma prašanu,

kā arī pagānisku māņu paliekas draudzē. Attiecoties uz mā-

cītājiem prasa, piemēram, arī, vai viņi par dāvanām neatlaiž

brūtes mācības prasības, vai neatteicas kristīt tādus, kas maz

dod atlīdzības, vai neuzstāda atalgojuma prasības par slimnieku

apmeklēšanu, kad tie jāpieņem pie dievgalda mājās, un vai ne-

padara, mājas apbraukājot, ļaudis saīgušus un biklus ar ne-

pienācīgām prasībām („ungebūhrliche Exactiones"). Par muiž-

turiem ievāc ziņas, vai viņi savās muižās liek strādniekiem lūg-
šanas turēt, vai laikus atlaiž svētvakaros no darba, vai pietur

zemniekus pie nedēļas katēchēsēm, vai nav viņu starpā strīdi

par baznīcas soliem. Interēsējās, vai kristība netiek novilcināta

pāri zviedru baznīclikumos noteiktai vienai nedēļai (111 2),
cik reizes gadā nāk pie dievgalda, vai mirušie netiek apglabāti

ārpus baznīcas kapsētas, vai bezdievjus arī glabā kapsētās.
Par pagānisma atliekām apvaicājas trīs jautājumi: vai pie-

kopj elka dievību (Abgotterei)? vai piesauc svētos? un vai

ir vietas, kur ziedotu elkiem?

Vīzitācijās apmeklētāju skaits bij nepilnīgs. Ļaudis it kā

bij atraduši no tām un saradās baznīcā aprobežotā skaitā;

trūka arī dažs labs muižturis, un kādās vietās nebij pat iera-

dušies patrons jeb kompatroni.

Ziņas par baznīcas dzīves ārējo pusi ienāca diezgan bēdī-

gas. Pati baznīca kā arī mācītājmuižas ēkas bij bieži lielāka vai

mazāka sabrukuma stāvoklī, inventārs bij paputējis. Mācītāj-

muižu arklu vērtība gan savu tiesu jau atjaunota, bet mācī-

tāja ļaudis vēl nav pilnā skaitā, un nodevas mācītāju algo-
šanai ienāk nekārtīgi. Norēķini par baznīcas ienākumiem nav
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kārtīgi vesti un nodoti daudzās draudzēs; dažās tos nodod ta-

gad kommisijai par ilgāku laiku, — Burtniekos un Rūjienā,

piem., par 15 gadiem reizē. Ziedojumi mācītāja atraitnēm un

bāriņiem parasti nav vākti. Baznīcas grāmatas lielāko tiesu

nav kārtīgi vestas. Draudzes garīgajā dzīvē ari trūkumu daudz

vairāk nekā sekmju. Strādniekiem pātarus notur tikai retās

muižās, svētvakaros ļaudis atlaiž no darba vēlu vakarā, vie-

tām pat nakti. Nedēļas katēchizācijas mācītāji nemēdz no-

turēt, māju apbraukšana novārtā un tiek dažādi aizbildināta.

Daudzus mirušos apbedī kapellās vai slepšus. Baznīcā uz diev-

kalpojumiem nāk maz. Kūtrus baznīcēnus nekontrolē. Vienā

otrā vietā nav arī vēl baznīcpriekšnieku, kas būtu atbildīgi par

notikušām nekārtībām, un arī pērminderu starpā ir diezgan
lieli robi.

Ģenerālkommisija izrīkoja nekārtību novēršanu, nelādzību

izskaušanu un stāvokļa uzlabošanu. Tā nevien kontrolēja baz-

nīcpriekšnieku darbību un deva viņiem aizrādījumus, bet ari

gādāja par viņu iecelšanu, kur viņu vēl vai pašreiz nebij. Aiz-

pildīja arī robus pērminderu rindā un atcēla nederīgus sko-

lotājus; atgādināja vispār visām amatpersonām viņu pienāku-
mus. Nokārtoja dažādas ķildas un nesaskaņas, noraidīja pre-

tensijas, ko nevarēja izšķirt uz vietas, pēc to piekritības. Uz-

ņēma baznīcas inventāru, prasīja aizkavētos un tekošos no-

rēķinus, ievāca ziņas par dažādiem legātiem (novēlējumiem) un

ziedojumiem baznīcas labā, protokolēja tos un prasīja iekrājušos
parādu nomaksu. Noteica saskaņā ar baznīclikumiem, ka baz-

nīcas lādei vajadzīgas 3 atslēgas (mēdza būt tikai I—2). Re-

gulēja pēc agrāko laiku vīzitācijās protokoliem un draudzes dar-

binieku izteicieniem baznīcas ienākumus (galvenie bij no upu-

ra maka, kapu vietām, apbedīšanas un zvanīšanas un soda nau-

dām), kā arī katra mācītāja algu un tiesu, deva rīkojumus baz-

nīcpriekšniekiem gādāt par iztrūkumu ievākšanu. lerosināja un

pavēlēja baznīcu un mācītājmuižu remontus vai jaunbūves un

baznīcas ceļu labošanu. Rakstīja priekšā iegādāties kārtīgas
baznīcgrāmatas un ierakstīt tur visus draudzes locekļus un

viņu sekmes (aile und jede seiner Pfarr Kinder wie auch ihren

profectus) un amata darīšanas, aizlūgt dievkalpojumos par ķei-

zaru, priekšniecību (die hohe Obrigkeit) un patroniem un 4

reizes nolasīt no kanceles plakātu par bērnu nomužīšanu.
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Dotie noteikumi un atgādinājumi pamatojās uz zviedru baz-

nīclikumu noteikumiem un izdotiem rīkojumiem, tā tad centās

atjaunot un nostiprināt zviedru laiku pasākumus un parašas.

Uz baznīcas un ticības dzīves izkopšanu zīmējās prasības: lai

pērminderi ievērotu kūtros baznīcas apmeklētājus un baznīc-

priekšnieki sodītu tos, lai muižturi gādātu cilvēkus, kas mui-

žās rītos un vakaros turētu strādniekiem lūgšanas („mit den

Arbeitern... das Gebet treiben"), lai kungi un mācītāji rūpētos

par katķisma mācību un vingrinājumiem nedēļā pa ciemiem, tā

ka svētdien baznīcā varētu tik atkārtot, lai mācītājs apmeklētu
zināmos laikos zemniekus mājās, iztirzātu katķismu un ap-

prasītos par katra dzīvi un uzvešanos („den catechismus tracti-

ren und nach eines jeden Leben und Wandel Nachfrage thun").
Pie dievgalda ļaudīm lika ierasties 3—4 reizes gadā labi saga-

tavotiem (KO XI 1) un pieteikties pie mācītāja nedēļu iepriekš,

bet mācītājam uzdeva nosaukt dievgaldniekus iepriekšējā svēt-

dienā un pieņemt reizē ne vairāk par 40 —50 personām. Par

kristības novilcināšanu pāri nedēļai draudēja ar baznīcas vai

naudas sodu, par slepenu apbedīšanu — rīkstes; ārpus baznī-

cas kapsētas apraktos draudzes locekļus noteica izrakt un

pārvest kapsētā. — Vispār tomēr vīzitācijās kommisija it kā

apmierinās ar zināmas formālas kārtības un ārējā baznīciskuma

prasībām, netiecas ieiet iekšējā draudzes dzīvē un mācītāju
darbības būtībā — un arī nepiedod rīkujumiem absolūtas stin-

grības un noteiktības raksturu. Neiedomājas arī to, ka vēl

pēc vīzitācijās varētu nelādzības turpināties. Vīzitācijās gaita

arī steidzīga: pēc protokoliem spriežot, reti mēdz uzkavēties

vienā vietā ilgāk par vienu dienu.

Visa šī ģenerālvīzitācija, kas ģenerālsuperintendentu Brū-

ninku, prāvestus un baznīcas virspriekšnieku veda tiešā sa-

karā ar katras atsevišķas draudzes apstākļiem un darbiniekiem,

savā ziņā arī ar pašu draudzi, kas bij ieradusies vīzitācijā un

tika pārbaudīta katķisma mācībā, — viss tas bij pamats turp-

mākai rosīgākai un sparīgākai baznīcas un ticības dzīves ie-

virzai. lerastās nekārtības gan vēl jo projām turpinājās jo

plašos apmēros, grūti bij izkustēties no vienaldzības, kūtrības

un paviršības, kas bij ieviesusies un iesakņojusies pēdējos gad-
desmitos dažā labā vietā. Bet pastāvošās nelādzības tapa zi-

nāmas centrālajās zemes un baznīcas pārvaldes iestādēs, pro-
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tokolu datus nevarēja noklusēt un noliegt, un pa vietām atkal

bij atstāti konkrēti priekšraksti un aizrādījumi, kas katram

cik necik apzinīgam draudzes darbiniekam varēja noderēt par

mērauklu un skubinājumu viņa darbos. Par dažu rīkojumu ne-

izpildīšanu jau arī draudēja sods.

Ģenerālvīzitācija ierosināja pārrunas un lēmumus Baznī-

cas virspriekšnieki informēja par baznīcas stāvokli, novērotām

nekārtībām un muižturu nepaklausību savus biedrus landrātu

kollēģijā 4
un 1727. g. septembra landtāgā landrātu kollēģijas

propoziciju starpā pirmo vietu ieņem jautājums par „līdze-

kjiem (Mittel Wege), kas būtu lietojami, lai baznīcu un skolu

sabrukušais stāvoklis šai zemē atkal tiktu uzcelts un tādā

kārtā kristietība tiktu rūpīgāk piekopta". Landrāti ziņo, ka

jau priekš ilgāka laika viņi domājuši par šo jautājumu un rū-

pējušies, ka katrā apriņķī nozīmētais landrāts un baznīcas

virspriekšnieks kopā ar ģenerālsuperintendentu izdarītu katru

gadu baznīcu vīzitāciju; ka iecelti katrā draudzē baznīcpriekš-
nieki, izdoti dažādi labi rīkojumi, lai uzceltu par jaunu vai iz-

labotu sairušās baznīcas, iekārtotu atkal skolas un ar lielāku

čaklumu mācītu zemniekus kristīgos pienākumos. Bet baznīc-

priekšnieki, sūdzoties, ka tikai nedaudzi muižturi izpildot baz-

nīcas kommisiju dotos derīgos rīkojumus, turpretim lielākā

daļa liekot tos novārtā. Landrāti nobeidz savu priekšlikumu
ar aizrādījumu, ka uzturēt kristīgo reliģiju varēs tikai tad, ja

palīdzēs tikt uz sabrukušai baznīcu un skolu iekārtai,

un ka zemei pašai tas būtu par kaunu („zum despect gerei-

chet"), ja dievnami vēl ilgāk paliktu drupās („dem ruin expo-

niret seyn und bleiben sollten") 5
.

Muižnieku deputāti nostājās zināmā mērā opozicijā pret
landrātu kollēģiju. Viņi apliecina, ka baznīcas un skolas sabru-

kums viņiem ļoti ejot pie sirds (gar sehr zu Hertzen geht) un

ka viņi neko vairāk nevēloties kā pacelt tās agrākā labā stā-

voklī (m seinen vorigen Wohlstand), bet viņi necer, ka tas

būtu sasniedzams, kamēr baznīcām trūkst līdzekļu un

ienākumu. Tālākie priekšlikumi rāda, ka muižnieki neat-

rod par iespējamu saviem spēkiem uzcelt baznīcas un skolas.

Viņi liek priekšā izlietot baznīcām un skolām par labu soda

naudas par netiklību un citas labdarīgiem mērķiem nolemtas

naudas, kas jau agrāk nākušas „nabaga baznīcu rīcībā", bet
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pašreiz ietek tiesu kasēs. Cerības liek arī uz ķeizarienes vis-

augstāko žēlastību (allerhochste Clemence), kas solījusi 1725. g.

pabalstu sabrukušo baznīcu uzcelšanai un izlabošanai — 1200

dālderu ikgadus no valdības līdzekļiem; vajadzētu tikai da-

būt šo summu rokā 6
.

Katrā ziņā viņi pastāv pie tam, ka jā-
nodrošina zināmi ienākumi baznīcām, jo „mācitāji tāpat at-

gādinājuši, ka šai landtāgā par šīm lietām jārunā". Landrāti

atgādina, ka minētās soda naudas nekādā ziņā nav pietiekošas
atvairīt zemes baznīcu lielākās daļas sabrukumu, kur nu vēl

palīdzēt tās uzcelt; paredz, ka grūti būs atdabūt no tiesām soda

naudas, un domā, ka minētais ķeizarienes pabalsts varētu nākt

par labu tikai kroņa draudzēm un nebūs arī saņemams, tiekams

būs apstiprināti šfāti (bis der Staat oonfirmiret wūrde) 7
.

Galu

galā tomēr līdzekļu jautājumā landtāgs nolēma, ka landrātiem

jāgādā par šo 1200 dālderu saņemšanu un izdalīšanu trūcī-

gām baznīcām 8
.

Muižnieku deputāti liek gan arī priekšā, lai ķeizariskā val-

dība dotu baznīcpriekšniekiem tiesības ar «nopietniem līdze-

kļiem" pieturēt tādus muižturus, kas neklausītu baznīcpriekš-
niekiem, lai tie izpildītu savus pienākumus pret baznīcu, un

izteic ciešu muižniecības lūgumu, lai katrs labprāt darītu visu,

kas nāk par labu baznīcu un skolu atjaunošanai. Bet turpat

viņi arī meklē citus vaininiekus baznīcas un ticības dzīves

pagrimšanai, proti: uzdod landrātu kollēģijai „ar uzsvaru likt

pie sirds Virskonsistorijai, ka pie dažām baznīcām mācītāji

nekopj kā pienākas savu amatu un ar to liek kristietībai lielu

šķērsli. Tādēļ, ja par šādiem mācītājiem notiktu sūdzības, būtu

viņiem jānorāda nopietni uz viņu pienākumu, izpildīt savu

amatu, bet vakantajās draudzēs būtu turpmāk jāliek mācītāji

ar pienācīgu apdomību, lai tādā veidā varētu novērst katru

īgnumu un postu, kas varētu no tam rasties 9
.

Arī landrāti

zin, ka zemē ir «palaidnīgi mācītāji, kas ar strīdus kaislību

un nepienācīgu dzīvi saceļ savās draudzēs īgnumu un naidu"

un ieteic sūtīt pie ģenerālsuperintendenta divus delegātus, kas

viņu lūgtu —

ar uzsvaru apkarot mācītāju nelāgo uzvešanos

(deren ūble oonduite mit nachdruck beevfert) un neaizturēt

ienākušās sūdzības, bet, kā pienākas, iesniegt un izspriest tās

Virskonsistorijā; bet turpmāk lai pielaistu mācītāju amatā ti-

kai tādus, par kuriem zināms, ka viņi ved dievbijīgu dzīvi, kas
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var noderēt citiem par paraugu („dass sie ein frommes und

exemplarisch leben fūhrten") 10
.

Kad 8. septembrī ievēlētie de-

legāti apmeklēja ģenerālsuperintendentu, viņš norādīja, ka ne

aiz viņa vainas zemē ir tik daudz sliktu priesteru; tie iecelti

priekš viņa, un kādā gadījumā pat divi Virskonsistorijas lai-

cīgie locekļi eksaminējuši vienu protežētu mācītāju un atra-

duši, ka viņa priekšzināšanas priekšzīmīgas, bet tagad viņš

esot vienīgais Bruninka ordinētais mācītājs, ar kuru viņš ne-

varot būt mierā. Skolu sabrukuma iemeslu ģenerālsuperinten-
dents redz lielāko tiesu ļaužu nabadzībā, kas neļauj tiem sū-

tīt bērnus skolā 11
.

Pret landtāga beigām 19. septembrī Brūninks iesniedza tam

pieprasīto priekšlikumu, kā uzlabot skolu un baznīcu stāvokli

un kristīgās ticības ārējo iekārtu, bet viņa pašrocīgo vēstuli

izlasa tikai daži landrāti un atsevišķi muižnieki un tad to nodod

kancelejā uzglabāt
12

.
Pēc landtāga 25. IX. landrāti gan atkal

atceras ģenerālsuperintendenta iesniegumu un nolemj par to ar

viņu vēlāk apspriesties. Apspriede arī notiek, bet tur pārrunā

tikai dažas lietas, kas zīmējas uz Jēkaba baznīcu un mācītā-

jiem. Visas Vidzemes baznīca un skola tā arī nenāk dienas

kārtībā 13
. Vispār Brūninks tai laikā bij spriegās attiecībās

ar bruņniecību.

Vienīgais 1727. g. landtāga reālais lēmums baznīcas lietās

pēc garas izrunāšanās bij augšā minētā prasība pēc ķeiza-
rienes pabalsta un priekšlikums dot baznīcas virspriekšnie-
kiem tiesības pieturēt muižturus pie pienākumu izpildīšanas
baznīcas labā ar spaidu līdzekļiem, nodrošinot viņiem bruģu
tiesas un apriņķa kommisāra atbalstu („assistence") 14

.

levērību pelna vēl landrātu aizrādījums landtāgā, ka ne-

kārtību novēršanai nepietiek ar ģenerālvīzitācijām, bet būtu

nepieciešamas arī atsevišķas vīzitācijās („dergl. en particulier"),
ko izdara baznīcas virspriekšnieks, pie kam viņu pavadītu no-

tārs, lai nekārtības un strīdi tiktu pamatīgi izmeklēti, pareizi

ieprotokolēti un izšķirti 15
.

Bet landtāga lēmumu reālizēšanai jāiet garais birokrātiskais

ceļš. 1728. g. marta beigās landrātu kollēģijā bij sastādījusi

saskaņā ar landtāga lēmumiem par zemes vajadzībām īpašu

memoriālu, ko iesniedza ģenerālgubernātoram apstiprināšanai.

Pirmajā paragrāfā bij izteikta vēlēšanās, lai baznīcas virs-
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priekšniekiem būtu tiesības pēc baznīcpriekšnieku sūdzībām

piespiest nepaklausīgos muižturus pie paklausības ar bruģu
tiesas un apriņķa kommisāra palīdzību l6

.
Tikai 22. augusti

1729. g. memoriāla prasības dabūja valdības apstiprinājumu

un, attiecoties uz pirmo paragrāfu, tika atzīmēts, ka baznī-

cas virspriekšnieks, saņemdams apstiprinājumu amatā, dabū

arī pienācīgas amata tiesības („authorisirt zur Wahrnehmung
ihres Ambtes"), ka bruģu tiesām dots aizrādījums palīdzēt

viņiem vajadzības gadījumā un ar sodu piespiest paklausīt

tos, kas acīm redzot nepaklausīgi („die offenbar ungehorsamen
executive zur parition zu bringen"), atstājot tiem, kas justos

apgrūtināti ar virspriekšnieka rīkojumu, tiesības griezties ar

pārsūdzību pie ģenerālgubernātora. Pie tam baznīcas virspriekš-
niekiem uzlikts pienākums iesūtīt ģenerālgubernātora pārval-
dei katru baznīcas vīzitācijās protokolu 17

.

5.i Pirmās speciālās vīzitācijās. Lēmums par speciālajām

vīzitācijām nepalika tikai uz papīra, bet viņa izpildīšana to-

mēr ievilkās garumā. 1727. g. ievēlētais Rīgas apr. baznīcas

virspriekšnieks G. V. f. Budbergs iesāka baznīcu vīzitāciju savā

apriņķī. Kopā ar prāvestu Neuhauzenu un muižnieku pār-
stāvi (assessor nobilis) Ottingenu viņi vīzitēja 1729- g- fe-

bruārī Krimuldas, Siguldas, Mālpils, Allažu un Ropažu drau-

dzes un varbūt arī vēl kādas citas, kuru protokoli nav uzgla-
bājušies 18

.
Tiešais ierosinājums, liekas, nācis no Neuhauzena,

un vīzitācijā aizķērusi tikai viņa iecirkni. Neuhauzena pa-

vadraksts, kas ienācis līdz ar vīzitācijās aktīm Virskonsisto-

rijā tā paša gada 12. aprīlī, neļauj spriest, vai vīzitētas tikai

šīs draudzes, jo viņš runā vispār par „dažām" draudzēm („ei-

nigen m Actis benandten Kirchspielen"), nesaukdams tās vār-

dā 19
. Viņa slēdzieni par ļoti bēdīgo baznīcas stāvokli („den

gar sehr verfallenen Zustand des Kirchenwesens") tomēr ne-

skan tā, ka būtu attiecināmi tikai uz minētām piecām drau-

dzēm.

Viņš raksta: „Ne par vienu baznīcu nevar teikt, ka tā

būtu pienācīgā stāvoklī. Mācītājmuižas pa daļai zaudējušas
visas ēkas kopš pēdējās sērgas, un zemes stāv atmatā („aus-
ser Cultur gesetzet"). Tādēļ draudzēm, kam vajadzīgs pa-

šām savs mācītājs un tāds agrāk bijis, arī tikai tamdēļ jāiz-
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tiek bez nepieciešamas kārtējās mācības, ka aiz šā iemesla

neviens kārtējs mācītājs (Pastor ordinarius) nevar atrast tais

paliekamu vietu un iztiku. Kur vēl pastāv mācītājmuižas, tur

ēkas tāpat kā skolotāju dzīvokļi lielāko tiesu sabrukuši un

neizlabojamā stāvoklī. Un tādēļ, ka dažās vietās jūtama diez-

gan liela bezrūpība no draudzes (t. i. muižturu) puses palī-
dzēt uzlabot sabrukumu, pacelt un uzturēt baznīcas, mācītāj-

muižas un skolas tai stāvoklī, ka draudzes darbinieki var iz-

pildīt savu amatu bez kavēkļiem un kā pienākas, tad tas

liekas līdz ar citiem viens iemesls, ka arī no viņu puses ne-

tiek ievērots un darbā laists ar pienācīgu čaklumu un rū-

pību viss tas, kas varētu nākt par labu draudzes garīgās cel-

smes (Erbauung) un Dieva atziņas un pareizas kalpošanas vei-

cināšanai, un ka šad tad arī svētdienas vingrinājumi un ļaužu
mācība („Sonntags Ūbungen und Unterweisung derer Leute")
tiek izdarīta pavirši un nelabprāt. Tādā ziņā liela nezinā-

šana kristīgās mācības pirmos sākumos (nicht geringe Un-

wissenheit m denen ersten Buchstaben der christlichen Lehre)
atrasta vienā otrā vietā, kas pa daļai būtu atvasināms no

augšā minētiem apstākļiem. Kaut gan šīs pareizai kristietī-

bai lielā mērā kaitīgās nekārtības novēršanai pēdējā baznī-

cas ģenerālvīzitācijā arī šais draudzēs izdeva vienu un otru

rīkojumu un ļoti ieteica tos izpildīt un visizdevīgākā veidā

izdarīt, taču tagadējie protokoli rāda, ka atkal un atkal diez-

gan maz no visa tā pienācīgi izdarīts, bet ka kopš pēdējāsj
baznīcas ģenerālkommisijas darbības šad un tad lietas grie-
zušās nevis uz labo, bet uz ļauno pusi (nicht m melius sed m

deterius sich verāndert)". Neuhauzens beidz savu rakstu ar

cerību, ka Virskonsistorijā atradīs derīgus līdzekļus aizturēt

tālāko baznīcas stāvokļa sabrukumu un veicināt nodomāto uz-

labošanu.

4. Virskonsistorijas uņ gubernatora priekšlikumi. 1730. g.

landtāgs. Virskonsistorijā meklēja vispirms atbalstu pie gu-

bernātora ģenerāļa Pētera Lasija (Lacv), kas bij pazīstams

ar savu taisno prātu un interesi ticības lietās. 1730. g. 10. VIII.

datēts gubernātora patents, kas, atsaucoties uz Virskonsisto-

rijas iesniegumu Guberņas pārvaldei, tēlo baznīcas stāvokli

pa daļai Neuhauzena vārdiem. īpaši vēl min, ka sevišķi Rī-
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gas un Cēsu apriņķī daudzas baznīcas vēl nav uzceltas vai

ir nonākušas sabrukuma stāvoklī, un ka mācītāji sūdzoties

par nepareizu algas nodošanu un muižas pārvaldnieku ne-

lietību un uzmācību. Attiecīgiem muižturiem gubernātors „ar

valdības nopietnību un uzsvaru" atgādina nekavējoties ķer-
ties pie baznīcu, mācītājmuižu un skolu atjaunošanas. Baz-

nīcpriekšniekiem kopā ar virspriekšniekiem uzdod rūpēties par

pasteidzināšanu un sola atbalstu, sodot neklausīgos un kū-

tros. Muižu īpašniekiem piekodina ātri un pareizi nokārtot

katru gadu muižu un zemnieku nodevas mācītājiem un no-

līdzināt eventuālus parādus. Pārvaldniekus brīdina izturēties

pienācīgi un taisnīgi pret mācītājiem 20
.

Tā paša gada 17. sept. iesniegts Virskonsistorijas memo-

riāls tobrīd sanākušajam landtāgam (no 7. sept. līdz 3. nov.).
Neuhauzens no savas puses 11. IX. rakstīja personīgu vē-

stuli ļandrātam V. G. fon Folkerzāmam, lai pamudinātu viņu

atbalstīt memoriālu. Viņš atkārto uzskatus, kas atrodami viņa

vēstulē Virskonsistorijai un piebilst: „...
dažas mācītājmuižas

ir tik nožēlojamas, ka droši vien nevar lāgā ar labu sirdsap-

ziņu piedāvāt tādas cilvēkiem, no kuriem var ko labāku ce-

rēt, lai nenostādītu tādus spīlēs; kaut gan citi atradīsies, no

kuriem mazāk labuma ko gaidīt un kas uz šādām pieteiksies

un tās abām rokām saņems" (die solche ambiren et ambabus

acceptiren) 2l
-

Memoriāls tēlo baznīcu un skolu stāvokli tum-

šās krāsās:
„...

daudz baznīcu un mācītājmuižu un skolu at-

rodas izpostītā stāvoklī un tāpēc, ka diezgan daudz draudžu

parāda tik maz nopietnas gribas atkal uzcelt tās, tad tur

nav ne mācītāju, ne krietnu skolotāju". Darbinieku pievilk-
šanu Virskonsistorijā dara atkarīgu no ēku savešanas kār-

tībā un no pienācīgas gādības par darbinieku iztiku, lai vi-

ņiem nebūtu jācieš trūkums un neceltos īgnums un sadur-

smes („inconvenientien und collisiones"). Tālāka vilcināšanās

pavairotu „nevainīgu nabaga ļaužu mūžīgu pazušanu" un bei-

dzot varētu iededzināt „lēnprātīgā taisnā Dieva dusmu uguni".
Gribēdama novērst to un pati izvairīties no vainas, Virskon-

sistorijā nākot ar saviem priekšlikumiem pie bruņniecības, lai

panāktu vienprātīgu lēmumu: 1) Draudzēs, kur bijis pašiem
savs mācītājs, jāceļ visas mācītājmuižai vajadzīgās ēkas.

2) Tukšās mācītājmuižu zemnieku mājās jānometina zemnieki
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no draudzes, lai agrāk mācītājiem piešķirtās mājas nodotu savu

pienācīgu tiesu („praestanda praestiren mussen"); mācītājs tik

un tā vēl nesaņems sieciņus no tukšajām draudzes mājām.

3) Kur agrāk skolas bijušas un noteikumi pastāvējuši par

pietiekošu skolotāju uzturu, tur skolas nami jāsaved kārtībā

un uzturs jānodrošina pilnā mērā; zemes apstrādāšanai jā-

piedod skolotājiem kalps un kalpone — no draudzes. 4) Kur

līdz šim vēl nav nekā noteikta par skolotājiem, tur lietas

jānokārto, lai „nevarētu atrast nevienu draudzi, kur jaunatnei

trūktu vajadzīgā mācība. — Ja visu to izpildīs, tad varēs

pieturēt bērnus pie skolas un veicināt Dieva atziņu un pa-

tiesu svētlaimību, — un arī šo lietu veicinātājam doti „šīs un

nākošās dzīves solījumi". lesnieguma beigās izteikta cerība,

ka bruņniecība šo priekšlikumu „Dievam par godu un dau-

dzu nabaga dvēseļu svētlaimību veicināšanai" — atbalstīs ar

darbu.

Gubernātora patents pastiprināja un pilnā mērā atbalstīja

Virskonsistorijas iesnieguma prasības. Landtāgs uzdeva savai

šaurākai kommisijai apspriest priekšlikumus. Landtāga lēmu-

mos pirmā vietā atkal izvirzīts no valdības gaidāmais 1200

dālderu pabalsts. Kommisija liek priekšā nolemt, ka baznīcas

virspriekšnieki izsniegs no šīs summas pabalstus vistrūcīgāka-
jām baznīcām, bet landrātu kollēģijā atzīst, ka pabalstu va-

rētu dot tikai kroņa zemniekiem baznīcu celšanai un izlabo-

šanai, un šis viedoklis galu galā uzvar; tikai viens no muiž-

nieku deputātiem paliek citādās domās un aiziet no apsprie-

des. Jautājumā par pabalsta izlietošanu izteicas arī guber-
nātors, aizrādīdams, ka tas izlietojams kroņa draudzēs. Tā

no cerētā kroņa pabalsta privātajām draudzēm nekas neiz-

nāca.

Virskonsistorijas iesniegumu nolēma nodot landrātiem pār-

baudīšanai; par līdzekļiem savest baznīcas, skolas un mācī-

tājmuižas kārtībā nepieņēma nekādu konkrētu lēmumu, bet

atstāja landrātiem pašiem atrast tādus, kas nāktu Dievam par

godu un visiem zemes iedzīvotājiem par svētību. Landrāti

no savas puses uzdeva baznīcas virspriekšniekiem gādāt par

iesnieguma pamatoto prasību izpildīšanu. Pie prasības par

zemnieku nometināšanu tukšās mācītājmuižu mājās gan pie-

lika klāt klauzulas: „cik iespējams... pēc katras draudzes lī-
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dzekļiem" („nach der Hand") un ieteic pagaidām (~immitt-

elst") pabalstīt mācītājus ar palīgstrādniekiem, kas apstrā-

dātu viņu zemi, cik iespējams. Visumā atzina arī Virskonsi-

storijas prasības skolu ziņā.

Arī šai landtāgā izsaka pārmetumus mācītājiem: viņi un

tāpat skolotāji esot vienaldzīgi („ihr Ambt kaltsinnig ver-

richten") un ar savu ļauno dzīvi radot piedauzību. Atsevi-

šķās reizēs, garām ejot, piemin, ka daudzi mācītāji dzīvo pa-

laidnīgi („mannigfaltige Ausschweifung vieler Prediger") tā-

pat kā muižkungi un citi zemāki kalpotāji („and. Persohnen

geringer Condition") un ka daži likušies uz kroģēšanu („sich
auf die Krūgerei appliciren"). Šīs lietas cenšas labot, uzdo-

dot baznīcas virspriekšniekiem noturēt vīzitācijās biežāki nekā

līdz šim un pie tam kopā ar prāvestiem pārbaudīt tiklab

mācītāju uzvešanos, kā arī mācekļu sekmes („die conduite

der Lehrenden und profectus der Lernenden").
Līdz šim daudzināto ikgadējo vīzitāciju vietā tagad vie-

nojas, ka trijos gados jāvizitē viss apriņķis, atstājot baznīcas

virspriekšniekam tiesības nolemt atsevišķu vīzitāciju laiku,

īpaši lemts vēl arī aizliegt mācītājiem nodarboties ar brand-

vīna dedzināšanu lielumā, kā tas gadījies līdz šim Tērbatas

apriņķī, un uzpirkt šādam nolūkam labību; lai viņi ierobežo-

joties ar mājas vajadzībām 2
2.

5. Trīsdesmito gadu speciālas vīzitācijās. Valdības pabal-
sti. Pirmajā laikā arī vērojama lielāka rosība vīzitēšanā. 1731. g.

janvāra otrā pusē Budbergs ar Neuhauzenu un Čtingenu izda-

rījuši vīzitāciju vēl 7 Rīgas apriņķa pirmā iecirkņa draudzēs:

Lēdurgā, Liepupē, Skultē, Pēterupē, Carnikavā, Daugavgrīvā

un Ādažos, — liekas, īpaši tāpēc, ka šais draudzēs baznīcas

un skolas lietas nešķita kārtībā 23
.

Par Cēsu apriņķa eventuālām vīzitācijām baznīcas virs-

priekšnieka Freimaņa laikā (1727—1730) nav nekādu ziņu, bet

1731. g. martā Cēsu apriņķa jaunais baznīcas virspriekšnieks
G. V. f. Bergs kopā ar prāvestu Chr. Mfllleru un muižnieku

pārstāvi f. Mengdenu steidzīgi vīzitē trīs Cēsu apriņķa drau-

dzes: Madlienu, Liezeri un Piebalgu, pie kam par abām pirma-

jām teikts, ka tās izvēlētas tādēļ, ka bijušas visbēdīgākajā
stāvoklī. 1733. g. februārī un marta sākumā tās pašas perso-
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nas vīzitēja Cēsu apriņķī vēl 10 citas draudzes: Aizkraukli,

Koknesi, Kalsnavu, Bērzauni, Ļaudonu, Cesvaini, Jaunpiebalgu,
Dzērbeni, Raunu, Skujeni 24.

1733. g. februārī vēl vīzifētas 3

draudzes: Tirza, Gulbene, Alūksne un 1735. g. februārī 8 drau-

dzes: Gaujiena, Palsmane, Smiltene, Trikāta, Cēsis, Āraiši, Nī-

taure un Jaunpils 2s
.

Cēsu apriņķī palikušas nevīzitētas tikai 5 draudzes: Ērgļi
ar Ogresmuižu, Liepkalns, Vestiena, Lazdona un Apukalns, ka-

mēr Rīgas apriņķī paliek bez vīzitācijās 4 draudzes pirmajā ie-

cirknī: Ikšķiles un Salaspils, Doles, Lielvārdes un Lieljumpra-

vas un Suntažu, ja tik tās nav vīzitētas jau 1729. g-, un tad

viss otrais iecirknis. Vaina meklējama, liekas, Rīgas apriņķa

baznīcas virspriekšnieka f. Budberga negribēšanā vai neva-

rēšanā — citu pienākumu dēļ —

un otrā iecirkņa prāvesta

Mich. Klembkena (dzim. 1657. g.) vecuma nevarībā un prā-

vestu maiņā pirmajā iecirknī (Neuhauzens slimojis, tad miris

7. IV. 1734. un viņa vietā nācis J. B. Fišers, iecelts 14. V.).
Visvairs gan atbildība krīt uz f. Budbergu. 1735. g. 17. IV.

Budbergs lūdz landrātu kollēģiju viņu atlaist no baznīcas virs-

priekšnieka amata, arī citi virspriekšnieki grib tikt vaļā, bet

nav, ko likt viņu vietā. 3. VIL Budbergs atkal iesniedzis at-

teikšanos. Viņa gadi esot jau sen pāri, viņš arī maz varējis
ko derīgu padarīt, jo valdība nav viņu pabalstījusi, un tādēļ

viņa rīkojumiem nav klausījuši un tie palikuši neizpildīti („ohne

effect"). Citi landrāti viņam aizrāda, ka viņš neesot savus pie-

nākumus izpildījis, neesot vīzitējis visas baznīcas apriņķī un

tādēļ nevarot ne no viena prasīt, lai stātos viņa vietā. Tad

Budbergs deklārē, ka tas nemaz neesot viņa pienākums bijis
vīzitēt itin visas baznīcas apriņķī, — likumi to nemaz neprasot;

un vispār par baznīcas virspriekšnieka amata izpildīšanu viņš

esot atbildīgs ne landrātu kollēģijai, bet Ķeizariskai guber-
ņas pārvaldei. Beigās viņš noteikti paziņo, ka gada beigās
atstāšot pavisam virspriekšnieka amatu, kamēr Cēsu un Tēr-

batas apriņķu baznīcas virspriekšnieki mierā palikt savā amatā

līdz nākošam landtāgam 26
.

Tā arī Rīgas apriņķis palicis bez

sava baznīcas virspriekšnieka līdz 1737. g. landtāgam, kad

šai amatā tika izvirzīts landrāts Baltazārs fon Kampenhauzens.
Trīsdesmito gadu speciālo vīzitāciju virkne ieskaitāmas arī

vēl vīzitācijās vairākās Cēsu apriņķa draudzēs 1738. g., uz
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kurām norāda vēlākie vīzitāciju protokoli 27
.

Tās ir Aizkraukle,

Bērzaune, Cesvaine, Lazdona, Liezere, Ļaudona, Kalsnava un

Vestiena no otra un Liepkalns no pirmā iecirkņa.
Visas vīzitācijās no 1730.—35. g. notikušas pēc viena schē-

mata. Viņu galvenais uzdevums liekas būt bijis pārliecinā-
ties par to, kā tiek izpildīti 1726. un 1727. g. ģenerālkommi-
sijas noteikumi un priekšraksti, un atgādināt tos. Tas notiek

vēl diezgan maigā formā: „mācītājam atgādina", „no mācī-

tāja sagaida" („wird angedeutet", jjangesonnen'O- Redzamu

vietu protokolos atkal ieņem jautājumi par baznīcu un mā-

cītājmuižu celšanu un remontiem, par mācītājmuižas zemi un

zemnieku mājām un mācītāju kārtīgu algošanu, par skolu un

skolotājiem un netik vien par mācītāju garīgo darbu un drau-

dzes baznīcas un ticības dzīvi, bet arī par to, vai mācītājs

bieži aizceļo un paliek ilgi prom no draudzes, vai viņš ar

nepienācīgām prasībām nesaceļ ļaudis pret baznīcu un ne-

padara tos biklus, vai viņš neprasa maksu par slimnieku ap-

meklēšanu un pieņemšanu pie dievgalda, vai neatsakās bērnus

kristīt, kad viņam diezgan nesamaksā, vai neatraida no bikts

tos, kam nav bikts naudas, vai tiem, kas nes dāvanas, neat-

vieglina prasības („nachsehe") brūtes mācībā, vai, cik ilgi un

kādā veidā sagatavo („informire") jaunatni, kas iet pie diev-

galda pirmo reizi, vai ir saraksts par draudzes locekļiem, kur

atzīmētas viņu sekmes. Augšā attēlotie iestāžu priekšlikumi

un lēmumi 1730. g. neko jaunu nav ienesuši vīzitāciju sa-

turā, bet vīzitāciju kommisiju pamudinājumi un aizrādījuma

nepalika tomēr pavisam bez sekām.

Vairākkārt minētais baznīcas pabalsts trūcīgo baznīcu cel-

šanai un remontiem sācis ienākt 1728. g. un izmaksāts kādu

laiku diezgan kārtīgi. Līdz 1731. g. saņemti pavisam 4200 dāl-

deru (par 3V2 gadiem). Par 1732.—1734. g. saņemti vēl 1700

dālderu un 1500 rubļu. Bet pieprasījums Guberņas pārval-
dei 11. 111. 1737. pēc tālāka asignējuma negāja vairs tik gludi
uz priekšu. Ģenerālgubernātors pieprasīja 11. 111. 1740. no-

rēķinus par izsniegtajām summām, bet pēc to iesniegšanas,

laikam, nebij vairs nekādu šķēršļu pabalsta tālākai izmaksai 28
.

Baznīcas virspriekšnieki vairākkārt iesnieguši savus norēķinus
landrātu kollēģijai. Summu sadalīšana gan nav notikusi vien-

līdzīgi visu apriņķu starpā. 1735. g. jūlijā Rīgas apr. virs-
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priekšnieks paskaidro, ka viņš neko neesot saņēmis, jo viņa

apriņķī lielākā daļa baznīcu esot privātas. Cēsu un Tērbatas

apriņķu virspriekšnieki gan šādas summas saņēmuši 29
.

Kāds

norēķins Rīgas apr. baznīcas virspriekšnieka archīvā rāda, ka

no 1728. līdz 1740. g. Rīgas apriņķa kroņa baznīcām piešķirts

ap 1200 dālderu liels pabalsts: Umurgas baznīcai 1734. g. 30

dālderu, Burtnieku 1737. g. 300 dālderu, Mālpilij 1738. g. —

400 d., Valmierai 1739- g. 200 d., Lieljumpravas kapellai 1740. g.

130 d., Dolei (?, bez gada!) 130 dālderu un Siguldas baznīcai

kāda summa „akmeņa jumtam" 30
.

61 Skolu vīzitācijā. J. B. Fišera «priekšlikumi skolu uzla-

bošanai". 1735. g. decembrī un 1736. g. janvārī un februārī

prāvesti veica pēdējo ģenerālsuperintendenta Bruninka iero-

sināto lielāko darbu — Vidzemes lauku skolu vīzitāciju. Zi-

ņojumi par latviešu draudzēm laimīgā kārtā uzglabājušies gan-

drīz pilnīgi, lai arī ne visi vienādā plašumā un pilnībā. Pirmie

sāka ienākt Virskonsistorijā jau decembra beigās, pēdējie re-

ģistrēti tik 1736. g. vasarā. Tie deva Virskonsistorijai iespēju

sastādīt diezgan sīku un noteiktu pārskatu par skolas un iz-

glītības, un līdz ar to arī par reliģiskās atziņas stāvokli visā

provincē 31
.

Skolu vīzitācijās rezultātus H. Brūninks (f 24. I. 1736.) pats
vairs nedabūja izmantot. Viņa vietā par ģenerālsuperinten-
dentu tika iecelts 20. 111. Jakobs Benjamiņš Fišers 32

, vīrs, kas

labi pazina Vidzemes latviešu draudžu lietas un no sava tēva,

pazīstamā zviedru laiku ģenerālsuperintendenta Johanna Fi-

šera (1633—1705), liekas, bij mantojis arī interesi par tautas

izglītības veicināšanu. Viņš, kas, būdams vēl prāvests, pats

savām acīm bij vērojis skolu stāvokli Rīgas apriņķa pirmajā

iecirknī, tagad, tapis par ģenerālsuperintendentu un saņem-

dams ziņas par visas Vidzemes skolām, bij pilnā mērā spē-

jīgs attēlot dzīvu, spilgtu un iespaidīgu ainu par skolu lietām

Vidzemē. Pie sava pārskata sastādīšanas viņš ķēries tā paša

gada rudenī; tas atrodams kā pirmā daļa viņa memorandā;

«Priekšlikumi zemnieku skolu uzlabošanai Vidzemē" (Project
zur Verbeszerung der Baur-Schulen m Lieflandt). Virskonsi-

storijas archīvā uzglabātais Fišera paša rakstītais pirmuzme-

tums datēts vispirms ar 4. novembrī 1736. g., tad vēlāk la-
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bofs un papildināts un dabūjis jaunu datumu — 3. martu 1737.,

kad to iesniedza landtāgam 3
3.

Fišers papriekš sniedz pārskatu par skolu ārējo stāvokli:

mācības personālu, viņa algošanu un skolas ēkām, tad par

skolas iekšējo dzīvi: niecīgo skolēnu skaitu un skolas mācī-

bām. Memoranda otrā daļa apskata skolu bēdīgā stāvokļa

iemeslus, proti: cik vainojami kungi, mācītāji, skolotāji, zem-

nieki un viņu bērni. Trešā daļa sniedz beidzot labošanas

priekšlikumus.

Fišers, attēlojis skolotāju zemo morālisko un intelektuālo

līmeni, turpina: „Pamata iemesls šīm mūsu zemnieku skolo-

tāju neglītām ļaunām īpašībām (unformlichen und unartigen

qualitāten) visā zemē ir viņu atalgojums, kas pēc pērnziem
noturētās skolu vīzitācijās protokoliem viscaur ir augstākā
mērā nožēlojams: 1) drusku zemes, lielāko tiesu 1/8

arkla,

bet daudziem tikai 1/16 arkla, dažiem nav nemaz zemes, piem.

Liepupē, kur nav pat dārza vietas. Pie šī zemes mazuma nav

viņiem klāt 2) neviena strādnieka, nekādas tikko pietieko-

šas apkalpošanas lopu ganos utt. utt., bet viņiem pašiem jā-

apstrādā zeme, jāievāc raža, jākuļ, jāved malka, m summa viss

jādara pašiem; ļoti retās vietās muižas iekasē un pieved vi-

ņiem sieciņus, bet viņiem 3) gandrīz viscaur jāsadabū tie no

draudzes zemniekiem übagojot, un šo nabadzīgo krājumu kopā

vācot, bieži nedabūdami no zemniekiem nekādu labumu, viņi

tiek raidīti prom ar pilnu kravu visādu bārienu un lamas

vārdu. Un daudzās vietās viņiem neatļauj 4) pat meklēt šo

grūti savācamo uzturu."

Skolas ēkas tikai dažās vietās ir „vācu dzīvojamās ēkas",
bet daudzās vietās tikai zemnieku rijas, kurās aukstums un

gaismas trūkums traucē mācības. Visur, kur uzcelti „vācu ēr-

beģi", trūkst vajadzīgās blakus ēkas. Bet kur jādzīvo rijās,

tur tās izpilda arī visu pārējo ēku vietu: „rija ir dzīvojamā

istaba, kambaris (ja vēl tāds atrodas tur klāt) par klēti, ārdi

pirts vietā; piedarbam (Vor Riege) jābūt par govju un zir-

gu kūti."

Meklējot vainīgos, Fišers apstājas galvenā kārtā pie kun-

giem. „1) Kungi jeb draudzē atrodošos muižu īpašnieki ir

tiktāl vainojami par slikti nostādītām skolām, ka viņi ne-

sniedz mācītājiem roku, lai dabūtu zemnieku bērnus skolā,
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uzdodot visādus iemeslus, kā piem.: a) zemnieks nespēj sū-

tīt savu bērnu skolā un viņu tur uzturēt ar pārtiku, b) zem-

nieks nespēj pirkt grāmatas, c) zemnieks nokavē daudz darba,

ja viņam pirmdien jāgādā bērns uz sķolu un sestdien no sko-

las, d) te mācītāju uzdotie bērni par jauniem, te par lieliem,

un jau strādnieki, c) lasīšana nav zemniekiem tik vajadzīga,
bet pietiek, ja viņi tik mācītos katķismu un pātarus (Gebets-

formeln). Un tādu aizbildinājumu ir neskaitāms vairums.

2) Tā kā baznīcas likumu 11. nodaļas 10. § nosaka, ka mā-

cītājiem čakli jāskubina, lai bērni, kalpi un kalpones mācī-

tos lasīt grāmatas un varētu paši savām acīm redzēt, ko Dievs

savos svētos vārdos pavēl, tad mācītāju pienākums ir skai-

dri redzams, un skolu vīzitācijās parādījušas, ka mācītāji dzī-

vojot pēc šīs pavēles, taču tam neesot nekādu seku jeb skolā

nesūtot nevienu bērnu, jo kungi, kā jau teikts, nemaz neat-

balsta" (die Herrschaft keine Hand bieten will).

Pat runājot par zemnieku vainu, Fišers atgriežas pie kun-

giem. Kungi pabalstot zemniekus pretoties skolām, bet kur

kungi paši sniedz mācītājam roku, tur „droši vien... atrod tū-

līt labākas skolas arī līdzšinējos un tagadējos apstākļos". Tā-

dēļ, ja kungi nopietni ķertos pie lietas, skolas drīz vien tiktu

paceltas labākā stāvoklī.

Runājot par līdzekļiem, ar ko varētu uzlabot skolu stā-

vokli, Fišers apzīmē par visgrūtāko jautājumu — prasību pēc
citiem labākiem skolotājiem. Bet viņam arī šai ziņā ir savs

samērā viegli reālizējams projekts: izmācīt par skolotājiem
mazvāciešus — kroņa nabagu skolas audzēkņus Rīgā vai amat-

nieku dēlus laukos. Pret latviešu skolotāju sagatavošanu ir

viņam aizspriedumi; viņš arī paredz, ka kungi negribēs sa-

vus dzimtcilvēkus atlaist par skolotājiem. Par skolu materiālā

stāvokļa uzlabošanu viņš tālāk spriež: „Jāpadomā, vai nebūtu

derīgi 1) lai viscaur pie visām skolām pievienotu 1/4 arklu ze-

mes (kā mans nelaiķa tēvs jau 1694. g. lika priekšā Dieva)

mierā aizgājušam Zviedrijas ķēniņam Kārlim XI. un dabūja

viņa piekrišanu, kas īsi pēc tam notikušās Ķēn. Majestātes]

miršanas un uznākušā kara nemiera dēļ nepiedzīvoja izpil-
dīšanu), 2) lai pie zemes būtu klāt viens strādnieks un viena

kalpone apkalpošanai, 3) lai viscaur visās draudzēs saņemtu
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muižās rudenī no draudzes zemniekiem vienu zemes sieciņu no-

žāvētas labības (hartkorn) un pievestu skolotājiem".
No muižturiem Fišers vēl gaida, ka viņi pieturēs zemniekus

sūtīt bērnus skolās, palīdzēs mācītājiem pārliecināt nabaga

ļaudis, ka tas vajadzīgs vienīgi viņu dvēseles labklājības dēļ

(~es geschehe aus keiner anderen intention, als ihrer Seelen

bestes zu befordern"), bet arī vadīs un pabalstīs bērnu ap-

gādāšanu ar pārtiku (Fišers min pat kādu kopēdināšanas pie-

mēru) un mācības grāmatām (Bībeli, Rokas Grāmatu, Lielo

Katķismu un ābeci — kas kopā nosaukti par «zemnieku bi-

bliotēku"), labāk iekārtos skolas telpas un gādās par blakus

ēkām.

Fišera projekts ticis apspriests Virskonsistorijas aprindās.
Par eventuālām domu starpībām uzglabājies tikai viens lie-

cinieks — Virskonsistorijas archīvā atrodamās uz atsevišķas
loksnes rakstītās piezīmes pie skolu uzlabošanas priekšliku-

ma: «Annotationes bey dem Entwurf der Verbeszerung der

Schulen" 34
.

Šo piezīmju nezināmais autors ir vēl radikālāks

savos priekšlikumos nekā Fišers. Viņš ķeras tieši pie pašas

lietas, ka jaunatnei jāiemācās lasīt („ad rem ipsam, dasz die

Jugend lesen lerne") un atzīst, ka pēc pastāvošās baznīcas

satversmes var izlietot kādu spaidu līdzekli (medium com-

pellens), lai piespiestu bērnus iet skolā un mācīties lasīt, proti:

«nepielaist nevienu pie svētās kopības (ad sacram synaxin,
t. i. pie dievgalda) un neatļaut stāties laulībā, ja abas puses

neprot lasīt Rokas grāmatā. Rēveles kungi pierādījuši, ka

tas iespējams, un viņu metodi var droši imitēt — id quod
illustrandum". Deviņos punktos doti noteikti aizrādījumi, kā

šī prasība būtu reālizējama: no mācītāju vienprātības un viņu

vadoņa (ģenerālsuperintendenta) stingrības autors gaida īstās

sekmes un muižu pretestību cerē lauzt ar landtāga palīdzību,
— ar nākamo baznīcu un skolu vīzitāciju ģenerālsuperintendents
varētu šo noteikumu ievest „ar nopietnību un uzsvaru", do-

dot tur, kur nav baznīcas un muižas skolu, dispensu uz 1 jeb
2 gadiem. Kur rastos stipra pretošanās, tur varētu nākt pa-

līgā ar darbiniekiem un pūbliskiem līdzekļiem. Ja tos tāpat

izsola, tad jau katrs grib tos dabūt un pats tik «plānus gal-

diņus urbt" («Bietet man die so aus, will ein jeder haben

und dūnne Bretter boh[ren]"). «Neviens apgabals nav gan
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tik bēdīgā stāvoklī, ka viens otrs nebūtu tur, kas prot lasīt

Kungi var tādus ņemt, dot viņiem kādas priekšrocības un brī-

vības (einige beneficia und frevheiten), lai viņi mācītu jaunus

ļaudis." Jau diezgan bijis atgādinājumu uzlabot un iekārtot

skolas; kas bijis kūtrs un tagad atrod šai rīkojumā grūtības,
lai meklē vainu pie sevis paša; — vēlāk viņš būs uzmanīgāks
(„habeat sibi, m posterum attentius"). „

Vaimanāšana būs jā-

klausās 3—4 gadus, tad ledus būs salauzts un pēcnācēji sla-

vēs to."

Otrs piezīmju nodalījums runā par skolām un skolotājiem.
Vācu skolas laukos autors atzīst vispār par liekām, tām vieta

pilsētās. Viņš uzstāda vispārēju tēsi: «Nevācu skolām jāgādā
nevācu skolotāji" un 4 punktos pamato to un rāda tās prak-
tisku piemērošanu, sekojot zviedru laika rīkojumam. Trešais

nodalījums runā par skolotāju algošanu (Subsistence der do-

centen) un prasa ķestera un skolotāja darba saskaņošanu un

dalīšanu, nostādot vienu otram par palīgu. Ķesterim jāsaņem

zeme un sieciņi un jāuztur skolotājs, saskaņā ar nolīgumu
pašu starpā vai ar mācītāja un baznīcas kommisijas starpr

niecību. Abiem darbojoties labā saskaņā, būtu taisnīgāk un

labāk nokārtojama arī viņu dzīvokļa un atalgojuma lieta.

Nākošais nodalījums piegriežas skolu ēkām: baznīcas vī-

zitācijās varētu pamudināt muižturus gādāt skolu ēkas, bet

tās mēdzot prasīt tikai vislielākā vajadzībā. Mācības grāmatu

gādāšanai nezināmais autors ieteic dibināt kasi, no kuras va-

rētu allaž ņemt izdošanas izdevumus: «iespiedējam jānovēl viņa

likumīgā peļņa, bet kapitāla intereses tad atkristu un grā-

matas būtu lētākas."

Beigu piezīmes («additamenta") liecina, ka autoram ir to-

mēr zināmas bažas par to, vai tik nu izdosies visus plānus reā-

lizēt Viņš ieteic iesniegt priekšlikumus landtāgam un pēc

landtāga izlemšanas izdabūt ģenerālgubernātora patentu, kas

izsludinātu ģenerālsuperintendenta izdarāmu baznīcas un sko-

las vīzitāciju. Viņš izteic cerību, ka ne landtāgs, ne ģenerāl-

gubernātors necels pretrunas, bet paredz, ka «nākamā spe-

ciālā izpildīšanā (application) būs vajadzīga gudrība, izturība,

pacietība uņ nopietnība," ka vajadzēs izlabot atrastos «ne-

krietno un neuzticīgo virs- un apakšskolotāju trūkumus" („die
defectus der untūchtigen und untreuen Ober- und Unterdo-
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centein") un meklēt atbalstu arī pie citām valdības iestādēm.

Raksts beidzas ar vārdiem: «Izsakot vēlējumos un padomus,
kā arī izgādājot pavēles, jāievēro, lai lieta netik vien būtu

laba, bet arī mūsu tagadējā baznīcas un skolas stāvoklī ie-

spējama, pēc aizrādītiem principiem angefūhrten Ra-

tionen") pamatīga, katram saprotama un viegli izve-

dama. Lai tā nepaliktu vienošanās, izmainot rakstus ar pia

desideria («pia desideria Schrift Wechsel conventus~."), tad

Dievs lai palīdz tam, kam rokās airis, kā vīram izpildīt (savu

uzdevumu). Ko Dievs *srib izlietot savās lietās, tos lai viņš

apgaismo!"
Šīs piezīmes, liekas, tālāk par Virskonsistorijas aprindām

nav tikušas.

7. 1737. gada landtāga lēmumi baznīcas un skolu lietās.

1737. g. 17. februārī sanāca landtāgs, kura sēdes ieilga līdz

16. martam 35
.

Landrātu kollēģijas priekšlikumos tūlīt pēc aiz-

rādījuma uz vakancēm kollēģijas sastāvā, nāca atgādinājums,
ka «baznīcas un skolas zemē nav vēl nemaz ideālā un tādā.

iekārtojumā, kā to prasa šīs svētīgās lietas nepieciešamība,
un tādēļ kristīgs pienākums katrā ziņā prasa, lai šai sapulcē

rūpētos par to un ar Dievam patīkamiem priekšlikumiem at-

rastu noderīgus un pietiekošus līdzēkļus, lai pienācīgi kal-

potu visaugstākajam Dievam, izplatītu nezinātāju vidū viņa
vārdu un gribas atziņu, un ar to vairotu Dieva slavu un vei-

cinātu vislabākā veidā nabaga dvēseļu labklājību."

Apspriežot priekšlikumu, nolemj savākt attiecīgās «vēlēša-

nās un trūkumus" un tādēļ pieprasīt vajadzīgās ziņas no Virs-

konsistorijas. 1. 111. priekš pusdienas nosūtīts raksts, un jau

3. 111. pēc pusdienas ienāk atbilde līdz ar augšā raksturoto

Fišera projektu par zemes skolu uzlabošanu, jādomā, tai veidā,

kā šis projekts galīgā redakcijā uzglabājies Virskonsistorijas
archīvā. Baznīcas un skolas stāvokļa uzlabošanai Fišers

izvirza tiešu projektu par skolu uzlabošanu. Pie tam tādu

projektu, kas visu atbildību par līdzšinējiem trūkumiem un

gaidāmiem panākumiem uzliek muižturiem, t. i. bruņniecībai.
Nākošā dienā ienāk vēl otrs Virskonsistorijas projekts — par

«trūcīgu mācītāja atraitņu apgādāšanu", dibinot mācītāja at-

raitņu kases, un abus projektus tad nodod šaurākai deputātu
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kommisijai, lai tā apspriestu priekšlikumus un sagatavotu

priekšlikumus bruņniecības lēmumiem (desideria). Landtāgam

tomēr ir citi dienas kārtības punkti, kas vairāk nodarbina

muižniekus, proti: muižniecības matrikula un zemes likumu

(Landesordnung) sastādīšana. Tādēļ vajadzīgs vēl īpašs Virs-

konsistorijas prezidenta f. Budenbroka atgādinājums, lai lieta

virzītos uz priekšu. 9. 111. landmaršals, t i. tas pats Buden-

broks, iesniedz landrātiem deputātu domas par ģenerālsuper-
intendenta projektiem. Landrātiem savukārt ir „vēl šis un tas,

ko atgādināt, kas būtu jārēgulē". Provizorisku ziņojumu visai

bruņniecībai landmaršals iesniedz 11. 111., un tad arī notiek,

liekas, dažas pārrunas.

Landtāga aktīs inav vairs atrodams Fišera projekts par

skolu uzlabošanu un šī projekta pavadraksts. Kaut gan attie-

cīgā žūkšņa virsraksts min abus projektus, tomēr iešūts tikai

projekts par «trūcīgu mācītāja atraitņu apgādāšanu", ar savu

pavadrakstu 3
6. Deputātu kommisijas domas atspoguļo divi aktīs

atrodami uzmetumi. Pirmais liekas kāds atsevišķs (viena de-

putāta?) priekšlikums vai kommisijas pirmuzmetums un aizķer
baznīcu un skolu lietas 5 punktos; otrs — deputātu oficiālais

priekšlikums 4 punktos ar atzīmēm par landrātu kollēģijai do-

tiem uzdevumiem pie katra punkta 3
7.

Pirmais punkts abos

priekšlikumos, turoties pie attiecīgā lēmuma 1730. g. landtāgā,

piegriežas jau agrāk minētam kroņa pabalstam — 1200 dāl-

deriem un prasa viņu izlietošanas «akurātu priekšlikumu ie-

sniegšanu bruņniecības kancelejā un apspriešanu landtāgos."
Otrs punkts abos priekšlikumos saskan tikai konstatējumā,

ka baznīcas un skolas vēl ļoti sliktā stāvoklī, pie kam pirmais

priekšlikums konkrētāk norāda uz prīvāto muižu baznīcām

un skolām, bet oficiālais priekšlikums tai vietā runā par

«vietām slikto baznīcas stāvokli". Pirmais priekšlikums nu grib
uzlabot stāvokli ar to, ka uzdod landrātiem dabūt līdzekļus no

zināmiem 1200 dālderiem. Oficiālais desīderijs prasa nopietnas

vīzitācijās vietās (m loco) un uzaicina landrātus, īpaši baznī-

cas virspriešniekus, «piedabūt ģenerālsuperintendentu stāties

visdrīzākā laikā pie baznīcas ģenerālvīzitācijas" un, kā tas

katrā vietā vajadzīgs, «rūpēties un gādāt par baznīcu un drau-

džu labumu Dievam par godu un draudzes locekļiem par svē-

tību". Trešais punkts runā par grāfa Cincendorfa pamudinā-
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jumu vākt līdzekļus Bībeles iespiešanai: pirmais priekšlikums

min tikai igauņu Vecās Derības iespiešanu, kam „savakts ar

muižnieku labprātīgiem ziedojumiem jau diezgan daudz nau-

das" („ein zieml. Ouanfum am Gelde"), bet otrs — atzīmē,

ka pēc Cincendorfa pamudinājuma projektēts iespiest igauņu

un latviešu bībeli. Tā kā vispārīgās bruņniecības pārrunās bij

noskaidrojies, ka nav tieksmes dot bībeļu iespiešanai kaut ko

no vispārējās kases, tad arī trešā punktā tikai izteikta vēlē-

šanās šo lietu veicināt, un landrāti dabū uzdevumu ievākt

ziņas un ~pēc iespējas" rūpēties, lai darbs tiktu nobeigts. Ce-

turtais punkts ierosina mācītāju ģenerālsinožu sasaukšanu ģe-

nerālsuperintendenta vadībā, lai apspriestos par līdzekļiem un

ceļiem baznīcas stāvokļa uzlabošanai, atsaucoties uz šādas rī-

cības labiem panākumiem Igaunijā (im Revalschen). Pirmais

priekšlikums ievada šo vēlējumos vēl ar aizrādījumu: īsto kri-

stietību zemniekos kavējot tas, ka daudz vietās mācītāji un

skolotāji vai nu izpilda savu darbu vienaldzīgi (kaltsinnig),
vai ar savu ļauno dzīvi ir draudzei par piedauzību. Šo ierosi-

nājumu landrāti savukārt ieteic nodot ģenerālsuperintendentamu
Pirmā priekšlikuma piektais punkts nav nemaz vairs iekļuvis

oficiālajā priekšlikumā: tas paredz bērniem nepieciešamo grā-

matu (ābeces, katķisma un Rokas Grāmatas) apgādāšanu ar

līdzekļiem, kas atliktu no tik bieži daudzinātiem 1200 dālde-

riem, kad baznīcas nu lielāko tiesu savestas kārtībā. Fišera

priekšlikums grāmatu lietā bij daudz radikālāks: viņš projek-
tēja, ka muižnieki varētu izlikt vajadzīgās summas, ievācot pa-

mazītēm atmaksas no zemniekiem, vai arī dāvināt grāmatas,
atlaižot kādu daļu no gada nodevām (die Būcher ihnen frev

zu schenken durch Nachlassung einiger parcelen von der Ge-

rechtigkeit, die doch so jāhrlich nicht richtig fallen").
Abu desīderiju priekšlikumu salīdzinājums rāda, ka depu-

tātu kommisijas vai atsevišķa deputāta pirmuzmetums centies

visus izdevumus novelt no privātajiem muižturiem uz valdību

un arī vainu uzgrūzt mācītājiem un skolotājiem, kamēr oficiā-

lais priekšlikums it kā ieturējis vairāk valstiskas politikas lī-

nijas: projektētā ģenerālvīzitācija jau varēja izvērsties par

jūtamu spiedienu uz atsevišķiem muižturiem, Tas var būt bijis
landrātu nopelns, kas, kā jau landtāga protokols norāda, at-

gādinājuši deputātiem, kas vēl būtu jāregulē (sk. augšā). Land-
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rātu vidū jau toreiz bij ļoti redzama vieta Baltazāram fon

Kampenhauzenam, kas blakus ģenerālienei fon Hallartei bij ie-

vērojamākais pietisma pārstāvis Baltijas muižnieku vidū un

neatlaidīgs baznīcas draugs un veicinātājs 38
.

1730. g. landtāgā

viņš nav bijis klāt.

1739- g« 12. martā tiek paziņots landtāga lēmums skolu lietās:

„Nebūs gan neviena muižnieku vidū, kas nevēlētos skolu uzla-

bošanu un netiektos to no savas puses veicināt. Bet tā ,kā

skolu stāvoklis zemē nav viscaur vienāds un ģenerālsuper-
intendenta kunga minētie trūkumi vienā otrā vietā gan varētu

būt sastopami, bet daudzās vietās skolas, gods Dievam! atrodas

labākā un labi iekārtotā stāvoklī, tad nevar viscaur pieņemt

nekādu vispārēju lēmumu par visām skolām. Tādēļ ir vē-

lēšanās, lai ģenerālsuperintendenta kungs kopā ar baznīcas virs-

priekšniekiem sarīkotu tik ļoti vajadzīgo baznīcas vīzitāciju,

smalki izpētītu katras draudzes skolas stāvokli m loco, parū-

pētos novērst sastopamos trūkumus un kopā ar draudzes muiž-

turiem un mācītājiem pacelt skolas saskaņā ar apstākļiem labā

stāvoklī nabaga zemniekiem par labu; un ja šādai eventuālai

rīcībai citādi nerastos panākums, tad lai baznīcas virspriekš-
nieka kungs un vajadzības gadījumā arī rezidējošais landrāts

grieztos pienācīgā vietā un gādātu panākumu".

Mācītāju atraitņu apgādāšanai muižnieki neuzņēmās nekādas

saistības un apgrūtinājumus („keine beschwerliche gravation
des Landes"). Un kad landtāgam beidzoties, ievēlē īpašu de-

putātu kommisiju landtāgā izvirzīto jautājumu nokārtošanai,

tad gan uzdod tai arī konferēt ar Virskonsistoriju par skolām

un mācītāju atraitņu apgādāšanu un izlemt šīs lietas, bet tā,

lai lēmums nesagādātu zemei nekādus īpašus vai smagus ap-

grūtinājumus.

Cik ļoti muižnieki vairījās no materiāliem apgrūtināju-
miem baznīcu un skolu labā, par to liecina arī uztraukums,

kas bij radies pēc 1725.—1728. g. ģenerālvīzitācijas rīkojuma

(kā vēlāk izrādījās, tad tikai Pērnavas apriņķī atsev. draudzēs),
kas prasīja no visiem draudzē dzīvojošiem vāciešiem no katra

1 dālderi gadā baznīcas labā. Jau 1730. g. landtāgs bij to no-

saucis par jaunu nelikumīgu nastu („ein neues onus wieder

aile billigkeit"). Un muižnieki nerimās, kamēr šī prasība ne-
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tika ierobežota. 1735. g. 21. oktobrī, kad jau bij noskaidrojies,
ka tā nav vispārēja prasība, rezidējošais landrāts rakstīja ofi-

ciālu pieprasījumu Virskonsistorijai atcelt šo nodokli un vispār

atturēties no neparastiem nodokļiem un jauninājumiem (von

ungew6hnlichen exactionen und neuerungen abstehen), atgā-

dinādams, ka nedrīkst uzlikt nekādas nodevas bez valdības

rīkojuma un muižturu brīvprātīgas apņemšanās („freiwillige
Beliebung") 39

.

— Pērnavas prāvesta Vestring'a paskaidrojums

Virskonsistorijai, datēts 25. I. 1737. g., paskaidroja, ka pra-

sība attiecas tikai uz vāciešiem, kas dzīvo uz zemnieku zemes,

bet negrib zemnieku nodokļus maksāt.

Bet bez materiāliem līdzekļiem baznīcu un skolu uzlabo-

šana grūti bij domājama, tādēļ arī no kommisijas konferencēm

ar Virskonsistoriju vienīgais reālais iznākums bij drīza baz-

nīcas ģenerālkommisijas sastādīšana un draudžu ģenerālvīzi-

tācija. Tai pa priekšu aizsteigusies vēl speciāla vīzitācijā at-

sevišķās Cēsu apriņķa draudzēs.

8. Ģenerālvīzitācija 1739. un 1740. g. 1737. g. 21. decembrī

izdots ģenerālgubemātora patents, kas ziņoja, ka baznīcu un

skolu uzlabošanai un .pacelšanai zemē neizvairāmi vajadzīga
otrreizēja baznīcas ģenerālvīzitācija, un tādu tad arī baznī-

cas virspriekšnieks ar ģenerālsuperintendentu noturēšot Rīgas

apriņķī vēl 1738. g. ziemā 40 ). Vīzitācijā tomēr aizkavējās, un

tikai gadu vēlāk —- 1739- g- 10. janvārī baznīcas virspriekšnieks
B. f. Kampenhauzens kopā ar ģenerālsuperintendentu J. B. Fi-

šeru un diviem asistentiem (ar attiecīgā iecirkņa prāvestu vai

viņa vietnieku un assessor nobilis) sāka grūto uzdevumu ar

Valmieras draudzes vīzitāciju. Kampenhauzens pilnā mērā ap-

zinās ģenerālkommisijas uzdevumu sagādāt pārskatu par pa-

tieso baznīcas un skolas stāvokli un darboties par „nabaga zemes

ļaužu nemirstīgo dvēseļu labumu un pestīšanu" „zum Nutzen

und Heil der unsterblichen Seelen des armen Landvolks"). Vī-

zitācijā aizvilkās līdz 23. martam un sabojāja viņa veselību, bet

viņš iztur līdz galam, stingru roku izravēdams nezāles baznīcas

un skolas druvā, vienā gadījumā pat tieši iesniegdams Virskon-

sistorijai sūdzību par draudzes mācītāju (Baltazāru Bergmani
Ādažos) 41

. Sakopodams slēdzienus, kas iegūti 29 draudzēs īpašā

bruņniecībai adresētā memorandā, viņš uzsver, ka „posts ir
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lielāks nekā to vispār iedomājas", ka baznīcas un skolas zemē

tiklab ārējā kā iekšējā ziņā atrodas visnožēlojamākā veidā,

„un viņš nevar slēpt, ka ir gluži bez pamata, kad runā par

ziedošu labklājību zemē, kaut gan patiesība ir pilnīgā pret-

statā"... „Kā tam vajadzētu un kā tas varētu būt, tas vēl nedod

pamatu spriest par to, kā tas patiesībā ir. Tā man, īsi sakot, jā-

atzīstas, ka, izņemot pavisam niecīgu daļu, pārējais gandrīz
viscauri atrodas aizkavētā un nožēlojamā akluma un ļaunuma

stāvoklī" (1689. lp.). Jādomā, ka Kampenhauzens nerimās

daudzināt savus novērojumus un atzinumus arī citiem land-

rātiem, kad viņš, izveseļojies no vīzitācijās laikā iegūtās grūtās

slimības, 1739. g- augustā ieradās atkal Rīgā izpildīt rezidējošā

landrāta pienākumus, un visādi centās panākt, „lai zemes lab-

klājība pieaugtu arī šais (baznīcas un skolas) lietās, un mūsu

zemniekiem, kas dzīvē ir mūsu dzimtļaudis, notiktu īpatīgā žēla-

stība, ka viņi pēc nāves varētu kā atbrīvoti rādīties Dieva

priekšā, un viņiem nevajadzētu aiz īpatīgas vainas, pēc tam

kad viņi būs nolikuši verdzību šai pasaulē, būt par velna mū-

žīgiem vergiem" (1708. lp.).
Cēsu apriņķa draudžu ģenerālvīzitāciju ģenerālgubemātora

patents parastā formā izsludināja tikai 13. VIII. 1740. g., no-

liekot tās laiku jau septembrī. Piekodinājumus visiem ierasties

noteiktā vietā un laikā šoreiz atbalstīja tiešs norādījums uz

zviedru laikā izdoto baznīclikumu noteikumiem par vīzitāci-

jām (XXIV 7) 42
~ Vīzitācijā sākās 28. septembrī Madlienas

draudzē un turpinājās visu oktobri un arī vēl novembrī 14

pirmā iecirkņa draudzēs. Baznīcas ģenerālkommisijas locekļi

bij baznīcas virspriekšnieks Kārlis Gustavs fon Budenbroks,

ģenerālsuperintendents J. B. Fišers, pirmā iecirkņa prāvests

mag. J. Eb. Hinkeldeijs vai viņa vietnieks un atkal kāds assessor

nobilis 43
.

Nezināmu iemeslu dēļ kommisijas darbība pārtraukta
10. novembrī Cēsīs. Tikai pēc sešiem gadiem 15. XII. 1746. g.

ģenerālgubernātora patents izziņoja ģenerālvīzitācijas turpinā-
šanu Cēsu apriņķī nākošā gada janvārī 44

,
bet arī tad vēl tā

nav notikusi, un jauns patents 11. XI. 1747. g. izziņoja to

1748. g. sākumā. No 18. I. līdz 24. 11. tad arī vīzitētas visas

otrā iecirkņa draudzes un pirmā iecirkņa Liepkalne, kas nebij
vīzitētā 1740. g. Ģenerālkommisijas sastāvs šoreiz pavisam cits:

baznīcas virspriekšnieks Kasp. f. Sternfelds, ģenerālsuperinten-
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dents J. Andr. Cimmermanis, prāvests K. V. Jakobijs un asses-

sor nobilis 45
.

Katras draudzes vīzitācijā ilga 2—3 dienas, reti ilgāk, piem.

Valmierā 5 dienas. Protokoli visi sastādīti pēc viena un tā

paša schēmata, sīki pārgrozījumi jautājumos atsevišķās vietās

izriet no turienes sevišķiem apstākļiem, kas atklājušies ie-

priekšējos jautājumos vai izriet no agrāko vīzitāciju notei-

kumiem m loco. Jautājumu schēmats un tāpat rīkojumi, ko

dod katrā vietā, jau iepriekš izstrādāti. Rīgas un Cēsu ap-

riņķu noteikumi atšķiras tikai niecīgos sīkumos. Ģenerālvīzi-

tācijas sākās ar dievkalpojumu baznīcā, kur sprediķo drau-

dzes mācītājs un attiecīgu uzrunu tur iecirkņa prāvests. Te

arī notur pārbaudījumu katķisma prašanā un katēchizāciju, un

paziņo draudzei visus rīkojumus, kas uz viņu attiecas. Tad

baznīcas priekšnieka pilī vai muižā notur vīzitāciju, visiem

muižturiem, mācītājam un skolotājam, kā arī draudzes aiz-

bildņiem («pērminderiem") jeb desmitniekiem klāt esot. Jau-

tājumus uzstāda un rīkojumus dod kādās 17—20 nodaļās: Pa-

tronus et Compatroni (21 jautāj. pārbauda draudzes admini-

strāciju un disciplīnu), baznīcas manta; baznīcas rīki, baznī-

cas būve (ieslēgti arī jautājumi par baznīcas kapsētu), mācītāj-

muižas būve, draudzes skolas būve, eventuāli arī ērģelnieka

māja, nabagi un patversmes, eventuāli muižas skolas, mācītāju

atraitņu zeme (tādas parasti nav, kaut gan tā paredzēta jau

zviedru laikos), mācītāju alga, skolotāja un eventuāli ērģel-
nieka alga, ķestera jeb zvaniķa, eventuāli priekšdziedātāja alga,
Pastor ejusque Labores (mācītājs un viņa darbi), draudze,

baznīcas amata darīšanas (Kirchen Actus), netikumi (Laster),

(latviešu) skolotāja persona, skolotāja darbs (Schuhlmeisters

Dienst).
Visās nodaļās dod dažādus rīkojumus, kas atgādina vienu

otru zviedru noteikumu, zemes likumus un retos gadījumos
satur arī jaunus priekšrakstus. Šie ar virsrakstu „verordnet"

apzīmētie rīkojumi rūpīgi tiek ierakstīti protokolā, mēdz at-

kārtoties burtiski katrā draudzē, arī tur, kur jau tiek izpil-
dīti, un ieņem diezgan daudz vietas, reizēm pat veselu lapas

pusi. Par draudzes administrāciju un disciplīnu izdod kādus

15 rīkojumus, par garīgo dzīvi kādus 25; materiālos apstākļus
aizķer kādi 10—15. Par rīkojumu neizpildīšanu piedraudēts
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sods, visbiežāk naudas sods, baznīcas lādei par labu. Par at-

raušanos no repartīcijas baznīcas, mācītājmuižas un skolas bū-

vei draud divkāršas repartīcijas tiesas uzlikšana, par tālāku

vilcināšanos ziņo bāznīcas virspriekšniekam, lai tas piespiestu

izpildīt prasības („Zur Erhaltung promter Execution"). Par

nolaidību baznīcas sētas un kaulu kambara taisīšanā un uztu-

rēšanā jāmaksā sods atraitņu kasei.

1739. un 1740. g. ģenerālvīzitācijas protokoli rāda nopietnu

mēģinājumu nostiprināt kārtīgu baznīcas dzīvi un dēstīt ļaudīs

kristīgās atziņas. Laba tiesa nederīgu darbinieku tiek sijāti,

sodīti, biedināti ar atlaišanu un pat atlaisti; svarīgākās sūdzības

par mācītājiem uz vīzitācijās materiālu pamata nāk Virskon-

sistorijā un pat citās tiesas iestādēs izmeklēšanai un sodīšanai.

Kūtrībai un nolaidībai baznīcas parašās un reliģiskā ētiskā

dzīvē pieteic nesaudzīgu cīņu. Atklājas arī zināmas dažādības

mācītāju rīcībā, teoloģisku principu un darbības paņēmienu

ziņā. Un galu galā protokoli dod liecību, ka zemē modušies

jauni centieni: Valmieras, Raunas, Cēsu un Smiltenes drau-

džu vīzitācijās protokoli sniedz datus par kādu jaunu kustību,

uz ko mācītāji pa lielai daļai noskatās ar nesaprašu un ne-

mieru — tā ir latviešu brāļu draudzes kustība.

Protokoli dod daudz konkrēta materiāla, lai varētu spriest

par zemes faktisko baznīcas tui ticības dzīvi. Atbildes prasa

netik vien no baznīcpriekšniekiem, muitžuriem un mācītājiem,

bet arī no pērminderiem. Atsevišķi jautājumi tiek īpaši atkār-

toti (latviski) šiem latviešu zemnieku pārstāvjiem, un viņu
atbildes ne vienmēr saskan ar kungu aizrādījumiem. Tā var

dabūt no protokoliem it vispusīgu apgaismojumu. Zināms, snieg-

tās ziņas ne vienmēr absolūti drošas: vienā otrā gadījumā at-

bildētāji mēģina izgrozīties no nepatīkamu lietu konstatējuma,
dažās draudzēs un dažos brīžos arī vīzitācijās kommisija it kā

vieglāk un pavirši izpilda savu uzdevumu, apmierinādamās ar

vairāk formālas dabas atbildēm. — Protokoliem pievienoti arī da-

žādi dokumenti, gan saimniecības un tiesību lietās, gan arīpaskai-

drojumi un sūdzības par atsevišķu personu dzīvi un darbību.

Ar ģenerālvīzitācijas novērojumiem, liekas, stāv sakarā Virs-

konsistorijas prezidenta f. Volfenšilda projekts par mācītāju

atsvabināšanu no lauksaimniecības un cietas mācītāja algas

noteikšanu, kas radies četrdesmito gadu sākumā 46
.
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4. MĀCĪTĀJU MATERIĀLAIS STĀVOKLIS.

1. Mācītāja tiesa. Laba mācītāja dabūšana atkarīga mo pie-

nācīgas algas un viņa amata cienīgiem dzīves apstākļiem, —

šādu paroli formulēja, kā jau minēts, prāvests Chr. G. Neu-

hauzens 1729. g., un viņa sauciens atrada atbalsi Virskonsisto-

rijā, Guberņas pārvaldē un landtāgā (sk. augšā 93. ss. lp.). Bet

prasība celt un labot mācītājmuižas, nokārtot viņu saimniecību

un mācītāju algošanu nebij tik viegli reālizējama. 1739- un

1740. g. ģenerālvīzitācijas laikā vēl nav apmierinātas visas mā-

cītāju laicīgās vajadzības un likumīgās prasības algas un iz-

tikas ziņā; nokārtota tikai mācītāju algošana naudā un graudā
(t. s. mācītāja tiesa, Priestergerechtigkeit) un lielumā un vi-

sumā mācītājmuižu saimniecība.

Apspriežot iesniegto sūdzību, muižnieku konvents 1712. g.

7. jūlijā paredzēja iespēju samazināt muižu nododamo mācī-

tāju tiesu uz pusi, atstājot muižturiem vienoties ar mācītāju

labis prātis, cik īsti viņi varētu dot vairāk par to X Oficiāli ie-

veda pustiesu gan tikai kroņa muižām „kronim par labu", bet

arī privātās ir mēģinājušas izkaulēt no mācītājiem kādus

atvieglinājumus, vai no viņu tiesas ko atraut 2
.

Un mācītāji pir-

mos gados, liekas, lielāko tiesu arī palikuši mierā ar to, ko

varēja dabūt, kā no kungiem, tā zemniekiem. Pēdējiem jau arī

nemaz nebij tik viegli nodot pilnu tiesu, bet par viņu atviegli-
nāšanu neviens nav rūpējies, izņemot vienu otru labsirdīgu

mācītāju, kas atzina, ka „inabaga zemnieks nevar samaksāt",

un neuzmācās viņam ar savām prasībām 3
. Vispārējā nabadzība

bij nereti par nepārvaramu šķērsli. Mācītāji nevarēja pat no

saviem pašu ļaudīm izdabūt visu, kas pēc likuma pienācās 4
.

Turklāt daļa mācītāja pagastu māju vel divdesmitos gados bij

bez zemniekiem, un ņo tukšas mājas jau neko nevarēja dabūt,

izņemot vietas, kur tās varēja iznomāt, kā piem. Ādažos —

Rīgas tuvumā 5
.

Par sekmīgu parādu piedzīšanu varēja domāt

tikai tur, kur jau bij baznīcpriekšnieki un kur viņi uzņēmās

par to rūpēties. Atsevišķos gadījumos grūti izšķirt, vai mā-

cītāja tiesas atraušana notikusi aiz līdzekļu trūkuma, vai no-

laidības, vai ļaunprātības. Katrā ziņā 1726. un 1727. g. ģenerāl-
vīzitācijas laikā nekārtīga tiesas nodošana vēl parasta lieta,

un iztrūkumi mēdz būt diezgan lieli un pa vairākiem gadiem.
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Neražas gadi, zināms, liela mēra traucēja arī mācītajā tiesas

kārtīgu ienākšanu, un tādu toreiz netrūka, piem. 1716-, 1729.,

1730., 1731., 1734, 1737., 1741., 1742.

Viss mācītāja tiesas vairums bij ievācams no zemniekiem.

Bet zemnieku sieciņu nodošana tieši mācītājmuižā bij diez-

gan sarežģīta un neērta, un jau zviedru laikos Tērbatas apriņķa

vīzitācijā 1736. g., tad landtāga recesā 1646. g. un atkal 1650. g.,

1676. g. un ar uzsvaru 1687. g. 17. X. un 1690. g. landtāgs bij no-

lēmis dot muižniekiem tiesību piedzīt no zemniekiem mācītāju

sieciņus. Reglaments kroņa muižu arendātoriem un zemnie-

kiem 1696. g. 21. 111. uzlika pirmajiem pienākumu „ikgadus
līdz ar vaku grāmatu rentēm pieprasīt un saņemt mācītāju sie-

ciņus un nodot tos kopā ar to, kas mācītājam pienākas no mui-

žas pēc katras muižas parašām un noteikumiem, mācītājmuižā,

nokārtot un saņemt kvīti"; par atteikšanos no starpniecības

draudēja diezgan liels sods 6
.

Šī kārtība bij mācītājam ērtāka,

jo atsvabināja viņu no ievākšanas pienākumiem, un muižniekiem

izdevīga, jo nostiprināja viņu stāvokli tiklab pret mācītāju

kā zemnieku. Taču agrākā kārtība nav tik drīz pavisam iz-

beigusies un par nemiera gadiem muižas bij parasti atturējušās
ievākt zemnieku sieciņus. 1726./1727. g. ģenerālvīzitācijas pro-

tokoli liecina, ka mācītājam nākas gandrīz visur pašam gādāt
par sieciņu nodošanu, un muižu starpniecības pienākums par

jaunu jāatgādina tām. Tomēr vēl 1739-/1740. g. bij diezgan daudz

gadījumu, kur pats mācītājs pieņēmis zemnieku sieciņus. Taču

toreizējās ģenerālvīzitācijas laikā viņš vienmēr no savas puses

lūdza pēc muižas starpniecības, un ģenerālkommisija deva rīko-

jumu turēties pie „landtāga lēmuma un gandrīz viscaur pie-

ņemtās zemes parašas", ka muižas saņemtu savu zemnieku sie-

ciņus un nodotu katru gadu mācītājam vienā reizē pēc Rīgas

mēra, kur 3 sieciņi iet uz vienu pūru 7
-

Tikai „tiesas cāļus"
saimnieki nodevuši tieši mācītājmuižā 8

.

Šādā kārtā beidzot atbildība par zemnieku sieciņu nodo-

šanu uzgūlās uz muižturiem, un mācītāji ar viņu palīdzību varēja

pieturēt zemniekus nodot savu tiesu. Bet līdz tam bij jā-

piedzīvo diezgan daudz sarežģījumu un nepatikšanu šai lietā-

-1721. g. izcēlusies pat vispārēja sarakstīšanās Virskonsisto-

rijas un mācītāju starpā zemnieku parādu dēļ. Vēl 1739-/40. g.

vīzitācijā konstatēti gadījumi, kad muižkungi nemaz nerūpē-
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jias par to, lai sieciņus nodotu visi zemnieki, bet dod tik

mācītājam tālāk, cik nu ienācis.

Pirmiem krievu valdības gaddesmitiem raksturīgs tas, ka

zudumā gāja ne tik vien mācītāju ienākumi no tukšajām zem-

nieku mājām, bet arī no tām mājām, ko muiža „ievilka" sev.

Spriežot pēc 1739.—1740. g. vīzitācijās protokola muižas līdz tam

neko nedeva mācītājam par piesavināto zemnieku zemi, un

ievilkto māju bija vienā otrā draudzē laba tiesa, piem. Trikātā

70, Ķeipenē 12. Arī no zemniekiem, kas dzīvoja uz muižas

zemes, mācītāji līdz minētam laikam neko nebija saņēmuši.

Tikai tagad atgādināja muižām viņu pienākumus šai ziņā, jo

muiža taču neprasīšot un arī nevarot prasīt sev peļņu mācītā-

jam par zaudējumu („angesehen der Hof mit Pastoris Nach-

teile zu lucriren nicht verlangen wird, noch kan") 9
.

Par muižu patvarībām un nekārtībām algas un tiesas nodo-

šanā mācītājiem nācies sūdzēties diezgan bieži. 1714. g. 25. VI.

Virskonsistorijā uzaicināja ar apkārtrakstu visus, kam aiztu-

rēta alga, pieteikties, lai varētu iesniegt valdībai sarakstu par

šādiem gadījumiem un lūgt viņas atbalstu. 1718. g. likās jau

pienācis laiks ierobežot prīvātmuižu tieksmes iedzīvoties uz

mācītāju rēķina. Virskonsistorijā, atsaukdamās uz biežām ķil-
dām algas dēļ, pieprasīja gubernātoram Gaļicinam, vai prīvāt-

muižām arī tiesība maksāt pusi, tāpat kā kroņa muižām. 6. no-

vembrī iznāca gubernātora resolūcija, ka privātajām muižām

jāmaķsā mācītāja tiesa visā pilnībā, un mēnesi vēlāk Virskon-

sistorijas apkārtraksts iznesa šo ziņu visiem mācītājiem 10
.

Kro-

ņa muižu tiesības maksāt pusi, liekas, atceltas sakarā ar pirmo

ģenerālvīzitāciju 1725.—1728. g. Runājot par strādniekiem, ko

muiža deva mācītājam viņa zemes apstrādāšanai, ģenerālkom-

misija, atzīdama, ka muižas tikai pus tik lielas kā 1679. g«,

gan vēl deva rīkojumu, ka tām jādod tikai pus tik daudz strād-

nieku kā 1679., un šis rīkojums palika spēkā arī vēl 1739-/1740. g.

vīzitācijā. Bet mācītāja tiesas lietā gan jau trīsdesmitos gados
oficiāli atjaunots pilns mērs. 1739» un 1740. g. muižturi tikai

atsevišķos gadījumos vēl mēģina turēties pie mazākas normas,

aizbildinoties, piem. ar nezināšanu (Limbažu draudzē). Bet

viņu ierunas noteikti noraida, atsaucoties uz zviedru laiku

vīzitācijās protokolos noteikto pilno tiesu.
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Zināms, oficiālie rīkojumi paši par sevi vēl negarantēja kār-

tīgu tiesas saņemšanu. Sevišķi tur, kur muižturi kaut kādu ie-

meslu dēļ nebija mierā ar draudzes mācītāju, viņus pārāk kār-

dināja iespēja likt mācītājam sajust savu varu, aizturot vi-

ņam likumīgo tiesu. Netrūkst arī gadījumi, kur mācītāju neat-

laidīgā prasība pēc pienācīgās tiesas ir bijusi par iemeslu

asām nesaskaņām un ķildām uz mūžu, tā ka, jādomā, viens

otrs draudzes gans atrada par labāku neuzmākties ar savām

prasībām. Sevišķi, ja nebij draudzē enerģiska baznīcpriekš-

nieka, kas stāvēja par mācītāju, vai ja bij jāpieprasa iztrūkums

no paša baznīcpriekšnieka vai visvarenā patrona. Jāievēro pie

tam, ka, baznīcpriekšniekus ieceļot, neievēroja un bieži arī

nevarēja ievērot kandidātu tikumu, jo viņu izvēle bij daudz

vietās stipri ierobežota.

Tā piem. Ļaudonas un Lubānas draudzes mācītājs G. A.

Oksforts sanāca 1721. g. diezgan asā strīdā ar savu baznīc-

priekšnieku f. Ļaudonu (Lauwdohn) un citiem muižturiem tā-

pēc, ka sāka sūdzēt viņus par mācītāja tiesas nenodošanu. Arī

ar Lubānas pārvaldnieku viņam bij nesaskaņas. Lietu izme-

klēja prāvesta tiesa, Lubānas pārvaldniekam Virskonsistorijā

atļāva pat meklēt sev citu biktstēvu Oksforta vietā. Līdzīgas
sūdzības iesniedza arī no citām draudzēm 11

.

lelaizdamies uz formālu līgumu ar kādu muižturi par nor-

mālās tiesas grozīšanu, mācītāji mēdz uzsvērt, ka ar to viņi

negribot prejūdicēt savu pēcnācēju tiesības. Vīzitācijās kom-

misija liek šādus gadījumus protokolēt. No otras puses daži

muižturi uzsver, ka viņi saistījušies ar zināmiem solījumiem
tikai pret pašreizējo mācītāju un nākotnei patur brīvas rokas.

Citi gan uzņemas īpašus solījumus uz visiem laikiem.

Augšā minētie 1725./1728. g. ģenerālvīzitācijas dati par ne-

kārtībām un iztrūkumiem mācītāja tiesas nodošanā pamudināja

vēl divdesmitos gados Virskonsistoriju griezties pie Guberņas

pārvaldes pēc palīdzības, lai varētu nodrošināt mācītājiem vi-

ņu pienācīgo tiesu. lepriekšējā nodaļā minētais gubernātora

Lasija patents (10. VIII. 1730) runā ļoti konkrētu valodu:

Virskonsistorijā „sūdzas mācītāju vārdā par nepareizu mācī-

tāja tiesas nodošanu un par pārvaldnieku nedarbiem un uz-

mācību (Unfug und Zudrānglichkeit) un lūdz, lai valdība no-

vērstu to un sniegtu spēcīgu palīdzību... Tādēļ Ķeizariskā
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guberņas pārvalde nevar atteikties izpildīt lūgumu... un at-

gādina ar uzsvaru itin visiem godājamiem kroņa un privātu
muižu turētājiem nodot pēc likuma katru gadu veicīgi un pa-

reizi to tiesu, kas mācītāju iztikai piešķirta un noteikta no

muižām un zemniekiem, un arī labis prātis nokārtot atliku-

mu, kas eventuāli būtu palicis nenodots, lai nebūtu vairs ie-

meslu nekādām sūdzībām šīs lietas dēļ un varētu iztikt bez

sodīšanas neērtības (executions-Ungelegenheit). Beidzot val-

dība brīdina arī (muižu) pārvaldniekus izturēties pret mācī-

tāju kungiem kā pienākas un atturēties no visām nelikumībām,

nedarbiem un uzmācībām, turpretim jo vairāk gādāt un pa-

līdzēt, lai viņiem nodotu ņo muižām un zemniekiem pienācīgo
tiesu īstā laikā un bez iztrūkuma..." Vēlāk paši mācītāji

mēdza sūdzēties par algu aizturēšanu vai sašaurināšanu baz-

nīcvirspriekšniekam vai tieši Guberņas pārvaldei; augstākā in-

stance bij Jūstickollēģijā 12
.

Trīsdesmito gadu speciālvīzitācijas nokārtoja un noregulēja
atsevišķās draudzēs mācītāja tiesu un lielajā ģenerālvīzitācijā
šā gadu desmita beigās diezgan reti atskan sūdzības, ka kāda

muiža vai zemnieki nebūtu vēl nokārtojuši savas nodevas. Piem.

1740. g. vīzitācijā Cēsu apriņķa pirmā prāvesta iecirkņa 14

draudžu starpā piecās vēl ir kādi iztrūkumi no atsevišķām mui-

žām un zemniekiem: Madlienā, Skujenē, Dzērbenē, Smiltenē,

Raunā (vienīgi nelielā Branta muiža). Pie tam iztrūkums sa-

krājies gan jau pa 2—3 gadiem. Arī Rīgas apriņķī līdzīgi ga-

dījumi. Piem. Umurgas draudzē Rozbeķu muiža vēl 1744. g.

nav nodevusi tiesu par visu laiku, kamēr tur darbojies mācītājs

Maijs (1737—1743), Vecsalacas muiža nav 1739- g- vēl nodevusi

labību par 3 gadiem, ieturēdama arī tai nodotos zemnieku sie-

ciņus un zivju tiesu par 5 gadiem, Siguldā, Allažos, Rubenē

(8 —9 ķiegaliešu mājas) un Rūjienā parādā palikusi atkal daļa
zemnieku. Zemniekus mācītāji mēdz aizbildināt ar viņu na-

badzību, bet ir arī gadījumi, kur tādu aizbildinājumu nedzir-

dam; tur būs bijuši atkal savi iemesli, piem. Rukšu („Ruhkse")
saimniekam Rubenes draudzē, kas nav devis mācītāja sieciņus

veselus 6 gadus 13
.

Par tiesas labības vājo kvālitāti mācītāji
sūdzas vienu otru reizi un min pat gadījumus, kad muiža uz

ievākto zemnieku sieciņu rēķina nodevusi ļoti sliktu labību

(piem. Trikāta, tad Branta muiža Raunas draudzē).
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Katras muižas tiesa bij noteikta samērā ar tās arklu skaitu;

lielāko tiesu bij jādod viens un tas pats daudzums no katras

labības, tikai auzas reizēm mazāk, retumis arī zirņi (Limbažos).

Dažu muižu tiesa bij jau visa vai pa daļai pārvērsta naudā.

Vietām atkal bij uzglabājušās no seniem laikiem arī citāda

veida nodevas, piem. Vecsalacas muiža nodeva ik gadus L/± sā-

līta laša un 5 svaigus lašus un % sālīta „Schnebef' (1726. g.) jeb

„Schnepper (1739- g-)> Jaunsalacas — to pašu. Limbažu muiža

nodod zivis („2 Geruchte Fische" 1726. g.), Nabes muiža nodod

1726. g. arī griķus un iesalu un 1739. g. vienu šķiņķi un Liel-

dienu rausi (Osterfladen), Pabažu un Jērkules muižas vienu

vērsi, katra savu reizi. Ja mācītājmuižai nebija pietiekošā mē-

rā mežu, tad muižas deva arī malku, atsevišķos gadījumos

(piem. Nītaurē, Ļaudonā) arī sienu. Ikšķilē mācītājam bij at-

dots algas tiesā kāds krogs, no kura viņš ieņēma gandrīz pusi

no visas muižas tiesas — 45 dālderus.

Zemnieki nodeva no katras mājas (Gesinde), lai tur būtu

arī vairāk saimnieku 14
,

tikai vienu sieku katras labības un pāri

cāļu (Jaunpiebalgā pēc mēra tikai vienu). Dažās draudzēs, piem.

Limbažos, nāca vēl klāt lini (2 mārc, Lugažos 1726. g. pat 5

mārciņas), vai kāds nieks naudas (2 mārkas Krimuldā, 4 vēr-

diņi Ropažos); kur visas mājas nodevas bij pārvērstas naudā,

tur maksāja parasti no katras V 2dālderi. Tā piem. zvejnieki

gar Daugavu, Lubānas ezeru, jūrmalu. Bet viņi varēja arī nodot

zivis, gar upēm — nēģus (pa 6 kāļiem), gar jūrmalu — reņģes

(3000 „balto" vai 2000 „balto" un 500 „sarkano")- Tādu pašu

tiesu mēdza prasīt arī no mācītāja zemniekiem, bet vienas otras

mācītāja mājas nodevas bija arī raibākas, piem. Ērgļos Zīle un

Līcis nodod katrs 2 vezumus siena ik pa 30 grīstīm, bet Beitiņš

dod 3 pūrus rudzu, 3 pūrus miežu, 3Vi pūra auzu, 1/3 pūra lin-

sēklu, V2auna cepeša (botling), 5 mārciņas apiņu, 5 mārciņas

kaņepu, 1 maisu, 2 mārciņas smalkas linu dzijas, 1 mārciņu
tīkla dzijas, 3 vistas, 3 olas, 3 kāposta galviņas, 1 irbi, 1 zaķi,
1 sviesta spaini, 1 vadus striķi, 1 lopu striķi, 52 baltos (vēr-

diņus) naudā un 2 vezumus un 7 grīstis siena. No mācītāja ļau-

dīm prasīja arī staci (Station) jeb dažādas kroņa nodevas, bet

mācītāji vietām atpirkās ar naudu (Jaunpiebalgā, Cēsīs). Mā-

cītāja ļaužu stāvoklis, liekas, bijis gandrīz grūtāks nekā kungu

ļaudīm. No mācītāja sieciņiem netika vaļā arī vagari un tiesas
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vīri, „kaut viņi arī nedotu muižām nekādu tiesu, jo viņam (mā-

cītājam) ar tiem tāpat jāpūlas kā ar citiem zemniekiem".

Pilsētnieki maksāja mācītājam nodevas no katras apdzīvo-
tas mājas vietas („no katra dūma") pusdālderi (Valmierā, Cē-

sīs; 1724. g. uzdots Cēsīs 1 sudr. dāld.). Limbažniekiem maksa

lielāka —
3A Alberta dāldera „no dūma" jeb 2 sudraba dālderi,

bez tam vēl atzīmēta alga no maģistrāta 100 dālderu (1726. g.).
Valka maksā par visu pilsētu kopā 20 dālderu (samērā ar savu

māju skaitu). Māju toreiz pilsētiņās gan nebij daudz, īpaši

pirmajos pēckara gados, piem. Cēsīs 1724. g. piecpadsmit.

2. Mācītājmuižas saimniecība. Mācītājmuižas zemes lielums

bij dažāds, tāpat arī mācītājmuižas zemniekmāju skaits. Ap

1740. g. arklu skaits reti apakš dU arkla (Krimuldā Vk, Siguldā
V 2revīzijas arkla), bet diezgan bieži paceļas pāri 1 arklam,

atsevišķos gadījumos pat stipri augstāks (Limbažos 13/i,l3/i, Cēsīs,

Smiltenē 21/8,
Trikātā 3 arkli). Zemnieku māju skaits vidus-

mērā 3, retumis vairāk par 5 (Smiltenē, Umurgā, Cēsīs 6,

Ikšķilē, Ropažos, Mazsalacā 7, Trikātā 9).
Tā kā mācītājmuižas zemi apsaimniekoja galvenā kārtā mā-

cītāja (māju) ļaudis, tad ļaužu izmiršana bij lielā mērā satrici-

nājusi mācītājmuižu saimniekošanu. Daļu strādnieku gan deva

muižas, bet bez pastāvīgiem ļaudīm mācītāju saimniecību stā-

voklis bija ļoti grūts.

Atsevišķas tukšas mājas sastopamas līdz pat 1740. g., un

vispār jaunu iedzīvotāju nometināšana mācītājmuižu mājās sā-

kās plašākos apmēros tikai pēc 1726./1727. g. vīzitācijās, kuras

laikā un pa daļai arī vēl trīsdesmitos gados dzirdamas bieži gau-
žas vaimanas par strādnieku trūkumu. Nītaurē 1726. g. mā-

cītājmuižai ir tikai viens strādnieks, Krimuldas mācītāj-

muižai vēl 30-os gados ir vispār tikai divi 15 un 1739- g- vienā

mācītāja mājā vēl vienmēr tikai viens zemnieks, tā ka muiž-

nieki lemj piepirkt vēl vienu kalpu un kalponi klāt.

Madlienā mācītāja māju zeme palikusi tukša visu laiku

pēc mēya, līdz 1731. g.
16

; 1739. g. Siguldā 4 tukšas mājas, Alla-

žos 2, šur un tur pa vienai. Vīzitāciju protokoli rāda arī to»

kā nokārtota ļaužu došana no muižām. Tur, kur mācītāja ļaužu

nebij (piem. Madlienā), bij muižu sūtītiem darbiniekiem jā-
veic visi darbi, bet muižām pagaidām bij tiesība (sk. 114. lp.)
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sūtīt tikai pusi no normāla skaita. Pastāvīgos darbiniekus no-

zīmēja no noteiktām mājām 17
.

Lielumā un visumā ap 1740. g. mācītājmuižu saimniecība

nokārtota. Lielāko tiesu izsēj katru gadu ap 20 pūru rudzu,

bet diezgan daudz vietās arī līdz 30 un pat vairāk (Valmierā 36;

Cēsīs 38, Smiltenē36—40, Trikātā 44, Valkā un Lugažos 30—60 pūru).

Robežu strīdi arī lielāko tiesu nokārtoti. Muižu iespie-

šanās mācītājmuižas tiesā vīzitācijās izlabota. Zemniekam drau-

dē par šādu patvarību 5 dālderus, bet muižai, kas viņu sūtījusi,

50 dālderus liels sods. Pirmos gaddesmitos tomēr šādi gadījumi
bij sastopami. Valmierā 1730. g. dabūja atpakaļ Rāceņa un

Varītes mājas. Skujenē vēl 1747. g. cēla pret kādu muižu sū-

dzību par mācītāja zemes piesavināšanu 18
.

Tikai draudzēs,

kur mācītājs nedzīvo vietā, muižas vēl ap 1740. g. tur mācītāj-

muižas zemi savās rokās (Dīkļos, Mālpilī). Agrāk tamlīdzīgas
lietas notika visos ilgākas vakances gadījumos, piem. Tirzā

1711.-1722. g.

Trīsdesmitos gados, ienākumiem nokārtojoties, mācītāju ma-

teriālais stāvoklis uzlabojās. Lielākā draudžu daļā viņi da-

būja visu, kas bij likumā noteikts. Ļaudonas un Lubānas

draudzē trīsdesmito Jadu sākumā kādā konkrētā gadījumā uz-

dotas ziņas, ka mācītājmuiža pati izkūlusi 1732. g. 95 pūrus
miežu un 4 pūrus auzu un 1733. g. 1161

6 pūra rudzu, bet kopā

ar muižu un zemnieku tiesu labības daudzums bijis šāds: 186

pūri rudzu, 163Vs pūra miežu un 441
/2 pūra auzas, turklāt skai-

drā naudā 35 dālderi; pēc baznīcpriekšnieku aprēķina, pār-

rēķinot visu naudā, sanāk pāri par 154 dālderiem 19
. Rūjienā

1739. g. no muižām sanāk 66 pūri katras labības, no 427 zemnieku

mājām — 142V3 pūra, kopā 208 1/s pūra rudzu, tikpat miežu

un arī auzu un 854 cāļu, kam jāpieskaita vēl tas, kas izauga

pašā mācītājmuižā, kur izsēja 30 pūrus rudzu. Te arī mācī-

tājs varēja pieciest kādas trešdaļas sieciņu nenodošanu, kas at-

zīmēta 1739. g. vīzitācijās protokolā. No mācītāja tiesas vien te

sanāca, pārrēķinot naudā, 19i dālderis, neieskaitot cāļus. Tā

bij zināms viena no vislielākajām mācītāja vietām, bet ienākumu

ziņā tuvu tai nāca arī dažas citas. Kādā no sliktākajām —

Skujenē, pārrēķinot naudā mācītāja tiesu, dabū kādus 73

dālderus, klāt nāk vēl 218 cāļi un pašas mācītājmuižas raža

(no 30 pūriem iesētu rudzu). Nītaurē mācītāja tiesa iznāca
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kādi 78% dālderi, turklāt vel vairāk neka 200 cāļu un dažas

citas nodevas graudā (siens un malka).

3. Akcidences. Mācītāju ienākumos vēl jāieskaita arī ak-

cidences, t. i. maksājumi par amata darīšanām» un nauda,

ko sameta upura makā triju lielo svētku pirmajā dienā. Par

pēdējā posteņa lielumu nekādu tuvāku ziņu nav, bet akciden-

ciju minimums trīsdesmitos gados jau bij normēts, lai gan ne

visās draudzēs pilnīgi viens un tas pats. Par laulāšanu mā-

cītājam mēdza noteikt mazākais 12 vērdiņu, par bērna kristīšanu

8, par katru lielu mironi 6 un mazu — 3 vērdiņus. Dažā labā

vietā liela miroņa apbedīšanas maksa bij paaugstināta līdz 8,

9, 10 un vairāk vērdiņiem; arī cimdus šur un tur devuši bērēs.

Par kristībām ļoti daudz vietās nāca vēl klāt 1 vērdiņš kūmu

naudas, bet par laulībām mācītāja ienākums varēja lielā mērā

pieaugt.

Ļoti bieži deva par uzsaukšanu īpaši pāri putnu, tad

par laulāšanu arī cepeti (Trikātā vēl pāri teteru), cimdus,

jostu, citur atkal linus (Piebalgā, Skujenē pus podu); Lugažos
1726. g. puspodu linu deva par brūtes mācību. Vestienā 1727. g.

deva par brūtes mācību 1 mārc. vaska jeb 5 vērdiņus, bet par

laulāšanu % poda linu un 12 baltos (vērdiņus). — Nenoteikts bij
ienākums mo tiem,kas tika sagatavoti uz pirmo dievgaldu. Te ne-

bij paredzēta nekāda maksa, un mācītājs arī nedrīkstēja ne-

vienu atraidīt, kam nebij ko maksāt, bet bij ieviesusies paraša

dot mācītājam par pārklausīšanu un mācību kādu dāvanu.

Meitenes mēdza dot pāri cimdu vai jostu, bet zēni — kā kurā

draudzē; vai nu naudu — 2, 10, 20 vērdiņu, vienu ortu (Gau-

jienā), vai linus (Piebalgā puspodu); vietām veda arī cāļus

(Raunā). Tā centās vieglāk tikt cauri pārbaudījumam. Izņē-
mumi ir draudzes, kur mācītājs neņem neko (Trikātā). Dar-

bos mācībniekus nedrīkstēja likt

Dievgaldnieki mēdza maksāt vienu vērdiņu, ko ļoti bieži ne-

iemaksāja iepriekš tieši mācītājam, bet nolika uz altāra. Daži

mācītāji no šī ienākuma bij atteikušies. Vīnu un dievmaizes

par šo dievgaldnieku maksu iegādājās tikai izņēmuma gadīju-

mos, bet mēdza pirkt par vispārējo upuru naudu. Vietām paši

mācītāji samaksāja par vīnu saviem līdzekļiem.

Vācieši deva akcidences pec brīva prata.
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4. Mācītājmuižas ēkas* Visgrūtāk veicās nokārtot mācītāj-

muižu dzīvojamu māju un citu blakus ēku celšanu. Mācītāju

neatlaidīgās prasības pēc kārtīga dzīvokļa nerimās arī pēc

1721. g., kaut gan Virskonsistorijā bij tad īpaši ieteikusi celt

un izlabot mācītājmuižu ēkas. 1726. un 1727. g. vīzitācijās at-

gādināja visās draudzēs arī šos pienākumus vēl reiz un deva

arī jau noteiktus konkrētus rīkojumus vietās. Neuhauzena sau-

cieni 1729. un 1730. g. arī galvenā kārtā uzsvēra mācītājmuižu

ēku bēdīgo stāvokli. Jau vairākkārt minētais gubernātora La-

sija patents 1730. g. skubināja ķerties nekavējoties pie sabru-

kušo baznīcu, mācītājmuižu un skolu ēku labošanas un celša-

nas. Bet taisni šai ziņā 1740. g. vēl vismazāk bij panākts, lai-

kam tādēļ, ka šie darbi bij veicami visai draudzei kopā. Vieglāk

var izdabūt kaut ko tur, kur atsevišķai muižai ar saviem zem-

niekiem savs noteikts uzdevums, un tādēļ, varbūt, arī dažā la-

bā draudzē mācītājmuižas ēku celšana un uzturēšana kārtībā

bij sadalīta muižu starpā, uzticot katrai par sevi vai dažām

kopā atsevišķu ēku. Nelabotās ēkas savukārt atkal vēl jo

drīzāk bojājās tālāk.

Atsevišķos gadījumos mācītājmuižas dzīvojamā ēka bij

izpostīta vēl īpašā kārtā samērā vēlā laikā. 1726. g. Ādažos

ziņoja, ka turienes mācītājmuižu nelaiķis ģenerālis Baurs li-

cis noplēst un aizvest uz Jumpravmuižu, bet Lielsalacā —,

ka muižas īpašnieks (possessor) Duntens pavēlējis mācītājmuižu

noplēst un izlietot tilta celšanai, kad ķeizars braucis pirmo

reizi cauri. — Madlienā no vecās dzīvojamās mājas baļķiem
uzcelts mācītājam pagaidu miteklim mazs ērbeģis.

Mācītājmuižu stāvokli Rīgas apriņķī 1739* g- sākumā attēlo

baznīcas virspriekšnieks Kampenhauzens savā kopsavilkumā 2o

šādā kārtā: „Arī mācītājmuižu ēkas izskatījās nožēlojamas un

bēdīgas („jāmmerlich und Elend"): Rubenē... Lēdurgā... Kri-

muldā... Allažos... kopš mēra laikiem nav itin nemaz bijusi,

Ropažos..., Mālpils mācītājmuižā nav no visām ēkām ne pīšļi
ne putekļi palikuši pāri („kein stūck noch Staub übrig") un

zeme piesavināta muižai, Ikšķilē... Ādažos... pilnīga postaša

(liegt gantz wūste), Lielsalacā... nav nemaz, Limbažos... Alo-

jā... pavisam sabrukusi un izpostīta („gantz verfallen und

elend"). No Dikļiem nekas vairs nav atrodams un kādreizēja
vieta tik tukša (ode) ka tikko var atrast vietu, kur mācītāj-
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muižas ēkas stāvējušas, tāpat arī mācītājmuižas zemi apstrādā

Dikļu muiža..., Mazsalacā..., Lugažos un Valkā... Ēvelē... Sigul-
das mācītājs dzīvojis labu laiku („eine geraume Zeit") rijā, tad

ilgu laiku („eine lange Weile") mājā bez logiem, durvīm un

grīdas un citām vajadzīgām ēkām; un mācītājmuiža nebij vēl

gluži gatava („vollig ausgebauet"), kad nonāca baznīcas ģenerāl-
kommisija..." Šis pārskats papildināms vēl ar 17. draudzi Pē-

terupi, par kuru protokolā atzīmēts, ka tur mācītājmuiža vēl

neesot uzcelta; te jau 1730. g. baznīcas virspriekšnieks Bud-

bergs bij devis rīkojumu savest mācītājmuižai vajadzīgo ma-

teriālu. Matīšos mācītājmuižai trūkst dzīvojama ēka un mā-

cītājs dzīvo pa muižām 21
.

Dažas sīkākas piezīmes protokolos un citos dokumentos pa-

dara Kampenhauzena pārskatu vēl spilgtāku. Pēc Ropažu mā-

cītājmuižas labošanas bij prasības jau priekš 1720. g. Ādažos

mācītājs J. Šroders (1713—34) ilgu laiku bij dzīvojis kādā

īpašumā, ko pats bij ieguvis („Fihnengelegenheit, welche er an

sich gehandelt) 22
; un viņa pēcnācējs B. Bergmanis sākumā

spiests pārkravāties no vienas dzīves vietas uz otru. 1738. g. mā-

cītājmuižā uzcelta rija. Jau 1729- g. speciālajā vīzitācijā konsta-

tēts, ka mācītājmuižai Lēdurgā nav lāga jumta, ka Krimuldā

tā nav vairs labojama un arī Siguldai vajadzīga jauna mācītāja

māja. Bet celšanas darbi uzsākti tikai Siguldā 1730. g., un

astoņu gadu laikā tie nav nobeigti. Pats mācītājs cik necik

savedis telpas kārtībā, nevarēdams nekā no draudzes muižtu-

riem sagaidīt. Ar savu dzīvošanu rijā viņš tad arī aizbildina at-

raušanos no nedēļas katechēsēm un māju apmeklēšanas: viņš

nedrīkstējis aiziet prom no rijas, jo nav varējis tur nekā no-

slēgt 2
3. Mazsalacā, izrādās, gan uzcelta pēc mēra jauna mā-

cītājmuiža, bet istabas bijušas par mazām (3X2V2 asis), un ēka

1739. g. jau novecojusies un slikta. Tā, neskaitot filiāldraudzes

(Salaspili, Carnikavu, Skulti, — kur mācītājmuižu nekad ne-

esot bijis, un Katriņu, par kuru atzīmēts, ka tur arī nav mā-

cītājmuižas un blakusēku), tomēr jāatzīst, ka 1739. g. kādas
3/5

draudžu nav sagādājušas saviem mācītājiem pienācīgas dzī-

vojamas ēkas.

Pāris gadus agrāk šis daļas skaitlis bijis vēl lielāks — 2/3,

jo Rūjiena dabūjusi jaunu mācītājmuižu tikai 1737. g. un kā

Burtnieki tā Ērģeme tikai pašā vīzitācijās priekšvakarā 1738.
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g., pie kam Ērģemē mācītājmuižu cēlusi viena pati draudzes

muižfure, pulkveža Delabarra atraitne no Kārķiem. Bažas, ka

ģenerālkommisija varētu stingri sodīt nolaidīgos baznīcpriekš-
niekus un muižrurus, būs saskatāmas šo jaunbūvju motīvos, iz-

ņemot Ērģemi. Rīgas apriņķī iepriekš uzceltas mācītājmuižas

tikai Liepupē, kur tā jau 1726. g. vīzitācijās laikā ir darbā, un

Dolē 1728. g.

Par Cēsu apriņķi nav pārskata, līdzīga Kampenhauzena kop-
savilkumam. Ģenerālvīzitācija te notikusi arī ar krietnu pārtrau-

kumu, pirmā prāvesta iecirknī 1740., otrā — 1748. g. Tādēļ
te ziņas nav tik noteiktas.

Draudzēs, kas te trīsdesmitos gados dabūja savu patstāvību,

izņemot Apukalnu, mācītājmuižas bij jau agrāk nodibinātas, un

tādēļ tur bij jau arī kaut kas no ēkām. Liepkalne sakarā ar

patstāvību bij dabūjusi jaunu mācītāja dzīvojamu ēku, bet Laz-

donas mācītājmuižai bij gan piešķirti daži jauni zemes gabali 24
,

taču pati mācītājmuiža, kas jau 1727. g. bij pa daļai sabrukusi,

netika pienācīgi savesta kārtībā, un dzīvojamā ēka ar visu labo-

šanu ap 1730. g. palika bēdīgā stāvoklī vēl ilgu laiku (sk. 125. s.

un 135. lp., „gantz undicht", Bvp. 1748), bez skursteņa, kaut

gan jau 1738. g. vīzitācijās kommisijai solīts uzcelt jaunu māju.

Apukalnā mācītājmuiža 1732. g. tika dibināta jauna, no Vec-

laicenes un Jaunlaicenes ķroņa muižu zemes, un dabūja jaunas

ēkas 25
.

Arī vecās draudzēs bij muižturi sākuši savest mācītājmui-
žas kārtībā. — Raunas mācītājmuižā 1718. g. jau dzīvojama

māja bij tiktāl gatava, ka tur kā nekā varēja apmesties uz dzī-

vi, bet 1726. g. 27. 11. pa pašu dievvārdu laiku tā nodega gandrīz
ar visu mācītāja mantu. Tai pašā vasarā lika krievu remešiem

uzcelt jaunu dzīvojamu ēku, bet no zaļiem kokiem un steigā, tā

ka 1740. g. tā pavisam sliktā stāvoklī 26
.

Alūksnē konstatē 1724.

g., ka nopostīto ēku vietā uzceltās jaunās ir taisītas no sliktiem

baļķiem un nekārtīgi, tā ka nonākušas bēdīgā stāvoklī. Līdz

trīsdesmito gadu sākumam te uzceltas atkal jaunas, kas vēl

1748. g. labas. Ērgļos pusi uzcēla 1730. g., bet otra puse tapa

gatava tikai uz pašu 1740. g. vīzitāciju. Madlienā īpaši apstākļi

pasteidzināja mācītājmuižas būvi līdz 1732. g. Smiltenes mā-

cītājmuižā izdarīti pārbūves darbi 1735.—36. gadā un 1740. g.

vīzitācijās laikā konstatē tikai visu jumtu nederīgumu. Sku-
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jenē ķērās pie mācītājmuižas celšanas pēc 1732. g. vīzitāci-

jās, jo bij izrādījies, ka dzīvojamā māja nav vairs apdzīvo-

jama; bet, tikai gatavojoties uz jauna mācītāja atnākšanu, darbi

sāka sekmīgāki veikties. Galīgi nobeidza tos tikai kādu gadu

pēc mācītāja Paulija atnākšanas 1736. g. 27 Vīzitācijās gadā jauna

dzīvojama ēka iesākta arī Cēsīs, Jaunpilī, un ap to laiku arī

Vestienā, kur jau 1727. g. trūka viss, bet māja vēl 1748. g. nebij

gatava: vairākus gadus bij stāvējušas sienas vien, tad 1746. g. uz-

likts pagaidu jumts, bet nebij vēl ne durvju ne logu, un 1748. g*

vīzitācijās kommisijai jānodarbojas ar jautājumu, vai būves vil-

cināšanas dēļ tas, kas jau paveikts, nav atkal sabojājies lietū

un sniegā. — Vispār arī Cēsu apriņķī konstatējams, ka laba

tiesa būves darbu draudzēs notiek, vai nu gatavojoties uz vī-

zitāciju vai atkal izpildot vīzitācijās kommisijas stingros tie-

šos rīkojumus. Tomēr nolaidība bijusi bieži vien pārāk liela.

Cesvainē pašam mācītājam bijis jāķeras pie remontiem. Dzī-

vojamās mājas vienu pusi viņš arī izlabojis. Arī Aizkrauklē

mācītājam pašam nācies remontēt ēkas un balstīt mācītāj-
muižas jumtu, lai tas nesagāstos, bet stāvoklis vēl visus četr-

desmitos gadus paliek kritisks. Par sliktu dzīvojamu ēku sūdzī-

bas četrdesmitos gados ir vēl Dzērbenē, Nītaurē, Ļaudonā, bet

Koknesē, Kalsnavā un Gaujienā mācītājiem jādzīvo ēkās, ko ne-

atzīst vairs par lāgā izlabojamām, Kalsnavā tās 1748. g. draudē

pat katru brīdi sabrukt 28
.

Tā pavisam 11 draudzēs no divdesmit

deviņām, mācītājiem četrdesmito gadu sākumā jāmitinās slik-

tās telpās: Jaunpilī, Lazdonā un Ļaudonā viņu dzīvojamām
ēkām nav vēl skursteņa. Pieskaitot vēl klāt tās draudzes,
kur labošanas un būves darbi tika izdarīti 1740. g., iznāk, ka

uz to laiku, kad notika ģenerālvīzitācija Valmieras apriņķī t. i.

uz 1739- g. sākumu, arī Cēsu apriņķī apm.puse no visām mācītāj-
muižām bijusi vēl stipri nepievilcīgā stāvoklī.

5. Mācītāju dzīves apstākļi. Mācītāju ģimenes. Kamēr vēl

nebij nokārtoti mācītāju materiālie apstākļi, dažam labam

no viņiem bij jākaujas ar dažādām rūpēm un raizēm dienišķās
maizes dēļ, it īpaši ja bij palielāks bērnu skaits. Vispār mā-

cītāju ģimenes, liekas, toreiz bijušas bagātas bērniem. Piem.

Chr. Mūlleram bij 12 bērnu, Chr. G. Henčam 8 nepieauguši
bērni (1734), J. H. Hildem, P. Meijām un G. A. Oksfortam pa
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6, F. V. Hāzem 5, J. F. Paulijam mazākais 4, G. J. Maijam 4

bērni. Šādas ziņas gan nepilnīgas un uzglabājušās lielāko tiesu

tik gadījuma pēc
Viens otrs no mācītājiem, sarakstīdamies ar Virskonsisto-

riju, pastāsta arī tuvāk par saviem dzīves apstākļiem, — gan

varbūt šo to pārspīlēdams. Chr. G. Henčs (Hentsch), atnācis

no Sasmakas (Kurzemē), raksta no Lazdonas 14. L 1734. g.:

„Manas mācītājmuižas sīkstie apstākļi ir tādi, ka man ar sa-

vējiem līdz šim bijusi ļoti vāja iztikšana, ja mēs nebūtu baudī-

juši mazu pabalstu no Kurzemes, kas drīz gan arī būs cauri.

Šejienes lauki pavisam noplicināti, birzis pilnīgi izcirstas, pļa-

vas, kuru turklāt vēl maz, tādā mērā aizaugušas, ka es līdz

vastlāvim nevaru izmitināt ar sienu savus 2 zirgus, bet man

jāpaļaujas, pa daļai uz lūgšanu, pa daļai uz pirkšanu; un ja

kas arī ievests, paša strādnieki man nozog pusi, jo nevaru to tu-

rēt aiz atslēgas. Dzīvojamā māja ar citām būdām („K6then")
ir vēl tāpat ļoti bēdīgā stāvoklī; man nav pat nevienas maizes

cepamas krāsns, bet cepšanai jānotiek vienīgajā istabas krāsnī.

Cik nožēlojami iet ar baznīcas celšanu šai draudzē, tas man

tikdaudz jāpiemin, ka, lai Dievs ir žēlīgs! vēl ne viena skaida

nav izvesta un pievesta. Mans virsgans Kristus zin, cik ilgi
es varēšu turēt dievkalpošanu viscaur vaļējā rijā, kamēr mana

veselība dienu no dienas iet uz leju. Ko lai es žēlojos! man

gandrīz būtu jāvēlas, lai es nekad nebūtu redzējis Lazdonu, jo

es te aiz raizēm drīzāk, nekā to esmu domājis, kritīšu par

upuri pāragrai nāvei un mana sieva taps tādā kārtā par nelai-

mīgu atraitni un mani astoņi vēl nepieaugušie mazie dēliņi

par bāreņiem bez tēva. Jo es turklāt neko nesaņemu no muižām

par manu vācu dievkalpošanu, un tāpat arī daži man netik vien

nepareizi piesūta zemnieku sieciņus, bet arī vēl norauj..."
Savā grūtajā stāvoklī viņš lūdz, lai Virskonsistorija jo drīz no-

kārtotu viņa tiesības saņemt atalgojumu par vikārēšanu Kals-

navā. — Vairāk kā pēc gada (25. IV. 1735.) viņš atkal meklē

pie Virskonsistorijas atbalstu, lai varētu saņemt savu tiesu par

pagaidu darbu („Circular Bedienung" — kalpošanu pēc kārtas,

mijapkalpošanu) Vestienā, uz kurieni braukdams „bojājis savu ve-

selību, apģērbu, zirgus un ratus". Viņš apgalvo, ka Lazdonas

mācītājmuiža esot pazīstama kā vissliktākā, ka no muižām viņš

dabūjot maz, vai arī neko, mācītājmuižas zemnieku mājas 1k un
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Vs arkla lielumā esot vēl tukšas un šo pavasari vēl 1/8
arkla izmi-

rusi. Viņš lūdz Virskonsistoriju piedot viņam vēl citu draudzi

klāt, vai dot kādu labāku vietu. Gribētu saviem dēliem ko la-

bāku iemācīt, viens jau esot students un dabūjot no tēva 30

dālderus gadā. Pieprasīto pusi no Vestienas ienākumiem Virs-

konsistorija Henčam arī piesprieda. — 1737. g. 14. 111. viņš

lūdz ievērot viņa kandidātūru atbrīvotai Alūksnes mācītāja

vietai, bet viņam lemts palikt līdz mūža galam Lazdonā (1731 —

1768) un izaudzināt turpat savus bērnus lielus — tai pašā slik-

tajā mācītājmuižā, kur sienas nebij pietiekoši biezas, un nebij
arī skursteņa, kā to konstatē 1748. g. vīzitācijās kommisija 29

.

īsi priekš nāves viņš beidzot paša līdzekļiem uzceļ mācītājmui-

žā jaunu dzīvojamu ēku, par ko prasa sekojošās vīzitācijās

laikā atmaksu viņa ģimenei 178 dālderus 18 vērdiņus.

Lēdurgas un Turaidas mācītājs F. V. Hāze, taisnodamies

par kāda raksta neizpildīšanu, tēlo savu dzīvi vecājā mācītāj-

muižā: „Man nav neviena kaktiņa, kur es varētu būt viens un

turēt kārtībā savas lietas un grāmatas, kā tas mācītājam pienā-

kas. Man jāuzturas manu 5 bērnu un ļaužu troksnī, un kad at-

nāk sveši, jāceļo no vienas istabas otrā. Tādā kārtā arī no-

raksts man pazudis". Bieži arī jāizbraucot pie divām muiž-

nieku ģimenēm un zemniekiem, tā ka viņš jūtoties „mājās gan-

drīz kā viesis". Hāze arī miris vēl tai pašā neiespējamā dzīvoklī

tā paša 1739. g. rudenī, kura sākumā ģenerālkommisija bij mo-

dinājusi izredzi uz labāku dzīvojamu māju 30
.

Tuvu septiņdesmitajam mūža gadam stāvošais J. H. Hugke
raksta no Ērgļiem 1735. g.: „Manā mācītājmuižā nav nau-

das („kein stehend Geld"), un ko es citādi ieņemu, tas aiziet

par vīnu un oblātām, ko es par brīvu piegādāju baznīcai. Es

skatos vienīgi uz to, ka man ar savu labi jgados esošo sievu būtu

tikai nepieciešamā iztika, un kur mans labsirdīgais Radītājs
man piešķir kaut ko pāri par to, to es izlietoju trūcīgo apgādā-
šanai, īpaši mēģinu palīdzēt ar savu mazumiņu kādam atstātam

bāriņam Šulcam, kas apmeklē licēju, lai viņš reiz spētu kalpot

Kristus baznīcai un tēvzemei" 31
.

Mācītājmuižas un normālu mācītāju dzīves apstākļu atjau-

nošana noritējusi diezgan gausi un ar visādām grūtībām arī

tādā lielā centrā kā Valmierā. Vainīgs savu tiesu būs no-

laidīgais baznīcpriekšnieks, Valmiermuižas arendātors leitnants
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D. Bachmanis, kas vienmēr ar lielu novēlošanos nodod savus

rēķinus (1726. gadā tikai par 1714.-1718. un 1719.—1720. g.)

un laikam tik pat gauss bij arī citos amata pienākumos. Tikai

kad mācītājam Neuhauzenam bij galīgi jāatstāj nomas vieta,

Kaugurmuižā, sāka 1725. g. rudenī savest mācītājmuižu kār-

tībā, lai varētu tur dzīvot. Bet darbi ievilkās garumā, jo jā-

pieņem darbinieku vietā meitas un zēni no dažām Kokmuižas

mājām, kur pieaugušie vīri izmiruši slimībā un rodas vēl arī

dažādas citas grūtības, nekārtības un nepatikšanas. 1729» g.

dzīvojamā ēka vēl nav gatava. Neuhauzens dzīvo savā pri-

vātajā mājā pilsētā un laiž mācītājmuižas celšanā arī savus

personīgus līdzekļus, jo citādi nevar tikt galā ar „kūtrajiem

muižkungiem". 1731. g. 3. V. revīzija jau atrod mācītājmuižu

kārtībā.

Bet ir gan valmieriešiem šais gados daudz ko rauties. 1725./

1726. g. notiek arī baznīcas remonts. 1729. g. nolemj celt no-

degušo diakonātu un nabagnamu. Pieņem krievu remešus, jo

tā iznākot lētāk un ātrāk, bet tad gan jāmaksā no katra revīzijas

arkla 3 dālderi naudā, kas iznāk pa vienam dālderim no katras

zemnieku mājas. Ļaudis sūta koceniešu Sēlieti („Zehlet") un

valmieriešu Kainīti („Kaynit") pie Saimniecības pārvaldes Rīgā
sūdzēties par lielajiem darbiem un nodevām. Izrādās, ka pil-
sētnieki viņus kūdījuši pret Neuhauzenu; sevišķi tiem nepatīk
diakonāta celšana pilsētā. Lietu noskaidro un zemnieki pie-

kāpjas, tik lūdz atlikt būves darbus uz vienu gadu materiāla

slapjuma dēļ. Par turpmākiem notikumiem dokumenti nekā

nevēsta, min vēl Neuhauzena sūdzību par Kokmuižas pārvald-
nieka Blūcherta iejaukšanos mācītājmuižas lietās un patva-

rību un par divu mācītājmuižas māju (Rāceņa un Varītes) atpa-

kaļdabūšanu (1730. g.), ko bijušais baznīcpriekšnieks Bachmanis

bij ievilcis paša nomātai Valmiermuižai.

Diakonāta zeme (30 pūrvietas trijās latās = atsevišķos ga-

balos) bij vairākus gadus iznomāta, kamēr 1729. g. pēc Neu-

hauzena priekšlikuma to atdod mācītājmuižai, kas jau tik un

tā ieslēdz to no visām pusēm, — piedodot klāt vienu zirdzinieku

un vienu kājnieku lauku apstrādāšanai. Par to Neuhauzens ap-

ņemas maksāt diakonam 30 dālderus gadā („locarium"). Virs-

konsistorija bij atļāvusi diakona vietas atjaunošanu ar pusalgu,
bet kroņa alga, liekas, sākumā nav nemaz izmaksāta un jau-
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najam diakonam G. J. Maijam pienācīgo algas tiesu —80 dāl-

derus gadā izlikusi par 1729.—1732. g. Valmiermuižas turētāja

ģenerāliene Hallarte. Kādu tiesu piemaksājis arī Neuhauzens

personīgi gan naudā gan graudā, jo viņš savu stāvokli bij ma-

teriāli nodrošinājis, turēdams pēc Kaugurmuižas atlaišanas Dzēr-

beni nomā- Pēc Neuhauzena nāves (1734) Maijs nonāca diez-

gan grūtā stāvoklī, nevarēja pat turēt vairs mājas kalpotāju.
Nebaudīdams arī ģenerālienes labvēlību, viņš pāris gadus vēlāk

aizgāja uz Umurgu. Diakonāts īsā laikā piedzīvojis, liekas,

divas reizes ugunsgrēku: vienreiz priekš Maija atnākšanas, ār-

pus pilsētas (1728?), otrreiz pilsētā, pie kam Maijs zaudējis
lielāko tiesu mantas 32

.

Mācītāju materiālajā stāvoklī ļauj ieskatīties arī ziņojumi

par nomirušu amatbrāļu atstāto mantu, ko sastādījuši kaimiņu

mācītāji. 26. VI. 1733. g. uzņemta Cacharijas Pīla manta Val-

kā, kur viņš pēc atgriešanās no gūsta bij nokalpojis gandrīz
pilnus 10 gadus (19. IV. 1723 — 16. IX. 1733). Palikuši 3 veci

kleperi, 17 govis un vērši, 3 jaunlopi, 17 aitas, mazums kazu un

cūku, gultas drēbes un veļa tikai tik, cik nepieciešami vajadzīgs

(„nur zur hochsten Notdurft") un — parādi; grāmatas novēlē-

tas dēlam Pēterim 33
,

kas patiesi arī tapa par teologu. Vēl

bēdīgāka aina atklājas, kad izdara inventūru Umurgas mācītāj-
muižā pēc G. J. Maija piepešās nāves 1743. g. Vidējs saim-

niecības inventārs (4 zirgi, 3 kumeļi, 15 govis, 5 teļi, 10 aitasi,

6 kazas, 11 cūkas un sivēni) un ap 200 grāmatu ir vienīgais,
kas pieder atraitnei ar 4 nepilngadīgiem bērniem, no kuriem

viens vēl zīdainis. Bet daudz ir parādu, kas lielāko tiesu cē-

lušies, iegādājoties gandrīz par jaunu visu iekārtu, kas bij

sadegusi ugunsgrēkā Valmieras diakonātā, kur Maijs bij no-

dzīvojis savus 10 gadus 34
.

No zviedru laikos paredzētās un noteiktās mācītāja atrait-

ņu nodrošināšanas palicis pāri galvenā kārtā tikai žēlastības

gads (18. lp.). Mācītāja atraitņu zeme, ko kādreiz projektēja

mazas zemnieku mājas (1/2 arkla) apmērā, sastopama tikai izņē-

muma gadījumā, piem. Limbažos 1726. g. vīzitācijā ziņo, ka ne-

laiķa mācītāja A. Rīznera (Riesner, f 1701) atraitne jau gadus
divdesmit lietojot 3/k arkla mācītājmuižas zemes. 1739. g. vī-

zitācijās protokolā lasāms, ka šīs zemes („Wickul JoackenLand")
lielums bijis tikai V 2arkla, un Rīznera kundzei tas piešķirts
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izņēmuma veidā, ievērojot to, ka viņas tēvs Vincelijs (Vinoe-

lius) bijis 40 gadus Limbažu pilsētas protonotārijs; pilsēta
tomēr mēdzot arī citādi apgādāt savu mirušo mācītāju atrait-

nes. Siguldas draudzes protokolā ir ziņas par kādu zemes ga-

balu „Koschen Land", ko savā laikā Siguldas pils devusi lieto-

šanā mācītāja H. Giginga atraitnei no 1693. līdz viņas nāvei

1712. g.; bet zemes lielumu kungi uzdod 1 arklu, pērminderi

V2arkla. Par mācītāja atraitnes zemi zviedru laikos pieejamas

vēl ziņas no Lielvārdes kādā atsevišķā gadījumā, laikam attie-

coties uz mācītāja N. Raulinija (Raulinius) atraitni deviņdesmito

gadu sākumā (Bvp. 1739), un vispār par Umurgu (ELG), tad

par Burtniekiem un par Mazsalacu (Bvp. 1739). Paliek iespaids,
ka šāda zeme ierādīta vienā otrā vajadzības gadījumā ar īpašu

patrona vai kroņa labvēlību, bet pēc attiecīgās atraitnes nāves

tā parasti atkal ievilkta atpakaļ. Pastāvīgas mācītāja atraitnes

zemes 1739./1740. g. vīzitācijās laikā nekur nav.

Noteikums, ka mācītāja atraitņu un bāreņu vajadzībām la-

sāmi lielos svētkos ziedojumi īpašos traukos („Bekken") un

ienākušā nauda iesūtāma Virskonsistorijai, līdz 1725.—1728. g.

ģenerālvīzitācijai maz izpildīts. īpašs apkārtraksts 1. augustā

1728. g. to atgādina par jaunuvisiem mācītājiem. Virskonsistorijas
archīvā vēl arī uzglabājusies viena otra mācītāja atraitnes vē-

stule ar lūgumu pēc pabalsta, kā arī kvītes par saņemtām sum-

mām. Cerības uz bruņniecības pabalstu mācītāja atraitņu ka-

ses dibināšanā (sk. 104. ss. lp.) izgaisa 1737. g. landtāgā.
Palika galu galā mirušā mācītāja ģimenei vēl izredzes uz

priekšrocībām, ko baznīclikums deva vēlēšanās tiem kandidā-

tiem, kas gribēja un varēja celt nelaiķa ģimeni (XIX 8, sk.

augšā 20. lp.), un īstenība arī rāda, ka gan mirušo mācītāju dēli

(piem. Vīzners, Hinkeldeijs, Meijs) gan znoti, bet arī nelaiķa

atraitņu vīri iegūst attiecīgās vakantās vietas un top par pakaļ-

palicēju likteņa nodrošinātājiem. Tikai izņēmuma gadījumos

noraidīja šādus kandidātus. Atsevišķos gadījumos mirušo mā-

cītāju atraitnes sagādājušas sev pārtiku, nomādamas kādu mui-

žiņu, vai pat turējušas to par dzimtu.

6. Sarežģījumi sakarā ar mācītāju vikārēšanu un vietas

izpildīšanu un ar draudžu apvienošanu. Mācītāju materiālā

stāvokļa nedrošība divdesmitos un pa daļai arī vēl trīsdesmi-
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tos gados atsaucās nelabvēlīgi arī uz viņu darbību. Ne tik vien

draudzes muižturi centās vēl šur tur izvairīties no patstāvīga

mācītāja algošanas, bet arī mācītāju starpā radās vēl personas,

kas attīstīja nevēlamu sacensību vietu dēļ un labāku vietu me-

dīšanu. Daudziem tas likās ļoti izdevīgi — apkalpot kā vikāram

kādu kaimiņu draudzi un saņemt savu blakus peļņu. Arī mācī-

tāju pienākumu sadalīšana divu vai vairāku kaimiņu mācītāju

starpā (Cirkularbedienung) atnesa mācītājiem ienākumus no

vakantajām draudzēm, kur nebij atraitnes vai bāriņu, kam būtu

tiesības uz žēlastības jeb atraitnes gadu.

Ar vikārmācītājiem iztika vēl arvien vairākas draudzes, kaut

kārtējo dievvārdu turēšana ar to tika jūtami ierobežota.

Alojā nav bijis patstāvīgs mācītājs no 1714. līdz 1742. g.

Kopš 1717. g. to apkopj Mazsalacas mācītājs A. Reusners, spre-

diķodams piecas reizes gadā un vēlāk divās no četrām lūdzamām

dienām. Ādažū mācītājs Baltazārs Bergmanis (1734—1768),

apkalpodams arī Carnikavu, sprediķo tur katru trešo svētdienu

un Ādažu filiālē — Vesterotes jeb Iļķenu kapellā (Westerotten,

Hilchenskapelle), kas vēlāk dabūjusi Garkalna (Langenbergen)
vārdu — katru septīto svētdienu, bet katrus otrus svētkus Car-

nikavā un trešos Garkalnā. Allaži ar Vangažu filiāli un

Ropaži kopš 18. gs. sākuma atrodas vienās rokās. Mācītājs

Jākobss (1712—30?) tagad (sk. augšā 78. Ip.) dzīvo Ropažos

vecajā mācītājmuižas ēkā, kas vēl vienmēr veltīgi gaida „kriet-

na remonta", līdz pat 1739- g- vīzitācijai, kad Jākobsa vietā jau

darbojas viņa znots un pēcnācējs Mich. Rogons. Viņš atnācis

šurp kā adjunkts 1730. g., bet draudzes muižturi tik maz inte-

resējas par baznīcas lietām, ka 1739. g. viņš vēl nav vocēts par

kārtēju mācītāju, darbodamies, tā teikt, pēc inercijas ar sa-

vām adjunkta pilnvarām. Divdesmitos un trīsdesmitos gados
te nodibinājusies kārtība, ka mācītājs sprediķo vienu svēt-

dienu Ropažos, otru Allažos, bet Vangažos ik piekto svētdie-

nu. Bet mācītāja nolaidības dēļ starpbrīži dievkalpojumu starpā

iznāca arī garāki 3s
. Mālpils draudze, kas 1720. g. tika iz-

dalīta no Jākobsa apkalpoto draudžu vidus, bij saistīta ar

Jaunpili līdz Vitenburga nāvei (1720—1737), bet turpmāk palika
vakanta un redzēja tikai kaimiņu mācītājus, kas prāvesta ne-

teiktā kārtībā ieradās uz dievkalpojumiem.
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Grūti bij nokārtot garīgo apkopšanu nabagajās jūrmalas
draudzēs. 1726. g. vīzitācijā te uzdod Liepupes draudzē apm.

100 zemnieku māju, Lielsalacā 70—80 māju, Skultē — 40 māju

un Pēterupē 30 māju. Liepupe kā kroņa draudze arī pirmā

bij nokārtojusi sava paša mācītāja vēlēšanas: visi muižturi

kopā(I) bij aicinājuši par mācītāju V. Parīziju (1711—1726), ko

tad 1713. g. prīvātā Lielsalacas draudze bij pieņēmusi par sa-

vu vikāru. Liepupieši arī 1726. g. ziemā jau ceļ sev mācītāj-

muižu, kamēr Lielsalacā tai laikā vēl nav atjaunota noplēstā

dzīvojamā ēka (121. lp.), Skultei mācītājmuižas nav nekad bijis,

bet Pēterupei ir pagaidām tikai mācītājmuižas zeme. Liepupieši

pēc Parīzija nāves savā jaunajā mācītājmuižā dabūja tūlīt arī

krietnu mācītāju Joh. Christofu Geriki jeb Gerki (Gericke,

Gercke) 1727. g. Reizē viņu pieņēma arī Lielsalacas drau-

dze, kas karā un mērī bij stipri izpostīta (sk. augšā 57. lp.) un

atspirga ļoti gausi (1739. g« uzdotas 84 mājas, bet Liepupē jau

127); Lielsalacas mācītājmuižā bij 1726. g. tikai rija un klēts, un

vairāk neviena ēka netika atjaunota turpmākos pārdesmit gados.
Lielsalacā mācītāja dievkalpojums notika katru trešo svētdienu.

Pēterupiun Skulti, kas kopš 1710. g. bija bez sava mācītāja,

bij pieņēmis apkopšanā Krimuldas mācītājs prāvests Hilde 1718.

g., bet nelielajās zvejnieku draudzēs, kur nedzīvoja neviens

vācu muižnieks un nenotika vācu dievkalpojumi, viņš ieradās

reti; pēterupiešiem viņš turēja dievvārdus tik katru sesto svēt-

dienu un skultiešiem ik astoto svētdienu. Pēc viņa nāves (1727)
skultieši ar savu jauno baznīcu nonāca grūtā stāvoklī. 6. 111.

1729. g. trīs viņu pārstāvji Stārastu Jānis, Gaužu Biernis un

Sniķeru Biernis („Gausche Beren, Schnikker Beren") ieradu-

šies personīgi Virskonsistorijā lūgt, lai dotu viņiem pašiem sa-

vu mācītāju. Līdz kaimiņu draudžu mācītājiem jāmērī tāls

ceļš, un grūti turp nokļūt amatdarīšanās. Arī viņu vecais sko-

lotājs Jākobs Hince (vietā kopš 1686. g.) viņiem kopā ar Pēter-

upi un dzīvo tur. Pēc mēra laika viņam nav bijis neviena skol-

nieka, tādēļ skola nav jātur un viņš, lasīdams dievkalpojumus

pamīšus Skultē (patrona birģermeistera f. Šulces mājā) un

Pēterupē, pieņēmis Pēterupes zirgu pasta pārziņa vietu. Skultē

par priekšlasītāju un priekšlūdzēju uzstājušies pa starpām arī

citi. Mācītājmuiža bijusi kādreiz Pēterupē, bet toreizējais pa-

trons asesors f. Samsons to pārvērtis par krogu un Hilde savā
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laikā izrentējis zemi, pusi krodziniekam, pusi skolotājam- —

Lūgums nepalika bez panākumiem: ģenerālsuperintendents uz-

deva Gerikem apkopt arī Skulti, bet viņš še varēja ierasties ti-

kai „šad tad, kad iznāk vaļa", Bvp 1731).

Pēterupi prāvests Neuhauzens pagaidām uzdeva apkal-

pot kaimiņu draudžu, Lēdurgas, Krimuldas un Siguldas mācī-

tājiem, bet apkalpošana notiek ļoti nekārtīgi- Pret Lēdurgas
un Turaidas mācītāja Hāzes saistīšanu uzstājās 6. 111. 1730. g.

Turaidas baznīcas patrons landrāts un baznīcas virspriekšnieks
G. f. Budbergs Inciemā, jo tas samazinot dievkalpojumu skaitu

Lēdurgā. Budbergs dod tūlīt arī rīkojumu jaunajam Pēter-

upes patronam landrātam ģenerālleitenantam K. Fr. f. Mengde-

nam, lai sāktu jau šai ziemā vest materiālus Pēterupes mācī-

tājmuižas celšanai. Neuhauzens padodas Budberga prasībai un

atsvabina Hāzi, bet no jaunas mācītājmuižas nekas neiznāk.

Gan vasaru rodas arī jau mācītāja amata kandidāts, Joh. G.

Vurms, Cesvaines mācītāja dēls, kas pārnācis no Krievijas, iz-

turējis pārbaudījumus un gaida vietu, dzīvodams ar sievu un

bērniem grūtos apstākļos, bet viņš Pēterupi nedabū. 1731. g.

janvārī notūrētā vīzitācijā ziņo, ka Siguldas mācītājs J. Tic-

manis nav Pēterupes baznīcā vēl ne reizi bijis; vīzitācijā klāt

tikai Lēdurgas mācītājs Hāze. Ticmani par nolaidīgu „pagaidu

apkalpošanu" aicina Virskonsistorijas priekšā 16. IX. Draudzi

piešķiļ: pagaidām Krimuldas mācītājam J. J. Grūneram, bet

viņam tā ļoti neparocīga piecu jūdžu tālā un sliktā ceļa dēļ

(„5 starke und bose Meilen Weges"). Krimuldā pašā mācītāj-
muiža arī paputējušā stāvoklī, nav necik ļaužu un mācītājam
nav braucēja, kas viņu pavadītu tālajā ceļā. 18. VIII. 1732. g.

Virskonsistorija apspriež Grunera lūgumu atlaist viņam pienā-
kumus Pēterupē, bet par pagājušiem 2 darba gadiem piešķirt

pusi no mācītāja tiesas. Patrons Mengdens izsakās, lai Gerikem

atņemtu Lielsalacu un dotu tai vietā Pēterupi, bet šāds pro-

jekts Virskonsistorijai nepatīk. Viņa 1010 cerības apvienot Pē-

terupes 30 nabaga zvejnieku mājas ar Skulti, kā tas bijis priekš

kara; tad būtu kopā 78 mājas un ienākumi būtu tādi, ka va-

rētu domāt par patstāvīga mācītāja algošanu. Pagaidām uz-

dod Gruneram joprojām apkalpot Pēterupi, braucot turp katru

trešo svētdienu un saņemot par to ienākumus no mācītājmui-

žas un savu tiesu no Bīriņu muižas (Koltzen). Nolemj arī
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dabūt atpakaļ Pēterupes mācītājmuižas 2 zemnieku mājas un

zemniekus, kas pašreiz pievienoti Bīriņu muižai. Bet ar šo

lēmumu maz līdzēts. Mengdens nav ar Grūneru mierā, jo tas

negrib padoties viņa prasībai — pasniegt svēto vakariņu vi-

ņam viņa muižā un sūdz viņu Virskonsistorijai, ka viņš ceturt-

daļgadu nav ieradies Pēterupē, kaut gan saņēmis pusi no

muižas tiesas (16 dālderu) un arī zemnieku tiesu. Grūners

savā paskaidrojumā 29- I. 1733 atzīstas, ka nav bijis Pēterupē
12 nedēļas pēc kārtas slikto ceļu un pavadoņa trūkuma dēļ;

vēlāk izrādās, ka tas noticis jau 1732. g. pavasarī, tā tad priekš

Virskonsistorijas lēmuma. Viņš apgalvo, ka no muižas nav

dabūjis „ne šķilliņa", bet no zemniekiem tikai divi nodevuši

viņam savu „reņģu mielastu", —

un izteic prieku, ka dabūjis

ciest pārmetumus, būdams nevainīgs. Pavasarī 25. IV. viņš

atkal atkārto savu lūgumu atlaist viņu no Pēterupes apkop-

šanas, mazākais samazināt braucienus — uz sesto svētdienu

kā Hildes laikos. Darbs tur esot ļoti grūts, jo draudze dzī-

vojot atklātos grēkos. — Taču vēl vairāk kā piecus gadus Grū-

neram bij jāapkalpo Pēterupē, kur vecajā baznīcā, pareizāk
baznīcas drupās, varēja noturēt dievvārdus tikai labā laikā,

bet vējainā bij jau jāpāriet ar baznīcēniem uz krogu. Tikai

1735. gada trešajā adventē prāvests Fišers kopā ar Grūneru

iesvētīja Pēterupē jaunu baznīcu. Beidzot Grūners tika vaļā.

Ne pats Mengdens (f 1734) ne viņa atraitne nepildīja solī-

jumu un nedeva mācītāja tiesu. Grūners uzstādīja prasību,

vai nu nodrošināt viņam ienākumus, vai atlaist viņu, un 3. X.

1737. Virskonsistorija nolēma dot Mengdena kundzei tiesības

sameklēt 4 nedēļu laikā citu mācītāju. 1737. g. ziemsvētkos tad

galu galā Lēdurgas Hāze uzņemas apkalpot Pēterupi, bet maz

ko viņš tai dod: viņš ierodas uz dievkalpojumiem tikai div-

reiz gada ceturksnī, bet tikai pa daļai svētdienās, citādi svētku

dienās, kas iekrīt nedēļā 36
. Viņš mirst jau pēc nepilniem

diviem gadiem 1739- g- vasaras beigās.

Pēterupes draudzes aizbildņi, kas jau 1739- g- vīzitācijā bij

žēlojušies, ka mācītājs reti nāk un būtu labi dabūt pašiem

savu mācītāju, paliek jo projām sērdieņu kārtā. Viņi grie-
žas tad pie Liepupes mācītāja Gerikes, un tas uzņem viņus
savā pārziņā, kamēr aiziet uz Rīgu 1743. g. Gerikes rokās ap

1740. g. ir 4 draudzes: Liepupe, Lielsalacā, Skulte un Pēterupē.
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Lielsalacā viņš sprediķo katru trešo svētdienu. Skultē viņš

var sprediķot tikai tos svētkos, kas iekrīt nedēļā (Marijas,

Bērtuļa, Mārtiņa, Miķeļa uti. dienās, arī vienā no lūdzama-

jām dienām. Cik tad nu viņam varēja atlikt vaļas nodoties vēl

Pēterupes draudzei? Bet viņš bijis ļoti iecienīts latviešu starpā,

un Lielsalacā pēc viņa aiziešanas uz Rīgu vairs nesaistījās ar

Liepupi, pie kuras bij turējusies trīsdesmit gadus (1713—1743).

Pēterupē palika Liepupes mācītāja apkalpošanā vēl līdz 1769. g.

Ja vēl iedomājas sliktos un reizēm neizbraucamos ceļus (Bvp

1731), tad rodas diezgan spilgta aina par tām ārējām grūtībām,
kas stāvēja ceļā baznīcas dzīvei šās draudzēs.

Arī Dikļi, būdami bez mācītājmuižas un mācītāja zemes,

netika no 1707.—1736. g. pie sava mācītāja. 1736. g. še aicina

par mācītāju allaž slimā Matīšu mācītāja Fosbeka (Vossbeck)

adjunktu un znotu G. Gotšedu, un pēdējam nu jāsprediķo vienu

svētdienu Matīšos un otru Dikļos, un tā tas iet gandrīz līdz

gadsimteņa vidum.

Āraiši paliek vairāk kā gaddesmitu (1711—1722) apvienoti

ar Cēsīm, un pirmajam patstāvīgajam mācītājam te labu laiku

jānodzīvo skolā, jo mācītājmuiža vēl 1724. g. pavisam iz-

postīta un 1727. g. vēl trūkst pretistaba, rija, zirgu stallis v. c.

Ļaudonas draudze kopš 1705. g. bij apvienota ar Lu-

bānas draudzi, un kaut gan tās abas pieder pie plašākajām
Vidzemes draudzēm (Ļaudonas draudzes garums 30, Lubānas

40 verstis, māju skaits kopā 1727. g. 114 un 1732. g. 120), tomēr

no 1712.—1731. g. Ļaudonas mācītājam bij jāapkalpo vēl arī

Lazdonas draudze ar tās 116 mājām. Tas grūti veicams sli-

mīgajam maģistram G. A. Oksf ortam (Oxforth), kas bij Ļau-
donā par mācītāju no 1712.—1732. g. Ceļš no Ļaudonas mā-

cītājmuižas uz Lubānu, kur bij jāsprediķo katru trešo svēt-

dienu, bij vasaru 7 jūdzes garš, ziemu varēja izbraukt pa tai-

snāku ceļu, bet pavasari un rudeni, īpaši kad Aiviekste un

citas upes pārplūda, bieži nemaz nevarēja tikt pāri, jo
vienu tiltu nevar diezgan stipru uztaisīt". Arī citos gadīju-
mos, kur bij jāapmeklē draudzes locekļi mājās, radās dažādas

grūtības, piem. pie kādas slimnieces Oksfortam būtu bijis jā-

ceļas pāri par Aivieksti caurā laivā, bet viņš nav to uzdroši-

nājies, baidīdamies par savu dzīvību. Jāt pie slimniekiem nā-

cies uz neapseglota zirga. Šādos apstākļos draudžu apkopša-
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nas darbs sagrauza veselību, un trīsdesmito gadu sākumā Oks-

forts jau ir pavisam slims: viņš bieži dabūjis saaukstēties un

cieš, liekas, reumatiskas sāpes vienā rokā un krustā („von

einem starken Fluss an dem einen arm sowohl als auch im

Creutz gelāhmet bin"). Ceļojums viņam dara lielas grūtības,
jo viņam ir vēl arī akmens (žultī? „Steinpassion"), un spre-

diķot viņš reizēm var, tikai istabā sēdēdams un ļaudis pie

sevis pulcinādams. Arī vīzitācijās kommisija 1732. g. atļāvusi

viņam sēdēt pa vīzitācijās laiku.

Lazdonā mācītājs ieradās ik pa 2 nedēļām. Te viņam bij

grūtības ar patroniem baznīcpriekšniekiem — Lazdonas īpaš-

nieku bruģutiesnesi Kārli Gustavu f. Klēbeku (Klebeck) un

viņa brālēnu Praulienas īpašnieku adjunktu Oto Vilh. f. Klē-

beku. Ne viena, ne otra muiža un tāpat arī citas Lazdonas

draudzes muižas, izņemot vienu mazāku, nedod nekādu mā-

cītāja tiesu. Abi baznīcpriekšnieki, it īpaši vecākais K. G. f.

Klēbeks, ļoti nesaticīgi ļaudis un negrib arī neko darīt drau-

dzes lietās, kaut gan sirdīgi vienmēr nomodā par savām tie-

sībām. 1727. g. ģenerālvīzitācijas atgādinājumi neko nepanāca,

un 1732. g. vīzitācijās kommisija netik vien nosodīja abus

ar 50 dālderiem par pienākumu neizpildīšanu, bet arī atcēla

no amata. Kommisijas lēmums motīvēfs šādiem vārdiem: baz-

nīcpriekšnieki „līdz šim dzīvojuši pastāvīgā nesaskaņā un līdz

šai stundai iepīti grūtās prāvās, tā ka tāpēc līdz šai dienai

netik vien viss palicis uz vietas stāvam, bet arī jābēdājas, ka

vēl joprojām viņu nesaticības dēļ viss varētu tikt aizkavēts".

Tāpēc Lazdonā nav vēl uzcelta 1722. g. nodegušā baznīca, ne

skola, ne to blakus ēkas, un baznīcpriekšnieki tikpat maz

darījuši šai ziņā kā citi. Vienīgi pie mācītājmuižas ir ķērušies,

liekas, tūlīt 1727. g., bet 1732. g. būve vēl nav nobeigta, liekas

vairāk vēl sākumā nekā uz beigām. Baznīcpriekšnieka K. G.

f. Klēbeka priekšā celto repartīciju, kas sastādīta 5. I. 1730.

par būvei dodamiem materiāliem, kommisija atzina par diez-

gan vēlu sastādītu uņ tās izpildīšanu par ļoti neakurātu: no

pievestiem materiāliem pazuduši kādi 100 baļķi 37
.

Arī savās patronāta tiesībās Klēbeki palika sev uzticīgi.

Viņu 1727. g. vīzitācijās laikā izteiktais un kommisijas atzī-

tais nodoms dabūt Lazdonai savu mācītāju nevarēja noritēt

gludi, starp citu radīja asas nesaskaņas ar Oksfortu. Viņi rī-
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kojas aiz Oksforta muguras. Bruģutiesnesis uzaicina savu

kandidātu, kādu studentu Knorri, par Lazdonas mācītāju; pēc

vairākkārtējiem veltīgiem izziņo jumiem viņš beidzot 1730. g.

otros vasarsvētkos arī notur savu mēģinājuma sprediķi, lie-

kas, bez ģenerālsuperintendenta ziņas. Dažas personīga rak-

stura netaktības no bruģutiesneša puses pamudina Oksfortu

pārtraukt drīz pēc tam sakarus ar Lazdonu pavisam, negrie-

žoties nemaz pie Virskonsistorijas ar oficiālu atlūgumos. Viņa

strupjais atklātais raksturs necieš divkosības. Bet kašķīga-

jiem Klēbekiem ar to dots iemesls nesaudzīgai tālākai rīcībai

pret Oksfortu, uz kuru bruģutiesnesis, liekas, jau tā nav tu-

rējis labu prātu. 23. VIL 1730. ienāk Virskonsistorijā abu brā-

lēnu sūdzība par Oksforta patvarību, ka viņš „pret labāko

ziņu un apziņu bezdievīgā kārtā bez jebkāda iemesla atstājis
draudzi pavisam". Vispirms viņš esot uzteicis mācītājmuižu:

viņš vairs neuzraudzīšot ne to ne darbu, kaut gan viņam

būtu jāpaliek, līdz kamēr atnāks cits vietā. Strīda dēļ viņi

vairs negrib Oksfortu paturēt, lūdz viņu sodīt par patvarību,
bet Lazdonai noteikt kaimiņu mācītāju apkalpošanu. Oksforts,

iesniegdams savus paskaidrojumus, taisnojas un sūdzas par

Klēbekiem. Abi ar bruģutiesnesi viņi pārmet viens otram ne-

saticību.

Pret Oksfortu iesākās disciplināra izmeklēšana par patva-

rīgu Lazdonas draudzes atstāšanu, kas izbeidzās ar bargu so-

du 38
,

bet Lazdonā noteica pagaidu apkalpošanu, sadalot to

kaimiņu mācītāju starpā. Virskonsistorijā norāda turklāt uz

2 kandidātiem, bet Lazdonas draudzes muižturi ceturtdaļgada
laikā nevar nevienu izvēlēties, tā ka ģenerālsuperintendents
15. XII. atrod par vajadzīgu pārtraukt draudzes pagaidu ap-

kopšanu, lai tā varētu atgādināt muižruriem jūtamā veidā viņu
nolaidību 39

.
Tas līdz: Bruninka rekomandētais Sasmakas mā-

cītājs maģistrs Chr. Goti. Henčs (Hentsch) dabū vokāciju, un

1731. g. vasarā lazdonieši tiek pie jauna mācītāja. Bet arī viņš

te nejūtas laimīgs. Pirmā ziema viņam jānodzīvo pagaidu tel-

pās „šausmīgos dūmos un garaiņos". Mācītājmuižas zemes ro-

bežas patroni nezin ierādīt: 1732. g. vīzitācijās kommisija pa-

vēl skolotājam un pērminderiem, piedraudot pēdējiem pat rīk-

stes, ierādīt mācītājam robežas. Vispār Henča sūdzībām par

materiālām grūtībām nebij gala visus trīsdesmitos gadus 10
.

Vis-
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vairāk nepatikšanu viņam sagādāja šaubas par bruģutiesneša
f. Klēbeka patronāta tiesībām: viņam likās, ka tās nav tie-

siski pierādāmas, un tādēļ viņš izteicās, ka varētu tās atzīt

tikai tad, ja Klēbeks piegādātu attiecīgu valdības reskriptu.
Klēbeks turpretim atsaucās uz pēdējiem vīzitācijās protoko-
liem un ļoti sašuta par to, ka Henčs nepieminēja viņu kā

patronu baznīcas lūgšanā. Gandrīz katru reizi, kad viņi sa-

stapās personīgi, viņš atgādināja mācītājam savu prasību, rak-

stīja viņam arī vēstules un sūtīja pat pie viņa savu sievu. Tā

iedegās kvēls naids, kur Henčs dabūja daudz ciest: Klēbeks

aizturēja mācītāja tiesu, rīkojās patvarīgi pret viņa ļaudīm
utt. Miers radās tikai ar Klēbeka nāvi 41

.
1748. g. vīzitācijās

kommisijai Henčs ziņo, ka tagad viņam neesot vairs ko sūdzē-

ties ne par vācu, ne latviešu draudzi 42
.

Pie kārtēja un kārtīga mācītāja netika tik drīz arī Lie-

zeres draudze. Joh.Fitkavs (sk. 79. s.lp.) bij gan palicis Lie-

zerei uzticīgs, bet gaidīja, ka viņa adjunkta pienākumi Pie-

balgā izbeigsies kādreiz ar viņa ievēlēšanu par kārtēju mā-

cītāju brangajā Piebalgas mācītāja vietā. Liezerē kā savā kār-

tējā vietā viņš sprediķo divas svētdienas no vietas, trešo —

Piebalgā. Bet liezerieši tomēr maz ko var no viņa dvēseļu

kopšanas darba mantot, jo viņu mācītājmuižas ēkas nav uz-

celtas un mācītājam nav, kur dzīvot savas draudzes vidū; vēl

1731. g. mācītājmuižā stāv tikai nesen uzcelta rija ar piedarbu.

Fitkavs, kas sākumā dzīvoja Mēdzūlā pie baznīcpriekšnieka
f. Grothūza, vēlāk apprecēja Jaunpiebalgas mācītāja M. Šulca

meitu un apmetās uz dzīvi pie sava sievas tēva Jaunpiebalgā,
vairāk kā divas jūdzes no Liezeres baznīcas. Liezeres drau-

dzes māju skaits sasniedzis 1731. g. jau 130 un mācītāja dzīve

ārpus draudzes stipri kavēja viņa darbību draudzē. Turklāt

Fitkavam bij Liezerē jau no sākta gala savi pretinieki. Viņu

priekšgalā nostājās baznīcpriekšnieks un patrons majors G. H.

Funke, kas jau 1725. g. iesniedza Virskonsistorijai sūdzību, ka

Fitkavs nepiegriežot pienācīgu vērību savai kārtējai Liezeres

draudzei. Vēl vairāk iemeslu viņam radās tad, kad pēc Ger-

stenmeijera nāves (1727) noskaidrojās Fitkava ievēlēšana par

Piebalgas mācītāju, bet Gerstenmeijera ģimenes žēlastības gada

dēļ vēl nevarēja notikt viņa galīgā pāriešana uz Piebalgu.
Kamēr daži Fitkava liezeriešu draugi gribēja joprojām pa-
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likt apakš viņa un bij mierā ar to, ka viņš turpmāk noturētu

Liezerē dievkalpojumus tikai katrā trešā svētdienā, citi ar

Funki priekšgalā tiecās pēc draudzes patstāvības, resp. neat-

karības no Fitkava. — Liezeres muiža līdz 1727. g. Fitkavam

savu tiesu nebij nemaz devusi.

1728. g. radās kāds kandidāts, Georgs Sartorijs, kas 1722. g.

bij zaudējis mācītāja vietu Biržos Lietavā. Uzskatīdama viņu

par ticības dēļ vajātu, Virskonsistorijā bij viņam par labu

ar valdības atļauju sarīkojusi divas kollektes visās Vidzemes

baznīcās 16. VIII. 1727. un 15. VIII. 1728. g., bet kad viņš

1728. g. pavasarī pieteicās uz Lazdonu un Liezeri, tad no-

lēma ievākt papriekš ziņas no Kurzemes konsistorijas un pa-

gaidām atturējās dot viņam atļauju sludināt (venia concionandi).

Sartorijs tomēr bij atradis labvēļus augstākās valdības aprin-

dās, kas deva viņam ieteikšanas rakstu, un Funke, neievēro-

dams piesūtīto oficiālo reskriptu, pielaida viņu izpildīt amata

darīšanas Liezerē un sprediķot tais svētdienās un svētkos, kad

Fitkavs te nevarēja būt. Par to Fitkavs iesniedza Virskonsi-

storijai sūdzību, un tā, norādīdama uz Sartorija „ļauno slavu"

(schlechten Ruff) un uzsvērdama savu uzdevumu rūpēties

čakli un dedzīgi par „miermīlīgiem un dievbijīgiem" mācītā-

jiem, 23. VIII. atzina, ka būtu neapdomīgi pielaist Sartoriju

mācītāja darbā un ieteica viņam meklēt vietu citās zemēs; pel-
nīto sodu atlaida, ievērojot viņa stāvokli 43

. Sartorijs mēģi-

nāja tūlīt pārsūdzēt lēmumu Pilstiesā, bet Virskonsistorijā no-

vilcināja pieprasītos paskaidrojumus līdz 1731. g. rudenim; ga-

līgais lēmums, laikam, arī iznācis viņam par ļaunu. Tā ar pirmo

kandidātu, kas jau bij paspējis reprezentēties kā pastor Lo-

seriensis rite vocatus, nekas neiznāca.

Funke uzskatīja laikam par galveno vainīgo Fitkavu un ie-

sūtīja Virskonsistorijai 1728. g. 11. jūlijā plašu sūdzības rakstu

par viņa nolaidību amatā Liezerē, ko papildināja vēl 15. X.

Noturēja divas prāvesta tiesas sēdes 11. 11. un 13. V. 1729. g.,

bet kamēr Virskonsistorijā gatavojās tiesāt Fitkavu, jau 4. VIII.

notika viņa ievešana kārtējā mācītāja amatā Piebalgā. Virs-

konsistorijā lika 4. X. 1729. g. Liezeres .muižtufiem izteikties

par tūlītēju pašu mācītāja iecelšanu vai par draudzes pagaidu
sadalīšanu. Baznīcpriekšnieki, liekas, nav bijuši arī šoreiz vie-

nis prātis. Funkem un biedriem bij jauns kandidāts no ārzem-
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niekiem Joh. Mat. Vīners (Wiener jeb Wihnert). Virskonsi-

storijas rezolūcija 28. I. 1730. noraidīja baznīcpriekšnieku do-

mas. Kamēr nav uzcelta baznīca un mācītājmuiža, Virskonsi-

storijā neiecels ne Vīneru ne kādu citu, vajadzīga arī visu

muižtufu vienošanās, ne vienpusīga prezentācija. G. H. Funke

bij, proti, tikai viens no brāļiem, kam bij patronāta tiesības

Liezerē. Projekts par pagaidu sadalīšanu tika atlikts. Drau-

dzē noteica cirkulārmācītāju apkopšanu, piešķirot viņiem arī

ienākumus no mācītājmuižas. 6. 11. Virskonsistorijā noraida

arī Vīnera lūgumu pēc Liezeres, jo viņam nav formāli pa-

reizas vokācijas. — Funke pārsūdzēja Virskonsistorijas lē-

mumus Pilstiesā: viņš bij nemierā ar to, ka draudzes sadalīšana

atlikta, un grib panākt Vīnera konstituēšanu par Liezeres drau-

dzes (daļas?) mācītāju; viņš norāda, ka Vīners būtu mierā

iztikt pagaidām ar mācītājmuižas riju kā dzīvokli. Viņš sū-

dzas, ka nezinot Virskonsistorijas motīvus („rationes"). Pils-

tiesā pieprasīja Virskonsistorijai paskaidrojumus 6. IV., vi-

ņas lēmums nav tieši zināms. Notikumu gaita rāda, ka Virs-

konsistorijas griba palikusi spēkā. — Funkes sūdzība pret

Fitkavu izbeidzās 16. I. 1730. ar to, ka Fitkavam par nolaidību

amata izpildīšanā piesprieda nopietnu rājienu. Spriedumam

bij vairāk formāls raksturs: Fitkavam jau varēja pārmest kū-

trību katēchizēšanā un zemnieku māju apmeklēšanā Liezeres

draudzē, bet nevarēja arī lāgā liegt, ka, apvienodams darbu

Piebalgā un Liezerē, viņš nevarēja šīs prasības kā pienākas

izpildīt („unpracticables Werk"). 1730. g. 8. 11. Fitkavs atva-

dījās no Liezeres kā savas bijušās draudzes 44
.

Līdz 1730. g. rudenim vēl Vīners loloja cerības, bet tās iz-

gaisa pretim stingrajiem Virskonsistorijas noteikumiem. Lie-

kas, ka Virskonsistorijā, gribēdama izdarīt spiedienu uz muiž-

turiem, pārtraukusi arī cirkulārmācītāju sūtīšanu. Šādos ap-

stākļos nācās palīdzēt Cesvaines mācītājam un prāvestam N.

Vurmam, kā draudzē jau ietilpa daļa no Liezeres muižturu

īpašumiem. Viņš projektēja nodibināt sev adjunktūru, pie-

ņemt Vīneru un tad panākt Liezeres pievienošanu Cesvaines

draudzei, kuras filiāle tā jau bijusi 17. gs. Bet arī šis pro-

jekts izgaisa pret Virskonsistorijas gribu. Gada beigās Fun-

kem atkal jauns kandidāts Joh. Gust. Vurms, kas veltīgi iz-

mēģinājies dabūt Pēterupes draudzi, tagad stājies sakarā ar
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Funki. Tas licis Vurmam jau divreiz sprediķot Liezerē un,

stādīdams viņu priekšā un rekomandēdams ģenerālsuperinten-
dentam, piebilst, ka viņš zemniekiem labi patīkot un esot

mierā ar iepriekšējā mācītāja algu un nesūdzēšoties par mā-

cītājmuižas ēku trūkumu. Tomēr nākošās vīzitācijās laikā 26. 11.

1731. Liezere vēl vienmēr bez mācītāja, kā arī bez baznīcas

un mācītājmuižas. Bet tikko liezerieši tika pie savas mācītāj-

muižas nākošā vasarā, gadu mijā ģenerālsuperintendents nosū-

tīja Liezeres muižturiem priekšlikumu vocēt par mācītāju Chr,

Cimmermani. Visi arī patiesi vienojās ap šo kandidātu un

19. 111. 1732. g. viņu ieveda par Liezeres mācītāju (1732—1741) 45
.

Liepkalnam arī bijušas savas grūtības ar garīgo apkop-

šanu. Hugkes nevarības dēļ draudze pārgāja 1721. g. no sa-

kara ar Ērgļiem uz apvienību ar Koknesi, bet Kokneses Sko-

deiskijs aiz neveselības netiek pat lāgā galā ar Koknesi un tās

filiāli Krāpu. Kādu laiku, kopš 1726. g. augusta, Liepkalnu ap-

kopa ik piekto svētdienu Kalsnavas un Vietalvas mācītājs G.F.

Prātorijs, kas 1727. g. vīzitācijā sūdzējās par grūtībām turēt

te dievkalpojumu katru trešo svētdienu un izdabūja no ģene-

rālsuperintendenta atļauju ierasties tikai ik pa 4 nedēļām reizi.

Ģenerālsuperintendenta solījums gādāt patstāvīgu mācītāju tik

drīz vēl nav piepildījies. Vikāra pienākumus pa starpām vēl

dabūja uzņemties arī Vestienas mācītājs Jak. Neudāls. Tikai

1734. g. Liepkalns dabū patstāvību un par savu mācītāju jau

minēto J. M. Vīneru, bet tas jau pēc pusgada aiziet uz Madlienu.

Pēc 10 mēnešu pārtraukuma tad atnāk G. Rīmanis (Riemann),

uzņemdamies kopā Liepkalna un Vestienas draudzes apkal-

pošanu (1735-1742) 46
.

Madlienas draudze no sava posta stāvokļa (5k.73. lp.) ne-

tika tik drīz ārā. Baznīcpriekšnieki trūka līdz pat 1727. g.

ģenerālvīzitācijai, mācītājs brauca divdesmitos gados no 2 jū-

dzes attālajiem Suntažiem, papriekš Joh. Kripenštāpels

(1720—1724), tad J. F. Paulijs. Kripenštāpels bij, liekas, stipri

nolaidis visu draudzes dzīvi, un tāpēc madlienieši pēc viņa

nāves sāka domāt paši par savu mācītāju, bet nebij mācītāj-
muižā kārtīgas dzīvojamās ēkas (121. lp.), no blakus ēkām bij

palikusi tik veca rija; nebij arī mācītāja ļaužu un muižu dotu

strādnieku. Tā kā nebij arī izredzes nokārtot tik drīz mā-

cītāja iedzīvi, tad nodoms bij jāatmet. Suntažu mācītājam
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Paulijām, kas pēc Virskonsistorijas pavēles bij uzņēmies

Madlienas draudzes pagaidu apkopšanu, mācītāja tiesu nodeva

pagaidām ar lieliem iztrūkumiem. Pēc kādiem pusotra gadiem

(no 1724. g. beigām līdz 1726. g. vasarai) vocēja viņu par

kārtēju mācītāju arī Madlienā. 6. VI. 1726. g. datētā vokā-

cijas rakstā viņam solīja gādāt par drīzu mācītājmuižas uz-

celšanu, piespiest zemniekus vienu dienu pēc izvēles strādāt

mācītāja laukos, garantējot arī atmaksu par eventuāliem me-

liorācijas izdevumiem, ko mācītājs izdarītu saviem līdzekļiem.
Bet 1730. g. Paulijs iesniedza Virskonsistorijai lūgumu atlaist

viņu no mācītāja vietas Madlienā. Viņš motīvē savu aiziešanu

ar to, ka nevarot draudzi apkopt un neuzņemoties atbildību,

ja muižturi nevar uzcelt mācītājmuižā dzīvojamu ēku un drīzā

laikā pagādāt muižas apstrādāšanai vajadzīgos strādniekus.

Muižturi aizbildinās, ka pusdraudze izmirusi, ļaužu neesot, un

tādēļ viņi nevarot izpildīt prasības un kaut ko noteikt, ka-

mēr nav saņemts valdības rīkojums. Viņi piesola mācītājam

Madlienas skolu, tur esot viena „vācu istaba" un kambaris.

13. VII. Virskonsistorijā izspriež lūgumu un nolemj atlaist Pau-

liju no Madlienas mācītāja vietas, noteicot viņam nākošu svēt-

dienu atvadīšanās dievkalpojumu. Muižturiem uzdod meklēt

jaunu krietnu mācītāju. Muižturi lūdza Pauliju palikt līdz ru-

denim, un tad 4. X. viņš arī patiesi atstāja Madlienas drau-

dzes apkopšanu; bet tā kā tā nedabūja tik drīz savu kārtēju

mācītāju, tad Paulijam bij jāierodas vīzitācijās kommisijas

priekšā vēl 1731. gada 22. martā. — 1727. g. ieceltie baznīc-

priekšnieki nevarēja vienoties savā starpā, un tāpēc baznīcas

un draudzes labā sākumā arī nekas netika darīts, tiekams Plā-

tepa muižas (Weissensee) Klots palika viens pats baznīcpriekš-
nieka amatā un sāka ķerties pie baznīcas remonta. Bet vairāk

viņam arī neizdevās neko no muižturiem izdabūt, mācītājmui-
žas zeme palika visu laiku atmatā, par mācītāja ļaudīm un

strādniekiem bij doti dažādi solījumi, bet palikuši neizpildīti.
1731. g. kommisijai ziņo tikai par materiāla repartīciju mācītāj-
muižai un sola to vēl šoziem izvest. Klota vietā, kas atlūdzās

nevarības dēļ, par baznīcpriekšnieku ieceļ Lielās muižas īpaš-

nieku pulkvedi leitenantu K. G. f. Budenbroku, kas vīzitācijās

kommisijā bij svinīgi deklarējis, ka Lielai muižai vienīgi pie-
derot patronāta tiesības Madlienā. Bijušais baznīcpriekšnieks
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sūdzas par mācītāja Pauli ja kūtrību un nekārtību amatā. Pats

Paulijs uz jautājumu, cik bieži viņš sprediķojis Madlienā, at-

bild nenoteikti: otru vai trešo svētdienu, bet rudenī un pa-

vasarī iznākot arī tik ceturto svētdienu — neizbraucamu ceļu

dēļ. Bet baznīcpriekšnieks nosaka taisni, ka draudzes locekļi
nekad neesot varējuši īsti zināt, kad mācītājs ieradīsies Mad-

lienā: te bijis pa 6 nedēļām reizi, te atkal tik reizi gada ce-

turksnī. Pērminderi apstiprina, ka ļaudis reizēm veltīgi iz-

gaidījušies mācītāja, gribēdami iet pie dievgalda. Paulijs aiz-

bildinās ar uznākušu neveselību un sliktiem ceļiem. Klots pat

atstāsta, ka mācītājs reiz izteicies: „veselība mīļāka nekā braukt

skarbā laikā un pa sliktiem ceļiem" 47
.

Madlienas draudzes darbā 1731. g. pirmā pusē kā pagaidu

spēks bijis nodarbināts arī agrāk minētais teoloģijas kandi-

dāts J. M. Vīners. Viņam bij te gadījies spēcīgs labvēlis

jau minētā landmaršala brāļa K. G. f. Budenbroka personā.

Tas uzaicināja viņu pie sevis Lielā muižā (Essenhof) un izgādāja
arī ģenerālsuperintendenta atļauju sprediķot, kafēchizēt un iz-

darīt steigu kristības. Pārējās amatdarīšanas Madlienā izpil-

dīja (jau kopš 1730. g. beigām?) Liepkalna un Vestienas mācī-

tājs Jak. Neudāls, par ko tad atkal Vīneram bij atjauts palī-
dzēt viņam tos darbos, ko viņam bij tiesība izpildīt. Bet ka-

mēr muižturi steidzās uzcelt mācītājmuižu, Vīners saņēma vo-

kāciju no Smoļenskas pulka vācu virsniekiem Smoļenskā ar

ģenerāli Venedigeru priekšgalā un aizgāja uz turieni (ordi-
nēts 2. VI.). 1732. g. mācītājmuiža bij gatava un muižturi vie-

nojās uzaicināt par mācītāju teoloģijas studentu Cachariju

Šroteru, kas darbojās pie Cēsu mācītāja Meija, laikam par

mājskolotāju. Tā Madliena augusta beigās dabūja beidzot savu

patstāvīgu mācītāju, kas gan jau pēc pusotra gada atkal aiz-

gāja uz Kalsnavu, meklēdams labāku draudzi. Kādu laiku Mad-

liena turējusies atkal pie Suntažu Paulija, bet galu galā 12. 111.

1735. g. Vīners atgriezās savā agrākā darba vietā un palika tur

līdz savai nāvei 1777. g. 1740. g. vīzitācijās laikā viņa stāvoklis

materiāli nav vēl pilnīgi nodrošināts. Viena otra muiža nav

nodevusi par pāris gadiem savu tiesu. Mācītājs lūdz kommi-

siju dot viņam vienu krietnu strādnieku, jo citādi viņam pa-

šam jāizmetot rija, jāsējot utt., viņam vajadzīgs arī sargs par

laiku no sestdienas vakara līdz pirmdienas rītam. Viņš dabū
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divus zirdziniekus katru nedēļu kā arī pieprasīto sargu un

vēl kārtnieku klāt — Grūtības, kādas rodas, strādājot ar

muižu dotiem strādniekiem, rāda kādas sūdzības izmeklēšana

pret mācītāju. Viņš sitis kādu strādnieku, kas aizmirsis vai

aizkavējies iekurt riju divas dienas, tā ka kūlējiem sanākot,

rija bijusi vēl auksta. Viņš arī atzīstas, ka devis tam nolaidības

dēļ pāris pļaukas un ar mazu spieķīti (Striesenstocklein) ie-

sitis viņam pa pleciem, kas viņu nebūt nav traucējis žirgti

izpildīt tālāk savu darbu visu nedēļu un aizejot prasīt vērdiņu,

par ko varētu nopirkt krogā alu. Sūdzētājs nav šai gadījumā

pats vainīgais — Vērenas Korlenu Jānis, bet muižas aren-

dātors, kas uzdod, ka Jānis sagulējis slims līdz astotai ne-

dēļai, un pieprasa no mācītāja sāpju naudu. Savu apgalvojumu

viņš tomēr nepierāda un arī pēc kommisijas pieprasījuma ne-

stāda priekšā pašu Korlenu Jāni 48
.

Plašs apgabals bij vēl divdesmitos gados jāapkopj Smil-

tenes mācītājam, jo pie viņa draudzes piederēja kā filiāle

Palsmane (no 1709.—1727.) un Aumeistere (līdz 1728.); viņš gan

katrā no abām varēja ierasties tikai ik sesto svētdienu. Pēc

1727. g. vīzitācijās Palsmane ar Aumeisteri dabūja pašas

savu mācītāju: F. B. Blaufusu (1727.—1730.), kam pēc pāra

gadu pārtraukuma sekoja Jak. Adolfijs (1733.—1769.). Blaufuss

atnākdams apmetās vēl vecajā mācītājmuižā, bet 1728. g. tika

nodibināta jauna mācītājmuiža citā vietā („Duke Esse"), veco

pievienojot muižai. Līdz ar to muiža, kā vēlāk izrādījās, bij
ievilkusi arī draudzes skolas zemi. Cik patiess Palsmanes

īpašnieka apgalvojums, ka mācītājmuižai jaunā vietā piešķirts
lielāks zemes gabals, to 1740. g. vīzitācijās kommisija neno-

skaidro, jo revīzija līdz tam vēl nav bijusi. Uzglabājies kāda

dokuments, kas vēsta, ka Saimniecības pārvalde deleģējusi savā

laikā oficiālu personu, kas iemērījusi un ierādījusi vecās pa-

visam sabrukušās un ļoti neērtā vietā atrodošās mācītājmuižas
vietā citus tīrumus un pļavas utt. ar tādu pašu dālderu vēr-

tību. Draudzes skolas tiesības uz pastāvēšanu gan 1740. g.

tika atjaunotas. Mācītāja materiālais stāvoklis tad jau bij pil-

nīgi nodrošināts. Tikai Loberģu muiža, izmantodama Adolfija

atnākšanu, tūlīt bij sākusi atraut viņam l/s pūra katras labības

un ieturējusi savas tiesas saīsinājumu visu laiku arī par spīti

1735. g. vīzitācijās protokola atgādinājumam; tā nenovērš arī
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nekārtības Loberģu zemnieku tiesas nodošanā. Mācītājmuižas
zemnieku starpā minēts arī kāds smiltenietis Mizis („Misse"),

kas viņam kalpo tik ar klaušu darbu, bet tiesu dod Smiltenei;

Palsmanes un Aumeisteres mācītājam viņš vēl vērpj 6 mārc.

dzijas un brauc 2 reizes par brīvu ar vezumu 49
.

Tās ir atlie-

kas no agrākajiem Palsmanes sakariem ar Smilteni.

Skujeni no 1711.—1719. g. apkalpoja Dzērbenes, tad Nī-

taures un beidzot Piebalgas mācītājs. Tā kā mācītājmuižas

ēkas, kaut arī sen celtas, vēl cik necik ciešamā stāvoklī, tad

Skujene pievelk L. Mērcu, kas jau vairāk reizes mainījis vietu

slikta dzīvokļa dēļ (77. lp.), un viņš top par Skujenes un

Nītaures mācītāju (1719-—1724.). Pēc Mērca atraitnes žēla-

stības gada notecēšanas uz Skujeni pretendēja J. E. Hinkel-

deijs, kas 1725. g. vasarā bij jau saņēmis Nītaures vietu. Viņa

tēvs, prāvests J. H. Hinkeldeijs, atsaukdamies uz Nītaures

mācītāja maziem ienākumiem un iepriekšējo Skujenes apvie-

nošanu ar Nītauri, ieteica 3. 111. 1726. g. savu dēlu Saimnie-

cības pārvaldes direktoram Folkerzāmam, bet no šā nodoma

nekas nav iznācis. 1727. g. 8. 111. ģenerālkommisija atrod Sku-

jenes mācītājmuižā vēl Mērca atraitni.

Septiņus gadus (1727—1734) tad Skujenē darbojas Baltazārs

Bergmanis, kas ar lielu dedzību kārto mācītājmuižas saim-

niecību: apvieno zemi, uz kuras juku laikos nometušies zem-

nieki, meklē kopā aizbēgušos mācītāja ļaudis no visām pu-

sēm. Pret zemniekiem viņš bij cietsirdīgs un vārmācīgs, bet

muižas saimniecība uzplauka; 1734. g. tur kalpo jau 5 vīri un

4 sievas. Skujenes muižas nomnieks Pilstiesas asesors G. A.

f. Šterns ziņoja Saimniecības pārvaldei par ļaužu pārpilnību

mācītājmuižā un izdabūja vairāku personu pārcelšanu uz savu

muižu. Mācītāja tiesas lieta 1732. g. pilnīgi nokārtota, trūkstot

tik vēl kāds nieks. — Bet pa tam mācītājmuiža bij tapusi gan-

drīz neapdzīvojama, un jau 1727. g. vīzitācijās kommisija pa-

vēlēja celt jaunu, piedraudot par neizpildīšanu 50 dālderu

soda. 1730. g. izveda baļķus mācītājmuižas ēku celšanai, bet,

gulēdami ar visu mizu zemē zem klajām debesīm, tie sapuva,

un 1732. g. vīzitācijās kommisija konstatēja, ka tikai rets kāds

vēl lietojams. Nu cēlās bažas, kur dabūt citus. Nolēma iz-

lietot labākos mācītājmuižas klētij un kūtij. Baznīcpriekšnieki

aizbildinājās ar to, ka visi bijuši aizņemti baznīcas celšanā, un
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aizrādīja, ka tagad atkal nākšoties ķerties reizē pie skolas un

pie mācītājmuižas. Tādēļ arī kommisija piekāpās un uzdeva

uzcelt mācītājmuižu „vasaru pēc viena gada", t. i. uz 1733. ru-

deni. Bet darbi ievilkās garumā. Bergmanim aizejot uz Āda-

žiem 1734. g., baznīcpriekšnieks Šterns atgādināja, ka nu būtu

laiks nobeigt ēku, jo citādi jaunajam mācītājam Paulijam kā

ģimenes cilvēkam būtu ļoti grūti iztikt. Taču Paulija im-

misijas laikā 1735. g. sākumā mācītājmuižas dzīvojamā māja vēl

nebij gatava, un tikai 1736. g. nobeidza to.

Saimniecības pārņemšana no «saimnieciskā" Bergmaņa ne-

bija Paulijam tik viegla. Viņi abi, mainīdami vietas ziemas

vidū, bij atstājuši govslopus un aitas mitināt vecajā vietā,

bet Bergmanis tomēr bij aizvedis līdz vai pārdevis 12 siena

kūjas un atstājis Skujenē tikai sešas, uzskatīdams tās vel vien-

mēr par savām. Bergmanis atstājis Skujenē vēl arī kādu daļu

labības un prasa vezumus tās aizvešanai uz savu jauno vietu —

Ādažiem. Pārmērīgas liekas arī viņa prasības nodot divkārt

sēklu — 50V2 pūru rudzu. Bergmanis pat apsūdzējis Pauliju
Saimniecības pārvaldes direktoram, bet kad tas aicina viņu uz

Rīgu pie sevis izlīgt ar Pauliju, tad viņš neierodas ne pirmo

ne otru reizi. Lietu sarežģī vēl strīdi ap kādu zemnieku pāri,

ko Bergmanis grib paturēt sev, bet kas dzīvojuši agrāk Sku-

jenes mācītājmuižā un piešķirti ar īpašu lēmumu Skujenes
muižai. Lai pastiprinātu visas savas prasības, Bergmanis pa-

ņēmis līdz Skujenes baznīcgrāmatas un atdeva tās Paulijam ti-

kai īsi priekš 1740. g. ģenerālvīzitācijas. Lietas atrisinājumu

Saimniecības pārvaldes dokumenti nerāda, bet archīvs uzgla-

bājis gan vairākkārtējas Paulija prasības atdot mācītājmui-
žai atpakaļ minētos Skujenei piespriestos zemniekus. Mācītāj-
muižas ļaužu skaits viņa laikā aiz Šterna un Bergmaņa patīgās

rīcības bij jūtami samazinājies, un viņš sūdzējās Saimniecī-

bas pārvaldē, ka viņam trūkstot ir puiši ir meitas.

1740. g. vīzitācijās protokoli rāda, ka Skujenes mācītājmuižā

dzīvojamā ēka pilnīgi izbūvēta tikai pa pusei, otrā pusē vēl

nav ielikta grīda. No visām blakus ēkām tikai lopu kūts

laba un „brūzis" kā nekā vēl lietojams, bet citas nelietojamas
vai nelabojamas. Ģenerālkommisija pavēl dzīvojamo ēku no-

beigt vēl šo rudeni un pārējās uzcelt pa daļai 1741. g., pa

daļai 1742. g. Citādi, liekas, saimniecība labā kārtībā un mā-
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cītāja tiesa tiek kārtīgi nodota. No materiālām grūtībām tādā

kārtā vairs nekādi šķēršļi nerodas. Nenoskaidrots paliek tikai

jautājums ar dievkalpojumu kārtību Apšu filiālē. Bergmanis
tur bij sprediķojis katru ceturto svētdienu, kamēr 1732. g.

vīzitācijās kommisija nenoteica darīt to tikai katru septīto, lai

plašā kroņa draudze neciestu mazās privātās kapellas dēļ.

Paulijam pēc līguma tur būtu jāsprediķo tik katru septīto

svētdienu, bet Lodes īpašnieks, atsaukdamies uz vecām tra-

dīcijām, ierosināja biežāku mācītāja dievkalpojumu turēšanu,

un Paulijs, aicinādams talkā citus mācītājus vai kandidātus,

arī iekārtojies tā, ka varējis aizbraukt uz Āpšiem biežāk: sesto,

piekto, pat ceturto svētdienu. Reizēm viņš pat vienā un tai

pašā svētdienā paspēj pabūt abās vietās: latviešu dievkalpo-

jumā Skujenē un vācu — Lodē. — Ģenerālkommisija noskai-

dro, ka Lodes īpašnieka pretenzijas nav bez vēsturiska pamata,

un arī dažu citu muižu zemniekiem Lode tuvāk nekā Skujene,
tomēr jautājumu par biežākiem dievkalpojumiem katru ce-

turto svētdienu Āpšos atstāj neizšķirtu — viena muižtura pro-

testa dēļ. Draudzes plašā territorija bijusi par iemeslu, ka

daudzi tuvāk robežām dzīvojošie apmeklējuši dievkalpojumus

kaimiņu draudzēs. .?

Paulijam Skujenē dzīvi padarīja rūgtu nesaskaņas un ķil-
das ar baznīcpriekšnieku Šternu, kas viņu beidzot arī pie-

spieda aiziet 1744. g. beigās 50
.

Dažādas ar draudžu apvienošanu saistītas grūtības piedzī-

voja arī Vestienas draudze. Kopš 1711. g. to apkalpoja

pārnedēļām Bērzaunes G. V. Šulcs (Schultz). 1727. g. vīzitācijā

liecināja, ka Vestienā tiklab baznīca un kapsēta, kā arī mā-

cītājmuiža ļoti nolaistā stāvoklī („zum Pastorat mangelt ailes"),

pa daļai, laikam, mācītāja slimības dēļ. Tā, liekas, piespiedusi

viņu atteikties no Vestienas, un vēl tai pašā gadā īsi priekš
ziemsvētkiem te atnāca Jakobs Neudāls par patstāvīgu mācī-

tāju. Viņš palicis te līdz 1734. g. pavasarim, apkalpodams, ma-

zākais kādu laiku, arī Liepkalnu un izpalīdzēdams madlienie-

šiem 1731. g. Viņš tika aicināts uz Ļaudonu Oksforta vietā un

tika arī vēlāk par viņa pēcnācēju. 1735. g. 1. adventē Vestienā

ieveda Liepkalna mācītāju Gotlību Rīmani (1735—1742), bef

pēc viņa abas draudzes atkal nošķīrās katra par sevi 51
.
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Mazā Rubenes draudze arī jāpieskaita tām, kas sava mā-

cītāja grūtā materiālā stāvokļa dēļ dabūja stipri ciest savā

baznīcas dzīvē- Mācītājmuiža, kurā Tempelmanis 1714 g. ne-

redzēja iespējas dzīvot (78. lp.), vēlāk kaut kā tikusi salabota.

Tā kā viņam no Umurgas bij grūti apkalpot Straupi un Ru-

beni abas kopā, tad Rubenē 1723. g. pieņēma par mācītāju

Christofu Zennertu (Sennert), kas bij zaudējis savu vietu

Piltenē tā sauktajā «svētības vārdu strīdā" 52
.

Draudze bij
tomēr stipri izpostīta, un Zennerts, liekas, dzīvojis labu tiesu

no tam, ka pie viņa turējušās kādas 50—60 Mujēnu un Kok-

muižas mājas no Valmieras draudzes, atrazdamās te iespēju

vieglāk tikt cauri mācības prasībām nekā pie stingrā Valmieras

mācītāja Neuhauzena. Neuhauzens apzīmējis tādēļ Zennertu

par neprašanas patvērumu (asvlum ignorantiae) 53
, un uz viņu,

laikam, zīmējas arī viņa pēcnācēja Gleicha izteiciens par aorā-

ko mācītāju, kas iegalvojis zemniekiem, ka viņiem pietiek, ja

viņi prot skaitīt „Mūsu Tēvs". Viņa atteikšanās raksts reģi-
strēts Virskonsistorijas aktu sarakstā par 1729.—1732. g. un

laikam attiecas uz 1729. g.
54

.

1730. g. 30. augustā ieveda Rubenē par mācītāju Dāniēlu

Gleichu, ārzemnieku, kas bij ienācis Vidzemē vēlākais ap

1727. g. un te diezgan daudz maisījies apkārt, laikam kā māj-

skolotājs. Aiziedams jau pēc 2Vk gada no Rubenes, Gleichs

ziņoja Virskonsistorijai 18. X. 1732., ka atradis zemniekus «ne-

aprakstāmi rupjā nezināšanā". Viņš nemierā ar veco tuvre-

dzīgo un mazizglītoto Rubenes skolotāju Gribiešu Jāni, kas

jau 50 gadus kalpo draudzei un pilnīgi pa prātam zemniekiem.

Viņš arī iesniedzis Virskonsistorijai sūdzības par zemnieku

vienaldzību un naidu pret baznīcas parašām. No viņa rak-

stiem redzams, ka ar zemniekiem viņš nemaz nav pratis sa-

dzīvot un tādēļ viņa apgalvojums, — ka viņš savā īsājā dar-

bības laikā pūlējies «sniegt ar laiku zemnieku draudzei taču

cik necik labāku jēdzienu par kristietību", — liekas tukša lie-

lība; sevišķi, ja patur prātā viņa personīgo raksturu, par kuru

nāksies runāt vēl citā sakarā. — Gleicha uzskats bija, ka

Rubenes «ārkārtēji nožēlojamā (extremement miserable") mā-

cītājmuižā nevar iztikt neviens mācītājs; apstākļi vispār esot

tapuši sliktāki pēc mujēniešu un koceniešu paliekamās sai-

stīšanas pie Valmieras, agrākie ienākumi samazinājušies („um
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ein grosses geschmoltzen"). Tādēļ arī baznīcas patronese pre-

fekta f. Reuterna kundze projektējot Rubenes apvienošanu ar

kādu kaimiņu draudzi, piem. Straupi. Mācītājmuižā tad varētu

pagaidām apmesties kāds krietns vācu skolotājs („ein zum

tūchtiger teutscher Mensch"), no kura

būtu „savs labums nevien zemniekiem, bet arī vācu draudzei,

īpaši še dzīvojošo mājkalpotāju un amatnieku jaunatnei". Šie

projekti tomēr nav reālizēti. Gleicha vietā f. Reuterna kundze

aicināja no Kurzemes Joh. Zigismundu Stenderu (1733—

1739), jau 54 gadus vecu vīru, kas kaut kādu iemeslu dēļ nebij

dabūjis tur mācītāja vietu. Par skolotāju palika Gribiešu Jā-
nis un uzcēla pats ar Ķiegaļu muižas palīdzību jaunu māju*

Mācītājmuiža turpretim palika arvien sliktāka dzīvošanai, un

arī rubeniešu ticības un tikumības dzīve gāja vairāk uz leju
nekā uz augšu. 1739* g. vīzitācijās kommisija konstatēja te

„sliktu iekšēju stāvokli" un, pārbaudot ļaudis, atrada „ļoti

vājas" sekmes. Kungi gan saka, ka ņezinot par mācītāju neko

sliktu un esot ar viņu mierā, bet kommjsija domāja citādi. Pats

Stenders pārgāja vēl to pašu rudeni uz Nītauri, un tur viņu

pēc 1740. g. vīzitācijās notiesāja par nolaidību amatā 55
.

Stendera

vietā atnāca Rubenē vēl 1739- g- Kārlis Georgs Brauns, dzimis

Trikātā. Ar viņu sākās krietnāku mācītāju rinda, bet jau 1742. g.

viņš aizgāja uz Daugavgrīvu. Rubene arī vēlāk palika par

vietu, kur mācītāji ar retiem izņēmumiem nemēdza ilgi palikt.

Augšējie piemēri skaidri rāda, kādas ļaunas sekas cēlās,

apvienojot vairākas draudzes viena mācītāja rokās, vai pie-

ņemot par vikārmācītāju tukšā draudzē kādu kaimiņdraudzes

mācītāju. Mācītāja dievkalpojumi notika reti, labākā gadījumā
katru otru svētdienu, bet reizēm arī tikai trešo, ceturto svēt-

dienu un vēl retāk. Vispār draudze, kur mācītājs nedzīvoja

vietā, palika it kā pabērna stāvoklī. Amata darīšanās mā-

cītājs bij grūti sasniedzams, cik necik kārtīgāku bērnu mā-

cību viņš nevarēja noturēt. Viņa uzraudzība par skolas darbu

tapa illūzoriska, un māju apmeklēšana bij grūta vai pat neie-

spējama. Skolotājs, kas izpildīja mācītāja vietu baznīcā un

arī dažās amata darīšanās (steigu kristībā, apbedīšanā) līdz

1740. g. lielāko tiesu maz atbilda prasībām, ko viņam uzstādīja.
Tālie un sliktie ceļi arī tā nogurdināja mācītājus, ka viņi rei-

zēm aiz viegli saprotamas cilvēciskas vājības atrāvās no viena
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otra pienākuma pieņemtajās draudzēs, it īpaši, ja bij jau ga-

dos vai arī slimīgi. Piem. vēl 1739. gadā nācās dzirdēt pār-

metumus šai ziņā Mazsalacas mācītājam A. Reusneram par

nolaidību Alojas apkalpošanā s
6.

Šadu pabērna draudžu skaits bij pagaidām vel diezgan
liels. Divdesmitos gados dabūja savu patstāvīgu mācītāju Āraiši

1722., Rubene 1723., Nītaure 1725., Palsmane, Skujene, Straupe,
Vestiena 1727. Trīsdesmitos gados nokārtoja patstāvīgas mā-

cītāja vietas vēl 6 draudzes Lazdonā 1731., Apukalnā, Liezerē,

Madlienā 1732., Liepkalnā 1734., Dikļos 1736. g.

1740. g. vēl nebija tikušas pašas pie saviem mācītājiem 6

draudzes: Allaži un Vangaži (palika apvienoti ar Ropažiem
vēl 19. gs.), Aloja (dabūja savu mācītāju 1742. g.), Carnikava

(palika apvienota ar Ādažiem līdz 1817. g.), Lielsalacā (da-

būja savu mācītāju 1743. g.), Mālpils (tāpat jau 1741. g.) un

Pēterupē (palika pievienota Liepupei līdz 1769- g«, tad no

1772.—1851. g. bij' pievienota Krimuldai), bet pēdējās agrākā
filiāle Skulte palika pie Liepupes (līdz 1871. g.).

Arī pagaidu apkopšana vakances gadījumā nebij tik viegli
nokārtojama, it īpaši draudzēs, kur atstatumi bij lieli un mā-

cītāju vietas izpildītājiem bij jāmērī jūdzēm gari ceļi. Prā-

vestu cirkulāri gan izziņoja laikus vietas izpildīšanas kārtību,

bet radās dažādi neparedzēti traucējumi. Bijuši arī gadījumi,
kad baznīcpriekšnieki negribēja laist savas draudzes mācītā-

jus vikārēt. Kad prāvests Vurms bij cēlis sūdzību par Lieze-

res mācītāja Cimmermaņa neakurātību Ļaudonas apkalpošanā

1734. g., šis varēja aizbildināties, ka papildu mācītāju ieve-

šana sajaukusi kārtību. Viņš vienreiz, aizbraukdams Ļaudonā,
atradis prāvestu priekšā, bet otrreiz nebijusi paziņota draudze.

Arī Vietalvā viņš, izpildīdams mācītāja vietu, nav atradis sa-

ziņotu draudzi. No viena brauciena viņš bijis spiests griezties
atpakaļ, jo nevarējis tikt pāri upei s7

.

Vakances gadījumos draudzes palika diezjan bieži uz il-

gāku vai īsāku laiku novārtā; atsevišķos gadījumos tas vil-

kās 3—4 gadus, piem. Palsmanē un Aumeisterē no 1730—1733.

Mālpilī 1737-1741 utt
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5. MĀCĪTĀJU PAAUDZES UN TO IEVĒROJAMĀKIE
PĀRSTĀVJI.

1. Zviedru baznīcas trādiciju pārstāvji. Maģ. S. G. Dīcs.

Tiem 17 zviedru laiku mācītājiem, kas vēl pēc Nīštates miera lī-

guma noslēgšanas atradās Vidzemes baznīcas kalpībā (74. ss. lp.),
1722. g. pievienojās vēl 3 gūstekņi, kas bij pavadījuši svešumā

14—18 gadus un pārnākdami atrada savas bijušās draudzes jau

aizņemtas. Chr. f. Hāns (v. Hahn), bijušais Gulbenes mācī-

tājs (1697—1707), dabūja tagad vietu Āraišos (1722—1731). Mi-

chaels Klembkens, kas bļj sagūstīts pēc nepilnu divu mēnešu

darbības Valmierā 1704. g., bij spiests apmierināties ar Ēveles

draudzi (1722—1736). Bijušais Tirzas mācītājs (1699—1708) Ca-

charija Pīls (Piehl) dabūja vietu tikai pēc Reinekena nāves

Valkā un Lugažos (1723—1733).
Šīs divdesmit personas ar pašu ģenerālsuperintendentu Brū-

ninku kā divdesmit pirmo priekšgalā, kopā ar labu skaitu laika

biedru no Vidzemes igauņu daļas, palika redzamā vietā vēl

visus divdesmitos un trīsdesmitos gadus. Viņu lielākā daļa —

12 personas bij Baltijā dzimušas, septiņi no viņiem — mācītāju
dēli (seši no Vidzemes, viens no Prūsijas). 15 no viņiem

pārdzīvo vēl 1730. g. un seši —1740. (4 no tiem — Buchmanis,

Baumgartens, Hugke un Klembkens aiziet uz mūža dusu jau

četrdesmito gadu sākumā). Grupas nozīmi pavairoja vēl tas

apstāklis, ka no tās nāca prāvesti visiem latviešu iecirkņiem

apmēram līdz 1740. g., bet it īpaši tās diezgan viengabalainais

garīgais noskaņojums. Visi gandrīz bez izņēmuma bija ie-

sakņojušies stingrajās Zviedrijas valsts baznīcas trādicijās un

dēstīja tās tālāk savā apkārtnē. Smagi pārdzīvojumi kara un

mēra laikos vai tālajā gūstā bij norūdījuši šo vīru dabu un

raksturu. Pēc gara viņu rindām vēl vairāk vai mazāk droši

pieskaitāms viens otrs, kas bij stājies amatā no 1711.—1721. g.:

A. Reusners, J. J. Fosbeks, J. Fr. Tregēlijs, Joh. Šroders, Joh»

Fontīns, J. J. Vīzners un citi; laikam arī Jakobs Neudāls (Neu-

dahl), Cesvaines un Liezeres mācītāja un prāvesta dēls, kas

bij studējis Pērnavā un Upsalā un kara laikā dzīvojis Stok-

holmā kā mājskolotājs, pieņēma mācītāja vietu Vestienā 1727. g.

un, vēlāk pāriedams uz Ļaudonu, nokalpoja tur līdz iziešanai

atvaļinājumā (1734—1766). Baznīcas dzīvē viņus vadīja stingrs
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baznīcas gars un griba nostiprināt un uzturēt ārējo bazni-

ciskumu — zviedru laikos normētās kulta formas un ciešas

baznīcas parašas. Teoloģiskais virziens bij luteriskā ortodoksija

ar savu ciešo turēšanos pie simboliskajām grāmatām, — dažās

redzamās personībās gan mīkstinātā veidā.

Ķēniņš Kārlis XII. 1706. g. 7. jūnijā bij izdevis īpašu «vē-

stuli un pavēli..., attiecoties uz pašgalvīgām maldu mācībām,

jūsmošanām un tā saukto pietismu (Pietisterev)", piedraudot

bargu sodu nosaukto virzienu pārstāvjiem, «kuru starpā arī tie

jāskaita, kas zem dievbijības segas (unter dem Schein der

Gottseligkeit) paved dažu labu neapdomīgu un ziņkārīgu cil-

vēku uz maldu ceļiem un kaitīgiem uzskatiem". Ārzemniekiem,

ja tie aizstāvēja par kaitīgu atzīto virzienu un negribēja at-

kāpties no savas pašgalvības, draudēja izraidīšana, šejienie-

šiem (Zviedrijas pavalstniekiem) atlaišana no vietas un at-

celšana no amata. Visiem, kas taisījās iet studēt ārzemju uni-

versitātēs, uzlika pārbaudījumu ticības apliecībā un prasīja no-

teiktas apliecības par akadēmisko studiju gaitu, bet «neviens

nedrīkst studiju nolūkā uzturēties aizdomīgajās un izdaudzinā-

tajās («berūchtigt") akadēmijās Vācijā, kur tā sauktais pie-

tisms tiek mācīts un piekopts" un kur var «viegli iesūkt indi" 1
.

Tādēļ arī prasīja no ārzemēs studējušiem pašu zemes teo-

logiem vēl zemes universitātes apmeklēšanu. Šādos apstākļos,
zināms, pirmajiem noteiktiem pietisma audzēkņiem, kas te

nokļuva ap 17. un 18. gs. miju nācās tūlīt piedzīvot vajāšanas.
Taču pilnīgi nomākt pietismu nebij iespējams, jo tam jau 17. gs.

beigās pazīstamais ģenerālsuperintendents J. Fišers bij pavēris

durvis un jaunu Hallē izglītotu un pietiski noskaņotu teologu

pieplūdums nebij mākslīgi aizturams 2
.

Vecās mācītāju paaudzes redzamākie darbinieki blakus Brū-

ninkam bijuši maģistrs Svante Gustavs f. Dīcs (v. Dietz

1670-1722),' Joh. Heinr. Hinkeldeijs (Hinckeldev, 1663-1735),

Mich. Klembkens (1657—1741) un Chr. Mullers (1669-1732).
Visi viņi bijuši par prāvestiem, un tikai pirmais dabūja samērā

īsāku laiku darboties zem krievu valdības.

S. G. Dīcs bij dzimis kā no Vācijas ienākušā Raunas

mācītāja un Cēsu iecirkņa prāvesta dēls, studējis Leipcigā un

Jēnā un ieguvis Leipcigā maģistra grādu. Apkalpodams kopā
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Smilteni un Palsmani, viņš savas draudzes vidū piedzīvoja
kara un mēra šausmas. Tikai 1708. g. viņš bij iebēdzis Rīgā.
Viņa vārds jau minēts atjaunošanas darba sākumos. Viņš bij

1713. un 1714. g. arī «Ķeizariskās Cēsu un Kokneses apakškon-

sistorijas" garīgais prezidents 3
.

Pēc apakškonsistorijas atcel-

šanas viņš attīstījis ļoti rosīgu mācītāja darbību savā plašajā

apvienotajā draudzē, palikdams par prāvestu Cēsu otrā ie-

cirknī. Nīštates mieru viņš vairs ilgi nepārdzīvoja. Slimības

gultā viņš izraudzījās par savu adjunktu un znotu kandidātu

N. F. Harnaku 4
, un Dīca ietekme arī pēc viņa nāves vēl

bij tik liela, ka viņa gribu ievēroja un Harnaks tapa par viņa

pēcnācēju. Dīca paliekamais mantojums bij viņa rakstniecības

darbi, it īpaši viņa baznīcas dziesmas, ar pazīstamo šifru pa-

raksta vietā M. S. G. D. Bet par to nāksies sīkāk runā*

citā sakarā.

2. J. H. Hinkeldeijs, M. Klembkens un Chr. Mullers. J. H.

Hinkeldeijs bij kā desmit gadus vecs zēns ienācis Vidzemē

kopā ar pazīstamo zviedru laika ģenerālsuperintendentu Joh.
Fišeru. Teoloģisko izglītību viņš bij ieguvis Vitenbergā un

izpildīja 42 gadus mācītāja amatu Vidzemē (1693—1735): pa-

priekš Siguldā, tad kopš 1711. g. Raunā. Mācītāja amatu uz-

ņemdamies, viņš ierakstījis savā piemiņas grāmatā: «Visužē-

līgais Dievs lai paliek pie manis ar savu bagāto žēlastību kā

līdz šim un sevišķi, kad izpildīšu savu amatu, un lai vei-

cina un svētī visus manus darbus tā, ka ar tiem pievedu

viņam man uzticētās dvēseles un līdz ar tām pats iemantoju

mūžīgo dzīvošanu" 5
.

1713. g. viņš bij iecelts par (apakš?)
konsistorijas asesoru un 1721. g. nāca Vīznera vietā par Cēsu

apriņķa pirmā iecirkņa prāvestu. Viņš liekas bijis kārtīgs,

apzinīgs draudzes gans un jo stingrs savās prasībās. Kāds viņa

ziņojums Virskonsistorijai no Siguldas draudzes 1703. g. lie-

cina jau par viņa centību un apzinību draudzes kopšanas darbā,

bet rāda arī, ka viņš neatzīst pietistiskas parašas (privātas
sapulces). Dēlam viņš licis studēt teoloģiju ortodoksajā Jēnas
ūniversitātes fakultātē (immatrik. 1717. g.) un ļāvis viņam ie-

gūt maģistra grādu 6
.

Vecuma dienās viņam savas noteiktības

un stingrības dēļ nācās piedzīvot, ka viņu kā 67 gadus vecu

sirmgalvi apsūdzēja Virskonsistorijai par nevīžību amata dar-
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bībā, īpaši vācu dievkalpojuma turēšanā, par asu strīdus vārdu

un sitienu lietošanu. Izmeklēšanā atklājās sūdzības personi-

skais raksturs. Galvenais sūdzētājs Branta muižas īpašnieks
Pētersons bij liels zemnieku izstrādinātājs, bet nemaz nerū-

pējās par zemnieku izglītību. Viņa novadā nav neviena skol-

nieka, kas prastu lasīt, viņš nelaiž vai mazākais neskubina zem-

niekus uz katēchizācijām baznīcā un mājās. Te liekas īstais

pamats viņa konfliktam ar Hinkeldeiju, kas neatlaidīgi pū-

lējās pacelt savas draudzes ticības atziņu. Hinkeldeija nevē-

rība pret vācu dievkalpojumiem bij īstenībā latviešu diev-

kalpojumu pagarināšana un atteikšanās noturēt vācu dievkal-

pojumu, ja klāt mazāk par 2 personām. «Neuzmanīgiem un

kūtriem jaunekļiem" viņš bij kādreiz «taisnā dedzībā" iesitis

ar roku pa galvu. — Ar labu apziņu viņš aizstāvas un aplie-
cina: «es esmu drošs («versichert"), ka gandrīz visi mani klau-

sītāji mani mīlē un cienī («gefiebet und aestimiret werde") 7
.

Čakls būdams māju apmeklēšanā visu savu mūžu, viņš vecuma

dienās spiests tās pārtraukt Tāpat nespēka dēļ jāizbeidz arī

nedēļas katēchēses pa zemnieku mājām rudenī, ziemu un pa-

vasari. Atzīmes Raunas baznīcas grāmatās liecina, ka viņš

tās noturējis vēl no 1727. līdz 1732. g., sākumā 15 reizes gadā,

pēdējos gados 7 un 2 reizes. Vispār viņš ļoti kārtīgi vedis

savas baznīcas grāmatas, atzīmēdams tur netik vien notiku-

mus draudzes dzīvē, bet arī Virskonsistorijas personālu un rī-

kojumus utt Zviedru laiku trādicijas viņam svētas. Pie diev-

galda viņš bez izņēmuma pieņem tikai tos, kas jau prot katķi-

smu („mit ihrem catechismo fertig sind"). Viņa dievgaldnieku
saraksti liecina, ka to skaits nav bijis liels, ko viņš katru gadu

pirmo reizi pieņēmis pie dievgalda. Lielāko tiesu gadu nav

atzīmēts pat neviens, un nav lāgā domājams, ka viņš būtu aiz-

mirsis atzīmi izdarīt 8
.

M. Klembkens ienācis no Prūsijas un sabijis par mā-

cītāju Vidzemē 53 gadus (1688—1741). Par viņa izglītības gaitu

nav nekas zināms. 27. IX. 1688. g. ģenerālgubernātors Joh.

Hastfers viņu aicināja par pirmo mācītāju Liezeres draudzē,

kas tika atdalīta no Cesvaines. Tā kā mācītājmuižas vēl nebij,
tad viņam bij jāapmetas Liezeres skolā. 1689. g. 1. VIL pēc
Hastfera rīkojuma radīja netālu no baznīcas no kādas mājas

un kroga zemes y2 arklu lielu mācītājmuižu, bet zeme bij slikta,
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pļavas purvainas, un mācītājmuižu ēku celšanu Klembkens ne-

sagaidīja. Līdz 1690. g. viņš lietoja vēl kādu agrāk ierādītu

mācītāja zemes gabalu, bet tad to viņam atņēma obersts Rem-

merts f. Funke, toreizējais Narvas kommendants, uzlikdams uz

zemes 2 zemniekus. Viņš bij sadusmojies par Klembkenu, ka

tas nebij baznīcas lūgšanā titulējis viņu par patronu. Asi

viņš uzbruka Klembkenam, kas taču nebij vainīgs, ka Funke

bij zaudējis savas patrona tiesības aiz zviedru valdības rī-

cības. Kas esot aicinājis viņu par mācītāju uz Liezeri, lai tas

par viņu gādājot. „Es jūs nepazīstu, es par jums neko nezinu,

es jums arī neko nedošu utt." Klembkens meklēja 14. 11.

1696. g. savu taisnību pie Saimniecības pārvaldes, sūdzēdamies

par mācītāja ienākumu sašaurināšanu, bet nekur viņš neko

nevarēja panākt pret savu stipro pretinieku un viņa ģimeni 9
.

— Tad viņš pārgāja uz Tirzu 1693. g., nokalpoja piecus gadus
Lazdonā, kur ieveda baznīcgrāmatas un pirmajos gados izdarīja
ierakstus latviski, un 8. V. 1704. g. tika ievests Valmieras drau-

dzē; bet jau 4. VII. tai pašā gadā viņu aizveda gūstā uz

Krieviju, no kurienes viņš atgriezās tikai pēc 18 gadiem. Gūstā

Klembkens bij apprecējies otru reizi un pārveda līdz jaunu

sievu ar 2 bērniem, no kuriem jaunākais nebij vēl trīsceturtdaļ

gada vecs. Viņam promesot, viņa pirmās laulības bērni

bij atraduši savu iztiku Valmieras diakonātā, bet draudzē

bij darbojies jau 10 gadus Neuhauzens. Viņš bij gan pieņē-
mis šo vietu tikai pagaidām un bij gatavs atdot to Klembke-

mam, bet Valmieras draudze bij tā iemīļojusi Neuhauzenu,

ka negribēja ne par ko atlaist viņu. Klembkena dažas ne-

dēļas garā darbība un nedaudzie sprediķi, ko viņš savā laikā

bij teicis, nebij paspējuši atstāt nekādu paliekamu iespaidu.
Neuhauzens bij ar mieru piemaksāt viņam tikdaudz, par cik

ienākumi citā vietā būtu mazāki nekā Valmierā. Drīz atbrī-

vojās Ēveles draudze un 17. VI. 1722. g. Klembkenu ieveda

tur par mācītāju. Pēc Dīca nāves bij radusies doma dot Klemb-

kenam labāku vietu — Smiltenē, bet Dīca atraitnes sparīgais

protests, nostādot Dīca nopelnus par nopietnākiem nekā Klemb-

kena motīvus, guva panākumus, un Klembkenam bij jāpaliek
Ēvelē 14 gadus. Pa gūstniecības laiku izaugušo garo bārdu

viņš valkāja par piemiņu visu mūžu. No 1722. g. viņš izpil-

dīja Rīgas apriņķa otrā iecirkņa prāvesta vietu.
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Kāda Klembkena rakstīta ar 12. jūliju 1731. g. datēta vē-

stule, kurā viņš nodod ģenerālsuperintendenta pieprasīto sprie-

dumu par „hallieša" Chr. G. Neuhauzena grāmatiņu „Ceļš uz

labklāšanu" rāda viņa negātīvo izturēšanos pret Halles pieti-

smu un šā virziena garā sarakstīto traktātiņu („Tractātlein").

Viņš redz tur daudz trūkumu un kritizē to gan no dogma-

tiska, gan paidagoģiska, gan valodnieciska viedokļa. 1735. g.

uz Jaungadu viņš, zaudējis bakās savu jaunāko meitu, rakstīja

mācītājam Fikem: „Visu valdītājs Dievs jo maigi uzņēmis to

svētlaimīgā mūžībā. Laus illi!" — 1735. g. oktobrī Ēveles baz-

nīcas patronese iesniedza Virskonsistorijai lūgumu atļaut pie-

ņemt adjunktu, neatraujot prāvestam Klembkenam neko no

viņa ienākumiem. Klembkenam pieprasītā atsauksme ienāca

26. XI.: Dieva brīnišķā žēlastība uzturot viņu tādā stāvoklī,

ka viņš var tikt galā ar draudzi bez adjunkta. Tādēļ viņam
tāds nav vajadzīgs un viņš tādu arī neprasa, bet vispadevīgāk
un vispazemīgāk lūdz viņam nevienu neuzspiest un viņu ne-

apgrūtināt, bet visžēlīgi saudzēt no tāda priekšlikuma. Stru-

pajam noraidījumam par ieganstu bij, varbūt, arī aizdomās

turētā kandidāta (Bernhardija) pietistiskais virziens, kā to lie-

cina kāds izsauciens vēstules beigās: „Ach, dasz der vorge-

schūtzte Zweck (mājas dievkalpojums) mochte erfolgen, aber

ich besorge das Wiederspiel" lo
.

Septiņdesmitdevītajā dzīves gadā Klembkens pārgāja uz jau-

nu lielāku un labāku vietu Burtniekos, bet vecuma nespēks
tomēr mācās virsū, un jau 10. XII. viņš dabūja par adjunktu
M. F. Forhofu. Prāvesta pienākumus vīzitācijās braucienos viņa
vietā jau agrāk uzņēmās substitūti, bet citādi viņš savu prā-

vesta iecirkni pārzināja pats, unVirskonsistorijas archīvā ir laba

tiesa rakstu, kas rakstīti dažādos gadījumos ar viņa smago

jau trīcošo roku. Tikai pašā pēdējā dzīves gadā tekstu rak-

stījusi cita roka, bet pats Klembkens tikai parakstījies. 1739-g.
vīzitācijās laikā viņš, slikti dzirdēdams, nevarēja vairs pats
dot kommisijai atbildes. Bet draudze nodod par viņu kom-

misijas priekšā skaistu spriedumu: muižturi novēl viņam ilgu

mūžu, un latviešu draudzes aizbildņi apliecina, ka mācītājs
esot viņiem visos gadījumos gatavs labprāt paklausīt („zu

gehorsam bereit und willig"). Viņa darba biedri, kaut arī bij
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cita virziena ļaudis, arī atzina viņa „katrā laikā paradīto lab-

sirdību" 11
.

Christjans Mūllers, dzimis Flensburgā, nokalpojis Vid-

zemē mācītāja amatā 36 gadus (1696—1732), no tiem gandrīz
visus 10 pēdējos gadus izpildīdams arī Cēsu apriņķa otra

iecirkņa prāvesta vietu. Viņš dabūja 1696. g. mācītāja vietu

Alūksnes filiālē Zeltiņā, kas tobrīd tika apvienota ar Lejas-
ciemu par patstāvīgu draudzi, bet viņam bij arī uzdevums

izpildīt Alūksnes mācītāja E. Glūka adjunkta vietu — ar iz-

redzēm sekot viņam amatā. Krievu kara spēks izpostīja 1702.
<s.

augustā un septembrī visu Alūksnes un Zeltiņa apvidu. Glūku

aizveda uz Krieviju gūstā, bet Mūllers zaudēja tikai visu savu

iedzīvi un bij spiests 4 nedēļas nodzīvot Litenes mežos un

purvos. Krieviem aizejot, nepalika Alūksnē un Zeltiņā ne ri-

jas, ne būdiņas, kur mācītājs varētu ielīst; ap Miķeliem viņam

uzcēla īpašu mazu pirtiņu. Katru svētdienu viņš turēja dievkal-

pojumus trijās dažādās vietās draudzē, jo baznīca bij izpostīta,

par pagaidu baznīcu nevarēja pašreiz domāt, un ļaudis neva-

rēja arī nekur tālu aiziet no savām paslēptuvēm. Ārī Alūksnē

viņu lūdza noturēt šad un tad dievkalpojumus, un pie Alūksnes

tobrīd piederēja kā filiāle arī Apukalns. Tāpat bij jāapkopj
arī Gaujiena, kur mācītājs bij miris, un Palsmane, kuras mācītājs

bij aizvests gūstā; īsāku laiku viņš arī dzīvoja Palsmanes mā-

cītājmuižā. Viņam bij uzticēti arī asesora pienākumi Kokneses

iecirkņa apakškonsistorijā. Pie tam viņam tomēr trūka dienišķa
maize un bij vienam pašam jāizpilda mācītāja, dziedātāja un

skolotāja pienākumi. Kad 1704. g. zemnieki padevās krieviem,

Mūllers pārcēlās uz Mālpili, bet konsistorijas rīkojums viņam

lika atgriezties Alūksnes un Zeltiņa apgabalā. Nedrošība si-

rotāju dēļ spieda viņu uzturēties labu laiku pie zviedru pulk-
veža leitenanta Skohg'a eskadrona «nometnē pie Aiviekstes".

1708. g. sākumā viņš taisās uzņemties apkopt Liezeres, Tirzas,

Gulbenes un Alūksnes draudzes, kas visas palikušas bez dvē-

seļu kopējiem, bet jauns krievu iebrukums spiež viņu nome-

sties Mālpilī un uzņemties, lai varētu eksistēt, arī Jaunpils
draudzes apkopšanu. Liekas, tikai pēc Rīgas ieņemšanas Mūl-

lers atgriezās atkal Alūksnē, ar ko palika apvienots nevien Apu-
kalns, bet arī Zeltiņš, un apkopa šīs draudzes „neganto pla-
tību" (ungeheure Weitlāufīgkeit) līdz pašam mūža vakaram,
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pirmajos gados, droši vien, spiests uzņemties gādību arī par

vienu otru kaimiņu draudzi kā Gulbeni un Tirzu, kurām arī vēl

nebij pašu mācītāju 12
.

Mūllers savās stingrās prasībās gājis pa

E. Gluka pēdām. Virskonsistorijas 1719. g. aktīs uzglabājusies
kāda viņa vēstule, datēta 24. VII. 1719. g.> kur viņš lūdz Virs-

konsistorijas atbalstu cīņā pret muižturiem, īpaši Zeltiņa īpaš-

nieku fon Kahl'u, kas sāk ievest peļņas nolūkos «piedzeršanās

un kaktu tirgus" («sauff und winckelmārckte") Jēkaba, Andrēja,
Pētera Pāvila v. c. apustuļu dienās, ko zemnieki dēvējot par

«velna kāzām". Viņš esot uzstājies tūlīt pret šādu rīcību „te

ar atgādinājumu uz labu, te ar taisna soda piedraudēšanu, te

arī ar sūdzību pie ieceltām tiesām". Bet tā ka līdz šim viņš

nav paspējis vēl neko izdarīt, lai novērstu „šo visai draudzei

par piedauzību esošu nebūšanu", tad viņš lūdz Virskonsisto-

riju atbalstīt viņa prasību pie valdības un uzlikt nepiekāpīga-
jiem pretiniekiem baznīcas sodu.

Zeltiņa īpašnieks, liekas, nostājies pret Mūlleru noteiktā

opozicijā un paralizējis viņa draudzes gana darbību. Vēl pēc

viņa nāves viņa atraitne (Dorothea von Oertzen Witwe von

Kahlen) 1728. g. iesniedza Virskonsistorijai sūdzības rakstu,

lai dabūtu atļauju izvēlēties sev citu biktstēvu Mullera vietā,

kas ar viņas nelaiķa vīru dzīvojis «pastāvīgās prāvās un strī-

dos" («in bestāndigen Prozeszen und Wiederwillen"). Viņa

pārmet Mūlleram, ka tas neturot dievkalpojumus šim nolūkam

noteiktā vietā Zeltiņa baznīcā, bet «rāda patiku viņam paro-

cīgās darbdienās un viņam patīkamās zemnieku mājās sapul-
cināt nevācu draudzi, sprediķot tur, izdalīt absolūciju, pa-

sniegt svēto vakarēdienu un izpildīt citas svētas mācītāja ama-

ta darīšanas". No Mullera atbildes redzams, ka šīs sapulces
zemnieku mājās nav cits nekas kā Virskonsistorijas priekšā

rakstītas māju apmeklēšanas pa pagastiem, un ka viņš nemaz

nav izvairījies no baznīcas. Tikai viņš nebrauca vairs apkārt

pa visām atsevišķām mājām, bet mēdza saaicināt vienā mājā

vairākus kaimiņus kopā. — Ar Kāļa atraitni viņam vēl iznāk

domu starpības par eņģeļa tēlu, ko tā uzkārusi Zeltiņa baznīcā

virs «kristījamā akmeņa". Šī lieta nodarbina arī Virskonsisto-

riju un beidzot 26. 11. 1729. g. īpaša kommisija konstatē, ka

Mullera iebildumi pret eņģeli nav bijuši bez pamata. Eņģelis
esot par lielu („vor einen Engel zu grosz")( ar sarkanu svītru
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pār miesu un zaļu vaiņagu jalvā, tā ka viņš pa daļai līdzinoties

Kupīdinam, bet vēl vairāk Bakcham. Eņģelis jānokarot un viņa

vietā varot likt citu «piemērotu un apģērbtu"
13

.

Mūllers, tiekas, saturējis baznīcas un skolas lietas Alūksnē,

cik iespējams, labā kārtībā. 1727. g. vīzitācijā draudze iztur pār-

baudījumu — daži labi, bet lielāko tiesu vāji. Baznīcas apmeklē-
šana puslīdz apmierina. Bet no muižturiem viņam grūti ko

izdabūt, un Alūksnes skola izrādās 1733. g. vīzitācijā, 8 mē-

nešus pēc viņa nāves, ļoti nožēlojamā stāvoklī. Viņa pēcnā-

cējs prāvesta amatā Nik. Vurms, vīzitēdams Alūksnes drau-

dzes skolu 1736. g., konstatē, ka pēc Mullera nāves jaunā mā-

cītāja Gleicha laikā «zemnieku draudze palikusi ļoti nekār-

tīga" (sehr aus der Ordnung gekommen) un visu laiku nav vairs

bijis neviens skolnieks 14
. Dogmatiskā ziņā Mūllers neliekas gan

bijis tik vienpusīgs kā Klembkens, bet sekojis, šķiet, sava kād-

reizējā seniora E. Glūka pietistiskām interesēm. Arī viņam bij

jānodod spriedums par Neuhauzena grāmatiņu „Ceļš uz Lab-

klāšanu". 25. VI. 1731. g. viņš rakstījis savu «Catechismus

māssīges Bedenken". Te viņš attēlo savu līdzšinējo metodi

katķisma mācībā, ko mācījies no Glūka, un atrod, ka Neuhau-

zena metode ar to gandrīz sakrītot. Dogmatisku iebildumu nav.

Mullera neapkūstošo darbību viņa atraitne raksturo šādiem

zīmīgiem vārdiem: Viņš piederēja pie tiem strādniekiem tā

Kunga vīnkalnā, kas tur jūt un nes dienas nastas un karstumu

citu labā... Līdz savam ievērojamam vecumam, līdz pašai
nāvei viņš tā nopūlējies («fatigiret"), ka gandrīz pastāvīgi bijis

it kā ceļojumā un tāpēc varējis baudīt maz mierīgu dienu. Pie-

dalīdamies kā prāvests ilgstošā baznīcu vīzitācijā 1732. g. febr.

(savā sešdesmittrešajā dzīves gadā) viņš tā novārdzis (abge-
mattet), ka no tam slims pārnācis mājās un šai slimībā arī mi-

ris 19. jūnijā. Viņa atraitne ar 3 meitām un vienu dēlu vēl

piedzīvoja lielas raizes no viņa pēcnācēja Gleicha (219. ss. lp.).
3. Chr. Goth. Neuhauzens — pietisma ceļlauzis. Blakus šiem

trim vecākiem prāvestiem Hinkeldeijam, Klembkenam un Mūl-

leram, kas divdesmitos gados un vēl trīsdesmito gadu sākumā

stāvēja Vidzemes latviešu daļas mācītāju priekšgalā, divdesmi-

tos gados izvirzījās jauns darbinieks hallietis Neuhauzens.

Christjans Gotholds Neuhauzens (Neuhausen, 1684—1734)
bij kādreizēja Cēsu, vēlākā Valmieras mācītāja un prāvesta
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Johanna Neuhauzena dēls. Viņš bij apmeklējis Rīgas licēju,

1699. gadā pārgājis uz A. H. Frankes paedagogiumu Hallē,

mācījies tur 3 gadus un turpinājis tālāko izglītību Halles uni-

versitātes teoloģijas fakultātē no 1702.—1704. g. Atgriezies no

ārzemēm, viņš bij spiests, saskaņā ar augšā minēto prasību,
ierakstīties 1705. g. 27. aprīlī Tērbatas universitātē, kas to-

brīd bij pārcelta uz Pērnavu. 1706. g. pulkvedis Skogh's grie-
zās pie Virskonsistorijas ar lūgumu ordinēt studentu Neu-

hauzenu par viņa vadītā eskadrona mācītāju, bet tā noraidīja

lūgumu, aizrādīdama, ka Neuhauzens nesaprotot igauniski un

esot turklāt uzvedies nepareizi savā sprediķī. Izšķīrējs iemesls

droši vien bij Neuhauzena pietistiskais virziens, uz ko netieši

norādīts, nosodot viņa sprediķi. Tai laikā Pērnavā bij jau ie-

vadīta izmeklēšana pret vācu draudzes mācītāja adjunktu J. G.

Šillingu, un kamēr viņš atradās zem tiesas (kopš 1705.), Neu-

hauzens izpildīja kādu laiku viņa vietu. Vēlāk Cēsu mācītājs

Joh. dc Mvle gribēja dabūt Neuhauzenu par savu adjunktu.
Pilsētas valde rekomandēja viņu Virskonsistorijai, bet pilsoņi
iesniedza protestu, ka tas noticis bez viņu ziņas, un lūdza citus

kandidātus, Vietu dabūja Neuhauzens un palika tur arī pēc

Myles nāves, jo atraitnei bij jāgādā par sludinātāju pa žēlastī-

bas gada laiku un viņa lika Virskonsistorijai priekšā uzticēt šo

vietu Neuhauzenam, minēdama, ka viņš ar saviem sprediķiem

ieguvis cienību kā vāciešu tā arī latviešu aprindās. Šoreiz

lūgumu ievēroja, liekas, kara apstākļos samazinājušās mācī-

tāju skaita dēļ. Bet piedzīvotās vajāšanas tā bij viņu sarūg-

tinājušas, ka viņš 1707. g., taisīdamies precēt Kaugurmuižas
ķīlunomnieka Gerngrosa meitu un ar to gūt izredzes uz šīs kro-

ņa muižas tālāko turēšanu, nolēma turpmāk vairs garīdznieka
amatu neuzņemties un nodzīvoja arī kādu laiku kā lauksaim-

nieks Kaugurmuižā. Te viņš arī pārlaida nemiera un postīša-

nas laikus, sakarā ar valdību miju. Bet 1710. g. beigās mācītāju

trūkums bij tik liels, ka viņš jutās spiests padoties Lovenvoldes

pamudinājumiem un stāties atkal mācītāja darbā, kaut arī tikai

pagaidām. Viņš pieņēma aicinājumu uz Cēsīm un 1711. gada
25. I. prāvests Vīzners (Wiesener) ordinēja viņu par kārtēju
mācītāju Cēsīs un ar tām apvienotos Āraišos. 21. VIII. 1711. g.

viņš no Kaugurmuižas pārcēlās uz Cēsu mācītājmuižu. Agrāk
minētā Neuhauzena vēstule, ko 6. IX. 1711. nolasīja Virskonsi-
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storijas pirmajā sesijā (sk. 81. lp.), liecina par lielo nopietnību

un stingrību, ar ko viņš grib labot cēsnieku tikumus un izskaust

dzeršanu un plītēšanu kā arī izpriecas pa svētdienām. Bet

Virskonsistorijas pieaicinātā laicīgā vara te neko negribēja vai

nevarēja grozīt, un Neuhauzens raisījās vaļā no Cēsīm, kur

nebij atradis iespēju nodibināt savos klausītājos «paklausību

patiesībai". Viņš sekoja aicinājumam uz Valmieru, lai ieņemtu

tur mācītāja vietu līdz gaidāmai Klembkena pārnākšanai no

gūsta. 1712. g. trešos ziemsvētkos viņš atvadījās no Āraišu

draudzes sirsnīgiem vārdiem un aiziedams ierakstīja 1713. g.

8. janvārī Āraišu baznīcas grāmatās latīņu valodā šādu no-

vēlējumu: «Lai pats mūsu dvēseles Virsgans Kristus vada ga-

nāmpulku, kas līdz šim bij uzticēts manai gādībai, patiesības

ceļā, ko es ar Dieva žēlastības palīgu esmu rādījis, lai tie,

cieši sekodami šā mūsu Vadoņa pēdām, var šai dzīvē priecīgi
nodzīvot labklājībā un laimē un beidzot tiem atveras ieeja

Kristus godības pilnajā un mūžīgajā valstībā" 15
.

— Tā pie-

tisma gars noteikti izpaužas jau Neuhauzena pirmos soļos mā-

cītāja amata gaitās.

Uzskatīdams savu mācītāja vietu par pagaidu darbu, viņš

blakus saimnieko Kaugurmuižā; sākumā, laikam, savas sievas

mātes pilnvarā, bet kopš 1714. g. vasaras atkal patstāvīgi. Ci-

tādi jau viņam arī nebūtu kur dzīvot, jo Valmieras mācītājmui-

ža un diakonāta māja stāv vēl drupās. Skola arī vēl nav uz-

celta, skolotāja vietā Neuhauzens ieliek kādu Kaugurmuižas
zemnieku, bet baznīcā viņam pašam jāizpilda priekšdziedā-

tāja vieta. Taču Neuhauzens nebīstas darba, ko gan drīz, īpaši

ap 1720.—1722. g., sāka traucēt grūta slimība. Viņu mocīja

arī apziņa, ka viņš ar savu mācību nespēj ļaudis tā pārliecināt,
kā vajadzētu. Miesas sāpēs un dvēseles skumjās Neuhauzens,

pēc paša izteicieniem, juties ļoti nelaimīgs, taču turpinājis darbu,

cerēdams uz Klembkena atgriešanos. Beidzot viņš arī pie-
dzīvo veselības uzlabošanos un zināmus darba panākumus.

Kad Klembkena pārnākšana no gūsta bij pēc Nīštates lī-

guma jau kuru katru brīdi gaidāma, Neuhauzens devās 1722. g.

lieldienās viņam pretim uz Rīgu, bet nesastapa vēl viņu per-

sonīgi, tik paziņoja ģenerālsuperintendentam par savu nodomu

atstāt Valmieras vietu Klembkenam un arī vispār mācītāja
amatu. Kad drīz pēc tam Klembkens ieradās Valmierā, Neuhau-
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zēnam bij jātur kāda bēru runa, ko viņš nu uzskatīja par savu

pēdējo tamlīdzīgo uzstāšanos un sava amata apziņā norunāja

ar stingru nopietnību, nosodīdams mirušās nelāga dzīvi. Kad

Klembkens, ļdabūjis Neuhauzena piebalsojumu vietas sa-

ņemšanai, bij jau devies tālāk uz Rīgu, visi balstiesīgie draudzes

locekļi negaidot griezās pie Neuhauzena un lūdza viņu palikt

par Valmieras mācītāju. Neuhauzens bij aizkustināts un pir-

mā acumirklī arī solījās palikt, ja tikai Klembkens piekāptos,

pat bij izteicis gatavību piemaksāt viņam no savas puses star-

pību starp Valmieras mācītāja vietas ienākumiem un tiem ie-

nākumiem, kas viņam rastos kādā citā vietā. Taču šo solījumu

viņš atsauca un ļāvā lietām iet savu gaitu. Baznīcpriekšnieks
devās uz Rīgu un aizveda līdz 2 vēstules ar lūgumu paturēt

Neuhauzenu Valmierā: vienu bij parakstījuši 5 muižturi, otru

17 pilsoņi. 24. 111. 1722. g. vēstules iesniegtas Saimniecības

pārvaldei. — Muižturi atgādina, ka Klembkens tur bijis tikai

īsu laiciņu, bet Neuhauzens strādājis 10 gadus un „aiz viņa

līdzšim izjustas uzticības neviens nevarēs piespiest aizmirst

viņu". Viņš esot izdarījis īstus pakalpojumus draudzei, uzti-

cīgi mācījis draudzei pestīšanas ceļu un jau ieguvis visas drau-

dzes mīlestību, un tā negrib no viņa atlaisties. Pilsoņi aplie-
cina: „Mēs esam tā aizkustināti un pārliecināti ar viņa dvē-

seles kopšanu un dievišķas patiesības sludināšanu, ka mēs,

tai pieķerdamies, varam tikai just no mūsu sirds iekšējās dziņas
dziļu mīlestību un iekšēju tiekšanos uz viņu pašu un izteikt

drošu pārliecību, ka viņš neatteiksies un nevar atteikties jo

projām uzticīgi nodarboties ar mūsu dvēselēm un gādāt par

viņu ganībām". Klembkens jutās spiests piekāpties, kaut arī,

varbūt, ne labprāt, jo Valmierā bij vislielākā mācītājmuižas
arklu vērtība.

Notika sarakstīšanās ar Virskonsistoriju un Saimniecības

pārvaldi; Neuhauzens no savas puses bij visai atturīgs. Galu

galā aprīļa mēnesī abi mācītāji satikās Rīgā pie ģenerālsuper-
intendenta Brūninka un, Valmieras baznīcpriekšniekiem klāt-

esot un uzturot visas draudzes lūgumu pēc Neuhauzena, Klemb-

kens paziņoja un svinīgi apstiprināja savu piekāpšanos un Neu-

hauzens savukārt apņēmās Valmierā palikt. Klembkens gribē-
ja tikai paturēt sev tiesību tapt par Neuhauzena pēcnācēju viņa

nāves gadījumā, un Neuhauzens, vērodams viņa grūtos ģime-
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nes apstākļus piesolīja viņam jau augšā minēto starpības pie-

maksu, ko viņš arī pieņēma. Vērtēdams vēlāk Klembkena ienā-

kumus Ēvelē, Neuhauzens aprēķināja piemaksas Helumu kādus

60—70 dālderus.

Dažus mēnešus pēc tam rakstītā vēstulē savam profesoram
Hallē, A. H. Frankem, Neuhauzens tēlo savus nesenos iekšējos

pārdzīvojumus kā Dieva prāta vērošanu un sekošanu tam.

Pašā sākumā, priekš Klembkena pārnākšanas, viņš taisās iz-

lobīt no viņa prasības pēc Valmieras vietas mājienu sev, ka

Dievs viņu atlaiž no darba savā vīnkalnā viņa nespējas dēļ un

ka viņam vairs nav pienākuma uzņemties mācītāja amatu citā

draudzē. Pie šā viedokļa viņš turas visu laiku, apvalda vili-

nošās cerības uz labākiem darba augļiem un ļauj mierīgi lai-

cīgai un garīgai priekšniecībai izlemt lietu, kā Dievs to būs

nolicis. Pretējo atrisinājumu viņš uzskata par Dieva apsti-

prinājumu savām tieksmēm palikt mācītāja darbā un pārdzī-
votās grūtības nosauc par „bēdu un šķīstīšanās krāsni" (Ofen

des Elendes und der Lāuterung), kur Dievs viņu iemetis.

Tagad Neuhauzens jūt sev drošu pamatu zem kājām. Viņš

pastiprina savas pūles, lai „panāktu visādā kārtā celsmi". Vā-

ciešiem viņš ieved divreiz nedēļā katēchizāciju baznīcā, lat-

viešu dievgaldnieku sagatavošanai veltī pa svētdienām kādu

laiku pēc galvenā dievkalpojuma. Un visos savos daudzkār-

tējos darbos viņš atrod darba prieku, kas to dara vieglu. Bet

rūpes par nākotni pamudināja viņu gādāt sev palīgu. 25. jū-

lijā viņš rakstīja no Kaugurmuižas jau minēto vēstuli A. H.

Frankem un, attēlodams savu līdzšinējo dzīvi un tagadējo stā-

vokli, lūdza atsūtīt viņam divus teoloģijas studentus, „kas stai-

gā patiesībā un prot arī citus mācīt, tādus, kam tāpat netrūkst

svētošanas kā pārvaldīšanas dāvanu (dona sanctificantia...

administrantia) un kas ar labu uzvešanos pušķo Kristus mā-

cību". Lai iemācītos latviešu valodu, viņiem būtu vienu jeb
divus gadus jānokalpo par mājskolotājiem (Informatores), sa-

ņemot kādus 40—60 dālderus algas. Tad vienam būtu izredze

dabūt vietu Valmierā, proti: Neuhauzens pakāpeniski uzticēšot

viņam savu «mācītāja amata nastu" un beidzot, redzēdams savu

draudzi uzticamās rokās, aiziešot pats kārotajā atvaļinājumā.

Bet ja Klembkens pārdzīvotu Neuhauzenu un pārnāktu tad uz

Valmieru, tādā gadījumā būšot brīva viņa draudze Ēvelē. Otram
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kandidātam Neuhauzens sola pagaidām skolotāja vietu, bet

uzsver arī drošas izredzes uz mācītāja amatu, jo Vidzemē mā-

cītāju amatā esot liels trūkums krietnu vīru. — Neuhauzens

nosūtīja arī katram 20 dālderu ceļa naudas, ko liek, ja kan-

didāti nerastos, izlietot kādam bāriņam par labu, ķo viņš sa-

vā laikā aizsūtījis uz Frankes bāriņu namu.

Ne tik drīz Neuhauzens sagaidīja uzaicinātos kandidātus.

Frankes izvēle bij kritusi uz diviem jaunekļiem, kas jau priekš
kādiem gadiem bij beiguši savas studijas: brandenburģieti Ef-

raīmu Dītrichu Hovelu (immatrikulēts Hallē 1714. g.) un To-

biju Sprekelsenu (immatrikulēts 1716. g.). Pirmais bij jau sešus

gadus nokalpojis par skolotāju, kad, atgādinādams Frankem so-

lījumu ielikt viņu mācītāja vietā, saņēma aicinājumu uz Vid-

zemi. Viņš nevar tik drīz izšķirties, svārstās starp sekošanu

un atteikšanos aiz dažādiem iemesliem, atstādams beidzot Fran-

kem izlemšanu. Par magdeburģieti Sprekelsenu nav ziņu par

viņa pirmo darbību pēc studiju beigšanas. Beidzot 1723. g. va-

sarā abi jaunekļi, par spīti dažkārtējiem biedinājumiem bij

gatavi doties ceļā. 19. jūnijā (j. st.) viņi izbrauca ar kuģi no

Lūbekas un pēc 11 dienām ieradās Rīgā. Neuhauzens bij vi-

ņiem ieteicis vispirms ierasties tūlīt uz pārbaudījumu pie ģenerāl-

superintendenta Brūninka, lai izgādātu viņiem atļauju sludināt

(venia concionandi). 9. VIL/28. VI. abi ārzemnieki ieradās Kau-

gurmuižā. Hovels sāka mācīties latviski un gatavojās par Neu-

hauzena adjunktu, kamēr Sprekelsens nodarbojās Valmierā, mā-

cīdams vācu jaunatnei kristietību. Bet aiz tagad nezināmiem

iemesliem abu liktenis drīz vien izveidojās citādi. Hovels da-

būja mācītāja vietu Harglas draudzē Vidzemes igauņu daļā

(1724—1758), bet Sprekelsens gatavojās par Neuhauzena pa-

līgu. — Viņu pietistiskos centienus labi apgaismo Hovela vē-

stules A. H. Frankem, kur viņš starp citu stāsta par dažiem ga-

dījumiem ceļā uz Rīgu „kaut ko celt priekšā citiem par cel-

smi" 16
.

Sprekelsens 1724. g. bij jau iemācījies latviski un kādas

reizes sprediķojis Valmieras baznīcā gan vācu gan latviešu

valodā. Tagad Neuhauzens sāka rīkoties, lai nodrošinātu sev

oficiāli tiesības uz adjunktu. Viņš griežas ar attiecīgu lūgumu

pie Virskonsistorijas, atsaukdamies uz savu vairākreizējo grūto

nevarību, ko viņam sagādājušas slimības lēkmes un daudzās
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raizes. Priekš pusceturta gada («viertehalb Jahr") viņš ti-

cis aizkavēts dabūt palīgu; bet lai varētu veikt vienmēr pieau-

gušo darbu, viņš tagad lūdz atļaut viņam pieņemt par adjunktu

mācītāja amata kandidātu Sprekelsenu, kas jau trešo gadu(!)
Valmierā. Raksts ienācis Virskonsistorijā 17. IX., un tūlīt arī

izlemts nosūtīt to draudzes muižturiem atsauksmei. 16. X. ie-

nāk atsauksme, kas lūdz Virskonsistoriju noraidīt Neuhau-

zena lūgumu un «darboties pretim". Četri muižturi, kas parak-

stījuši atsauksmi, ir tie paši, kas 1722. g. tik sirsnīgi bij lū-

guši viņu neatstāt Valmieru. Kaut kam vajaga būt notikušam,

kas atvēsinājis muižturu attiecības pret Neuhauzenu, —te

vairs nav par viņu neviena sirsnīga vārda. Neuhauzens gribot
tikai, lai Sprekelsens pieņemtu dievgaldniekus, bet sprediķus un

citas amata darīšanas paturēšot pats. Bet ja mācītājam amāts

būtu kādā ziņā („in gewissen Stūcken") par grūtu, vai viņam

būtu kas pret to („er dabev einiges Bedenken hātte"), tad

būtu labāk, ka viņš to atstātu pavisam, un tur «draudze" ne-

vēlētos būt pret viņu. Kopš mēra laikiem Valmierai tikai viens

mācītājs un ar vienu arī pietiekot. Agrāk, kad pilsētiņā biju-
šas 40—50 mājas, tad bijis vajadzīgs diakons. Ja nu Neuhau-

zens prasītu diakonu un Virskonsistorijā atzītu to par va-

jadzīgu, tad muižturiem gan nebūtu iebildumu, ka ieceltu kādu,

pret kuru ir uzticība, diakona amatā. Sprekelsens esot arī maz

pazīstams, pēc viena otra sprediķa, un pats neko neesot teicis,

ka gribētu tikt par adjunktu. — Muižturiem, laikam, nepatīk kaut

kas Neuhauzena pēdējo gadu darbībā (laikam pastiprinātās

mācības prasības un celsmes ierosinājumi pietisma garā). Spre-
kelsenu viņi pazīst kā Neuhauzena palīgu un mācekli un tā-

dēļ ceļ iebildumus arī pret viņu. Vispār, šķiet, viņiem labāk

patiktu dabūt Valmierā kādu otru patstāvīgāku mācītāju nekā

tieši no Neuhauzena atkarīgu adjunktu. — Ar šādu atsauksmi

Neuhauzena lūgums nevarēja dabūt nekādu tālāku virzienu.

Nākošais 1725. gads atnesa lielas pārmaiņas. Divas kroņa
muižas Valmieras draudzē, Valmiermuiža un Mūrmuiža, un līdz

ar to visas draudzes lielākā daļa nāca īsi priekš Jāņiem ģenerāļa

Ludviga Nikolaja f. Hallarta rokās, kas ar savu kundzi Mag-
dalēnu Elizabeti, dzimušu Būlovi, atraitni Leijoni, bij jau kopš
1714. g. ciešos sakaros ar Halli un A. H. Franki. Kad 12. VIL

abi ieradās Valmiermuižā, viņus pavadīja kā mājas mācītājs
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viens no tuvākajiem Frankes mācekļiem un līdzdarbiniekiem

Alberts Antons Fīrorts (Vierorth). Neuhauzens, zinādams jau

iepriekš Hallarta labvēlību, atkārtoja savu lūgumu pēc adjunkta,
norādīdams, ka pirmo atsauksmi esot sastādījusi viena daļa
lauku muižturu bez citu ziņas un piekrišanas, — „cietos ne-

taisnos un plaši tulkojamos izteicienos". Tā kā dažu parakstī-

tāju (t i. bijušā Valmiermuižas turētāja Bachmaņa) spriedu-
miem vairs neesot noteicēja svara, tad viņš atsakoties no pra-

sības, lai viņam paziņotu raksta saturu, jo viņš „labprāt mē-

ģinot izvairīties no visām nepatīkamām sekām". Tādēļ lai Virs-

konsistorijā pieliekot šo rakstu pie aktīm un atzīstot par ne-

derīgu, bet viņa lūgumu pēc adjunkta lai paziņojot ģenerālim
Hallartam un citiem muižturiem, arī vācu draudzei pilsētā.

9. VII. Virskonsistorijā saņēma atkārtoto lūgumu un nosūtīja

atkal uz Valmieru atsauksmei. 9. VIII. pieprasījums pienāca

Valmierā, un f. Hallarts kopā ar 3 muižturiem (divi no tiem

parakstījuši arī pirmo atsauksmi) un pilsētas vecākais Bušs

ar 15 citiem pilsoņiem lūdz 27. IX. Virskonsistoriju izpildīt Neu-

hauzena vēlēšanos, jo viņš jau priekš gadiem piedzīvojis lēkmes,

kas traucējušas viņa darbu. Viņi esot pārliecināti par mācītāja

sirsnīgo kristīgo nolūku uņ neceļot iebildumus pret Sprekel-

sena personu. Drīz pēc raksta saņemšanas Virskonsistorijā
12. X. arī izlēmusi necelt iebildumus pret Sprekelsena eru-

dīciju un spējām" (capacitē) un uzaicina viņu uz eksāmenu

17. XI. Tūlīt pēc eksāmena jādomā, Sprekelsens arī ordinēts

par Neuhauzena adjunktu l7
.

Tai pašā rudenī sākās Valmieras draudzē liela rosība arī

baznīcas laicīgās lietās. Kaugurmuiža bij pa Jāņiem pārgājusi
obrista Andrēja Debrillija (dc Brillv) valdīšanā, un viņš tikai

vēl uz vienu gadu bij atstājis Neuhauzenu par savu apakšnom-

nieku. Nu bij jāgādā viņam iespēja dzīvot mācītājmuižā, un

tā sākās plašie būves darbi, par kuriem tuvākas ziņas jau snieg-
tas citā sakarā (127. lp.). Neuhauzens tomēr, liekas, apzinīgi
tiecās tapt neatkarīgs no muižturiem un saņēma arī turpmāk
vēl kroņa muižu nomā — Dzērbeni. Tas viņam deva iespēju

brīvi rīkoties ar materiāliem līdzekļiem. Gan arī atnesa pār-

metumus, ka viņš nododoties privātiem veikaliem., Bet viņš
aiz materiālām interesēm nekad neaizmirsa savu dvēseļu gana

pienākumu un skatījās uz ienākumiem tikai kā uz līdzekli
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kalpot Dieva valstībai. Kā saimnieks savās muižās viņš bijis

prasībās pret zemniekiem stingrs, taču rūpējies allaž arī par

zemnieku garīgo attīstību.

Viņa darbība bij pa tam vērsusi uz viņu arī priekšniecības
vērību. 1728. g. sākumā viņu ievēlēja par Rīgas apriņķa pirmā

iecirkņa prāvestu un Virskonsistorijas garīgo asesoru.

1728. g. viņš ierosināja arī diakonāta atjaunošanu Valmierā,

un priekšlikums tika labvēlīgi uzņemts Virskonsistorijā kā arī

Saimniecības pārvaldē. Pirmējā pielaiž diakonāta atjaunošanu

ar pusalgu, ar otru jānokārto diakonāta zemes un ienākuma

jautājums. Saimniecības pārvaldes priekšnieks Folkerzāms, lie-

kas, stāvējis Neuhauzenam personīgi tuvu, un viņam rakstītās

vēstulēs paspīd viena otra personīga piezīme. Piem. 19. 111.

Neuhauzens runā par to, ka diakonāta atjaunošana došot viņam

izredzi uz lielāku pasivitāti. Kas bonis mediis (labiem Hdze-

kļiem) nav grozāms, tam ļaušot vaļu; mēģināšot, quid valeant

humeri, quid ferre recusent (ko spēšot pleci nest, ko atteikšo-

ties). Pēc sava konsistorijas locekļa tiesneša zvērasta Virskon-

sistorijas 8. VII. 1728. sēdē viņš dod īpašu solījumu, ka „viņš

ar Dieva palīgu, cik vien spēdams, centīsies pildīt savu vietu

ar visu izveicību un rūpību". Bet tūlīt viņš arī norāda uz savu

vājo miesas spēku un neveselību, Valmieras draudzes lielumu

un jauno klātnākušo darbu, — lai lūgtu iecelt diakonu Valmierā

un izgādātu, ka valdība patiesi dotu solīto algu. Viņš paziņo,
ka noderīgu kandidātu viņš arī jau izrakstījis un tas jau lai-

mīgi ieradies vietā 18
.

Tas ir Georgs Jakobs Maijs, kas drīz arī

dabū no Guberņas pārvaldes oficiālu vokāciju un tiek ordi-

nēts. Adjunkts Sprekelsens pa tam bij dabūjis vietu kaimiņos

Straupes draudzē (vokācija 9. VIL).

Sākumā Neuhauzens uzturēja Maiju saviem līdzekļiem, bet

arī pēc 21. 11. 1729., kad izlēma viņam kārtīgu algu, Neuhau-

zens vēl pastāvīgi piedeva viņam klāt no saviem personīgiem

līdzekļiem un „visādā veidā, pa daļai ar gada atalgojumu
naudā, pa daļai ar citiem pārtikas līdzekļiem un mājas vajadzī-
bām novērsa visu trūkumu vissmagākā kārtā". Šāda gādība
bij tik neparasta tos laikos Valmierā, ka sākumā mulsināja ļau-

dis, un kad zemnieki, pilsoņu kūdīti, protestēja Saimniecības

pārvaldē pret lieliem darbiem un nodevām 1. 111. 1729. g., tad
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viņi uzmetās it kā par jaunā nepiedzīvojušā diakona aizstāv-

jiem pretim Neuhauzena «īpašām interesēm". Bet pats Maijs

viņam pieķērās ar visu sirdi un apliecināja pēc viņa nāves

kādā Folkerzāmam rakstītā vēstulē: «es esmu stāvējis ar viņu
ciešā uzticīgas un sirsnīgas draudzības sakarā, tā ka esmu pie-

ņēmis, visu, kas viņam patika, un neļāvos no viņa atrauties, kaut

gan viens otrs to izmēģinājās" l9.

Par Neuhauzena mācītāja darbību spriež vēlākais Valmieras

skolas rektors Bloks: «Viņš ir pēc mēra it kā reliģijas pamatu
licis Valmieras zemnieku draudzē. Viņš bij čakls un rūpīgs

vīrs, kas ar visu dedzību un nopietnību tiecās veicināt zem-

nieku draudzes atziņu". Stingrs bij viņš savās prasībās pret
zemniekiem: neviens netika pirmo reizi pie dievgalda un ne-

varēja arī salaulāties, ja nezināja Lutera katķismu un arī vārdu

izpratni («gudrību"). Zemnieki mēģināja pat no viņa izvairī-

ties un tikt vieglāk cauri pie kāda kaimiņu mācītāja. Bet

dažā labā zemniekā Neuhauzens arī modināja īsto sajēgu par

kristietību un interesi par garīgām dziesmām un bībeles stā-

stiem 20
. Viņa draudzē nodibinātas pirmās muižas skolas lat-

viešu zemniekiem — papriekš Valmiermuižā 1725. g. un pret

viņa darbības beigām, liekas, jau arī Mujēnos un Kokmuižā. No-

dibināta arī nabagmāja ap 1730. g., Arī Dzērbenē viņš kā mui-

žas nomnieks veicinājis izglītību un filantropiju. Dziedātāju

Purviņu Jēci viņš iecēla par skolotāju. Nabagiem viņš lika uz-

celt īpašu māju, muiža deva zemi, un katru gadu nabagi varēja

mēslot kādu siekvietu un iesēt pāris sieciņus rudzu un tik pat
daudz miežu. Tā bij uz laukiem Vidzemē pavisam neparasta
lieta. Pēc Neuhauzena nāves Dzērbenes pasākumi panīka. 1740.

g. vīzitācijās protokols liecina, ka Purviņu Jēci vairs nevērtē

kā pilnu skolotāju un nabaga mājā dzīvo tikai kāds vecs vīrs

ar savu meitu21
.

'

Neuhauzens publicējis arī grāmatas, lai veicinātu pietisma

centienus. 1724. g. iznākusi viņa sarakstītā grāmatiņa: „Ceļš
uz Labklāšanu rādīts iz Dieva Vārdiem pēc tiem V. Bērnu Mā-

cības Gabaliem, tiem par Labu, kas meklē tā turēties, ka viņiem
Nāvē var atvērta tapt tā ieiešana iekš tās Debesu Valstības",

24 lp. nelielā formātā; reizē, liekas, iznāca arī vācu izdevums.

Šī grāmata piedzīvoja vēl otru pārlabotu izdevumu 1732. g.

un trešo papildināto izdevumu 1734. g. 22
.
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Arī prāvesta gaitās un Virskonsistorijas asesora pienākumos

viņš bij ļoti rosīgs. Viņš ierosināja veselu rindu vīzitāciju un

iestājās ar visu sparu par baznīcas un skolas pacelšanu. Viņš

dziļi skumst par «latviešu draudžu ārkārtējo nezināšanu kri-

stīgās mācības pirmos sākumos" un neatlaidīgi meklē līdzekļus,
kā šo nezināšanu izskaust (augšā 92. ss.lp.). Kā spējīgs apķērīgs

izglītots darbinieks viņš ļoti iecienīts Virskonsistorijas citu

locekļu vidū. Viņa iesniegtos motivējumos var vairāk nekā

viņa amata un domu biedra Haumaņa uzmetumos just siltas

cilvēcīgas sirds pukstienus. Virskonsistorijas prezidents Buden-

broks, saņēmis ziņu par Neuhauzena nāvi raksta Virskonsistori-

jas sekrētāram: „Es patiesi nožēloju no sirds, ka mūsu kollē-

ģija zaudējusi tik spējīgu locekli". Kāds no viņa skolēniem Val-

mierā — Skangaļu Jēkabs nosauc viņu par dedzīgu Dieva

kalpu 23
.

Visos savos amatos Neuhauzens darbojies līdz pašai nā-

vei 7. IV. 1734. g. Neuhauzens ir laika biedrs zviedru baznīcas

trādiciju pārstāvju lielai daļai, bet viņš reprezentē cjtu garu —

Halles pietisma virzienu, gan vairāk tā praktiskos pasākumus,
bet ne teorētisko vienpusību un partejisko opoziciju pret orto-

doksiju. Ar savu personību un darba sekmēm viņš spilgti iz-

ceļas arī citu Vidzemes halliešu vidū. Viņam kopā ar ģene-
rāli un it īpaši ģenerāliem f. Hallartiem izdevās radīt Valmierā

vissvarīgāko pietisma centru visā Vidzemes latviešu daļā 24
.

4. Padesmito gadu mācītāji. 28 mācītāji, kā jau minēts,

stājušies Vidzemes latviešu daļas lauku draudžu darbā laikā

no 1711.—1721. g. Beidzoties 1721. gadam, tikai 22 no viņiem

bij palikuši šai darbā. No pārējiem sešiem divi miruši (Kibucs,

Šternbergs), trīs nozuduši no Vidzemes baznīcas apvārkšņa

(Dunkams, Širnzijs, Tau's), viens — Šonlands atstājis Limbažus

un pārgājis uz Rīgu (1720.).

Vēl vairāk šī mācītāju grupa paput nākošajā gaddesmitā.
1730. gadam beidzoties, tikai 14, t. i. puse no visiem vēl dar-

bojas lauku draudzēs. Pieci miruši (Chr. Fabrīcijs 1723., J.

Kripenštāpels 1724., V. Parīzijs 1726., G. V. Šulcs 1728., un

J. M. Jākobss 1730.?). Divi atkal aizgājuši uz Rīgu: R. Zēdenss

(Sehdens) no Ikšķiles (1714—1724) un Joh. Fontīns no Liel-
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vardes (1715—1725). Astotais — maģistrs P. J. Buchholcs Lē-

durgā (1712—1723) atcelts no amata.

1740. g. pārdzīvo tikai 6 (Einbergs, Fišers, Fitkavs, Reusners,

Šroders un Ticmanis). Septiņus nāve izrāvusi no mācītāja dar-

ba: G. A. Oksfortu 1732., Ch. H. Fiki un J. J. Vīzneru 1737.,

J. J. Fosbeku 1739. un H. G. Hikšteinu, J. E. Skodeiski un J-
Fr. Tregēliju 1740. Atkal viens — maģistrs G. F. Prātorijs at-

celts no amata 1733. g. Pēc 1740. g. uz Rīgu vēl aizgāja joh.
Šroders (Ādažos, tad Katlakalnā un Olainē) 1742. g.; no vi-

siem četriem, kas meklēja labāku vietu Rīgā, tikai viens —

Zēdenss palika sakarā ar latviešiem, darbodamies Jāņa baznīcā.

Visas otras grupas nozīme Vidzemes baznīcas dzīvē daudz

mazāka nekā pirmajai grupai, zviedru laiku mācītājiem. Jau
mazāks to mācītāju skaits, kas ilgāku laiku nostrādājuši lauku

draudzēs: vairāk kā desmit gadus — 20 personas, no tiem ma-

zākais divdesmit gadus — tikai 12. Arī garīgā kvālitāte it kā

zemāka. Redzamu vietu ieņēmis vienīgi J. B. Fišers, Brū-

ninka pēcnācējs ģenerālsuperintendenta amatā; viņš arī vie-

nīgais, ko ievēlēja par prāvestu. Kā spilgtākas personības vēl

atceļas no vispārējas ikdienības Einbergs, Fitkavs un Oksforts,

bet nepilnīgās ziņas nedod iespēju raksturot viņus vispusīgi
un absolūti droši. īpaši problēmatisks rādās Oksforts. Teolo-

ģiskā ziņā grupa nav vairs tik viengabalaina. Atsevišķas per-

sonas, kā jau minēts, vēl zviedru baznīcas trādiciju epigoni.
Pieci vai seši Halles audzēkņi: Šonlands, Kripenštāpels un Fi-

šers, varbūt arī Kibucs, (visi immatrikulēti 1706. g.), tad Fišera

svainis Fike (Fiks, immatrikulēts 1706. g.) un Ticmanis (imma-

trikulēts 1713. g.). Bet par visiem viņiem, izņemot Fišeru, nav

tuvāku datu, kas atklātu viņu pietistisko noskaņojumu. Tic-

manis pat parādās diezgan nepievilcīgā gaismā (232. lp.). Par

Kripenštāpelu sk. šepat tālāk. Fike 1726. g. vīzitācijā Limbažos

pārsteidz ģenerālkommisiju ar to, ka nesprediķo par uzdoto

tekstu, varbūt pavāji prazdams latviešu valodu 25
.

Kādi divpadsmit tikuši tiesāti. Bet viņu lietas pa daļai dis-

ciplināra rakstura (patvarīgas amatdarīšanas kāimiņā drāudzē,

kūtrība kaimiņdraudžu pagaidu apkopšanā, laulības vai sv~ va-

karēdiena noteikumu neievērošana). Sešos gadījumos Virskon-

sistorijā atzinusi apsūdzētos par nolaidīgiem amata pienākumu

izpildīšanā: Fitkavu, Jākobsu, Oksfortu, Reusneru, Skodeiski
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un Ticmani, bet šie gadījumi nav visi vienādi smagi. Mazākais,

Fitkavam un Oksfortam nevar pārmest tiešu kūtrību un bez-

rūpību mācītāja amatā. Buchholcs un Prātorijs gan tika atcelti

no mācītāja amata par smagiem noziegumiem pret tikumību.

Dokumentos atrodamās ziņas vēl dažu labu citu mācītāju arī

parāda diezgan nepievilcīgā gaismā.

Augšā (73. lp.) minētais prāvesta Vīznera ziņojums ģenerāl-

superintendentam (dat. 18. VIII. 1720.) raksturo Suntažu mā-

cītāja Kripenštāpela izturēšanos pret prāvestu, kad tas 10. aug.

ievedis viņu arī par Madlienas draudzes mācītāju: «Mācītājs

Kripenštāpela kungs liekas man īgns un palepns, ir turklāt arī

nepateicīgs („Hr. Pastor Krippenstapel kompt mir moreuse

und etw. elatus vor, ist dabey auch ingratus"), jo man bij jā-

brauc tik tāls un slikts ceļš ar lielām pūlēm un nogurumu. („Mat-

tigkeit des Leibes"). Ja landrāta (Budenbroka) kunga muiža

nebūtu mani paēdinājusi, tad man būtu bijis jābrauc prom

neēdušam kā prāvestam Hildes kungam no Suntažiem (lai-

kam, kad viņš ieveda Kripenštāpelu tur amatā). Jūsu mag-

nificence, ievērojiet to: vēl nekad nav neviens prāvests tā

saņemts introdukcijas dienā, ne ar honorāru, ne ar ērtību

(„noch inie hat man einen Praepositum bev der Introduction

also beneventiret weder mit einem honorario noch mit einer

accomodation")... tikko viņš man pateicās par manām pūlēm...

Patiesi, pagājušos laikos šādos gadījumos izturējās pieklājīgi".,..
Matīšu zemnieki sūdzējušies par savu mācītāju J. F. Fos-

beku, ka tas prasot par apbedīšanu vairāk nekā agrāk, veselas

12 mārkas 26
. Piebalgā 1718. g. noturēta prāvesta tiesa, lai

izšķirtu ķildu mācītāja Gerstenmeiera un kapitāna Manthēe

starpā, par kuriem abiem prāvests Vīzners spriež, ka tie «ne-

mierīgas galvas" 27
. Ķilda pāriet vēlāk uz Gerstenmeiera ad-

junktu Fitkavu un Manthēe'. Šis pārmet Fitkavam nesaticību:

neesot viņu pieņēmis pie dievgalda. Fitkavs nemierā ar kapi-
tānu, kas draudējis viņam «atņemt mēteli", t. i. panākt viņa
atcelšanu no amata 28

.
Fitkavs vispār liekas bijis tomēr diezgan

iecienīts. Virskonsistorijā un prāvests pieaicina viņu dažādos

uzticības pienākumos; arī baznīcas virspriekšnieks f. Bergs

pēc prāvesta Mullera nāves liek priekšā pieaicināt vīzitācijā

viņu par prāvesta vietas izpildītāju 29
.

Ropažu mācītājs Jakobss raksta 8. VI. 1725. g. sūdzību Virs-
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konsistorijai, ka kaimiņu mācītāji — Ādažu Šroders un Sigul-
das Tīcmanis — apkopjot viņa draudzes locekļus, piem. kristījot

viņa draudzē dzimušus bērnus, ar to nevien noziegdamies pret

baznīcas likumiem, bet arī nodarīdami viņam zaudējumus akci-

dencijās. Konkrētie dati neskaidri baznīctiesiskā ziņā un nav

atvairāms iespaids, ka sūdzētājam te galvenā lieta zaudējumi
ienākumos. Šroderu atzīst formāli par vainīgu, bet no soda at-

brīvo viņu amnēstija (Pardon Placat). 1726- g. vīzitācijā ģene-

rālkommisijai nākas Allažos gaidīt uz Jākobsu. leradies ar no-

kavēšanos, viņš aizbildinās, ka domājis vīzitācijās sākumu tikai

pusdienas laikā; ceļi arī esot bijuši slikti 30
.

5. J. B. Fišers. Jakoba Benjamiņa Fišera (1684—1744) tēvs

zviedru laiku ģenerālsuperintendents Johanns Fišers (miris
1705) jau izturējies vairāk vai mazāk labvēlīgi pret Spēnera

pietisma idejām. Savam dēlam par mājskolotāju un audzinā-

tāju viņš bij pieņēmis kādu A. H. Frankes mācekli Michaelu

Bērendsu (Behrends), kas vēlāk dabūja Daugavgrīvas mācītāja
vietu (1697. g.) 31

.
Jakobs Benjamiņš apmeklējis Rīgas licēju,

bet kad tēvs 1699. g. aizgāja uz Vāciju, tad viņš nobeidza savu

izglītību tur, noslēgdams to ar teoloģijas studijām Halles uni-

versitātē (immatrikulēts 1701. g. 14. februārī (j. st). 1711. g.

rudenī viņš ir Rīgā un tiek minēts kā viens no pirmajiem Brū-

ninka ordinētiem mācītājiem. Viņš dabūjis vokāciju uz Burt-

nieku draudzi, laikam no Lovenvoldes, un pēc ordinācijas 16.

VIII. Jēkaba baznīcā drīz vien tiek ievests savā jaunājā vietā,

kas bij gandrīz vislielākā visā Vidzemes latviešu tiesā. Prā-

vesta Buchholca nevaļas dēļ 28. VIII. introdukciju uzdod prā-
vestam Vīzneram, un ja viņš nevarētu, tad mācītājam Neuhau-

zenam. Reizē viņš dabūja arī vokāciju uz Dikļiem (pilnvarots
27. XI.). 1713. g. vīzitācijās protokols liecina, ka Burtniekos to-

brīd bijuši vēl dzīvi dažādi pagāniski un katoliski paradumi, ar

kuriem viņam nācās tūlīt uzsākt cīņu 32
.

Burtnieku muižu līdz 1725. g. turēja ar ķīlas tiesībām land-

rāts un baznīcas virspriekšnieks K. Fr. fon Mengdens; tad

viņš, kaut arī nelabprāt, bij spiests atdot muižu ģenerālim
f. Hallartam, un pēc pēdējā nāves 1727. g. ķeizariene atdāvināja
to grāfam Lovenvoldem. Tā Fišeram nācās dzīvot sakaros ar

augstu stāvošām personām 33
.



172

Ar lielu sparu Fišers ķēries pie mācītājmuižas saimniecības

nokārtošanas. Viņš pieprasa zirgu stalli, un Mengdens izgādā

baļķus no kroņa meža (1714). Viņš stingri pietur zemniekus

pie darbiem un tiesas nodošanas, tā ka tiem prasības izliekas

pārmērīgas un ceļas strīdi par braukšanu uz pilsētu un parādu

piedzīšanu; viņš pat liek tos pērt (1717. g.). Puķes („Puicke")

saimnieku, kas līdz ar sienu un garkūļu salmiem nav atvedis

arī auzu tiesu un palaiž dzērumā muti, viņš sapliķē, ieper ar

jājamo pātagu un liek vēl ielikt siekstā (1719). Divu tukšo mā-

cītājmuižas māju zemi viņš paņem mācītājmuižas apstrādāša-

nā, 3 pūrvietas zemes pat iznomā Lizdēnu Sprostam. 1726. g.

vīzitācijā ierosinātais un arī iesāktais baznīcas un mācītāj-
muižas remonts, neskatoties uz saņemtiem kroņa baļķiem, to-

mēr ievilkās garumā un tika gatavs ar 1737. g. piešķirto kroņa
naudas pabalstu (300 dāld.) tikai 1738. ģ. Pa tam vecā mā-

cītājmuiža bij nonākusi bēdīgā stāvoklī; jau 1727. g. baznīc-

priekšnieki Priauda un Kanefērs (Kanefehr) ziņoja Saimnie-

cības pārvaldei, ka mācītājmuižā mācītājs vairs nekur nevarot

sausumā patverties un lietus varot pat sagāzt skursteni. Citādi

Fišers mācītājmuižas saimniecību un savas algas un tiesas sa-

ņemšanu jau līdz 1726. g. vīzitācijai it labi nokārtojis. — Arklu

vērtība pacelta no
3/8 (1712. g.) uz 27/s (1726. g.) 34

.

Fišers pats bij ieguvis parādos kritušo Dūres muižu (1723).
Tā bij gan diezgan nolaistā stāvoklī: ēkas nederīgas, kāda daļa

zemnieku māju citu krēditoru rokās, dažas atkal tukšas, bet

Fišers bij muižas turētājs un sparīgi ķērās pie muižas saim-

niecības. Viņš nodarbina Dūres muižā arī mācītāja ļaudis un

nometina tos pat tukšajās Dūres muižas mājās. Viņš liek celt

par jaunu 1718. g. noplēsto Dūres muižas krogu, bet pavisam
tuvu mācītājmuižai un netālu no baznīcas. Baznīcpriekšnieki,
kuru starpā viens agrāk pats turējis nomā Dūres muižu,

cēļ pret Fišeru sūdzību Saimniecības pārvaldē. Arī Burtnieku

muižas Mengdens, kura krogs pusjūdzi atstatu no baznīcas,

jūtas aizkārts savās priekštiesībās un apsūdz Fišeru. Bet Fi-

šers atvirza krogu mazliet tālāk (100 soļus no mācītājmuižas

robežas un nepilnus 500 soļus no baznīcas), aizstāv Dūres

muižas tiesības celt krogu un izvēlēto vietu, kas esot sausāka

neka vecā. Krogs, liekas, arī uzcelts 35
.

Blakus saimnieciskām lietam Fišers nav aizmirsis gādību
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par draudzi. Viņam gan tāda slava, ka viņš daudz braukājot

apkārt, „gan savās personīgās darīšanās, gan izpriecās", bet

1726. g. vīzitācijā neatklāja viņa draudzē nekādus robus garī-

gajā apkopšanā, izņemot nedēļas katēchizāciju trūkumu, ko

aizbildina ar «lielajiem atstatumiem". Vērojams, ka viņš vel-

tījis diezgan daudz pūļu Burtnieku skolas pacelšanai. Skolas

uzplaukšanas pamatu viņš redzēja skolotāja materiālā stāvokļa
nodrošināšanā. Viņš izgādāja 1716. g. Guberņas pārvaldes rī-

kojumu, lai muižas ievāktu zemnieku sieciņus 1/ 6 pūra rudzu un

1/6 miežu arī skolotājam. 1719- g. viņš raksta Saimniecības pār-

valdei, ka skolotājam būtu jādabū arī strādnieki kājinieki, un

liekas atradis pie ģenerāldirektora uzklausīgas ausis. 1724. g.

Burtnieku skolā jau bij „vācu ērbeģis" ar vācu skolotāju, bet

tai pašā gadā muižu revīzijā daži zemnieki mēģināja tikt no

sieciņiem vaļā, aizbildinādamies ar to, ka viņiem no skolotāja
neesot nekāda labuma, un nemaksāja vairs skolotāja tiesu. Bet

Fišers griezās pie Saimniecības pārvaldes un lūdza uzturēt

rīkojumu spēkā, jo zemnieki paši esot vainīgi, ka skolotājs vi-

ņiem nevarot neko labu padarīt, jo nesūtot bērnus skolā. 1. 11.

1725. iznāca Saimniecības pārvaldes atgādinājums, ka sieciņi

jānodod, jo skolotājs no savas zemes vien nevarot dzīvot.

1727. g. 2. XI. baznīcpriekšnieks Priauda ziņoja, ka pagājušo
ziemu skolotājs izmācījis 30 bērnus lasīt, un lūdza atkārtot

rīkojumu par sieciņiem. 1727. g. vai varbūt pāri gadu vēlāk,

1729. g., uzcelta jauna skolas māja ar istabu un kambari, kaut

arī „ne sevišķi cienīgā veidā", jo ziemu to grūti piekurināt, un

zirgu skolotājs nevar nekur citur pievietot kā dzīvojamas mā-

jas priekšnamā. Mācības skolā, gan pēc paša Fišera ziņojuma

1736. g., samērā labi nostādītas. Skolotājs Ulmerss liekas būt

bijis spējīgs cilvēks, un ja skolas lieta pēc Fišera aiziešanas no

Burtniekiem 1736. g. pavasarī sāk iet uz leju, tad tur vaino-

jama skolotāja pagrimšana dzeršanā 36
.

Divdesmito gadu beigās Fišeram izcēlās ass konflikts ar

abiem baznīcpriekšniekiem majoru Teof. Priaudu no Briedes-

muižas un majoru M. Fr. Kanefēru no Lutera muižas. Izrādījās,
ka 1726. g. ģenerālvīzitācijā muižturi gan nebij cēluši pret
Fišeru nekādus iebildumus, bet tomēr nav bijuši īsti ar viņu

mierā. Viņam pārmeta 1) biežos izbraucienus, pa kuru laiku

draudze paliekot bez apkopšanas, 2) vācu un latviešu dievkal-
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pojumu netnoturēšanu «ērtības dēļ", tā ka baznīcēni veltīgi

izgaidījusies un bez dievvārdiem aizgājuši mājās, 3) kundzisku

uzstāšanos, it kā viņš būtu „ein absoluter Herr der Gemeine"*

4) mācītājmuižas zemnieku apspiešanu („durch ungebūhrliche

Auflagen sehr mitnehme") un nelikumīgu izmantošanu pri-

vātās Dūres muižas saimniecībā. Burtnieku muižas inspektors

J. Brauns esot stāstījis par Fišera rīcību ar zemniekiem arī

Burtnieku īpašniekam grāfam Lovenvoldem, un tas uzdevis

viņam atgādināt mācītāja ļaudīm, ka viņiem jāpilda pienākumi
tikai tieši pret mācītājmuižu; un Brauns to arī izdarījis. Kad

Priauda nāca ar saviem pārmetumiem klajā, atgādinādams pa-

šam Fišeram viņa „grosse Nachlāssigkeit m seinem Amte und

gar übles Betragen" un iesniegdams 1728. g. savā un Kanefēra

vārdā oficiālu sūdzību Virskonsistorijai, tad Fišers jutās ap-

vainots: sūdzējās par Priaudu Virskonsistorijai un Guberņas

pārvaldei, pat iesūdzēja viņu Rīgas apriņķa zemes tiesā par

neslavas celšanu. Virskonsistorijā iecēla īpašu kommisiju, lai

izmeklētu nesaskaņas Fišera un baznīcpriekšnieku starpā, bet

atlika kommisijas darbību, kamēr tiesa nebūs izšķīrusi Fišera

sūdzību. Abi baznīcpriekšnieki iesniedza arī lūgumu atļaut vi-

ņiem izvēlēties citu biktstēvu. Priauda arī dabūja 4. 111. 1729. g.

atļauju turēties pagaidām pie Matīšu mācītāja Fosbeka, bet

līdz ar to arī atgādinājumu atlikt svēta vakariņa baudīšanu

līdz galīgai strīda izbeigšanai. Kanefēra lūgumu Virskonsisto-

rijā aizsūta viņam atpakaļ, jo atrod tur iekšā nepielaižamus iz-

teicienus („mit injurien und anzūglichkeiten angefūllete Schrift",

Fišers).
Priauda ir pats zemestiesneša substitūts un labi pārzin

tiesu praksi. Viņš uzdod 22 lieciniekus un lūdz tos noprati-

nāt 42 punktos. Fišers liek ļoti lielu svaru uz prāvu. Viņš mē-

ģina panākt it īpaši divu galveno liecinieku — Kanefēra un

Burtnieku muižas inspektora Brauna noraidīšanu. Tie esot viņa

ienaidnieki. Kanefērs kopā ar Priaudu vedot draudzē cīņu

par viņa atcelšanu no amata un pavēlējuši arī baznīcas pēr-

minderiem izpētīt, kam būtu kas pret viņu ko sūdzēt; Brauns

kūdījis pret viņu («auffstuzig gemacht") mācītājmuižas zem-

niekus un sagādājis viņam visādas nepatikšanas. Fišers grib
arī panākt, lai izslēgtu no zemes tiesas izmeklēšanas visus

punktus, kas attiecas uz viņa amatu; par tiem būtu bijis jā-
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ziņo ģenerālkommisijai vīzitācijās laikā, bet toreiz tas nav da-

rīts un tādēļ sūdzība esot nepatiesa. Zemes tiesa noraida

Fišera iebildumus 20. VI. un aiz formāliem iemesliem arī viņa

pārsūdzību. Tad viņš apellē Pilstiesā un nu pieliek visus spē-

kus, lai panāktu labvēlīgāku lēmumu. Izprasīdams dažus doku-

mentus no Virskonsistorijas, viņš raksta tai 17. VII. 1730. g.:

«Lieta attiecas uz mana goda glābšanu no viltus apvainoju-

miem, kur man katrā ziņā man jpar vislielāko zaudējumu būtu

jāpaliek apakšā, ja mani naidnieki un pretinieki, kas paši ie-

jaukti lietā pret mani, tiktu arī pielaisti tur pie liecības". —

Kādā paskaidrojumā, ko Priauda, Kanefērs un Brauns iesniedz

Guberņas pārvaldei, viņi uztur spēkā visus apvainojumus pret

Fišeru. Viņi izteikuši tos draudzes vārdā, jo gan vāci, gan

latvieši griezušies pie baznīcpriekšniekiem, lai atgādinātu Fi-

šeram labāk izpildīt amatu. Viņi darījuši to jo atturīgi, nav

arī nemaz domājuši par Fišera atcelšanu, bet tikai par viņa

labošanu. Fišers turpretim esot uzskatījis aizrādījumus par

apvainojumu un savā «sevišķā tieksmē uz nemieru un neva-

jadzīgām sūdzībām" cēlis pret viņiem apsūdzību. Brauns vēl

īpaši lūdz sodīt Fišeru par «kroņa krāpšanu" (kroņa zemnieku

nelikumīgu izlietošanu) un piespiest viņu novietot zemniekus

atpakaļ tur, kur tas pienākas.
Pilstiesas lēmums noticis 12. 111. 1731. g. un nav tieši zi-

nāms. Liekas, ka tas bijis Fišeram labvēlīgs; no kāda vē-

lāka Kanefēra raksta redzams, ka Fišeram izdevies viņu at-

stumt no liecības. Nav arī ziņu par pašu Fišera sūdzības gaitu

pret Priaudu 37
.

Ķildas draudzē turpinājušās visu prāvas laiku. Brauns uz-

aicināja pāris reizes savā ģimenē uz amatdarīšanām savu svaini

Matīšu mācītāju Fosbeku, Kanefērs griezās savukārt pie Ēve-

les mācītāja Klembkena. Fišers apsūdzēja Fosbeku un Klemb-

kenu par iejaukšanos svešā draudzē 10. VII. .1730., drīz pēc
tam Fosbeku vēl otrreiz. Abi mācītāji savos paskaidrojumos
norāda uz vairākkārtēju izpalīdzēšanu Fišeram amatdarīšanās,

kad viņš bijis izbraucis. Viņi atļaujas sev arī pazoboties par

Fišeru: Fosbeks — par Fišera atsaukšanos uz baznīclikumiem

un par viņa parašu izbraukt amatdarīšanās ar aicinātāju zir-

giem. Klembkens raksta: «Es būšu Fišeram ļoti pateicīgs, ja

viņš turpmāk mani saudzēs tādā kārtā un atsvabinās no vienas
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otras apgrūtinošas amatdarīšanās, ko es ar mīļu un labu prātu

esmu izdarījis pa daļai pēc viņa lūgumu, pa daļai arī nelūgts,
viņam promesor, pie slimiem un veseliem, vāciem un latviešiem

aiz kristīgas mīlestības un kaimiņu draudzības, viņa labā; taču

no savas puses es vajadzības gadījumos neatteikšos no kristī-

gas mīlestības un nenoliegšu kaimiņu draudzību, jo vienam kai-

miņam jāizpalīdz otram ar ugunspagalīti (ein Nachbar dem an-

deren... einen brand schuldig ist), kā sakāms vārds teic". —

18. X. 1731. g. Virskonsistorijā atzīst tomēr Klembkenu un Fos-

beku par vainīgiem, bet pelnīto stingro sodu („scharfe Ahn-

dung") atlaiž, piedraudot sodīt turpmāk līdzīgos gadījumos.

Nolemj, ka saņemtās akcidencijas abiem apsūdzētiem jāatdod

Fišeram un jāsamaksā arī kancelejas izdevumi. Fosbekam pie-

sprieda vēl 10 dālderu soda, no kā viņš gan mēģināja vēlāk

vaļā tikt, bet, laikam, veltīgi. Ģenerālsuperintendents lika iz-

gatavot vēl īpašus rakstus abiem nosodītajiem, bet jaunais

prezidents Budenbroks, kas nebij bijis klāt sprieduma sēdē,

lika priekšā paziņot tikai «formālo lēmumu" 38
.

1732. g. sākumā Brauns un Kanefērs vēl par jaunu griezās

pie Virskonsistorijas ar lūgumu atlaist viņus no Fišera ga-

rīgās apkopšanas, motivēdami savus lūgumus ar Fišera nesa-

ticību. Fišers savā paskaidrojumā norādīja, ka viņam esot la-

bas attiecības ar grafu Lovenvoldi un draudzīgas ar visām

muižām, izņemot Briedēs un Lutera muižu un inspektoru Brau-

nu, kas viņam esot darījis tik daudz pārestības (Tort), cik nu

vien varējis. Virskonsistorijas lēmums nav zināms 39
.

Šīs ķildas varētu mēģināt izskaidrot ar Fišera stingro baz-

nīclikumu ārējās taisnības apziņu un abu muižturu personī-

gām īpašībām. Bet arī zināma morāliska ēna krīt uz Fišera

personu. Zināma nolaidība amata pienākumu izpildīšanā ne-

būs noliedzama, kaut gan viņa apkopšanā bij tikai viena drau-

dze, jo no Dikļiem viņš atteicies, liekas, jau 1719- g- un tos

apkopa pagaidām Matīšu mācītājs Fosbeks. Nenoliedzams arī

viņa saimnieciskais veikala gars. Pat viņa sūdzībās par kai-

miņu mācītāju iejaukšanos ieskaņās interese par akcidencijām.

Starp viņu un abiem baznīcpriekšniekiem, liekas, būs noritē-

jusi arī kāda sadursme kompetences jautājumā. Tie bij gadi,
kad stāvēja dienas kārtībā Virskonsistorijas attiecības pret

Pilstiesu. Fišera sadursmei ar Priaudu tādēļ varēja arī būt
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nevien personisks, bet principiāls raksturs. Tāds uzskats va-

rētu arī paskaidrot, kādēļ Fišers nav zaudējis savu cienību

baznīcas vadošo aprindu acīs. Viņa karjērai baznīcas admini-

strātīvos amatos viņa sūdzības un prāvas nav kaitējušas. Fi-

šera biežie izbraukumi, šķiet, notiek saimniecības interesēs un

ved viņu sakarā arī ar apkārtnes muižniecību.

Ap 1734. g. viņš izpildīja sirmā prāvesta Klembkena vietu

Rīgas apriņķa otrā iecirknī. Pēc Neuhauzena nāves Virskon-

sistorijā, lai gan bij saistīta ar iepriekšēju lēmumu ņemt prā-
vestu tikai no tā paša iecirkņa mācītājiem (Burtnieku draudze

piederēja pie otrā iecirkņa), izvēlēja tomēr Fišeru par Rīgas

apriņķa pirmā iecirkņa prāvestu. Virskonsistorijas preziden-
tam Budenbrokam un asesoram Jārmerštetam bij savs kandi-

dāts — Lielvārdes mācītājs J. Andreā, kas pilnā mērā atbilda

nupat minētam principam, bet arī viņi beidzot pievienojās Fi-

šera kandidātūrai, ko uzstādīja asesors mācītājs Haumanis,

uzsvērdams, ka Fišers ir jau ilgi amatā, labi pazīst zemes pa-

rašas un daudz piedzīvojis, kā arī ir nopelniem bagātā zviedru

laiku ģenerālsuperintendenta dēls. Kandidātūru, laikam, aiz-

stāvējis arī Briininks. Budenbroks piekāpdamies motīvē savu

rīcību ar ļoti svarīgiem iemesliem un šķēršļiem („aus sich

ereugneten hochst praegnanten Ursachen auch wichtigsten ob-

staculis veranlaszet"). Fišeru uzstādīja arī par kandidātu Virs-

konsistorijas asesora amatam kopā ar Tērbatas apriņķa pirmā

iecirkņa prāvestu G. F. Raušertu. Guberņas pārvalde izvē-

lējās un iecēla Fišeru. Bet abos amatos Fišers nedabūja no-

kalpot ne divus pilnus gadus. Drīz pēc savas iestāšanās amatā

viņš proponēja ar Haumaņa nāvi atbrīvotajā otra garīgā ase-

sora vietā blakus Hēlingam savu svaini Chr. H. Fiki, virzī-

dams to pirmajā vietā, bet bez panākumiem 4o
.

Pēc ģenerālsuperintendenta Brūninka nāves Fišeru uzstā-

dīja vienbalsīgi par pirmo kandidātu atbrīvotajam amatam (sk.
15. lp.). Landrātu kollēģija savā apspriedē 6. 11. 1736. g. mo-

tivē viņa izvēli ar to, ka „viņš ilgus gadus jau bijis mācītāja
amatā un kopis to uzticīgi un čakli, pats turēdamies savā

dzīvē bez vainas, ir arī asesors ķeizariskajā Virskonsistorijā

un turklāt viņam par labu nāk arī tas, ka viņa nelaiķis tēvs

jau bijis še par ģenerālsuperintendentu un izdarījis daudz

laba baznīcās un skolās, kas dod cerību, ka dēls dedzīgi
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centīsies sekot šai ziņā sava tēva slavenam paraugam". Land-

maršala Virskonsistorijas prezidenta K. F. fon Budenbroka lab-

vēlīgā atsauksme vēl īpaši uzsver Fišera solījumu ievērot bruņ-
niecības gribu. 20. 111. izdotā ķeizarienes pavēle ieceļ Fišeru

par Vidzemes ģenerālsuperintendentu; 2. IV. šo pavēli sa-

ņem rezidējošais landrāts līdz ar ģenerālgubernātora reskriptu

un nosūta Fišeram, apsveicot viņu un izteicot paļāvību, ka

Fišers jaunajā amatā pēc tēva parauga centīsies paveikt visu

labu zemes baznīcu un skolu lietās. Amatā viņš iestājās ar

sprediķi ķeizarienes Annas kronēšanas dienas gadskārtā 41
.

Drīzumā Fišers steidzies nokārtot savu algu. 12. VI. 1736. g.

pēc viņa lūguma iznāk ķeizarienes pavēle: 1) maksāt viņam
lielāku algu no valsts kases nekā Brūninkam, tādu, kādu sa-

ņēmuši agrākie ģenerālsuperintendenti, un piešķirt ienākumus

no kādas kroņa muižas, 2) maksāt dzīvokļa īri, kamēr labos

ģenerālsuperintendenta māju, 3) dot viņam nomas tiesības uz

Bīskapa muižiņu pie Tērbatas, tāpat kā tas bijis Brūninkam 42
.

Fišera pirmais lielākais darbs ģenerālsuperintendenta amatā

bij trešā nodaļā apskatītais projekts zemnieku skolu uzlabo-

šanai. Viņš vienpusīgi noņem mācītājiem vainu par skolu bē-

dīgo stāvokli un uzkrauj to kungiem — muižturiem. Tur laba

daļa taisnības, bet spriedums tomēr partejisks, un Fišers it

kā cenšas izlīdzināt eventuālo nepatīkamo iespaidu ar to, ka,

izdabādams muižniekiem, uzsver savu atteikšanos no idejas

gādāt latviešiem latviešu skolotājus, ko gadus 10 agrāk bij
izcēlis Brūninks un tagad aizstāvēja nezināmais piezīmju au-

tors. Viņš arī prot diplomātiski noklusēt tiešas pret muiž-

niekiem vērstas prasības pēc materiāliem līdzekļiem un aicina

viņus visvairāk tik uz morālisku un administrātīvu atbalstu»

Viņš tik ieteic apspriesties par līdzekļiem skolotāju sa-

gatavošanai un, runādams par grāmatu vajadzību, piemin kā

vienu iespēju blakus naudas aizdevumam arī grāmatu pie-

šķiršanu par brīvu, «atlaižot kaut ko no (muižas) tiesas, kas

tik un tā ikgadus pareizi neienāk". leteikdams apgādāt skolas

ar zemi, Fišers atsaucas uz sava tēva priekšlikumiem ķēniņa

Kārļa XI. laikā 1694 g. un toreizējo valdinieka pozitīvo re-

zolūciju. Tā nopietna lietišķība vijas ar izveicīgu diplomātiju,

pelnīti pārmetumi tiek saldināti ar cildinātiem paraugiem, vēr-

tīgus ierosinājumus vājina atsaukšanās uz kungu labpatiku un
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labvēlību. Tā ir citāda valoda nekā Bruninka 1727. g. sastā-

dītie «nepārsteidzīgie priekšlikumi" (unvorgreifliche Vorschlā-

ge). — 1742. g. 5. VII. Fišers iesūtījis landrātiem un bruņniecībai
kādu papildinājumu pie šā projekta, kur runā par līdzekļiem

piespiest zemniekus pie skolas arī pret viņu gribu un paredz

pēc 2—3 gadus gara starplaika ievest stingrus noteikumus ne-

pielaist nevienu pie dievgalda un nelaulāt nevienu, kas ne-

prastu lasīt Tas bij kāds Bruninka 1727. g. iesnieguma priekš-
likums kopā ar jau minēto piezīmju autora aizrādīto «rēveliešu

paraugu" 43
.

Fišera darbība, liekas, atspoguļojas Burtniekos vēl 1739- g-

vīzitācijās laikā, nepilnus 3 gadus pēc viņa aiziešanas uz Rīgu.
Ļaudis pieraduši čakli iet baznīcā, izņemot slikto ceļu laiku,

čakli iet pie dievgalda, un pārbaudījumā, kas 1726. g. bij at-

zīts tikai par puslīdz (ziemlich) izdevušos, tagad lielākā daļa

pratusi katķismu ar izskaidrojumiem, daudzi arī labi atbil-

dējuši uz jautājumiem. Jeb, varbūt, labvēlīgai atsauksmei cē-

loņi meklējami tai apstāklī, ka galvenais pārbaudītājs bij pats
Fišers?

Fišera raksturojumam un novērtējumam dod diezgan daudz

vielas viņa rīcība sakarā ar brāļu draudzes kustību Vidzemē.

Sākumā viņš gāja līdzi lielajam sajūsmas vilnim, to dažādi at-

balstīdams un veicinādams, bet vēlāk, kad izrādījās, ka lieta

nav pa prātam zemes varenajiem — bruņniecības vairumam,

tad viņš palika arvien atturīgāks. 1742. g. jūlija landtāgā iz-

paustais nemiers ar brāļu draudzi atbalsojās Fišera 29» VI.

1742. g. datētajā rakstā Virskonsistorijai „Pro memoria", kur

viņš noteikti norobežojās no kustības un nostājās stingra baz-

nīcas administrātora lomā. Gan viņš vēl gatavs atzīt brāļu
draudzē arī ko vērtīgu un priecina ģenerāliem Hallarti ar

labām izredzēm vēl 3. 11. 1743., bet no visa tā nekas netop re-

dzams. Viņš sanāk spriegās attiecībās ar agrākiem tuviem

darba biedriem, starp citu ar abiem Virskonsistorijas garī-

gajiem asesoriem un abiem Rīgas apriņķa prāvestiem un, liekas,

arī ar vienu Virskonsistorijas laicīgo asesoru. Beidzot atklā-

jās pat zināma divkosība viņa rīcībā, īpaši sakarā ar brāļu
dziesmu iespiešanu. — Nav iespējams ieskatīties tuvāk Fišera

toreizējos pārdzīvojumos. Katrā ziņā viņa paraksts ir zem

Virskonsistorijas slēdzieniem (Sentiment) 1743. g. 23. novem-
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brī, kas zināja tikai ļaunu teikt par brāļu draudzi. Varbūt,

to laiku notikumi un pārdzīvojumi pasteidzinājuši viņa nāvi

23. XI. 1744.

Vispareizāk, šķiet, iedomāties Fišeru par reālpolitiķi un

sabiedrības cilvēku. Viņa teoloģiskais virziens iet pa tēva

un Halles pietisma pēdām. To liecina netikvien viņa labvēlība

pret brāļu draudzes kustības sākumiem, bet arī gādība par

skolām un latviešu bībeles otru izdevumu 1739* g* Abos pēdē-

jos darbos viņš apzinīgi turpina sava tēva ievadītus pasāku-

mus latviešu tautas garīgās attīstības labā.

6. Divdesmito gadu mācītāji. Laikā no Nīštates miera lī-

guma līdz 1730. g. beigām mācītāju personāls Vidzemes latviešu

lauku draudzēs diezgan stipri mainījies. Izstājušās no mācītāju

rindām 14 personas, klāt nākuši 22 jauni mācītāji (10 no tiem

tikai pēc 1726.—1727. g. ģenerālvīzitācijasj) un 3 agrākie, at-

griezušies no gūsta. Tā mācītāju skaits pieaudzis par vien-

padsmit personām. Kad izslēdz trīs (Volki, Sartoriju un Zen-

nertu), kam bij tik epizodiska nozīme un kas vēl šā gad-
desmita laikā atkal izstājušies no Vidzemes mācītāju rindām,

pieaugums 1730. g. beigās paliek tomēr astoņas personas. Divi

no tiem ir gan tikai adjunkti un 3 stājušies darbā pašā 1730. g.
Starp «jaunajiem" bij arī Jak. Neudāls, kas tikai ar savu

četrdesmitseptīto cļzīves gadu stājās mācītāja amatā. Citi visi,

ciktāl viņu vecums zināms, bijuši jaunekļi un visi divdesmitos

un trīsdesmitos dzīves gados. — Tikai par četriem noteiktas

ziņas, ka viņi baltieši: trīs vidzemnieki (B. Bergmanis, J. E.

Hinkeldeijs un J. Neudāls) un viens kurzemnieks (J. Andreae).
Puse no visiem zināmi kā ārzemnieki; tie, par kuriem noteiktas

ziņas trūkst, drīzāk ārzemnieki nekā šejienieši. Mācītāju dēli

tikai divi — Hinkeldeijs un Neudāls, no mācītāju ģimenes
vēl Bergmanis, visi trīs šejienieši.

Jaunās mācītāju audzes lielākā daļa tā tad nāk no ār-

puses. Viens otrs ieradies ar personīgu iniciātīvi savu laimi

meklēt, bet sākusies arī aicināšana un meklēšana: viens, atradis

vietu, velk otru sev pakaļ. Šai ziņā it īpaši rosīgi bijuši

hallieši, Frankes audzēkņi. Neuhauzens, Alberts Antons Fī-

rorts v. c. izrakstīja caur saviem bijušiem profesoriem Hallē

arvien jaunus domu biedrus. Ģenerālieni Hallarti jau toreiz pa-
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zina kā «dievbijīgu dāmu, ko Dievs līdz ar citiem vadījis uz to,

ka viņa sataisījusi ne tik vien rakstiem, bet arī sludinātā-

jiem no Halles ceļu uz Vidzemi un Krievzemi" 45
un viņai

blakus rosīgi darbojās arī B. f. Kampenhauzens.
Tā sākās plašākos apmēros ārzemes teologu ieplūšana Vid-

zemē. Parastā karjēras gaita bij šāda: papriekš nokalpoja pāris

gadus par mājskolotāju kādā muižā, ieguva sev labvēļus muiž-

turu, īpaši draudzes patronu starpā, nodrošināja sev izredzes

uz mācītāja vietu un tad ļ:ērās pie latviešu valodas mācī-

šanās. Tādā kārtā viens otrs krietns mācītājs ir ienācis Vid-

zemes mācītāju saimē. Bet netrūka arī citādi piemēri. Māj-

skolotāja gados varēja nodibināties sakari ne uz krietnības, bet

personiskas labvēlības pamatiem, un arī tie pašķīra ceļu uz

mācītāja vietu.

Muižnieku konventu lēmumi 1714. un 1721. g., runājot par

mācītāju vajadzību vakantajās draudzēs, norāda arī uz viņu

vēlamām īpašībām. Tiem vajadzētu būt dievbijīgiem un izvei-

cīgiem (fromme und habile Subjecte) vai atkal veikliem un mā-

cītiem (geschickt und gelehrt) 46
.

Pats par sevi saprotams,
ka arī Virskonsistorijā, it īpaši ģenerālsuperintendents, kam

pienācās uzraudzīt mācītāju mācību, dzīvi un amata darbību,

no savas puses centās pārbaudīt ne vien kandidātu intellek-

tuālās spējas un zināšanas, bet arī reliģiskas ētiskas īpašības.
Bet prakse ne vienmēr var sekot teorijai, sevišķi ārkārtējos

gadījumos. Un arī divdesmitos gados vēl vajadzība pēc jau-
niem mācītājiem bij lielāka nekā parastos apstākļos. — At-

jaunotās un 1714. g. konventā muižniekiem noteikti atgādinā-
tās patronāta tiesības deva sākumā ne vienu vien reizi drau-

dzēm diezgan apšaubāmus mācītājus. Bet patrona un muiž-

turu rīcības brīvība mācītāja izvēlē pašķīra arī ceļu svētīga-

jam pietisma virzienam.

Kad 1727. g. landtāgs sāka asi kritizēt un nosodīt mācītā-

jus, ģenerālsuperintendents Brūninks atbildēja, ka ne viņa vai-

nas dēļ zemē tik daudz sliktu priesteru. Savā iesniegumā land-

tāgam viņš aizrāda uz ieviesušos nelikumību — te prezentēt,
te aicināt kandidātus vakantajās mācītāju vietās, neapprasoties

iepriekš pie viņa kā ģenerālsuperintendenta, vai viņam nebūtu

kas iebilstams pret tiem pašiem, viņu mācību vai dzīvi; tādā

kārtā noticis, ka mācītāja amatā iekļuvuši daži, no kuriem ta-
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gad labprāt gribētu vaļā tikt. Viņš atsakās no atbildības par

«sliktiem priesteriem", kas iecelti priekš viņa, bet arī turp-
māk gatavs uzņemties atbildību tikai tad, kad tiks izpildīti
baznīclikumu noteikumi par prezentāciju un vokāciju 47

.
Tā

viņš muižnieku pārmetumu par «palaidnīgiem mācītājiem" un

viņu «nelāgo uzvešanos" vērš pret viņu pašu korporācijas bie-

dru rīcību, un ne bez iemesla.

Patroniem bija grūti novērtēt pareizi kandidāta reliģisko
un teoloģisko kvālitāti, un viņu izvēlē jo viegli varēja izpau-
sties personiskas simpātijas un partejiska vienpusība. Toties

jo drīzāk, ka vispārējā tikumiskā pagrimšana un vieglprātība
nebij pagājusi garām arī zemes varenajiem. Gadījās diezgan
daudz noziegumu pret tikumību arī augstākajās aprindās, īpaši

m puncto sexti. 1720. g. Kalsnavas mācītājs Prātorijs ziņoja

Virskonsistorijai, ka Vietalvas īpašnieka landrāta J. A. f. Meng-
dena saimniecei piedzimis dēls, kura tēvs, laikam, esot kāds

no landrāta ģimenes locekļiem. 2. IV. 1723. g. Pilstiesa notiesāja
landrātu H. D. f. Rozēnu pēc viņa sievas sūdzības par lau-

lības pārkāpšanu un vairākkārtēju kopošanos ar kādu zem-

nieci Lēni («Bauer-Person Leno") 48
.

Arī varmācība, brutāli-

tāte bij toreiz parastas parādības.
Šādos apstākļos varēja notikt visādi nevēlami gadīju-

mi mācītāju izraudzīšanā un aicināšanā. Arī pēc abpusējās

izrunāšanās 1727. g. landtāga laikā šai lietā tik drīz nekas vēl

nav uzlabojies, lai gan ap to laiku jau sāka rasties zināmas kan-

didātu reserves (Vurms, Vīners, Cimmermanis). Bet kamēr

tādi caur un cauri cienījami vīri kā J. G. Vurms dabūja gai-
dīt uz vietu piecus gadus (1728—1733), ar rekommandāciju

palīdzību drīz vien ietika vietā F. Neučs — Daugavgrīvā
1730. g. un, — liekas, ar savu veiklo mēli — D. Gleichs Ru-

benē, par kuru savādo «darbību" nāksies runāt vēlāk (147. s. un

217. ss. lp.). Virskonsistorija
?

cik vērojams, aprobežojusies galve-
nā kārtā ar uzraudzību par ievēlēšanas formālo pareizību (piem.
Liezerē prasīja muižturu vienošanos, citur atkal likumīgu vo-

kācijas rakstu utt.) un mācītājam pienācīgu dzīves apstākļu
nodrošināšanu, kā arī kandidātu pamācīšanu. Tādēļ arī mā-

cītāju izvēlē divdesmitos gados un pat trīsdesmito gadu sā-

kumā vēl diezgan daudz nejaušības un patvarības, partejības
un vieglprātības. Tas bij nejaušs gadījums, ka Neuča „ne-
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pienācības" vīzitācijās kommisija atklāja jau pēc pusgada, tā

ka viņš pats atrada par labāku laisties lapās. Gleicham izde-

vās valdzināt savu priekšniecību un tuviniekus vairāk nekā

sešus gadus, kamēr viņa ālēšanās un neķītrības nenonāca Virs-

konsistorijas tiesas priekšā. Un B. Bergmanis, likdams saim-

nieka un veikalnieka intereses pirmā vietā, varēja likt no-

vārtā savus mācītāja pienākumus divās draudzēs veselus div-

padsmit gadus, līdz nokļuva apsūdzēto kārtā, bet arī tad vēl

pelnītās atcelšanas vietā viņš tika cauri tikai ar atstādināšanu

uz pusgadu un naudas sodu 49
,

pēc kam darbojās joprojām vēl

28 gadus. Turpretim Paulijs, kas nedzīvoja saskaņā ar muižnie-

kiem, tika bieži tiesāts un 1742. g. atstādināts uz vienu gadu
un dabūja vēlāk vietu tikai pateicoties tam, ka visuvarenajam
Āraišu patronam valsts lielkancleram Bestuževam nebij jāska-
tās uz Virskonsistorijas piekrišanu so

.

1730. gadam beidzoties, no visas grupas vēl bij savās vietās

19, pēc 1740. g. vēl bij dzīvi un darbojās 15. Laikā starp 1730.

un 1740. g. izstājušies divi mirušie: J. M. Hofmanis, miris

1736. un F. V. Hāze, miris 1739. un jau minētie Neučs 1731. un

Gleichs 1737. g. — Vispār septiņpadsmit mācītāju nokalpojuši
vairāk nekā desmit gadus, no tiem 3 mazāk par divdesmit

gadiem: F. V. Hāze — Lēdurgā 1723.—1739., J. M. Hofmanis —

Tirzā 1724.—1736. un G. J. Maijs — Valmieras diakons 1728.—

1736., un Umurgas mācītājs 1737.—1743. Vairāk nekā divde-

smit gadus vienā vai vairākās draudzēs darbojušies 14: Ja-
kobs Andreā (Andreae) — Lielvārdē 1726.—1776.; B. Berg-
manis — Skujenē 1727.—1734., tad Ādažos 1734.—1768.; F. B.

Blaufūss, — ģenerāļa Hallarta mājas mācītājs Valmiermuižā

1726.—1727., tad mācītājs Palsmanē un Aumeisterē 1727.—1730.,

Ērģemē 1730.—1738., beidzot Rīgas Jēkaba baznīcā 1739.—1749.,

miris 1756. g.; Leop. Joz. Blīda (Blida) — adjunkts Valkā un

Lugažos 1728. g., mācītājs turpat 1733.—1766./67.; Chr. Ge-

rike (arī Gerke) — Liepupē 1727. g., arī Lielsalacā, tad vēl

Skultē 1729. un Pēterupē 1739. g., beidzot Rīgas Doma baznīcā

1743.—1759.; J. J. Grūners (arī Grūnerts) — Krimuldā 1729.—

1756., arī Pēterupē 1731.—1737.; N. T. Harnaks — Smiltenē

adjunkts 1723. g., tad kārtējs mācītājs 1724.—1743.; J. Eberh.

Hinkeldeijs (Hinkeldey) — Nītaurē 1725.—1735., tad Raunā

līdz 1748.; Frīdr. Horstmanis — Dolē 1724.—1737., tad Alūksnē
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līdz 1747. g.; K. V. Jakobijs (Jacobi) — Bērzaunē 1723.—1758.;

Jak. Neudāls (Neudahl) — Vestienā 1727.—1734., kādu laiku

arī blakus Liepkalnā un Madlienā, tad Ļaudonā līdz 1766.,

miris 1770. g.; J. Frīdr. Paulijs (Pauli) — Suntažos 1725—1734.,

arī Madlienā 1724.—1730. un 1734., tad Skujenē 1734.-1744. un

Āraišos 1747.—1749.; Mich. Rogons — adjunkts Ropažos, Alla-

žos un Vangažos kopš 1730. g., vēlāk pēc 1739. g. kārtējs

mācītājs turpat līdz 1759. g. un Tobijs Sprekelsens (Sprekel-

sen, Spreckelsen, arī Sprockelsen) — adjunkts Valmierā 1725.—

1727., mācītājs Straupē 1728.—1765.

Maģistra grādu bij ieguvuši divi — Bergmanis un Hinkeldeijs.
Par prāvestiem ievēlēti, bet tikai četrdesmitos gados, četri:

Hinkeldeijs — Cēsu apr. pirmajā iecirknī 1740.—1748., Spre-
kelsens — Rīgas apr. otrā iecirknī 1741.—1765., Andreā —

Rīgas apr. pirmajā iecirknī 1747.—1776. un Jakobijs — Cēsu

apr. otrā iecirknī 1747.—1757.

Noteikt atsevišķo mācītāju teoloģisko virzienu ir bieži diez-

gan grūti, reizēm pat neiespējami. Trūkst ziņu par viņu teo-

loģiskajiem uzskatiem un idejisko viedokli, nav vienā otrā ga-

dījumā noskaidrota arī viņu studiju vieta un līdz ar to ideji-
skā sakarība ar attiecīgā virziena pārstāvjiem Vācijā. Vis-

vairāk datu ir par pietisma kustību, un tā arī ir jo svarīga
visas zemes garīgajā dzīvē.

7. Pietisma nostiprināšanās Vidzemei. Galvenā pietisma

straume ieplūda Vidzemē no Halles augšā minētajā ceļā.

Divdesmitos gados ienākušo mācītāju vidū Baltijā īpaši iz-

virzījās hallieši — Chr. Fr. Mikvics (Mickwitz, immatrikulēts

Hallē 15. VIII. 1715. g.), Joh. Loders (1687.-1775., immatriku-

lēts Strasburgā 1708., Hallē 1720. g.), Tobijs Sprekelsens (1697.—

1765., immatrikulējies Hallē 1716. g.), J. J. Grūners (1697.—1756.,
immatr. Hallē 1717.), A. A. Firorts (Vierorth, 1697.—1761., im-

matrikulējies Hallē 1719. g.) un Fr. Bh. Blaufūss (1697.—1756.,

immatrikulējies Hallē 1719. g. Visu viņu darbība gan neat-

tiecās tieši uz latviešu draudzēm. Zināmā gara radniecībā ar

viņiem bij arī Karaļauču pašreiz pietisma ietekmē ierau-

tās teoloģijas fakultātes absolventi — Gerike un Paulijs. Pē-

dējie tomēr stāvēja savrup, kamēr hallieši turējās savā starpā

ciešā sakarā, pat it kā zināmā organizācijas vienībā, sazinā-

damies diezgan kārtīgi savā starpā un arī ar savu garīgo šū-
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puli — Halles teoloģijas fakultāti- — Ar Neuhauzena starp-

niecību caur Valmieru ienākuši, kā jau augšā attēlots, Spre-
kelsens un Maijs. Caur Hallartu mājas mācītāja vietu iekļāva

Baltijā Fīrorts un Blaufūss. Mikvica un Lodera pirmie etapes

punkti Baltijā bij B. f. Kampenhauzena mājā. Mikvics un

Fīrorts organizēja divdesmitos gados halliešu centru R ēvelē,

bet Loders izvirzījās redzamā vietā Rīgas pietistu vidū.

Fīrorts bij dzīvojis pie Hallartiem gandrīz pussesta gada

(sākumā Drēzdenē, tad Pēterpilī un citur Krievijā, bet no

1725. g. jūlija līdz 1726. g. martam Valmiermuižā) un visu laiku

uzturējis ciešus sakarus ar Halli un pašķīris ceļu uz Krie-

viju un Vidzemi daudziem halliešiem, no kuriem vispazīsta-

māki tapa Chr. F. Mikvics un Joh. Loders 51
.

Mikvics atnāca

par B. f. Kampenhauzena mājas mācītāju 1722. g. janvārī un

darbojās Pēterpilī un Rannu (Randen) muižā, bet 1724. g. pār-

gāja uz Rēveli, kur dabūja Doma virsmācītāja vietu 52
. Viņa

pēcnācējs pie Kampenhauzeniem bija Loders (1723.—1728.),
kas vēlāk ar Kampenhauzena rekommandāciju tapa par Rī-

gas licēja rektoru un Jēkaba baznīcas diakonu (1728.—1771.) 53
.

Fīrortam Neuhauzens bij piedāvājis savu Valmieras mācītāja
vietu, un ģenerāliene Hallarte gaidīja no viņa svētīgus ierosinā-

jumus visam Valmieras apvidum, bet viņš aizgāja labāk par

otru mācītāju pie Rēveles Doma (1726.—1743.) un turpināja te

pietisma vadoņa lomu Igaunijā un pa daļai arī Vidzemē, uz-

turēdams jo ciešus sakarus ar Hallartes kundzi. Kopā ar

Mikvicu viņi attīstīja lielu rosību, un Rēvele izveidojās ne-

vien par Igaunijas pietisma centru, bet tapa arī par svarīgu

etapes punktu un sakara locekli Halles satiksmei ar Krieviju

un Somiju.
Fīrorts Pēterpilī bij iepazinies arī ar ģenerāli V. Bonu

(v. Bohn jeb dc Bohn), kas vēlāk 1726. g. otrā pusē izpildīja
Vidzemes ģenerālgubernātora vietu. Viņš aicināja 1725. g. maijā

sev no Halles kādu mājmācītāju un dabūja Christj. Haumani

(immatr. 1713. g.), kas 1720. g. bij braucis caur Rīgu uz Krie-

viju un darbojās Maskavā kā baznīcas skolas rektors un bij

apprecējis kādu anglieti. Dzīvodams pie Bona Rīgā, viņš ie-

guva še draugus. Bruņniecība, pret ģenerālsuperintendenta
Bruninka iebildumiem, aicināja Haumani par Jēkaba baznīcas

virsmācītāju 1726. g. mirušā Steudinga vietā un aizstāvēja ne-
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atlaidīgi viņa kandidātūru un panāca savu. Kad 1728. g. Lo-

ders atnāca pie Jēkaba baznīcas par diakonu un vēl tai pašā

gadā viņu uzskatu biedrs un Haumaņa ceļa biedrs Krievijā
G. E. Hēlings dabūja licēja subrektora un Jēkaba baznīcas rīta

mācītāja vietu, tad arī Rīgā bij nodibinājies rosīgs pietisma

centrs, kura aktīvākais loceklis un sakaru uzturētājs ar ārieni

bija Loders. No vecākiem pietisma darbiniekiem te godam
minams Kasp. Elverss (Elvers, 1680—1750, immatrikulējies Hallē

1707. g., studējis arī Greifsvaldē, kopš 1710. g. atkal Rīgā,

1711. g. Salas un Piņķu draudzes mācītājs, 1712. g. Rīgas Jāņa

baznīcas diakons un 1724. g. mācītājs. Jaunāko halliešu pie-

plūdums arī viņu ievilka ciešākos sakaros ar pastiprināto ku-

stību. Viņš darbojās pagaidām vienīgais Rīgas latviešu vidū 54
.

Valmiermuižā Fīrorta vietā par Hallartu mājas mācītāju

A. H. Franke atsūtīja savu personīgo sekretāru (amanuensis)

Frīdrichu Bernhardu Blaufūsu, kas 20. VIII. 1726. stājās savā

vietā, bet neieguva ģenerālienes atzinību, jo tai nepatika viņa

sprediķošanas veids. Laikam tāpēc arī jau nākošajā 1727. g.

viņš aizgāja par mācītāju uz Palsmanes un Aumeisteres drau-

dzi; še kā arī vēlāk Ērģemē viņš arvien vairāk nobrieda rak-

sturā un darbībā un tapa par ievērojamu latviešu zemnieku

izglītības veicinātāju. Ģenerāliene bij savā laikā atklāti iz-

teikusi A. H. Frankem savu nemieru ar Blaufūsa atsūLīšanu,

un, liekas, tagad atturējās aicināt no Halles viņam pēcnācēju.

1727. g. miruši tiklab ģenerālis Hallarts (27. III.), kā arī Franke

(8. VI. j. st). Turklāt Valmiermuižā bij kāda persona, kas varēja

izpildīt arī mājas mācītāja vietu — Melehiors Pauls jeb Pau-

lijs, saukts arī „Paulchen" (varbūt: Pauliņš, Pāvuliņš?), kas,

pēc dažiem aizrādījumiem spriežot, bijis latvietis.

Paula (Pauliņa) mūžs ir diezgan raibs. Ziemeļu kara laikā

viņš, būdams zviedru armijas kornets, kritis krievu gūstā un

1711. g. kopā ar zviedru kapitānu Kurtu Frīdrichu Vrēchu

(Wreech) un citiem gūstekņiem nosūtīti uz Toboļsku. Pieti-

stisku rakstu aizkustināti un apgaroti, viņi nodibināja savus

svētbijības pulciņus un sāka arī bērnus mācīt; beidzot nodibi-

nāja kārtīgu skolu, ko apmeklēja bērni no simtu jūdžu attāluma.

Arī Pauls darbojās skolā un tās saimniecībā. Gūstekņu pulciņš

ar Maskavā dzīvojošo pietistu starpniecību uzturēja ciešus sa-

karus ar Halles pietisma vadoņiem, saņēma literātūru un arī
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naudas pabalstu. 1722. g. gūstekņi dabūja atļauju atgriezties un

Pēterpilī satikās ar B. f. Kampenhauzenu un droši vien arī ar

Hallartiem. No šī laika arī sākās, šķiet, M. Paula tuvākie sa-

kari ar Hallartiem. Vēlāk viņš kopā ar kādu savu gūsta biedru

Joach. Brummu abi kalpoja Valmiermuižā, kur varētu būt no-

nākuši jau reizē ar Hallartiem 1725. g.
55
. Starp 1727. un 1730.

g. viņš, liekas, bijis arī pašas ģenerālienes mācītājs, bet 1730. g.

par mājskolotāju atnākušais Halles teologs Jak. Andr. Kellners

tika 1731. g. beigās ordinēts arī par mājas mācītāju un no-

turēja svētdienās un svētkudienās slimās ģenerālienes pašas

istabā dievkalpojumus mājas draudzei. Pauls ir jau labi ga-

dos un tagad galvenā kārtā vada zemnieku bērnu mācīšanu

muižas skolā, „ja arī ne pareizi metodiski, tad tomēr ar svē-

tību". Bet viņš tur arī latviešu lūgšanas stundas muižas ļau-

dīm no zemnieku aprindām, pa daļai kopā ar Brummu. Skolas

bērnu skaits 1730. g. pavasarī gandrīz 100 un viņu vidū arī

tiek dēstīta pietisma dievbijība. 1737. g. rija, kur mācīja bēr-

nus, nodega, liekas, sakarā ar to Pauls pārlauzis kāju. 1739. g.

vīzitācijā atrod viņu vēl vienmēr skolas darbā ar 135 skolnie-

kiem un vēl vienu teologu, kā arī 3—4 zemnieku palīgiem.

Viņš notur vīzitācijās kommisijas priekšā katechēsi ar skolē-

niem.s6 — Kellneram tika piesolīta Valmieras mācītāja vieta;

jau tad, kad Neuhauzens kādu pusgadu priekš nāves taisījās

atstāt mācītāja darbu, un it sevišķi pēc Neuhauzena

Bet viņam labāk patīk atgriezties uz Vāciju s7
. (Sk. 199. lp.).

Igaunijā jau no gadsimteņa sākuma bij atsevišķi rosīgi
pietisma veicinātāji, no kuriem īpaši minams Heinrichs Guts-

lafs (Gutslaff, arī Gutsleff) Kullamaa's (Goldenbekas) drau-

dzes mācītājs (1710.—1747.) un Vīkas iecirkņa prāvests (1719.—

1747.). Viņš uzturēja visciešākus sakarus ar Halli un piedzīvoja

divdesmitos gados, ka ar Mikvica un Fīrorta rosību pietisma

ietekme viņa dzimtenē pastāvīgi pieauga. Kādā ziņojumā Hal-

les vadoņiem 26. IV. 1728. g. Mikvics jau nosauc 27 mācītājus,
7 skolotājus, 2 kantorus, 1 mediķi un 3 studentus, kas Igau-

nijā turas pie pietisma. Pat Igaunijas konsistorija bij tapusi

vairāk vai mazāk pietistiska 58
.

Arī Vidzemes igauņu daļā bij vairāki pietisma pārstāvji,

kuru vidū īpaši redzamu vietu ieņēma Alb. Zūtors, Kambjas
draudzes mācītājs 1719.—1758. un Tērbatas apriņķa otra ie-
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cirkņa prāvests 1728.—1758. Tad minams Neuhauzena izrak-

stītais (sk. 163. lp.) E. D. Hovels Harglā (1724.—1758.) un Joh.

Kasp. Mēders, kas ar Lodera rekommandāciju dabūja papriekš

mājskolotāja vietu pie Kampenhauzena 1728. g. un nākošā gadā
mācītāja vietu palaistajā Rannu (Randen) draudzē,' kas ar

savu dzīvi bij tapusi igauņos par lamu vārdu; līdz 1771. g.

Mēders stāvēja savas draudzes priekšgalā, paceldams to kā

laicīgi tā garīgi uz augstāku pakāpi. Mājmācītājs pie Kam-

penhauzeniem bij pēc Lodera arī kāds hallietis J. L. Foits

(Voit), kas vēlāk 1731. g. aizgāja par Nikolaja baznīcas dia-

konu un skolas rektoru uz Pērnavu 59
.

Stāvokli Igaunijā raksturo kāds no pietisma draugiem —

Palferes mācītājs Zamuēls Nauhauss šādiem vārdiem: „Dieva

valstības lietas šai zemē izskatās gan pavisam citādas nekā

priekš vairāk nekā 20 gadiem, kad neviens nedrīkstēja ne

ar vārdiem pieminēt kancelē jauno piedzimšanu, ja viņš ne-

gribēja piedzīvot uzbrukumu. Tagad vairs neievēro tādus slu-

dinātājus, kas nevar no paša pieredzes kā dzīvi liecinieki lie-

cināt par tādām praktiskām patiesībām. Nedaudzi vēl palikuši

starp vecajiem, kas domā, ka viņiem ir ortodoksija, bet viņu

ortodoksijai nav zemē vairs nekāda vērtība („gilt im Lande

gantz nicht mehr"), katrs redz, ka viņi ir xaxa %-rļpia (ļauni

dzīvnieki) un Dievs liek arī vienam pēc otra nomirt

(„weg sterben") un atklāj ar to savam evaņģēlijam arvien pla-
šāku ceļu; ja tik daudz uzticīgu un derīgu strādnieku nāktu

šai zemē, viņi visi būtu patīkami un labprāt tos meklētu" 60
.

Vidzemē gan pietisma ietekme bij mazāka, bet ap 1730. g.

arī te tas bij iekarojis redzamu vietu. Halles kandidāti vairs

netika tā pratināti, taujāti un nozvērināti kā 1706. g. Joh.

Gerngross 61
. Kandidāti, kas, braukdami caur Rīgu, bij ap-

meklējuši ģenerālsuperintendentu Brūninku, stāsta par laipnu

saņemšanu. Haumanis raksta 1. VIII. 1720. g. no Rīgas A. H.

Frankem, ka Brūninks licis viņu sveicināt, „lasset seine

Empfehlung an Sie machen". Fīrorts tēlo savu sarunu ar

Brūninku 13. V. 1721. g. šādiem vārdiem: Brūninks neuzska-

tījis kollokviju par vajadzīgu, lai pielaistu viņu sprediķot. Viņš
esot pie liela ģenerāļa un jau Halles teologu pārbaudīts; vi-

ņam brīv sludināt Dieva vārdus visur, kur vien viņš nonāktu,

un ja tur būtu arī bīskaps, konsistorija un mācītājs, neviens
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nevarētu viņam prasīt atbildību. Brūninks esot arī rādījis
savu vēlību („Neigung") pret Halles teologiem un stāstījis par

kādu vēstuli, ko Ņevas klostera archimandrīts Feodosijs pēc

ķeizara Pētera pavēles viņam rakstījis. Hovels atstāsta, ka

Brūninks pārbaudījis viņus abus ar Sprekelsenu, kad viņi gri-

bējuši iegūt venia concionandi 1723. g. vasarā. Viņš prasījis, vai

atzīstot simboliskās grāmatas, „qin vel quatenus", runājuši arī

par V. Lošera un halliešu strīdu, kura pamatos Brūninks sa-

skatījis pārpratumu. Viss pārbaudījums liekas noritējis lab-

vēlīgā garā. Jau 1718. g. Bruninka mājas ļaužu vidū minēts

mājskolotājs Cinzelijs („Informator Zinselius"), kāds no A. H.

Frankes audzēkņiem. Un kad viņš savu dēlu Frīdrichu Justīnu
1725. g. taisījies sūtīt uz Vāciju studēt, tad rakstījis Frankem,

lai tas uzņemtos viņa personīgu vadību. Tikai nesaņemdams
laikā atbildi, ģenerālsuperintendents sūtīja dēlu papriekš uz

Jēnu, bet pēdējo studiju gadu jaunais Brūninks pavadīja tomēr

Hallē 1729.—1730. 62
.

Ja par Brūninku var runāt tikai kā par pietismam labvēlīgu,
tad daži citi Virskonsistorijas locekļi bij tieši pietisma dar-

binieki. Pirmais tāds varētu būt bijis laicīgais asesors Lošers

f. Hercfelds (1726.—1730.), Kampenhauzena padēls, bet par

viņa ieturēto virzienu trūkst noteiktu ziņu. Kopš 1726. g. viens

garīgais piesēdētājs — Haumanis, tad Hēlings, beidzot Blau-

fuss — un kopš 1728. g. arī otrs — Neuhauzens, Fišers, tad

F. J. Brūninks — bij pietisma pārstāvji, bet Fišers pa tam bij

izvirzījies ģenerālsuperintendenta amatā. Kaut arī par laicīgo

locekļu virzienu noteiktu datu nav, tomēr taisni šī garīgo
locekļu izvēle liecina, ka viņi mazākais ieturējuši labvēlīgu
neutrālitāti pret pietismu 63

.

Tā divdesmito gadu laikā arī Vidzemes latviešu daļā pie-
tisms guva ievērojamus panākumus. Fīrorts, dodamies Hallar-

tiem līdzi caur Vidzemi uz Pēterpili 1721. g., kā viņš pats stā-

sta, uzmeklējis Valmierā Neuhauzenu, kam toreiz vienīgam bi-

jusi pietista slava („nach damaligem Ruf der einige gut ge-

sinnte Prediger m Lettland") 64
; 1730. g. pietismam kalpo jau

abi Virskonsistorijas garīgie asesori, viens prāvests un kāds

pusducis mācītāju. Un šie pietistiskie mācītāji ir pieskaitāmi

rosīgākajiem. Kad vēlāk jaunais ģenerālsuperintendents Fišers

pulcināja Vidzemes mācītājus ap jaunu latviešu bībeles izde-
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vumu, tad viņa līdzdarbinieki radās vispirms no pietisma ap-

rindām: Blaufūss, Maijs, Sprekelsens; klāt nāk no ārpus pietis-

ma kustības stāvošiem tikai vēl J. Andreā. Šis bij izvirzīts par

Fišera līdzcensi prāvesta kandidātūrā 1734. g. un tā paša gada
rudenī par Hēlinga līdzcensi Virskonsistorijas asesora amatam,

bet abas reizes bez panākumiem 65
. Viņa karjēra baznīcas admi-

nistrātīvajos amatos sākās tikai tad, kad pietisms bij sevi dis-

krēditējis bruņniecības vadoņu acīs, piesliecamies brāļu drau-

dzes kustībai.

Ļoti lieli nopelni bij pietistiem skolu dibināšanā. Šai ziņā

viņi sekoja Halles trādicijām. Viņi ierosināja muižu skolu di-

bināšanu un piedabūja pietistiskos muižniekus uz to. Viņu
rīcība viscaur saskaņota un apvienota. Viņi ir viengabalaina
grupa un tādēļ arī panāk savu, kaut gan viņu skaits pagaidām
vēl nav liels. Bet trīsdesmitos gados tas pieauga joprojām, un

viņu ierosinātā kustība gāja vēl tālāk plašumā. Pietistu gru-

pas organizēšana Vidzemē, liekas, Fīrorta nopelns. Viņš pats,

mazākais, liecina to, rakstīdams kādā uz Halli, laikam, G. A.

Frankem sūtītā vēstulē 20. XII. v. st. 1731. g.; „Man vajadzēja
būt tik brīvam un mazliet pamudināt labās sirdis tur Vid-

zemē uz lielāku apvienošanos; jo katrs sēdēja savā kaktā, no-

pūtās par kavēkļiem un pa daļai pat sadūrās viens ar otru, —

kas naidniekam būtu vēlama priekšrocība. Tagad, šķiet, viņi

sadodas ciešāk kopā. Daži pat sākumā mani lāgā nesaprata,

ko es gribētu; tādēļ bailes dzina mani rakstīt viņiem jo skaidri

un atklāti manas domas. Paļaujos nu uz viņu sirdīm, bet turu

sevi pie tam par visnožēlojamāko un visniecīgāko, kam vairāk

nekā citiem vajadzīgs atgādinājums".
Pietisko mājskolotāju un mācītāju ziņojumos uz Halli at-

rodams arī viņu darbības veida attēlojums. Loders pastāsta

kādā 18./7. 111. 1727. datētā vēstulē par savu mājskolotāja dar-

bību Kampenhauzena ģimenē. Viņam esot ļauta pilnīga rīcī-

bas brīvība „Dievam par godu un bērniem par pestīšanu". Strā-

dājuši mācībās no 6—7 stundas (?), vakarā sešos lasījis kopā

ar zēniem Dieva vārdus, ikdienas rītos agri ap septiņiem bijusi
„atklāta lūgšanas stunda", vakaros privāta lūgšana. Ar audzēk-

ņiem kopā lasījis Jauno Derību grieķu valodā, uz ko tie paši

esot ļoti dzinušies. Kādas garākas Lodera vēstules (ziņojuma?)

fragments bez datuma sniedz ziņas par viņa centieniem dēstīt
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savas idejas arī kaimiņu ģimenēs. Viņš tiecas iepazīties jo pla-
šās aprindās, sabiedrībā citē bībeles pantus un cenšas piedot
sarunām celsmīgu raksturu un ierosināt lūgšanas, piegādā no

Halles piesūtītus traktātus un svētrunas, izlieto nelaimes un

slimību gadījumus, lai vieglāk piekļūtu ļaužu sirdīm. It se-

višķi mēģina nodibināt ciešus sakarus ar mācītājiem un iein-

teresēt tos par Hallē izdotajiem garīgiem rakstiem un dzies-

mām no Halles dziesmu grāmatas. legūtos domu un centienu

biedrus pulcina uz apspriedēm, lai noorganizētu tālāko darbību.

Pie zemniekiem pieeju atrada tikai tie hallieši, kas gatavoda-
mies uz mācītāja amatu Baltijā iemācījās šejienes valodu.

Plašajiem darbības nodomiem, zināms, nekad nevarēja būt

par daudz darbinieku. Fīrorta, Mikvica, Lodera un citu vēstu-

lēs tāpēc pastāvīgi sastopami lūgumi pēc jauniem darbiniekiem.

Turēt savā ģimenē kādu Halles studentu par mājskolotāju bij

toreiz Vidzemes muižās parasta lieta, un līdz muižnieku licēja

atvēršanai Rīgā 1733. g. arī vienīga iespēja mācīt savus bērnus

kārtai pienācīgā veidā. Sekot ieplūstošo mājskolotāju strau-

mei visā pilnībā un vērot tās pieaugumu vai atplūdumu, to

neļauj ziņu trūkums, it īpaši par visiem tiem, kas te nedabūja

paliekamu vietu. Vislielākais pieplūdums bijis apm. 1725.—

1740. g. 66
. Aicinājumu gan allaž bij vairāk nekā sekotāju. —

Bībeļu un citu rakstu kā arī darbinieku sūtījumi no Halles un

lūgumi un ziņojumi, kā arī dažādi maksājumi un ziedojumi,

īpaši vēl misijai, uz Halli — liecināja, ka arī Vidzeme ir

stījusies ar pietisma centieniem.

8. Trīsdesmitie gadi. Laikā no 1731.—1740. g. Vidzemes lat-

viešu draudžu mācītāju saimē notiek vēl lielākas pārmaiņas.
Vecie kadri izbeidzas: no zviedru laiku mācītājiem aiziet mūža

atdusā 9 un atvaļinājumā 2 (Buchmanis, Hugke), no padesmito

gadu audzes miruši 7, no divdesmito gadu audzes 2, kopā 20.

No amata izstājas šai laikā (tiek atcelti, aizbēg) 3. Vispārējs

mācītāju skaita pamazinājums 23. — No jauna iestājušies mā-

cītāju vietās gaddesmita laikā 28 personas, četras no tām kā

adjunkti pie vecākiem mācītājiem ar cerībām dabūt kādreiz

viņu vietu (cum spe succedendi), kas diviem jau arī reālizēju-
sies 1740. g. Bet viens no šīs audzes (Chr. f. Zikstels) pāriet
vēl tekošā gaddesmita laikā no laukiem uz pilsētu. Tādā kārtā

galīgais pieaugums — 4 personas.
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Pretim 47 draudzēm, kam 1730. g. beigās bij savi mācītāji,

tagad 1740. g. beigās stāv 51; kā toreiz tā tagad divās draudzēs

darbojas arī adjunkti. īstenībā patstāvīgu mācītāju vietu skaits

abos gaddesmita galos vēl mazliet lielāks. 1730. g. beigās bij

viena pagaidu vakance — Palsmanē (mācītāja aiziešanas dēļ)

un tagad tādas ir 4: Aizkrauklē, Gulbenē, Koknesē un Lēdurgā,
kur mirušo mācītāju vietas vēl nav aizņemtas atraitnes žēlastī-

bas gada dēļ. Tā tad patstāvīgu mācītāju vietu skaits gad-
desmita laikā pieaudzis no 48 uz 55. Turklāt divās draudzēs

darbojas adjunkti — Burtniekos un Rūjienā, pēdējā gan jau

pilnīgi izpildīdams sava seniora vietu. Tas bij ievērojams

darbinieku pieaugums baznīcas dzīvē.

No trīsdesmito gadu audzes tikai 4 vīri kalpojuši latviešu

draudzēm mazāk nekā desmit gadu. Viens no tiem priekšlaikus

miris — J. Chr. Dunkans Ikšķilē un Salaspilī (1738.—1743.).
Viens atcelts no amata — Jeremija Bernhardijs Jaunpilī (1738.—

1743.). Divi pārgājuši uz Rīgu: Christjāns f. Zikstels (Sixtel),

Daugavgrīvas mācītājs (1731.—1738.), darbojās vēlāk pie Rīgas
Doma un Pētera baznīcas; Joachims Fanters, Daugavgrīvas mā-

cītājs (1738.—1742.), pārgāja vēlāk uz Piņķiem 1742. g. un

uz Rīgas Doma baznīzu 1744. g.; abi viņi bij dzimuši rīdzeniekL

25 nokalpojuši vairāk nekā desmit gadus, bet no tiem 20

vairāk nekā divdesmit gadus. Tie ir skaitļi, kas tikpat absolūti

kā relātīvi lielāki par attiecīgiem iepriekšējās audzes skait-

ļiem. Tas liecina, ka netik vien rodas kandidāti uz Vidzemes

mācītāju vietām, bet arī tie, kas reiz šīs vietas ieņēmuši, ciešāk

turas pie tām klāt; resp. ir cienīgāki savās vietās noturēties.

Zināms, netrūkst arī vēl šai gaddesmitā laimes .meklētāju

(Kellners), bet tādi vīri kā Neučs un Gleichs taču vairs

netiek vietās. Baznīcas pārvalde tapusi uzmanīgāka un stingrāka
savās prasībās. Lielie mācītāju skandāli: ar Prātoriju 1732./1733.

un Gleichu 1737. g. arī biedināt biedināja tā muižturus, kā Virs-

konsistoriju būt nomodā par mācītāja amata kandidātiem un

par teoloģijas studentu un mājskolotāju aprindām, no kurām

tie nāca. Savai rīcībai Virskonsistorijā izgādāja valdības

sankciju.

9. IX. 1734. g. iznāca ģenerālgubernātora patents par mā-

cītāju prezentāciju. Tas pārmeta draudžu muižturiem, ka tie

neievērojot vairs baznīzlikumu XIX nod. 7. ss. paragrāfus un
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agrākās parašas par mācītāju izraudzīšanu, bet aicinot bieži

„jaunus, gluži nepazīstamus sludinātājus (Prediger) no citu-

rienes, pat studentus", pat jau pielaiduši vienu otru turēt

mēģinājuma sprediķi. Tā apieti nopelniem bagāti mācītāji, kas

daudz gadus ar raizēm iztikuši niecīgās vietās, un vēl jāsāk
arī baidīties, ka nabaga draudzes varētu piedzīvot lielus zau-

dējumus („grosser Schade und Nachteil der armen Gemein-

den zu befūrchten stehet"). Patents atgādina baznīclikumus

un sevišķi vēl uzsver prasību kroņa draudzēs stādīt priekšā
2 kandidātus 67

.
Norādītie baznīclikumu paragrāfi liek izvē-

lēties kandidātus no pašu provinces un dot priekšroku tiem,

kas jau atrodas amatā sliktākās vietās un tur izrādījušies par

krietniem darbiniekiem, arī priekšgājēju dēliem un znotiem,

„kas var nostādīt uz kājām un pabalstīt nelaiķa mācītāja na-

mu". — Zviedru ķēniņu Kārļa XI. un Kārļa XII. atkārtotā pra-

sība, lai mācītājus izredzoties, dotu priekšroku pašu zemes

ļaudīm, nebij bijusi izpildāma iepriekšējos gados, bet tagad
bij jau sen laiks atkal celt godā toreiz deklārēto principu un

virzīt mācītāju vietās pašu zemes dēlus. Tos taču varēja visus

labāk pārredzēt un pārraudzīt Ar šo nolūku stāv sakarā ziņu

ievākšana par teoloģijas studentiem, kas uzturas Vidzemē. Tas

izdarīts sakarā ar 1735./36. g. skolu vīzitāciju; mazākais, no

visiem trijiem Tērbatas apriņķa prāvesta iecirkņiem uzglabā-
jušies ziņojumi par to, cik un kādi un qua occasione (kādā

gadījumā) 1735. g. pa skolu vīzitācijās laiku katrā iecirknī

bijuši teoloģijas studenti. 1739. un 1740. g. ģenerālvīzitācijas

protokols katrā draudzē uzstāda jautājumu: Vai mācītājs at-

ļauj sprediķot kādam, kam nav rakstīta atļauja? Vai draudzē

atrodas teoloģijas studenti? kāda bijusi līdz šim viņu dzīve?

— Agrākās vīzitācijās prasīja tikai, vai neordinētas personas

izpilda amata darīšanas, un šis jautājums bij domāts galvenā
kārtā, lai kontrolētu skolotāju un citu izdarītās kristības. Tagad
tūlīt aiz tā iesprausti minētie jautājumi par teoloģijas stu-
dentiem).

20. VIII. 1739. g. vicegubernātors f. Bismarks izziņoja Virs-

konsistorijas priekšrakstu jaunatnei, kas studē teoloģiju. Priekš

studiju iesākšanas jāiztur pie Virskonsistorijas pārbaudījums,
kurā jāpierāda spējas un krietnums („dazu tūchtig befunden"),
tad Virskonsistorijā dod rekommandāciju studenta izvēlētai fa-
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kultātei, kas savukārt izsniedz ik pusgadu apliecību par stu-

denta sekmēm; fakultātes maiņa arī izdarāma saziņā ar Virs-

konsistoriju 68
.

Trīsdesmito gadu otrā pusē pagaidām vēl nav jūtamas gan-

drīz nekādas rīkojuma sekas. Ārpus aprēķina jāatstāj trīs,

kuru dzimšanas vieta nav pagaidām zināma. (Christj. Cimmer-

manis, G. Rīmanis un J. M. Langhanke). No 14 ārzemniekiem,

kas gaddesmita laikā stājušies vietās, trīs dabūjuši vietas līdz

1734. g. beigām un vienpadsmit pēc tam, no 11 šejieniešiem

(ieskaitot 3 kurzemniekus — Adolfiju, Stauvi un Stenderu) līdz

1734. g. beigām vietas dabūjuši 5 (to starpā visi 3 kurzem-

nieki) un pēc tam gan jau 6. Vispār var gan konstatēt bal-

tiešu skaita absolūtu un relātīvu pieaugumu, salīdzinot ar ār-

zemniekiem, bet tas, liekas, nestāv tiešā sakarā ar 1734. g.

patentu, bet vispār zemes nostiprinājušos saimniecisko stāvokli,

kas deva iespēju sūtīt jaunekļus uz ārzemēm studēt. Trīs

Vidzemes mācītāju dēli, kas stājās amatā pēc 1734. g. (Brū-

ninks, Dīcs, Meijs) būtu dabūjuši vietas arī bez valdības pa-

tenta un, šķiet, tāpat drīzāk kā ceturtais mācītāja dēls Vurms,

kas sagaidīja vietu tik pēc 5 gadiem, 1733. g. No pārējiem še-

jieniešiem — 3 rīdzenieki: abi Ziksteli un J. Franters. Vienpads-
mitais — Kārlis Georgs Brauns, kas Halles immatrikulācijas
sarakstā ierakstīts 1733. g. 23. jūlijā ar izcelsmes apzīmējumu

„Lettonus", kamēr G. J. f. Dīcs 1729. g. ar apzīmējumu ~Letto

Livonus". 1739. g. Brauns kā students dzīvo Burtnieku muižā.

Tā kā Vidzemē nebij mācītāju sagatavošanas iestādes, tad

pašu zemes dēli bij jāsūta uz ārzemes teoloģijas fakultātēm.

Hallieši pielika lielas pūles, lai virzītu jaunekļus uz Halli

un deva viņiem līdz savus ieteikumus. Piem. Firorts kādā

28. V. 1733. g. datētā vēstulē ieteic kādu Braunu, kas līdz

šim mācījies Domskolā un dodas tagad uz Halli teoloģiju studēt;

tas, droši vien, identificējams ar nule minēto K. G. Braunu.

Kādā citā, 25. VIII. 1737. g. datētā, viņš ziņo, ka Prūsijas ķē-

niņa Frīdricha Vilhelma I. lielā kara vīru vākšana (die letzte

grosse Werbung) esot izbiedējusi vidzemniekus, un viņi vairs

nedrīkstot doties uz Halli, bet izvēloties Jēnu; pat agrāk uz

Halli nosūtīti audzēkņi pārejot uz Jēnu. Viņš lūdz mēģināt
dabūt no ķēniņa kādu paziņojumu, kas apmierinātu uztrauk-

tos vidzemniekus 69
.
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Jaunajā trīsdesmito gadu audzē vairāk vecāku vīru nekā

iepriekšējā. J. Z. Stenders (immatrikulēts Hallē 1702. g.)
nodzīvojis gadus 30 par mācītāja amata kandidātu Kurzemē

un J. G. Vurms nokalpojis pāri par 20 gadiem skolās Krievijā,
kamēr top par mācītājiem Vidzemē. Henčs, Šroters un Vīners

jau pāri trīsdesmit piektajam dzīves gadam, kad dabū mācītāja

vietu Vidzemē; Henčs bijis agrāk par mācītāju Sasmakā (1727.—

1731.). Maģistra grāds bijis trijiem: Brūninkam, Dunkanam un

Henčam.

Sūdzības celtas pret Jaunpils mācītāju Bernhardiju 1740. g.

vīzitācijā par nolaidību amatā un tai pašā laikā arī pret

Nītaures mācītāju J. Z. Stenderu par nolaidību amatā, tad

pret Limbažu mācītāju J. G. Zikstelu par zemnieku apspiešanu

un spīdzināšanu 1745. g. un Kalsnavas mācītāju Cachariju Šro-

teru par nolaidību amatā un nepienācīgu izturēšanos 1749* g-
No vietas un amata bij jāaiziet tikai pirmajam, galvenā kārtā

tāpēc, ka bij nesaskaņā ar savu patronu un baznīcpriekšnieku

J. G. f. Klotu un nevarēja arī nemaz iedzīvoties latviešu zem-

nieku vidū; nāca klāt vēlāk arī sūdzība par to, ka viņš kādu

zemnieku sasitis līdz nāvei 1743. g.
70

.

Viss lielais vairums raksturojamā mācītāju grupā ir vidus-

mēra ļaudis. Redzamāku vietu ieņēmuši vēlāk 4 mācītāju dēli.

Frīdrichs Justīns Brūninks (1707.—1774.), „bērns ar šauro sirds-

apziņu", bij pēc studiju beigšanas 1730. g. vispirms par tēva

asistentu, tad dabūja mācītāja vietu Valmierā (1735.—1746.) un

tika iecelts ar 6. IV. 1736. g. ukazu reizē par Rīgas apriņķa

pirmā iecirkņa prāvestu un Virskonsistorijas asesoru
71

.
Got-

hards Joh. f. Dīcs (1713.—1780.), immatrikulēts Hallē 1729. g.

15. VIL, tapa par mācītāju Nītaurē 1736. g., tad Trikātā 1739.

g.; vēlāk viņš bij Cēsu apriņķa pirmā iecirkņa prāvests 1747.—

1762. g. Liborijs Meijs (1712.—1758.), par kuru yiņa tēvs saka,

ka jau mātes miesās veltījis viņu „lielajam Dievam, lai kalpotu

viņam viņa draudzē", nobeidzis ļoti sekmīgi studijas Jēnā,

tapa papriekš par sava tēva adjunktu Cēsīs 1737. g., tad par

pēcnācēju 1740.—1758. g.
72

. Joh. Gust. Vurms (ap 1690.—1780.)

nodarbojies Krievijā jaunatnes izglītības darbā, atgriezās dzim-

tenē 1728. g. un no 1733. g. līdz mūža galam bij par Apukalna

mācītāju, bet no 1759. g. arī par Cēsu apr. otrā iecirkņa prā-

vestu. No pārējiem vēl minams Jakobs Lange (1711.—1777. g.),
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kas beidzis studijas Karaļaučos, nokļuva Pēterpilī un kada

nejauša gadījuma dēļ saņēma vokāciju uz Ēveli, kur bij par

mācītāju (1737.—1745.), tad pārgāja uz Smilteni (1745.—1770.).

Viņš tika jau 1739. g. pieaicināts latviešu bībeles teksta revidē-

šanā pēc pirmteksta un bij otrs kandidāts ģenerālsuperinten-
denta amatam jau 1745. g.; par Cēsu apr. pirmā iecirkņa prā-
vestu viņu iecēla 1762. g. un beidzot par Vidzemes ģenerālsuper-
intendentu (1771. —1777.). Viņu ievadīja mācītāja darbā Blau-

fuss, un tā viņš saistījās sākumā diezgan cieši ar pietismu.

Trīsdesmitie gadi atnesa vispār spēcīgu pieaugumu pietis-

mam. Darbā stājušies 8 hallieši: Stenders, Bernhardijs, Brū-

ninks, Dīcs, Barlachs, Vīners, Hāgens un Brauns, kuru grupai
tuvu stāvēja 3 karaļaucieši: Lange, Rīmanis un Gotšeds. Arī

tie, kas nāca no Jēnas teoloģijas fakultātes, kur tanī laikā

valdīja mērena, pietisma apgarota ortodoksija, nosliecās uz

pietistu grupas pusi. No septiņiem jēniešiem (Fanters, Meijs,

Stauve, Šroters, Šulīns, Chr. f. Zikstels un J. G. Zikstels) nav gan

par visiem šai ziņā noteiktas ziņas. Tādos apstākļos Vid-

zemes pietisti varēja pieciest sava pirmā vadoņa Neuhau-

zena nāvi (1734.), kas bij jo liels zaudējums taisni tamdēļ, ka

Neuhauzens bij turējies tālu no tiešiem teoloģisku virzienu

strīdiem, bet vislielāko vērību piegriezis praktiskajam darbam.

Viena daļa no minētajiem bij apmeklējuši vairākas teoloģijas
fakultātes: J. G. Zikstels pēc Jēnas 1732. g. immatrikulēts vēl

Rostokā 1734. g. (gan kā G. J. Sixtel), Brauns pēc Halles arī

Rostokā 1735. g., bet Hāgens studējis Jēnā kopš 1727. g., tad

Hallē kopš 1730. g., kādu laiku mācīdams arī latīņu skolā, bet

neizpelnīdamies tur dievbijībā īsti labu atsauksmi, kaut gan

pratis uzturēt labu kārtību, jo mīlējis starp citu palepoties ar

savām zināšanām. Vispār visu halliešu un jēniešu tikumiskais

raksturs nebij vienādi teicams, un dažus no viņiem nosēdināja
vēlāk uz apsūdzēto sola. — Gotšeds ir pazīstamā vācu rakst-

nieka un profesora J. Chr. Gotšeda brālis.

No ortodoksās Vitenbergas fakultātes absolventiem divdes-

mitos gados bij stājušies Vidzemes lauku draudžu kalpībā B.

Bergmanis un Prātorijs, abi maģistri, kas nereprezentēja savu

fakultāti no labās puses. Trīsdesmitos gados klātpienākušo

mācītāju vidū tikai viens noteikti zināms kā Vitenbergas ab-

solvents — jau vairākkārt minētais Henčs.
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Tuvāku vērību vēl pelna no pietistiem Johanns Kaspars
Barlachs (1705.—1766.), immatrikulēts Hallē 1726. g., vēlākais

klusais, bet rosīgais brāļu draudzes darbinieks. Viņš darbojās
kā students Frankes iestāžu skolās, kur viņu uzskatīja par

dievbijīgu jaunekli ar vidējām sekmēm studijās, gausu, bet

celsmīgu mācības priekšcēlumu un labām uzraudzības spējām.

Pēc pāris gadiem (apm. no 1729.—1731.) viņu ieteica par māj-

skolotāju Baltijā, kur viņš ieradās ap septembra vidu 1731.

gadā ar Fīrorta starpniecību un dabūja vispirms pie land-

rāta barona Hansa f. Rozena Rēvelēs apgabalā (im Re-

velschen District) mājskolotāja vietu. Kādā Fīrorta vē-

stulē (20. XII. 1731.) stāstīts par Barlachu: viņš esot liecinājis,
ka „Dievs viņu jau jaunatnē vilcis pie sevis, bet Hallē viņš

esot paša vainas dēļ novirzījies no īstā spēka, tādēļ ka stu-

dijās nav ieturējis pienācīgu samēru rūpēs par savu dvēseli".

Rēvelē viņš esot atkal atmodināts un ar jaunu nopietnību stājies

savā darbā, kurā it labi iedzīvojies. Viņš izmācījās igauniski un,

laikam, ar Fīrorta un Mikvica gādību dabūja pagaidvietu pie Rē-

veles hospitāļa, ko savienoja, liekas, ar saviem mājskolotāja

pienākumiem. 31. X. 1734. g. viņu lika priekšā par Noo (Nūg-

gen) mācītāja Ārensa adjunktu, bet no šīs vietas Barlacham

nekas neiznāca. Pēc Kellnera aiziešanas no Valmiermuižas Bar-

lachs atnāca viņa vietā par ģenerālienes Hallartes mājas mācī-

tāju un tika arī ordinēts 14. maijā 1735. g. Pa vecā Paula slimo-

šanas laiku (ar pārlauztu kāju) Barlachs sāka darboties muižas

skolā, kas „pilna zemniekiem", un, Maijam aizejot uz Umurgu,

palika viņa vietā par Valmieras diakonu, oficiāli kopš 1. maija
1737. g. 1739. g. pilsētas vecākais Bušs sūdzas, ka viņš klusi ru-

nājot. — Barlachs ir viens no pirmajiem latviešu draudžu

mācītājiem, kas nāca tuvākos sakaros ar brāļu draudzi. Jau

1735. g. sākusies viņa sarakstīšanās ar atsevišķiem brāļu drau-

dzes pārstāvjiem. Arī dzīves biedri viņš izvēlējās no hernhu-

tiešu aprindām. Brāļu draudzei viņš palicis uzticīgs līdz mūža

galam 23. VII. 1766. g., tāpat arī savai Valmieras diakona vietai,

kaut gan aicināts uz Ēveli un Liezeri. Apglabāts viņš, kā

pats noteicis, kapsētā aiz sakristejas pie citiem brāļiem. Viņam bij

ne teoloģiska runātāja, bet „čakla priekšzīmīga mācītāja" slava 73
.

Pietistu rindas drīz pēc 1740. g. papildināja vel kads ļoti

rosīgs darbinieks Chr. Dav. Lenčs (Lenz, 1720—1798), studējis
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Hallē 1737.—1739- g. un darbojies Frankes iestāžu meiteņu skolā

par skolotāju. Izpelnījies labu atsauksmi par savu Kristus at-

ziņu, skaisto priekšcēlumu un labām uzraudzības spējām („gu-
tes regimen"), viņš 1740. g. janvārī atnāca par mājskolotāju

uz Vidzemi Otingenu ģimenē un drīz dabūja mācītāja vietu

Dzērbenē (1742—1749). Viņu gaidīja rosīga darbība un sirmā

vecumā ģenerālsuperintendenta amats (1779—1798).
Pietisma pieaugums nav noticis bez zināmas opozicijas no

ortodoksijas pārstāvju puses. Fīrorts nosauc par sīvu pietisma

(viņš saka: Dieva) pretinieku Pērnavas virsmācītāju J. A. Cim-

mermani (miris 1731. g.), „der m allem Widerspruch fax

et tūba (lāpa un taure) war", un, pieminēdams viņa nāvi, pie-

zīmē: „Šis nabaga vīrs („elende Mann") arī savā pēdējā nāves

stundā kaldinājis jo bezdievīgus plānus, kurus Kungs, kā mēs

ceram un kā tas arī ar laiku rādās, iznīcinās".

Tāds nesamierināms cīnītājs pret pietismu bij arī M.Klemb-

kens. Kritizēdams Neuhauzena grāmatiņu „Ceļš uz labklāšanu",

viņš nostāda to blakus Freilinghauzena traktātam „Die Ord-

nung des Heils" un atrod, ka tā nepavisam neatbilst uzde-

vumam mācīt vientiesīgiem ļaudīm visnepieciešamākās mācības,

jo tur neesot galvenā mācības gabala par Dievu („weil esz den

vornehmsten Locum dc Deo nicht hat"). Viņš atrod grāmatiņā
tikai darbu un nopelnu ticību, bet ne „patieso svētdarošo ti-

cību" un pārmet tai tendenci cildināt cilvēku gudrību un paš-

taisnību. Viņam iebildumi pret izteicieniem „mūžīga svētlai-

mība" un „mūžīga labklāšana", kas lietoti mūžīgas dzīvības un

mūžīgas laimības nozīmē, viņš pieķērās izteicieniem, ka Dievs

dusmīgs; tāds viņš taču neesot per se ef secundum voluntatem

antecedentem et benignam, bet per consequentem et vindica-

tivam utt. Visvairāk Klembkens tomēr uztraucas par to, ka

Neuhauzens gribot ar savu grāmatiņu mācīt Vidzemes mācī-

tājiem pareizo metodi un katēchizēšanas veidu. — Par Ēveles

baznīcas patroneses dc Priaudas atraitnes lūgumu — atļaut

viņai pieņemt Klembkenam adjunktu un ļaut hallietim Bern-

hardijam, kas dzīvo viņas mājās kā mājskolotājs, turēt viņai

„priekšcēlumus par Dieva vārdiem pēc tā mēra, ko tas Kungs

viņam žēlīgi piešķīris", — Klembkens dod negātīvu atsauksmi.

No šīs dāmas raksta, ko viņa iesniegusi Virskonsistorijai, dveš

pretim īsts pietisma gars, tur tik daudz svinīgu svaidītu frāžu.
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Klembkena atbildē izskan protests pret pašu nodomu turēt

„Dieva vārda priekšcēlumus" mājās. — Jaunpiebalgas mācītājs

M. Šulcs arī nemierā ar pietistisko pasākumu Rankā — pulcēt
zemniekus muižā uz postillas (sprediķu grāmatas) lasīšanu,

jo ar to atraujot zemniekus no baznīcas apmeklēšanas 7*.

Šīs dokumentu liecības atklāj ieskatu diezgan asās domu

izmaiņās dažādo teoloģisko virzienu starpā. Var būt, ka arī

dažas nesaskaņas starp muižturiem un mācītājiem izskaidro-

jamas ar vienpusīgu pietistisku novirzienu vienā vai otrā pusē,
bet noteiktiem datiem trūkstot, jāatsakās no sīkāka tēlojuma.

Fīrorts tēlo savā 3. VI. 1736. g. uz Halli sūtītajā vēstulē

laika apstākļus: „Vispār mēs tagad esam tik nabagi ar nāko-

šiem un uzticīgiem līdzdarbiniekiem kā vēl nekad; Livonija

pieņemtu ar pateicību un labprāt dažus un bieži veltīgi pie-

prasa. Jūsu mīlestības sirds taču vēl stāvēs nesašķobīta savā

slieksmē (Zuneigung) pret šo zemi, kā agrāk. Par ko Kungs
būs Jūsu ļoti liela alga... Mūsu apstākļi še top arvien nopiet-

nāki (Umstānde... immer bedencklicher), jo naidnieks jūt arvien

vairāk savus zaudējumus, tāpēc viņš meklē tikai visu sajaukt

(durcheinander zu mengen). Bet mūsu cerība paliek Kunga
vārdā." Atspirdzinājumu gūstot, lasot A. H. Frankes priekš-

lasījumus. — Šādos apstākļos bij jo liela nozīme darbinieku

savstarpīgiem ciešiem sakariem un tām „lūgšanu saitēm" (vin-
cula precum), par ko stāsta Mikvics kādā citā rakstā 75

»

Pēc Neuhauzena nāves ap viņa vietu sacentās jau vairāki

pietisti. Ģenerālienes Hallartes pirmais kandidāts bij Fīrorts,

bet viņa piekāpās rēveliešu iebildumu priekšā. Tad viņa no

savas puses lika priekšā Guberņas pārvaldei savu mājas mācī-

tāju Kellneru, kas gan pats ne visai gribēja pieņemt mācītāja

vietu Vidzemē, bet no Valmieras arī negribēja tieši atteikties,

un Rīgas licēja skolotāju Hēlingu. Bet no tiem neizgāja cauri

ne viens, ne otrs. Kellners nepareizi meklē iemeslus Bruninka

iebildumos pret viņa hallisko pietismu. Fīrorts, labāk pazī-

dams apstākļus, zin stāstīt, ka Brūninks, gribēdams apgādāt
savam dēlam Frīdricham Justīnam vienu no lielākajām Vidze-

mes vietām, dabūjis uz savu pusi trīs galmeniekus, kas arī bij

dabūjuši kroņa muižas Valmieras draudzē, un tā arī viņa kan-

didātūra izgāja cauri un viņš dabūja Guberņas pārvaldes vo-

kāciju 1735. g. sākumā 76
.
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Pēc Bruninka nāves 1736. g. landrāti izvirzīja Fīrortu par

otru kandidātu, blakus Fišeram, uz Vidzemes ģenerālsuperin-
tendenta amatu, kā „veiklu dievbijīgu mācītu un ar ģenerāl-

superintendentam piederīgām īpašībām apbalvotu vīru" un pa-

tīkamu un labu sprediķotāju". Tikai landmaršals Budenbroks

izteicās par viņu ar zināmu rezervi, jo nepazīstot viņu per-

sonīgi. Fīrorta stādīšana priekšā, kaut arī secundo loco, dziļi

saviļņoja Vidzemes pietistus, un pēc Fišera iecelšanas Barlachs

izteicās, ka Dievs tādēļ neesot gribējis likt Fīrortu nodomātā

vietā, ka viņam būtu gfūti bijis tikt galā „ar mums izkaisītiem

nabaga vidzemniekiem", kas ir kā „ļoti izlutināti bērni" („sehr

ausgeartete Kinder") un kuru slava nav laba („unser Ruhm m

Liefland ist nicht fein") 77
.

— Fīrorta laimīgākais līdzcensis uz

ģenerālsuperintendenta amatu, Fišers, arī pieskaitāms pietistiem,

kaut gan, liekas, turējies savrup no aktīvākajiem Halles pietisma

darbiniekiem. Tā tad arī Fišera iecelšana par ģenerālsuperin-
tendentu uzskatāma par pietisma uzvaru.

Pietisma lielo ietekmi Vidzemē rāda vairākkārtīgi norā-

dījumi uz rēveliešu paraugu 1737. g. dokumentos: nezināmā

autora piezīmēs pie Fišera skolu uzlabošanas projekta un 1737.

g. landtāga desīderiju prejektos. Liekas, vispār landrātu starpā

bij pietismam savi draugi, kuru starpā visredzamākais bij B.

f. Kampenhauzens. Viņa vadītā Rīgas apriņķa ģenerālvīzitā-

cija noritēja pietisma garā. Viņa memorands liecina, ka viņš

visu vērtējis, pielikdams pietisma prasību viedokli. Piem., Val-

kas mācītājam Blīdam viņš asi pārmet, ka tas iedrošinājies

izteikties savā vīzitācijās sprediķī pret pietismu: „Kaut taču

vārds atdzimšana nebūtu atrodams Bībelē!" Un pietisma garā
vadīto baznīcas dzīvi un skolas Valmierā viņš atkal un atkal

nostāda par paraugu un arvien lieto par mērauklu citām drau-

dzēm. Kā pietisma programma izskan memoranda beigu vārdi:

„...negribu par to vairs plašāk izteikties, bet tikai vēl beigās...
ieteikt sirsnīgai ievērībai visu iespējamo („alles und jedes zur

behertzigung empfehle"), lai... zemes labklājība pieaugtu arī

šais lietās (t. i. baznīcā un skolā) un mūsu zemniekiem, kas

dzīvē ir mūsu dzimtļaudis, notiktu īpatīga („einzige") žēla-

stība, ka viņi pēc nāves varētu kā atbrīvoti rādīties Dieva

priekšā un viņiem nevajadzētu īpatīgas vainas dēļ, pēc tam,
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kad viņi bus nolikuši verdzību šai pasaule, but par velna mū-

žīgiem vergiem" (1708. lp.).
Muižturu aizraušanās ar pietismu labu tiesu notika modes

un aprēķina dēļ. Kāds no nopietnākiem un klusākiem pietisma

darbiniekiem — Rannu mācītājs J. K. Mēders, drīz vien pēc

savas atnākšanas uz Vidzemi 3. XII. 1728., rakstīja uz Halli:

„īagad man jāpiedzīvo lietas, kam es nekad neesmu ticējis,

proti, ka liekulība slēpjas arī zīda tērpā un aiz tapetēm. Še

ir jo daudz tādu lietu, kas var cilvēku gaužām apbēdināt
Tauta iestigusi vislielākā nezināšanā un muižnieki arī atstāj
viņu tur; turklāt viņa nopūšas īstā Ēģiptes verdzībā..." Kāda

ticama persona viņam teikusi: Muižnieki prasot labus ļaudis

no Halles nevis savas dvēseles labklājības dēļ, bet lai ar Halles

teologu mācību „nabaga zemnieki tiktu padarīti padevīgi (ge-

schmeidig) un viņi (muižnieki) varētu ar tiem rīkoties („hand-

thieren"), kā viņi gribētu. Tas ir diezgan šausmīgi un padara

skumju prātu. Ir gan vēl krietni cilvēki (rechtschaffene), bet

tādu ļoti, ļoti maz." 78
.

Līdzīgu spriedumu nodod Tirzas mācītājs J. M. Hofmanis,

rakstīdams prāvestam Vurmam 3. XI. 1731. g.: „Tā tad nu

liekas, ka tāpēc, ka pie ļoti maza šejienes vāciešu skaita sa-

stopama patiesa kristietība, maz arī rūpējas par nabaga zem-

nieku dvēseļu izglābšanu" 79
.

Barbachs sūdzas 1739- g- vīzitācijā, ka ļoti maz esot tādu,

kas paklausot Kunga evaņģēlijam un no tam nākot visāda nekārtība.

6. MĀCĪTĀJU DARBĪBAS UN DZĪVES ĒNAS PUSES.

1. Mācītāju uzraudzība un sūdzības par viņiem. Mācītāju
amata pienākumi bij noteikti ar zviedru laiku baznīclikumiem

un parašām. No viņiem prasīja nevien dievvārdu turēšanu

visās svētdienās un svētku dienās (kurām pievienoja 17. 111.

1737. g. pēc zviedru laiku trādicijas atjaunotās 4 lūdzamās die-

nas, ik pa vienai katrā gada ceturksnī 1) un dažādu amatdarī-

šanu izpildīšanu (kristīšanu, laulāšanu, slimnieku apmeklēšanu),
bet arī katķisma atprasīšanu un izskaidrošanu baznīcā, mājās

un skolās (sk. 19. lp.).
Katrā svētdienas dievkalpojumā vajadzēja notikt katķisma

atprasīšanai un katēchizācijai — visu cauru gadu, izņemot stei-

dzīgāko pļaujas laiku un īsākās dienas. Bij pat noteikts, sa-
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stādīt īpašu sarakstu par visiem draudzes locekļiem un viņu
sekmēm mācībā („wie weit ein jeder m seinen Christenthumbs-

Stucken gekommen"). Kāda katķisma gabala lasīšana un iz-

skaidrošana bij paredzēta priekš galvenā dievkalpojuma sā-

kuma, kopā ar atprasīšanu, uz ko aicināja pēc kārtas zināmas

mājas jeb iecirkņus (pagastus) 2
.

Nedēļas katechēses pa zemnieku mājām pulcēja ļaudis ie-

priekš noteiktās vietās pēc mācītāja iedalījuma vai arī pēc

pagastiem uz katķisma atprasīšanu un mācību. Nedēļas katē-

chizācijas saistīja ar svētdienas katēchizāciju tādā veidā, ka

vai nu atkārtoja ar attiecīgo ļaužu grupu vai pagastu to, kas

bij svētdien baznīcā mācīts 3
,

vai arī apstrādāja ar sanāku-

šiem ļaudīm to katķisma gabalu, kas nākošā svētdienā tiks

atkārtots ar visu draudzi „publice loco exordii". Otro iespēju
tieši rakstīja priekšā 1726. un 1727. g. ģenerālvīzitācijā. Tie,

kas gāja pirmo reizi pie dievgalda, bij vēl īpaši jāpārbauda un

jāsagatavo, tāpat arī brūtes pāri. Arī kārtējiem dievgaldnie-
kiem bij paredzēta sava sagatavošana. Māju apmeklēšana ārī

bij saistīta ar katķisma un pātaru prasīšanu un izskaidrošanu

(sk. augšā 88. lp.) 4
.

Priekš 1726. un 1727. g. ģenerālvīzitācijas ne prāvestiem, ne

Virskonsistorijai nebij iespējams kārtīgi sekot tam, vai un

kā mācītāji izpildīja savus pienākumus. Un kad sākās vīzi-

tācijās, tad kommisija taču varēja spriest par mācītāja darbību

pa daļai tikai pēc tā, ko viņš pats un citi par to izteica. Zināms.,
citu personu (muižturu un pērminderu) izteicieni noderēja par

korrektīvu tam, ko teica pats mācītājs, bet ar visu to atsevišķos

gadījumos, mazākais pēc vīzitācijās protokola vien, nav nemaz

iespējams sastādīt noteiktu ainu par mācītāja izturēšanos pret

saviem pienākumiem. Pašiem vīzitācijās dalībniekiem gan jau
lieta bij skaidrāka, un tādēļ var teikt, ka vīzitācijās deva baz-

nīcas administrācijai iespēju kontrolēt mācītāju darbību. Un

sevišķi daudz vērības piegrieza šim uzdevumam ģenerālvīzi-
tācijā 1739. un 1740., resp. 1748. g.

Ceturtajā nodaļā aplūkoti dažādi ārēji šķēršļi un traucē-

jumi mācītāju darbā, bet vislielākais kavēklis tomēr bij paša
kūtrība un nolaidība. Visas tās bij chroniskas kaites, kas nebij
tik viegli dziedējamas. Virskonsistorijā no savas puses ir diez-

gan vērīgi sekojusi mācītāju darbībai un visur tur, kur redzēja
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trūkumus un kļūdas, mēģināja tās novērst, gan atgādinot ama-

ta zvērastu, gan brīdinot, gan sodot Viņa atsaukusies pat uz

katru baznīcpriekšnieku vai citu muižturu sūdzību par mācī-

tāju, kaut gan tām diezgan bieži bij par pamatu tik perso-

niskas nesaskaņas. Nekavējoties pieprasīja apsūdzētam mācī-

tājam paskaidrojumus un tad sprieda par viņu tiesu.

Vispār divdesmitos gados Virskonsistorijai, liekas, vēl trūka

materiāla, lai spriestu par mācītāju rosību vai nolaidību. Dažas

sīkas sūdzības pašu mācītāju starpā, prāvestu sūdzības par

mācītāju neierašanos uz cirkulārapkalpošanu un vikarēšanu,

kā arī vienas otras formālas prasības (piem., laulību lietās)

neievērošana bij gandrīz vienīgais materiāls Virskonsistorijas

disciplinārtiesai.

Apskatot sīkāk atsevišķus gadījumus, var nojaust, ka lie-

lumā un visumā Virskonsistorijā kā uzraudzības iestāde spie-
sta skatīties uz apstākļiem un būt diezgan iecietīga pret vienu

otru pakūtrāku un paviršāku mācītāju. No ģenerālsuperinten-
denta Bruninka sarunas ar landtāga deputātiem 1727. g. paliek
tāds iespaids, ka ap to laiku tikai pirmo reizi paceltas nopiet-

nākas pārrunas par sliktiem mācītājiem un viņu uzvešanos

un ka līdz tam vēl nekas lāgā nav darīts mācītāju darbības

un uzvedības kontrolei (sk. augšā 90. s. lp.).

Stingrākas prasības sāka piemērot tikai trīsdesmitajos gados,
un stingrība vienam otram nāca par lielu pārsteigumu, jo

pie tādas nebij pieraduši. To liecina arī kāds gadījums, kas

pildījis Virskonsistorijas archīvu ar diezgan plašu sarakstī-

šanās materiālu 1735. g. — Šā gada februārī vesela rinda mā-

cītāju saņēma paziņojumu, ka tiem piespriests 20 dālderu liels

sods par to, ka nav laikus iesūtījuši caur prāvestiem Virskon-

sistorijai ziņas par panākumiem kāda bēgļa meklēšanā ar at-

klātu paziņojumu no kanceles (dc citato et oomperto vel non

comperto desertore). Nosodīto starpā — J. F. Buchmanis Rā-

jienā, J. H. Hugke Ērgļos, Chr. H. Fiks Limbažos, F. V. Hāze

Lēdurgā, Jak. Andrea Lielvārdē, Tob. Sprekelsens Straupē,

J. J. Grūners Krimuldā, J. F. Paulijs Skujenē v. c. Liepupes

mācītājs J. Ch. Gerike pie tam tiek sodīts tikai kā Lielsalacas

draudzes vikārs. Daži no tiem citādi pazīstami kā kārtīgi mā-

cītāji, un arī viņu aizbildināšanās raksti liecina, ka viņi lielāko

tiesu nav neko ziņojuši tāpēc, ka viņu proklamācijai (izsauk-
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šanai) tnav bijuši nekādi panākumi- Pec izskaidrošanas vienai

daļai sodi arī atlaisti.

Blakus sūdzībām par nolaidību amatā Virskonsistorijā ie-

nāca arī denunciācijas par dažādiem mācītāju netikumiem. Evaņ-

ģēliskā baznīcā vairāk nekā citās konfesijās mācītāju tikumība

un personīgais paraugs ietekmē viņu darbības veiksmi. Tāpēc
arī šie apsūdzības materiāli ir svarīgi mācītāju darbības rak-

sturošanai un novērtēšanai. — Mazāka nozīme sūdzībām pašu

mācītāju starpā, tās atklāj vairāk tikai viņu personīgo dabu un

raksturu un dod viņiem iespēju parādīt Virskonsistorijai un

arī pretiniekam, kam sūdzība tika nodota atsauksmei, savu as-

prātību. Runājot viens par otru, viņi mēdz lietot diezgan asus

un pat apvainojošus izteicienus.

Viens no spilgtākiem piemēriem šai ziņā — Liezeres mācītāja

un Vecpiebalgas adjunkta Joh. Fitkava atsauksme par savu

vairāk kā sešdesmit gadus veco senioru Vecpiebalgas mācītāju

Chr. Gerstenmever'u: viņš esot „subjekts, kas nepazīst ne-

kādas augstsirdības... Derīgais ir viņam valdošā kaislība (pas-
sio praedominans)". Viņš esot skopulis („subjectus sordidus"),

tik maz jūtīgs pret visu. Viņš ciets pret sevi pašu un ļauj sevi

katru dienu saukt par tādu, kas piekrāpj baznīcu, „iekams
izlieto dālderi sava goda glābšanai" 5

.

Skaidra lieta, ka to, kas attiecas uz atsevišķu mācītāju ne-

var tūlīt vispārināt. Visu mācītāju audžu starpā ir lielākā

daļa tādu, ko nevar apvainot ne par tīšu nolaidību amatā ne

par tikumības pārkāpumiem. Bet katram no šādiem sūdzību

gadījumiem ir tomēr sava vieta vispārējā pārskatā. Apsū-
dzētie ir stāvējuši savu draudžu priekšgalā redzamā vietā lie-

lāko tiesu ilgāku laiku, un tādēļ viss tas negātīvais, ko viņi

savā dzīvē un darbībā rādīja, dziļi iespiedās arī viņu apkārt-

nes uztverē un apziņā.
Viena daļa sūdzību pret mācītājiem vēl sevišķu interesi

gūst ar, to, ka sūdzību iesniedzēji bijuši muižturi. Sūdzības

rakstos un paskaidrojumos tad mēdz izpausties arī dažādais

viedoklis, no kāda skatījās uz tām pašām lietām tā laika muiž-

nieks un mācītājs, kas abi bij latviešu zemnieka priekšnieki un

rīkotāji baznīcas un ticības dzīvē. Sūdzību materiāli pie tam

ļauj vispār zīmēt konkrētas un spilgtas ainas no attiecīgās drau-

dzes sakariem ar tās mācītāju.
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2. Mācītāju prāvas divdesmitajos gados. Cik tālu varēja aiz-

iet labvēlība pret mācītāju vājībām divdesmitajos gados, to lai

liecina pāris piemēru. Kāds maģistrs Joh. Marks jeb Markss

bij mācītājs Sāmu salā. Pilstiesa atcēla viņu no amata 1718. g.

27. I. par piedauzīgu dzīvi un kūtrību amatā. Nosprieda, ka

viņam altāra priekšā ceļos jālūdz no visas draudzes piedošana,

tad jānoliek priestera ornāts, un pēc tam viņu pasludināja par

priestera amata necienīgu un atcēla no amata. Viņam jāatdod
baznīcai izšķiestie līdzekļi un jānolūdz konsistorija 6.

Bet 1719-

-viņu ievēlēja atkal par mācītāju Saaras draudzē igauņu daļā.

Kad viņu uzaicināja pie eksāmena, viņš aizbildinājās, ka ne-

varot Rīgā ierasties, viņam neesot ne drēbju ne zirga. Galu

galā viņš tomēr dabūja labu atestāciju un 19- augustā Brūninks

atkal ordinēja viņu par jaunu. 1728. g. pret viņu cēla sūdzību

pēc ģenerālvīzitācijas protokola: viņš pasniedzot sv. vakar-

ēdienu bez bikts un absolūcijas, kristījot, neprasīdams ticības

apliecību, čakli apmeklējot krogu un nododoties dzeršanai.

Markss mēģināja savu vainu noliegt, bet Virskonsistorijā, pama-

todamās uz protokola, atcēla viņu 11. VII. pavisam no amata 7
.

Vidzemes ziemeļdaļā stāvoklis liekas ļaunāks nekā latviešu

daļā. Sliktāko materiālo apstākļu dēļ te tā kā mazāk radās

kandidātu, un tādēļ nebij lāga izvēles. Vienā reizē ar Marksu

tiesāja Vāndras (Fennern) mācītāju A. Choringiju par nolai-

dību amatā, īpaši sprediķošanā, skandalēzu uzvešanos un prie-

cīgu dzeršanu ar zemniekiem pa krogu. Viņa aizbildināšanos

ar vecumu (viņam jau 66 gadi), vāju atmiņu un dūmu un

sutas pilno dzīvokli neņem vērā un 16. VII. nolemj arī viņu at-

celt no amata un atņemt viņam ornātu. Pārsūdzība pie Pilstie-

sas bija veltīga. Dīvaini apstākļi atklājās Joh. Vunderlicha tie-

sāšanā 1724. g. septembrī. Viņš patvarīgi bij iesēdies Āksijas

(Ecks) draudzē un bij „ļoti nemierīgs un ķildīgs vīrs", kas

savu prāvu dēļ vairāk nodzīvoja pa Rīgu un Pēterpili nekā

savā draudzē. Virskonsistorijai viņš stāsta, ka amata mēteli

viņam saplēsuši baznīcā mugurā („auff sein Pukkel"), bet ap-

kakli viņa nepilngadīgiem bērniem nolaupījuši (geplūndert")

viņa paša mācītājmuižas zemnieki, un nabadzības dēļ viņš
nevarot jaunu iegādāties. Viņš neesot drošs par savu dzīvību,

esot pavisam nabags un sasists un nespējot tādēļ vairs būt par

mācītāju, bet viņš tur pats sevi par taisnu un dievbijīgu vīru,
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kāda neesot visā zemē. levērojot viņa atteikšanos, viņu tikai

atlaiž no vietas („Wegen einer gar merklichen Schwāche und

ūblen Disposition seiner Gemūthskrāfte und Sinne") 24. IX.

1724. g. Ar vieglāku sodu tika cauri J. B. Treiblut's Polvā,

kas, pieņemdams zemniekus pie grēksūdzes bij atgādinājis vi-

ņiem mācītāja tiesu un nebij gribējis tos agrāk absolvēt, iekams

sieciņi nav nodoti. Viņu atcēla 1729- g. uz V* gadu, uzdodot

nolūgties draudzi par sagādāto piedauzību. Arī pret Noo

(Nūggen) mācītāju Ārensu celta sūdzība par nolaidību un

piedauzīgu dzīvi 1724. g., bet viņu attaisno, jo baznīcas vī-

zitācijās protokols runā viņam par labu: visi muižturi bijuši

ar viņu ļoti mierā 8
.

Vidzemes latviešu daļā divdesmitos gados atzīmēti 2 no-

pietnāki gadījumi. Pavisam ārkārtīga bij sūdzība par Lēdurgas
un Turaidas mācītāju Vitenbergas maģistru P. J. Buchholcu.

Virskonsistorijas aktīs par 1720. g. palicis noraksts no kādas

Brūninka vēstules (dat. 21. IX.), kur viņš ziņo Buchholcam,

ka tas tiekot apvainots par kādas fon Albedvllas izvarošanu.

Izmeklēšanu izdarījusi Rīgas apriņķa zemes tiesa pēc prāvesta
Hildes ziņojuma tikai 1722. g. pavasarī. Albedvlla bijusi kāda

kapitāna Nīrota atraitne, sakari ar Buchholcu viņai bijuši vai-

rākreizes, arī pašā mācītājmuižā; no Buchholca viņai piedzimis

dēls, ko pats tēvs nokristījis. Buchholcs ir precējies un mēģina
sākumā vainu noliegt, bet beidzot atzīstas, un zemes tiesa,

uzsverot viņa piedauzīgo izturēšanos pret draudzi un „bikts

bērnu", piespriež viņam 40 dālderus naudas soda un trīskār-

tēju baznīcsodu kā arī alimentus. Mācītāja kundze pēc Albe-

dvllas ziņojuma mēģinājusi viņu pierunāt liecināt, ka bērna

tēvs bijis cits. Pilstiesa apstiprina lēmumu 23. I. 1723. un at-

gādina 23. IV. Virskonsistorijai, ka pienākas atcelt Buchholcu

no amata. 3. V. Virskonsistorijā atzina viņu par mācītāja amata

necienīgu, un nākošā dienā ģenerālsuperintendents atcēla viņu

no amata („entsagte ihn seines Ampts"); pēc tam ķesteris

noņēma viņam „mēteli un apkakli". Buchholca mācītāja kar-

jēra bij ilgusi tomēr gandrīz divdesmit gadus 9.

Pirmās speciālvīzitācijas divdesmito gadu beigās atklāja no-

laidības vairāku mācītāju darbā, bet smagāki apsūdzības mate-

riāls uzgūlās tikai vienam no viņiem — piecdesmit astoņus ga-

dus vecajam Ropažu, Allažu un Vangažu, agrāk arī Mālpils
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un Jaunpils mācītājam, kādreizējam sakšu kara lauka sludinā-

tājam J. M. Jākobsam (sk. augšā 78. un 130. lp.). Viņu sūdzēja

par „apliecinātu nolaidīgu un bezrūpīgu amata izpildīšanu un

pierādītu neuzmanību un pretlikumīgu rīcību". Viņš neturēja

kārtīgas katēchēses ne baznīcā ne mājās, bet aprobežojās tikai

ar katķisma teksta nolasīšanu sākumā (loco exordii). Ropažos

viņš salaulājis pāri, kas nav bijis pie dievgalda, neprot pāta-

rus un nav arī nemaz pārbaudīts mācībās. Par kūmām viņš arī

pieņēmis personas, kas nav vēl nemaz bijušas pie dievgalda.
Pie kādas slimnieces viņš nav gājis, kaut arī aicināts trīs reizes:

papriekš aizbildinājies ar sliktu ceļu, vēlāk izdomājis slimību,

ko it kā dabūjis, krītot no zirga. Bērnus viņa vietā krista zem-

nieks, dziedātājs, un reti kādu no tiem nes vēlāk pie mācītāja
iesvētīt Katķisma pārbaudījumu abās draudzēs izturēja ļoti
slikti un arī baznīcu mēdza apmeklēt maz. — Te redzams

spilgts piemērs, ka mācītāja nolaidība un bezrūpība paralizē
visu baznīcas dzīvi draudzē. Jākobsa tiešās atbildes vīzitācijās

kommisijai mēģina attēlot stāvokli labvēlīgākā gaismā, un dažs

labs trūkums nāk pilnīgi klajā tikai tad, kad sākas sūdzības

izmeklēšana un iztaujāšana vīzitācijās kommisijas, vēlāk Virskon-

sistorijas priekšā. Te arī atklājas viņa patvarība pret zemnie-

kiem. Savai kalponei viņš nav atļāvis iziet pie vīra, lai ne-

zaudētu strādnieci. Un kad dievgaldnieki sanākuši lielāka skai-

tā, viņš tiem uzsaucis: „Jūs nolādētie velna bērni! vai jūs ne-

zināt, ka nedrīkstat nākt reizē vairāk kā 40". Savus lamas

vārdus viņš aizbildina kā bibliska izteiciena lietošanu. Virs-

konsistorijā atzina viņu par vainīgu un nosodīja ar 50 dālde-

riem, — 30 Ropažu draudzei un 20 Virskonsistorijai par labu.

Nākošā 1730. g. viņam bij jāpieņem adjunkts. — Prāva pret

Jākobsa dēlu Heinrichu par kādas zemnieces izvarošanu 1721. g.,

lai gan izbeidzās formāli ar apsūdzētā attaisnošanu un sūdzētāja,
zemnieka Vāveru Sīmaņa nosodīšanu ar 10 pāriem rīkšu pie

baznīcas, met tomēr morālisku ēnu uz Jākobsa mājas dzīvi 10
.

Vieglākas bij no vīzitācijās materiāliem izrietošās sūdzī-

bas pret Suntāžu mācītāju Pauliju un Limbažu Ch. H. Fiki

par nolaidību Krimuldas draudzes mijapkalpošanā. (Cirkular-

bedienung). Paulijs bij ieradies vairāk kā gada laikā uz diev-

kalpojumu tikai vienu reizi un Fike — trīs reizes. Līdzīgu sū-

dzību cēla 1731. g. vīzitācijā pret Siguldas mācītāju Ticmani
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par to, ka viņš vēl ne reizi nebij ieradies uz dievkalpojumu Pē-

terupē, kas mazākais jau gadu iepriekš bij uzticēta pagaidu
apkopšanā viņam kopā ar citiem. Sods, liekas, bijis visiem

vienāds — brīdinājums („correction") un atgādinājums būt

uz priekšu čaklākiem 11
.

Fikem savā laikā, vēl Tarvastē esot,

bij pārmests, ka neturot katēchēsi ar dievgaldniekiem, bet tas

laikam izskaidrojams ar viņa pietisko virzienu, kas atrada citu

celsmīgāku (erbaulicher) sarunas vielu ar dievgaldniekiem nekā

katķisma atprasīšanu. Šis virziens bij, varbūt, arī iemesls pro-

testiem pret Fikes pārnākšanu uz Limbažiem 1721. g., kas iz-

virzīja par viņa pretkandidātiem ortodoksos kollēgas — Hildi

un Parīziju; citādi jau vairāk liecību par Fiki kā par apzinīgu

mācītāju, izņemot vīzitācijās sprediķi ne par uzdoto tekstu

1726. g. (sk. 169. lp.). Viņš nebaidās izteikt pārmetumu vācie-

šiem, ka tie maz nākot baznīcā un sauc vārdā landrātu Hel-

mersenu, kas pa pašu dievkalpojuma laiku braucis garām baz-

nīcai. Viņš arī sūdz muižrurus, kas liek kristīt bērnus mājās,

neiet kārtīgi pie dievgalda un patvarīgi rīkojas mirušo apbe-
dīšanā. Kādā oficiālā rakstā viņš uzsver, ka neviens no viņa

priekšniekiem nevarēs viņam pārmest nolaidību un vieglprā-
tību amatā, un ģenerālvīzitācija Limbažos 1739- g« marta beigās,

pusotra gada pēc Fikes nāves, patiesi rāda it apmierinošu baz-

nīcas dzīves ainu.

Mazāk pievilcīgā veidā Fiki rāda viņa sūdzēšanās pret Lē-

durgas Hāzi par to, ka tas iejaucies viņa draudzes apkop-

šanā. Viņa pirmajā sūdzības rakstā tiklab Hāze kā Virskonsisto-

rijā atrod tiešus apvainojumus und injurien",

Hāze), tā ka viņam tas jāņem atpakaļ, un pašā sūdzības ma-

teriālā viņam grūti dabūt savā pusē pat formālo taisnību, ne-

runājot par lietas tikumisko pusi. Še Fike tāpat kā viņa svai-

nis un virziena biedrs Fišers nosliecās uz farisējiskas paštais-

nības pusi, kas vienai pietistu daļai nebij sveša 12
.

1729* gadā ģenerālsuperintendents cēla sūdzību pret Dau-

gavgrīvas un Carnikavas mācītāju septiņdesmit gadus veco ma-

ģistru H» Meijeru par to, ka tas turējis dievkalpojumu un iz-

darījis amatdarīšanās neiesvētītā Carnikavas baznīcā. Meijers
aizbildinās ar to, ka patronese viņam likusi to darīt. Virs-

konsistorijā atzīst viņu par vainīgu, bet ievērojot viņa vecumu

un citus apstākļus soda tikai ar nopietnu brīdinājumu un 12



209

dālderiem naudas soda — pusi Carnikavas baznīcai, otru pusi

Virskonsistorijai. Dievkalpošanas liek pārtraukt līdz oficiālai

inaugurācijai. Šis gadījums rāda diezgan necienīgu stāvokli,

kādā nokļuvis kādreiz tik rosīgais darbinieks savās vecuma

dienās 13
.

Divdesmitos gados sākās arī Liezeres mācītāja un Piebalgas
adjunkta Fitkava lieta Virskonsistorijā (sk. augšā 137. s. lp.).

Baznīcpriekšnieka majora G. H. Funkes sūdzības pret Fitkavu

(1725. g., 1728. g. 15. VII. un 15. X.) pārmeta viņam gan at-

raušanos no dažiem mācītāja pienākumiem Liezerē, gan pār-

mērīga dievgaldnieku skaita pieņemšanu (150 vienā reizē), gan

Liezeres mācītājmuižas zemnieku kalpināšanu klaušās Piebalgā.
Lietas izmeklēšanai noturētas Liezerē prāvesta Hinkeldeja va-

dībā divas prāvesta tiesas sēdes 11. 11. un 13. V. 1729. g. Pa-

matojoties uz ievāktajām ziņām Virskonsistorijā aicināja Fit-

kavu uz savu tiesu 16. I. 1730. g. Pret viņu palika galu galā
3 apvainojumi: 1) viņš nenoturot pienācīgi māju apmeklēšanu

un katēchizācijas, 2) viņš pielaidis kādu atraitni otrreiz pre-

cēties ceturtdaļgadu pēc vīra nāves un 3) viņš pielaidis, ka

kāds mācītājmuižas zemnieks Grūslēnu (JDrauslen") Toms vi-

su savu mūžu nav gājis pie dievgalda un neprot arī tēvreizi.

Otrajam sūdzības punktam bij vairāk formāls raksturs. Lū-

gumi atļaut precēties priekš noteiktā sēru laika notecēšanas

ienāca toreiz konsistorijā diezgan bieži, un saimniecības ap-

stākļi bij tie, kas spieda atraitni jo drīz aizpildīt robu, kas

radies ar dzīves biedra nāvi. Fitkava rīcība arī šai gadījumā

bij attaisnojama ar lietderību. Pret pirmo punktu Fitkavs aiz-

bildinājās ar savas draudzes lielumu un savu atstato dzīves

vietu: viņa apstākļos māju apmeklēšana un katēchizācija neesot

izvedama („unpracticables Werk"). Grūslēnu Tomu viņš apzīmē

par inflantieti, kas neesot „ne mūsu tautības ne ticības" un jau

60 gadus vecs. Viņš negribot pātarus mācīties, un visi sku-

binājumi tāpēc bijuši veltīgi. Virskonsistorijas vienbalsīgais
spriedums atzina Fitkava „nolaidību amata izpildīšanā" un so-

dīja viņu ar nopietnu brīdinājumu un pamudinājumu. 1731. g.

vīzitācijās protokols rāda Liezeres draudzes baznīcas dzīvi to-

mēr ciešamā stāvoklī, un ģenerālvīzitācija Vecpiebalgā 1740. g.

6. un 7. oktobrī atrod pat samērā ziedošu draudzes dzīves

ainu. Baznīca allaž ļaužu pilna, lielos svētkos ļaudīm jāpaliek
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pa daļai ārpusē. Katķismu prot lielāko tiesu visu, kaut ari

bez izskaidrojumiem, ar katēchēsi kommisija arī mierā. Vairāk

par Fitkavu arī nekādas sūdzības nav dzirdamas. Viņš, liekas,

bijis diezgan iecienīts mācītāju vidū un arī citā sabiedrībā,

vairāk reizes tiek izredzēts par Virskonsistorijas uzticības per-

sonu, un baznīcas virspriekšnieks f. Bergs pēc prāvesta Chr.

Mullera nāves liek viņu 1733. g. sākumā Virskonsistorijai priek-
šā par prāvesta vietas izpildītāju vīzitācijās kommisijā 14

.
Pār-

skatot visas ziņas, kas uzglabājušās par Fitkavu, būs laikam

gan jāatzīst, ka sūdzība pret viņu ir visvairs Funkes intrigu

auglis.

3. Sūdzības piar mācītājiem trīsdesmito gadu sākumā. Spe-

ciālvīzitācijas trīsdesmito gadu sākumā cēla dienas gaismā sū-

dzības pret vairākiem mācītājiem par kūtrību un nolaidību vai

nepienācīgu uzvešanos: 1731. g. janvārī pret Neuču Daugav-

grīvā, 1731. g. martā pret Pauliju par viņa nekārtīgu vikārē-

šanu Madlienā un 1732. g. februārī pret Oksfortu Ļaudonā un

Lubānā, Skodeiskiju Koknesē un Prātoriju Kalsnavā. Veselu rin-

du nekārtību atrod pie F. J. Neuča (Philip Jacob Neutzsch)

Daugavgrīvas draudzē. Tas dzimis prāģietis, bet ieradies Rīgā
ar rekommandāciju no Maskavas un 1730. g. jūlijā ordinēts par

Daugavgrīvas mācītāju. Mīlgrāvja zemnieki sūdzas vīzitācijās

kommisijai 25. I. 1731. g. par jaunā mācītāja cieto nelaipno

dabu un nepienācīgo izturēšanos: ienāk arī vēl citas sūdzības.

Viņš bojājis baznīcas vīnu, piedzirdījis pērminderus un arī

pats piedzēries, gājis pat iereibis ciemā, ievedis īpašu krusta

nešanu procesijās, prasījis par laulāšanu lielāku maksu un

lielāku kūmu naudu. Vispār Neučs ir dīvains kungs. Viņš
sola kommisijai rādīt kādu zemes tiesas reskriptu par baznīcas

soda uzlikšanu, bet otrā rītā izrādās, ka viņš aizbēdzis no

mājām. Vēlāk viņš devās uz ārzemēm, paņemdams līdz vairākus

draudzes dokumentus, un tā arī nozuda no Vidzemes baznīcas

iestāžu redzes aploka. Virskonsistorijā veltīgi apprasījās pēc

viņa un aizvestiem dokumentiem Hamburgā 1731. g. rudenī

un Saksijā 1732. g. aprīlī ls
.

Pakūtrs savos amata pienākumos izrādījās Kokneses mācī-

tājs Joach. Ernsts Skodeiskijs (Skodeiskv); tas atmetis pa-

visam katķisma prasīšanu baznīcā, nekatēchizē draudzi, ne-
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apmeklē ne mājas, ne skolu, arī dažās muižās nav bijis gadiem

ilgi. Draudzes locekļu saraksta viņam nav vēl pēc 13 gadu
darbības. Bet sieciņus viņš saņem kārtīgi: tas pienākoties pēc

ķeizara pavēles. Zināšanu pārbaudījuma rezultāti — ļoti slikti.

Skodeiskijs aizbildinās ar neveselību, kas viņu pastāvīgi ka-

vējot. 1727. g. rudenī viņu izputinājis zirgs, tā ka pārlauztas
3 ribas; vēlāk viņš atkal izmežģījis labo celi, tā ka vēl vienmēr

jāklibo. — Skodeiskijs aizrāda, ka galvenais sūdzētājs, apriņķa
kommisārs f. Hafsteins sacēlies pret viņu tikai aiz personīga

niknuma („privat rancor), tādēļ ka ņēmis ļaunā pārmetumus

par dievkalpojuma neapmeklēšanu un atraušanos no dievgalda.
Viņš aizbildinās ar savu „vājo vecumu". Virskonsistorijā bei-

dzot 18. VII. 1733. g. atzīst viņu par vainīgu nolaidībā, bet

pelnīto stingro sodu (nachdruckliche Ahndung) atlaiž, apmie-
rinoties ar brīdinājumu un pamudinājumu turpmāk labāk iz-

pildīt savu amatu. Tūlīt pēc sprieduma Skodeiskijs arī saņem

oficiālu ģenerālsuperintendenta brīdinājumu, bet ar to, liekas,

viņa darbība netika uzlabota. Ģenerālvīzitācija viņu pašu vairs

neaizķēra, bet viņa 21 gadu garās darbības (1719- apr. — 1740.

nov.) bezdarbības sekas vēl jūtamas viņa pēcnācēja laikā. 1748.

g. janvārī ģenerālvīzitācijas kommisijai toreizējais Kokneses

mācītājs Gotlībs Rīmanis (1742—1763) paskaidroja, ka at-

radis draudzi pavisam bez zināšanām (ganz unwissend) un ļau-
dis paraduši nemaz nesūtīt jaunatni, īpaši meitenes skolā. Skolā

tad arī tik 3 skolēni un mācības bērnus mācītājs „nevar pa-

turēt" sagatavošanas mācībā ilgāk, kā vienu dienu, lai arī

labprāt būtu gatavs mācīt tos dažas nedēļas. Kommisija atrod

draudzi bez krietniem kristietības pamatiem („schlecht m ihrem

Christentum gegrūndet"), īpaši sievietes palikušas „vislielākā

nezināšanā." Baznīcā ļaudis nāk kūtri, it īpaši no Pļaviņu

apkārtnes; pat pērminderi nāk reti baznīcā. Bet dzeršana dziļi

iesakņojusies. Pļaviņu apkārtnē daudzi arī paši kristī bērnus

un nemaz nenes tos mācītājam iesvētīt, pat nedod viņam ne-

kādu ziņu. — Zīmīgi, ka Liepkalna draudze, kas 1721. g. bij

pārgājusi pie Skodeiska, pēc dažiem gadiem (vēlākais 1726. g.

vasarā) jau no viņa atraisījusies, laikam taču nebūdama ar viņu
vairs mierā. Materiālā ziņā Skodeiskis pratis sevi labi no-

stādīt: viņš miris kā Vinkelmaņa muižas īpašnieks l6
.

Pārejas smagākiem apvainojumiem apkrautas personas bus
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apskatāmas tālāk plašākā sakarā. Te laika ziņā pieslejas kāda

cita lieta, kas rāda tā laika baznīcas vadoņu stingros uzskatus

par mācītāja amata pienākumiem. Prāvests Mūllers sūdzējās
10. L 1732. g. par Gulbenes mācītāju Hikšteinu, ka tas pa-

sniedzis sv. vakarēdienu majora K. Fr. f. Taubes ģimenei no

Tūjas muižas. Vecais majors f. Taube dzīvojot nāvīgā ienaidā

ar savu kaimiņieni un radinieci Lichtenbergera kundzi, bet

viņa dēls atkal uzturot ar to pa to laiku, kamēr viņas vīrs ka-

vējoties veikala darīšanās Maskavā, nelikumīgus sakarus. Lie-

tai, varbūt, ir mazliet personiska nokrāsa, jo Mūlleram bija ar

Taubēm bijuši 1730. g. strīdi par viņu draudzes piederību un

pret Mullera gribu Virskonsistorijā bij atļāvusi viņiem turēties

pie Gulbenes draudzes, kur viņiem bij arī savi īpašumi. Mūl-

lers bij viņus atlaidis, apzīmēdams vecos Taubes par kūtriem

baznīcgājējiem (braucot dievkalpojuma laikā baznīcai garām),
bet tēvu un dēlu par piedauzīgiem dzērājiem („ārgerlich Ge-

soffe") un 6. baušļa pārkāpējiem, kas uzturot sakarus ar aiz-

domīgām personām. Tagad Mūllers uzsvēra, ka viņš esot ie-

priekš jau brīdinājis Hikšteinu, ka Taubes esot nesagatavoti
un necienīgi baudīt sv. vakarēdienu, bet viņš tomēr rīkojies

pēc Taubes ģimenes gribas. Hikšteins aizbildinājās, ka viņš

neesot zinājis par ģimenes nāvīgo naidu, bet par jaunā Taubes

sakaru gan, taču māte lūgusi viņu par to ar dēlu nerunāt un

viņš tad šo pārkāpumu arī nav licis viņam pie sirds. Virs-

konsistorijā nolēma 2. 111. 1732. g. atstādināt Hikšteinu no amata

uz 6 nedēļām un sodīt ar 20 dālderiem 17
.

4. G. F. Praforijs. Gotlībs Fridrichs Prātorijs (Praetorius),

agrākā Madlienas mācītāja dēls, kas bij ieguvis Vitenbergā ma-

ģistra grādu,, tika 1721. g. ordinēts par Kalsnavas mācītāju.

1726. g. augustā viņu aicināja izpildīt mācītāja pienākumus
arī Liepkalnā, un viņš tos gan uzņēmās, bet pildīja diezgan
kūtri un drīz atkal atraisījās pavisam. Pēc astoņu gadu dar-

bības viņa dīvainības sāka nākt ausīs priekšniecībai.

Viņš pats iesūdzēja 1729. g- 5. VII. kādu Kalsnavā ienākušu

igauni no Ludzas stārasta novada, Vikuļēnu Andžu, kas sevi

sauca par „pāvesta ticības locekli" un bij braucis laulāties

pie katoļu priestera Krustpils slabodā. Izklaušinot apsūdzēto

un viņa sievu, Cēsu zemes tiesa dabūja dzirdēt tādas lietas,
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ka kautrējās („hielt vor bedenklich) tālāk prasīt par Prātorija
darbību. Vikuļēnu Andžs stāstīja, ka Prātorijs prasot ļoti

daudz akcidenču: pie dievgalda nepieņemot arī tādus, kas

protot mācības, ja tie nenesot dāvanas, bet sevišķi daudz iz-

spiežot no brūtes pāriem. Dūdumu („Duden") Mārtiņš aiz-

nesis medu, sviestu, zivis un medījumu 5 dālderu vērtībā.

Pats Andžs, kam bijis grūti iemācīties pātarus, netik vien

aiznesis pāris putnus un sviestu, bet arī izkalpināts vēl sakņu
dārzā pie kāpostu dobju taisīšanas un mēslošanas un laukā pie

aršanas. Tādā kārtā viņš tomēr negribējis izpelnīties tiesības

pāriet luterānismā un tādēļ atteicies no nodoma mainīt ti-

cību un uzmeklējis katoļu priesteri, kas laulā lētāk. Viņa
sieva sūdzas, ka mācītājs tāpēc, ka viņa pēc sava pirmā vīra

nāves aizgājusi dzīvot pie Andža, atklāti nolamājis un no-

lādējis viņu no kanceles. — Izmeklēšanas aktis nosūtītas Pils-

tiesai, kur tās reģistrētas 10. XI. un pagaidām palikušas guļam.
Arī Virskonsistorijai jau 1729- g. ienāca kāda V. J. Brauna

sūdzība par Prātorija „nelāgo uzvešanos un naidīgo dzīvi".

Sūdzība atkārtota 1730. g. ar norādījumu, ka apstākļi tapuši

ļaunāki, un ar lūgumu, vai nu pārcelt Prātoriju vai ļaut lū-

dzējam meklēt citu bikts tēvu. — Pa tam bij ienākusi arī

vēl cita sūdzība. Aiz Prātorija varmācības no mācītājmuižas

bij aizbēguši divi zēni un viena meitene. Mācītājs, dabūdams

zināt, ka tie atraduši patvērumu Ģeicēnu un Liepnieku („Lepe-
neeck und Geizan") mājās, iebraucis tur naktī ar 6 cilvēkiem,

atņēmis bēgļus, ieslēdzis dzelžos un aizvedis atpakaļ uz mā-

cītājmuižu. Svētdien pēc sprediķa viņš no kanceles nolādējis

Liepnieku Jēkabu un Ģeicēnu Andžu kopā ar viņu sievām,

bērniem, saimi un visu, kas viņiem pieder. Viņš pasludinājis,
ka gribot uzkraut viņiem lāstus, ko pats Dievs licis. No-

saukdams pēc kārtas katru lietu, viņš katrreiz piebildis: „No-

lādēts!" un nobeidzis: „lai viss, kas viņiem pieder, pārvēr-
stos par pīšļiem un pelniem un izputētu gaisā". Tad licis

visai draudzei mesties ceļos un trīs reizes saukt visiem kopā:

~Āmēn! lai tas notiek!" Tad skaitījuši: „Mūsu Tēvs". No-

lādētie bijuši satriekti, draudze vienās šausmās.

No 12.—14. VIII. 1730. noturēja Kalsnavā prāvesta tiesu

lietas izmeklēšanai, uņ 30. IX. izsprieda to Virskonsistorijā.

Apsūdzētais mēģina dažu ko noliegt un aizbildinās ar to,, ka
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aizbēgušo dēļ viņa sievai un bērniem bijis jāiet zirgus un govis

ganīt un viņa 7 gadus veco meitenīti nospēris zirgs. Viņu at-

zīst par vainīgu un atstādina no amata uz 1/4 gada, uzdodot

draudzes apkopšanu šai laikā kaimiņu mācītājiem un piešķi-
rot viņiem par to astoto daļu no Prātorija ienākumiem, bet

no akcidencēm pusi. — Kad Prātorijs ceturtajā adventē (22.

XII.) atkal atgriezās savā darbā, uz pirmo dievkalpojumu tika

kommandēts saslimušā prāvesta vietā Cesvaines mācītājs N.

Vurms, kuram klāt esot, viņš atkal pēc sprediķa nolasa vārdu

pa vārdam īpašu priekšā rakstītu nolūgšanos (Deprecation)
latviešu valodā. Vurms arī nokārto ar Prātoriju vikāru at-

algojuma lielumu: astotā daļa ienākumu ir 24 vērdiņi naudā

un no katras labības viens pūrs bez pussieka.
1732. g. vīzitācijā atklāja Prātorija nolaidību draudzes ap-

kopšanā. Sūdzējās, ka viņš kūtrs sprediķošanā, ka nemaz ne-

tur nedēļas katēchēses, ka liek Vietalvas draudzei ilgi sevi

gaidīt, vācu dievkalpojumus tur nolaidīgi un latviešu — sāk

vēlu, gandrīz vienmēr pēc pusdienas, tā ka jāizdala sv. va-

karēdiens rijā pie uguns. Mācītājs aizbildinājās ar sliktiem

ceļiem un amatdarīšanām ceļā. Daudz bij arī sūdzību par

pārmērīgām atalgojuma prasībām un labvēlīgāku izturēšanos

pret tiem, kas vairāk devuši. Par saimnieka un saimnieces

apbedīšanu prasīts tik daudz, ka nevarot nekādā galā tikt,

kaut gan tā jau dodot šķiņķi un pusdālderi. Dievgaldniekiem
prasot nevien parasto rausi, bet arī vēl vienu „balto" (vēr-

diņu). Beidzot nāca klajā paša mācītāja piedauzīgā rīcība.

Ļaudis sūdzas, ka nekad nevarot zināt, kad mācītājs spredi-

ķos baznīcā, jo viņš bieži mēdzot aizceļot, iepriekš par to

neko neziņojis. Visos braucienos maģistru pavadot rēdnieka

(sedlinieka) Miknera sieva: ar to viņš kopā braucot uz Rīgu

un citur, kopā arī apbraukājot zemnieku mājas un pārnak-

šņojot tur, pat kopā ejot pirtī. Rēdniece dzīvo mācītājmuižā,

un diezgan nekautrīgi maģistrs un viņa viens ar otru mīlinā-

jušies („caressiret"). Tā tas notiekot jau 2—3 gadus, kaut gan

mācītājam pašam sieva un 6 bērni. Prātorijs gan mēģina aiz-

bildināties: Rēdnieci viņš ņemot līdz kā ķekšu, lai varētu

dabūt visur siltu zupu: zemnieku cieņu — pienu un speķi —

viņš nepanesot. — Kommisija pavēlēja divu nedēļu laikā at-

laist Miknerieni. Bet piedauzīgā dzīve turpinājusies arī vē-
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lak, kaut gan Mikneri aizgājuši no mācītājmuižas uz mācītajā

māju Ragārēm.
Zemes tiesai uzdeva izmeklēt lietu, un tā sūta īpašu iz-

meklēšanas kommisiju ar 2 piekomandētiem mācītājiem (prā-
vestu Meiju un Harnaku) divas reizes uz Kalsnavas mācītāj-

muižu. Prātorijs liedzās līdz pēdējam, aizrādīdams, ka lie-

cinieki uzstājoties pret viņu, vai nu citu uzpirkti, vai aiz ļaun-

prātības. Bet liecības atklāj ne vien pilnā mērā viņa izvirtu-

šos sakarus ar Miknerieni, bet diezgan noteikti („semiplene")
arī kalpones Mades izvarošanu un mācītāja kundzes ķirci-

nāšanu; pēdējā tomēr pati neko pret vīru neliecina. lenāk

arī liecība, ka Prātorijs svētdienās darījis alu.

Jau pa izmeklēšanas laiku Virskonsistorija aizliedza 19. 111.

1733» Prātorijam izpildīt amata darīšanas un sodīja viņu ar

50 dālderiem par to, ka nav sekojis Virskonsistorijas pavēlei

un nav pārtraucis sakarus ar rēdnieci. Zemes tiesa aizliedza

Prātorijam atstāt mācītājmuižas robežas un nolika viņu divu

kareivju uzraudzībā. Miķnerieni tūliņ apcietināja. — 4. IV. ze-

mes tiesa piesprieda vainīgajiem bargu sodu. Prātorijam jā-

nolūdz draudze vācu un latviešu dievvārdos Kalsnavā un

Vietalvā praeconceptis verbis (iepriekš noteiktiem vārdiem),

abās vietās vācu draudzē vienreiz jāizcieš baznīcas sods, jāiet

vienu gadu cietumā un 6 nedējas tornī pie ūdens un maizes;

jāsamaksā arī visi tiesas un izmeklēšanas izdevumi. Mikne-

rienei piespriež cietumā 12 pāru rīkšu kā arī izraidīšanu no

zemes. Pat viņas vīrs neiziet sveikā, tāpat arī izvarotā Made

„par slēpšanu" (viņu nosoda ad poena adulterii simplicis). Mā-

cītāja kundzi atzīst par vainīgu, bet atstāj bez soda.

9. VIII. 1733. Virskonsistorija sprieda savu tiesu par Prā-

torija „kauna pilno un skandalozo dzīvi, pavēlu neizpildīšanu,

nolaidīgu un kūtru amata izpildīšanu, svētdienas sagānīšanu
un naidnieku lādēšanu no kanceles", ko viņš vēl atkārtojis, kaut

gan jau reiz par to sodīts. Nolemj atcelt viņu no vietas

un amata, kā „kauna traipu", un atklāti atņemt viņam mēteli

un apkakli. Tūlīt arī atņem visus ienākumus. Mācītājmuižas

ienākumus un tās zemnieku māju nodevas atstāja Prātorija

bērniem, bet citu visu paredzēja pēcnācējam.

Par piedauzību, ko Prātorijs sagādājis draudzei liecina Bi-

senieku Jānis. Kad viņš redzējis, ka mācītājs skūpsta Mik-
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nerietu, tad nav vairs gājis pie dievgalda. Viņš nevarot uz-

ņemties mācītāja grēkus, jo esot pats liels grēcinieks. „Vai

ar šādu dzīvi mācītājs spīd savā draudzē kā spodra gaisma,
kas jāmīl tāpat, kā tas, kas viņu sūtījis, un dzīvojot šķīsti..."

Sestā janvārī 1734. g. Kalsnavā ieveda jaunu mācītāju Ca-

chariju Šroteru. Prātorija kundze ar bērniem dzīvoja pagai-
dām mācītājmuižas ērbeģī, viņš pats, slepeni aizvākdamies

prom, bij paņēmis līdz baznīcas grāmatas. Tikai pēc mēneša

ieradās pats Prātorijs un nodeva Šroteram grāmatas. Viņš

bij atgriezies no Kurzemes un mēģināja tikt vaļā no naudas

soda, žēlodamies par «nepanesamo postu", ko piedzīvojusi ta-

gad ģimene un viņš pats. Ar savu rīcību viņš, liekas, zaudējis

pat ļaužu līdzcietību, un ar lielu nepatikšanu viens otrs nolaiž

kaut ko no iekasējamās soda naudas. Visas cerības viņš tad

liek uz sievas tēva un sievas mātes atstāto mantu 18
.

1748. g. ģenerālvīzitācija atrada Kalsnavu un Vietalvu

par vienu no vissliktākajām Vidzemes latviešu draudzēm. Zem-

niekus atzina par „trakuļiem un rupjiem" („wūste und rohe

Leute"). Viņi ļoti kūtri nāk uz baznīcu, kalsnavieši vēl kū-

trāk nekā vietaivieši, ierodas vēlu (daži pēc desmitiem, daži

arī uz vienpadsmitiem); un tie paši, kas atnākuši, sadzeras

papriekš krogā un iereibuši („mit einem halben Tummel") ie-

rodas baznīcā. Katru otru svētdienu, kad nav mācītāja diev-

kalpojuma, sanāk vislielākais 2—3 klausītāji, bieži nav ne-

viena. Dievgaldnieku samērā maz, un tie paši tikai lielos pulkos
ziemsvētkos un vasarsvētkos. Bērnus necik nesūta skola. Pā-

tarus un katķismu mācās tikai, lai tiktu pirmo reizi pie diev-

galda un varētu apprecēties. Bērinieki un kristībnieki saro-

das priekšlaikus pie baznīcas un traucē dievkalpojumu. Par

kūmām ņem jaunekļus un jaunavas, kas paši vēl nezin, ko

kristība nozīmē. Pārbaudījums izdodas ļoti slikti: daudzi ne-

prot atsacīt katķisma tekstu, un lielākā daļa nezin nekā at-

bildēt uz uzstādītiem jautājumiem. — Draudzes bēdīgais ga-

rīgais stāvoklis pamudinājis mācītāju Šroteru iesniegt ģenerāl-

kommisijai īpašu sarakstu, kurā minētas nekārtības, kādas viņš
atradis priekšā, stājoties vietā 1734. g., un kas „vēl lielāko

tiesu turpinās, jo trūkst labu baznīcpriekšnieku un muižas

nesniedz vajadzīgo palīdzību". Arī vīzitācijās protokols rāda,

ka sava daļa atbildības par slikto iekšējo stāvokli jānes arī
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muižturiem, bet tomēr galvenā kārtā tās gan būs Prātorija

postošās un ārdošās darbības sekas, kas liek konstatēt vēl

14 gadus pēc viņa aiziešanas, ka «vecajiem ļaudīm nav pa-

tikas pie Dieva vārdiem" un ka „Kalsnavieši dzīvojot kā lo-

pi" (Bvp).

5. Daniels Gleichs. Dāniēla Gleicha dzimšanas vieta un

laiks kā arī izglītības gaita nav zināmi. Ap 1727. g. viņš ie-

nācis no ārzemēm kā teoloģijas students un nācis tuvākos

sakaros ar Noo mācītāja Ārensa ģimeni. Kad fon Reuterna

kundze 1730. g. taisījās aicināt viņu uz Rubeni par mācī-

tāju, izrādījās, ka viņš grib panākt savas saderināšanās šķir-
šanu. Priekš 3 gadiem viņš, kā pats saka, pierunāts („per-
suadiret worden") saderināties ar Ārensa meitu Zāru Mariju.
Dažādas lietas un apstākļi, ko viņš vēlāk dabūjis zināt, esot

pārgrozījuši viņa prātu: mīlestības vietā radies naids

un spējš rūktums". Nākamais sievas tēvs tomēr negribēja la-

bis prātis atlaist līgavaini, un tas izgaidījies 4 mēnešus Rīgā

labvēlīgu atbildi, iesniedza Virskonsistorijai 23. VI. 1730. g.

lūgumu šķirt saderināšanos. Liekas, paša ģenerālsuperinten-
denta starpniecība panāca noliktā izspriešanas dienā 15. VII.

izredzes uz izlīgšanu miera ceļā. Nākošā dienā arī ienāca

oficiāls izlīguma raksts, kas paredz pilnīgu labprātīgu šķir-

šanos, pie kam Gleichs sola nomaksāt divu gadu laikā pie

Ārensa ietaisītos parādus, 148 dālderus. Līgavai par veltīgu

gaidīšanu Gleichs izmaksā 100 dālderus ar asignāciju. Virs-

konsistorijā atzina derības par šķirtām, atprasīja abām pu-

sēm derību dāvanas („sollen die Mahl-Schatze ebenfalls allhie

eingeliefert werden"), bet izteica Gleicham pārmetumu par

vieglprātību solījuma došanā un piesprieda viņam pat 50 dāl-

derus soda, citiem par biedinājumu: kā mācītāja amata kandi-

dātam viņam vajadzējis zināt, ka laulības noruna nav joku
lieta. Sodu viņam vēlāk gan atlaida viņa „lielās nabadzības un

bēdīgo apstākļu dēļ", bet aizliedza viņam par to runāt 19
.

Tai pašā gadā 30. VIII. (Domin. XIV Trinitatis) ieveda

Gleichu par Rubenes mācītāju, bet tur viņš palika tikai

2 1k gada. Viņš izliekas attīstām lielu rosību. Virskonsistorijai

viņš iesūta sūdzību par zemniekiem: viņi izturoties naidīgi

pret baznīcas parašām un musinot un pavedot viens otru.
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Zemnieku mājas apmeklējot, arī viņam rodoties visādas grū-

tības. Bet izrādās, ka viņš vācis kopā sūdzību materiālu diez-

gan pavirši: pieņēmis arī tenkas, un tā viņš nonāk diezgan

neizdevīgā stāvoklī Virskonsistorijas priekšā; viņam jāatzīstas,

ka apsūdzējis par machinācijām ar oblātu kādu čaklu baznīcas

apmeklētāju un krietnu cilvēku, Lielgaidēnu Mārci, paļauda-
mies uz kādu pamatīgu dzērāju, Mazstrazdu Jāni.

Gleicha nenosvērto raksturu nostāda vēl nepievilcīgākā gai-
smā kādas Stūrcenbergas sūdzība Virskonsistorijai: Gleichs

esot pierunājis 1731. g. sākumā viņas dēlu pieņemt uz lau-

kiem (laikam Rubenē) skolotāja vietu, bet pēc pusgada jau
atcēlis viņu no amata, ar pērienu piedabūjis viņu atdot savu

„skolotāja pilnvaru" un padarījis viņu par savu staļļa puisi,

nelaizdams vairs prom. Kad puisis 1732. g. vasarā izbēdzis,

viņš licis viņu, kā dzimtcilvēku, važās saslēgtu atvest atpakaļ.

Gleichs, liekas, pratis ar savu valodu un uzstāšanos val-

dzināt cilvēkus un mīlējis labprāt daudzināt sevi un savus

darbus. Viņam arī nav trūkuši labvēļi ne Virskonsistorijā

(eventuāli pats Brūninks?) ne arī citur. Tā prāvesta Mullera

atraitne jau trešā dienā pēc vīra nāves, ziņodama par to Virs-

konsistorijai (21. VI. 1732.), izteic vēlēšanos, lai viņai dotu

Gleichu par mācītāja vietas izpildītāju. Gleichs, kam ma-

teriālais stāvoklis Rubenē diezgan grūts, tūlīt pieķeras izredzei

dabūt vienu no labākajām mācītāja vietām Vidzemē. Oktobrī

viņš, saņēmis jau vokāciju uz Alūksni, griežas ar īpašu rakstu

pie Virskonsistorijas un, izrādīdams lielu gādību par Rube-

nes draudzi, atzīmē pats savu centību un panākumus un dod

dažādus aizrādījumus par Rubenes vajadzību nokārtošanu.

jßaksta sākums raksturīgs un zīmīgs: „Tā kā Visaugstākais
pēc sava brīnišķā visgudrākā un svētā padoma licis man ta-

gad aiziet no Rubenes draudzes un nu ganīt Alūksnes Kristus

draudzi, par ko es viņam pateicos savas sirds visdziļākā paze-

mībā un esmu apņēmies („willig und bereit bin") par to uz-

ticīgi kalpot viņa vārdam visu savu mūžu un nenogurstošā
un neapnicīgā čaklumā ar viņa gara spēcīgu žēlastības pa-

līdzību strādāt viņa baznīcas vīnkalnā; bet arī uzskatu par

savu pienākumu („mich schuldig und verpflichtet finde") gana

uzticībā, saskaņā ar savu zvērastu un tā tad labā nodomā,

vēl priekš manas šķiršanās, cik man iespējams, rūpēties par
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Rubenes draudzes, it īpaši turienes zemnieku, dvēseļu nākošo

celsmi (Erbaung), lai mani līdzšinējie pūliņi, ko es nopietnībā
esmu tur pielicis un uz to virzījis, proti: jel cik necik iz-

vest Rubenes draudzes zemniekus no neaprakstāmās rupjās

nezināšanas, kurā viņus diemžēl esmu atradis, un dot viņiem

pamazītēm labāku jēdzienu par kristietību, nebūtu pavisam

veltīgi, vai kā saka — it kā ūdenī iemesti, kas gan ļoti viegli
varētu notikt un arī notiktu, ja zemnieki pēc manas aizieša-

nas no šejienes, paliktu bez tādas mācības, pie kādas es vi-

ņus esmu pieradinājis un pieturējis, — tad es iedrošinos vis-

pazemīgākā kārtā celt priekšā augsti godātai Ķeizariskai virs-

konsistorijai, ka visaugstākā nepieciešamība prasa, lai augsti

godātā Ķeizariskā virskonsistorijā nu gādātu, ka krietns vācu

paidagogs („ein zum informations-werk tūchtiger teutscher

Mensch")... tiktu iecelts še par skolotāju v. t t." 20
.

1732. g. 3. XII. Gleichu ieveda Alūksnē, un viņš dzīvoja sā-

kumā labā saticībā ar priekšgājēja atraitni un viņas lielo ģi-
meni. Viņš apprecēja vienu no Mūllera meitām un paturēja 3

bērnus savā namā, arī žēlastības gadam beidzoties, kad pā-

rējie pārgāja uz Babeckas muižiņu (Babetzkv). Trūkst diem-

žēl jebkādu ziņu par Gleicha sadzīvi ar sievu, kas mirusi

iten drīz — 1735. g. novembrī vai decembrī un, liekas, pārdzī-

vojusi dziļu traģiku.

Jau 1733. g. sāka ienākt Virskonsistorijā sūdzības par Glei-

chu. Starp sūdzētājiem bij redzamas personas, piem., Cēsu

apriņķa zemes tiesnesis vēlākais Virskonsistorijas presidents
f. Volfenšilds; kopā ar f. Krāmu (Krahm) viņi sūdzējās, ka

Gleichs negrib viņus pieņemt pie dievgalda. Arī, no mazāk

cienījamas puses nāca ziņas par Gleicha ārkārtējo stingrību
draudzes disciplīnā, bet Virskonsistorijā tur, liekas, neredzēja

pagaidām neko ļaunu. Atbildēdams uz kādu sūdzību, Gleichs

deva Virskonsistorijai par sevi šādu liecību: „Es pateicos vis-

pirms savam Dievam visdziļākā pazemībā par man piešķirto

viņa žēlastības spēku, ar ko es izpildu visus mana svētā amata

darbus katru reizi ar tādu uzmanību un pareizību, ka (bez tukšas

slavas) neviens cits mācītājs šai zemē nevar pārspēt mani šai

ziņā; tā tad ir misējums, ka es kādu, kas grib nākt pie Kunga
vakarēdiena, būtu atturējis no tam un atraidījis bez iemesla...

Bet pats Pestītājs man pavēlējis Mateus cv. 7. nodaļā, lai es
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arī pie tam apietos uzmanīgi ar man uzticēto svētumu un

nedotu to suņiem nedz arī mestu cūkām pērles priekšā, un

cienījamie baznīclikumi dod man XL nodaļā 6. § pienācīgu

mācību, kā man jāizturas, raidot zināmas personas prom no

svētā vakariņa. Turklāt arī mana paša sirdsapziņa atgādina

man nepasniegt sakramentu tam, kas grib to saņemt, tā teikt,

acīm redzot, sev pašam par sodu; lai es, kam pienākas gādāt

par šāda cilvēka dvēseles glābšanu, netaptu par viņa dvē-

seles pazudināšanas veicinātāju..."

1735. g. oktobrī ienākusi Virskonsistorijā Bejas muižas

muižtura G. P. f. Ross'a un Streides Tvrohl'a atraitnes kop-

sūdzība pret Gleichu līdz ar lūgumu atļaut viņiem turpmāk
turēties pie Apukalna draudzes. Sūdzētāji pārmet Gleicham

lielu uzpūtību, naidīgumu un partejiskumu un sola sīkākas zi-

ņas uzdot gaidāmajā baznīcas vīzitācijā. Ross min Gleicha

atteikšanos nākt pasniegt svēto vakarēdienu viņa mātei nāves

gultā un liegšanos ielaist tās šķirstu baznīcā, prasības, ko vēl

varētu izskaidrot ar Gleicha pašapzinīgo stingrību un lielo

pedantismu draudzes disciplīnā. Bet Tvrohl'a kundze jau runā

par viņa dzeloņainām vēstulēm („da er mich m seinen stach-

lichten Brieffen auf des schimpfflichste durchzogen"), par viņa

patvarību lopu ķīlāšanā un viņas nopļauto pļavu ražas piesa-

vināšanos. Abi uzsver pat savu riebumu („rechten Eckel und

Abscheu") pret Gleichu. — Virskonsistorijā pieprasīja Glei-

cham noteiktā laikā paskaidrojumus, bet viņš vilcinās ar at-

bildi. Pirmā diezgan garā rakstā, kas ienāk 17. I. 1736., viņš

aizbildinās, ka nespējis laikā atbildēt slimības dēļ, un cenšas

modināt pret sevi līdzcietību. Kopš 18. XI. grūtas slimības

lēkmes saistot viņu gandrīz pastāvīgi pie gultas; sūdzība esot

nepatiesa pēc satura un nepareiza pēc formas. Tieši paskai-

drojumi nāk tik pēc otrreizēja pieprasījuma uz vasaras bei-

gām. Gleichs noteikti noraida abas sūdzības un vērš pār-

metumus pret pašiem sūdzētājiem. Ross esot labi zinājis, ka

viņš bijis novārdzis slimības dēļ, ka viņa sieva arī bijusi

slima, bet tomēr tentationis gratia (kārdināšanas nolūkā) uz-

aicinājis viņu pie savas mātes. Viņš un Tvrola kundze esot

musinājuši arī citus muižturus pret viņu. Turklāt Tvrola kun-

dze pati patvarīgi ielauzusies mācītājmuižas mežos un pļa-
vās. Gleichs uzstājas noteikti pret abu sūdzētāju pāriešanu
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pie cita mācītāja, bet uzsvērdams savu laipnību („ich~. ihnen,

auch wenn sie mich gekrānckt und chicaniret, weit liebreicher

begegnet, als sie von anderen vor mir je gespūret und genos-

sen"), izteic gatavību izlīgt, un ja tas neizdotos, tad liek priekšā
iecelt speciālu izmeklēšanas kommisiju ar laicīgiem un ga-

rīgiem locekļiem. Virskonsistorijā, nevēlēdamās plest lietu pla-
šumā un gribēdama izvairīties no tālākām jukām („fernere

besorgliche Zerrittungen") lika priekšā 28. X. 1736. g. prāvestam
Vurmam un Alūksnes baznīcpriekšniekam samierināt Tvrola

kundzi ar mācītāju, bet no labā nodoma nekas neiznāca. Pret

Gleichu sāka krāties vēl jauni apvainojumi un sūdzības, kas

pieauga par veselu lavīnu un iznīcināja Gleicha spoži uzsākto

mācītāja kar jēru Vidzemē.

Alūksnes skolas vīzitācijā ap ziemsvētkiem 1735. g. deva

arī materiālu apsūdzībai pret Gleichu. Prāvests N. Vurms

atzīmē savā ziņojumā, ka pa Gleicha darbības laiku Alūksnes

zemnieku draudze pavisam izgājusi no kārtības un skolā visu

laiku nav bijis vairs neviens skolnieks. Labvēlīgi viņš atsau-

cas par slepenpadomnieka valdības padomnieka Hermana f.

Fītinghofa (Vietinghoff) rīcību. Viņš gan jau kopš 1710. g.

bij Alūksnes muižas nomnieks, bet tikai tagad, palicis akls,

viņš atbrīvojās no saviem amatiem un varēja piegriezt lie-

lāku vērību draudzes garīgai dzīvei. Lai paceltu izglītību, viņš

licis pagādāt no Rīgas labu skaitu ābeču un uzdevis skolotā-

jiem sameklēt pa zemnieku mājām skolēnus 21
.

Fītinghofs nevarēja neievērot arī Gleicha darbību un ne-

darbus un, liekas, drīzi vien sācis uzstāties pret viņu. Bei-

dzot viņš iesniedza Virskonsistorijai 6. L 1737. g. formālu sū-

dzību, kas kopā ar vēlākiem papildinājumiem apgaismo diez-

gan sīki un plaši Gleicha darbību un dzīvi. Gleichs, liekas*

bijis labs sprediķotājs, bet sprediķojis gari un sācis izlietot

sprediķus personiskiem nolūkiem. Tiklīdz viņš ierauga baznīcā

kādu, kas viņam aizdevis dusmas, viņš sāk kancelē „lamāties

un lādēties" un aizmirst apcerējamo evaņģēliju. It sevišķi viņš

turējis ļaunu prātu uz Fītinghofu. Evaņģēlijs par aklo Bartimaju
ierosina viņu runāt par aklo, kas še dzīvo un nepiedod, ja arī

viņu lūdz; beidzot viņš pat pāriet uz lāstiem: «Nolādēts esi tu

pats* nolādēta lai tava māja, tavi bērni un bērnu bērni. Ak

Alūksne, ak Alūksnei" Nekārtīgs viņš dievkalpojuma turē-
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šanā: vācu dievvārdus sācis ap 11-iem un novilcis līdz vie-

niem, latviešu dievkalpojumi sākušies tikai pēc tam un ievil-

kušies līdz naktij, pat vasaru ļaudis tikuši atlaisti tikai tumsā.

Pieķerdamies personām, viņš aizmirsis visus citus pienāku-

mus. Un ja kāds viņam turpat baznīcā aizdevis dusmas, kas

varēja notikt ļoti viegli, jo viņš katru traucējumu (tabakas

paņemšanu, sačukstēšanos, suņa aiztrenkšanu) attiecināja tieši

uz sevi, — tad tādu licis turpat uz vietas izdzīt no baznīcas

un piesiet pie kāķa. Dažus licis pat ieslēgt kakla dzelzīs, pa-

vēlējis arī pērt, bet tik pēdējā brīdī apžēlojis. To dabūjuši

baudīt gan latviešu zemnieki, gan mazvācieši.

Citādi viņš bijis kūtrs amata darbos. Pēc sievas nāves viņš

visu adventes laiku nav gājis baznīcā, uzaudzinājis bārdu un

tad licis dievkalpojumā pirmos ziemsvētkos 2 vīriem uzvest

sevi kancelē. Vispār tikai 3 pagastus viņš apmeklējis pir-

majā ziemā un vairāk nemaz nav braukājis pa zemnieku mā-

jām. Pie zemniekiem arī uzvedies tik „nekaunīgi", ka neviens

zemnieks nav vairs gribējis redzēt viņu savās mājās. Pie slim-

niekiem gājis tik tad, ja atsūtījuši pretim labu zirgu. Ja arī

ne tieši prasījis, tad mazākais gaidījis labu samaksu 14, 1/2

pat 1 dālderi; bet tos, kas nav nekā devuši, vēlāk lamājis un

lādējis no kanceles, tā pašus, kā arī viņu sievas, bērnus, druvas

un lopus. Vispār viņam pārmet mantas kārību un skopumu:
brūtes pāriem viņš uzlicis lielas nodevas (1 podu linu un no

katra saderinātā 15 mārkas) un sīkmanīgi iekasējis to, no

dievgaldniekiem prasījis noteiktas dāvanas, tā ka grūti bijis

pietikt pie altāra bez 1 baltā. Par naudu viņš ar lielu nekaut-

rību aizmiedzis acis pret zināšanu trūkumu, pat saīsinājis līdz

minimumam skolas apmeklēšanas laiku un atlaidis no pātaru

pārbaudījumiem. Mirušos, kas slimības gultā nav paspējuši sa-

ņemt sv. vakarēdienu, vai nav varējuši viņu pieaicināt līdze-

kļu trūkuma dēļ, viņš licis aprakt ārpus kapsētas purva malā

(muižturi uzdod skaitu ap 30 personu, liecinieki gan min ma-

zākus skaitļus, bet runā katrs par savu tūvāko apkārtni). Pat-

varīgi viņš rīkojies, pieņemdams ļaudis, kas nākuši pie viņa

amata darīšanās (licis ilgi gaidīt, licis pieteikties caur kādu

vācu kalpotāju, lamājis un grūstījis tos, kas gājuši pie viņa

bez pieteikšanās), bet arī atstūmis no dievgalda vairākkārt

tādus, kam bijuši robežu strīdi un citas sadursmes ar mācītāj-
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muižu un tās zemniekiem. Viņš ne tikvien lielījies un drau-

dējis ar šaušanu, bet arī šaudījis ar pistoli pa savas muižas lo-

giem, nošāvis dažiem lopus un sitis gan savus kalpotājus, gan,

kā stāsta, arī tādus, ko sastapis ceļā.
Kaklu lauza viņam ģimenes lietas. Mullera atraitne, liekas,

viņam pilnīgi uzticējusies, kā jau savam znotam un tiesas ie-

celtam aizbildnim par nepilngadīgajiem bērniem abu ģimeņu
saimniecības gājušas faktiski kopā. Viņa nodevusi Gleicha rī-

cībā savu ķīlas kontraktu par 500 dālderiem uz Babeckas

muižiņu un uzticējusi arī muižas saimniecību. Bet viņš ie-

ķīlājis kontraktu par pilnu vērtību tālāk, saimniekojis tikai

savā labā un galu galā bij tapis par sievas mātes parādnieku

par vairāk nekā par 1000 dālderiem. Jaunā Mullera atgrie-
šanās no Vācijas 1736. g. vasarā jauca, liekas, viņa aprēķinus;

viņš baidījās, ka tas varētu saņemt ģimenes saimniecību sa-

vas rokās un gribēja viņu nosūtīt uz Pēterpili militārdienestā.

Viņš pat priekš svaiņa aizbraukšanas naktī uzmācās viņam ar

pistoli un piespieda viņu zvērēt nestāstīt neko par to, kas

mācītājmuižā noticis. Pļaujas svētkos pēc Mārtiņiem viņš krīt

aizdomās par mēģinājumu nozāļot sievas māti un divas svai-

nienes ar saindētu sarkanvīnu — un vispār sāk vest pavisam
traku dzīvi, draudēdams pat nodedzināt mācītājmuižu un aiz-

bēgt, ja viņa ekscesi nāktu gaismā. Viņš nododas slepenai dzer-

šanai, lādās, lamājas un šaudās pa mācītājmuižu. — Uz pa-

šiem ziemsvētkiem nobriest krize. Jaunais Mūllers atstāj mā-

cītājmuižu un taisās doties uz Rīgu, veltīgi Gleichs cerē ar

sievas mātes palīdzību izlīgt ar viņu ziemsvētku vakarā. Iz-

redze, ka viņa nedarbi varētu tikt zināmi oficālajās iestādēs,

tā satriec Gleichu, ka viņš atraujas no svētku dievkalpoju-
miem un izliekas slims. Ceturtdien priekš jaungada, 30. de-

cembrī 1736. g., naktī viņš ar sievas māti un svainienēm at-

stāj Alūksni, dodamies uz Rīgu. Bet svainis jau bij aizstei-

dzies viņam priekšā un iesniedzis 31. dcc Fītinghofam for-

mālu sūdzību par Gleichu, lūgdamies savu un piederīgo in-

terešu aizstāvēšanu. Pie jau augšā minētajiem faktiem nāca

vēl klāt aizrādījums, ka Gleichs mēģinājis gadus IV2 atpakaļ
izvarot savas sievas vecāko māsu un nodibinājis intīmus sa-

karus ar 13—14 gadus veco vidējo māsu.

6. janvāri 1737. g. ienāca Virskonsistorijā formāla Fīting-
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hofa sūdzība ar lūgumu citēt Gleichu uz izmeklēšanu. Pa

tam Gleichs uzturējies, pēc paša izteicieniem, Jelgavā; Rī-

gā viņš drīkstēja ierasties tikai pārģērbies un tur arī dabūja
zināt no sievas mātes, kādas briesmas viņam draudē. 21. jan-

vārī Gleichs negaidot ieradās Alūksnē, kur tad Fītinghofa se-

kretārs izsniedza viņam citāciju 22. I. Viņš liekas dziļi sa-

triekts un taisās uz Rīgu, lai stātos Virskonsistorijas priekšā.
Bet līdz Rīgai viņš nenobrauca; zemnieki teicās viņu ceļā re-

dzējuši un ar viņu runājuši, bet Virskonsistorijā viņš neiera-

dās. Pa tam izmeklēšana gāja savu gaitu. Fītinghofs iesniedza

G. L. Mūllera un viņa mātes, vēlāk arī sešu draudzes muižturu

un 11 latviešu draudzes pārstāvju (lielāko tiesu pērminderu)
sūdzību. 7. februārī notika zemnieku nopratināšana, kas, iz-

ņemot dažus sīkumus (dievkalpojumu neturēšanu un mirušo

apbedīšanu ārpus kapsētas), saskanēja ar citām sūdzībām. le-

nāca arī Gleicha raksts, ko viņš 26. 1.. „ceļā būdams" (auf der

Reise") bij norakstījis baznīcas virspriekšniekam landrātam

f. Bergam; te viņš centās uzvelt visu vainu savam svainim

un arī sievas mātei, pat apsūdzēja svaini asins grēkā ar paša

māsu. 24. februārī Virskonsistorijā pūblicēja par viņu vien-

balsīgu aizmugurisku spriedumu, kas atcēla viņu no amata un

garīdznieku kārtas (saeculo redditus) un nodeva laicīgai tiesai.

18. jūnijā Gleichs, neuzdodams savu uzturas vietu, iesnie-

dza ģenerālsuperintendentam rakstu, kur atteicās pavisam no

Alūksnes un Zeltiņa draudzes, protestēja pret rīcību, kas uz-

sākta pret viņu, nevainīgu nabaga cilvēku, pēc „viena jo va-

rena naidnieka netaisnas uzskubināšanas" un deklārēja savas

tiesības drīzā laikā sniegt savas nevainības pierādījumus un

glābt savu godu. Bet tai vietā viņš aizbēga no Alūksnes, sa-

dedzinājis iepriekš visas baznīcas grāmatas un rakstus. Stāsta,

ka viņš Daugavpilī pārgājis katoļu ticībā. — 1738. g. Pilstiesa

uzaicināja Gleichu uz tiesu ar pūblisku citāciju Kurzemes pil-

sētās un arī Karaļaučos. Viņš reaģēja tikai ar kādu zaimu

rakstu par Fītinghofu un Mūlleru ģimeni, ko 24. 11. 1739. g.

nolēma sadedzināt atklātā vietā ar bendes roku, piespriežot

vainīgajam miesas sodu, ja viņu dabūtu rokā 22
.

Pēc Gleicha aizbēgšanas Alūksnes draudze vairāk kā di-

vus gadus palika bez mācītāja. Tikai 1739- g. uz turieni pār-

gāja no Doles Fr. Horstmanis, kas miris 1747. g. pavasarī.



Viņš, liekas, diezgan apzinīgi pildīja savus pienākumus, bet

1748. g. februārī noturētā ģenerālvīzitācija rāda draudzes ga-

rīgo dzīvi bēdīgā stāvoklī. Gleichs, stipri diskrēditēdams baz-

nīcas un mācītāja amata cieņu, bij dziļi satricinājis arī drau-

dzes baznīcas un ticības dzīvi.

6. Sūdzības par mācītāju nolaidību amatā. Ģenerālvīzitā-

cija 1739./1740. g. pielika stingru mērauklu mācītāju darbī-

bai un pa daļai pēc draudzes pārstāvju sūdzībām, pa daļai

pēc ģenerālkommisijas pašas novērojumiem sāka vairākās vie-

tās sīkāk un pamatīgāk pārbaudīt mācītāju dzīvi un darbību.

Vienā otrā vietā noraidīja nepamatotas muižturu sūdzības, ci-

tur apmierinājās ar atgādinājumu un skubinājumu uz priekšu

pielikt darbā vairāk centības, bet sešos gadījumos draudžu

vīzitācijās protokols deva vielu Virskonsistorijas cx officio sū-

dzībai pret mācītāju par nolaidīgu amata izpildīšanu un ne-

pienācīgu dzīvi, vai arī tiklab par vienu, kā par otru. Vi-

sos šais gadījumos apsūdzētos arī atzina par vainīgiem un so-

dīja ar lielāku vai mazāku sodu. Četras sūdzības bij vērstas

pret Rīgas apriņķa mācītājiem: J. F. Buchmani Rūjienā, A.

Reusneru Mazsalacā, J. Ticmani Siguldā un B. Bergmani Āda-

žos; divas pret Cēsu apriņķa pirmā iecirkņa mācītājiem: J. F.

Pauliju Skujenē un J. Z. Stenderu Nītaurē. Arī pret Jaunpils

mācītāju — J. Bernhardiju jau pa 1740. g. vīzitācijās laiku

cēla sūdzību, kas drīz pēc tam noveda viņu arī uz apsūdzēto

sola, tā ka viņš pievienojās kā septītais jau minētai rindai.

Sešas no šīm sūdzībām ir diezgan vienādu raksturu, un

viņu viela atklāj ieskatu lielāko tiesu tādu mācītāju darbībā,

kas gadu desmitiem stāvējuši lielu draudžu priekšgalā. Sep-
tītā, pret Pauliju, atvasināma no citiem iemesliem un tādēļ

aprakstāma citā sakarā, nākošajā nodaļā. Bet arī pārējo sū-

dzību dati un nozīme novērtējama taisnīgi tikai tad, ja ve-

dam tos sakarā ar apsūdzēto dzīvi un darbību visā pilnībā, —

cik nu tā pārskatāma uzglabāto ziņu gaismā.

Johanns Frīdrichs Buchmanis (1675—1742) bij Burtnieku

mācītāja dēls, studēja Tērbatas universitātē, kad tā bij pār-
celta uz Pērnavu un tad 4 gadus ārzemju ūniversitātēs, bet

viņa nodarbošanās ar zinātni liekas būt bijusi ļoti trūcīga,

jo viņa vokāciju par kara pulka mācītāju 1700. g. neapstipri-

nāja, tāpēc ka eksāmenā viņš bij izrādījis nepietiekošas zi-

225
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nāšanas. Tikai pirmo kara un nemiera gadu sistie robi Vid-

zemes mācītāju rindās atvēra viņam iespēju dabūt vietu. 1703. g.

3. IV. viņš, kā pats saka, „caur jo dīvainu likteni" saņēma

vokāciju uz Rūjienu par substitūtu jeb pagaidu mācītāju pa

mācītāja Feiges atraitnes žēlastības gada laiku un tika arī

ordinēts uz šo vietu. Viņa sieva bijusi Feiges kundzes pa-

meita, tā tad, laikam, nelaiķa mācītāja Feiges meita. Pēc diez-

gan nemierīga pirmā darbības gada viņš 1704. g., prāvestam
Šnē'am (Schnee) aizejot uz Rūjienu, saņēma vokāciju uz Laz-

donu, kur arī pārdzīvoja tālākos nemiera un posta gadus.

Ģimeni viņš 1708. g. aizsūtīja uz beidzot sekoja tai arī

pats un pārdzīvoja Rīgas aplenkšanas grūtības un mēra šau-

smas, papriekš Rīgā, tad paša draudzē; mērī viņš zaudēja
sievu. Līdz 1710. g. beigām viņam nācās apkalpot ne tik vien

Lazdonu, bet arī Cesvaini, Bērzauni un Ļaudonu. Viņa pār-
nākšana uz Rūjienu un grūtais darba iesākums attēloti jau
citā sakarā (sk. augšā 79. lp.).

īstas darba nopietnības un centības viņam laikam trūka.

Jau 1726. g. vīzitācijā atklājās dažādi trūkumi draudzes baz-

nīcas un ticības dzīvē un mācītāja darbā. Baznīcu ļaudis

apmeklē pēc mācītāja izteicieniem „ne vienmēr", zināšanu pār-

baudījuma iznākums ir slikts, un mācītājam arī jāatzīstas, ka

nedēļas katēchizācijas viņš nemaz nenotur, aizbildinoties ar

draudzes plašumu. Arī kungi rādās bargi: laikā neatlaiž ļau-
dis svētvakaros no muižas darba, par strādnieku pātariem

lielāko tiesu negādā; bet arī tas savā ziņā nāk uz mācītāja

birkas, — viņš nav par to interesējies. 1729- g. prāvests Klemb-

kens iesniedza Virskonsistorijai par viņu sūdzību: 1) viņš aiz-

ceļojis uz Rēveli bez Virskonsistorijas un prāvesta ziņas un

bijis prom 2 svētdienas un 2) smagi noziedzies pret sesto

bausli. Pirmajā lietā Virskonsistorijā atzina viņu par vainīgu,
bet sodu atlaida. Apvainojums par laulības pārkāpšanu (Buch-
manis ir pa tam otrreiz precējies) attiecās uz notikumiem

divdesmito gadu sākumā un vidū. To izmeklēja Rīgas ap-

riņķa zemes tiesa. Apvainojumu cēla divas sievietes no mā-

cītāja ļaudīm: ar vienu viņš esot dzīvojis tuvos sakaros, kad

tā vēl gājusi kā kārtniece mācītājmuižas darbos un bijusi
vēl nepieauguši meitene, otru vairākkārt gribējis piespiest kal-

pot viņa iegribai un to kādreiz arī izdarījis, kad viņa jau
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dzīvojusi ar savu vīru un bijusi grūta. Buchmanis protestēja

pret neslavas celšanu un apgalvoja, ka viss sūdzības saturs

ļaunprātīgi izdomāts. Sievietes palika pie saviem izteicieniem.

Arī nostādītas viena pret otru, abas puses uzturēja katra

savu taisnību, piesaukdama Dievu par liecinieku. Zemes tiesa

attaisnoja Buchmani 3. VI. 1731. g. pierādījumu trūkuma dēļ,
Pilstiesa apstiprināja spriedumu 15. VII. 1731.

Liecinieku liecībās ieskanējās norādījumi uz Buchmani kā

cietu kungu un lielu izkalpinātāju. Tā kā nekādējādi nevar

ticami motīvēt abu zemnieču uzstāšanos pret viņu bez pa-

matota iemesla, tad grūti noņemt no viņa tikumisko ēnu, ko

met šī sūdzība. — Buchmanim, liekas, vispār nebija kārtīga

mācītāja slava Virskonsistorijas acīs: viņš bija viens no tiem,

kam neatlaida sodu, kas bij piespriests 1735. g. par ziņojuma
neiesūtīšanu laikā (sk. augšā 203. lp.).

1737. g. jaungada dienā Buchmanis, noturējis abus dievkal-

pojumus, dabūja trieku, kas ķēra visu kreiso pusi. Kaut arī

atlabis, viņš tomēr jutās nespēcīgs un ierosināja adjunkta pie-

ņemšanu. Par tādu saziņā ar draudzes muižturiem aicināja

cand. theoL K. Folrātu Šolīnu (Scholinus, arī Schulinus). At-

skatīdamies savā iesniegumā Virskonsistorijai uz savu mūža

darbu, Buchmanis izsaka pateicību Dievam, kas uzķēris vi-

sas sātāna bultas, ko tas pa daļai tieši, pa daļai netieši iz-

šāvis uz viņu, un priecājas, ka visi ienaidnieki palikuši apakšā
un liekas esam grozījuši savas domas. Savu rosību darbības

sākumā viņš ļoti izceļ, it kā gribēdams tur rast nopelnus,
kādu viņam nav vairs vēlākos gados. Un drīz pēc tam arī

atklājās visā pilnībā viņa bēdīgā darbība Rūjienā un visa

viņa tukšā lielība.

1739. g. vīzitācijās priekšā Buchmanim bij jāstājas savā

64. dzīves gadā un jāparāda savs mūža darbs, gandrīz veselu

28 darbības gadu rezultāts. Un šie rezultāti bij bēdīgi. Arī

vecums un nespēks nevarēja noderēt viņam par aizbildinājumu,

jo nolaidība nebij tikai pēdējo gadu darbā. Ja nostādām pre-

tim 1739. g. spriedumam īso 1713. g. vīzitācijās kommisijas

spriedumu Rūjienā, ka draudze toreiz uzrādījusi diezgan la-

bas sekmes, tad atliek tikai slēdziens, ka draudzes zināšanas

Buchmaņa laikā gājušas atpakaļ.
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Vīzitācijās protokolā lakoniski atzīmēts, ka daži pratuši

5 mācības gabalus bez izskaidrojumiem, daudzi tik 2 pirmos

bez izskaidrojumiem un tikai kādi 4—5 iestādīšanas vārdus,
bet „visu vienīgi pēc kārtas (t. i. mēchaniski), bet ārpus kār-

tas nē". Kampenhauzens say,ā memorandā attēlo spilgti ģe-

nerālkommisijas piedzīvojumus Rūjienas baznīcā, no kuriem

izrietējis augšējais atzinums: „Šai vietā bij sanākuši baznīcā

ap 4000 cilvēku. Pa katēchēzēšanas laiku ģenerālsuperinten-
denta kungs prasīja pirmajam vīriešu solam: Vai viņi prot
Dievu lūgt? Visi vienbalsīgi atbildēja: jā! un tad viņiem lika

noskaitīt „Mūsu Tēvs". Tad ģenerālsuperintendenta kungs iz-

lietoja gadījumu sastādīt jautājumu: „Ko tu pielūdz, kad tu

saki: Mūsu Tēvs?" No pirmā sola viņš dabūja atbildi: „Dievs

to zin!" Tas viņu pamudināja iet tālāk un atkal un atkal

prasīt viņiem to pašu, bet vienmēr viņš dabūja atbildi: Dievs

to zin! Lai uzvestu viņus uz vārdu pareizo nozīmi, viņš iz-

prasīja kādus solus: „Vai tas ir tēvs, ko tu pielūdz, kas rijā?"
un viņi atbildēja: jā! Pēc ilgas prasīšanas viņš nevarēja neko

citu izdabāt, kā to pašu: jā! Viņš iebilda: „Kā gan tas var

būt tavs tēvs rijā, kad tu saki: Mūsu Tēvs debesīs?" Un kad

viņš šo jautājumu bij prasījis dažiem soliem un viņam likās,

ka viņš diezgan skaidri stādījis jautājumu, viņi tomēr pa-

lika pie atbildes: Dievs to zin. Par to ģenerālsuperintendents
sasita rokās un teica: „Tas ir apbrīnojams aklums" un griezās
pie sievietēm, kad nāca jautājums: „Kā miesīga ēšana un dzer-

šana var darīt tādas lielas lietas?" Bet uz šo jautājumu ne-

viena pati dvēsele skaita ziņā tik lielā draudzē nevarēja at-

bildēt. Šāds gadījums un vairāki tam līdzīgi droši vien būtu

uzņemti baznīcas protokolā, bet pēc ģenerālsuperintendenta
iestāšanās („intercession"), tos izlaida. Es gan atsaucos stāstī-

juma apstiprināšanai, ja ģenerālsuperintendenta kungs gribētu
to noliegt, uz viņa sirdsapziņu un dārgo zvērastu, un citi kom-

misijas locekļi var visi to liecināt."

Virskonsistorijā savā cx offieio sūdzībā papildināja vīzi-

tācijās protokolu vēl citiem datiem un sastādīja iznīcinošu

spriedumu par Buchmaņa darbu. Baznīcas katēchēsē viņš ve-

cākus ļaudis nav nemaz pievilcis klāt, nav arī kontrolējis baz-

nīcas apmeklēšanu, māju apmeklējumus kavējis, daudzus brūtes

pārus laidis cauri bez pamācības. Grēksūdzē viņš pret zemes
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parašu savas ērtības dēļ atlaidis visus reizē, pielaizdams aug-

stos svētkos dievgaldnieku saplūdumu pat pāri par 200 cil-

vēkiem; nav rūpējies, lai bērni tiktu laikā nokristīti, nav viņam

pat bijis nekāds kārtīgs draudzes locekļu saraksts. Sagata-
vodams jaunekļus uz pirmo sv. vakariņa baudīšanu, viņš licis

tiem lielāku tiesu tikai iekalt katķismu, pie tam bez izskai-

drojumiem, un mācījis arī pātarus. Mācītājmuižā pieņemti tādi,

kas nepratuši lasīt un tikai kaluši katķismu cauru dienu, trīs,

pat sešas nedēļas no vietas. Kas jau katķismu pratuši, tikuši

cauri vienā nedēļā, Bet visi likti pie darba: ziemā zēni plūkuši

spalvas un auduši tīklus, bet meitenes vērpušas. Vasaru ravējuši

un ārdījuši mēslus, pie kam vienmēr bijis klāt kāds no mā-

cītājmuižas, kas skaitījis priekšā lūgšanas un lasījis priekšā

katķismu. Mācītājs gan aizbildinās, ka jaunekļi paši lūdzot

darbu, un arī pērminderi viņu šai ziņā aizstāv: neesot jau ne-

kāds liels darbs. — Pamatīgas ir arī nodevas par sagatavošanu:
I—21—2 stopi sviesta, 1 pods linu, jērs jeb pāris vistu.

Virskonsistorijā atzīst amata izpildīšanu par ļoti nožēlo-

jamu un uzliek visu atbildību Buchmanim. Par cēloni visam

ļaunumam atzīst viņa „vieglprātību, skopumu un slinkumu,

vispār viņa netikumīgo sirdi („lasterhaftes Gemūht")", ko pār-
valda nepaklausība amata izpildīšanā, pasaulīgs prāts un ļau-

nas kaislības. Pārmet viņam, ka nodevis 1726. g. vīzitācijā

netaisnu liecību par savu rīcību un nepelnīti lielījies ar čaklu-

mu jaunajos gados. Ilga mācības laika motivēšana ar mācības

bērnu aprobežotību („blodigkeit") esot tik bērnišķīga aizbil-

dināšanās, īstais iemesls — paša labums un kalpināšana darbos.

— No sprieduma teksta redzams, ka jau ģenerālkommisija uz-

devusi adjunktam galveno darbu un atbildību un Virskonsi-

storijā pat tieši aizliegusi Buchmanim izpildīt dažādus amat-

darbus, bet atļāvusi tikai sprediķot. Bet Buchmanis stūrgal-
vīgi darījis visu kā agrāk, aizbildinādamies ar to, ka neuzskatot

sevi par atceltu un ka daži muižturi esot viņu uz to skubinā j

juši. Virskonsistorijā atzina, ka viņa darbi nākot draudzei par

ļaunu un par netaisnību (zur hochsten Ungebūhr); nepaklau-
sība esot tieši nekaunīga.

Spriedums atzina, ka vajadzētu Buchmani atcelt no amata

un vietas, bet viņa vecuma dēļ atstāja viņa lietošanā mācītāj-
muižu un tās ienākumus. Adjunktam nosaka visus ienākumus
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no muižu un zemnieku tiesas un akcidencēm, kā arī apkalpo-
šanu un zirgu barību. Buchmani noteikti izslēdza no visiem

amatdarbiem, ~no kuriem viņa nespēja, vāja dzirde un ne-

veiklība jau tā viņu izslēdz". Ja Buchmanis vēl nerimtos, viņam
draudē atcelšana no amata pavisam. Dažādi naudas sodi vēl

papildināja šo lēmumu. Buchmaņa lūgumu attiecināt uz viņu

amnēstiju, noraidīja 6. VII. 1741. g. Nedeva viņam arī atļauju
sākt atkal darbību draudzē, bet uzsvēra, ka par daudziem iz-

teicieniem savā lūgumrakstā Buchmanim pienāktos sods, bet

viņa vecuma un citu apstākļu dēļ Virskonsistorijā no tā at-

sakās. Buchmanis miris Rīgā 15. X. 1742. g.
23
.

Andrejs Reusners (1685. —1765.), arī bij mācītāja dēls

un bij dabūjis jau 1711. g. Mazsalacas, 1717. g. arī Alojas drau-

dzi. Viņš sākumā, liekas, bij diezgan kārtīgs savos amata pie-

nākumos. Bet jau 1726. g. vīzitācijā atklājās viņa draudzē

daži trūkumi. Pārbaudījums gan vēl iziet puslīdz, bet vispār

ļaudis baznīcā nāk reti (muižas atlaiž svētvakaros vēlu pēc

saules!), un mācītājs nedēļas katēchēsēs neiet arī pie viņiem —

lielo attālumu pēc. Mācītājam nav arī draudzes locekļu sarak-

sta. Sakarā ar pastiprinātajiem atgādinājumiem un rīkojumiem
Reusners sāk parādīt arī savu centību. 1730. g. viņš uzsāka cīņu

pret vairākiem veciem zemniekiem, kas negribēja iet mācībā

un pie dievgalda, un aicināja Virskonsistoriju talkā. 1733. g.
caur prāvestu Klembkenu nonāca Virskonsistorijā viņa gaudas
par to, ka grūtajos gados skolu lietas neiet uz priekšu maizes

un grāmatu trūkuma dēļ. Kungi arī nerādot īstu nopietnību
skolu veicināšanā, un skolotājs nevarot savākt savus sieci-

ņus. Bet šī rosība, laikam, bij domāta galvenā kārtā priekš-
niecības acīm. — 22. X. 1739. gr viņu tiesāja par neuzmanību

laulāšanā, kas bij novedusi pie divsievības. Piedraudēto at-

stādināšanu pagaidām vēl neizveda. 15. IX. 1740. g. izsprieda

Virskonsistorijā cx officio sūdzību pret Reusneru par pienā-

kumu neizpildīšanu. Viņam tobrīd jau 56-tais dzīves gads un

aiz muguras 29 gadus gara darbība draudzē.

Paša draudzē Mazsalacā Reusners vēl varēja uzrādīt kā-

dus darba panākumus. Ģenerālkommisija novērtēja pārbaudī-

juma iznākumus tikai kā „puslīdz sliktus", jo pirmos trīs mā-

cības gabalus zinājuši ar izskaidrojumiem un tikai pārējos

divus bez un pavirši. Bet protokols rāda, ka Reusneram bijusi
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ļauna sirdsapziņa: viņš ziemu priekš vīzitācijās speciāli sa-

gatavojis mācībniekus uz pārbaudījumiem. Vispārīgi katēchi-

zācijā un māju apmeklēšanā atlika no viņa daudz ko vēlēties.

Baznīcēni vēl vienmēr nāca nekārtīgi, draudzes locekļu sa-

raksta viņam arī vēl nebij. Pavisam maz Reusners bij darījis

Alojā. Te viņš noturēja tik 5 dievkalpojumus gadā, kuriem

pēc lūdzamo dienu ievešanas bij nākuši klāt vēl divi. Uz sko-

lotāja dievkalpojumiem nāca maz ļaužu, un arī mācītāja diev-

kalpojuma laikā ļaudis mīlēja kavēties krogā. Mājas tur nebij

nemaz apmeklētas; tos, kas pieteikušies pirmo reizi pie diev-

galda, Reusners sagatavojis 3—4 stundās. Pārbaudījuma iznā-

kumi vāji, katķisma izskaidrojumus zin tikai nedaudzi. Pēc

tam konstatē, ka viss labais nav mācītāja, bet skolotāja no-

pelns: viņš iemācījis bērniem bībeles pantus, ar ko pierādīt

mācību; viņš arī katēchizējis ar zēniem un meitenēm baznīcā,

kā arī apbraukājis katru ziemu mājas un pārklaušinājis „pā-
tarus". Reusners gan aizbildinās, ka neesot ar alojiešiem no-

runāts, ka viņam būtu vairāk kas jādara. Bet ģenerālkommisijai
bij ienākušas par Reusneru tiešas sūdzības no muižturiem, un

pērminderi bij lūguši kommisiju, lai tā izgādātu pašu mācī-

tāju. Vispār Reusners mēģināja aizbildināties ar rīkojumu ne-

zināšanu, nobīdīdams pie malas sirdsapziņu („mit Hindan-

setzung seines Gewissens"). Par neatbildīgo rīcību viņu at-

stādināja abās draudzēs no amata uz V* gadu, pusi no ienāku-

miem nododot vietas izpildītājiem.

Jau pa izmeklēšanas laiku Reusners bij lūdzis atsvabināt

viņu no Alojas draudzes apkopšanas, aizbildinādamies ar ve-

cumu. Lūguma izpildīšana neatsvabināja viņu no atbildības

par notecējušo laiku. 1743. g. Aloja arī dabūja pati savu mācī-

tāju. Mazsalacā viņš gribēja dabūt savu dēlu Michaēlu par

palīgu amatā, bet Virskonsistorijā noraidīja 11. X. 1742. g.

viņa lūgumu, jo Michaēls nebij izpildījis atgādinājumus, kas

viņam bij izteikti pārbaudījumā pro venia concionandi, un

eksāmena sprediķī bij lietojis «aizdomīgus un piedauzīgus iz-

teicienus". Jaunajam Reusneram atgādināja būt čaklākam. 1743.

g. viņu aicināja par Umurgas mācītāju. Otrs dēls Mārtiņš

Andrējs dabūja 1744. g. Liepupes un Skultes mācītāja vietu.

Tēvs palika Mazsalacā līdz 1763. g., mira 1764. g.
24

.

Siguldas mācītājs Johanns Ticmanis (1690.—1760?), Vid-
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zemes mācītāja dēls, bij savā laikā studējis Hallē (sk. augšā
169. lp.), bet viņa vārds nav sastopams Vidzemes halliešu va-

doņu ziņojumos un pārskatos. Viņš arī neparāda nekur hal-

liešu raksturīgo garīgo rosību un cilvēku mīlēstību. 1722. g.

viņš bij iesūdzējis savu kalpu Jāni, ka tas viņu zobojis un

viņam gribējis uzbrukt. Jānis, 50 g. vecs vīrs, bij rīkojies dzē-

rumā, bet liekas, ka šai stāvoklī bij izlauzušās uz āru sen

krājušās dusmas par mācītāja kundzisko izturēšanos. Viņš bij

mācītājam uzsaucis: „Kāds kungs tu esi? Velis tavā sirdī.

Nāksim plēsties!" Jānim piesprieda (17. 11. 1722.) bargu sodu:

nocirst labo roku m loco delicti — mācītājmuižas staļļaugšā.
Bet 27. 11. mīkstināja sodu: piesprieda 3 svētdienas ik pa

10 pāru rīkšu, pie kam pirmo reizi pie baznīcas; tad visu

mūžu likt pūbliskos darbos.

Ticmaņa kūtrību raksturo jau augšā minētā tiesāšana un

brīdināšana par atraušanos no vikārēšanas Pēterupē ap 1730. g.

(sk. 132., 207. s. lp.). Viņa darbību Siguldas draudzē rāda baz-

nīcas vīzitācijās protokoli 1726., 1729- un 1739. g. un izmeklē-

šanas aktis. 1726. g. draudzes pārbaudījumam bij ļoti slikts

iznākums, baznīcas apmeklēšana diezgan trūcīga, pat dievgald-
nieku skaits mazs; par katēchizāciju mācītājs pats izteicies

nenoteikti. Baznīcas dzīvē arī turpmāk nav nekāda progresa.

1729- g. atkal konstatē, ka pārbaudījums izturēts ļoti slikti,

tāpat arī desmit gadus vēlāk, piebilstot, ka daudzi nav pra-

tuši pirmā baušļa vārdus. Baznīcā ļaudis nāk kūtri, pērminderi
tos nekontrolē un arī paši reti nāk baznīcā. Nedēļas katēchēses

Ticmanis, kā beidzot izrādās, nemaz nav turējis, mājas nav ap-

meklējis 1729.—1739- g., kaut gan tas īpaši atgādināts, gan

1726., gan 1729. g. Draudzes sarakstu viņš solījis rādīt jau

1726. g., bet vēl līdz šim nav to parādījis. Svētdienās viņš

aprobežojas ar katķisma izskaidrošanu sākumā (pro exordio),

bet dara to tikai no lieldienām līdz Miķeļiem. Līdz 1729- g.

viņš nemaz nav katēchizējis solos, bet tad pēc prāvesta Neu-

hauzena aizrādījuma sācis to darīt, taču nav atkal izpildījis
to visās tās svētdienās, kad bijis vācu dievkalpojums, aukstas

un īsas dienas un pļaujas laiks, kad pieņemti dievgaldnieki»
vai baznīcā bijis maz ļaužu — t. i. gandrīz nekad. Par lūg-
šanu turēšanu muižās viņš nav interesējies, un visur tās arī

nenotur. Pērminderi gan saka, ka viņiem neesot ko sūdzēties
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par mācītāju, viņš tos paklausot, arī naktī nākot pie slim-

niekiem.

Virskonsistorijā aizrādīja Ticmanim, ka viņa draudzes stā-

voklis tapis patiesībā arvien sliktāks. Viņu atstādināja no

amata uz V 2gadu, noteicot vietas izpildītājiem pusi no ie-

nākumiem, īpaši vēl piekodināja, ka, ja atgriežoties atkal amatā

nepūlēšoties izlabot trūkumus, tad pēc nākošās vīzitācijās ne-

būs novēršama atcelšana. — Bet nākošās vīzitācijās Ticmanis

vairs nepiedzīvoja. 1757. g. viņš pieņēma adjunktu un mira

pēc 1759. g.
25

.

Baltazāra Bergmaņa (1703.—1768.), kādreizējā Jēnas stu-

denta (immātr. 1722. g.), tad Vitenbergas maģistra, darbību Sku-

jenē pārbaudīja vīzitācijās kommisija 1732. g., kad viņš tur

bij nostrādājis gandrīz piecus gadus (sk. augšā 144. s.lp.). Drau-

dzes pārbaudījums izdevās ļoti slikti, baznīcā nāca maz, vairāk

gāja uz kaimiņu baznīcām. Bet Bergmanis prata labi attēlot

savu rīcību un nodomus. Viņa darbība Ādažos un Carnikavā

(kopš 1734. g.) rādījās tomēr ģenerālkommisijai tik nepienā-

cīga, ka baznīcas virspriekšnieks Kampenhauzens iesniedzis pie

protokola īpašu papildinājumu (suplementu), kas aizņem vī-

zitācijās protokola sējumā 9 lapas puses un raksturo Berg-
mani par pavisam nekrietnu un nespējīgu mācītāju.

Apsūdzības raksts pret Bergmani un spriedums viņa lietā

(15. IX. 1740. g.) tad ir arī ļoti garš un aizņem 24 lappuses. Vi-

ņam nav ne draudzes locekļu sarakstu, ne baznīcas grāmatu ar

ierakstiem. Carnikavā viņš nemaz nav katēchizējis svētdie-

nas dievkalpojumos, Ādažos tik garajās dienās. Skolu viņš

nemēdz apmeklēt (Ādažos 4 gadu laikā bijis tur vienu reizi)

un nemaz nezin cik vīzitācijās laikā skolā bērnu. Par sagata-

vošanu uz pirmreizējo sv. vakarēdienu kommisija dabū ļoti

nenoteiktas ziņas; tik zināms, ka mācības bērniem viņš licis

strādāt, jeb, kā viņš pats saka: „labprāt redzējis, ka tie bla-

kus stundās strādā". Brūtes pārus viņš nemaz vairs neņem mā-

cībā. Tādēļ arī eksāmens izdodas bēdīgi („ganz schlecht"):
labākie zin 10 baušļus un tikai divi vecie, kas vēl mācījušies

pie nelaiķa mācītāja Zēlmaņa (f 1710) zin arī kristību un sv.

vakarēdienu un ticības locekļus ar izskaidrojumiem. Ģenerāl-

kommisiju Bergmanis vēl aizkaitināja arī ar to, ka neieradās

laikā baznīcā uz vīzitācijās sākumu (aizbildinādamies ar kā-
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dām steigu kristībām) un vācu sprediķi nolasīja no koncepta.

Upura maka saturu viņš nekad nebij pierakstījis. Turpretim

Bergmanis bij parādījis arī rosīgu veikalnieka garu: viņa sieva

cepa baltmaizi un veģus, ko viņš tad aizveda uz baznīcu un

lika skolotājam pārdot. Skolotājam viņš arī citādi lika pa-

kalpot savās privātās darīšanās. — Aizbildināties, attaisno-

ties un izcelt savu darbību viņš prata labi.

Virskonsistorijas spriedums bij bargs: aizbildināšanās ne

vispār ne atsevišķi neesot pietiekoša, baznīclikumu un rīko-

jumu neievērošana nav attaisnojama. Ja viņam būtu „kaut

dzirkstelīte sirdsapziņas", tad viņš būtu citādi rīkojies. Virs-

konsistorijā atzina viņu par „nevērīgu, nolaidīgu, vieglprātīgu
un neuzticīgu": gandrīz nevienu pašu amatdarbu viņš neesot

izpildījis ar pienācīgo uzticību, bijis arī nepieklājīgs un rupjš,

noziedzies pret Dieva un cilvēku likumiem. Virskonsistorijā

redzēja tomēr arī vainas mīkstinājumu. Abās draudzēs bijuši
nekrietni palaidnīgi skolotāji, kas vīzitācijās laikā tad arī at-

celti. Ādažos Bergmaņa laikā mainījušies 5 skolotāji, un tie

visi bijuši nederīgi. Mācītājam nav arī bijis kārtīgs patstāvīgs

dzīvoklis. — Pelnītās pilnīgās atcelšanas vietā viņu tādēļ atstā-

dināja no amata uz V2gadu un piesprieda viņam 50 dālderu

naudas soda. Turklāt viņš dabūja pamudinājumu izlietot at-

stādināšanas laiku savai rehabilitācijai. Sadursmi starp mācī-

tāju un skolotāju baznīcā nodeva laicīgai tiesai. Nekārtības

baznīcas līdzekļu pārzināšanā nodotas baznīcas virspriekšnieka

izspriešanai. — Bergmanis darbojies pēc atgriešanās amatā vēl

27 gadus 26
.

Johannam Zigismundam Sten deram (1679—1746) bij lemts

piedzīvot divreiz ģenerālvīzitāciju: 1739» g. sākumā Rubenē un

1740. g. novembra sākumā Nītaurē. Vīzitāciju laikā viņš bij jau

60 gadu vecumā.

Viņš bij, laikam, pazīstamās Zemgales mācītāju ģimenes

atvase, immatrikulēts Hallē pusgadu priekš Chr. G. Neuhau-

zena jau 1702. g. 3. janvārī (j. st.) ar piezīmi „Semigall. Curl."

Par viņa studiju gaitu un tālāko karjēru ziņas trūkst. Tikai

piecdesmit ceturtā dzīves gadā viņš stājās mācītāja vietā Ru-

benē, uz kuru, šķiet viņam pašķīra ceļu kādreizējie sakari ar

Halles teoloģijas fakultāti (sk. augšā 147. un 195. lp.).
Rubeni viņš bij saņēmis ļoti nolaista stāvoklī un Nītaurē
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līdz vīzitācijai darbojies tikai vienu gadu. Tādēļ arī draudzes

pārbaudījuma vājie rezultāti Rubenē nav rakstāmi vienīgi uz

viņa birkas. Un Nītaurē, kur sekmes izrādījās labas, ģenerāl-

kommisija neslavēja par to Stenderu, bet novēlēja viņam spē-
ku uzturēt tās pienācīgā augstumā un iet vēl uz priekšu. Bet

vīzitācijās laikā tomēr tapa redzama Stendera lielā paviršība

un nekārtība (vai nespēja?), kas deva iemeslu Virskonsistorijas

cx officio sūdzībai. Viņam nebij ne baznīclikumu ne agendas,
un viņš vēl aizbildinājās, ka neesot arī tos lasījis. Par skolu

viņš nerūpējās, māju apmeklēšanu un katēchizāciju izdarīja

pavirši un nolaidīgi. Viņš lika ļaudīm pēc grāmatas („lielā kat-

ķisma"?) teikt pakaļ jautājumus un atbildes. Ne dievgaldnie-
kiem ne brūtes pāriem viņš nekādu mācību nesniedza.

chumeni uzturējās pie mācītāja tikai Vk stundu, jo viņš īsi

izskaidroja tiem vienu vienīgu mācības gabalu. Stenders aiz-

bildinājās, ka ļaudis negribot ilgāk palikt, bet pērminderi sa-

cīja, ka mācībnieki paliekot tik ilgi, cik mācītājs atrodot par

vajadzīgu; viņam jau vajagot to zināt. Stenders pārsteidza kom-

misiju vēl ar to, ka viņš nesprediķoja nemaz par uzdoto tekstu

(Ebr. 6, 7—9), bet nolasīja vārdu pa vārdam to pašu, ko viņš

bij sprediķojis ģenerālvīzitācijā Rubenē par pestīšanas gaitu,
un tikai beigās mazliet aizķēra uzdoto tekstu; noteicis Āmēn,

viņš atstāja kanceli bez lūgšanas un svētības vārdiem.

Stenders solījās vīzitācijās kommisijai visu turpmāk pienā-

cīgi izpildīt un Virskonsistorijas priekšā aizbildinājās ar ve-

cumu un nespēku. Virskonsistorijā lēma 1. X. 1743. g., ka viņš

būtu jāsoda, bet ievērojot viņa vecumu, atlaida viņam sodu

un lika triju mēnešu laikā pieņemt adjunktu 27
.

Jeremija Bernhardijs (1709—1778) bij dzimis Breslavā,

Silezijā un iesācis studijas Jēnā 1727. g. 1730. g. aprīlī viņš pār-

gāja uz Halli un iten drīz sāka arī strādāt Frankes iestāžu la-

tīņu skolā. Turienes skolotāju sarakstā par viņu ierakstīta at-

sauksme: „izturējās godīgi pret Dievu" („meinte es mit Gott

rechtschaffen"), studijas vidējas. Priekšcēlums bij piemērots

zemākajām klasēm, taču uzraudzība negribēja lāgā veikties"

(doch wolte es mit dem regim. nicht recht fort). Jau 1730. g.

jūlijā viņu ieteica par mājskolotāju Vidzemē („nach Liefland

m condition geschickt").
Pirmās ziņas par viņa darbību Vidzeme uzpeld kada Blau-
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fūsa vēstulē bez datuma, ko viņš (laikam 1734. g.) rakstījis uz

Halli: „Bernhardijs sagādājis man lielas spīles un citiem daudz

īgnuma. Viņš bij pārāk ērts un smalks (commod und delicat)".
Viņš bijis (par skolotāju) pie kādas atraitnes Ērģemes draudzē

(Delabarras kundzes?), bet aizgājis laicīga un niecīga iemesla

dēļ („aus irdischer und nichtiger Ursache"). — 1735. g. ru-

denī viņš sastopams kā mājskolotājs pie Ēveles muižas īpašnie-

ces, atraitnes Johannas dc Priaudas, dzim. Palmstrauch. Tā

jūsmo par viņu un lūdz ģenerālsuperintendentu, lai tas atļautu

Bernhardijam turēt viņai muižā „priekšcēlumus par Dieva vār-

diem", jo viņa nevarot ziemu sēdēt baznīcā. Šo atļauju viņa

laikam dabūjusi. Drīz pēc tam viņa apprecēja Bernhardiju. Vai

jaunā pāra nodoms doties 1736. g. uz Vāciju izdevies, par to

ziņu nav, bet attiecīgā piezīme kādā Lodera vēstulē grāfam
Cincendorfam liecina, ka šis nodoms radies sakarā ar Cincen-

dorfa apciemojumu Vidzemē.

28. XII. 1737. g. kambarjunkurs J. G. f. Klots aicināja viņu

par Jaunpils mācītāju un pēc ordinācijas, Loderam asistējot,

viņš 16. VII. 1738. g. arī bij stājies vietā. Jau visā drīzumā vi-

ņam bij izcēlušās ar patronu nesaskaņas. Ģenerālkommisijai
1740. g. novembrī f. Klots sūdzējās par mācītāja atraušanos

no satiksmes ar draudzi. To apstiprināja arī pērminderi un

stāstīja par dažādām Bernhardija dīvainībām. Te viņš nav

nemaz laidis pie sevis ļaudis, te atkal licis ilgi gaidīt; pie

galda pieņemot tikai, ja pieteicas vairāk par 12. Dievkalpoju-
mus viņš sākot vēlu un pēc sprediķa pārbaudot, ko ļaudis no

sprediķa paturējuši, un tā dievkalpojums aizvelkoties līdz pie-
ciem sešiem vakarā. Ziemu turot dievkalpojumus mācītājmui-

žā, kur ļaudis ļoti cieši saspiesti un visi nemaz netiekot iekšā.

Mājas katēchizācijas Bernhardijs iesācis reiz Šļukuma paga-

stā, bet tūlīt atkal pārtraucis. Mācītājs aizbildinājās, ka ne-

varot braukt apkārt pa mājām, kamēr nebūs novērstas nekār-

tības un nepienācības, kas tur notiekot, viņam atbraucot. Baz-

nīcpriekšniekam viņš sūdzējies par to, ka ļaudis viņu dažādi

jokojot („ihm tausenderlev chicanen geschehen"), ģenerālkom-
misijai viņš atsakās izteikt visu mutes vārdiem, bet atsaucas

uz savu ,Jaunpils baznīcas chroniku" („diarium ecclesiasticum

Jurgensburgense), ko viņš iesniedzis vīzitācijās sākumā. Diārijs

uzglabājies Virskonsistorijas aktīs.
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Pārbaudījumu tiklab vecie kā jaunie iztur labi. Vienu lietu

nevar Bernhardijam pārmest, — ka viņš nebūtu pūlējies katē-

chizācijā. Ģenerālsuperintendents tik atrod par vajadzīgu aiz-

rādīt viņam, lai viņš svētdienās un svētkos saņemtu visu īsāk.

Arī katēchumenus viņš patur diezgan ilgi — 2, bet arī 3—4

nedēļas.

Bernhardija diārijs atklāj, ka viņš jūt starp sevi un latviešu

zemniekiem tik dziļu plaisu, ka neredz par to pāri nekādu

ceļu. Zemnieki viņa acīs māņticīgi, rupji un melīgi. Kad tie

nāk pie viņa, lai viņš aizlūgtu baznīcā par viņu nelaimēm, ko

viņi atvasina no burvībām, tad viņam liekas, ka tie viņu kār-

dina novērsties no skaidras ticības atziņas. Zemnieku vārdi,

izturēšanās un kustības viss viņam liekas aizdomīgs un viņš,

liekas, patiesi baidās braukt apkārt pa zemnieku mājām. Pret

šādām „nekārtībām" viņš esot vairāk reizes sprediķojis baz-

nīcā un muižā, bet tas nav neko līdzējis; attiecības palikušas
tik vēl sliktākas.

1742. g. f. Klots apvainoja Bernhardiju, ka viņš sasitis kādu

zemnieku tik stipri, ka tas vēlāk nomiris. Aizdomās par slep-
kavību Bernhardiju atstādināja 6. VIL 1742. g. no visiem amata

darbiem un draudzē ieveda vikārapkalpošanu. Apsūdzības viela

nebij pilnīgi skaidra. Pilstiesa, pamatojoties uz izmeklēšanas

materiāliem, nolēma viņu „nodot visuzinātāja Dieva tiesai".

Virskonsistorijā 8. VII. 1743. par šo apvainojumu un nolai-

dību katēchizācijā un māju apmeklēšanā atcēla Bernhardiju
no amata un noņēma viņam pūbliski amata mēteli un apkakli 2S

.

Bernhardija darbībai Jaunpilī bijusi tikai episodiska nozīme.

Nav konstatējams, ka viņa dīvainības būtu atstājušas cik ne-

cik paliekamu iespaidu draudzes dzīvē.

1740. g. vīzitācijās protokols rāda vēl zināmu baznīcas dzī-

ves pagrimšanu Jaunpiebalgā — 66 gadus vecā mācītāja M.

Šulca nevarības dēļ. Viņš nespēj vairs kopš 1727. g. apme-

klēt („slimības dēļ", teikts 1732. g. vīzit. protokolā) katru at-

sevišķu zemnieku māju, bet apbrauc tikai pagastus. Viņa ka-

tēchumenu sagatavošana ilgst tikai vienu veselu vai pusdienu.
Tā kā arī skolotājs Pēteris Svensons jau 70 gadus vecs un kopš
3 gadiem palicis nevarīgs un nevar vairs savu amatu krietni

izpildīt, tad bērnu mācība pēdējos gados laikam gājusi diezgan

bēdīgi. Garāka izskaidrošanās notiek par vācu sprediķiem.
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Pēc mācītāja paša izteicieniem viņš kopš 6 gadiem tikai rei-

zēm pats sprediķojis vāciski un turējis studentu, kas darītu

to viņa vietā. Arī agrāk viņam ne vienmēr bijusi iespēja vin-

grināties (~exercitium") vācu sprediķos. Tad kara nemieri un

mājas krusts laulības laikā (sievas grūtās slimības) un arī citi

gadījumi ļoti vājinājuši viņa atmiņu, tā ka viņš varētu lasīt

vācu sprediķus no koncepta, bet ne teikt no galvas. (Šādi pa-

skaidrojumi modina šaubas arī par viņa spējām teikt krietnus

latviešu sprediķus, jo tur tāpat bij vajadzīga laba atmiņa).
Tomēr Šulcs pēc iespējas apzinīgi pildījis savu amatu. Pār-

baudījumā arī tiklab vecie kā jaunie pratuši atteikt 5 mā-

cības gabalus, citi gan bez izskaidrojumiem; puslīdz zinājuši
arī atbildēt jautājumus pēc tā sauktā lielā latviešu katķisma.
Sekmes ir labākas nekā 1727. g. Tādēļ arī viņu atstāja mierā

līdz viņa nāvei 1749. g., tikai pieņēma jaunu skolotāju 29
.

Sūdzību pret viņu cēla tikai Rankas muižas īpašnieces ģe-

nerālmajora f. Trautfētera atraitnes (dzim. f. Folkerzām) vārdā

viņas znots V. J. Krūdeners, bet šīs sūdzības pamatos, liekas,

bija pietisma sadursme ar ortodoksiju. Šulcs jau 1732. g.

vīzitācijā bij sūdzējies, ka Rankas muižā lasot katru svētdienu

latviešu postillu un ar to atraujot zemniekus no pūbliskā diev-

kalpojuma. Neskatoties uz toreizējo rīkojumu nenovērst no diev-

kalpojuma zemniekus, kas var iet baznīcā, un lasīt postillu
tikai tiem muižas ļaudīm, kas nevar baznīcā tikt, — minētais

paradums Rankā tomēr turpinājies. Arī tur dibināto muižas

skolu Šulcs uzskata par nevēlamu, jo tā atvelkot ļaudis no

baznīcas un tie paliekot bez viņa pamācības, krizdami visādos

māņos. Rankas mājasdievvārdi un skola, liekas, bijuši īpaš-
nieces pietistiskā gara augļi 30

.

Vāji veic savus mācītāja pienākumus 75 gadus vecais J. H.

Hugke Ērgļos. Bet viņam kopš 1737. g. beigām ir adjunkts
Fr. Hāgens. Kad ģenerālsuperintendents prasa Hugkem, kā viņš

turpmāk domājot tikt galā ar pārmērīgo darbu tik lielā ve-

cumā, viņš paziņo savu nodomu atstāt darbību un lūdz ordinēt

Hāgenu par kārtēju mācītāju. Tā kā muižturi ar Hāgenu mierā,

tad viņu tūlit nākošā dienā (5. X. 1740.) arī ieved par Ērgļu
mācītāju. Zīmīgi, ka arī še sirmais mācītājs bij licis visus vācu

dievkalpojumus turēt savam adjunktam 3l
.

Ja 1739. vai 1740. g. ģenerālvīzitācija būtu notikusi arī vēl
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Cēsu apriņķa otrā prāvesta iecirknī, tad, šķiet, nolaidība amatā

būtu konstatēta arī Koknesē pie J. E. Skodeiskija (f 23. XI.

1740.) un Aizkrauklē pie J. Fr. Tregēlija (f 1740.).

7. B. f. Kampenhauzena spriedums par mācītāju darbību un

tā novērtējums. Rīgas apriņķa baznīcas virspriekšnieks f. Kam-

penhauzens jau vairākkārt pieminētajā memorandā diezgan ze-

mu noliek tā laika mācītāju darbību. „Maz mācītāju kungu
lielākā daļa gādājusi par skolu atvēršanu un par uzticīgu jau-

natnes vadīšanu skolās. Es neesmu atradis, ka viņi būtu ierosi-

nājuši pienācīgā vietā draudzes skolu iekārtošanu, vai būtu

meklējuši panākt muižās skolu nodibināšanu, ja pūblisko skolu

šaurās telpas nevarēja visus uzņemt. Es neesmu ievērojis, ka

viņi būtu pūlējušies savākt māju bērnus jau esošās skolās unbūtu

cieši lūguši vecākus un kungus tās uzturēt. Bet toties jo bie-

žāk man vajadzēja dzirdēt, ka daudzi bijuši ļoti kūtri un slinki

(absāumig und unfleissig sich bezeiget) apmeklēt skolas un

ik nedējas katēchizēt ar jaunatni, kas man bij par pamudinā-

jumu izdot par to nopietnu rīkojumu. Rubenē... — Siguldā..).
— Allažos un Vangažos... — Lielvārdē... — Ikšķilē... agrā-

kais mācītājs to darījis čakli, bet tagadējais vēl nē. D01ē...

katru ziemu vienu reizi. Carnikavā... Ādažos... darījis to

vienu vienīgu reizi, būtu darījis biežāk, ja būtu zinājis, ka

skolā bijuši bērni. Limbažos... — Matīšos... — Mazsalacā...

katru mēnesi. Lugažos un Valkā..., ja viņam vaļas.

Tāpat kā ar bērniem un jaunatni, tik pat neatbildīgi izrādī-

jās mācītāji sava amata čaklumā pret pieaugušiem un veciem

ļaudīm. Katēchizācijas baznīcās dažādās vietās diezgan lielā

mērā gājušas mazumā (ziemlich Abfall gelitten), kā piem. Ikš-

ķilē..., Salaspilī..., Daugavgrīvā..., Carnikavā... utt. utt. Un

katēchētiskā mācība mājās un ar muižas ļaudīm bij gandrīz
pavisam izbeigusies. Lēdurgā un Turaidā... — Siguldā... mā-

cītājs nav varējis iztikt no mājām, jo viņam bijis jādzīvo ri-

jā un viņš nav varējis neko noslēgt. Salaspilī..., Daugavgrīvā...,
Pēterupē... utt. utt. utt.

Līdzīgs liktenis gadījies arī brūtes pāru sagatavošanas mācī-

bai, tā ka, izņemot Valmieru, (mācītāji) veikli (m der Geschwin-

digkeit) tikuši gatavi ar laulājamiem un nav nodarbojušies ne

ar ko citu kā Lutera katķisma 5 mācības gabalu pārprasīšanu
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un steidzīgu ievaicāšanos („eilfertige herum Alla-

žos... — Ropažos... — Lielvārdē... nekad tas nav bijis pa-

rasts (nie ūblich gewesen). Ikšķilē..., D01ē... nav nekad no-

ticis... Daugavgrīvā..., Carnikavā... nav nekad noticis... Āda-

žos... nav nekad noticis utt. utt. utt. Tāpat arī, izņemot Val-

mieru, neesmu atradis nekādas pēdas, ka iepriekš sagatavotu

katru, kas grib iet pie dievgalda.
Amata darīšanu, kā mirušo, kristību utt., ierakstīšana (baz-

nīcgrāmatā) notikusi dažās vietās tik nekārtīgi, ka vai nu nav

nevienas baznīcgrāmatas, piem. Rubenē... Daugavgrīvā... —

Carnikavā mācītājs savos 5 darbības gados nav ierakstījis ne-

vienu mironi un kristījamo bērnu utt. Ādažos un Garkalnā ie-

drošinājās rādīt netīras saplosītas papīra lupatas („Papier-

Lāppen"). Kūtrie baznīcgājēji un dievvārdu nicinātāji nebij
visur piezīmēti un tādēļ arī nevarēja viņus īpaši uzrunāt („in

Ansprache genommen werden"). Jaunos ļaudis, kas grib iet

pirmo reizi pie dievgalda, sagatavoja labu tiesu tik vieglprātīgi,

pavirši un pat savtīgi, ka visai sagatavošanai katrā ziņā jāzaudē

savs īstais veids un vērtība, un mācības bērni tik maz mantoja

labuma, ka viņi gāja ar tukšu sirdi un bieži arī tukšu galvu uz

mājām un pie dievgalda. D01ē..., Daugavgrīvā... — Ādažos...

kādam mācības bērnam bijis jāmaļ mācītājmuižā līdz kommūni-

jai (dievgaldam). Limbažos... visa sagatavošanas mācība ilgst

3, 4 stundas. Alojā... visa mācība un pārbaudīšana ilgst apm.

3 stundas. Dikļos... mācība nav gara. Siguldā viens, kas bij
nesen bijis pie dievgalda, nevarēja ne savu katķismu atteikt

ne arī ko atbildēt uz priekšā liktiem jautājumiem... Un Rū-

jienā bij vasaras un ziemas katēchumeni, kuriem bij pielikts
viens no mācītājmuižas, kas mēslu ārdīšanas un cita darba laikā

gāja no viena mācības bērnu pulka uz otru un mācīja viņiem

katķismu...
No šādiem un tam līdzīgiem neuzticības un bezrūpības vei-

diem mācītāju amatā, var viegli izlobīt slēdzienu, kas vispār

bij redzams zemē pie nabaga zemnieku ļaužu jaunajiem un

vecajiem. Tās ir neizbēgamas sekas un pastāvīga ietekme klau-

sītājos: kāda ir mācītāju kalpošana un cītīgums („Geflissen-

heit") viņu amatā, tādi arī atrodami vienmēr viņu darba augļi
un redzami piedzīvojumi klausītājos.

Talu no manis nolūks vājināt mācītāju amata kreditu un
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bez vajadzības izplatīt pa zemi ļaunu slavu; es daudz vairāk

labprāt pabalstītu viņu cienu un aizklātu visu mīlestībā: bet

es stāvu Dieva priekšā ar savu sirdsapziņu un esmu spiests aiz

patiesas tiekšanās uz tēvzemes labklājību atvilkt nost visus

aizkarus un taisni bez nodoma šai lietā izkratīt savu sirdi sa-

viem labvēlīgiem kollēgām un brāļiem (gegen meine Geneigteste
herrn Collegen und Mitbrūder), un tad man vienu par visām

reizēm katram jāatzīstas, ka agrākais aklums un senais pa-

gāniskums ar mūsu mācītāju līdzšinējo darbu vēl nebūt nav

iznīcināti, bet mīt dziļi apakš visām pieņemtajām kristīgajām
parašām un reliģiskiem kultiem un vēl spēcīgi izlaužas uz

āru dievvārdu nicināšanā, bezdievībā un māņticīgās parašās...

(sk. tālāk 11. nodaļas 4. apakš nodalījumu).

Šausmīgs aklums un visdziļākā nezināšana izlobāma no tam,

ka pie jautājuma, kā viņi izturējuši pārbaudījumu gan kat-

ķisma vārdos, gan izpratnē, visās divdesmit deviņās Rīgas
apriņķa draudzēs, izņemot dažas nedaudzas, atzīmēts „bēdīgi"
(„miserable"). Par Siguldu lasām...: slikti izturējuši un nav

zinājuši pat pirmā baušļa vārdus. Par Rubeni... ļoti slikti.

Par Krimuldu...: vēlams, ka būtu labāk, Par Allažiem un Van-

gažiem... ļoti slikti, arī baušļus nezināja. Par Ropažiem..-:

izņemot dažus, citi atrasti par sliktiem. Par Mālpili...: pavisam
slikti (von Hertzen schlecht). Par Lielvārdi...: sievieši viscaur

slikti. Par Daugavgrīvu...: ļoti maz zināja atbildēt no kat-

ķisma ar izskaidrojumiem un izpratni. No Lielsalacas... slikti

izturējuši katēchizāciju. Par Limbažiem un Katriņu: tikai veco

starpā daži nedaudzi prata izskaidrojumus. Dikļos... atziņa

(t. i. izpratne) bij ļoti slikta. Par Rūjienu...: 5 mācības gaba-
lus bez izskaidrojumiem pēc kārtas, bet ārpus kārtības (ausser

der Ordnung) nē... Ērģemē... nedaudzi varēja atteikt 5 mā-

cības gabalus. Lugažos un Valkā... latviešu draudze ļoti slikti.

Ēvelē... vecie izturējuši slikti un draudze viscaur neprata kat-

ķismu ar izskaidrojumiem." —

Savu spriedumu par mācītājiem Kampenhauzens noslēdz

šādi: „Tamdēļ ir mācītāji, gribētos teikt, kam pienākas griezt ļau-
dis uz labāku jēgu (Sinn). Bet kad reiz apdomā, ka mācītāji bi-

juši vienmēr, un taču labāks stāvoklis nav radies, turklāt, kā

augšā aizrādīts, daudzi izpildījuši ļoti viegli un pavirši sa-

vus amata pienākumus, it kā amatnieki savu darbu, apmierināda-
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mies ar dievkalpojumiem svētdienās un svētku dienās un no-

teikto katēchizāciju, un pat to ne vienmēr izdara uzticīgi...
Bet ja arī pieņemtu ka visās draudzēs būtu tādi mācītāji, kam

ir visas teicamas krietna skolotāja īpašības, cik tālu taču var

tikt viens tāds atsevišķs vīrs tūkstoš un daudz tūkstoš (drau-
dzes locekļu?) vidū" 32*.

Kampenhauzena spriedums rada vienpusīgu iespaidu, kas

neatbilst īstenībai: viņš min un uzsver tikai negātīvās parādī-
bas. Taču netrūka arī pretēju novērojumu. Labu vai puslīdz
labu atsauksmi ģenerālkommisija, kā redzams no protokola,
devusi ne tikai par Valmieru, bet arī par Lēdurgas un Turaidas

draudzi (te nebij tikai nedēļas katēchēses, jo, kā mācītājs pa-

skaidro, mācītājmuižā neesot cilvēku, kas varētu viņu pa darba

dienām aizvest uz nozīmēto vietu), Burtniekiem, Liepupi, Ēr-

ģemi (mazāk gan zin katķisma tekstu, bet laba ir mācības iz-

pratne). No toreiz nevīzitētām draudzēm vēlāk 1744. g. labas

sekmes uzrādīja arī vīzitācijā Straupē un Umurgā. Citur atkal

jau 1739. g. bij darbā jauni spēki, kuriem bij gan vēl jānes at-

bildība par savu priekšgājēju nolaidības sekām, bet kas deva

labākas nākotnes cerības, piem., Lielvārdē (tagadējie un agrā-
kie skolēni prot labi), Krimuldā (pa daļai jau labas zināšanas),

Dikļos un Ēvelē. Tomēr, ja skatās uz šo spriedumu kā atskatu

uz iepriekšējo gaddesmiru darbību, tad negātīvais patiesi tik

lielā mērā pārsvarā par pozitīvo, ka Kaupenhauzenu nevar saukt

par netaisnu. Un kaut gan viņa spriedums tieši zīmēts tikai

uz Rīgas apriņķa draudzēm, taču viņam ir tieksme to vispārināt,

un patiesībā tam arī ir plaša simptomatiska nozīme.

Blakus draudzēm, kuru mācītāji jau minēti apsūdzībās par

nolaidību amatā — Allaži ar Vangažiem un Ropaži, Aloja un

Mazsalaca, Ādaži un Carnikava, Rubene, Rūjiena, Sigulda —

nostājušās arī citas, kur atbildība nekrīt tik uz vienu personu

vien, vai kur vainojami arī blakus apstākļi. Mālpils bij bijusi

apvienota ar citām draudzēm un bij vakanta kopš 1737. g. Ikš-

ķile un Salaspils bij trīs reizes mainījušas mācītāju: divi no

tiem bij aizgājuši uz Rīgu, dzīdamies pēc labākas karjēras, un

pašreizējais — J. Chr. Dunkans (kopš 1738. g. oktobra) bij

slimīgs (sk. 192. lp.). Bet iepriekšējais abu draudžu mācī-

tājs — maģistrs Natanaēls f. Skodeiskijs (1724—1738) bij savās

prasībās bijis „pieticīgs", apmierinājies vienīgi ar katķisma
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teksta iekaišami; te arī ļaudis piedzēruši nāca baznīcā. Dau-

gavgrīvas draudze bij jau četras reizes mainījusi mācītāju (to

starpā bijis arī Neučs), tur draudzes disciplīna jau kopš 17. gs.

beigām bij daudz cietusi no tam, ka daļa zemnieku Podaragā,
Mīlgrāvī un Mangaļos turas gan pie Rīgas (Jāņa baznīcas) gan

pie Piņķiem 33
. Pēterupē un Skulte, tāpat arī Lielsalacā bij

mācītāja apkopšanā, kas dzīvoja tālu. Limbažu draudzes un

Valkas un Lugažu draudzes dzīvi ārdīja tuvējās pilsētiņas ie-

spaids: te mācītāji pastāvīgi sūdzas par dzeršanu un kaušanos

pilsētā, arī pa svētdienām. Dikļos un Matīšos, liekas, slimīgais
Fosbeks arī nebij necik kārtīgs savos amata darbos, un Gotšeds

kā Dikļu mācītājs un Matīšu adjunkts bij stājies darbā tik

pāris gadus priekš vīzitācijās; viņa darbību traucēja arī ilg-
stošas nesaskaņas ar tiepīgo slimīgo sievas tēvu Fosbeku.

Cēsu apriņķī blakus draudzēm ar labām sekmēm (Piebalgā,
Dzērbene, Bērzaune, Tirza un Apukalns) minama arī vesela

rinda tādu, kur ir sliktas sekmes četrdesmito gadu beigās.
Alūksnē, Ērgļos, Kalsnavā un Vietalvā, liekas arī Smiltenē Har-

naka laikā, vaina būs meklējama mācītāju nolaidībā un nevē-

rībā. Aizkrauklē un Koknesē tāpat, bet te, liekas, nodarboša-

nās ar plostu laišanu un ar to sakarā esošā „vieglā peļņa" arī

ārda kārtīgas dzīves pamatus. Madlienā, Liepkalnā un Vestienā

bieža mācītāju maiņa traucēja kārtīgo attīstību. Madlienas pēr-

minderi paši to izjūt un atgādina ģenerālkommisijai. Bet te ir

arī vairākas draudzes, kur muižturi ar smagām nastām un klau-

šām nospiež zemniekus, kavēdami viņu baznīcas dzīvi: Ļau-
donā un Lubānā, Lazdonā, Cesvainē, Gaujienā. Tādās draudzēs

arī krietnu apzinīgu mācītāju darbībai, kā Einbergam Gaujienā,
J. Neudālam Ļaudonā un Lubānā, rodas nepārvarami šķēršļi.
Problēmatiska paliek nesekmība Gulbenē.

Visi spriedumi un novērtējumi, kas doti vīzitācijās un Virs-

konsistoriju spriedumos, turas pie tā laika oficiālās baznīcas

mērauklas, ko tiklab ģenerālkommisija kā arī Virskonsistorijā

pielika mācītāju darbam. B. f. Kampenhauzens turklāt vēl

izvirza speciālas pietisma prasības un sevišķi savās atsauksmēs

par mācītājiem liekas stipri atkarīgs no sava teoloģiskā virziena

viedokļa (sk. augšā 200. lp.).
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7. BAZNĪCA UN MĀCĪTĀJI SABIEDRISKO KĀRTU

PRETEŠĶĪBĀS.

1. Vispārīgi vērojumi Jau vairākkārt nācies norādīt uz ļau-

nām sekām, kas izrietēja baznīcas un mācītāju dzīves materiā-

lajai un tiesiskajai pusei no muižnieku prīvilēģētā stāvokļa zemes

pārvaldē un saimniecībā. Bet ar to vien nav izsmeltas toreizējās

sabiedriskās vienpusības kļūmīgās sekas. Kungu priekšrocības

un dzimtļaužu verdzība meta savas drūmas ēnas arī mācītāju

amata darbībā — zemnieku kristīgā audzināšanā un pat dvē-

seļu kopšanā.

Mācītājam bij personīga muižnieka tiesības, pēc sava sa-

biedriskā un saimnieciskā stāvokļa viņš piederēja pilnā mērā

kungu kārtai: viņam piederēja mūža lietošanā mācītājmuiža

un mācītāja pagasta mājas un ļaudis. 18. gs. vēsturiskā gaitā

padziļinātā un tiesiski nepārkāpjamā plaisa, kas šķīra kungu
no viņa dzimtsļaudīm, gāja vidū cauri starp mācītājiem un viņu

draudzes locekļu lielāko daļu — latviešu zemniekiem. Nacio-

nālās pretešķības šo plaisu yēl padziļināja. Bet evaņģēliskam

mācītājam un dvēseļu kopējam vajadzēja taču atrast ceļu pāri

šai kļūmīgai plaisai.

Toreizējos apstākļos vēl nevarēja rasties mācītāju galvās
sociālu reformu projekti, kas mēģinātu klāt tiltu pāri plaisai

jeb kaut kā izlīdzināt kārtu starpību. Pirmie soļi šai vir-

zienā tika sperti tik gadsimta otrā pusē, un zīmīgā kārtā tas

ir kāds mācītājs, Johanns Georgs Eižens (Eisen, 1717—1779),
kas sāk drupināt teorētiski dzimtbūšanas pamatus Vidzemē 1

.

Bet pagaidām varēja būt dienas kārtībā tikai cenšanās pada-
rīt zemnieku un kungu attiecības cilvēcīgas, apgarot tās ar

kristīgu mīlestības garu, kā to kādreiz bij darījusi pirmkristie-
tība.

Oficiālo baznīciskumu, kā jau augšā vairākkārt aprādīts,

gribēja uzturēt ar ārējo likumu un sodu varu. Ja mācītājs ar

to apmierinājās, tad arī sabiedriskās pretešķības neradīja ne-

kādas grūtības. Nācās tik zināt, ka katrai kārtai: muižniekiem,

brīvļaudīm un zemniekiem bij savi īpaši sodi un pret katru no

tām pieklājas citādāki uzstāties un izturēties. Bet līdz ko

mācītājs sāka interesēties par zemnieku kā cilvēku un dievbēr-

nības mantinieku, tad radās smagas teorētiskas problēmas un
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kļūmīgi praktiski sarežģījumi. Modās jautājums, vai bij jel

maz iespējams savu augstāko uzdevumu veikt? Savā laikā ģe-
nerālsuperintendents K. G. Zonntāgs (f 1827.) raksturoja mā-

cītāja kļūmīgo atkarības stāvokli šādiem vārdiem: „Mācītāja
intereses bij pārāk cieši un daudzkārtēji samezglotas ar muiž-

nieku interesēm, lai viņš kā pilsonis varētu veikt to, kas vi-

ņam kā cilvēkam pienāktos". Un kas viņam kā Kristus

ģelija sludinātājam pienāktos — tā te vēl piebilstams.

Mums trūkst plašāku ziņu par to, vai un cik lielā mērā 18. gs.

pirmo gaddesmitu mācītāji ir izjutuši un pārdzīvojuši šo pro-

blēmatiku un vai viņi bieži iestiguši dažādās praktiskās grū-

tībās, ķeroties pie sava dziļāk izprasta dvēseļu gana uzdevuma.

Bet netrūkst atsevišķu zīmīgu liecību — par stāvokļa grū-
tumu un kļūmī gurnu.

Šo Vidzemes īpatnību tūlīt pēc savas atnākšanas uz še-

jieni bij uzķēris arī vērīgais moraviešu remesis Christjāns Dā-

vīds, kas rakstīja par to grāfam Cincendorfam no Valmiermui-

žas (13. VL 1730. g.) savā neveiklā stilā un nepareizā vācu va-

lodā:"... Še nav kā Vācijā: visi muižkungi var turēt lūgšanas
stundas, ja viņi tik prot; slikti skolotāji kristī bērnus. Te liela

brīvība katram, kas tik var sprediķot, kas kopā ar kungiem.
Mums še 5 skolotāji un neviens nedrīkst likties eksāminēties,

bet kad tik viņš ko var. Jo mūsu skola ir tik zemnieku sķola

un ilgst tikai ziemas laiku. Tā tad no kungiem atkarājas, vai

viņi grib likt bērniem mācīties, vai nē. Jo mācītājiem nav ne

cik liela vērtība („die Pfārren gilten hir nicht viel"), viņi ne-

var neko daudz pavēlēt, ne aizliegt... Ļaudis še ļoti baidās

no mācītājiem un nelolo nekādu uzticību uz tiem, tikko viņi

redz mācītāju nākam, viņi jau laižas skriešus. Es gribu būt drī-

zāk Dieva Kunga jokdaris nekā mācītājs Vidzemē („ich will

lieber unssers hergotts sein nar sein als ein liefflender Pfahr").
Kas še negrib skraidīt apkārt un ar ļaudīm kopā iet („sich mit

den leitten gemeinmachen") un nevar slikti dzīvot, tas še

Vidzemē nevarēs neko daudz izdarīt" 2
.

No pašu mācītāju vidus līdzīgas liecības dzirdamas pietiskā
virziena pārstāvjos, gan ne tik drastiski izteiktas. Un kamēr

vieni, kā Kellners, Bernhardijs neprata nemaz tikt galā ar skar-

bajiem Vidzemes apstākļiem, citi ķērās pie darba, kauču arī ne-
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izbēga dažkārtejiem smagiem piedzīvojumiem. Augša citētai

(201. lp.) Mēdera vēstulei blakus nostājas citas.

Ērģemes mācītājs Blaufuss raksta 1734. g. uz Halli: „Na-

baga cilvēki še viscaur tik ļoti rupji, mežonīgi, neprašas, aplami

(verkehrt), nesavaldāmi, padevušies miesas prātam un palaidņi

(fleischlich und wūst). Ārēju satiksmes grūtību dēļ ļaudis reti

nāk (Dieva) vārdus klausīties, ar garu un miesu viņi atrodas

verdzībā un dzīvo pavisam bez rūpēm. Grūti ierosināt viņus

uz pārdomu un modināt kāri pēc Dieva vārdiem („einen appetit

zum Wort"). Pie viena otra no kungiem gan Dieva vārdi atnes

kādu labumu (schlāgt das Wort auch etwas an), tā ka reizēm

tiek sniegta palīdzīga roka". To raksta Blaufuss pēc triju gadu
darbības Ērģemē par turienes draudzi, kur arī 11 gadus priekš
tam nebij trūcis mācītājs. Par visu Baltiju viņš atsaucas kā

par „mirušu zemi" (dieses todte Land), kur darbs neiet uz

priekšu, rosme jo maza, un panākumi redzami tik „šur un tur

kāds nieks", kā piem. pašam Palsmanē, kur darbojies visvairs

skolā un jaunatnē (1727—1730) 3
.

Blaufusa vēstule mazākā mērā vēršas pret kungiem kā Mē-

dera asie izteicieni. Viņš tobrīd bij atradis pie Delabarras (dc
la Barre) kundzes Kārķos jau ļoti jūtamu atbalstu savos cen-

tienos. Bet pār šām rindām krīt paša Blaufusa turpmākā tra-

ģiskā likteņa ēnas: pēc nepilniem 10 gadiem viņam nācās pie-
dzīvot sakarā ar piesliešanos brāļu draudzei, ko nozīmē zau-

dēt zemes vareno likteņa vadoņu labvēlību. Tā viņam bij

pašķīrusi ceļu uz izredžu pilnu nākotni, bet atkal novērsās

no viņa, kad viņš, savas sirds skubināts, bij sācis iet ceļus,

kas vadošajām aprindām likās nevien dogmatiski, bet arī po-

litiski aizdomīgi 4
.

Ka evaņģēlijam tikai aprobežotos apmē-

ros un šaurākās aprindās ir kāds panākums augšējos slāņos, to

apliecina divi 1737. g. datēti pietistisko mācītāju spriedumi

par muižniecību. Loders raksta grāfam Cincendorfam 9. 10. IV.

par nule pagājušo Vidzemes landtāgu, kas iekritis laikā, kad

sludināta Pestītāja ciešanas stāstos atziņa „Mana valsts nav

no šīs pasaules". Muižniecība „ļauj viņam (Pestītājam) iet

un gādāt pašam par savu uzdevumu". Un vēlākā (Paides)

Veisenšteinas mācītāja P. Fr. Bornvasera vēstule no Urvastes

(Anzen), kur bij jau sākusies zemniekos pietistiska atmodas

kustība mācītāja J. Chr. Kvanta (Quandt) vadībā, tēlojot zem-
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nieku ilgas pēc Dieva vārdiem un sajūsmu par tiem, raksturo

vāciešu lielāko daļu par epikuriešiem, ateistiem un dipelie-

šiem (separātista Dipela piekritējiem): „apmēram katru ce-

turtdaļ gadu viņi nāk baznīcā, un kad viņi nāk, tad sludi-

nātie vārdi nedrīkst nekādā ziņā viņiem pieiet pārāk tuvu

(soli ihnen das Wort ja nicht zu nahe geredet werden)", t. i.

nedrīkst tiekties veidot viņu personīgo dzīvi un iegribas,
„...muižnieki lielāko tiesu ir briesmīgi netaisni un nežēlīgi...*'.
Bornvasera vēstule tieši attiecas gan uz Vidzemes igauņu daļu,

bet vispārējie sabiedriskie apstākļi tur bij tādi paši kā Latvijā,
un sevišķi vācu muižnieku aprindas visā Vidzemē bij diezgan

viengabalainas savos sabiedriskos centienos.

Augšējām liecībām varētu, varbūt, pārmest zināmu pieri-

stisku vienpusību un tieksmi pārspīlēt uz vienu pusi, lai iz-

celtu savus nopelnus uz otru. Bet arī tāpat netrūkst ziņu, kas

apstiprina muižnieku lielākās daļas egoistisko un savtīgo rī-

cību. Un ja nu kāds mācītājs „piegāja par tuvu" savas drau-

dzes varenajiem muižturiem vai kādam no viņiem, ja viņš

uzdrošinājās pacelt balsi par kunga necilvēcīgo rīcību pret

zemniekiem, vai arī tikai iebilst kaut ko pret viņu priekš-

rocībām, vai atkal veidot zemnieku garu pēc evaņģēlija, bet

ne pēc kunga prāta, tad varēja viegli uzliesmot asi konflikti

mācītāja un kunga starpā. Dokumenti rāda šādās situācijās

trīs tā laika Vidzemes latviešu draudžu mācītājus G. A. Oks-

fortu, E. Einbergu un J. F. Pauliju. Ja arī aiz ziņu trū-

cīguma ne visas attiecības un stāvokļi ir skaidri, tad ma-

zākais daudz kaut kas viņu piedzīvojumos un vajāšanās sa-

protams tikai tad, ja patur acīs mācītāju lomu kārtu pretešķību

krustojumā.

Mācītāju dzīves apstākļi savukārt it kā vilināt vilināja ap-

mierināties ar ārējo pienākumu pildīšanu un ērti un omulīgi
baudīt savas kārtas un stāvokļa priekšrocības. lepriekšējā no-

daļā ir rādīts šai ziņā viens otrs zīmīgs paraugs. Tas dūrās acīs

īpaši rosīgajiem pietisma mācekļiem, kas ienāca Vidzemē no

citādākiem Vācijas apstākļiem. Asi formulēti šādi novērojumi
kāda P. Honna, vēlākā Arensburgas diakona un kādas Igaunijas
draudzes mācītāja, vēstulē 20. X. 1725. g.: „Lielākā tiesa Vid-

zemes mācītāju meklē vairāk savu ērtību un bezdarbību (Com-
moditēe und Nichthun), nekā Jēzus Kristus uzdevumu („was
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Ješu Christi ist"). Tukšās vietās jādabū mācītāji, bet nav ne-

kādu krietnu subjektu. Ak Dievs, apžēlojies par nabaga tautu

un palīdzi tai". Kā jau augšā attēlots, divdesmito gadu otra puse

un trīsdesmitie gadi atnesa mācītāju kārtai diezgan jūtamus

papildinājumus, ir skaita, ir vērtības un krietnības ziņā, bet

sabiedriskā stāvokļa kļumīgums ar to neuzlabojās. Mācītāju ma-

teriālā stāvokļa labāka nodrošināšana trīsdesmitos gados gan

savā ziņā atraisīja viņu darbības iespējas, bet varēja arī vienu

otru padarīt par pārticības un ērtības vergu. Arī pietistiem

šie apstākļi varēja kļūt bīstami, un ne bez iemesla A. A.

Fīrorts savās vēstulēs vairākkārt apzīmē izredzes uz lielākām

un labāk atalgotām mācītāja vietām par ~kārdinājumiem".

Augšā minētais Bornvasers raksturo sava laika mācītājus šā-

diem vārdiem: „Mācītāji ir lielāko tiesu mēmi suņi, kā saka

svētie raksti. Viņi norunā vēsi savu sprediķi un ļauj avīm skriet,
baras ar mazajiem, glaimo lielajiem... Dievbijīgam mācītājam
ir viņa darbībā rokas saistītas, jo viņš svētdienās priekš pulk-
sten 4 nevar nobeigt ārējo dievkalpojumu. Kur paliek kristī-

bas? apbedīšana? slimnieku apmeklēšana? kur lai rastos laiks

īpaši nodarboties ar dvēselēm?" 5
.

2. G. A. Oksforts. Maģistrs Georgs Andrejs Oksforts

(Oxforth, 1680—1733) bij dzimis Turingā un pēc mēra pie-

ņēmis papriekš mācītāja vietu Stendē Kurzemē 1711. g., bet jau

nākošajā gadā atnāca pēc valdības vokācijas uz Ļaudonu un

Lubānu un dabūja savā apkopšanā arī prīvāto Lazdonas draudzi

(sk. augšā 134. ss. lp.). Lielie atstatumi un sliktie ceļi stipri ap-

grūtināja viņa darbību. Baznīcas grāmatas vestas glīti un kār-

tīgi un liecina par apzinīgu un kārtīgu amatdarbību un dvē-

seļu kopšanu. Lazdonā 1719- g. un Lubānā 1720. g. atzīmēti

pirmie „katēchumeni", t. i. tādi, kas gājuši pirmo reizi pie

dievgalda. Kamēr prāvests Hinkeldeijs Raunā tik gada galā
tos, kas gājuši pie dievgalda pirmo reizi, vienkārši saskaita īpaši,

un liela rinda gadu viņa grāmatās stāv arī bez šādas skaitļa

atzīmes, — Oksforts ieraksta katra vārdu un piezīmē klāt,

kādas katram bijušas zināšanas un sekmes. Dažas piezīmes

atļauj vēl tuvāk ieskatīties Oksforta darbībā. Ar vājām zi-

nāšanām viņš reti kādu izlaiž cauri, pie tam vienu otru tik

kondicionāli. „Pātarus zin puslīdz („betet mittelmāssig"), grūta
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valoda, bet lielas ilgas pēc sv. mielasta." — „Neiet diezgan labi,

sola vairāk mācīties". Trīs atstājuši pat ķīlas par drošību,

ka nāks vēl reiz pārbaudījumā. Katēchumenu saraksts tur-

pinās līdz 1732. g. Slimnieku apmeklēšana gan reģistrēta tik

sākot ar 1727. g., t. i. pēc tā paša gada ģenerālvīzitājcijas,
kas Ļaudonā izdarīta 31. janvārī un Lazdonā 3. februārī. Ap-

zinīgi ierakstīti arī visi gadījumi, kad kāds no draudzes lo-

cekļiem bijis nosēdināts baznīcas nožēlas solā (Sūhn-Schemel).
Bet draudzes pārbaudījumu 1727. g. vīzitācijās kommisija at-

zinusi Ļaudonā par ļoti vāji izturētu (sehr schlecht bestanden),
kamēr Lazdonā daži zinājuši labi, daži vāji. Baznīcas apmeklē-
šana abās vietās uzrādīta ļoti sīksta (sehr sparsahm), un pie

dievgalda ļaudis nākuši I—21—2 reizes gadā.
Par pārbaudījumu 1732. g. vīzitācijās protokolā Ļaudonā un

Lubānā atzīmēts, ka daži zinājuši labi, daži arī ļoti slikti*

Baznīcas apmeklēšana vāja, jo ceļi tāli un slikti. Lazdonā,

kur kopš 1730. g. Oksforts vairs faktiski nestrādāja, pārbau-

dījuma iznākumi bijuši 1732. g. lielāko tiesu ļoti slikti.

Oksforts bijis arī mīļš ģimenes tēvs. Savu bērnu kristību

ierakstīdams, viņš piesprauž arvien kādu piezīmi: „Dievs Kungs
atkal apzīmogoja mūsu laulību ar meitu", „mans mīļais dēls",

„mana mīļā meita" utt.

Ar pilnu tiesību Oksforts varēja vēlāk apgalvot, ka viņš

19 gadus uzticīgi kalpojis savām draudzēm un, vesels būdams,

nekad nav izlaidis ne vācu ne latviešu dievkalpojumu. Zināms,

kad grūtajā darbā bij sabojāta veselība, tad jau vairs neva-

rēja visu tik labi izpildīt, un viņa ienaidniekiem radās ie-

mesls viņu sūdzēt. Un viņam tādu bij saradušies laba tiesa

viņa atklātās taisnās un, liekas, arī diezgan asās dabas dēļ

(sk. augšā 115. un 136. s. lp.).

Jau 1721. g. viņam bij kādi strīdi ar muižturiem un arī ar

Lubānas pārvaldnieku, mazākais pa daļai, nenodotās tiesas dēļ.
Bet tie bij nokārtojušies un 1727. g. vīzitācijā Oksfortam nebij

ko sūdzēties: mācītāja tiesa Ļaudonā un Lubānā pareizi no-

dota. Divdesmitos gados īpaši paasinājās attiecības ar abiem

brālēniem Klēbekiem — Lazdonā un Praulienā. Tie abi bij

jaunāki par Oksfortu, samērā maz izglītoti, bet apbalvoti ar

īstu junkurisku iedomību un patvarību. Praulienas Klēbeks

jādelēja medībās pa mācītājmuižas zemnieku mājām, tren-
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kāja to suņus un zemniekus, kas taisījās ko iebilst, piekāva
ar pātagu. Viņš gribēja arī ievilkt kādu mācītājmuižas lī-

duma gabalu. Lazdonas Klēbeks, liekas, bij vēl nepanesamāks

un ķildīgāks, un nevarēja sadzīvot mierā pat ar savu brālēnu.

Šie kungi abi bij patroni un baznīcpriekšnieki, bet viņi iztu-

rējās pret savu amatu tik nolaidīgi, ka tika 1732. g. 21. 11. at-

celti no amata nesaticības un nolaidības dēļ. Arī baznīcā viņi

nenāca pa ilgiem laikiem, meklēdami celsmi, kā izteicās Oks-

forts, ne Dieva vārdos, bet alū un brandvīnā. Zemniekus viņi

pārdod kā lopiņus un tur tik stingri, ka tiem neatliek nekas

cits, kā bēgt prom.

Oksforta uzstāšanās pret Klēbekiem saveda viņus naidā,

liekas, starp 1725.—1727. g., un abi patroni gribēja tikt no viņa

vaļā. 1727. g. ģenerālvīzitācijas laikā viņi sūdzējās, ka Oks-

forts atstājot Lazdonas mācītājmuižas saimniecību novārtā, tu-

rot maz lopu, barību vedot uz Ļaudonu utt. Lazdonietis jau

nāca pats ar savu jaunu kandidātu Lazdonas mācītāja vietā;

un kad ģenerālsuperintendents grib viņu ar Oksfortu samie-

rināt, viņš atbild: ja vien mācītājs būtu viņam līdzīgs, gan

viņš tad parādītu vēl ko citu. 1730. g. pavasarī konflikts no-

brieda. Pirmos vasarsvētkos Oksforts turēja Lazdonā diev-

kalpojumu, otros Klēbeku aicināts kandidāts — savu mēģi-

nājuma sprediķi, lai gan vēl nebij izturējis pārbaudījumu pie

Virskonsistorijas. Draudze paredzēja Oksforta aiziešanu, un

4 pagasti lūdza pieņemt viņus trijādības svētkos pie dievgalda.
Pats Oksforts gatavoja uz šo dienu atvadīšanās dievkalpojumu

un priekšā rakstītos ķeizarienes kronēšanas svētkus.

Svētdien, kad Klēbeki pieprasa, vai būšot arī vācu diev-

kalpojums, viņš atbild ar zīmīti: „Abi kungi no Lazdonas un

Praulienas var pavēlēt saviem virtuves zēniem, bet mācītājam

patiesi nē. Viņam jārāda cienība, viņš neļauj sev pavēlēt.
Es viņiem gan drīz parādīšu, vai man ir vajadzība jeb griba
vāciski sprediķot, ja aiz visa tā nebūtu kas augstāks un sva-

rīgāks." Klēbeki liek atbildēt, ka, neturēdams vācu dievvār-

dus, viņš būtu varējis neturēt dievkalpojumu arī latviešiem.

Latviešu draudze salasījusies kupla, dievgaldnieku skaits daudz

lielāks, nekā toreiz bij noteikumos paredzēts vienai reizei*

Tas, liekas, modina baznīcpriekšnieku skaudību, un viņi ie-

sūta rijā, kur notiek dievkalpojums, pa sv. mielasta izdalī-
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šanas laiku vācu kalpotāju, kas uzprasa, pēc kā pavēles mā-

cītājs pieņēmis tik daudz dievgaldnieku. Uzskatīdams tādu

rīcību par piedauzīgu, Oksforts nosprieda pārtraukt sakarus

ar Lazdonu. Viņam nebij nekādas patikas gaidīt katru dienu

jaunā mācītāja atnākšanu un panest Klēbeku „intrigas un ļaun-

prātību".
Nu ir Klēbekiem rokā formāls iemesls apsūdzēt Oksfortu.

23. VIL viņi raksta Virskonsistorijai lielu sūdzības rakstu par

Oksfortu, kas „pret labāko ziņu un apziņu bezdievīgā kārtā

pavisam atstājis šo draudzi, kaut gan viņam nav dots ne vis-

mazākais iemesls." Esot jau zināms, ka viņš nevarot ne ar

vienu dzīvot mierā, lai tas piederētu pie kādas kārtas pie-

derēdams. Pret visiem pienākumiem viņš esot izturējies pa-

virši. Dažās svētdienās pieņēmis vairāk simtu dievgaldnieku
un pasniedzis viņiem sakramentu bez amata tērpa. Trijādības
svētkos ļoti steidzies amatdarbos, pat divu bērnu kristīšanu

atstājis skolotājam, bet jo čakli ievācis „maija sviestu". Un ta-

gad pagājušas jau 9 nedēļas, kamēr Oksforts atstājis lazdo-

niešus pavisam bez garīgas apkopšanas. — Sūdzībā minētie

fakti attiecās tikai uz pašu pēdējo laiku, bet no tiem izrietošu

slēdzienu sūdzētāji tiecas vispārināt. īpaši viņi uzsvēruši vēl,

ka nenoturēdams trijādības svētkos vācu dievkalpojumu, Oks-

forts esot atņēmis viņiem iespēju svinēt kronēšanas svētkus.

Oksforta augšā minēto zīmīti viņi nosauc par „rupju vēstuli

ar lamu vārdiem". — Par Oksforta uzstāšanos dievkalpojumos
bez talāra Klēbeki bij sūdzējušies jau 1727. g. vīzitācijās kom-

misijai.
26. VIII. ienākuši Virskonsistorijā no Oksforta pieprasītie

paskaidrojumi, kuros viņš ar sašutumu asos vārdos („unwahr-

heitsvolle Lāster Supplique... schandlose expressiones", „ge-

wissenslose Kirchenvorsteher") pārmet Klēbekiem viņu noda-

rītās pārestības, sacelto īgnumu un „daudzkārtējas sazvērestī-

bas" („unters Angesicht freundlich, hinter dem rūcken falsch

und teuflisch") un motīvē ar to savu aiziešanu no Lazdonas

mācītāja vietas: „esmu it kā aiz matiem pievilkts pie tam

klāt, lai atrautos no šādiem ļauniem cilvēkiem, kam daudz

vēja galvā... Pacietīgi mācītāji neskrien tik viegli prom, bet

Prauiieniefis šo pavasar Lazdonā nekaunīgi izgrūda pār galdu,
muižturu lielākai daļai klāt esot: Viņš man neieteiktu ar viņu
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sastapties, viņš mani krietni izpērtu. Ar kādu sirdi un mīle-

stību lai mācītājs paliek pie šādas draudzes, lai nu gan arī

nav bailes no viņu lielībām?.. Ka man būtu tik ilgi jāpaliek,
kamēr atnāk cits mācītājs, to jau es būtu gan varējis, ja būtu

gribējis. Bet brālēnu kungu pavēle nav man itin neko vērts...

Man, kad man tā atmaksā manu sūro amatdarbu, vislielākais

iemesls meklēt mieru". Klēbeki arī esot viņam tik pat kā

parādījuši durvis. Noskaidrodams sūdzības vielu, Oksforts aiz-

rāda, ka paši baznīcpriekšnieki arī likuši skolotājam kristīt

muižas bērnus, no kuriem vēlāk neviens nav atvests mācītā-

jam iesvētīšanai. Amata tērps viņam sadedzis ugunsgrēkā. Lie-

lais dievgaldnieku pieplūdums bijis tikai pēdējā svētdienā, pēc

ļaužu īpaša lūguma; un maija sviestu saņemt esot „veca tie-

sība un paradums visā zemē". Oksforts atgādina, ka par viņu

sūdzējušies vienīgi Klēbeki, kad viņš „deren ihre Tūcke und

bossheit (hātte bald gesagt Hurerev) m die lānge nicht nach

sehen wollte"... Ar citiem viņš dzīvojot labās attiecībās. Arī

uz Virskonsistoriju pašu krīt kāds pārmetums: tā nav ne puš-

plēsta vārda atbildējusi, kad viņš pieprasījis, vai drīkst pie-

laist Klēbeku aicināto kandidātu, studentu Knorri, sprediķot
bez konsistorijas atļaujas. Ar uzsvaru Oksforts atgādina savu

līdzšinējo nevainojamo darbību: „Mana labā slava (renomme)

ir, paldies Dievam, zināma, ka es esmu dzīvojis, izturējies

un izpildījis savu amatu teicami un ar godu, ka neviens, ne-

sagrozīdams patiesību, nevar par mani neko ļaunu teikt, ja

viņš nav goda laupītājs un gānītājs, kura simbols: Calumniare

audacter (Cel droši priekšā nepareizu sūdzību). Par (sūdzē-

tāju) kungu labo slavu lai spriež citi ļaudis". — Raksts bei-

dzas ar lūgumu, lai Virskonsistorijā neliegtu apsardzību pret
Klēbeku nekaunīgo izturēšanos un sūdzību un sodītu tos „ci-

tiem kārīgajiem par biedinājumu".
10. augustā 1731. g. Virskonsistorijā uzaicināja Oksfortu

ierasties uz tiesu 20. septembrī. Viņš atbildēja, ka gadījuma

pēc saņēmis aicinājumu tikai 14. IX. vakarā un nevarot vairs

tik īsā laikā nobraukt 22 jūdzes garo slikto ceļu „durch mor-

rastige Sumpflocher und Bāche"; arī slimība („peinliche Stein-

und Creutz Schmertzen") viņu kavējot. Viņš atgādina Virskonsi-

storijai Klēbeku rupjības, atzīst, ka pārsteidzies, patvarīgi at-

stādams Lazdonu, un izsaka paļāvību, ka Virskonsistorijā būs
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žēlīga, un piedos viņam šoreiz vainu, jo viņš nav varējis ie-

domāties, ka lietai būs tik ļaunas sekas un to varētu tā pa-

visam citādi uztvert („dass es so ūbel ablauffen und so un-

gleich aufgenommen werden sollte").

Virskonsistorijā uzskatīja Oksforta neierašanos par nepa-

klausību, un kad viņš nerādījās arī otrā termiņā 13. I. 1732. un

trešajā 23. 11., tad sodīja viņu par katru neierašanos ar 20

dālderiem soda naudas, kas nomaksājama 6 nedēļu laikā sub

poena dupli. Oksforts gan bij piesūtījis katru, reizi aizbildi-

nāšanos, bet bez oficiālajām apliecībām. Viņš aizbildinājās ar

grūto slimību, kas neļaujot braukt tālā ceļā, un pēdējo reizi

arī ar bīstamām upju pārejām un neizbraucamo ceļu; daudzi

esot ielūzuši un noslīkuši, un viņš nevarējis sievas un bērnu

dēļ doties dzīvības briesmās. Viņš nevarējis arī 2 kungiem
izkalpot, jo bijusi tai pašā laikā baznīcas vīzitācijā, kur vi-

ņam bijis jābūt klāt. Vīzitācijās kommisija arī redzējusi viņa

vārgumu un atļāvusi viņam pa vīzitācijās laiku sēdēt. Lūg-
dams piedošanu, Oksforts aizrāda, ka Lazdonā jau sen jauns

mācītājs darbā. Uz paziņojumu par piespriesto naudas sodu

Oksforts atbildēja (martā 1732.), ka neesot arī naudas ne dāl-

dera, jo visi lauka augļi nosaluši. Apliecības par slimību viņš

nav varējis dabūt, jo neesot, kas varētu izdot. Ļaudonas drau-

dzes muižturi — Ēbercs un Laudons trešo gadu neesot bijuši
baznīcā, arī pie dievgalda nē, Ēberca kundze pat nezinot,
kā izskatās jaunceltā baznīca. „Vai tad kungi zin daudz par

mācītāju, vai viņš vesels jeb slims, dzīvs jeb miris?"

1730. g. atnesa Oksfortam arī citas sadursmes. Arī Ļau-
donā viņš bij dabūjis baznīcpriekšnieku, kas maz interesējās

par baznīcu un negāja pie dievgalda — Aburtu muižas (Lūg*
gen) īpašnieku leitenantu Ēbercu (Ebertz). Jaunceltā Ļaudo-
nas baznīcā viņš gan pasteidzās tagad sev pieprasīt atsevišķu

solu, ceturto pēc kārtas, kas līdz šim bij bijis mācītājmuižas

rīcībā, kamēr Ēbercam skaitījās kopā ar kādu kaimiņu tre-

šais sols. Oksforts negribēja piekāpties, un tā izcēlās garš
strīds, kura izšķiršanā Ēbercs ievilka 1730. g. pavasarī Gu-

berņas pārvaldi un apriņķa kommisāru; izbeidzās tas tikai

1732. g. 19. 11. baznīcas vīzitācijās laikā, kad slimības sagrauz-
tais Oksforts atdeva Ēbercam pret attiecīgo samaksu sola at-
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slegu. Ēbercs gāja pret Oksfortu kopā ar Lazdonas Klēbeku

un Klēbeka patēvu Nētķena īpašnieku majoru G. V- f. Klotu.

1730. g. rudenī Oksfortam izcēlās prāva ar Toces muižas

īpašnieku pulkvedi leitenantu O. G. Ļaudonu (Lauwdohn). Tas

bij diezgan patvarīgs kungs, kura varu dabūja izbaudīt arī

mācītājmuižas ļaudis. Te viņš bij piekāvis ceļā mācītājmui-
žas kalēju, te bij licis nopērt rijnieku, te izsvieda no muižas

pagalma zēnu, kas bij sūtīts atprasīt aizdoto dzelzi. No mā-

cītājmuižas meža viņš atļauto 60 baļķu vietā paņēma slepen
134. Izlīdzinājies ar mācītāju viņš domājās ar to, ka bij at-

ļāvis viņam pļaut sienu tukšo zemnieku māju pļavās, ko pati
muiža nevarēja izmantot. Miera un kaimiņu attiecību dēļ
Oksforts pacietās, bet 1730. g., laikam sakarā ar Lazdonas no-

tikumiem, Laudons sāka uzstāties pret viņu tieši. Kad mā-

cītāja ļaudis pēc paraduma ieradās pļaut sienu tukšajās Übuķu

mājās, Ļaudona dēls noķīlāja vienu mācītāja zirgu un, tu-

rēdams to par kāda zemnieka zirgu, pretim visām ķīlu parašām,
lika to patvarīgi arklā un lika art visu dienu muižas tīrumā.

Vakarā ieradās pats Oksforts pēc zirga un pēc asas vārdu iz-

maiņas ar jauno Ļaudonu paņēma to atpakaļ, nekādas ķīlu
naudas nedodams. Tenkas izpūta visu lietu, un Laudons ie-

sūdzēja Oksfortu zemes tiesā par dēla lamāšanu, draudēšanu

ar spieķi un patvarīgu ielaušanos muižas piederumos. 31. VIII.

1731. g. nāca spriedums, kas atzina, ka Oksforts patvarīgi at-

ņēmis ķīlāto zirgu un „lauzis vispārēju drošību, kas pienā-

kas katram, kur nu vēl muižniekam uz savas zemes un pašā

muižas tuvumā", un piesprieda viņam naudas sodu un pienā-

kumu nolūgties tēvu nepilngadīgā dēla vietā. — Tiesa visu

lietu izsprieda no muižnieku kārtas viedokļa. Lieciniekus par

to, kas noticis muižas laukos, nopratināja tikai no vienas pu-

ses, Toces muižas zemniekus, bet mācītājmuižas kalēju An-

zuļu Maču, kaut arī tas bijis klāt, neprasa nemaz. Oksforts

pārsūdzēja lietu Pilstiesā, bet lēmumu vairs nesagaidīja. Lau-

dons no savas puses iesniedza Virskonsistorijai sūdzību par

Oksforta nodarītām nepatikšanām un lūdza atļaut viņam sa-

ņemt sv. vakariņu no Bērzaunes Jakobija. Slimība bij pa-

modinājusi viņa interesi par baznīcas pestīšanas līdzekļiem.
Tā Oksfortam bij radušies stipri pretinieki arī Ļaudonā,

kas 1732. g. vīzitācijās kommisijai arī cēla priekšā visādas
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sūdzības par viņu, galvenā kārtā par nesaticību, biežu aiz-

braukšanu un nolaidību amatā, bet neviena sūdzība nebij lāgā

pierādāma, un baznīcpriekšniekam bij jāatzīstas, ka veltīgi pie-

rakstīts papīrs. Tikai Lubānas apkopšanā Oksforts atzina sa-

vas kļūdas: viņš nav varējis ierasties kārtīgi uz dievkalpoju-
miem, — noteiktās trešās svētdienas vietā braucot tik ik piekta-
jā, jo septiņu jūdžu garais ceļš „vasarā ļoti neērts un dara

grūtības, reizēm pat pavisam neiespējams". Ziemā, kad tik

viņa veselība atļaujot un ceļš izbraucams, viņš arī tur savus

pienākumus izpildot, cik vien iespējams.
1732. g. vasarā Ēbercs sagatavoja tiešu sūdzību Virskonsisto-

rijai, ko nosūtīja kopā ar Nētķena f. Klota un Lazdonas Klē-

beka jau 1731. g. izrakstītām liecībām par Oksforta nesati-

cību. Oksforts šo sūdzību un tāpat arī liecības nosauca par

nepatiesām, bet Virskonsistorijā, gatavodama tai laikā Oks-

fortam bargu spriedumu par Lazdonas atstāšanu, lika Ēberca

sūdzības materiālu par pamatu jaunai sūdzībai „par piedauzī-

gu uzvešanos un ķildošanos (Zanksucht) ar draudzes muiž-

turiem un citiem". Izmeklēšanu uzdeva zemes tiesai kopā ar

2 mācītājiem — Vīzneru un Harnaku. Šīs sūdzības aktīs sāka

krāties vēl dažādi materiāli, bet tā palika neizspriesta Oksforta

nāves dēļ.

Ar Ļaudonas muižturiem Oksfortam bij arī vēl domu star-

pība par skolas zemi un skolotāja izvēli. Ļaudonas muiža bij
ievilkusi skolas zemi un iedevusi vietā „purvainu zemes ga-

balu viņpus Aiviekstes". Baznīcpriekšnieki gribēja apvienot sko-

lotāja un ķestera-zvaniķa zemi un pienākumus, pret ko Oks-

forts cēla iebildumus. Arī ar lazdoniešiem vēl turpinājās kāds

strīds, kur top redzama jau sarūgtinātā Oksforta stūrgalvība
un ietiepība. Draudžu apvienošanās laikā Ļaudonas un Lazdo-

nas mācītājmuižu saimniecības nebij cieši viena no otras no-

šķirtas, un divi Lazdonas mācītājmuižas jaunekļi bij palikuši
vēl 1731. g. Oksforta kalpībā Ļaudonas mācītājmuižā. Laz-

donieši iesniedza pieprasījumu revīzijas kommisijai, bet Oks-

forts negribēja piekāpties. No šīs lietas gan uzglabājies tik

vienpusīgs materiāls, revīzijas kommisijas Rankā datētais zi-

ņojums un sūdzība par Oksfortu Saimniecības pārvaldei. Tur

norādīts, ka Oksforts par spīti oficiālās muižu revīzijas kom-

misijas starpniecībai neesot gribējis vienu no jaunekļiem ne-
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kādā ziņā atdot, bet otru taisījies atstāt bez algas par no-

kalpoto laiku. Revīzijas kommisijai Oksforts vispār esot pa-

rādījis tik maz cienības un zināmā mērā pat ķircinājis to,

ka tā lūdz oikonomijas ģenerāldirektoru" atriebt viņas kaunu

(ihr Schmach rāchen) un pienācīgi nosodīt Oksfortu citiem par

paraugu.

21. VII. 1732. Virskonsistorijā tiesāja Oksfortu par pat-

varīgu Lazdonas draudzes atstāšanu un tiesas cienās

šanu. Oksforta paskaidrojumos atzina „sprode beweggrūnde"
(trauslus ieganstus), kam neesot necik vērtības, pārmeta viņam

nepienācīgu izturēšanos un Virskonsistorijas apvainošanu ar

to, ka viņš bij uzrakstījis uz ziņojuma par sūdzību: „das ist

s. v. erlogen" (tas ir, ar atļauju sakot, samelots). Nolēma viņu

„par brīdinājumu un uz labošanos" atstādināt no amata uz

V2gadu, piešķirot akcidencijas vikārmācītājiem un nododot 1k

no visiem mācītājmuižas ienākumiem un muižu un zemnieku

tiesas mācītāju atraitņu un bāriņu kasei. Par apvainojumiem

viņam jānolūdzas Virskonsistorijā oonceptis verbis, par ne-

pieklājīgu vārdu lietošanu viņš saņem rājienu un pamudinā-

jumu turpmāk vairs tā nedarīt. — Oksforts pieķērās lēmuma

tekstam, kur bij minēta tieši tikai viņa atstādināšana no

donas, un gribēja pats vēl turpināt darbību Lubānā; viņš arī

brīdināja 17. VIII. Lazdonas mācītāju Henču, kas bij dabūjis
uzdevumu apkopt pagaidām Lubānu, nogaidīt, kamēr pienāks

galīga ģenerālsuperintendenta atbilde. Ceturto ienākumu daļu

viņš negribēja labprātīgi nodot baznīcpriekšniekiem, un viņi

saņēma to tikai no Oksforta kundzes, pa vīra pēdējās slimī-

bas laiku un pēc viņa nāves 1733. g.

Oksforts nomira 15. I. 1733. g., nepiedzīvojis atgriešanos

iemīļotajā darbā. Viņa dzīves pēdējie mēneši bij ļoti grūti
un dziļi traģiski. Viņš bij tapis īgns un aizdomīgs. Viņš uz*-

traucās, kad dabūja zināt, ka prāvests iedalījis vikārmācītāju
rindu uz pāris svētdienām vēl virs 6 mēnešiem. Sievai viņš

pat nestāsta neko tuvāku par spriedumu. Kad bij gaidāmi
uz dievkalpojumu kaimiņu mācītāji, viņš aizbrauca no mā-

jām ar visu jjimeni un noslēdza māju. Viņam bij jāpiedzīvo,
ka Ēbercs triumfēja pār viņu. Sarūgtināts viņš rakstīja otram

baznīcpriekšniekam kornetam f. Ceumernam par pieprasīto

ceturtdaļu: lai darot, kā patīk, — gan viņš atradīšot līdzekļus
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un padomu, kā saņemt savu. „Kas man un citiem godīgiem mā-

cītājiem par daļu gar atraitņu kasi. Kad mēs noliksim galvas,
mūsu atraitnes nedabūs ne kapeikas, bet nauda jāvāc prā-

vestu atraitnēm. Man nav nekas, ko dot, jo viņi man jau tā

aizžņauguši kaklu, atņēmuši man akcidences un grib tagad
manai nabaga sievai un bērniem izraut no mutes pēdējo ku-

mosu, bet es ceru, ka Jūsu Labdzimtība man neko neatraus.

Ja Dievs gribētu, ka es atveseļotos no sava drudža un dzeltenās

kaites, tad ar gan zinātu, ko es darītu..." (8. XI.).
Amata biedri apliecināja Virskonsistorijai Oksforta slimību,

auksto drudzi un dzelteno kaiti ar vemšanu. Prāvests Vurms

rakstīja 11. XI., ka būdams Ļaudonā 1.—3. XI. nav varējis

bez asarām skatīties uz viņu, bijis arī grūto lēkmju liecinieks.

„Vai viņš pārdzīvos šo slimību, tas mīļā Dieva ziņā, pēc kura

svētā padoma un prāta šis slimnieks bij gatavs dzīvot un

mirt." Bērzaunes mācītājs Jakobijs liecina, ka 16. svētdienā

pēc. trijādības svētkiem atradis Oksfortu tik slimu „ar žulti

un māgas drudzi", ka viņš nav varējis pāriet pa istabu un tik-

ko varējis gultā piecelties.

Virskonsistorijā tomēr ļāvusi iet sprieduma izpildīšanai savu

gaitu. Un kaut arī Oksforta atraitne pēc viņa nāves, palikusi
viena ar 6 bērniem, lūdza atcelt 1/4 ienākumu atņemšanu, at-

tiecīgā summa tomēr aizgāja no viņas saimniecības — at-

raitņu un bāriņu kasē. Viņai atlaida vienīgi piespriesto nau-

das sodu — 90 dālderu, atstājot samaksāt izmeklēšanas un

kancelejas nodevas. Vēlāk Oksforta dēls, teoloģijas students

Vitenbergā, tad Jēnā, saņēma 20 dālderu pabalsta 6.

3. E. Einbergs. Gaujienas mācītājam Ericham Einbergam

(1686—1764) bij līdzīgi piedzīvojumi draudzes darbā, tikai viņš

tika cauri bez Oksforta traģikas. Viņš bij dzimis kurzemnieks

un 1717. g. dabūja kņaza Gaļicina aicinājumu uz Gaujienas drau-

dzi, kas pa kara un nemiera laikiem bij kādus desmit gadus

palikusi bez kārtīgas garīgas apkopšanas un nonākusi diez?-

gan bēdīgā stāvoklī. Sākumā viņam bij jāpieņem arī agrākā
Gaujienas filiāle Hargla (Harjel) ar igauņu iedzīvotājiem, kaut

gan viņš neprata igauniski runāt. Dievkalpojumu turēšana pēc

grāmatas vien neapmierināja ne draudzi ne mācītāju, un jau

1723. viņš tika no turienes laimīgi vaļā (sk. augšā 163. lp.). Taču
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arī pašā Gaujienas draudzē nepilna puse (70 māju) bij igauņi,
kas darīja Einbergam daudz rūpju un nemiera, gan ar savu

valodu gan stūrgalvību. — Materiālie apstākļi Gaujienas mācī-

tājmuižā bij sākumā diezgan grūti. Zemnieku nebij vēl 1727. g.,

un bij jāiztiek ar Gaujienas muižas sūtītiem strādniekiem. Mā-

cītājmuižas remonti pagaidām jāveic mācītājam pašam saviem

līdzekļiem. Tiesa neienāca kārtīgi.

Einberga kārtīgi vestās baznīcgrāmatas liecina, ka viņš bi-

jis nomodā par draudzes jaunekļu izglītību. Arī te ir ka-

tēchumenu saraksti un tad vēl īpašs skolnieku („Schul-Kna-

ben") saraksts, kurā uzņemti tie, kas mācījušies pā-

tarus un lasīšanu (beten und lesen) kopš 1720. g., pa-

visam 78 jaunekļi. Bet skolas nama vietā gaujeniešiem bij vēl

ilgi jāapmierinās ar riju, kurā papriekš kāds latviešu zemnieks

Jānis (1727) un vēlāk kāds vācietis Roze (Roose, 1736) mā-

cīja bērnus. Einbergs rakstīja par nolaidību skolas celšanā

baznīcas virspriekšniekam, rakstīja prāvestam (12. X. 1735),
bet arī ar to, ka ziņa nonāca caur pēdējo līdz Virskonsistori-

jai, lietai nebij nekas līdzēts. Tik vēl 1742. g. Einberga neat-

laidība sasniedza savu mērķi, un gaujenieši dabūja skolas namu.

Bet viņu mācību Einbergs vadīja sekmīgi arī agrāk: 1727. g.

vīzitācijā jaunatne izturēja pārbaudījumu labi (wohl bestan-

den), tik veco ļaužu zināšanas bij gandrīz viscaur sliktas (fast

durchgehend schlecht). Baznīcā gan ļaudis vēl tobrīd nāca

ļoti maz (sehr sparsam). Bet tur nebij vainojams mācītājs, un

arī ne sliktie ceļi vien aizturēja baznīcēnus. Skolā 1736. g. 8 skolēni.

Viņa darbību sāka traucēt nikna podagra jau divdesmito

gadu otrā pusē, bet zemnieki bij gatavi atvieglināt viņa gaitas

un ieradās uz katēchizāciju un dievgalda sagatavošanu pie viņa

mācītājmuižā. 1727. g. ģenerālvīzitācijas kommisija necēla arī

pret to iebildumus, ka viņš tādā kārtā atvietoja katēchizācijas
braucienus pa pagastiem. Par mācītāja katēchizācijām baznīcā

laba atsauksme 1736. g. skolu vīzitācijās protokolā. Skolnie-

kus viņš mēdza aicināt uz mācītājmuižu, lai pārbaudītu viļ-

ņus un mācītu katķisma izpratnē. Draudzes slimniekus viņš

apmeklēja arī neaicināts; draudzē ieviesās paraša, ka mājinieki

kārtīgi ziņoja mācītājam par saviem slimniekiem, — kas daudz

citās draudzēs nemēdza notikt.

Samērā atri gaujenieši tika pie jaunas baznīcas (1727), bet
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tā bija ļoti pavirši celta un drīz sāka bojāties. Un ko līdzēja

baznīca, kad lielākai zemnieku daļai nebij gandrīz nemaz ie-

spējams turp nostaigāt — aiz grūtajiem apstākļiem. Gaujienas
muiža atlaida zemniekus no darba tikai sestdienas naktī un lika

sanākt uz darbu jau svētdienas vakarā, un tā tas gāja par spīti

baznīcas ģenerālkommisijas un muižu revīzijas kommisijas aiz-

rādījumam līdz pat četrdesmito gadu otrai pusei, kad gadījās
hūmānāks muižkungs, kas sāka atlaist sestdienas vakarā. Bet

tas baznīcas apmeklēšanu daudz neatvieglināja, nerunājot ne-

maz par nedēļas katēchēsēm. Lūdzamajās dienās arī likuši

muižās strādāt, un nedēļas svētki bijuši vēlāk jāatklausa. 1748.

g. ģenerālvīzitācijā muižas vagars Cuncu Ansis un visi pēr-

minderi paceļ balsi pret muižas uzkrauto pārmērīgo slogu.
Citās draudzes muižās darba apstākļi gan bij labāki.

Tā kā Einbergs neslēpa savu līdzjūtību zemniekiem, tad

muižnieki neturēja uz viņu labu prātu, bet uzskatīja viņu par

nesaticīgu nemiera cēlēju. Kāds no tiem kapitāns I. f. Vulfs

no Lutermuižas divdesmito gadu otrā pusē nenodeva laikā savu

mācītāja tiesu un sāka griezties amatdarīšanās pie Harglas

mācītāja Hovela, tā ka Einbergs bij spiests meklēt savu tais-

nību ar valdības palīdzību.
Trīsdesmito gadu sākumā sāka cirkulēt baumas, ka Ein-

bergs esot apvainojis vārdos Virskonsistoriju. 1733. g. sākās

rakstu izmaiņa starp Virskonsistoriju un divām Vulfu (Wulff)

ģimenēm, kas šos izteicienus esot dzirdējušas. Vulfi sākumā

it kā mēģina izvairīties no liecības došanas, abas kundzes lūdz

Virskonsistoriju aizbildināt Einberga pārsteigšanos un viņam

piedot vai viņu bargi nesodīt. Pēc atkārtota iestādes piepra-

sījuma ienāk no kundzēm un viena (!) kunga liecība, ka 1730. g.

oktobrī Einbergs Aumeisteres muižā pie brokastīm stāstījis,

ka Virskonsistorijā pārmetuši viņam, ka savācis tik maz naudas

mācītāju atraitnēm, un uzbudinājies teicis: „Kas lai dod, vā-

cieši nenāk baznīcā un zemnieks dod vienu šilliņu, es šoreiz

devu vienu dālderi, tas viens par visu. Ko tie nelieši („die
Schurken die Canaillen") iedomājas, un kaut tas būtu arī pats

direktors, Jeb vai viņi domā, ka mācītāji ir viņu zēni (Jun-

gens), ka tiem jāiet viņu dēļ übagot". Liecībā atkārtots lū-

gums piedot Einbergam. — Virskonsistorijā tomēr aicināja Ein-

bergu priekšā 21. jūnijā 1734. g. leradies un dabūjis zināt par
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apsūdzību, viņš iesniedza rakstu (datētu 25. VI.), kurā pavisam
noliedza šādus izteicienus un atgādināja Virskonsistorijai, ka

tā nav nekad pārmetuši viņam, ka atraitņu naudas savācis maz,

un ka tādēļ viņam nevar būt bijis nekāds iemesls kurnēt par

kādu tamlīdzīgu pārmetumu. Abus brālēnus Vulfus Einbergs

apzīmē par saviem ienaidniekiem un izteic savu nemieru ar

viņiem, kas vienīgie varot būt palaiduši zināmās baumas. Savu

pretinieku raksturošanai Einbergs iesniedz J. f. Vulfa viņam

adresētu vēstuli. Šī vēstule rakstīta priekš vairāk nekā desmit

gadiem (bijis dzīvs vēl prāvests Dīcs, f 1723) un tās saturs

nodarbojas ar lietām, kuru gaita un sakars nav vairs zināmi.

Bet Vulfa izturēšanās pret Einbergu te tēlojas asa un rupja.

Viņš pārmet Einbergam, ka tas kādā konkrētā gadījumā nav

mēģinājis nokārtot kādu lietu ar viņu privāti, bet padevies
savam „zemnieka lepnumam", kas gribējis parādīties neveiklā

vēstulē. Viņš neskopojas ar tiešiem un netiešiem zākājumiem
pret Einbergu un uzsauc tam: „palieciet pie savas bībeles

un mācaities sprediķot, lai jūs kādreiz būtu cienīgi ar slavu

uzstāties godīgu ļaužu priekšā. Neslavu celt, nekaunīgi melot

nav nekāda māksla, to prot visi viltnieki" („calumnūren schandl.

lūgen ist keine Kunst das konnen aile Schelmen").

Virskonsistorijā nodeva lietu Guberņas pārvaldei un tā sa-

vukārt Pilstiesai, kas uzdeva virsfiskālam J. Ch. Ovanderam

celt pret Einbergu oficiālu sūdzību. Tā arī sākās Pilstiesā 19-

X. 1734. g. izmeklēšana pret Einbergu par valsts iestādes „vis-

asākiem apvainojumiem" (m puncto injuriarum atrocissima-

rum). Einbergs apliecināja savu labo sirdsapziņu un nevainību.

Viņš devies toreiz uz Aumeisteri, lai sūdzētos par kādu zem-

nieku, kas būdams par sargu mācītājmuižā, aiz nolaidības ļā-
vis vilkiem ielauzties un saplosīt 26 aitas, neskaitot jērus.

Viņš apzīmē majoru Vulfu par savu pastāvīgu ienaidnieku, jo

bijis spiests vairāk reizes izteikt viņam atgādinājumus sava

amata pienākuma dēļ. Kapitānu Vulfu viņš uzskata par sa-

vu apsūdzētāju un min arī vēl kādu pie majora Vulfa dzīvojo-
šu studentu Dānu (Dahn), kas varētu būt līdzdalībnieks. Viņš

mēģina pierādīt, ka visā apsūdzības materiālā nav nekādas

loģikas un aizrāda, ka nevar būt runājis neko pret Virskonsisto-

rijas prezidentu f. Tīzenhauzenu, jo tas bijis viņa labvēlis un

labdaris. Viņš uztraucas par to, ka pret viņu liecinās tie, kas
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paši viņu apsūdzējuši. Kāpēc viņi 3 gadus klusējuši un tad nā-

kuši klajā? Tagad nu gan grūti būšot atkāpties no tā, kas

vienreiz izteikts. Einbergu aizstāvēja advokāts. Virsfiskāls no-

stājās noteikti pret viņu un pukojās par viņa «riebīgo priekš-
niecības nicināšanu". Galveno liecinieci majora Vulfa kundzi

nevarēja nopratināt, jo tā bij mirusi* Galvenais liecinieks pa-

lika kapitāns Vulfs un viņš apliecināja, ka dzīvojis ar Einbergu
vienmēr labā draudzībā, bet uzdotos vārdus patiesi skaidri

sadzirdējis... Uz iztiesāšanu 14. IV. 1736. g. Einbergs neiera-

dās, aizbildinādamies ar podagru: kājas esot tā uzpampušas,

ka nevarot uzvilkt zeķes, kurpes vai zābakus. Pilstiesa no-

lemj atzīt Einbergu par vainīgu rupjā Virskonsistorijas nola-

māšanā (m puncto ausgestoftener groben injurien wieder E.

Kavserl Ober Consistorium), uzdot viņam nolūgties praecon-

ceptis verbis (iepriekš noteiktiem vārdiem) un samaksāt 100

dālderus, kā arī atstādināt viņu no amata uz 14 gada; bet sodu

atlaiž, uzliekot notiesātajam tikai tiesas izdevumus.

Tālākos skatus Einberga darbībā atklāj tikai 1748. g. vīzitā-

cijās protokols. Gaujienas īpašnieks bij barons Delvichs (Del-

wig), kas pats dzīvoja vairāk Pēterpilī; viņa vietā rīkojās se-

krētārs Bruno un pārvaldnieks Drubīns. Einbergu viņi abi

nevar ieredzēt, un Bruno, atsaukdamies uz baronu Delvichu,

kas pats nav klāt, mēģina visādiem līdzekļiem panākt viņa at-

celšanu, atkal un atkal paceldams dažādas sūdzības. Te pār-
met viņam nolaidību katēchēsē, te, ka nav atgādinājis muižai

pienākumu turēt ļaudīm lūgšanas. Sūdzas, kā viņš netaisnīgs,

nolaidīgs (impardonable nēgligence), nav iemācījies igauniski,
maz turot vācu dievvārdus, sakot pārāk īsus un sliktus spre-

diķus, neaizlūdzot par muižturiem, kritizējot muižu rīcību, lau-

lājot un kristījot mājās, bet ne baznīcā. — Draudzes pārbau-

dījums liecina, ka draudzes garīgā dzīve Gaujienā nav spī-
došā stāvoklī. Baznīcā ļaudis nāk maz, pārbaudījumu iztur

slikti, īpaši igauņi, bet pie dievgaldi iet 3 reizes gadā. Sūdzības

materiāls tomēr stipri sarūk, kad sāk nopratināt lieciniekus.

Izņemot Gaujienas muižas pārstāvjus, citam nevienam nav ne-

kas, ko sūdzēt. Pērminderi vēl uzsver, ka esot ar mācītāju

brangi mierā. Vācu dievkapojumus mācītājs nav varējis no-

turēt tādēļ, ka baznīcēni pēc zvanīšanas nav laikā sanākuši;

ja bijuši kopā 3 klausītāji, tad dievkalpojums turēts. Par
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sprediķiem klausītāju domas dalās. Citi atrod tos labus un

celsmīgus, viens pat nosaka: „īsi un labi". Mācītājs atgādina,
ka barons Delvichs viņu vispār tikai trīs reizes dzirdējis spre-

diķojam un divas reizes viņu par sprediķi apdāvinājis. Viņš

savus sprediķus vienmēr iepriekš uzrakstot vārdu pa vārdam

(verbotenus).
Visvairāk muižas pārstāvji, liekas, nemierā ar to, ka mā-

cītājs atklāti parādījis līdzjūtību verdzinātiem zemniekiem.

Svētvakarā priekš Exaudi svētdienas (svētdienas priekš vasar-

svētkiem) muižas priekšnamā uz bluķa lielāks skaits strād-

nieku un oternieku dabūjuši sīvu pērienu, tā ka pat muižas

suņi saskrējuši kopā un kaukuši, ka mācītājmuižā varējuši to

dzirdēt. Mācītājam pēc tam bijusi otrā dienā baznīcā ar šķil-

teru Bindu Pēteri šāda saruna. Mācītājs prasījis, kāpēc pa-

turot ļaudis tik vēlu darbos un tik stingri sodot. Šķilters at-

bildējis: godātais mācītāja kungs, ko es tur varēju darīt? Ļau-
dis dabūja sodu papriekš un es tur klāt. Mācītājs tad notei-

cis, lai citu reizi tā vis nedarot. — No šīs sarunas Bruno iztai-

sa zemnieku musināšanu uz stūrgalvību un netik vien apgalvo,
bet grib arī pierādīt ar lieciniekiem, ka zemnieki pēc tam bi-

juši spītīgi un neklausīgi. Bet te stārasts liecina citādi. Bruno

mēģina tad diskrēditēt lieciniekus, noprasot, kad viņi bijuši

pie dievgalda, bet izrādās, ka šai ziņā viss kārtībā. Šis, lai-

kam, bij arī tas gadījums, par ko Delvichs bij apsūdzējis Ein-

bergu valdībai. Mācītājs lūdz viņam paziņot sūdzības saturu

un deklārē savu viedokli kommisijas priekšā, ka nedēļas darbos

viņš neiejaucoties, bet viņa pienākums — atgādināt, ja kas ne-

pienācīgs notiek sestdienas vakarā vēlu vai svētdienā. Zīmīga
ir Einberga atzīšanās, ka latviešu dievkalpojumā viņš nav aiz-

lūdzis par muižturiem; nav no protokola tikai skaidri redzams,

vai tas noticis vienu vai vairāk reizes. Mācītāja aizdomas, ka

baznīclaikā krogā dabūjams alus un brandvīns un zemnieki

bieži pie tā sēžot, paliek nenoskaidrotas. Kommisija
nās ar to, ka pārvaldnieks noliedz to un arī pērminderi sakās

neko nezinām.

Vienā lietā atklājās zināma Einberga nevērība pret ārējo
formu. Viņš slimības brīžos patiesi kristījis un laulājis mā-

cītājmuižā „bez mēteļa un apkakles", gan melnā vestē un mā-

cītāja svārkā („schwartze reverende") gan arī, ja juties sevišķi
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slikti, pārvilcis tam visam pāri nakts svārkus. Viņš aizbildi-

nās, ka nekad nav tomēr darījis to bez parūkas, un protestē, ka

viņam piedēvē nodomu pārkāpt baznīclikumus. — Pēdējā mūža

gaddesmitā viņš turēja adjunktu.
Šādos apstākļos Einbergam bij grūti sadzīvot ar kungiem.

Daba viņam liekas būt bijusi pastrauja. Viņš pats atzīstas

kommisijas priekšā, ka reiz, kad bormaniešu pērminderis Jū-

riņu Mačs nav gribējis nest baznīcas rīkus no mācītājmuižas

uz baznīcu un spītīgi atbildējis, ka viņš neesot tikai pērmin-

deris vien, tad viņš pagrūdis to un pacēlis spieķi, tā ka tas

izskrējis no ģērbkambara baznīcā; ļaudis sākuši runāt, ka mā-

cītājs esot Maču sitis. Tāds gadījums liecina, ka Einbergs va-

rēja dažreiz arī muižturiem pateikt acīs viņiem nepatīkamas
lietas. Bet uzglabājušās ziņas par viņu tomēr rāda, ka viņš

bijis apzinīgs darbinieks Kristus vīnkalnā un savos grūtajos
darba apstākļos darījis visu, ko vien spējis, lai paceltu draudzes

ticības dzīvi. Pret senlatviešu pagānisma atliekām viņš vedis

nesaudzīgu cīņu, iznīcinādams ar varu 17 ziedojuma vietas.

Latviešu vergu liktenim viņš dziļi jutis līdzi 7
.

4. J. F. Paulijs. Kā spilgta personība ar savām bagātajām
gara dāvanām un neatkarību no mācītāju paaudžu trādicijām
un iestāžu instrukcijām atceļas no trīsdesmito un četrdesmito

gadu mācītāju vides Johanns Frīdrichs Paulijs (Pauli, 1698—

1749). Viņš bij dzimis karaļaučietis un laikam turpat arī bei-

dzis savas studijas. Pats viņš kādreiz vēlāk izteicies, ka neesot

par priesteri dzimis, bet esot studējis tieslietu zinātnes. Savās

prāvās viņš arī nemēdza meklēt jūristu palīdzību, bet pats

rakstīja diezgan veiklus aizstāvēšanās rakstus un arī citos

gadījumos labprāt lietoja jūridiskus terminus. Mācītāja amata

kandidāta tiesības viņš ieguva pie Rīgas pilsētas konsistorijas.
Pēc Suntāžu mācītāja Kripenštāpela nāves, 1724. g. bei-

gās, viņš sāka darboties viņa vietā un 1725. g. tika arī vocēts

par kārtēju mācītāju. Madlienas draudzes sakari ar Suntažiem

ievilka viņu tūlīt vēl otras draudzes darbā. 6. VI. 1726. viņš

dabūja otru formālu vokāciju un 19- VI., otrā svētdienā pēc

trijvienības svētkiem, tika ievests arī par Madlienas mācītāju.

Abas draudzes bij stipri izpostītas un nolaistas, un darbs te

bija plašs un liels. Madlienā 1727. g. vīzitācijā uzdotas 115
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zemnieku mājas, bet 1731. gadā jau 155 mājas un Suntažu

draudzē bij 1726. g. 133 mājas, bet drīz arī šis skaits pieaudzis.
Madlienas baznīcas grāmatas pirmā sējumā ierakstītā, Pau-

lija sastādītā «Madlienas baznīcas vēsture" tēlo viņa darbības

sākumus šādā veidā: «Publiskais dievkalpojums toreiz izska-

tījās pavisam nožēlojams, jo baznīca bij bez logiem un laba

jumta, soli bij salauzti, altāris bez visa greznuma (ohne allen

ornat), un sevišķi klausītāji gandrīz pilnīgi atraduši klausīties

svētos vārdus; un tādēļ, proti, zemniekos netik vien valdīja
vislielākā nezināšana, bet bij arī vērojama liela vācu un lat-

viešu dievkalpojumu nicināšana. Turklāt toreizējais skolotājs
Kerstens nebij spējīgs kaut ko lasīt vai dziedāt zemniekiem

priekšā un arī nelabprāt ķērās pie šāda darba; un taču no

viņa tik daudz atkarājās, jo viņš netik vien mācīja zemniekiem

katķismu, bet viņam vajadzēja arī lielāko tiesu svētdienās

vadīt zemnieku dziedāšanu, skaitīt viņiem priekšā lūgšanas
uri lasīt sprediķus... Ar dziļām skumjām... es pūlējos pacelt
izirušo dievkalpojumu šai draudzē, lūgdams Dievu un griez-l-
-damies ar lūgumiem un priekšlikumiem pie draudzes muižtu-

riem, — kas man ar Dieva palīdzību arī izdosies. Bet tā kā

nebij neviena baznīcpriekšnieka, kas varētu manu darbu vei-

cināt, un mans skolotājs arī man negribēja neko palīdzēt,
tad man bij jāpaciešas ar manu nodomu līdz tūvākai baznīcas

ģenerālkommisijai. Pa tam es sludināju, cik labi spēdams,
saviem klausītājiem, ka šāds dievkalpojums, kāds tur iznāca,

ir vairāk Dievam par negodu nekā par godu, un ka mēs, būdami

miegaini ticības lietās, izpelnītos grūtu Dieva sodu. Tālāk es

tiecos panākt, lai tie, kas vēl nebij bijuši pie dievgalda, kopā

ar tiem, kas gribēja pirmo reizi nākt pie dievgalda, ierastos da-

žas dienas iepriekš pie skolotāja un dažas dienas arī pie manis

mācībā, bet zemnieku ļaudīm to gandrīz nemaz nevarēja ie-

stāstīt. Tā kā es redzēju, ka tā sauktā bikts nauda sagādāja
daudz nekārtības pa sv. sakrāmenta izdalīšanas laiku, un arī

citas lietas vēl notikās turpat, tad es pavisam atcēlu to. Bet pēc

dievkalpojuma beigām katrs var brīvi nolikt uz altāra, ko viņš

aizmirsis vai aizkavējies iemest upurmakā, jo šādi ziedojumi ne-

rada nekādus sarežģījumus un turklāt nāk par labu ne

jam, bet baznīcai. Es skubināju klausītājus arī bagātīgi zie-

dot baznīcai, bet tas bij sākumā arī kaut kas neparasts".
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1727. g. vīzitācijās protokols sniedz ziņas par Madlienas

mācītāja grūto materiālo stāvokli un apstiprina viņa liecību

par draudzes bēdīgo reliģisko tikumisko dzīvi. Baznīcā ļau-

dis nāk maz, aizbildinoties ar sliktiem ceļiem, muižās strād-

nieku pātarus netur, draudzes atbildes pārbaudījumā lielāko

tiesu sliktas; daži atstāj bērnus 2—3 nedēļas nekristītus, mi-

rušos glabā arī kapellās. Nedēļas katēchēses nav vēl nokār-

totas, un mājas mācītājs neapmeklē, — visur jūtamas ļaunas

sekas, kas izriet no baznīcas vadības trūkuma vietā un mācī-

tāja dzīves vietas atstatuma — citā draudzē. Lielākā pagastu

daļa ir pat bez zemnieku pērminderiem. Mācītājs tur zem-

niekus aizdomās, ka viņi turoties vēl pie svēto kulta un kap-
sētās rīkojot mielastus. Skolā nav neviena skolēna, — un ko

lai viņi arī mācītos pie neprašas skolotāja Kārļa Kerstena?

Baznīcpriekšnieku un trūkstošo pērminderu iecelšana un arī

skolotāja maiņa vīzitācijās laikā neatnesa draudzes darbam

lielu labumu. Baznīcu saveda kārtībā, bet jaunais skolotājs
Efr. Rinkbijs (Rinckbv), kā to liecina kāda atzīme baznīc-

grāmatā, nav strādājis kopā ar mācītāju, nav pat viņam zi-

ņojis, cik viņam bijuši skolnieki. Paulija solījumi vīzitācijās

kommisijai arī vēl neuzlaboja stāvokli. Pie tam darba prieku

sarūgtināja nepatīkami piedzīvojumi. Personīgās attiecības ar

baznīcpriekšnieku Klotu arī drīz tapa naidīgas. Dodams pa-

skaidrojumus ģenerālsuperintendentam un Virskonsistorijai 1730.

g. pie Klota lūguma pēc cita bikts tēva, Paulijs raksturo viņu

ļoti nepievilcīgās krāsās. Sešus gadus no vietas viņš neesot

bijis pie dievgalda, aizbildinādamies ar to, ka netiekot ārā no

strīdiem un prāvām. „Kas viņa bikts tēvs, melnais vai baltais

(ater an albus?), to lai Dievs zin". Klotam vienmēr vajagot,

pie kā mēli deldēt: visbeidzot viņš esot nodarbojies ar Oksfortu

un tagad ar Pauliju. Viņa ienaids nesot vairāk labuma nekā

draudzība. ,Jūsu magnificence gan labi zin, cik grūta ir na-

baga lauku mācītāju darbība, bet to Jūs gan negribēsit ticēt,

kas viss jācieš. Es īpaši redzu, ka Dievs mani grib darīt pil-

nīgu un uz visu to es ciešu klusu". Paulijs pat piemin materiālus

zaudējumus, ko Klots viņam nodarījis, pārdodams ieķīlāto
drabu. Viņš ziņo, ka negribētu vairs Madlienu paturēt sava

slimīguma dēļ, un lūdz viņu atlaist. Madlienas vietu viņš gri-
bētu atstāt Vestienas mācītājam Neudālam.
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4. X. 1730. g. Paulijs varēja atstāt draudzi. Bet kamēr lielāka

daļa muižturu ir pret viņu labvēlīga, pat novēl viņam visus

gada ienākumus, tikmēr Klots iesniedz pret viņu vīzitācijās

kommisijai sūdzību par nekārtību un kūtrību amatā. Patiesi,

draudzes garīgais stāvoklis vēl vienmēr diezgan bēdīgs... Baz-

nīcā ļaudis nāk maz, izņemot svētkus. Pārbaudījumā zināša-

nas atzīst par ļoti sliktām. Pie dievgalda gandrīz gada laikā

bijuši tikai daži — pa Jāņiem. Mājas mācītājs nav varējis ap-

meklēt, jo nebijis zemnieka, kas pavada, un tā viņš draudzi

arī nepazīst. — Klota sūdzība tomēr nerada nekādu atbalsi.

Jaunais baznīcpriekšnieks K. G. f. Budenbroks pat izsaka no-

žēlošanu par Paulija aiziešanu, un pēc īsā Šrotera darbības lai-

ka, 1734. g. pavasarī madlienieši griezās atkal pie Paulija, un

viņš apkalpoja tos, cik un kā varēdams, līdz tā paša gada
beigām.

Par Paulija darbību Suntažos un vispār par Suntažu drau-

dzes dzīvi 18. gs. pirmā pusē ziņas nav gandrīz nekādas, iz-

ņemot īsās atzīmes ģenerālvīzitācijā 1726. g. 27. februāri.

Materiālie apstākļi diezgan bēdīgi. Baznīca tuvu sabruku-

mam (sehr baufāllig), steidzami pārbūvējama. Inventārs pa-

putējis, nav pat zvana, — to savā laikā aizveduši kazaki. Mā-

cītājmuižā arī vēl dažādi trūkumi. Saimniecību gan Kripen-

štāpels, liekas, savedis kārtībā, bet garīgā tikumiskā ziņā viņš

atstājis pēcnācējam tādu pašu neapskaužamu mantojumu kā

Madlienā. Pārbaudījumu visa draudze iztur ļoti vāji (sehr

schlecht), baznīcēnu maz. Jaunais mācītājs, kas atrodas savā

vietā un amatā tikai «nedaudz vairāk par ceturtdaļ gadu",
var ziņot tikai, ka sprediķo katru svētdienu. Ne nedēļas ka-

tēchizāciju, ne citu kādu darbības pasākumu viņš vēl nav pa-

spējis ievest. Bet viņš parāda labu gribu: viņš uzņemas ņemt

pie sevis mācītājmuižā latviešu skolotāju un turēt viņu savā

maizē, lai varētu jau tūlīt sākties bērnu mācība. — Kā izska-

tījās Suntažu garīgajā dzīve pēc deviņiem Paulija darbības

gadiem, par to ziņas trūkst. Viņa nopelns laikam gan būs grā-

matnieku pieaugums, jo 1736. g. skolu vīzitācijās laikā bērnus

māca lasīt un „tur skolu" arī atsevišķās zemnieku mājās, kā

Melderīšos, Vampās.
Pāriešana uz Skujeni 1734. g. beigas, laikam, ir labākas vie-

tas meklēšana, bet var būt, ka ierosinājums nāca arī no sku-
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jeniešiem, jo Paulijam bij laba mācītāja slava. Ceturtajā adventē

22. XII. notika viņa introdukcija un jaunā gada sākumā immi-

sija mācītājmuižā. Savu ievešanas dienas sprediķi vācu drau-

dzei viņš teica par tematu: «Evaņģēliska mācītāja darbs pēc

Jāņa Kristītāja parauga". Tas iznāca vēlāk īpašā grāmatiņā
1736. g. un pēc tam kopā ar Paulija 1737. g. 28. augustā turētu

bēru runu Jaunpils un Mālpils mācītājam M.Vitenburgam īpašā

grāmatiņā ar virsrakstu ,Johann Friedrichs Pauli Zwo Christ-

liche Predigten und einige Geistliche Betrachtungen mit ihren

Anmerkungen, Riga bey J. L. Frolich, 1738. (45-1-38 lp.).

baznīcpriekšnieķs, Pilstiesas asesors f. Šterns, kas

sākumā saņēma Pauliju pa draugam un steidzināja mācītājmui-

žas būvi, lai viņam ar ģimeni būtu ērtāka dzīve, pēc pāris ga-

diem tapa jau par viņa ienaidnieku. Strīds iesācies, liekas,

ap kādu zemnieku Klāvu, kas Paulija priekšgājēja Bergmaņa
laikā bij dzīvojis mācītājmuižā, tad turējies pāris gadus pie

Bergmaņa Ādažos, bet tad ar Saimniecības pārvaldes lēmumu

bij kopā ar savu sievu piešķirts Šterna nomātai Skujenes mui-

žai. Paulijs gribēja uzturēt spēkā mācītājmuižas tiesības uz

Klāvu; arī pats Klāvs ar sievu gribēja labāk palikt pie hūmānā

Paulija nekā pie Šterna un galu galā abi aizbēga no Skujenes.
Šterns no savas puses uzskatīja Paulija rīcību par nepielai-

žamu, jo turējās pie uzskata, ka mācītājam pēc sava amata jā-

padodas baznīcpriekšniekam, un runāja tāpēc, kā Paulijs iz-

teicās, vienmēr „en ton dc maitre" (skolotāja tonī). Paulijs

bij diezgan patstāvīgs, lai ietu pats savus ceļus.
Kad Šterns reiz izgāza savas dusmas uz Paulija gana sie-

vu, likdams savam sulainim to savicot, it kā par to, ka viņa

ielaidusi lopus muižas tiesā, Paulijs iesūdzēja viņu zemes tiesā

31. V. 1738. g. Drīz vien arī Šterns sagatavoja sūdzību no sa-

vas puses, kur apvainoja Pauliju par līdzzinātāju Klāva bēg-

šanā, zagtu lietu slēpēju, nekārtīgu un nolaidīgu mācītāju utt.

Kamēr pirmajā sūdzībā tiesa beidzot 10.11.1739. atzina Šternu

par vainīgu patvarīgā gana sievas sišanā (sulaini varot lietot

paša ļaužu, bet ne cita kunga ļaužu pēršanai), Šterna sūdzību

noraidīja jau 8. VI. 1738., kā nepienācīgā kārtā sastādītu

(„inept cumilirt"). Šterns pārsūdzēja lēmumu Pilstiesā: Pau-

lijs esot gribējis tikai viņam neslavu celt un iznest ļaudīs lietu,
kas patiesībā esot Šterna mājas tiesības (Hausz-Recht). Viņš
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grib, lai Pauliju sodītu par vieglprātīgu prāvas celšanu. Pau-

lijs savukārt iesūdz Šternu, pamatojoties uz viņa zemes tiesai

iesniegtām sūdzībām, par neslavas celšanu.

Pa tam bij pienākusi ģenerālvīzitācija 1740. g. rudenī. Pir-

majā vīzitācijās dienā 9» X., laikam pēc ģenerālkommisijas iero-

sinājuma, Šterns izlīga ar Pauliju un izbeidza iesāktos strīdus.

Bet kad nāca otrā dienā gadījums runāt par mācītāja darbību,

viņš, atsaukdamies uz saviem baznīcpriekšnieka pienākumiem,
iesniedza pret Pauliju garu sūdzības rakstu divdesmitsešos

punktos. Izceldams savus pūliņus, pienākumu nastu un cen-

tību, viņš nostādīja Pauliju par citu muižturu kūdītāju pret

baznīcpriekšnieku, dažu labu pasākumu kavētāju un ļoti nekār-

tīgu un nolaidīgu amata pienākumu izpildītāju. Bet vienīgais

liecinieks, uz kuru viņš dažos punktos var balstīties ir skolo-

tājs K. G. Portāls (Portāns). Visiem citiem muižturiem nav

nekas, ko iebilst un ko sūdzēties pret mācītāju, un pērminderi
saka: „Viņš sludina mums Dieva vārdu labi, ir saticīgs, un

ja mēs sūdzētos, tad tas mums būtu grēks Dieva priekšā". —

Šterna sūdzības par Paulija kūdīšanu izrādās viņa paša augst-

prātības un kundziskuma iedomas: citi muižturi sākuši par

viņu kurnēt un savu nemieru izrādīt, tādēļ ka viņš rīkojies

pārāk patvarīgi. Liels traucējums Paulija darbā gan bijuši

viņa biežie izbraucieni, īpaši 1739- g-, bet viņš ar nelaiķa prā-

vesta Meija un beidzot arī ar ģenerālsuperintendenta rīkojuma

palīdzību, kā arī pats griezdamies pie kaimiņu mācītājiem, gā-

dājis tomēr pēc iespējas par vietas izpildītājiem. Šo brau-

cienu iemesls lielāko tiesu nav bijis no viņa atkarīgs: viņš ai-

cināts pie tiesas prāvās, kurās viņu ievilkuši viņa priekšgājējs
Bergmanis un pats Šterns. Liekas, 1739. g. viņš saistīts arī vēl

kādos pienākumos ģenerālsuperintendenta uzdevumā (bībeles
teksta revīzijā?).

Paulija mācītāja darbībā saskatāma liela patstāvība. Viņš

bij apcerējis atsevišķā grāmatā mācītāja amata pienākumus:

„Das evangelische Predigtamt nach seinen besonderen Stūcken

und Pflichten betrachtet,... Riga, S. L. Frolich, 1736., Erster

Theil und anderer Theil" (29+28 lp.).

Šis apcerējums kopā ar augšā minēto iestāju sprediķi rāda

ideālu evaņģēlisku mācītāju pēc Paulija uztveres. Apcerējuma

pirmās puses sākumā viņš liek evaņģēliskas mācības kopsavil-
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kumu („Summarischer Inhalt der Evangelischen Lehre"), ko

savā laikā sarakstījis un publicējis ģenerālsuperintendents Joh.

Fišers, un tad uzsver mācītāja amata lielo nozīmi un uzde-

vumu evaņģēliskajā baznīcā: viņi apbruņo cilvēku dvēseles cī-

ņai pret grēku, un bez viņiem draudze būtu ļaunuma varā —

„visu netikumu vergi un šausmīgu moku mantinieki". Pretstatā

pret pagānu pasaules gudrību viņš tēlo tad evaņģēlija labāko

gudrību, kas sludina grēku piedošanu, svētošanu un atjauno-
šanu un mūžīgas dzīvības un garīgās svētlaimības godību un

kas jāuzņem ticībā. Darbu taisnību viņš nosoda un ar uzsvaru

izceļ Dieva iedotās ticības lielo nozīmi; raksturo īsto evaņ-

ģēlisko ticību un brīdina tiklab tos, kas vilcinās evaņģēliju sa-

ņemt ticībā, vai arī izvirza pret to dažādus iebildumus un aiz-

spriedumus, kā arī atkāpjas no uzsāktā atgriešanās ceļa lai-

cīgu interešu dēļ. „Kristus solījis mums atbalstu (Succurs), bet

arī devis, tā sakot, akorda punktus (Accords-Puncta), pēc

kuriem jārīkojas", proti: pašaizliedzību, pacietību un sekošanu

Kristum, lai pārvarētu trīs „slimības", kas citādi noteic cilvēku

darbību — patmīlību, pārsteidzīgu nepacietību un pasaules

neprātīgo parašu atdarināšanu. — Apcerējuma otra puse sākas

ar baznīcas audzināšanas uzdevuma (Paedagogie der Kirchen)

raksturojumu, pie kam uzsvērts, ka „kūtrās miesas un asins

dēļ, cilvēku neticīgās sirds un pat īsteno ticīgo vājības dēļ

apustuļi un viņu pēcnācēji vienmēr paturējuši blakus (evaņ-

ģēlijam) un lietojuši ārējo bauslības disciplīnu" (āusserliche

gesetzliche Disciplin und Zucht). Tāpēc ļoti vajadzīga lieta

(hauptnohtig) ticīgajiem zināt un pētīt bauslības summu un

saturu, jo atjaunojoties viņi sāk izpildīt to ar ticību iekš Kri-

stus, un dara to joprojām, kaut gan nesasniegs nepārlabojamu

pilnību." No mācītāju sludināšanas darbības tad autors, īsi

aizķerdams sakramentus, pāriet uz mācītāja lūgšanu par klau-

sītājiem un sevi pašu, un tad tēlo viņa uzdevumu būt par pa-

tiesu paraugu, izvairoties no pasaulīgas slavas, liekulības un

maztičības. «Atzīsti brīvi, ko tu tici, un nekautrējies atklāt

žēlastību, ko esi saņēmis. Liekuļi grib labprāt spīdēt, un vi-

ņiem nav, kas mirdz. Mazticīgajiem ir kaut kas, un viņi aiz-

klāj to, baidīdamies izrādīties par liekuļiem." Mācītāja amata

svarīgumu autors redz viņa pienākumā pamudināt un mācīt

Kristus uzdevumā un vietā, un prasa no mācītāja pienācīgu
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nopietnību un garīgu gudrību, kas atšķir ārējās parādības
un blakus jautājumus no kristīgas reliģijas kodola un savā

darbībā uzmanīgi ievēro dažādas kristīgā auguma pakāpes

(grādus des Christlichen Wachsthums) savas draudzes locekļos.

Mācītāja amatu sāk nicināt, ja viņš neturas pienācīgā aug-

stumā, top par miegainu ganu, vai sludina tikai vienu mācī-

bas daļu un ļauj vaļu praktiskajai bezdievībai (Atheismum

Practicum herrschen lassen). Mācītāja runai jāietur vidus-

ceļš starp rupju pļāpāšanu un mākslīgi izpušķotu vārdu kra-

vāšanu (zwischen pobelbafften Wāscherey und einer ge-

schminckten Wort-Krāmerey). „Kristus mācība ir pati par sevi

skaista, ja to ceļ priekšā skaidri, pamatīgi un kārtīgi." Ārējas

klusas uzvedības pienākums liek mācītājam dzīvot «mērenībā,

pacietībā, pieticībā un čaklās studijās" un izvairīties no

trokšņainām vieglprātīgām dzīrēm, strīdiem un prāvām. Stu-

diju istaba un kancele ir mācītāja īstais darba lauks; svētos

rakstos un lūgšanā viņam jāmeklē īsta Kristus atziņa un vien-

kāršā pamācībā un klusā piemērā jāatklāj draudzei. „Ar to

viņš darīs vairāk labuma nekā ar saviem afektētiem spredi-

ķiem, kas Kristu varbūt vairāk aptumšo nekā apgaismo dvē-

selēs."

Apcerējumā duras acīs vairāki aizrādījumi, kas liekas vērsti

pret nevēlamām parādībām Vidzemes mācītāju aprindās. Kādā

vietā (11, 13. lp.) autors piemin ļaudis, kas ir patiesi diev-

bijīgāki nekā izrādās ļaunajā pasaulē, un kas, lai dabūtu smalka

teologa nosaukumu (das Praedicat eines politen Theologi), ap-

sedz savu īsto kristīgo būtību. Runādams par mācītāja amata

nopietnību, viņš nosoda nolaidību šai amatā par neatbildīgu
netikumu, kas līdzīgs nodevībai, un vēsu vienaldzību. «Kri-

stus nekādā ziņā nevar būt mierā ar tiem, kas uzdodas, it kā

pievestu viņam dvēseles, bet nevienu no saviem darbiem ne-

pilda tik vienaldzīgi (mit so grosser Kaltsinnigkeit), kā tieši

šo dvēseļu vākšanu, kam vajadzētu būt viņu galvenajam dar-

bam" (11, 15. lp.). Asi viņš nosoda arī tos, kas dedzīgi pūlas
ar nesvarīgām lietām un tukšām cēremonijām, kas neattiecas

uz kristietības būtību, un tā kaitē baznīcai vēl vairāk nekā

vienaldzīgie (11, 16. lp.). Tāpat arī tos, kas izpilda savus pie-

nākumus, un vēl turklāt slikti, tikai pārtikšanas dēļ (der Sub-

sistence halber, 11, 25. lp.). Prīvātā mācībā viņš prasa pie-
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mēroties mācāmajiem (11, 18. lp.). Un runādams par vingrinā-
šanos runas mākslā piebilst, ka lēzējama pilnīga valodas pra-

šana (11, 21. lp.). Viņš piemin vēl ļaudis, kas labprāt grib
redzēt mācītājus savās dzīrēs un trakulībās, jo „tā viņi zin

droši, ka viņam būs par to jāklusē un vēl daudz kas jāaiz-
bildina". Arī izredzes piedalīties dzīrēs, kur „uzdzīvo, spēlē

un runā bezkaunības" (gezechet, gespielet und Zoten gerissen

werden), un iekļūt prāvās, liekas, novērotas un piedzīvotas

paša apkārtnē. Varbūt arī nesaudzīga ārēju runas efektu no-

sodīšana („die Lehre Christi hat keiner Huren-Schmincke noh-

tig") ir izskaidrojama ar tiešiem konkrētiem novērojumiem.

Zīmīgā kārtā šo apcerējumu papildina Skujenes iestāju spre-

diķa izvedums: Jānis Kristītājs ir evaņģēlisks mācītājs, do-

dams liecību par Jēzu, sagatavodams viņam ceļu un staigā-
dams viņam pa priekšu dievbijībā. Šos trīs uzdevumus arī autors

solās ņemt sev par paraugu: 1) sludināt Kungu Kristu viņa

trejkārtējā starpnieka amatā —

un netikai modes pēc un lai-

cīgās interesēs; 2) sagatavot viņam ceļu ar bauslības un no-

žēlas sludināšanu, un 3) cienīgi staigāt savam Kungam Jēzum,

prasot to pašu arī no saviem klausītājiem, jo garīgajiem un

pasaulīgajiem tā pati mēraukla un izredzes. Zīmīgi še skan

vārdi: „Gaužam jānožēlo, kad gani par gabalu maizes un sauju
miežu glaimo bagātajiem grēciniekiem un top par mēmiem

suņiem... Par saucējām balsīm viņiem taču jābūt..." Un lū-

gums: „Ak, mani mīļie! Darait man taču aiz kristīgas līdz-

cietības manu amatu še vieglu. Pieņemiet taču manus brīdi-

nājumus, kad tie nāks no manis kā šīs draudzes sarga, tādā

mīlestībā, kā es tos patiesi mīlestībā domāšu. Man ir darī-

šana ar lielu Kungu, kas atprasīs no manis to, kas būs palaists

(das Verwahrlosete). Apžēlojieties tāpēc par mani! un ļaujiet

man ar jums vienmēr brīvi runāt. Jo man bez tam ir rūpes,

ka es varētu darīt savu lietu drīzāk par maz nekā par daudz;

un tas nav labi ne man, ne maniem klausītājiem..."
Viņš apzinīgi centās lietot draudzes darbā paidagoģiskus

paņēmienus. Ģenerālkommisijas kungus pārsteidza viņa katēchi-

zācijas principi un metode. Viņš pūlas svētdienas katēchizā-

cijā, un pieņemot pie dievgalda, «papriekš nolauzt nevērīgo
mežonību („das unachtsame wilde wesen"), iekams var sēt

sirdīs patiesības vārdu vienkāršā veidā". Viņš atsaucas uz per-
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sonīgiem piedzīvojumiem: «Zemnieks viegli iemācas teikt pa-

kaļ dažus vārdus, bet paliek tik pat mežonīgs un neuzmanīgs".
Svētdienas katēchizācijām viņš tādēļ liek par pamatu Lutera

katķismu bez izskaidrojumiem. Izskaidrojumu vietā viņš ana-

lizē ar jautājumiem latviešu dziesmas par dekalogu, ticības ap-

liecību un „Mūsu Tēvs", kā arī vienu kristības un sv. vakar-

ēdiena dziesmu, kas draudzei visas labi pazīstamas. Lielā ne-

zināšana, kādā viņš atradis draudzi, likusi viņam sākt ar vis-

vienkāršākajām lietām. Arī dažas lūgšanas viņš «sadala" un

izskaidro. Turpmāk viņš taisās «ar Dieva palīgu likt par pa-

matu Lutera izskaidrojumus, jo pēc pagājušiem 5 gadiem drau-

dzi varēs pieradināt pie stiprākas barības". Zināmos laikos

viņš liek arī dziedāt priekš dievkalpojuma sākšanās vienu otru

dziesmu vairāk, nekā citur parasts; reizēm tai vietā skolotājs
lasa priekšā nodaļu no Siracha grāmatas, vai ciešanas laikā

ciešanas stāstu gabalus. Kad kommisija prasa, vai viņš drīkstē-

jis ievest šādu katēchizāciju propria autoritāte (pats savā va-

rā), un vai tā pamatojas baznīclikumos, — viņš atbild, ka

domājis par to ļaužu vientiesību, kas tik grūti patur galvā
„nesaistītus vārdus". Dziesmas taču arī esot Lutera dziesmas,

un tikai kādu laiku viņš tās licis par pamatu katēchizācijai.

Ja baznīclikumi to prasot, viņš jau arī turēšoties pie katķisma

izskaidrojumiem un padošoties parastajai metodei.

Ar draudzi Paulijs uztur ciešus sakarus. Vecāki, braukdami

uz dievgaldnieku sataisīšanu mācītājmuižā, paņem līdz mazus

bērnus, ar kuriem tad nodarbojas 3 Paulija dēli: ~oremo vi-

ņiem priekšā" katķismu bez izskaidrojumiem, dažas lūgšanas
un dziesmu pantiņus «vairāk nekā vienu dienu". Vēlāk dēli

braukuši šos savus mācekļus apmeklēt un pārklaušināt. Arī

pats mācītājs, lai gan Bergmanis bij aizvedis baznīcas grāma-
tas un draudzes locekļu sarakstu, tomēr apmeklējis mājas un

muižas, visvairs pavasaros, kamēr vēl nav lauku darbi sāku-

šies. Viņš gan neturējies pie kārtības būt katru nedēļu vienā

vietā, bet reizēm apmeklējis vienā nedēļā 3—4 mājas. Arī ci-

tus gadījumus viņš izlieto, lai varētu ar ļaudīm mājās katēchizēt,

un panācis to, ka labi pazīst pēc saraksta savu draudzi. Uz

dievkalpojumu apmeklēšanu viņš grib piedabūt ļaudis ne ar

draudiem, bet ar skubinājumiem. Par ļoti daudziem slimnie-

kiem aizlūdz baznīcā, apmeklē tādus arī reizēm bez īpašas
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aicināšanas, un mājnieki mēdz mācītājam tādēļ ziņot par sa-

viem slimniekiem. Vecus ļaudis viņš ziemu pieņem pie bikts

mācītājmuižā — siltumā. Arī skolēnus viņš aicina pie sevis

uz mācītājmuižu, pārbauda viņu sekmes, katēchizē un lūdz

ar tiem Dievu. Katēchumēnu mācība ilgst pēc vajadzības 2—4

dienas, bet arī I—2 nedēļas. Laulā viņš tikai tādus, kas jau

bijuši pie dievgalda, bet vēl aicina iepriekš uz vienu dienu mā-

cītājmuižā, kur pārprasa katķismu un pamāca godīgi un krietni

dzīvot laulībā.

Par pārbaudījumu katrs ģenerālkommisijas loceklis izsakās

citādi. Baznīcas virspriekšnieks konstatē, ka zinājuši maz un

slikti, un ka nevienā citā draudzē nav varējuši tik maz atbildēt:

viņam pievienojas assessor nobilis. Ģenerālsuperintendents un

prāvests atraduši, ka prot katķismu bez izskaidrojumiem un

pazīstamās dziesmas, korī. Tikai viens otrs varējis cik necik

atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem. Prāvests jau min, ka

skolēni esot tie, kas protot vairāk. Pats Paulijs iesniedz pēc
tam īpašu paskaidrojumu („loco recessus"), ka viņš var at-

bildēt tikai par saviem 300 katēchumeniem, bet ne par tiem,

kas jau priekš viņa atnākšanas bijuši pielaisti pie dievgalda,
vai arī jau salaulāti. Sešos gados taču arī nevar garīgi pārveidot
veselu draudzi, un Paulijam bij taisnība, kad viņš lika priekšā

sapulcēt viņa paša izmācītos jaunekļus un tos īpaši pārbaudīt;
bet kommisija neatrod par iespējamu ilgāk uzkavēties.

Paulijam ir kāda «cilvēka vājība", kā izteicas liecībā viens

no muižturiem. Viņš dzer, un reibums un paģiras bijušas vienu

otru reizi par traucējumu kārtīgā amata pienākumu izpildī-
šanā. Bet tie viņu netraucēja cilvēcībā un tuvāku mīlestībā,

Neražas gadā (1741) viņš, lūgdams no Saimniecības pārvaldes
saviem mācītāja ļaudīm katram pa pūram rudzu, galvoja par

atdošanu ar visiem mācītājmuižas ienākumiem.

No 1740. g. vīzitācijās kommisijas protokoliem izauga Virs-

konsistorijā cx officio sūdzība pret Pauliju par nolaidīgu un

bezrūpīgu amata izpildīšanu. Viņu apvainoja par nepielaiža-

mu nelietderīgu katēchizācijas metodi, par paviršu sagatavo-
šanu uz sv. vakarēdienu un laulību, par nekārtībām, vieglprā-
tībām un nolaidībām dievkalpojumu turēšanā, par neieraša-

nos pie kādas dzemdētājas uz nāves gultas, par nekārtību

baznīcgrāmatu vešanā. Viņam pārmeta augšā raksturoto katē-



274

chizāciju par dažām baznīcas dziesmām, nostādot par tukšu

izrunu («unter dem nichtigen Vorwande") viņa aizrādījumus,
ka «lietotās dziesmas ar lielāku priekšrocību un derīgumu lie-

tojamas par katēchizācijas pamatu pie vienkāršajiem ļaudīm
nekā Lutera katķisms". Tāda metode esot pret līdzšinējo pa-

rasto mācības veidu (Lehrart), un arī viņš pats esot atzinis to

par pilnīgi nelietojamu (?). Brūtes mācībai un sagatavošanai

uz pirmo sv. vakariņu viņš esot veltījis maz laika, neesot bijis

diezgan centīgs apmeklēt jaunatni skolā un ar to katēchizēt

Vīzitācijās kommisija esot atzinusi viņa draudzi par visslik-

tāko (?). Dzemdētājai, Kosas Ķuķēgu Babai, viņš sūtījis tik

zāles, bet negājis pie tās pasniegt sv. vakariņu; aizbildinājies,
ka pie tādas neiešot, un tā apglabāta bez garīgās izvadīšanas

(„ohne Sang und Klang"). Neordinēto darbinieku kristītos

bērnus neesot vienmēr iesvētījis un reģistrējis. Kādus pāris diev-

kalpojumus (Exaudi 1738. un Laetare 1740) Skujenē un zaļajā
ceturtdienā Āpšos izlaidis, kādā vācu dievkalpojumā turējis
tikai īsu runu. Paulija aizbildināšanos neņēma vērā. Viņš aiz-

rādīja starp citu, ka braucis pie Ķuķēgu Babas, bet ceļā da-

būjis zināt par viņas nāvi. Dievkalpojumu nokavējumiem esot

bijuši svarīgi iemesli, ko viņš gan tuvāk neaprāda. Zaļās ce-

turtdienas dievkalpojumā Āpšos bijuši tik 10 baznīcēnu un

viņš steidzies atpakaļ uz Skujeni (dievkalpojumu turēt? sk.

augšā 146. lp.). Baznīcas grāmatas viņam bij trūkušas tāpēc, ka

bijušais mācītājs Bergmanis bij aizvedis tās sev līdz, aiziedams

no Skujenes, un atdevis tikai 6 nedēļas priekš vīzitācijās (sk.

augšā 145. lp.); bet kopš tā laika tās arī bij vestas. Viss sūdzības

materiāls, cik tāl tas pārskatāms, rāda, ka nekādus smagus

pārkāpumus Paulijs nav izdarījis, ka viens otrs pārmetums pie-
vilkts it kā aiz matiem. Bet zināma formālo prasību neievē-

rošana bij konstatējama, un Virskonsistorijā, izspriežot lietu

1. IX. 1742. g., atzina, ka viņa amatdarbībā «skaidri redzama

nekārtīga, nolaidīga un vieglprātīga rīcība", un nolēma, it se-

višķi par slimnieces neapmeklēšanu, saskaņā ar baznīclikumu

XVII. 2. p. atņemt viņam pusgada ienākumus, uzliekot kancele-

jas izdevumus. Piespriestais sods arī likumā bij tieši noteikts

par spriedumā minēto pārkāpumu.
Tai pašā dienā iztiesāja pret Pauliju vel otru cx officio sū-

dzību —

par to, ka viņš bij reibumā nepienācīgi un nosodāmi
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izturējies Blusu muižā pie Cēsīm pret tur sanākušiem vie-

siem, kuru starpā bij bijuši arī 4 mācītāji: L. Meijs, Fitkavs,

Stauve un vēl kāds ceturtais. Visi bij bijuši ceļā no Rīgas,
kur bij zvērējuši uzticību jaunam valdniekam, uz mājām un

piedalījušies viesībās. Paulijs bij sabiedrībā zobojies par mā-

cītājiem, saukdams viņus par „popiem", pātaru tēviem, po-

stillu jātniekiem un katķisma velniem" („Pfaffen, Patero Teh-

wus, Postillen-Reiter, čatechismus-Teufer), solījis atstāt «vel-

nišķīgo mācītāja amatu" („das teuflische Pfaffwesen") un arī

citādi ķildojies un draudējis. Paulijs atsaucās uz vēlāko iz-

līgumu ar visiem: esot šķīrušies kā labi draugi, un dažādi cen-

tās aizbildināties un taisnoties. —- Šai lietā viņam piesprieda
sodu — atstādināt no amata uz % gadu un atņemt pusi no

ienākumiem.

Abās lietās sods tika atlaists, amnēstijas dēļ. Bet Paulijam

bij vēl trešā lieta, ko iztiesāja tai pašā dienā, — par nekār-

tīgu dzīvi un nepieklājīgu uzvešanos ("wegen unmāssiger Le-

bens-Art und unanstāndiger Auffūhrung") vispār, it īpaši pa

Jāņiem Rīgā un tad Ērgļos. Paulijs aizbildinājās ar to, ka pēc

ilgākas ūdens lietošanas katra pilīte alus jau viņu reibinot

(incommodiret). Virskonsistorijā atzina, ka viņš nodevies plī-
tēšanai un dzeršanai (Schwelgerey und Trunksucht ergeben),
un maz cerības uz viņa labošanos, tā ka viņš būtu pavisam

jāatceļ no amata; bet tā kā viņš vēl neesot paspējis pēc pirmā

sprieduma līdzīgā lietā parādīt labošanos, tad viņu atstādina

tikai uz vienu gadu ar brīdinājumu, ka ja šis sods nepamudinās
viņu uz patiesu prāta, sirds un dzīves labošanos, tad viņu
atcels pavisam. Pusgada ienākumus piesprieda vietas izpil-

dītājam.
Pēc izciestā soda 1744. g. Skujenes baznīcpriekšnieki Šterns

un leitenants f. Gersdorfs pieprasīja Paulija aiziešanu. Pau-

lijs aizbildinājās ar to, ka gaidījis baznīcvīzitāciju un algas
atlikuma nomaksu, un liek savu aiziešanas datumu atkarībā

no eventuālās baznīcpriekšnieku maiņas. Virskonsistorijā no-

lēma 4. VII. 1744. g., ka tā paša gada novembrī viņam jāatstāj

Skujenes mācītājmuiža.

1747. g. lielkanclers grāfs Bestuževs Rjumins vocēja viņu

par Āraišu mācītāju un 9- VIII. viņu ieveda jaunajā vietā, kur

viņam bij lemts nodzīvot līdz nāvei 21. IX. 1749. g. Viņš miris
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pēc 3 nedēļu garas slimības, nopietni sagatavojies uz pedejo

stundiņu.

Virskonsistorijā, liekas, nav skatījus J
es labvēlīgi uz Pau-

liju. Kādu ārstu Šmitu, kas bij cēlis iebildumus pret Paulija

«piedauzīgām runām" Priekulē, tā atsvabināja 1748. g. 14. XII.

no pienākuma iet pie Paulija pie dievgalda 8
.

Mācītāju vidū Paulijam vistuvāk liekas stāvējis M. Viten-

burgs, kas viņu bij izvēlējies par savu biktstēvu. Vitenburga
labā slava (sk. augšā 78. s. lp.) runā arī Paulijam par labu.

Paulija teoloģiskajā domāšanā un praktiskajā darbībā ne-

izpaužas vienpusīgi neviens no tā laika virzieniem. Diezgan
noteikti vērojamas zināmas pietisma pieskaņas. Jānis Kristī-

tājs ar savu kristību radījis šaurāku izvēli no jūdu tautas par

īpašu mācekļu pulku un draudzi (zu einer separaten Jūnger-
schafft und Gemeine). Evaņģēliskajam mācītājam jāsludina no-

žēla. Disciplīnai sava paliekama nozīme baznīcas dzīvē. Uz-

svērta zināma norobežošanās no pasaules. Bībeles lasīšanu ie-

teic netikvien mācītājam, bet arī draudzei. — Viss tas lie-

cina, ka Paulijs šo to mācījies no pietistiem. Bet liela interese

par zinātnisko teoloģiju, arī par luterisko dogmatiku un ap-

liecības rakstiem liecina, ka viņš labi pazīst arī luterisko orto-

doksiju un nenicina tā principus. īstenībā noteikti vienpusīga

pietistiska apcere viņam sveša. Nav arī tieši zināmi nekādi

viņa mēģinājumi radīt pietistisku atmodas kustību un pul-

ciņus. Sava drauga Vitenburga ticību viņš apzīmē par evaņ-

ģēlisku un virzītu uz Dievu (gut evangelisch auf Gott ge-

richtet).

Paulijam ir vispār laba izglītība. Viņš prot franciski un, lie-

kas, arī hollandiski. Piezīmes, kas pieliktas viņa iespiestajiem

sprediķiem «dažām personām par patiku", liecina, ka viņš pa-

zīst labi katoļu un protestantu teologus, sava laika rakstniecību

un ievērojamos filozofus. Vitenburga bēru sprediķim — par

tekstu Ps. 42 un 43 pēdējo pantu: «Ko tu bēdājies, mana dvē-

sele, un esi tik nemierīga iekš manis? Cerē uz Dievu utt." —

pievienoti 4 teksta vārdu atdzejojumi, divi vācu (G. v. Mengden
un M. Opitz), viens hollandiešu (W. van Haeght) un viens

franču (A. Godeau), tad divu Paulija dēlu veltījuma rindi-

ņās dzejā aizgājušajam. — levērību pelna arī Paulija interese

par latviešu pareizrakstības pārlabošanu, piemērojot to vairāk
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latviešu valodas dabai un padarot to vienkāršāku, praktiski

lietderīgāku un mācībai vieglāku (sk. 322. lp.).

5. Mācītāji un viņu darbs latviešu zemnieku novērtējumā.
Visos augšā attēlotajos gadījumos, kur mācītāji nonāca zi-

nāmā spriegumā ar muižniecības kārtas interesēm un privi-

lēģijām, zemes pārvaldes un tiesas iestādes, kur muižniekiem

bij noteicējs vārds, nostājās, protams, uz valdošās kārtas vie-

dokļa. Mācītāju cerības sagaidīt no tām savu taisnību bij

veltīgas. Tikai vienā atsevišķā gadījumā Paulijs dabūja virs-

roku sūdzībā pret Šternu, proti, tad, ķad Šterns bij aizkāris

viņa dzimtkunga tiesības, kuras sargāt pret citu patvarībām
zemes tiesas iestādes uzskatīja par savu svētu pienākumu.
Bet vispār tā laika izmeklēšanas un tiesāšanas kārtība pada-

rīja zemes muižnieku nežēlastībā kritušos mācītājus gan-
drīz nevarīgus viņu priekšā, un tikai kāda ievērojama vīra at-

balsts varēja atkal cik necik nolīdzināt apsūdzēto un notiesāto

dzīves tekas.

Arī Virskonsistorijā ir vērīgi bijusi nomodā par pastāvošo

trādicionālo sabiedrisko iekārtu. Arī tās rīcībā izpaužas tas

pats citu zemes iestāžu gars, un ne Oksforts, ne Einbergs,
ne Paulijs nepiedzīvoja baznīcas augstākās pārvaldes un tie-

sas iestādes pretimnākšanu.

Par mācītāju sūdzētājiem vīzitācijās kommisijas vai Virs-

konsistorijas priekšā uzstājās visvairāk patroni, baznīcpriekš-
nieki un citi muižturi, vai viņu pilnvarnieki. Baznīclikumi jau

deva viņiem šādas tiesības, pat uzlika to par pienākumu, zi-

nāms, cik tāl to prasīja baznīcas un draudzes intereses. Taču

īstenībā sūdzētāji dažu labu reizi izlietoja savas priekšrocības
tīri personīgās vai kārtas interesēs. Pat prasība pēc cita bikts-

tēva lielāko tiesu pamatojās ne lietderībā un vajadzībā, bet

personiskās nesaskaņās vai nesimpātijās. Uzglabājušies fakti

spilgti izceļ muižnieku partejisko viedokli daudzās pret mā-

cītājiem ierosinātās sūdzībās un nodotās liecībās un atsauksmēs,

kas augšā attēlotas. Piem., kad uzstājās D. Bachmanis un citi

pret Neuhauzenu 1724. g. (164. s. lp.), Funke pret Fitkavu 1725.

ss. g. (209. lp.), Kāls un Taube pret Mūlleru 1719. ss. un 1730. g.

(157. un 212. lp.), Pētersons pret Hinkeldeiju ap 1730. g. (153. lp.),
Klēbeki, Laudons un Ēbercs pret Oksfortu (1730. ss. g.), Klots
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un Šterns pret Pauliju trīsdesmitos gados (265. ss. lp.), Mengdens

pret Grūneru 1732. g. (133. lp.), Hafsteins pret Skodeiskiju 1732.

g. (211. lp.) un Vulfi un Brūno resp. Drubīns pret Einbergu
1733. un 1748. g. (259. ss. lp.). Sal. arī Mantē a sūdzību par Fit-

kavu 170. lp. Katra disciplināra rīcība pret muižnieku, iz-

rādās, varēja sagādāt mācītājam dažādas nepatikšanas, un viens

otrs no viņiem tāpēc arī piekāpās vairāk nekā to atļāva viņa

amata pienākums, piem. Hikšteins pret jauno Taubi (212. lp.).
Latviešu zemnieku pārstāvji, pērminderi, mazāk cēluši iebil-

dumus pret mācītājiem. Vajadzēja jau arī diezgan daudz dū-

šas, lai uzdrošinātos atklāti izteikties pret viņiem, kas taču

stāvēja kungu pusē. Tādēļ zemnieku klusēšana, kad viņiem

prasīja, vai neesot kādi iebildumi pret mācītājiem, — nav ne-

kāda droša liecība viņu labām attiecībām ar viņu. Atsevi-

šķie jautājumi jau arī ievāca tieši ziņas tikai par mācītāju
izturēšanos pret atsevišķiem amata pienākumiem un par viņu

eventuālajām pārmērīgajām prasībām. Šai ziņā jau arī viens

otrs pārmetums bij mācītājiem jādzird no zemnieku puses.

Zināma protesta pieskaņa sadzirdama tikai vienā gadījumā.
Ģenerālvizitācijā Cēsīs 1740 g. mācītājs L. Meijs aizrādīja, ka

Cēsu pils Jaunatu Lauris esot izteicis savu nemieru ar viņu.

Lauris atzīstas, ka viņš izmeklēšanas kommisijas priekšā Prie-

kuļos sūdzējies par mācītāja slinkumu un augstprātību, jo

jaunā mācītāja tēvs esot gājis apbedīt katru mironi, arī bērnu,

bet viņš neejot līdz arī lielajiem. Lauris vispār, izrādās, iedro-

šinājies celt dažādas ierunas pret kungiem. Arī baznīcpriekš-
niekiem viņš prasījis par baznīcas lādes naudām un baļķu
izlietošanu. Cēsu pērminderi par L. Meiju nesūdzas.

Jo zīmīgi turpretim gadījumi, kad zemnieki īpaši aplie-

cina, ka viņi mierā ar mācītāju. Kamēr muižturi mēdz lī-

dzīgos gadījumos dot vīzitācijās kommisijai lakonisku atsauk-

smi, pērminderi vienu otru reizi nevar nociesties nepiesprau-

duši īsajam „jāt" vēl kādus raksturīgus vārdus - 9 reizes.

Par Andreā Lielvārdē viņi saka: mācītājs labs, lai Dievs

uztur viņu un dod vienmēr šādu mācītāju. Par nule aizgājušo
Blaufūsu ērģemieši spriež: Viņš nav nekā ļauna darījis, bi-

jis labs mācītājs. Par Chr. Cimmermani saka gulbenieši 1748.

g.: „Lai Dievs uztur mācītāju viņa amatā!" Atsauksmes par

Einbergu, Klembkenu un Pauliju minētas jau agrāk. Par Geriki
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nodod atzinīgu atsauksmi tiklab liepupieši, kā skultieši. Pir-

mie saka: Paldievs Dievam, ka viņiem mācītājs, kas neap-

spiež („presse") viņus; viņi ar to mierā. Pēdējie: Lai Dievs

pasargājot mācītāju, viņš esot diezgan paklausīgs. Bērzaunieši

atsaucas 1748. g. atzinīgi par K. V. Jakobiju: Lai Dievs pa-

sargājot, ka viņi varētu par viņu sūdzēties; viņi vēlas daudz

vairāk, lai viņu bērniem un bērnu bērniem būtu tāds skolotājs,

viņš esot padarījis viņus par kristīgiem cilvēkiem, jo agrāk
viņi bijuši pavisam mežonīgi („verwildert gewesen"). Par Jak.
Neudālu 1748. g. ģenerālkommisija dabū dzirdēt Ļaudonā at-

sauksmi: Viņš čakli mācot Dieva vārdus un neesot iemesls

celt pret viņu ne vismazāko sūdzību".

Par J. G. Vurmu Apukalna pērminderi sūdzas 1748. g.,

ka viņš esot ciets pret viņiem, kad viņi negribot mācīties.

Šī sūdzība gan iznāk savā ziņā uzslava, un arī draudzes pār-

baudījums rāda, ka Vurma ilgajos skolotāja gados piesavinātā

stingrība pret mācekļiem guvusi draudzē panākumus.
Zemnieku atsauksme par mācītāju, ka viņš tos «paklau-

sot" (tā par Geriki, Klembkenu un arī Ticmani), zīmējas, lai-

kam, tieši uz mācītāju sekošanu zemnieku aicinājumam pie

slimniekiem, un nav tulkojama vispārīgā nozīmē. Raksturīga
tomēr zemnieku izjustā vajadzība īpaši uzsvērt to, ka mā-

cītājs neizvairās no šā grūtā un neērtā amata pienākuma.
Šīs īsās atsauksmes liecina, ka latviešu zemnieki uzma-

nīgi sekojuši mācītāja rīcībai un attiecībām pret viņiem un

bijuši arī atsaucīgi pret katru laipnību un sirsnību. Bet daudz

nebij tādu mācītāju, kas atrada ceļu uz zemnieka sirdi.

Lejasciema pērminderi 1748. g. slavēja savu skolotāju, uzsvēr-

dami, ka viņš lūdzot Dievu par viņiem, viņu lopiem un zirgiem

un esot labs cilvēks (sal. 289. lp.).

Labas atsauksmes par Neuhauzenu nav iekļuvušas nevienā

vīzitācijās protokolā, jo viņa laikā Valmieras draudze, liekas,

nav vīzitēta. Bet viņam slavas piemiņu ceļ latviešu brāļu drau-

dzes sākumi un caur viņa „skolu"gājušais Ķīša Pēteris un Skan-

galu Jēkabs (sk. tālāk 11. nod. 2. §).

To pašu var teikt arī par Neuhauzena palīgiem Sprekel-

senu un Maiju un viņa darba turpinātājiem Barlachu (5k.197. lp.)
un Fr. J. Brūninku. Sevišķi Barlachs stāvēja latviešu zemnie-

kiem tuvu, jo bija pilnā mērā izpelnījies viņu uzticību.
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8. ZEMNIEKU SKOLAS.

1. Skolu dibināšana zviedru laikos un atjaunošana krievu

valdības sākumā. Evaņģēliskais princips prasa no katra drau-

dzes locekļa patstāvīgu izšķiršanos ticības dzīvē un ceļa me-

klēšanu uz Dievu. Tāpēc kopš sākta gala evaņģēliskās reformā-

cijas veidotās baznīcas ir uzskatījušas par savu galveno iz-

platīšanās un nostiprināšanās līdzekli tautas izglītošanu ticī-

bas pamatjautājumos. Zviedru valdība, kas lika pamatu Vidze-

mes zemes baznīcas satversmei, iekārtai un attīstībai, nav arī

aizmirsusi gādāt par skolām un izglītību.

Jau 1625. g. sinodālartikulos bij uzdots superintendentam
ievākt no mācītājiem ziņas par to, kādā kārtā tiek gādāts par

skolām, lai varētu jaunatni pareizi audzināt 1
. Jau 1633. g.

konsistoriāllikumi uzdod prāvestiem apspriesties ar draudzes

muižturiem, vai nebūtu iespējams pie galvenajām baznīcām

nodibināt vācu skolotāja jeb ķestera amatu 2
,

un 1634. g. no-

teikumi uzdeva mācītājiem katru gadu noteiktā mēnesī ap-

braukt savu draudzi un nevien ievākt ziņas par ļaužu dzīvi,

bet arī pārbaudīt viņu mācības („wie die Zuhorer informiret") 3
.

Tie bij pirmie ierosinājumi skolu dibināšanai un mājmācības
kontrolei. Bet to izpildīšana nebij tik viegla un ātra, kā to

liecina Kokneses mācītāja J. G. Rēhūzena 1648. g. sastādītais

«ziņojums par baznīcas stāvokli nabaga nevācos Vidzemē un

kā to varētu uzlabot" 4
,

kas īsu katķisma mācību un izskai-

drošanu, jautājumos un atbildēs, ieteic uzlikt mācītājiem par

pienākumu, kas kārtīgi un vienveidīgi izdarāms katru svēt-

dienu baznīcās.

1650. g. iznāca Virskonsistorijas pavēle, ka pie katras baz-

nīcas vajaga būt ķesterim, kas var turēt skolu un mācīt jau-
natnei katķismu. Superintendents Joh. Gecelijs (Gezelius 1660—

1664) arī projektēja iekārtot skolas. Tad kāds baznīcas virs-

priekšnieks izdeva 1668. g. rīkojumu, ka pie katras baznīcas

jābūt ķesterim un jāiet apkārt pa mājām iekalt (hart einbilden)

zemniekiem, ka ir Dievs, Dieva vārds, svētā trijvienība, mū-

žīgā dzīvība, nāve un elle, un jāskubina viņi iet baznīcā un pie

dievgalda. 1668./1669. g. vīzitācijās jau liecina, ka šur tur šādi

ķesteri pieņemti. Ģenerālsuperintendenta J. Fišera un viņa

drauga un darba biedra mācītāja E. Glūka gādība par skolām
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beidzot panāca to, ka valdība lika priekšā 1687. g. landtāgam
celt skolas zemniekiem, kas „vēl smok pagānu aklībā, elku die-

vībā un māņticības tumsā", un landtāgs arī nolēma 1. oktobrī:

„iecelt katrā zemes draudzē ķesteri, kas varētu izpildīt sko-

lotāja vietu, un likt uzcelt skolas namu baznīcas tuvumā, kur

ieceltais ķesteris, izlietodams viņa pārtikai jau senāk veltīto

zemi un kārtējo algu, uzņemtos arī pienākumu mācīt zemnieku

jaunatni lasīt un Dievu lūgt". Kur ķestera zemes vēl nebūtu,

tur baznīcpriekšniekiem jeb muižturiem jāsagādā ķesterim ne-

pieciešamā iztika. Viņiem arī pienācās pārbaudīt ķesteru spē-

jas un apstiprināt tos jeb vajadzības gadījumā likt citus viņu

vietā. Landtāgs paredzēja arī, ka varētu būt vajadzīga val-

dības palīdzība, lai piedabūtu muižturus čakli pildīt savus pie-

nākumus („sich ihrem Fleisse unterwerfen") 5
.

Draudzēs ar ķēniņa patronātu skolas arī nodibinājās līdz

1692. g. 6
,

bet pie muižnieku privātajām baznīcām skolas tik

drīz neradās. 1692. g. landtāgam ģenerālgubernātors atgādi-

nāja, ka kroņa draudzēs un arī dažās privātajās jau pastāv

skolas un „jauno zemnieku bērnu agrāk saistītās mēles atraisītas

no nezināšanas saitēm un var izplatīt lielā Dieva darbus un

slavu", bet dažās muižnieku draudzēs („in einigen adeligen

Kirchspielen") skolas vēl trūkstot. Muižnieki atbildēja, ka viņi

savās draudzēs izmeklēšot lietu un novērsīšot skolu trūkumu,

„cik tāl nodomātais skolu nolūks nebūtu sasniedzams citiem

līdzekļiem". Ķēniņš Kārlis XI. dāvāja beidzot 1694. gadā
katrai skolai Vi arkla zemes. Arī par skolu ēkām un zemi,

kā arī skolotāju algām doti vēl tai pašā gadā speciāli rīko-

jumi ģenerālsuperintendentam Fišeram 7
. Bet rīkojumu izpil-

dīšanu pārtrauca bada gadi, 1695.—1697., un Ziemeļu karš.

Ar Fišera un Glūka gādību bij ievadīta arī skolotāju sagata-
vošana no pašu latviešu un igauņu vidus 8

.

Ģenerālpilnvarnieks Lovenvolde jau pašā sākumā nebij iz-

laidis no acīm skolas 9
,

bet izpostīto skolu atjaunošana gāja
ļoti gausi uz priekšu. Visos oficiālajos priekšlikumos par baz-

nīcas stāvokļa uzlabošanu gan min līdz ar baznīcu arī skolu,

bet skolas lietas, ko muižnieku vairums, liekas, uzskatīja par

tādām, kas uz viņu pašu vajadzībām tieši neattiecas, tomēr

palika novārtā vēl vairāk nekā baznīcas atjaunošana, kurā

muižnieki jutās arī paši savu tiesu ieinteresēti.
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Divas reizes līdz 1740. g. Vidzemes ģenerālsuperintendenti
oficiāli ierosināja landtāgā skolas un izglītības lietu nokār-

tošanu — Brūninks 1727. un Fišers 1737. g. Brūninka 19. IX.

1727. g. datētie priekšlikumi sākās ar aizrādījumu, ka īstas

dievbijības pamats ir Dieva atziņa, kas iegūstama no svētajiem
rakstiem skolā, un ka tādēļ nepieciešama gādība par labām

skolām un krietniem skolotājiem. Bet konkrēti viņš apstājies
tikai pie skolotāju sagatavošanas jautājuma. Tik garām ejot

viņš aizķer jautājumu par brīvu grāmatu apgādāšanu ar ak-

cīzes nabagu naudām un uzsver, ka nepieciešams būtu pie-

spiest zemniekus kārtīgi sūtīt bērnus skolās no Miķeļiem līdz

lieldienām. Blakus tam viņš sprauž mērķi piedabūt zemniekus,
ka tie paši varētu lasīt „Bībeli un citas derīgas grāmatas" un

ar to tiktu apgaismoti un nostiprināti visos labos pasākumos 10
.

Brūninka ierosinājumi palika tikai uz papīra, bet pa tam

ģenerāl- un speciālvīzitācijas taču bij iesākušas kustināt drau-

dzēs arī skolu un skolotāju lietu. Tā kā skolotājs bij mācī-

tājam gandrīz nepieciešams palīgs baznīcas darbā — viņš bij

priekšdziedātājs un dziedāšanas vadītājs dievkalpojumos un

lasīja priekšā no postillas, kad nebij mācītāja svētdienas

tad drīzāk nokārtojās skolotāju, ne skolu jautājums.

Tais pārdesmit draudzēs, kas tika vīzitētas 1713. g., tikai

vienā vietā notikusi mācība —ar 3 bērniem. Skolotāji, laikam

gan, būs bijuši vairāk vietās. 1726. un 1727. g. ģenerālvīzi-
tācijas dati rāda, ka skolu zeme tobrīd bijusi pie 54 latviešu

lauku baznīcām, īpaši skolotāji latviešiem pie 53, skolas nami

pie kādām 33 baznīcām, un tikai 18 vietās minēti skolēni, pie

tam trijās pa lun divās pa 2 11
- Zināms, kur bij skola, tur jau

kādu gadu varēja skolēni salasīties, bet vispār tomēr arī vēl

trīsdesmitos gados daža laba skola izstāvējusies tukša ilgāku
laiku. Turpretim atkal minami gadījumi, kur skolotājs strādāja

ar skolēniem un mācīja tos dažādās pagaidtelpās. Lēdurgā
skola bij nodegusi.

Zonntāga kopsavilkums no 1735. un 1736. g. skolu vīzitācijās

datiem rāda, ka no visām 77 baznīcām Vidzemes latviešu daļā

26 bijušas bez skolēniem, 5 ar skolēniem pāri par 20, pārējās
tik ar 15—10, bet lielāko tiesu ar 4, 3, 2 skolēniem 12

. 1739- g.

ģenerālvīzitācijā no Rīgas apriņķa 29 draudzēm nebij neviena

skolēna Burtniekos (bet 1736. g. 15 skolēnu), Matīšos, Ēvelē
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(bet 1736. g. — 12), Ropažos, Mālpilī, Allažos (1736. g. 2),

Pēterupē, Limbažos, Katriņā (1736. g. — 3) un Garkalnā. Sko-

lotāja nav tikai Limbažos, Katriņā un Dikļos. Cēsu apriņķa

pirmā iecirkņa ģenerālvīzitācija 1740. g. notiek tādā laikā, kad

bērni nav vēl sanākuši skolā; skolotāju nav pie četrām no 17

baznīcām, proti: Madlienā, Dzērbenē, Palsmanē un Āraišos.

Fišers savā „skolu uzlabošanas projektā" 13 apskata gan

skolas ārējos apstākļus, gan iekšējo stāvokli. Viņa aizrādījums

uz skolu telpām diezgan viegli papildināms ar statistiskiem da-

tiem no attiecīgo vīzitāciju protokoliem. Rijās ap 1740. g.

vēl strādā 12 vietās: Āraišos (tik 1740. g. uzcelta), Aumeisterē,

Ērģemē, Garkalnā, Gaujienā, Krimuldā (1734. g. celta), Liep-

kalnā, Lizumā, Siguldā (ap 1735. g. celta), Valmierā, Vanga-
žos un Umurgā. Tikai par Ērģemi un Liepkalnu piebilsts, .ka

pie rijas bijusi klāt istaba ar kambari, citur, jādomā, skolo-

tāja rīcībā bij tikai rijas telpa, kur pēc kulšanas laika sala-

sījās skolēni uz mācībām un arī pārgulēja naktis. Pie tam

šāda rija bij skolotājam reizēm arī vienīgā ēka, kurā bij ap-

vienota visa viņa saimniecība. Rijas noderīgumu bērnu mā-

cībai Fišers attēlo šādā kārtā: „Zemnieku rijas dod tiklab bēr-

niem, kā skolotājiem gan siltumu, cik patīk, bet tām trūkst

dienas gaismas, jo gaismu var ielaist tikai pa vienu lodziņu,
bet otrs uz vēja pusi vienmēr jātur cieti, tā ka lielākai daļai

jāsēž tumsā, un viņi īsti dabū saskatīt burtus tikai tad, kad

atnāk lodziņa priekšā uzteikt (kā to mēdz sacīt). Un kad viņi

tad stostās un netiek ar lasīšanu nekur uz priekšu, tad ne-

apdomīgi skolotāji bieži soda viņus nevainīgus ar stingru sodu

par to, ka viņi neprotot uzdevumu; un vecāki atkal izlieto ga-

dījumu, lai paturētu bērnus mājās."
Trīsdesmito gadu sākumā un divdesmitos gados rijas vēl

daudz vairāk tika izlietotas skolas vajadzībām. No laika priekš
mēra bij palikuši pāri 1740. g. tikai kādi 5 skolas nami: Allažos,

Ropažos, Mālpilī, tad vēl Lielsalacā un eventuāli Ikšķilē. Bet

ja tie arī sākumā vēl bij cik necik ciešamā stāvoklī, tad ar

katru gadu tapa mazāk lietojami un gaidīja remontu. Par Al-

lažu skolu, piem., atzīmēts, ka tā celta 1702. g. no veciem

baļķiem un jau divdesmitos gados bijusi tik bēdīgā stāvoklī,
ka skolotājs 1722. g. aizbēdzis, nevarēdams tur vairs dzīvot

1736. g. mājai nav logu, nav arī krietnu durvju, un krāsns
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tik maz silda, ka istabas sildīšanai jānesot iekšā ogles. Citur

jau gan apstākļi bij arī labāki. Ropažos pat vēl 1739. g. at-

zīmēts, ka māja bijusi vēl laba.

Pēc 1710. g. jaunus skolas namus bij dabūjušas padesmitos

gados 9 draudzes: Alūksne, Apkalns, Cesvaine, Drusti, Kalsnava,

Katriņā, Limbaži (vācu), Piebalgā un Rūjiena. Bet šīs pa daļai

ir steigu un pagaidu celtnes. Drustos jau 1740. g. ēka nav

vairs labojama un Rūjienā 1739. g. baļķi satrūdējuši.

Divdesmitos gados nākušas klāt 10 jaunas skolas ēkas —

Aumeisterē, Jaunpiebalgā, Jaunpilī, Raunā un Smiltenē un pēc

1726./27. g. vīzitācijās vēl Aizkrauklē, Burtniekos, Dolē, Ēvelē

un Tirzā. Viss lielais vairums skolu tomēr uzceltas tikai trīs-

desmitos gados: 1730. g. Daugavgrīvā, Gaujienā (iesākta) un

Matīšos, 1731. g. Bērzaunē un Koknesē, 1732. g. Lēdurgā un

Liepupē, 1733. g. Lieljumpravā, 1734. g. Lazdonā un Trikātā,
1735. g. Ādažos, Cēsīs, Liezerē, Salaspilī, Turaidā, Vietalvā,

1736. g. Lugažos, nākošos gados vēl Lielvārdē, Madlienā, Ru-

benē, Lubānā, Mazsalacā un Ērgļos un 1740. g. vēl Ērģemē,
Nītaurē un Skujenē, eventuāli arī Dikļos. Ļaudonā trīsdesmi-

tos gados bijusi gan uzcelta skolas ēka, bet 1736. g. nav bijis
iekšā ne galds, ne soli, tā ka skolēni sēdējuši uz maziem

bluķīšiem. Lejasciemā pēc ugunsgrēka skolas celšana bij ie-

sākta 1733. g. un viena puse arī drīz bij tikusi gatava, bet otra

bij nepabeigta vēl 1748. g. Lielvārdē skola bij nodegusi īsi

priekš 1736. g. un 1737. g. jau tika uzcelta atkal jauna. Pa-

gaidu telpās mitinājās 1740. g. vēl Alojas skola — mācītājmui-

žas ērbeģī un 3 skolas — krogos: Carnikavā, Dikļos un Pals-

manē. Pavisam bez skolas telpām un skolas tai laikā bij vēl

Dzērbene, Krāpa, Pēterupē, Skulte, Valka (bij tikai vācu skola)
un Zeltiņš 14

.

īpašie skolas nami, jeb, kā toreiz mēdza teikt, „vācu ēr-

beģi" pastāvēja lielāko tiesu tikai no vienas lielākas istabas

ar I—2 kambariem un priekšnamu. Istaba bij apm. 3x4 vai

4X5 asis liela un, laikam, noderēja skolēniem arī par guļamo
telpu. Ja visi bērni skolas vecumā būtu apmeklējuši skolas,

tad parasti telpas būtu bijušas par mazām. Fišers attēlo šo

skolas istabu noderīgumu diezgan nepievilcīgās krāsās: ar re-

tiem izņēmumiem, tās mēdzot būt tik šauras, ka tik līdz 20

skolēniem telpas. „Tvaiks, dūmi, turklāt arī aukstums ir ik-
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dienas piedevas klāt („die tāglichen accidentien"), un taisni

pēdējais atbaida daudz zemniekus no draudzes skolām, jo

zemnieki, kā zināms, pēc dabas mīl vairāk pārmērīgu siltumu

nekā aukstumu vai mērenu siltumu".

Kampenhauzens savā memoranda bruņniecībai sniedz šadu

kopskatu par Rīgas apriņķa skolām 1739. g.:

Skolu lietas atradās vēl sliktākā stāvoklī (nekā baznīcas) ...

Vai nu nebij ne skolas zemes, ne ēkas, kā Garkalnā Skultē

Alojā Dikļos Limbažos. Vai tās bij pavisam sliktā un

sabrukušā stāvoklī, kā Allažos... Vai skolas istaba bij mazs,

šaurs pie rijas piebūvēts kambaris, kā Krimuldā Vangažos...
Vai skolotājs dzīvoja krogā kā Carnikavā Dikļosvai

pasta mājā, kā Pēterupē... Vai nebij nemaz skolotāja, kā Lim-

bažos un Katriņā. ...
Vai nebij neviena skolas bērna, kā Liep-

upē un neviens arī nebij bijis tais 6V2 gados, kamēr sko-

lotājs bij skolā Matīšos Burtniekos Ēvelē Ropa-
žos Mālpilī Allažos un Vangažos Pēterupē Limba-

žos un Katriņā. ...
Vai atkal skolnieku bij ļoti maz, kā 4 Rube-

nē 6 Turaidā 9 Lēdurgā 10 Krimuldā 1 Salaspilī
11 D01ē..., 9 Daugavgrīvā..., 3 Ādažos..., 5 Lielsalacā...,

7 Alojā, 7 Ērģemē.

Tālāk, kāds tur būtu labums bijis, ja arī jo daudz skol-

nieku būtu bijuši katrā vietā, ja skolotāji nav nodrošināti ar

pienācīgu algu, lai viņi varētu cik necik (nothdūrftig) iztikt un,

neizklaidoties, pilnīgi nodoties skolas darbam, bet viņiem va-

jaga nodarboties ar savu amatu (profession), lai nebūtu pašiem

ar savējiem jācieš trūkums. Viņiem vajaga saimes, vai aiz

nepieciešamo strādnieku trūkuma pašiem jāizpilda kalpu darbi

un jāapkopj visa saimniecība mājā un ārpus tās... Vai arī

viņiem vajaga, kad arī ir noteikta kāda alga no draudzes, ar

pūlēm un ziemas laikā, kad taisni ir skolas darbi, braukt apkārt
no mājas uz māju, atraujoties no jaunatnes, un pašiem vākt

un iedzīt viņiem nospriestos sieciņus: Mālpilī ~.,
Lielvārdē

Salaspilī Dolē Carnikavā Ādažos Rūjienā ••» Luga-
žos un Valkā utt utt."

Atsevišķs ķesteris sastopams 1739./1740. g. Alojā, Bērzaunē,

Burtniekos, Cēsīs, Dikļos, Ēvelē, Ikšķilē, Krimuldā, Limbažos

un Katriņā, Lielsalacā, Matīšos, Mazsalacā, Raunā, Rubenē, Rū-

jienā, Siguldā, Valmierā.
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2. Skolotāji un viņu darbs. Skolotāju trūcīgo atalgojumu
Fišers uzskata par pamatcēloni viņu sliktajam personālajam sa-

stāvam: «Skolotāji ir lielāko tiesu, ar maz izņēmumiem, tādas

personas, kas vai nu izkalpojuši kara vīri, sulaiņi vai muiž-

kungi, kam nav bijuši panākumi savā darbā („mit denen es

bey dem Amtsdienste nicht fort gewolt"). Viņu zināšanas —

prast drusku lasīt, lielāko tiesu slikti dziedāt un mazliet rak-

stīt, bet gandrīz nemaz — rēķināt. Viņu dzīves veids —

gan-

drīz visi nekārtīgi palaidušies dzeršanā un žūpošanā. Pie tam

patiesu dievbijību viņi tikai var ienīst, jo viņi stāv tālu pat

no saprātīgas dabiskas godīgas dzīvošanas. Ne pa visam viņi

neprot visvientiesīgākā veidā katēchēzēt ar zemnieku jaunatni,

un viņu nekārtīgas dzīves dēļ nav viņiem arī nekādas pati-
kas un veiklības uz tādām lietām".

Patiesi, 1739-/1740. g. vīzitācijās protokolos skolotāji diez-

gan bieži raksturoti ar stereotipo frāzi „pamatīgs palaidnis"

(„ein grundliederlicher Kerl"). Par viņu nederīgumu ir diez-

gan daudz datu arī 1726./1727. g. vīzitācijās protokolos. Cik

tāl atsevišķos gadījumos skolotājs stāvēja baznīcas un ticības

dzīvei, par to dod spilgtu piemēru Lielvārdes vīzitācijās pro-

tokols 1739. g. Tur sūdzas par skolotāju, ka viņš nav bijis
trīs gadus pie dievgalda, dzerot, esot pārkāpis laulību un sau-

cot mācītāju par „melno". Smiltenē skolotājs no lieldienām

līdz oktobrim bijis tikai 3 reizes baznīcā; viņš arī dzērājs, tēv-

reizi skaitīdams lamājies, un pērminderi lūdz dot viņiem Dieva

dēļ citu skolotāju. Ādažu skolotājs H. Laperskijs, kad ģe-
nerālkommisijā sākas runas par viņa dzeršanu, tur par la-

bāku pazust no kommisijas acīm. Liepupes skolotājs O. F.

Dūrens (Duhren) bijis 3 reizes piedzēris baznīcā. Citur atkal

dzeršanas kaislību pavada kaušanās un nemitīgas ķildas. Diez-

gan bieži minētās vīzitācijās laikā skolotāji arī jau sasnie-

guši tādu vecumu, ka viņi vairs nav spējīgi savus pienākumus

izpildīt (Jaunpiebalgā, Ogresmuižā, Trikātā, Carnikavā, Ru-

benē, Salaspilī, Skultē un Pēterupē). Viņi atrodas amatā jau

40, 50 un vairāk gadus un dažiem pielikti palīgi. Par Trikātas

skolotāju mācītājs piebilst, ka „liekas grēki viņu jau atstā-

juši" — vecuma dēļ un neatrod pie viņa krietnumu nevienā

lietā. Carnikavas skolotājs 61 g. vecais Ansis Misa (Misse)

apvieno vecumu ar palaidnību: viņš tik ko var dzirdēt, atsa-
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kās lasīt kommisijai priekšā, jo burti esot par maziem, katķismu

neprot. Viņu kommisija tieši atceļ no amata kā nelabojamu

palaidni.
Par Rubenes sirmo skolotāju Gribiešu Jāni (1736. g. skolu

vīzitācijās protokolā atzīme: „sein momen nationale ist Johann

Will") jau 1732. g. beigās rakstīja Rubenes mācītājs Gleichs,

ka viņa darbs nākot par „neatsveramu ļaunumu", jo viņš esot

jau par vecu, vāji redzot, neveikls jaunatnes mācīšanā, tur-

klāt arī ļoti nepacietīgs, pats maz ko zinot no nepieciešamā-

kiem kristīgās mācības gabaliem, nodevies dzeršanai un pa-

laidnībai, esot tik stūrgalvīgs, ļaunprātīgs un nelokāms, ka nav

vairs labojams, neprotot dziedāt nevienu jaunāku latviešu

dziesmu un bez aizķeršanās lasīt mazo katķismu, neprotot

ne vārda vāciski lasīt, kur nu vēl rakstīt un rēķināt, nodo-

doties tikai kroģēšanai, augļošanai un zemkopībai. īsi sakot,

valkājot skolotāja vārdu tikai pro forma. Zemnieki gan esot ar

viņu mierā, jo viņš tos nemocot ar katķisma mācībām un lab-

prāt satiekoties un sarunājoties ar viņiem pie alus kannas. —

Ja arī Gleicha spriedumu uzskata par partejisku, tomēr ja
Gribiešu Jānis atrodams amatā vēl 1739- g« un skaita tad jau

60 gadus no savu skolotāja gaitu sākuma, tad gan būs jā-

atzīst, ka rubenieši maz ko vairs varēja no viņa mācīties.

Atskatīdamies uz visiem Rīgas apriņķa skolotājiem pēc

1739. g. ģenerālvīzitācijas, B. f. Kampenhauzens dod šādu rak-

sturojumu:

„Ko gan var labu panākt maigos Jbērnos, un kurus vecā-

kus gan var jpiespiest nodot savus bērnus mācībā, kad „skolu

turētāji" (Schulhalfer) ir cilvēki ar visļaunāko palaidņu vēr-

tību (Menschen von der liederlichsten Taxa), kas iet bērniem

pa priekšu ar vispiedauzīgāko paraugu, tā Lēdurgā viņš bij

jābrīdina atturēties no dzeršanas, piedraudot vietas zaudē-

šanu. Lielvārdē par viņu liecināja, ka viņš dzērājs un ap-

sūdzēts zemes tiesā par vienkāršu laulības pārkāpumu. Sa-

laspilī .». viņam dzeršana un kaušanās ir ikdienas amats. Car-

nikavā
... viņš jau no 1736. g. speciālvīzitācijas ir pamatīga

palaidņa slavā (m der Merite eines Grund liederlichen Kerls).
Ādažos viņš, likdams novārtā visu skolas darbu, pavada
savu laiku dien' un nakti krogā dzerot un kaujoties. Burt-

niekos
... viņš dzīvojot nesaticībā, krāpšanā, tenkošanā, dzer-
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šanā, kauliņu mešanā (Dobbeln), spēlēšanā — kā pagāns un

nekristīgs cilvēks, un tā jau kopš sākta gala. Ģenerālsuper-
intendenta kungs ieminējās starp citu arī, ka toreiz, kad ģe-

nerālsuperintendenta kungs bijis draudzes mācītājs, viņš (sko-

lotājs) baznīcā paziņojis ļaudīm, ka mācītāja sūtīts, nākšot

pie tiem linot, un arī patiesi ieradies, labu tiesu savācis kopā
un pārdevis Rīgā savā labā.

Tāda uzvešanās nav nu gan viņiem visiem, mazākais baz-

nīcas ģenerālkommisijai viņi nav tādā veidā parādījušies (m
der Oualite offenbar geworden); turpretim citiem trūka gan

krietnība un nepieciešamā izveicība mācīt skolniekus. Mālpils

skolotājs lasīja un burtoja pavisam slikti, un no latviešu kat-

ķisma nezināja viņš neko galvā ... Daugavgrīvas skolotājam ne-

gāja uz priekšu atbildes uz jautājumiem par kristību un va-

karēdienu
... Liepupes skolotājs nevarēja atteikt katķismu lat-

viešu valodā
... Siguldas skolotājs un ar viņu daudzi citi ne-

varēja noturēt nevienu meldiju un, kad viņam uzdeva burtot

un lasīt, viņš tik pat maz varēja labi tikt uz priekšu ar

vienu, kā ar otru
...

Un tai pašā nespējā atrada nupat piemi-

nētos skolotājus Salaspilī un Ādažos. — Šādos apstākļos var

viegli iedomāties, cik maz un cik vāji bērni var mācīties, jo

skolotājiem pašiem būtu vajadzējis iet skolā un dabūt mā-

cību".

No visām vīzitētajām 29 draudzēm Rīgas apriņķī paliek
tikai 12, kur ir skolotāji, kas strādā pozitīvu darbu; ja pie-
skaita toreiz nevīzitētās Straupes, Umurgas un Suntažu drau-

dzes, tad šis skaitlis sasniedz 15, t. i. apm. pusi. Turpretim sešās

vietās skolotāji ir palaidņi, piecās vietās maz ko prot mācīt,

divās vietās (tas pats) skolotājs jau vecs un bērnus vairs ne-

māca un trijās trūkst skolotāja.
Labāks stāvoklis Cēsu apriņķī. Pirmā prāvesta iecirknī

1740. g. vīzitācijās laikā trūkst pašreiz skolotājs 2 vietās (vienā
— Madlienā nejauši). Vecuma dēļ nederīgi skolotāji — 3 vietās

(viens gan arī palaidnis). Tieši palaidnīgs tikai vienā vietā —

Smiltenē. Nekārtīgi izpilda savu pienākumu arī Raunas sko-

lotājs Dāniēls Mumms, kas atslēdznieks pēc amata, nemēdz

būt nekad mājās, neko labu nemāca, bet liek meitenes pie vērp-

šanas; bērni viņa skolā tad arī paliek tik 2—3 nedēļas gadā.
Tā pavisam 7 vietās no 18 vai nu nemaz nav skolotāju, vai ir
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tādi, kas neveic savu uzdevumu. Cēsu apriņķa otrā iecirknī,

kur ģenerālvīzitācija toreiz nenotika, liekas, bij tukšas tik 2

no 20 skolotāju vietām. Par skolotāju morālisko kvalitāti

1736. g. skolu vīzitācijās ziņojumā sliktu atsauksmju nav.

Daži skolotāji, liekas, bijuši īsti apkārtklejotāji, piem. Efr.

Rinkbijs 1726. g. sākumā ģenerālvīzitācijas laikā ir vietā Ērģe-

mē, tad 1727. g. atnāk uz Madlienu, trīsdesmito gadu sākumā

darbojas Kalsnavā, 1733. g. Tirzā un 1734. g. pa lieldienām at-

nācis jau uz Suntažiem 15
.

Bet ir atkal citi, kā piem. Cacharija
Bons (Bohn) Cesvainē, kas vienā vietā nokalpo no zviedru

laikiem sākot līdz pāri par 1740. g. 16
.

287. un 295. lp. minētais

Gribiešu Jānis ir otrs, līdzīgs piemērs.

Liekas, ka kaut kam vajadzēja būt toreizējo skolotāju stā-

voklī vai dzīves apstākļos, kas padarīja viņus par dzērājiem
un palaidņiem. Ziņas par viņu dzīvi tomēr tik trūcīgas, ka nav

lāgā iespējams nekādus vispārīgus slēdzienus pieņemt. Viņu
vārdi un darbība te uzpeld, te pazūd kādas draudzes doku-

mentos. Nav iespējams visā pilnībā sastādīt nepārtrauktu sko-

lotāju rindu katrā atsevišķā draudzē laika secībā, nav arī ie-

spējams sekot visiem viņu ārējās dzīves grozībās un darba

vietu maiņās, — kur nu vēl raksturu veidojumos.

Lēzējuma veidā varētu meklēt iemeslus skolotāju rakstura

bojāšanai nepieciešamībā vākt katram pašam kopā savus zem-

nieku sieciņus, kas droši vien negāja lāgā bez pacienāšanas.

Kļūmīga bij turklāt paraša dot skolotājam algas tiesā alu.

Rīgas apriņķī vairāk, bet mazāk Cēsu apriņķī parasts dot sko-

lotājam pusmucu alus par katru izmācītu skolēnu. Smiltenes

pārvaldnieks, piem., ziņo, ka Smiltenes skolotājs saņēmis 2 ga-

dos 10—12 mucas alus. Arī skolotāja obligātoriska piedalīšanās

bērēs, kas tāpat kā citi zemnieku godi izvērtās par krietnām

iedzeršanām, nevarēja nākt viņu raksturam par labu. Zīmīgā

kārtā zemnieki attaisno skolotāju tieksmi uz iedzeršanu. Piem.

1748. g. vīzitācijā Tirzas pērminderi aizbildina savu skolotāju:

ja viņš reizēm vakaros iedzerot kādu stopu alus, tad tas ne-

esot nekas ļauns, un Lejasciema skolotājam pērminderi to vēl

it kā piedēvē par labu īpašību, ka viņš nedēļā šad un tad

atnākot uz krogu l7
. Ja Smiltenē pērminderi 1740. g. lūdz dzē-

rāja skolotāja vietā „Dieva dēļ" citu, tad te laikam nāk klāt

vēl kādi citi viņa netikumi.
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Trīsdesmitos un četrdesmitos gados sastopam skolotāju vie-

tās visādus amatniekus, un tikai retumis atzīmēts, ka viņi vairs

savu amatu nestrādājot. Tādā kārtā latviešu zemnieku bērnus

mācīja toreiz atslēdznieks (Raunā 1740. g. un Aizkrauklē 1748.

g.), audējs (Vangažos 1736. un 1739. g. un Vestienā 1748. g.),

dreijmanis (Alūksnē 1748. g.), drēbnieks (Allažos 1726. un

1739- g., Garkalnā 1739., Gulbenē 1748. g., gan vairs amatu

nestrādājot, un Lubānā 1748. g.), galdnieks (Ļaudonā 1748.),

kurpnieks (Lazdonā 1748.), miesnieks (Koknesē 1748. g., gan
vairs amatu nestrādājot), rēdnieks (Bērzaunē 1748.) un ziepju

vārītājs (Vietalvā 1748. g.). Gaujienā skolotāja vietu ap 1743. g.

dabūjis kāds izkalpojis sulainis (m Herrschaftsdiensten), liekas

žēlastības maizes vietā; citādi viņa zināšanas apmierina, tikai

daudzas meldijas viņš lāgā neprot un ir skolotāja darbam par

ērtu (vor einen Schulmeister zu commode). Barons izlieto viņu

vēl savās darīšanās, izsūtīdams bieži ar dažādiem uzdevumiem.

Viņš nēsā uz muižu tenkas par mācītāju Einbergu un netik vien

mīl iedzert un izkauties, bet arī kundziski izmanto zemniekus:

atņēmis tiem Taivolā pēdējo labību ar zirgu un 5 govīm. Vī-

zitācijās kommisijai viņš sola laboties, un viņam — piedod. —

Fišera minētie atvaļinātie kara vīri un muižkungi nav vīzi-

tācijās protokolos tieši atzīmēti. Ropažos un Mālpilī skolotāja
vietā 1736. g. ir draudzes mācītāju radinieki 18

.

1726./1727. g. ģenerālvīzitācijā blakus jautājumiem par ķe-
steru un skolotāju zemi un algošanas kārtību un skolas telpām
ir arī vaicājiens par viņa darbību. Un pamatojoties uz iesnieg-

tām liecībām, daži nederīgie un nelietīgie skolotāji tiek at-

laisti, piem. Carnikavā, Kalsnavā, Madlienā, un citus atkal brī-

dina un draudē atcelt, ja līdz lieldienām nelabosies (Jaunpieļ-

balgā un Smiltenē).

Apstākļi piespieda Virskonsistoriju un baznīcas virspriekš-
niekus piegriezt skolotājiem arvien vairāk vērības. Speciālās

vīzitācijās divdesmito gadu beigās un trīsdesmito sākumā aiz-

ķer skolotājus lielumā un visumā tikai ar 3 jautājumiem: Vai

draudzē ir skolotājs? kā viņu sauc? un kā viņš izpilda savu

amatu? 1735./36. g. skolu vīzitācijās noteikumi jau uzdod ievākt

diezgan sīkas ziņas par skolotāja personu, darbu, algu un

skolas ēkām. Vēl sīkāk šie paši jautājumi sadalīti nākošā ģe-

nerālvīzitācijā. levāktās ziņas deva iemeslu vienu otru tūlīt
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atlaist, vai atkal pagaidām brīdināt. Liekas, ka uz 1740. g. sko-

lotāju sastāvs morāliskā ziņā sāka jūtami uzlaboties. Līdz tam

arī mācītāji savu pienākumu — apmeklēt draudzes skolu, uz-

raudzīt skolotāja darbu un arī pašiem tur katēchizēt — izpil-

dījuši diezgan dažādi.

Kamēr Fišers savā projektā par skolu uzlabošanu visu vainu

par skolu nīkuļošanu uzvēla kungiem, Kampenhauzens savā

memorandā atstāja pavisam ārpus redzes aploka kungu lomu

skolu dibināšanā un uzturēšanā. Viņš ļoti uzsver skolu lomu

visas garīgas dzīves pacelšanā: „Laba skolu iekārtošana var

toties jo vairāk veicināt lietu, ka jaunatnei vispār var labāk

pietikt klāt nekā vecajiem, un no viņiem arī var ko izvilkti"

Viņš min arī savu personīgo paraugu — muižas skolas dibinā-

šanu Rannu muižā „jau priekš 25 gadiem" (faktiski 1722. g.

rudenī), bet par skolu dibināšanas un uzturēšanas materiālo pusi

viņš vispār nerunā. Un arī par „galveno mezglu, proti, kur

ņemt labus skolotājus vai atkal tādus sagatavot?" viņš negrib

plašāk izteikties, jo šis mezgls „paliekot tagadējā situācijā
neatraisīts" 19

.

Fišers, iedziļinājies diezgan pamatīgi skolotāju darba ap-

stākļos un metodēs, uzliek krietnu vainas daļu skolotāju no-

laidībai un neprasmei. Viņi „1) nekopj čakli mācības, bet

aizbildinādamies ar to, ka viņiem jāsavāc no draudzes sieciņi,
lielāko tiesu iet daudzus aplinkus ceļus, kādēļ nevar kārtīgi
nodoties mācības darbam, un jaunatnei tā jāpavada 3—4 gadi,
kamēr tā iegūst pilnību lasīšanā; 2) viņi nelieto nekādu labu

metodi, lai varētu bērniem iemācīt lasīšanu, bet lielāko tiesu

grib iedīdīt to ar spieķiem un rīkstēm; 3) viņi cieti izturas

pret daudziem bērniem, kuru vecāki nenes viņiem nekādas dā-

vanas, bet citus, kas viņiem ziedo, palaiž paviegli, tā ka pir-

mējie tiek iebiedēti un tik ilgi mācās virsū vecākiem, kamēr tie

netik vien izņem viņus no skolas, bet arī citus atrunā no tās, bet

otrējie, kam tiek ļauta vaļa pat visos ļaunos darbos (aile
bofiheit ūbersehen), paliek kūtri un tiem jāiet skolā daudz

ziemu; 4) viņi ar palaidnīgu dzīvi, īpaši ar riebīgo dzeršanu, ir

bērniem ļoti piedauzīgi un padara sevi par nekrietniem skolas

darbam; 5) tā kā viņi lielāko tiesu prot vāji rakstīt un vispār
nemaz neprot rēķināt, tad viņi vainīgi, ka draudzēs dzīvojošo
tā saukto mazvāciešu jaunatne paliek bez pienācīgas izglītības
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un, tā kā vecāki nespēj viņus sūtīt skolā pilsētās, uzaug kā

lopi, kaut gan citādi varētu izaudzināt no viņiem dažu krietnu

cilvēku. Vēl pāri visam tam viņiem trūkst 6) šādās skolās se-

višķi nepieciešamā spēja jeb veiklība katēchizēt, un viņus nekā

arī nevar pie tam piedabūt. Te varētu iebilst: katēchizēšana

ir mācītāju darbs un nav vajadzīgs, ka skolotāji lauzītos tai

ar jaunatni. Bet uz to jāatbild: protams, katēchizēšana netik

ar jaunatni, bet arī ar pieaugušiem un veciem ir viens no gal-
venajiem mācītāja amatdarbiem, un uzticīgi mācītāji arī ne-

atrausies no sava pienākuma šai ziņā; bet kad apdomā, kāds

liels labums plūst uz draudzi, ja bērni jau skolā tiek

nāti šai nozarē un neuzaug pavisam bez atziņas, tad arī atzīs,

ka tā lietderīga, pat vajadzīga lieta — sākt to jau skolās. Ja te

gribētu atkal iebilst: par to jārūpējas mācītājam jeb tas jāveic

viņam pašam, tad — mācītājam jau gan jādara tas pēc sava

amata, bet ja mēs paturam vērā, ka mācītājs, īpaši plašās drau-

dzēs, tāpat jau apkrauts darbiem tik lielā mērā, ka nevar tos

pienācīgi veikt, un ka, ja viņš arī 2 jeb 3 reizes nedēļā (kas

gan citu amatdarbu dēļ katru nedēļu nevar notikt) apmeklētu

savu draudzes skolu, pārbaudītu bērnus lasīšanā un katēchi-

zētu ar tiem, tad taču labums nebūs nebūt tik liels, kā to vē-

lētos. Vai nu nebūtu labāk, ja skolotāji to, ko viņi liek bēr-

niem no katķisma galvā mācīties, mēģinātu arī tūlīt izskaidrot

un noskaidrot ar īsiem un skaidriem jautājumiem (t. i. katē-

chizēt)? Bet tas jau ir tas trūkums, par ko jāsūdzas, un tas,

kas visiem skolotājiem būtu vēlams. Skolas uzlabojot, būtu

šis punkts jāpatur sevišķi prātā..."
Zemnieku attiecības pret skolu Fišers raksturo šādiem vār-

diem: „Pirmie zemnieku skolu iekārtojumi zemē rāda, cik lielā

mērā zemnieki — daudzkārt, diemžēl! kungu atbalstīti — ir

pretojušies skolām, un tā pati izturēšanās šķiet vēl paturēta...

Bet ja grib uzklausīt zemnieku tukšās izrunas, tad to ir tikdaudz,
ka tās var katru samulsināt, bet man apdomība neļauj (mir
aber ist bedenklich) tās minēt, kaut gan es tās labu daļu pār-
zinu (mir zwar guten theils bewuflt sind). Un tāpat tas ir ar

zemnieku bērnienu." Fišers gaida, ka kungi ar savu rīcību

skolu labā, iedami roku rokā ar mācītājiem, varēs uzlabot arī

zemnieku attiecības pret skolu (sk. augšā 101. lp.).

īpaši Fišers piemin vēl kādu paņēmienu no zemnieku pu-
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ses, lai varētu izvairīties no netīkamās skolas apmeklēšanas.
Bērni mēģinot noslēpties ar vecāku palīdzību un novilcināt

skolas apmeklēšanu, kamēr viņi sasnieguši tādu vecumu, kur

uzskatāmi jau par strādniekiem un tad „mācītājs nedrīkst at-

ļaut sev ne sapnī pieprasīt viņu iešanu skolā".

Apukalnā 1748. g. vīzitācijās kommisijai ziņoja, ka zemnieki

nesūtot bērnus skolā ne vien aiz nabadzības, bet arī aiz spī-

tības; pērminderus, kas ziņojuši, ka bērniem jāiet skolā, daži

draudējuši piekaut.

3. Latviešu tautības skolotāji. Valmieras skolotāju sēmir

nārs. Jau kopš zviedru laikiem bij skolas darbā diezgan daudz

latviešu un netik vien brīvcilvēki, bet arī dzimtļaudis. Jautā-

jumā par latviešu skolotāju vēlamību un lietderību uzskati bij

dažādi. Ģenerālsuperintendenta Brūninka priekšlikumos lasām

1727. g.: „Lai novērstu lielo godīgu skolotāju trūkumu, tad

varētu nesaistošā kārtā („unmassgeblich), izrakstīt kādus kriet-

nus vīrus, kas, izmācījušies zemes valodu, ietaisītu katrā apriņķī
vienu skolu un mācītu („informirten'

<

) no katras draudzes pāris

zemnieku zēnu, kas viņiem ar Dieva palīgu būtu tā jāsagatavo,
lai tos varētu derīgi izlietot („mit Nutzen zu emploiren wā-

ren") viņu dzīves vietas vai arī citurienes skolās. Vajadzīgos lī-

dzekļus varētu ņemt no akcīzes nabagu naudām (von den

Lizent armen Geldern), kas iepriekšējās valdības laikā bij no-

lemtas ad pios usus (labdarīgiem mērķiem), bet tagadējās
valdības laikā atrautas (reduciret), — ja tik vien šīs summas,

kā to paļāvīgi cer, nāktu atkal agrākā gaitā; no tām varētu

arī, kā agrāk, izsniegt skolniekiem brīvas grāmatas" 20
.

Fišers

uzskatīja par lietderīgāku turēties pie vācu skolotājiem. Viņš
ieteica sagatavot skolas darbam un arī citu skolotāju mācī-

šanai kroņa nabagu skolas audzēkņus, par kuriem maksā sko-

las naudu Jēkaba baznīca, vai atkal dabūt pāri teoloģijas stu-

dentu, kas ņemtu mācībā mazvāciešu amatnieku dēlus un tos

„visilgākais trijos gados dabūtu tik "tālu, ka tie varētu aiz-

pildīt skolotāju vietas". Bet viņš piemin arī plānu sagatavot
latviešu skolotājus:

„Ja kāds gribētu izteikt domas, ka varētu ņemt skolotājus

no zemniekiem, tad ar to būtu novērstas daudz grūtības (bet

ne vislielākās): jo kaut gan viņi varētu vieglāk iztikt ar dzī-
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ves uzturu, tad taču jāpatur prātā: 1) vai kungi labis prātis

gribēs zaudēt kādu dzimtzemnieku, un ja arī nedaudzi darītu

to, lielākā daļa tomēr sagādātu likumīgas grūtības (billige

Schwierigkeiten). 2) Ja arī visās draudzēs kungi būtu lab-

vēlīgi, tacu šie ļaudis nevarētu noderēt vācu jaunatnei draudzē,

un kā gan tad būtu 3) ar dziedāšanu baznīcā, nerunājot par

to, ka 4) katēchizācijai būtu tad jāpaliek . novārtā (nachblei-

ben). Ja gribētu tomēr teikt, ka varētu zemnieku skolotājus
arī uz tādām lietām sagatavot, tad paliek taču atkal jautājums:
kas lai viņus iedīdītu (abrichten) ? Tā tad ir gan visvairāk ie-

teicams ielikt viscaur, kur iespējams, vācu skolotājus, kā par to

nupat iepriekš izteiktas vēlēšanās" 21
.

Kad Fišers rakstīja savu projektu, Vidzemes dedzīgākie
hallieši kopā ar grāfu N. L. f. Cinoendorfu bij jau nolēmuši di-

bināt ar privātiem līdzekļiem iestādi, kas „apmācītu tādas

personas no latviešu tautas vidus, pie kurām parādās tik daudz

dāvanu un veiklības, ka var cerēt izaudzināt no viņiem labus

skolotājus" 22
.

No šīm aprindām, laikam, arī nāk vairākkārt

minētais nezināmais piezīmju autors, kas deklārē: „Nevācu sko-

lām jāgādā nevācu skolotāji" un motivē savas domas šādiem

argumentiem:

„a) jaunatnei un vecājiem ir vairāk uzticības uz viņiem, un

ir arī pareizi, ka izvelk tautu ārā mazākais šim darbam, un

viņi ir arī drīzāk dabūjami, kamēr (nerodas) kas labs, nekā

vācieši.

b) Skolotājus šķirot ir pareizi. Neveiklos noraida pie iz-

veicīgajiem, lai viņi no tiem mācās, un būtu liels labums, ja
veiklus nevācu skolotājus ieceltu par uzraugiem pār citiem.

c) Ja kāds jauns cilvēks jāsagatavo par skolotāju, tad lai

nodod viņu pie krietna skolotāja, tur viņam ir teorija un

prakse...

d) Zviedru laikos ir pūblicēts vispārīgs rīkojums: kam no

zemniekiem būtu patika likties sagatavoties par skolotāju, tas

lai pieteicoties. Visi jauni ļaudis, kas atrasti par krietniem, ir

izlietoti, bet citi aizsūtīti atpakaļ uz savām dzimtvietām. Ja

tagad arī tas notiktu, tad nebūs nekāds (noderīgu) personu trū-

kums, ja arī draudzei būtu kas jādod šāda cilvēka izpirkšanai.
Lielāka māksla būs vajadzīga, lai atceltu nederīgos, nekā lai

dabūtu labākus.
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NB. Ja tik ir kādas personas, tad jau rodas arī mācītāji,

kas tos ņem pie sevis un vingrina katēchizēšanā. Bet skolā —

blakus citiem krietniem — ir vislabākais (sagatavošanas
veids)" 23

.

Landtāgs 1737. g. februārī un martā nepieņēma latviešu

skolotāju jautājumā nekādu lēmumu, bet lielais vairums, liekas,

bij tomēr Fišera pusē. Praksē joprojām mēdza dot priekšroku
vācu skolotājiem. Tomēr sava tiesa latviešu bij un vēl nāca klāt

skolotāju darbā.

1735. un 1736. g. skolu vīzitācijās materiāli, cik var spriest

pēc tiešiem aizrādījumiem, skolotāju vārdiem un citām pa-

zīmēm, liecina, ka Rīgas apriņķa pirmā iecirknī strādājuši
tobrīd mazākais 5 latviešu draudzes skolotāji un viens sub-

stitūts, otrā iecirknī 2 skolotāji, eventuāli 3, jo viens nosaukts

„ein teutscher Lette". Cēsu apriņķa pirmā iecirknī ir 4 lat-

viešu draudzes skolotāji un viens dziedātājs, skolotāja vietas

izpildītājs, bet otrā iecirknī viens. Viņu vidū ir 2 drēbnieki

un viens audējs. Daži kalpo jau lOun vairāk gadus, sirmais Gri-

biešu Jānis Rubenē jau veselu mūžu; bet citi atkal stājušies

darbā tikai pēdējos gados 24
.

Visvecākais latviešu skolotāju vidū ir jau vairākkārt mi-

nētais Rubenes draudzes skolotājs Gribiešu Jānis, kas jau

ap 1679. g. sācis savas skolotāja gaitas un cauri visādiem

laikiem un piedzīvojumiem palicis uzticīgs savam amatam, labi

satikdams ar zemniekiem (sk. 147. un 287. lp.). 1736 g. vī-

zitācijās laikā viņam nav skolas nama, un viņš māca bērnus,

ja tie ierodas, kādā krogā, pie kura ir arī zemes gabaliņš.
Muižturi skolu neatbalsta (Ķiegaļu muižā arī izmiruši), ka

varētu zemniekus „ctr Warraß G3of)bu" piespiest sūtīt bēr-

nus skolā. 1739. g. vīzitācijā ziņo, ka viņš uzcēlis pats ar

Ķiegaļu muižas palīdzību māju, kur tad arī dzīvojot. — īsto

latvisko vārdu nevar lāgā izdibināt Carnikavas draudzes sko-

lotājam un ķesterim, kas dokumentos ierakstīts kā $Hi3fe

fjcmš un Sln§ S&ttgfe. Šis Misas jeb Mizas (?) Ansis dzimis

ap 1678. g. un vietu dabūjis tūlīt pēc krievu varas nodibinā-

šanās 1710. g. Liekas, ka bērnus mācīt viņam nav veicies, jo
nevienā vīzitācijā neatrada pie viņa skolēnus. Viņš dzīvo vecā

pussagruvušā baznīcas krogā un tiek atzīts par pamatīgu pa-

laidni. 1726. g. ģenerālvīzitācijā jau nolemta jauna skolotāja
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meklēšana, 1731. g. atzīmē, ka tāds jāmeklējot no zemniekiem,

bet Ansim atstāšot ķestera vietu. Taču šis lēmums nav iz-

pildīts vēl 1739- g. ģenerālvīzitācijas laikā, kad viņu, kā augšā

atstāstīts (286. s. lp.), pārbaudīja un atlaida pa visam no vietas;

dziedāt viņš tikko („zur Noth") varējis un tādēļ neder arī

par ķesteri.
Latviešu skolotāju ģimenes sāk jau toreiz rasties Valmierā

un Allažos. Valmieras draudzē mācītājs Neuhauzens jau 1713. g.

bij izvirzījis par skolotāju kādu Kaugurmuižas zemnieku. Lie-

kas, ka fas ir vēl tas pats, kura vārdu sastopam pirmajos baz-

nīcgrāmatas ierakstos 1718. g. kā „latviešu skolotāju Mārci"

un kura paša un viņa ģimenes likteņiem varam turpmāk se-

kot pēc baznīcgrāmatām. 1730. g. viņš mira un viņa vietā stā-

jās viņa znots, koceniešu Sēlieša saimnieka brālis Jānis. Pēc

draudzes skolai piešķirtās zemes „Bresche Zeem" viņš dabū

nosaukumu Brēžu skolotājs („Bresche Schulmeister Jahn")

un top par ilggadējas Valmieras draudzes skolotāju ģimenes
cilts tēvu, jo Brēžu rokās palika šī vieta līdz 1833. g. Brēžu

Jānis sācis savas skolotāja gaitas, liekas, vēl nepilnus 30 ga-

dus vecs un tika pieskaitīts turpmāk mācītāja ļaudīm. Viņa
skolas darbs bij diezgan šaurs un trūcīgs; to apēnoja lielā

un labāk nostādītā Valmiermuižas skola (sk. tālāk 310. lp.).
1736. g. bij draudzes skolā tikai 5 skolēni un diakona Maija

spriedums par tiem skanēja diezgan nelabvēlīgi: viņi mācās

maz un viņu sirdsprāts slikts (ihr lernen wenig und die

Gemūthsverfassung schlecht). Viņa izteiktā cerība, ka skaits

pieaugšot, piepildījās tikai aprobežotā mērā: 1739. g. vīzitā-

cijā Jānim bij 18 skolēnu, to starpā arī pilsoņu rijas kalpu
bērni. Mācības vēl ne visai veicās, jo bērniem jāapmeklē skola

2, 3 un pat 6 un vairāk ziemas. Brēžu Jāņa vārds sastopams

arī pirmos Valmieras brāļu draudzes locekļu sarakstos 1743. g.

Otrs skolotāju ģimenes sākums meklējams laikam Allažu

Gaiļos. Par pirmo šīs ģimenes skolotāju tuvāku ziņu pagai-

dām nav. Jau aprou 1722. g. viņa vietā stājies ap 1695. g. dzi-

mušais dēls Kārlis (aus diesem Gebiet gebūrtig), pēc amata

drēbnieks, kas vīzitācijās protokolos ierakstīts kā „Carl Hahn".

Materiālie apstākļi viņam diezgan grūti, un arī tikums nav vi-

sai labs, jo vīzitācijās arvien runā par viņa gaidāmo vai no-

tikušo labošanos. 1736. g. viņam 2 skolēni. 1739. g. nav ne-
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viena. Vangažos kopš 1726./1727. g. darbojas par skolotāju

audējs Frīdrichs Hāns (Hahn, saukts arī Gailītis jeb Gai-

lis, kas dzimis ap 1709- g. un liekas esam Kārļa Hāna brālis.

Viņam labāka slava. 1736. g. viņš māca 2 bērnus, bet arī vi-

ņam 1739- g. nav skolēnu skolā.

Kopš 1710. g. Trikātā ir par draudzes skolotāju Jēkabs

Kaugars no Raunas Kaugara („Kaur") mājām, dzimis ap

1680. g. Viņš agrāk bijis galdnieks, sastopams tur 1727., 1735. un

1740. g., bet atzīmēts (Bvp 1740), ka viņš darbojies ar pār-

traukumiem, bijis pa starpām arī Kurzemē. Viņš nedzīvo 1734. g.

uzceltajā jaunajā skolas namā, bet rijā un māca bērnus rijai

piebūvētajā kambarī, jo esot zemnieks. 1727. g. viņam 5, 1735.

g. — 38, un 1739- g. — 9 skolēni. 1727. un 1735. g. viņa darbu

atzīst par labu, bet 1740. g. vairs neuzskata viņu par krietnu

skolotāju nekādā ziņā un uzdod meklēt viņa vietā citu (sk.

augšā 286. lp.). 1727. g. vīzitācijās protokolā par viņu vēl

atzīme, ka protot lasīt vāciski un rakstot ar mokām (zur

noth). — Par viņa dēlu, liekas, uzskatāms Cēsu draudzes sko-

lotājs un ķesteris Kārlis (Bvp 1724. g.: Cari Kaugen, bet

Bvp 1740.: vienkārši «Cari"), kas šurp atnācis no Trikātas drau-

dzes ar landrāta f. Tīzenhauzena izdotu labu liecību, dzimis

ap 1701. g. un darbojās savā vietā kopš 1722. g., ieradies apm.

reizē ar mācītāju P. Meiju, kas pārcēlās no Ēveles. 1735. g.

viņam jāmāca 4 bērni. 1740. g. vīzitācijā (B.—lo. XI.) kungi
par viņu sūdzas, ka viņš agrāk bijis ļoti mežonīgs, bet tagad
tapis rāmāks. Viņš esot arī dzērājs un kaujoties ik dienas ar

sievu, tā ka zemnieki nedošot bērnus skolā, ja tos arī sodītu

rīkstēm. Bet pats Kārlis aizbildinājās ar to, ka esot bijis
iemesls ķildoties ar sievu, un pērminderi ar viņu pilnā mērā

mierā: tāds skolotājs kā šis neesot bijis un tādu arī nedabū-

šot. levērojot to, ka Kārlis labi dzied baznīcā, viņu atstāj par

ķesteri, bet viņa vietā pieņem par skolotāju Valmieras semi-

nāra audzēkni Daukšu Jāni.

Pārējie latviešu skolotāji jau minami katrs par sevi. Dru-

stos darbojās apm. kopš 1728. g. kāds zemnieks Jānis, dzimis

1696./1697. g. 1732. g. viņš māca 8 bērnus, kas jau prot lasīt

un mazo katķismu. Vietā viņš vēl 1740. g. Blakus draudzē, Dzēr-

benē, darbojās, mācīdams arī bērnus, dziedātājs Purviņu

Jēcis, ko savā laikā bij iecēlis Neuhauzens (sk. 167. lp.). Šis
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1740. g. vīzitācijās protokolā ierakstītais vārds, liekas, nepa-

reizs, jo 1727. g. protokolā ar tādu pašu nodarbošanos atzī-

mēts Urbinu Jēks — no nēķiniešu Urbiņiem.
Matīšos 1726. g. minēts Dāvids Vēdzele (Wetzel), kas

trešo gadu jau izpilda skolotāja vietu, dzīvodams uz Burtnieku

muižas ierādītas zemes. Kārtīgas algas viņam nav, bet brauk-

dams mācītājam līdz pa mājām viņš sadabū arī sev kaut ko

no zemniekiem (Bvp 1726 un 1739). Raunā 1727. g. minēts

kāds priekšdziedātājs, saukts arī par skolotāju, Pa kalni eku

Krišs („Packkalneeck Grisch" jeb ~Griesch"), kas dzied vā-

ciski un ne vāciski un vairākos gadījumos kristījis arī bērnus;

dzīvo viņš uz kroga zemes gabala.
Turaidā ap 1719. g. dabūjis skolotāja vietu zemnieks An-

drejs, pēc amata drēbnieks, dzimis ap 1700. g. Viņa darbī-

bas sākums, laikam, stāv sakarā ar skolas novietošanu ap to

laiku uzceltā jaunā rijā ar piebūvētu vāckambari („teutsche

Kammer"). 1731. g. viņam 3 skolēni. Pārgājis uz 1735. g. uz-

celto skolas namu, viņš pirmajā ziemā vēl bez skolēniem, bet

1739. g. viņam 6 audzēkņi. Viņu atzīst par cītīgu vīru un

labu dziedātāju, kas visā draudzē pacēlis dziedāšanu. Kad

nav mācītāja svētdienas, viņš lasa un dzied pats baznīcā. Viņa
vārds ierakstīts

„
<ilnbreg 3aurme^f^

v
un varbūt stāv sa-

karā ar igatiešu Perm(i)esu mājām. — Ādažu draudzes Vestero-

tes filiālē par skolotāju ir 1726. un 1731. g. saimnieks „Kulbe

Jahn", laikam Gulbju Jānis, kas lasa arī svētdienās drau-

dzei sprediķus, bet nav atbrīvots no muižas darbiem. 1736. g.

skolotājs Jānis dzīvo muižas rijā, bet skolēnu viņam nav. 1738.

g. turpat stājies skolotāja darbā kāds drēbnieks Jānis Bēr-

ziņš (Jahn Behrsin), būdams 24. dzīves gadā. Bet 1739- g.

vīzitācijā viņš izrādās par vāju mācībās: viņš slikti lasa un

burto, nezin no katķisma kristību. Vīzitācijās laikā viņam sko-

lēnu nav. Ādažu draudzes vīzitācijās protokolā 1739. g. at-

zīmēts, ka bērnus kristījot arī zvaniķis Stepis (Stepp), kas

agrāk bijis skolotājs; bet tā kā viņš dzer un neprot lāgā iz-

lasīt kristības vārdus, tad viņam aizliedz turpmāk bērnus kri-

stīt, piedraudot ar 5 pāriem rīkšu. — Daugavgrīvas draudzē

1734./1735. g. stājies skolotāja darbā Juris Kāls (Jurre Kahl),

nevācietis, tā tad laikam latvietis. Viņš vēl diezgan jauns, ti-

kai 19 gadus vecs. Skolā mācās 1736. g. 20 bērni, no tiem
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13 pirmziemnieki. 1739- g. vīzitācijās laikā viņš vēl savā vietā. —

Skultē vecajam Jēkabam Hincem kopš 1731. g. piedots par

palīgu zemnieku vīrs (Bauer-Kerl) stārasts Jānis, bet viņu

sākumā izlieto tikai par priekšdziedātāju. 1739- g. vīzitācijās

kommisija pārbauda viņu un atrod par diezgan veiklu sko-

lotāja amatam. Umurgā kopš apm. 1715. g. par skolotāju strādā

kāds „vācu latvietis" (ein teutscher Lette) Johanns Erichs

Harls, kas izpilda latviešu draudzē priekšdziedātāja un pā-

taru skaitītāja pienākumus. 1736. g. sākumā viņš māca 4 bēr-

nus lasīt un katķismu ar diezgan labiem panākumiem.
Āraišos visu laiku kopš 1710. g. izpilda skolotāja un ķestera

pienākumus latviešu zemnieki. 1718. g. minēts mācītāja dzimt-

cilvēks sirmais Pūces Pēteris kā nevācu skolotājs. 1727. g.

ķestera un skolotāja vietā darbojas brīvzemnieks Inķēnu Jā-

nis, kas 1733. g. atteicās un aizgāja uz Zviedriju. Viņš mā-

cīja arī bērnus, bet viņa pēcnācējs Auges Indriķis (Auge

Henric; pēc P. Bārenta domām: Klauģu Indriķis) bērnus vairs

nemāca, bet izpilda tik skolotāja vietu baznīcā. 1740. g. vīzitā-

cijās laikā Āraišos pieņem par draudzes skolotāju Valmieras

sēmināra audzēkni Gavēņa Andžu.

Zeltiņā 1748. g. strādā kā skolotājs ar 8 skolēniem 25 gadus
vecais Grēveļu Sīmanis, krietns vīrs (ein guter Kerl), kas

nevar tikai viens pats noturēt meldiju.
Nītaurē Lakstīgalu Pēteris 1724. g. tur skolu savu

māju rijā. Vestienā bijis par skolotāju kāds zemnieks,

ko nesauc vārdā. Palsmanē 1727. g. māca 6 bērnus zemnieks

Jānis, kam bijis uzdots arī alu kroģēt garāmbraucējiem ceļinie-
kiem un kas tāpēc iesaukts par Vēršu krodznieku. Gaujenē 1727.

g. Jānim mācītāja rijā 75 skolēni. Vai arī Jaunpils skolotājs

Krišjānis Stefana dēls (Bvp 1740: Krisjahn Stephan Sohn, 40 g.

vecs) bijis latvietis, nav droši nosakāms; 15 gados viņš iz-

mācījis 15 bērnus, bet viss lielais bērnu vairums mācās pa mā-

jām. Dzīrēs un kāzās viņam gadoties pavairāk iedzert Balss

dziedāšanai nav nemaz derīga.

Šos latviešu skolotājus tikai ar ierunām var saukt par iz-

glītības darbiniekiem. Viņi ir baznīcas kalpotāji un vairāk

strādā baznīcā, ne skolā. Viņu tikumiskais līmenis lielāko tiesu

neliekas būt bijis augsts. Viņus nomāc viņu atkarība no muiž-

turiem, kas viņus jau ka nevāciešus novērtē zemu, un pa da-
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lai arī pašu ļaužu aizspriedumi. Augšā minētajam izteicienam

par Trikātas skolotāja dzīvošanu rijā stāv pretim atzīme Dau-

gavgrīvas skolas vīzitācijās pārskatā 1736. g., ka «nevācietis lab-

prāt neklausot nevācietim" (ein Unteutscher dem andern nicht

gerne gehorchet) un tāpēc Kālam nevarot dot dzimtscilvēku

par strādnieku. Liekas, ka latviešu skolotāju dzīves apstākļi

tāpēc bieži bij grūtāki nekā viņu vācu kollēgām.

Ap 1740. g. latviešu skolotāju skaits pieauga, it īpaši, kad

1738. g. Valmierā nodibinātā skolotāju sagatavošanas iestāde

sāka izlaist savus audzēkņus. Lielākā daļa no viņiem gan da-

būja vietas pietisma un brāļu draudzes kustības ierosinātās

muižu skolās, bet viņiem atvērās arī vienas otras draudzes

skolas durvis. Kaut gan šīs iestādes darbība turpinājās tikai

5 gadus, tomēr tai bij paliekama loma toreizējā latviešu gara

dzīvē. Tās nodibināšana cieši saistīta ar brāļu draudzi.

Vācu brāļu draudzes darbiniekiem Hernhūtē (Saksijā) ne-

bij reliģiskajās tikumiskajās attiecībās nekādu aizspriedumu,

ne kārtas, ne tautības ziņā. Viņu pirmais redzamākais delegāts

Vidzemē, rosīgais dedzīgais namdaris Chr. Dāvids, uzturēda-

mies 1730. g. vasarā Valmiermuižā un iepazīdamies tuvāk ar

latviešu dzīvi un vajadzībām, apsvēra arī jautājumu par viņu

skolotājiem un garīgajiem vadoņiem (sk. tālāk 12. nodaļu). Savā

1730. g. 3. jūnijā datētajā vēstulē viņš izteicās, attiecoties uz

savu palikšanu Valmiermuižā: „Dievam manis nevajaga ne Hern-

hūtē, ne Vidzemē. Ja viņš var uzmodināt Ābramam bērnus

no akmeņiem, tad viņš var arī uzmodināt skolotājus no pašu
latviešu vidus, kā viņa sirds to vēlas. Viņam nav vajadzīgi
nekādi skolotāji no Vācijas..." Tā viņš, veselīga prāta vadīts,

pagaidām gan tikai savā sarakstē ar Hernhūti 25
,

izteica dabi-

sko prasību, ka vislabākie tautas skolotāji ir viņas pašas dēli.

Kādēļ lai Dievs negribētu dot latviešiem latviešu skolotājus?
Un ja viņš to tā grib, vai tad nav dievbijīgu cilvēku svēts

pienākums ķerties pie šīs gribas izpildīšanas. Savā laikā ģe-

nerālsuperintendents Joh. Fišers un Alūksnes draudzes mācī-

tājs un Kokneses iecirkņa prāvests Ernsts Glūks bij sākuši

gatavot Vidzemes zemniekiem skolotājus no viņu pašu vidus,

un Zviedrijas valdība bij viņu nodomus un darbību atbalstī-

jusi 26. Vai tagad, pusgadsimteni vēlāk, nebūtu Vidzemē dar-

binieki un valdības iestādes, gatavas uz līdzīgiem pasākumiem?
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1736. g. septembrī Hernhūtes dibinātājs grāfs N. L. f. Cin-

cendorfs, viesodamies pie ģenerālienes f. Hallartes Valmier-

muižā, apspriedās kopā ar viņu un viņas draugiem arī par

latviešu skolotāju sagatavošanas vajadzību un iespēju un no-

nāca pie skolotāju sagatavošanas iestādes dibināšanas jautā-

juma. Cik tāl grāfs pārrunājis šo lietu konkrēti ar ģene-

rālsuperintendentu J. B. Fišeru, J. Fišera dēlu, un citiem ze-

mes politikas vadītājiem, par to drošu ziņu nav. Tikai tā-

lāka lietas attīstība rāda, ka Fišeram bij citādas domas un

bruņniecības landtāgam atkal savas (sk. augšā 99.—108. lp. un

293. ss. lp.). Landtāga lēmums skolu lietās noteikti rādīja, ka

bruņniecībai lielumā un visumā nemaz nerūp latviešu skolu

un skolotāju jautājums. Tā tad latviešu izglītības draugiem,
it īpaši ģenerālienei Hallartei, kuras „sirds dega padarīt La-

tviju svētlaimīgu" (Cincendorfa izteiciens), atlika ķerties pie

sava nodoma ar personīgu ierosmi privātiem līdzekļiem.
M. E. f. Hallartes vēstule ģeneralkommisijai Valmiera 1739.

g. 12. janvārī attēlo nodoma rašanos un izpildīšanu 27
.

„Kad es kopš daudziem gadiem biju vērojusi ar apbē-
dinātu sirdi pa daļai pie Valmiermuižai padotiem (zemnie-

kiem), pa daļai pie mūsu nabaga latviešu tautas vispār lielo

un nožēlojamo (bejammernswurdige) nezināšanu nepieciešamā

pestīšanas gaitas atziņā un dzīvas pieredzes trūkumu ceļos,

kas ved uz taisnu dzīvi iekš Kristus Jēzus (m den Wegen des

rechtschaffenen Wesens m Christo Ješu), un arī iepazinusies

ar citu krietnu draugu un Dieva kalpu pia desideria (diev-

bijīgām vēlēšanām) šai ziņā un katrā laikā ar patiku labprāt

(gern und willig) sniegusi pēc manas niecīgas spējas palīdzigu
roku viņu labiem nolūkiem; bet es tomēr allaž esmu bijusi tais

domās, ka skolu un krietnu skolotāju trūkums mūsu zemē

ir viens galvenais šķērslis vajadzīgās pestīšanas atziņas cel-

šanai (aufzurichten) latviešu vidū, — tad es, kā šo zemju

iedzimts loceklis, saskaņā ar savu pienākumu un ieskatu ne-

tik vien pati priekš ilgiem gadiem un, cik labi vien iespē-

jams, gādāju, ka tiktu iekārtota tamlīdzīga muižas skola še-

jienes zemnieku vidū, un viņu bērni un saime dabūtu mā-

cību, bet arī, lai apmierinātu viena otra laba drauga un kai-

miņa prasību un skubinājumus, gribēju izdarīt mēģinājumu
ar tādu privātu iestādi, kur zemei par labu sagatavotu krietnas
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personas (tūchtige subjecta) par nākošiem skolotājiem, un ar

to palīdzētu izskaust jaunatnes nezināšanu. Šādam mērķim
ir netik vien ar maniem līdzekļiem nopirkts kāds zemes ga-

bals Valmieras tiesā (auf Wolmarischen Grund un Boden) un

norakstīts turienes baznīcai, bet arī palīgmācītāja (diakona)

dzīvoklis, kas no jauna uzcelts uz šīs zemes, ir šim nolū-

kam celts lielāks, nekā tas citādi būtu bijis vajadzīgs, ar pa-

šas maksu, kā tas redzams no pieliktās lēses, lai varētu iz-

darīt mēģinājumu ar tamlīdzīgiem preparandiem (sagatavoja-
miem skolotājiem). Ar Dieva svētību un palīdzību tas arī jau

tādā virzienā izdevies, ka bijis iespējams atbalstīt dažu manu

kaimiņu teicamo dedzību veicināt labu lietu — apgādāt vi-

ņus ar tamlīdzīgiem darbiniekiem („subjectis") skolas turē-

šanai un lieti derēt līdzšinējā trūkumā. Vai visžēlīgais Dievs

gribēs joprojām svētīt un izplatīt labo nolūku pie šīs iestā-

des sev par godu un tuvākiem par labu, un cik tāl viņš to

darīs, to nākas novēlēt viņa gudrai un tēvišķai gādībai. Se-

kojot viņa pēdām un vērojot vairākas tamlīdzīgas labprātīgas un

pestīšanas kāras dvēseles, negribas arī saistīties tikai vienīgi

ar šo māju, bet arī paturēt prātā tālākus līdzekļus un iz-

devības rādīt Dievam un tēvzemei pēc iespējas savu kalpo-

šanas kāri (Dienstbegierde). Un cer bez šaubām dabūt šim

derīgam nolūkam netik vien visu godīgu patriotu aprobāciju

(atzinību), bet arī, ja rastos kavēkļi, šīs zemes tēvu spēcīgu

atbalstu, vispār — nesaistītas rokas un brīvu dispoziciju (rī-

cību) tiklab par diakonāta mājas pusi, kas celta šai privātajai

iestādei, kā arī par visiem šā niecīgā institūta iekārtojumiem,

un viņa vadību."

No ģenerālkommisijai sniegtā ziņojuma un uzrādītiem do-

kumentiem redzams, ka ģenerāliene nopirkusi 1737. g. sākumā

vietu diakonātam par 100 valsts dālderiem un atdāvinājusi

baznīcai, kas gan arī no savas puses piešķīrusi agrākajam
īpašniekam vēl piedevām („zur Wiederlaage") kādu citu zemes

gabalu bez gruntsnomas (ohne Bezahlung einiger Grundzinse) 28
.

Diakonāta zeme iežogota. Dzīvojamo ēku uzcēlusi ģenerāliene
viena pati. Baļķus izcirtuši un nopludinājuši pa Gauju Val-

miermuižas strādnieki. Visi draudzes muižturi devuši tikai 8

nedēļas strādniekus. Citas diakonāta ēkas cēlusi visa draudze,

muižturi ar saviem zemniekiem kopā. Visa nolēse uzrāda iz-
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devumus par 526 valsts dālderiem 26 vērdiņiem. B. f. Kampen-
hauzens, kas nepiederēja Valmie/as draudzei, dāvājis dzīvo-

jamai ēkai jeb nodomātai skolai 10.000 ķieģeļu 50 dālderu vēr-

tībā, 1738. g. (vasarā?) celtne nobeigta, un jaunā iestāde, kuras

namsaimnieks bij diakons Barlachs (sk. augšā 197. lp.), varēja
sākt savu darbu.

Par semināra vadītāju bij izraudzīts Magnus Frīdrichs Bun-

tebarts, ko grāfs Cincendorfs līdz ar citiem hernhūtiešiem

bij atsūtījis uz Vidzemi 1737. g. rudenī. Viņu sauc pašu brāļu
aprindas par kandidātu, citi atkal par studentu, katrā ziņā

viņš ir studējis Jēnā teoloģiju un 1736. g. pieslējies tur brāļu
draudzei. Viņš bij tikai kādus 20 gadus vecs, kad ieradās

Valmiermuižā, un nokļuva pēc pāris nedēļām par mājskolo-
tāju f. Kampenhauzena ģimenē llngurmuižā. Kā iepriekš, tā

arī pēc atgriešanās Valmiermuižā viņš čakli mācījās latviešu

valodu pie sirmā M. Paulija, kas bij „pamatīgs latvietis" (ein

grūndlicher Lette).

1738. g. 23. augustā Buntebarts pieņēma vokāciju par jaunās

skolas direktoru un apmetās uz dzīvi diakonātā. Otru Hern-

hūtes pārstāvi Andr. Popendiku (Poppendvk) piedeva viņam

klāt par saimniecības pārzini. Ģenerāliene sūtīja Buntebartu

kopā ar savu jauno mācītāju Zīlmani pie ģenerālsuperintendenta
Fišera uz Dūres muižu, kas viņus pārbaudīja un atzina par

spējīgiem veikt savu uzdevumu 29
.

Ar 8 audzēkņiem no Valmiermuižas zenmiekiem Buntebarts

iesāka savu darbu. No citiem novadiem pirmais pienāca klāt

ar Barlacha starpniecību Šķestera Pēteris no kauguriešiem,
bet tikai uz īsāku laiku. Līdz janvārim bij skolēnu skaits pie-
audzis līdz 15. Viņu vārdi sastopami kādā sarakstā, ko Bun-

tebarts iesniedza ģenerālkommisijai 1739. g. 13. janvārī. No

Valmiermuižas zemniekiem nāk 8 audzēkņi: Ruģēna Juris 18

g. vecs, Kuņģēla Jēkabs 17 g. vecs, Pauskas Kaspars 16 g.,

Sausiņa Dāvids 14 g., Lielķīša Sīmanis 12 g., Kreiļa Mārtiņš
12 g., Lielgaiļa Mārcis 11 g. un muižas Miķelis 7 gadus vecs.

Pārējos atsūtījuši Hallartei draudzīgi kaimiņu muižturi: no

Liepas nāk skolā Auduļu Pēteris 30 g., no Kūduma — Salniešu

(Salenieku) Miķelis 19 g., no Kārķiem — muižas Jānis 16 g.

un Jaunsalu Jānis 10 g., no Ungurmuižas — Aleksandrs An-
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dersons 17 g., no Rozbeķiem Dīču Krišs 13 g. un no Au-

ciema — Grošu Miķelis 15 gj vecs. Valmiermuižā saviem zem-

niekiem deva par brīvu ēdienu, apģērbu un grāmatas. Citus

audzēkņus atkal viņu kungi apgādāja ar visnepieciešamāko uz-

turam, bet arī viņu dēļ ģenerāliene bij uzņēmusies zināmas

nastas.

Jaunā semināra programmā un iekārtā atļauj ieskatīties

Buntebarta un mācītāja Fr. J. Bruninka ziņojumi jau minētai

ģenerālkommisijai un daži brāļu draudzes senraksti 30
.

Pro-

grammā bij burtošana, lasīšana un rakstīšana, dziedāšana pēc
notīm un katēchizācija par Lutera katķismu un bībeles pan-

tiem. Buntebarts vēl uzsver savu īpašo un vieglo metodi mā-

cīt grāmatniecības elementus, lai sagatavotu zemnieku jaune-

kļus par nākošiem skolotājiem. Mācības kurss ilgst cauru gadu.
Skolēni dzīvo skolas telpās un paliek pastāvīgi brāļu uzrau-

dzībā, kas pēc kārtas ēd kopā ar zēniem un iet ar viņiem

„kustības stundās" (motions stunden). Ģenerālkommisijas priek-
šā (zum Vergnugen der General Commission) Buntebarts no-

tur katēchēsi par 1. Jāņa vēstules 1. nodaļu, tēlodams, ka

Jēzus ir gaisma, kas apgaismo visus cilvēkus; viņš dzied ar

bērniem pēc notīm, atrāda rakstāmās burtnīcas un burto pēc

savas Jēnas burtošanas metodes.

Ģenerālkommisijas kungiem — Fišeram, f. Kampenhauze-

nam viss redzētais tā iepatikās, ka viņi prasīja, vai skolā uz-

ņemtu vēl arī citu muižu bērnus. Ģenerāliene atbildēja, ka

taisni to viņa vēlētos un būtu sirsnīgi priecīga pieņemt vai-

rākus, ciktāl vien telpas to atļautu. Ģenerālkommisija nu sāka

savā tālākā gaitā pa Rīgas apriņķi propagandēt jauno mā-

cības iestādi. Virskonsistorijā apstiprināja šo rīcību un vēl

1740. g., vīzitējot Cēsu apriņķi, lika visiem muižturiem pie

sirds sūtīt uz Valmieru I—21—2 sava novada zemnieku jaune-

kļus. Visos 1740. g. vīzitācijās protokolos atrodam ierakstu,
ka Valmierā blakus diakonātam esot iestāde, kas var līdz

120 personas sagatavot par krietniem skolotājiem; varētu sū-

tīt turp 2 jaunekļus no katras latviešu draudzes, uzņemoties

tikai gādību par apģērbu un uzturu, kā arī par vajadzīgām
grāmatām. Tādā kārtā audzēkņu skaits pastāvīgi pieauga.

1739. g. tas sasniedza 30: audzēkņus bij atsūtījis pats ģe-

nerālsuperintendents, gubernātora Lasija kundze, grāfiene Lo-
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venvolde. 1740. g. sākumā atkal skaita 20 personas „
tikai pie-

augušus kalpus un precētus vīrus (lauter erwachsene Knechte

v. beweibte Mānner) no 20 jūdžu attāluma", kā ziņo Chr.

Dāvids uz Hernhūti 17. 11. 1740. datētā vēstulē, pievienodams

klāt ģenerālienes lūgumu pēc 2—3 palīgiem. Audzēkņu skaitā

mums zināmi Cēsu pils novada Gavēņa Andžs (ap 30 gadus

vecs), priekuliešu Daukšu Jānis, Jaunraunas Staļa Juris.

Buntebartam palīdzēja, liekas, dreijmanis Tūrks, kas kādu

laiku bij darbojies pie Blaufūsa Ērģemē. 1740. g. pienāca klāt

jauni darbinieki tieši semināram: Jēnas teoloģijas students Joh.
Ernsts Heims, kas bij uzturējies pusotru gadu brāļu draudzē

Hernhāgā, tapa par Buntebarta palīgu mācībās (oktobrī), un

Mikšu (Micksche) precētais pāris ieradās, lai uzņemtos Po-

pendika vietā saimniecību.

1740. g. janvārī semināru pārlūkoja Virskonsistorijas uz-

devumā asesors Blaufūss. leradās arī divi mācītāji no Kur-

zemes. Ar Blaufūsa starpniecību pienāca klāt 3 jaunekļi arī

no Kurzemes. Gubernātors Lasijs piesolīja caur Blaufūsu di-

vus tatārus, kurus gan neuzņēma. Bet aprīlī preparandu skaits

sasniedz 30 un pēc ģenerālkommisijas propagandas tā paša

gada rudenī uzkāpj tuvu 100 31
.

Zināmu ieskatu Valmieras semināra audzēkņu darba spējās

dod vēl apraksts par Gavēņa Andža un Daukšu Jāņa pār-

baudījumiem vīzitācijās kommisijas priekšā Āraišos 1740. g.

1. novembrī. Katru īpaši pārbauda latviešu lasīšanā un bur-

tošanā, kā arī dziedāšanā. Burtošanu abi prot labi, lasīšanā

Andžs labāks, bet meldiņu turēšanā Jānis akurātāks. Balsis

abiem labas. Kad viņiem uzdod vienam otru katēchizēt, viņi

nevar ģenerālkommisijai neko pa prātam parādīt (vermochten
darin nichts zu praestiren) un ziņoja, ka nav šai darbā ie-

vadīti, jo bijuši Valmierā tikai vienu gadu. Rakstīt abi prot

puslīdz labi. leceļot Andžu par Āraišu draudzes skolotāju,

viņam atgādina būt uzticīgam mācīšanā, lai varētu atbildēt

Dieva priekšā. Andžs apsolās būt uzticīgs ar Dieva žēlastību.

Viņš arī krietni pildīja savu amatu 42 gadus, līdz pat savai

nāvei 1782. g. 32
.

Semināra audzēkņu skaitam pieaugot, ģenerāliene f. Hal-

larte lika uzcelt vēl īpašas plašākas telpas Jēra kalnā 1741. g.

Māja atradās pašā Gaujas kraujā un bij nokrāsota sarkanā
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krāsā. Lielās 23 asis garās un 7 asis platās ēkas vidusdaļu

aizņēma divas zāles, ko šķīra vienu no otras šķērssiena ar lie-

lām spārnu durvīm. Tās bij domātas latviešu un vācu brāļu

sapulcēm un bij katra 5V2X7 asis liela. Vācu zālē bij uz

Gaujas pusi nostādīts garš koka galds semināra audzēkņiem

un 28 soli, kā arī mazas ērģeles. Abos mājas galos bij dzīvo-

kļi sēmināra darbiniekiem. Pret diakonāta pusi dzīvoja Bun-

tebarts ar Heimu, otrā galā Mikše ar sievu 33
.

Kad sākās brāļu draudzes vajāšanas, tad slēdza arī Val-

mieras semināru 1743. g. Bruņniecības vadoņi vieglu sirdi un

roku iznīcināja privāto pasākumu „labu skolotāju audzināšanai"

(Bvp 1739), nedodami itin neko tai vietā. Kampenhauzenam bij
tiesības runāt 1744. g. par skolu lietu «galvenā mezgla" neatrai-

sāmu samezglojumu (sk. 291. lp., bet salīdz. 316. lp.).

4* Skolas darba sekmes. un mājmācība.
Par skolēnu sekmēm skolā lasām Fišera priekšlikumos: „Viņi
mācās lasīt, mazā katķisma vārdus un pātarus (Gebets-iormeln);
lielākā daļa pie tam arī paliek. No tā, ko viņi ar grūtām pūlēm

iemācījušies, nav viņiem nekāda tālāka labuma, ka viņi var

to atsacīt, neiegūdami nekādu pareizu jēdzienu par vārdu īsto

izpratni un neprazdami tos piemērot un izlietot pareizai kri-

stīgai dzīvei, Tin tur, kur bērniem, kas bijuši skolās, vajadzētu

spīdēt ar savu labo dzīvi citiem par paraugu, tur viņi izturas

uzpūtīgi, iedomādamies daudz zinām, un ir visvieglprātīgākie
un ļaunākie puikas". Rakstīšanu un rēķināšanu viņš, kā augšā
redzams, uzskatīja par mazvāciešu priekšrocību. Dziedāšana

gan ienāk trīsdesmitos gados skolu «programmās", bet 1735./36.

skolu vīzitācijās ziņojumi rāda, ka daudz vietās vēl itnekādas

dziedāšanas mācības nav, un citur skolotājs tikai aprobežojas
ar to, ka nodzied rītos un vakaros pa dziesmai. Līdz trīs-

desmito gadu beigām šai lietā arī nav vērojams nekāds pro-

gress, jo dziedāšanas mācība atkarājās no paša skolotāja balss.

Un kaut gan skolotājam vajadzēja būt arī dziedātājam baznīcā,
tomēr izrādījās, ka diezgan daudzi viņu starpā ir bijuši vāji

dziedātāji: te balss slikta, te vāja, te nevar noturēt meldiju.
Tādos gadījumos, zināms, nekas no dziedāšanas neiznāca arī

skolā. Vairākkārt skolotājs arī sūdzas, ka ļaudis dziedāšanā

neko nevarot piesavināties («nehmen nichts an", Kalsnavā 1748.
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g.), sevišķi, ka grūti viņiem iemācīt meldiju. Bet tā bij, laikam,

paša skolotāja vaina, jo citur ļaudis dziedāja labi; par turai-

diešiem, piem., pat atzīmēts, ka viņi daudzās dziesmās pār-

spējot lēdurdziešus. Tāpēc nepamatota liekas nereti vērojamā

vācu skolotāju taisnošanās, attiecoties uz neveiksmēm latviešu

bērnu dziedāšanas mācībā, un dažādu taisnības iemeslu me-

klēšana, lai izvairītos no šīs mācības. Piem., Raunā skolotājs
aizbildinājās 1740. g., ka 2 ziemas nav varējis mācīt bērnus

dziedāt tāpēc, ka trūkušas grāmatas.

Galvenās prasības palika: lasīšana, katķisma iekalšana un

„rīta un vakara svētības un galda lūgšanas" skaitīšana. Kat-

ķisma tekstu iesāka mācīt tāpat no galvas, kamēr vēl neprata
lasīt. Līdztekus mācījās burtus pazīt, tad nāca burtošana un

tikai beigās ķērās pie lasīšanas, papriekš katķismā, retumis

ābecē, tad dziesmu grāmatā jeb Rokas Grāmatā. Bet kamēr

līdz tam notika, aizgāja parasti divi ziemas. Tikai kā izņēmums

sastopami skolotāji, kas iemācīja lasīt vienā ziemā (piem. Burt-

niekos). lemācīšanās ātrums bij arī atkarīgs no skolēnu ap-

ķērības un kārtīgas skolas apmeklēšanas; diezgan bieži iemācījās
lasīt tikai trijās ziemās (piem. Rūjienā). Bet ja skolotājs pats
bij vājš lasītājs, tad zināms arī trijās ziemās ar lasīšanu tā

bij kā bij, un vienā otrā vietā atzīmēts arī vēl garāks laiks..

Sekmes bij atkarīgas arī no skolas apmeklēšanas ilguma at-

sevišķās ziemās. Ģenerālkommisija 1739./IV4O. g. izdeva rīko-

jumu, ka mācītājam pa mājām jāpieraksta visi bērni skolas ve-

cumā, īpaši tādi, kas 12 gadus veci, bet robeža varēja iet uz leju
līdz 7 gadiem. Bērnu vārdi jāpaziņo muižām jeb baznīcpriekš-
niekiem, kuru pienākums tad ar pērminderu starpniecību pie-

kodināt un pamudināt sūtīt atzīmētos bērnus skolā. Kas tad

neierastos pa Mārtiņiem un nepaliktu skolā līdz lieldienām, par

to būtu jāpiedzen sods: par pirmo nedēļu 4 vērdiņi, par otru

6 vērdiņi un par katru tālāko nedēļu 2 vērdiņi vairāk nekā

par iepriekšējo. — Soda noteikumi pastāvēja jau no 9- X.

1731. g., bet dzīve nebija tos ievērojusi. Mazākā tiesa bērnu

ieradās skolā pa Mārtiņiem, citi nāca vēlāk, — kā Trikātā saka:

kad kāzu sezona bij beigusies, uz adventi. Bet ļoti bieži arī sa-

stopamas atzīmes, ka bērni sākot nākt tikai pēc ziemsvētkiem

jeb trijukungu dienas. Ne visi palika skolā līdz lieldienām vai

Jurģiem, daudzi izstājās ātrāk. Daugavgrīvā zvejnieku bērni
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paliek skolā līdz vasarsvētkiem. Par kavēšanas iemeslu mēdz

uzdot vecāku nabadzību un stūrgalvību, atsevišķos gadījumos
arī sliktu skolotāju. Nabadzības iemesls nebij visās draudzēs

vienādā mērā pamatots. Bet stūrgalvībai bij gandrīz viscaur

savs drošs pamats: skolas nedeva bērniem neko tādu, kam būtu

pašam par sevi kāda vērtība un ko citādā ceļā nevarētu iegūt.

Katķisms bij jāprot, — lai varētu tikt par«lielu cilvēku", iet

pie dievgalda un precēties. Šo zemnieku viedokli skaidriem vār-

vārdiem paziņoja ģenerālkommisijai Kalsnavas mācītājs C Šro-

ters 1748. g. 34
,

bet tas liekas būt bijis toreiz jo plaši izplatīts.
Bet ja to pašu varēja sasniegt mājās mācoties, tad nebij ne-*

kāda iemesla sūtīt bērnus skolā. Tādēļ jau trīsdesmitos gados
bij stipri izplatīta mājmācība. Vietām salasās vienā zemnieku

mājā pat pulciņš kaimiņu bērnu mācīties pie kāda «grāmat-
nieka". Bet arī tā lasīt pratēju skaits palika, laikam, diezgan nie-

cīgs, jo «grāmatnieki" (tā viņus apzīmē vīzitācijās protokoli
Alūksnē, Cesvainē, Gulbenē un kaimiņu draudzēs) kala vis-

vairs tikai katķismu. Bet viņi tāpat kā skolotāji mācīja tikai

katķisma vārdus, bet ne izpratni. — Mājmācības bērniem jā-

ierodas 2 nedēļas priekš lieldienām draudzes skolā, lai mācī-

tājs varētu tos pārbaudīt Oficiāli rekommandēja mācīties mājās

tikai pirmo gadu. Bet dažiem mācītājiem bij arī vispār aizsprie-

dumi pret mājmācību, kā to izteic prāvests P. Meijs savā skolu

vīzitācijās ziņojumā par Alūksni 1736. g.: viņš saka, ka «grā-
matnieku" dotā mācība neesot taču nekāda īsta mācība («keine
rechte — Arī sūdzēšanās par ~

kaktu skolām" Āda-

žos 1726.g. stāv,laikam, sakarā ar mājmāc. uzplaukšanußīgas tuvumā.

Dažādi norādījumi uz mājmācību vai nu runā par ma-

zām mājas skolām (Ēvelē 1739»), kur apmāca vairāku māju

bērnus kopā, vai atkal tieši norāda, ka dažs labs māca pats

savus bērnus (Dolē), līdzīgi arī Daugavgrīvā, Cēsīs, Krimuldā,

Nītaurē), vai ka mājās māca viens otru (Raunā 1740. g., Smil-

tenē 1740. g., Cesvainē). Mācība mājās notika ar pārtrau-

kumiem, piem. Lugažos 1739. g. atzīmēts, ka Antiņu saimnieks

reizēm māca bērnus. Mājmācība pieauga uz skolas rēķina,

ja skolotājs strādāja vāji, vai ja mācītājs īpaši uz to sku-

bināja, piem. Blaufūss Ērģemē (sk. 311. lp.). Arī mācītāja in-

teresēšanās par lasītājiem, apmeklējot mājas (Gotšeds), veici-

nāja mācīšanos.
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Vienā otrā vietā jau skolā iemācījās arī ko vairāk nekā tieši

bij priekšā rakstīts. Fišers ierakstījis savā ziņojumā par Burt-

nieku skolu, ka tur bērni, kas pirmā ziemā iemācījušies lasīt,

otrā gadā mācās uzšķirt dziesmas (netieša vingrošanās skaitī-

šanā!), ka viņiem parāda grāmatu kārtību Bībelē, un tad sko-

lotājs parāda tiem, kas vēlas, pats aiz laba prāta, kā lieto-

jams kalendārs.

Vispār skolu loma reliģiskas ētiskas dzīves pacelšanā bij
toreiz ļoti niecīga. Labākais, ko tā deva jaunatnei, bij lasīt

prašana, jo ar to atvērās ceļš uz dziesmu grāmatas un Jau-

nās Derības garīgām bagātībām. Tāpat savs svars bij dziedā-

šanai, jo garīgu dziesmu pareiza dziedāšana padarīja diev-

kalpojumus košākus un celsmīgākus. Bet katķisma kalšana, lai-

kam, bij bērniem īsts bubulis. Un kalšanas metode — skolotājs

sauc priekšā katķisma tekstu vienu stundu un vairāk no vietas

un bērni atkārto to, kamēr bieži tik nesaprotamie vārdi iespie-

žas atmiņā bij īsta dzīva reliģiska gara nāvēšana. Tas

taču notika, kā Fišers liecina, bez jebkādiem paskaidrojumiem

no skolotāja puses. Un vai Fišera cildinātā katēchēse padarīja,
ka šie nedzīvie teksti tapa dzīvāki un nesa svētību jaunatnei?

Bet cik bieži pie tādas katēchēses bērni nemaz netika klāt aiz

augšā attēlotās mācītāju nevīžības un nolaidības. Vai mācī-

tājs, kas par kādu jēriņu vai naudu vai citu dāvanu pielaida

pie dievgalda un laulībām arī katķisma nepratējus 35
, nebij savā

ziņā patiess labdaris?

5. Muižas skolas. Kamēr oficiālās draudzes skolas palika
it kā pabērnu kārtā, sāka rasties otrs skolu veids, t. s. muižas

skolas, atsevišķu muižturu, īpaši viņu dāmu sirds lolojums un

lepnums. Tie bij mēģinājumi atdarināt Vidzemē A. H. Frankes

skolu un patversmju paraugus 3
6. Viņu dibinātāji un uzturētāji,

liekas, itin visi ir pietisma piekritēji.
20. jūlijā 1722. g. B. f. Kampenhauzens rakstīja no Pēter-

pils A. H. Frankem Hallē, ka esot apņēmies dibināt savā

muižā blakus baznīcai skolu zemnieku bērniem. Viņš motivē

savu rīcību ar pilnīgu skolu trūkumu visā zemē un saviem vel-

tīgiem mēģinājumiem jau divos landtāgos ierosināt skolu at-

jaunošanu. Neviens neturot par iespējamu skolu trūkumu no-

vērst, — „tagad es gribu to uzdrošināties ar Dieva palīgu"
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(„nuin will ich es mit meinem Gott wagen"). Šīs ziņas attiecas

uz Rannu (Randen) muižu Vidzemes igauņu daļā, kas tobrīd

piederēja Kampenhauzenam 37
.

Vidzemes latviešu daļā muižu

skolu māte bij Valmiermuižas skola, ko nodibināja f. Hallarti

pirmajā rudenī pēc atnākšanas uz Valmieru 1725. g. un kas ar

ģenerālienes Hallartes gādību izveidojās drīz vien par vislie-

lāko latviešu zemnieku skolu. Jau 1730. g. pavasarī skolēnu

skaits ir gandrīz 100, un, sevišķi pienākot klāt skolēniem arī

no kaimiņu novadiem, sniedzās trīsdesmito gadu otrā pusē

jau krietni pāri simtam. Par skolas vadītāju, laikam jau no

paša sākuma, bij latvietis, mācītājs Melchiors Pauls (Pauliņš),
kuram bij dota iespēja pieaicināt klāt arī centīgus un krietnus

jaunekļus no dzimtļaudīm (sk. augšā 187. lp.); šo latviešu palīgu
vārdi nav zināmi. Skolas darbi notika sākumā muižas rijā.

1736. g. skolu vīzitācijās ziņojumā, diemžēl, attiecīgā lapa iz-

plēsta, tā ka paliek tikai kails konstatējums, ka skolu apmeklē-

juši 110 bērnu un tur strādājuši 4 skolotāji (Melchiors Pauls

un 3 palīgi). 1738. g. ģenerāliene lika iepriekšējā gadā no-

degušās rijas vietā krievu remešiem uzcelt īpašu skolas namu

un atdāvināja to ar visu iekārtu zemniekiem, solīdamās arī turp-

māk visu savu mūžu apgādāt to, bet pēc nāves atstāšot to

Dieva gādībai. 1739- g. janvārī, pa ģenerālvīzitācijas laiku,

skolā bij 135 bērni, kurus mācīja Pauls un ģenerālienes pēdējā
laikā atnākušais hernhutiešu mājas mācītājs Johanns Frīdrichs

Zīlmanis (Sielmann) pamīšus; viņiem palīdz 3, reizēm 4 lat-

vieši no darbiniekiem dzimtļaudīm (welche vor Arbeit stānden).

Mācības ilga 2 stundas priekš un 1 pēc pusdienas. Bērniem mā-

cīja katķismu, bībeles stāstus, bībeles pantus un lūgšanas, la-

sīšanu un dziedāšanu. Arī Valmieras mācītājs Fr. J. Brūninks

un viņa diakons Barlachs, kam pienākas pārzināt skolu, ka-

tēchizēja paši ar bērniem ik nedēļas, kā iznāca. Grāmatas

dāvina ģenerāliene: ābeces, katķismus un Jaunās Derības. Vien-

reiz nedēļā, trešdienās, visi bērni, kas citādi ēd paši savu

maizi, dabū siltu ēdienu un maizi no muižas. Tāpat arī latviešu

skolotāji, kam cits muižas darbs atlaists. Dzērienam viņiem dod

ik nedēļas vienu pūru iesala. Grāmatas izdalītas ļaudīm arī

ārpus skolas. Pirmajā vīzitācijās dienā 10. I. Pauls katēchi-

zēja kommisijas priekšā ar saviem skolēniem 38
.

Otra lielākā muižas skola nodibināta Ērģemes draudzē Kar-
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ķu muižā, laikam drīz pēc Blaufūsa atnākšanas uz Ērģemi,
trīsdesmito gadu sākumā. Skolu uztur Christiana Gvllenlood'e,

pulkveža Rob. Fr. Delabarra (dc la Barre) atraitne, Kārķu un

Turnavas novadu bērniem. Skola iekārtota muižas īpašnieces

dzīvoklī, ērtā pretistabā, skolas uzturētāja apgādā bērnus ar

grāmatām (Jaunām Derībām, dziesmu grāmatām, katķismu un

ābecēm) un citiem mācības piederumiem. Katram dotas klāt arī

6 mārciņas maizes nedēlā un divreiz nedēļā silts ēdiens. 1736. g.

vīzitācijās dienā skolā bijuši sanākuši 101 bērns, 77 kārtējie

skolnieki, 24 mājmācībnieki, 75 zēni, 26 meitenes. Mājmācībnieki
lielāko daļu mācījās mājās pie savējiem, pēc pulkveža kundzes

dotām grāmatām. Dažas reizes ziemā mācītājs Blaufuss notu-

rēja ģenerāleksāmenu kā kārtējiem skolēniem, tā arī mājmācīb-
niekiem. Mazākie bērni mācījušies katķismu bez izskaidro-

jumiem un rīta un vakara lūgšanas, lielākie arī baušļu izskai-

drojumus. Vīzitācijās dienā 60 no tiem lasījuši Jaunajā De-

rībā un dziesmu grāmatā, 12 mazajā katķismā un 29 pirrn-

gadnieki burtojuši ābecē. Skolā strādāja mācītāja uzraudzībā

un vadībā „diezgan čakli" divi latviešu zemnieki — Kārķu
muižas dzimtcilvēks Toms un Turnavas Pēteris, kas saņēma

algu no Delabarras kundzes. Mācītājs pats savā muižā arī bij
sācis 1734. g. rudenī turēt skolu, kurā mācīja pats un kāds

īpaši sagatavots jauneklis no mācītāja ļaudīm. Programmā bij
lasīšanas mācība un pamācība kristietībā. Vīzitācijās dienā

viņam bīj 10 skolēni vēl „maigā vecumā" (2 ērģemieši un5 bren-

tēnieši, meitenes tikai 2) un uz revīziju ieradušies mācītāj-
muižā 4 skolēni no kādām tuvējām zemnieku mājām. Blaufuss

bij vispār ierosinājis savu draudzi dot bērnus mācībā, un šur

tur zemnieku mājās, kur kāds prot lasīt, mēdz salasīties savs

pulciņš mācekļu, īpaši Ērģemes novadā. — Delabarras kundze

bij katrā sayā zemnieku mājā mazākais vienam bērnam iedā-

vinājusi Jauno Derību. 1739. g. pēc Blaufusa aiziešanas uz Rīgu,
skolēnu skaits nokrita uz 25 bērniem 39

.

Ap 1730. g. (?) B. f. Kampenhauzens nodibināja muižas

skolu Ungurmuižā, ko apmeklēja galvenā kārtā viņa paša no-

vadu (Ungurmuižas un Kūduma) zemnieku bērni. 12. I. 1736. g.

vīzitācijās laikā tur mācās 40 bērni, to starpā 3 arī no majora

f. Albedvlla Auciema muižas. Kampenhauzens uztur diezgan
krietnu skolotāju un apgādā bērnus ar Bībelēm (laikam Jaunām
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Derībām) un citām skolas grāmatām, lielāko tiesu par brīvu.

Straupes mācītājs *L Sprekelsens mēdz ik nedēļas apmeklēt

skolu, cik darbi atļauj, un katēchizē pats kādu katķisma gabalu.
Trīs vecākie skolēni lasa jau „Bībelē", lielākā daļa (13 skaitā)
Rokas Grāmatā, citi Dreseļa katķismā, bet pieci burto vēl ābecē.

Ikdienas kopā ar parasto rīta un vakara lūgšanu skolotājs
atkārto bērniem priekšā vairākkārt kādu katķisma gabalu —

vienu stundu vai vairāk. Labākie skolēni prot 2 pirmos mācības

gabalus ar izskaidrojumiem, daži arī trešo gabalu 40
.

Valmieras draudzē muižas skolas 1736. g. pastāv arī Mujēnos

pie šķiltera Brūvela („Bruei") ar 20 bērniem, kas visi mazi un

iesācēji un tikko iesākuši mācīties katķismu un rīta un vakara

lūgšanas pēc priekšā sakāma teksta. Skolotājs dabū ziņojumā

čakluma slavu. Līdzīgi apstākļi vēl koceniešu Kārļa muižas

skolā, kur skola nule iesākta ar 16 lieliem un maziem bērniem 41
.

1739. g. vīzitācijās laikā Mujēnos ir 27—28 skolēnu, Kokmuižas

skolā 12, un no jauna nākusi vēl klāt (varbūt jau kādu gadu
agrāk) Kaugurmuižas skola ar 56 skolēniem 42

,
kur strādāja

par skolotāju vēlākais rosīgais brāļu draudzes darbinieks Šķe-
stera Pēteris.

Līdz šim minētos piemēros muižturi bij dibinājuši skolas

saziņā ar savas draudzes mācītāju un pēc viņa ierosinājuma.
Bet pietisma vilnis ieskalojās arī tādās draudzēs, kur mācītāji

bij nelabvēlīgi pietismam vai mazākais izturējās pret to neu-

trāli. Un arī tur sāka rasties muižas skolas. Tā Neuhauzens

iekārtoja nomātās Dzērbenes muižas rijā skolu ar dziedātāju
Urbinu Jēci kā skolotāju. 1732. g. skolā bij jau 8 skolēni, kas

prata lasīt un zināja mazo katķismu, bet šī skola izbeidzās ar

Neuhauzena nāvi 43
.

Dzērbenes paraugs,liekas,ierosinājis Ran-

kas muižas īpašnieku ģenerālmajoru f. Trautfeteru (Trautvetter)
atvērt arī savā muižā skolu 1728. g. ar skolotāju vācieti. Sko-

lai uzcelta īpaša māja ar pretistabu un kambariem. 1732. g.

skolā jau 15 skolēnu, un apmēram šāds skaits arī paliek visus

trīsdesmitos gadus. Skolai labāka slava kā Jaunpiebalgas drau-

dzes skolai. Pēc Trautfetera nāves to uzturēja joprojām viņa

atraitne, dzimusi f. Folkerzāme. Kamēr citās skolās 1740. g.

vīzitācijās laikā (ne sepl līdz nov. sāk.) vēl nav neviena sko-

lēna, Rankā oktobra vidū jau 3. Skolas audzēkņi mācot atkal

citus pa mājām. Skola ir dadzis Jaunpiebalgas mācītāja Šulca acīs
4\
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Ēveles draudzē, sekodama Valmiermuižas paraugam, no-

dibināja trīsdesmito gadu sākumā muižas skolu jau vairākkārt

minētā Depriaudas-Palmštrauchas (Joh. dc Priauda, dzim.Palm-

strauch) kundze Ēveles muižā. Līdz 1736. g. izmācīti jau ap

20 skolēnu un pašreiz skolā 12, no kuriem 5 lasa „evanģeliju

grāmatu" diezgan labi, 3 — katķismu un 4 — ābeci. 1739- g.,

kad Priaudas kundze bij jau aizgājusi ar Bernhardiju uz Jaun-
pili, skolnieku skaits bij nošļucis uz 9. Viņas znots Jarmer-

štēts atvēra ap 1736. g. skolu Jaunēveles muižas jaunceltajā

rijā, un otrs znots f. Meks Ķeižu muižā. 1739. g. Jaunēvelē
38 skolēni un divi latviešu zemnieku skolotāji, kas izmācī-

jušies Valmiermuižas skolā; Ķeižu muižā 34 skolēni un 2 sko-

lotāji 45
. Apprecējusies vēlāk ar Bernhardiju Depriaudas kun-

dze projektēja nodibināt muižas skolu Jaunpilī, bet projekts

izputēja viņas nāves dēļ 46
.

1733. g. kapitāns f. Cokels nodibi-

nāja muižas skolu Palsmanē muižas ērbeģī. 1738. g. te bija
43 skolēni. No sākta gala te bērnus mācīja Ģierts no Man-

gaļiem 47
.

Tuvākas ziņas trūkst par divām muižas skolām Trikātas

draudzē — Vāles muižā un Brenguļos, kas pastāvējušas jau trīs-

desmitos gados un nodibinātas, laikam, sakarā ar Valmieras

centru; 1739./1740. g. ziemā Vāles muižā mācījušies 17 skolēni 48
.

Vesela rinda jaunu muižas skolu saradās 1738. g. un seko-

jošos gados; tās bija jau brāļu draudzes darbinieku ierosinātas.

Ap šo laiku vispār radusies interese par muižas skolām. 1739« g.

sākumā ģenerālkommisija tikai vispār apprasījās pēc citām

skolām, blakus draudzes skolām, bet 1740. g. rudenī jau prasa

tieši pēc muižas skolām un rekomandē tās.

Muižu skolas redzami atšķīrās no draudzes skolām jau ar

savu lielāko skolēnu skaitu, piem. Valmieras draudzes skolā

mācījās 1736. g. tikai 5 un 1739. g.
18 skolēni, Ērģemes draudzes

skolā 1736. g. — 2, 1739. g. — 7, Straupes dr. skolā 1736. g. — 3

skolēni, Ēveles draudzes skolā 1736. g. un 1739. g. nebij neviena

skolēna, tāpat Straupes draudzes skolā 1744. g.

Jaunais muižas skolu vilnis, cik vērojams pēc pieejamām

ziņām, sācies Cēsu draudzē jau 1738. g. Tad sāka celt skolu

kapitāns f. Folkerzāms Lenčos — atsevišķu māju (12 l/žXS

asis) ar 2 istabām un 4 istabiņām, skursteni un priekšnamu;
zemnieki pieveda materiālu un piedalījās celšanā, muiža uz-
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ņēmās dažādās maksāšanas. 1739- g. zemes tiesnesis f. Sterne-

felds cēla skolu Strīķu muižas pagalmā, gan mazākos ap-

mēros (5V2X3 asis); arī te zemnieki uzņēmās celšanas darbus,

bet muiža deva logus. 1740. g. vīzitācijā zemnieku pērminderi
dod solījumu turpmāk uzturēt šīs skolas. Par skolotājiem abās

vietās pieņemti zemnieki, laikam Valmieras sēmināra audzēkņi,
kas algas vietā atsvabināti no citiem darba pienākumiem („vor
Arbeit gehalten"). Lenčos f. Folkerzāms dāvājis bērniem ma-

zās grāmatas. 1739./1740. g. ziemā Liepas muižā skolu iesāka

muižas rijā, bet 1740. g. jau uzcēla īpašu prāvu māju (12x6 asis)

ar priekšnamu un skursteni. Zemnieki pieveda kokus, asesors

H. G. f. Patkuls, vēlākais landmaršals (kopš 1742. g.) deva nam-

darus un samaksāja visus izdevumus naudā. Pirmajā gadā
rijā mācīja laikam viens pats kāds zemnieks (Auduļu Pēteris,

sk. 303. lp.); jaunceltājā skolas namā viņš dabūja par priekš-
nieku no Vācijas atnākušo teoloģijas kandidātu Zauzelīnu (Sau

selin), kas, uzturēdamies Valmiermuižā un pie Patkuliem Roz-

beķē, bij iemācījies latviski un arī ieguvis no ģenerālsuperin-
tendenta venia concionandi (atļauju sludināt). 1741. g. priekš
ziemsvētkiem viņam kopā ar savu latviešu palīgu nācās mā-

cīt jau vairāk nekā 80 bērnus. Jaunais Dzērbenes mācītājs

Chr. D. Lenčs (sk. augšā 197. s. lp.) apmeklēja tai laikā Liepas
skolu un atsaucās par to ļoti silti. Bērni sēdējuši ļoti klusu

un dziedājuši „skaistus latviešu dziesmu pantiņus patīkamā

meldijā" (schone lettische Verslein... m der anmutigsten Me-

lodev), kas Lencu atspirdzinājuši. Latviešu palīgs (ein Bauer-

Praeoeptor) noturējis bērniem latviešu stundu, kurā cēlis bēr-

niem priekšā visu pestīšanas iekārtu (Heilsordnung), salīdzi-

nādams iedzimto grēku ar sulu, kas no koka saknes spiežas
visos tā zaros un zariņos. — Grāmatas Liepas skolā, mazāKais

līdz 1740. g., gādājuši saviem bērniem paši zemnieki, arī ap-

kopšanu viņi veikuši paši no mājām, bet tad bij f. Patkuls

izteicies par citādas kārtības ievešanu („eine Andere Anstalt

machen"). Vai tas noticis, par to ziņu trūkst, tāpat kā par

Strīķu skolas iekārtu un par 1741. ,g. Priekuļos atvērto skolu.

Arī Raunas draudzē jau 1738. g. sāka darboties skolas

Mārsnēnos un Jaunraunā. Kroņa muižu Mārsnēnus nomāja

leitenanta atraitne Gustaviane f. Bergholce, dzimusi f. Albedvlle,

Jaunraunu kopā ar Veselausku — kapitāna atraitne Anna
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Helēne f. Gavēle (Gawel) dzimusi Tīzenhauzene. Abas dāmas

stāvēja draudzīgos sakaros ar f. Hallarfa kundzi Valmiermuižā.

Muižas skolas viņas novietoja kādās vecās muižas mājās. Par

skolotāju izredzēja Mārsnēnos zemnieku Anci un Jaunraunā

Staļa Juri, kas bij apmeklējis Valmieras sēmināru, abus zem-

nieku skolotājus uztur muiža. 1740. g. vīzitācijās kommisijai

ziņoja, ka agrākos gados skola bijusi arī Rozes muižā, bet

kopš pāris gadiem izbeigusies, jo nav bijis krietna skolotāja;

tagad dabūšot skolotāju no baižkalniešiem un atjaunošot skolu.

Arī Baižkalna muižā atvēršot vēl 1740. g. muižas skolā,

pagājušā gadā tur mācījušies pāri par 30 bērnu Ennēnu mā-

jās. Vispār, kur vien kāds protot lasīt, tur rodoties arī māj-

mācībnieki. Visās Raunas draudzes muižas skolās zemnieki

paši pērk bērniem grāmatas un apgādā viņus ar pārtiku no

savām mājām. — Arī še muižas skolas apēno draudzes skolu,

kur strādā atslēdznieks vācietis Daniēls Mumms, kopš apm.

1720. g. Viņš bieži nav mājās, liek meitenēm vērpt, reti mā-

cot bērnus dienās, tādēļ arī bērnus tur sūta maz (1727. un

1732. g. nav neviena) un atstāj tik kādas 2—3 nedējas, tā ka

lasīt daži iemācās tik 3 un 4 ziemās.

Straupes draudzē vecākai muižas skolai — Ungurmuižā
(sk. 311. lp.) jaunais laikmets deva jaunus skolotājus. Vai tur

dabūjis arī darboties pašas muižas jauneklis Aleksandrs An-

dersons, kas bij izglītojies Valmierā, par to pagaidām ziņu

nav, bet 1744. g. Kūduma un Ungurmuižas skolā darbojies

viņa skolas biedrs Salniešu (Salenieku, „Sallaneck") Miķelis,
un viņa skolotāja darbības sākumu var lēzēt jau 1739./1740. g.

ziemā. Tai pašā laikā ir nodibinātas jaunas skolas Rozbeķē

un Auciemā.. Rozbeķus turēja jau augšā minētais asesors

Heinrichs Gustavs f. Patkuls, ko 1742. g. ievēlēja par land-

maršalu. Viņš pieskaitāms pietisma virzienam un bij nācis

tuvākos sakaros arī ar grāfu Cincendorfu 1736. g. Vai viņa

atvērtajā muižas skolā varēja darboties Valmierā izglītotais
14 gadus vecais Dīcu Krišus? 1741. g. te uzcelts īpašs skolas

nams, bet 1744. g. šī skola nedarbojās, jo trūka skolotājs. Vēl

tuvāk Valmieras kustībai stāvēja, šķiet, Auciema un Lips-
kalna kungs, vēlākais Palsmanes dzimtskungs, mājors Christers

f. Albedvlls, kas bij bijis Vrēcha, Paulija un Brumma gūsta
biedrs Sibirijā (sk. 186. lp.). Auciema muižas skolā viņš lai-
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kam jau tūlīt pirmajā ziemā lika darbā Valmieras sēmināra au-

dzēkni, 15 gadus veco Grošu Miķeli (Grohtes Mikkel), kas tur

darbojās mazākais vēl 1744. g. sākumā. Līdz 1743. g. bei-

gām vēl atvērta muižas skola — Mazstraupē, kas piederēja

grāfienei atraitnei f. Lovenvoldei; tur mācīja 1743./1744. g. zie-

mā Klāmaņa Bērtulis. Tāpat arī Raiskumā, kur mācīja Maz-

ložu Anšs („Mahlos Ansche"). Visas šīs skolas atradās mā-

cītāja Sprekelsena pārziņā: viņš mēdza tur ierasties uz revī-

ziju, lika lasīt un „ņēma priekšā" katķisma gabalus vai bī-

beles pantiņus („Sprūchelchen"). Viņš, darbodamies ciešā sa-

karā ar Valmieras centru, būs bijis arī visu savas draudzes

muižas skolu ierosinātājs. Par Straupes draudzes izglītības
stāvokli vispār 1744. g. vīzitācijā nodota laba atsauksme: ģe-

nerālsuperintendents Fišers savos spriedumos atturīgāks, bet

mācītājs Jak. Lange, kas pašam Sprekelsenam esot par prā-

vestu, izpildīja vīzitācijā garīgā asesora pienākumus, izteicās,

ka te varot redzēt čakla darba panākumus. Par raiskumiešiem

un daibiešiem vispār ziņoja, ka tur neesot nevienas mājas,
kur neviens neprastu lasīt. Vispār draudzē mājmācībnieku
skaits bij liels un mācītājs tos kārtīgi saaicināja uz pārbau-

dījumiem 49
.

Ar visām muižas skolām Valmieras, Cēsu, Raunas un Strau-

pes draudzē, kur darbojās Valmieras sēmināra audzēkņi, sai-

stījās latviešu brāju draudzes kustība. Tāpēc brāļu draudzes

vajāšanas kopš 1743. g. atnesa šim skolu veidam lielu satrici-

nājumu.

Izsekot muižas skolu tīkla tālākai attīstībai neļauj trū-

cīgās ziņas. Nākošās vīzitācijās jau interese par tām bij zu-

dusi; un tās jau arī notika pēc še aprakstāmā laikmeta. In-

teresi par tām uzturēja, liekas, tikai brāļu draudzes aprin-

das un to draugi un labvēļi. Jāatzīmē, ka pazīstamais brāļu

lietas veicinātājs B. f. Kampenhauzens, dabūdams 1744. g. par

dzimtu Lenčus, nodibināja tur par jaunu muižas skolu, ko

centās izveidot par slēgtā Valmieras sēmināra darba turpinā-

tāju. Skolas vadību uzņēmās seglinieks brālis Cīglers, Bunte-

barts apmācīja viņu skolas darbā, un jau 1745. g. pavasarī skolā

bij 120 bērnu 50
.

Šīs skolas, acim redzot, pievilka skolēnus un taču ne vie-

nīgi izsniegto pabalstu dēļ. Arī tur notika gan pātaru un kat-



317

ķisma mācīšana pēc tām pašām metodēm, bet bībeles stāsti,

Jaunā Derība un dziesmas izvirzījās tomēr pirmajā vietā. Un-

gurmuižas skolā jau lasīja Bībeli un dziesmu grāmatu, bet no

katķisma iemācījušies tikai divus pirmos mācības gabalus. Te

bij vairāk barības sirdsprātam un sirdij. Ar šo skolu starpnie-

cību vispār izplatījās ļaudīs Jaunās Derības, ar ko skolu uztu-

rētāji mēdza apdāvināt skolēnus un arī ļaudis ārpus skolas.

Zīmīga arī zemnieku labprātīgā piedalīšanās šo skolu celšanā

un uzturēšanā.

9. LATVIEŠU GARĪGĀ RAKSTNIECĪBA.

1. Bībeles otrs izdevums 1739. g. 18. gs. latviešu garīgā
rakstniecība Vidzemē bij zviedru laiku mantojums. Bībele,

Rokas grāmata, Dziesmu grāmata, Mazais un Lielais katķisms
— visi šie baznīcas un ticības dzīves kopšanai nodomātie izde-

vumi bij radušies jau priekš Vidzemes baznīcas atjaunošanas

Krievijas virskundzībā. Tas, kas nāca no jauna klajā bij ti-

kai iesākto darbu turpinājums, labojums un papildinājums.
No E. Glūka bībeles tulkojuma pirmizdevuma 1500 eksem-

plāriem 250 bij izdalīti baznīcām un skolām par inventāru un

sastopami vēl arī 18. gs. divdesmito, trīsdesmito un arī tālāko

gadu inventāra sarakstos lielākā baznīcu daļā, apzīmēti, kā

„vecā latviešu bībele" vai lielā „latviešu bībele" vai „latviešu

bībele m 4-o" 1
.

Arī dažu skolu inventārā un „pastāvīgā lieto-

šanā" vēl 1740. g. ir kāds šīs bībeles eksemplārs, proti: Drustos,

Liezerē, Raunā 2
.

Bet vienas otras baznīcas inventāra sarak-

stā arī vairs nav Bībeles, piem. Ērgļos, Madlienā, Skujenē, Smil-

tenē, Trikātā.

Pārējie eksemplāri bij gājuši lielāko tiesu privātā pārdo-

šanā, un 1702. g. tikai vēl kādi 300—400 eksemplāri bij paliku-
šies pāri. Krievu varai Rīgā nodibinoties, laba tiesa no tiem

nāca krievu valdības rokās un palika guļam neizlietoti, kamēr

1730. g. landtāgs nepacēla jautājumu, vai nevarētu piedabūt

„augsto kroni", ka tas izdalītu palikušos eksemplārus par brīvu

vai par mazu maksu 3
. Pēdējo simtu no tiem pārdeva par 1 dāl-

deri gabalā vai izdalīja par brīvu baznīcām 1739. g., kad nāca

jau gatavs bībeles otrs izdevums 4
.
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Bībeles otram izdevumam deva sparīgu ierosinājumu grāfs
Cinoendorfs 1736. g. Virskonsistorijā bij veltīgi mēģinājusi orga-

nizēt ar subskripcijas (iepriekšējas parakstīšanās) palīdzību

jaunu Rokas grāmatas izdevumu 1731. g. un tīri bez cerības

skatījās uz jaunu Bībeles izdevumu latviešiem un igauņiem.

Kāds Jaunās Derības izdevums latviešu valodā bij iespiests

1730. g. ar ģenerālienes Hallartes līdzekļiem 5
.

Cinoendorfs

ierosināja dažus muižniekus uz lielākiem ziedojumiem igauņu
Bībelei un pamudināja Fišeru ķerties pie plašākas subskripci-

jas latviešu Bībeles jaunizdevumam. 1737. g. landtāgs netika

tālāk par platonisku labvēlību Bībeles izdošanai 6
.

Lielāka no-

zīme bij vidzemnieku apvienībai ar kurzemniekiem. Fišers stā-

jās sakaros ar Kurzemes superintendentu A. Grāvenu, un, kaut

gan tam bij aizspriedumi pret «apkārtceļojošo bruņinieku"

Cincendorfu, kas tika minēts sakarā ar Bībeles jaunizdevumu,
tomēr viņš ierosināja arī subskripciju Kurzemē un organizēja
kopā ar Fišeru Bībeles teksta revīzijas darbus. Cincendorfs,

liekas jau no Vācijas, vēl korrespondējis ar Fišeru par bībeļu

izdošanu; viņš pat kalkulējis piedāvāt iespiešanai savu spie-

stuvi un sagādāt bībeli par 12 grašiem 7,
bet no šīm sarunām

nekas neiznāca. Radās jauns izdevējs J. H. Hartungs Karaļau-

čos, ar kuru sazinoties, subskripcijas oenu nolika 12 grašus
(„gute Groschen") jeb 15 mārkas = 30 vērdiņus gabalā;
subskribēti bij samērā īšā laikā 6000 eksemplāru un maksa

ievākta „ne tik vien no dižciltīgām muižām, bet arī sevišķi no

zemniekiem ar labu prātu". Raunas draudzē piem. parakstīti
300 eks. Galu galā, subskribentiem vēl pieaugot, iespiežamo

eksemplāru skaitu noteica 8000. Kurzemes hercogs no savas

puses pabalstīja Kurzemes mācītāju pārstāvjus redakcijas kom-

misijā, kas nostrādāja Rīgā kopā ar Vidzemniekiem viens pā-

ris (prāvests ar mācītāju) 4—6 nedēļas, otrs — tik pat daudz

un beidzot divi vīri, Zaļenieku mācītājs Z. A. Ruprechts un Liel-

vārdes — J. Andreā, darba otru pusi. Kommisijas darbi sākti

29. V. 1738. g. un aizņēmuši, liekas, visu gada otro pusi. No

Vidzemes mācītājiem oficiālie kommisijas locekļi bij Blaufuss

un Andreā, bet ar padomu piedalījušies arī Lange, Paulijs un

vēl kādi citi. Revīziju un iespiešanu iesāka ar apokrifiem. Kor-

rektūras lasīšanai komandēja uz Karaļaučiem Sprekelsenu un

Maiju, kas tur nodzīvojuši mazākais 3/* no visa 1739- g.
8
.
Otra lat-
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viešu bībeles izdevuma tituls bij: „BIBLIA, taž irr: Sa ©toel)ta

(Sraf)mata, jeb S)eetoa (3toer;ti ( $ag preeffdj un pef)3 la Shmgct

3@fug S?riftug ftoefjtag ipeebfimfcfjanag no tccm ftoefjteent 9eetoa=3iltoe»

feem, 'Ķratoeefdjeem, (Etoangelifteem jeb un Slpu»

ftuleem ufrafftttt, Salnu £attoeefdjaf)m 3)eetoa 3)raubftbaf)m par labbu

igtatftta. ®engbergd, briffefjtg pee <Hrtmtga 1739."

Pēc veltīšanas uzrunām ķeizarienei Annai Joanovnai un

hercogam E. J. Bīronam ar ģenerālsuperintendenta J. B. Fi-

šera parakstu un J. B. Fišera vāciska priekšvārda, kas attē-

loja Bībeles pirmā un otrā izdevumā vēsturi, ievietots anonims,

F. B. Blaufusa sarakstīts priekšvārds latviešu valodā:

mafotfdjana ®a§bā SlBifjfetee frt>et)tt 3>eetoa ftt jalaffa, fa tag toarr3il c

toefam un musfstgu®jtl)toofd)anu"

uz 8 lappusēm. Autors skubina čakli lasīt svētos rakstus sev

par paliekamu svētību. Viss priekšvārda saturs liecina, ka šis

izdevums domāts latviešu zemnieku lasīšanai mājās garīgas
celsmes nolūkos. /-

33et bafd) fctffa: $o eg laffifd)U eeffd) 33tf)beleg, fab tag ntan ne

toatjagaļ? $o fab mep ©emneefu £aubtg fatoug fltftug toeen

maf)fam ffaitif)t, baubf maj no 3>eetoa SO&afu'beem profjtam, un fatou $at=

gifmt maf pafjrfinnam, tab 'irr mumg §>eetoa SlBafirbu ganu, un ne

toaijaga to leelu 33if)beleg (Brafnnatu lafttt. $tf 3Utt>efg! ®auneeg, fau*

neeg ta runnabamg. £eefd)am tu ne efft baubf labafg, fd toeeng paganu

Siltoefg. Su leeltjeeg trifttfjtg 3iltoefS effam, un ni33int tog Jtoe&tuS

<&atftuš, fo 3>eetog patg 1133x8 ugrafftif)t, teto bof)b, un patoef)f, fa

teto top bup k#f)t, fa pirmaf jāto fa33tļjtg. $tt ©übrneefg! tu gann

brirjf faf)fft toef)l ©eetou Slßmfd) irr toiffug top ftoerjtugSEDafn*»

bug ttf labot taP 2Be33ag fd gaunag ©ehtbaS It33tg užrafftirjt, fa if=

furram top bup laf#f)t, un irr arri pafof)ltjtg, fa tag, fag top laffa un

teem paflaufa [bup to ttiuf)fcf)igu S)fif)toofd)anu bet tu fafft:

$Han ne toaijaga toiffug [top 3>eetoa lafftf)t, eg tdpatt beg

toinnu £afftfd)anag S>ebbeftg naJ)ffd)u. SHan bail, fa tu td ©eetoa

ftttaf)bebamg (Elleg s)ibbina braufft, un muf)fd)igt fcf)el)loft: $a

tu 3>eetoa "SBarjrbug labbaf ne effi 3eentjtg...

II). 6argap no inelabbag un toeltigag £affifd)anag, fa S>eetoam

fd)et)lot bafdjfaf)rt noteef, fa bafcf) laffa par gar*u £aifu toeen; seb ar

lepntgu Sirbt, un tapefo toeenug£affif djanu bofjbap, fatomfdj toarrpreeffdj

3itteem SiltoeUtm raljbiteeg un leeliteeg: $af)bg £affitaig un leelg
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©rarjmatneefg un ©eetoa SDSarjrbu ©imtataig toinfd) effor>tS. Sdpatt

tag arri labbi netoalb, fab bafcrji Btltocft tap ©tal)ftifd)anag toeen laffa,

to toeen labprafjt gribbebami ftnnafjt, faf)bt tee 3ib*>eft roc336g £aifbg irr

bijufd)i, fafjba femmč un faf)bd 'SBirjfe tee irr bftf)toojufd)i, 3if toe33i totnni

palifufdji, fafjbi Cepini irr toalbijufd)i, faf)bug $arrug tee irr turrejufcfjt,

furfct) ofjtru ugtoarrejig, un fag toerjl eeffcfj teem ftoefjteem no

tarjbarjm nottffufcrjarjm £eetafjm ugraffttfjtg irr. Sarjg pafcpg ©tarjfti*

fcfjanag irr gann labbag, un arri toaijaga ftmtafjt, tap S>eetoa un toinna

©arbu bef)f, bet fab tu tap tapef)3 toeen laffi, fa tu gribbi

ftmtafjt, fag fcprp un turp notl33tg irr, fa tu to bafd)fapt atfal 3itteem

leeltbameeg toarrt ftarjftirjt, un ne lurjfo un bofjma toifgtoatraf pee tarjbag

Čaffifcpnag, ug ©eetoa, un ta Sļ3eftitaja 3<Efug ®riftug «iUtflrjfdjami, un

tatoag 3)toef)feleg £abbumu, tab teto tarjba £affifd)ana ne paliPfeP ne=

neefa. Sdpatt tee ne barra paretft, fag 'top ftoefjtug laffa un

(Baltod toeen turr, bet ne toeenu pafcfju toapbu ©irbi ibfteni toerjrd nem,

jeb fag top tabefjf laffa, fa toinni atfal ar 3itteem par Saifa

toeen no §>eetoa toarr rumtarjt un apļautateeg. 9Jf faut ne

arrtbfan tif un begbeetotgt buf)tu bijufcfjt, fag top

3)eetoa td laffa, fa toinni top atfal toelti nepateefi un aplam

toalfa, tooi ug ©meefleem, tooi td fa toinni top papgrof)fa, un ar teem

fatou toiltigu St33tbu un grefoigu un ©ftfjtoofdjanu grtbb atgbtU

bmap "210 toiffarjm taf)baf)m Saffifcrjanarjm irr 3itoefam fof)ti jafar*

gap, ļo tap ne barra teto £abbumu, bet leelu ©otjbibu, 12,48.2

$or. 2,16. Surprettt ta 2afifcpna to §>eetoa Silto efam iabbaf

tgborjbag, fab tomfcf).

III), $lr tapu lahbu <)3raf)tu un ©irbi laffa, fag irjfteni bfennaP

ug to muf)fd)igu 3>ftf)toofcf)anu..

Priekšvārds ieteic tālāk lasīt svētos rakstus, izlūdzoties „no

Dieva saprašanu un tā Svētā Gara apskaidrošanu..., ka viņš var

īsteni saprast un vērā ņemt, ko viņš Dieva vārdos lasa", dod

arī šādas lūgšanas paraugu. Tikai lūgdams Dievu „priekš, kā

pie un arī pēc viņu lasīšanas", cilvēks panāks, ka „viņa sirds

uz īstenu apdomāšanu to Dieva vārdu taps uzskubināta, tos

visus labprāt gribēdams saprast un par savu dvēseles labumu

lasīt, tāpēc viņš visus vārdus tik sirdīgi apdomās..." „Šīs divi

lietas, proti lūgšana un apdomāšana to Dieva vārdu, ir kā

viena redele jeb trepes, ar ko mēs savā sirdī uz Dievu uz-

kāpjam..." Dažādiem aizrādījumiem, kas un kā Dieva vārdus
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lasot jāapdomā, seko atgādinājums — pēc Dieva vārdu klau-

sīšanās un lasīšanas paturēt tos sirdī un prātā. „Jo tie Dieva

vārdi var līdzināti tapt ar kādām dārgām zālēm, jo vairāk tās

top berzētas, jo vairāk tās labu smaku dod, jo vairāk nu

cilvēks tos lasītus vai dzirdētus Dieva vārdus savā sirdī ie-

vēro un pārdomā, jo vairāk tie ar savu apskaidrošanas, at-

jaunošanas un iepriecināšanas spēku to sirdi piepilda, tā ka

tie viņam top viena smarša tās dzīvības uz to dzīvību, 2

Kor. 2, 16."

Visu Dieva vārdu vidū par visvērtīgākiem tiek nostādīti

„tie vārdi no tās atpestīšanas", kas māca par cilvēka grēcī-
gumu un Kristu pestītāju. „Tas Pestītājs būs tā lielā un dārgā

manta, ko tu, Dieva vārdus lasīdams un apdomādams, meklēsi,

un tas pats tev arīdzan pēc tās lasīšanas prātā paliks, vai

dienā vai naktī, ir pie darbiem un iekš visas tavas dzīvošanas,

tava sirds uz viņu dzīsies, viņš un viņa priecas mācība tev

visur un aizvien prātā stāvēs..." No nepareizas Dieva vārdu

lietošanas lasītāji tiek brīdināti: „Ak! kas tādi gudrnieki ir,

kas negrib ar labu un vientiesīgu sirdi tos Dieva vārdus uz-

ņemt un ticēt, bet pretī runā un dažkārt vēl vairāk un labāk

grib zināt, kā Dieva vārdos rakstīts, tādi paliek pie sirds

tukši no visa laba, kaut gan viņi gan gudri un lieli prātnieki

un rakstu mācītāji būtu bijuši." Dieva vārdiem tiek prasīta

prāta ticība, ka „viss, ko viņi saka, patiess un taisns ir", be/

jo sevišķi uzsvērta viņu uzņemšana sirdī, „ka tie ar tava

ticību top apbiedrināti un to iekš tevim var pastrādāt, ko

viņi māca..." Tas notiek divējādā veidā, jo „Dieva vārdi ir

divējādi, tur ir tā BAUSLĪBA, tur ir arī tā PRIECAS-

MACIBA." Bauslība rada grēku apziņu, priecas mācība slu-

dina pestīšanu un skubina to „ar ticīgu sirdi un gauži me-

klēt". Pestīšanas labumu „cilvēks nedabū vien debesīs ienā

cis, bet, jav šeitan pasaulē vēl būdams, viņš to iebauda... Ar

tev šis labums, ko Dieva vārdi dod, nepatīk? Tu saki: Kā

tas man nepatiks! Tad pateic Dievam no sirds, ka viņš tev

savus dārgus vārdus devis ir, un lasi tos pašus arīdzan, kā

tev skaidri rādīts un mācīts ir."

Visā priekšvārdā autors citē diezgan daudz bībeles pantu

un atsaucās uz tiem. Tā ir vesela celsmīgas lasīšanas pro-

gramma, ar īpašiem metodiskiem aizrādījumiem, kas līdz ar
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pašu Bībeli izgāja latviešu zemnieku sētās. Mācītāju uzdevums

bij pašķirt tai ceļus, bet grāmatnieku rokās Kristus evaņ-

ģēlijs varēja tagad arī pats sev lauzt ceļu ļaužu sirdīs.

Ir bijušas personas, kas vēl domājušas par to, kā atvie-

glināt Bībelei tās celsmes uzdevumu, kā padarīt to lētāku un

tās lasīšanu latviešiem ērtāku un pieejamāku. J. F. Paulijs

iesniedza 1737. g. 20. oktobrī ģenerālsuperintendentam J. B.

Fišeram savus „apsvērumus par pareizrakstības pārlabošanu
latviešu valodā, kas labi domāti un iesniegti nodomātam jau-

nam latviešu bībeles iespiedumam" (Bedenken von Verbefte-

rung der Orthographie m der lettischen Sprache, bev vor-

sevnden nevem Abdruck einer lettischen Bibel wohl meinend

oommuniciret). Paulijs atzīst, ka Gluks, Dīcs un Neuhauzens (1)

pārveidojot Manceļa nelietderīgo rakstību, radījuši labāku bur-

tošanas veidu (Buchstabir-Art), bet paturējusi, diemžēl, vis-

ļaunāko (das aller ūbelste), proti: „h" burtu garuma apzīmē-

šanai. Šis „h" esot pret latviešu valodas garu un netikvien

kavējot latviešus lasīšanā, bet arī ļoti mocot tos. Ja neviens

latvietis nevar „h" izsaukt, tad veltīgi un absurdi likt to mā-

cīties. Pieminēdams citādu garuma apzīmēšanu franču un nī-

derlandiešu valodā, Paulijs ieteic apzīmēt garos patskaņus,

svītrojot attiecīgos burtus (vocales virgulatas); svītra vilkta

līmeniski no vienas puses uz otru caur a, c, i, o, v. Ar to ie-

taupītu papīru un salikuma maksu un atvieglotu latviešiem

lasīšanu un lasīšanas mācību. Paulijs ieteic papriekš iespiest

vārdnīcu, grammatiku un, varbūt, Manceļa postillu un tad

ievest jauno rakstību arī Bībelē, kurai tad sekotu skolas grā-

matas „un skolēni būtu priecīgi, ja viņiem atņemtu mokas

lasīt lieko h" (das unnutze h). Paulijs paredz rakstības uz-

labošanu arī tā sauktajos čupu burtos, kas būtu rakstāmi bez

„ch", bet šai ziņā viņš vēl atturas no konkrēta priekšlikuma,
solīdamies nākt ar to klajā tikai tad, ja svītroto patskaņu prin-

cips būs pieņemts. Cenzdamies iegūt ģenerālsuperintendenta
labvēlību savam projektam, Paulijs izteic gatavību atteikties

no sava nopelna. Neesot nemaz jāzin, kas licis jauninājumu

priekšā, ja tik priekšlikums tiek pieņemts; citādi varētu ra-

sties iebildumi pret personu no to puses, kam patīk tikai tas,

ko viņi paši izdomājuši. — Par to, kā ģenerālsuperintendents

uzņēmis Paulija priekšlikumu, nav nekādu ziņu. No kāda aiz-
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rādījuma Paulija rakstos, attiecoties uz viņa prāvu, var spriest,
ka viņam, mazākais, bijušas kādas īpašas pārrunas ar Jļenerāl-
superintendentu eventuāli šai jautājumā. Kas nogremdēja

Paulija projektu, vai nevēlēšanās grozīt jau pieņemto rak-

stību, vai kādu personu patmīlīgas iegribas, tas tagad nav

nosakāms. Tāpat arī nav zināms, kādā kārtā Paulijs nācis pie

savas rakstības, vai patstāvīgās pārdomās, vai sekojot tiem

radniecīgiem priekšlikumiem, ko savā laikā 17. gs. bij atbal-

stījis Chr. Fūrekers un A. Gecelis.

Par latviešu bībeles jaunā izdevuma valodu līdz ar Pau-

līju interesējās arī viņa draugs M. Vitenburgs, kas studiju

laikā bij piegriezies arī filoloģijas jautājumiem. Viņš bij sa-

vācis un, jādomā, arī iesniedzis augšā minētai revīzijas kom-

misijai „dažas piezīmes par atsevišķām Bībeles teksta vie-

tām, ko latviešu valodā varētu izteikt izteiksmīgāki (Empha-

tischer) saskaņā ar orīģināltekstu"
9
.

2. Rokas Grāmata. Zviedru laiki atstāja Vidzemei arī diev-

kalpojumu kārtību. 1693. g. bij vecā zviedru agenda pārstrādā-

ta, piemērojoties jaunajiem baznīclikumiem, un 1694. g. jau

ķēniņš Kārlis XI. uzdeva Virskonsistorijai Tērbatā izdot to arī

latviski. Taču bij jānāk vēl Kārla XII. pavēlei 19- IX. 1707. g.
šo darbu pārtulkot latviešu, igauņu un vācu valodā un ievest

arī Vidzemē. Tulkošanas darbs veikts grūtajos kara un nemiera

apstākļos. Latviešu tulkojumu pagatavoja maģistrs S- Dīcs

kopā ar citiem «baznīckungiem" un iespieda G. M. Nollers

Rīgā 1708. g. Pēdējais Vidzemes zviedru ģenerālsuperintendents
G. Skrage savā 24. X. 1708. g. datētā priekšvārdā uzsver vienā-

dību ceremonijās, kas nu tiek ievesta visā valstī, un Zviedrijas
lomu Vidzemes baznīcas vēsturē:

„Sab fanemm nu, miftfa $Bib=©emme, ar 3eenifd)anu,

un Spatet3tbu to augftu ©arjtoanu, fag teto ar fd)o eebotg torjp. <Ba=

nemtn to ar '•pafemmofdjanu un 3eenibamu Un paiei3 3)(£ett>am

tam SQMfgs<īllugftafam, fag ne toeen no 6crjefjlafttbag teto $latumd 3ef)lig

un betotg preetfd) ttf labba £aifa ig 6eemefo puffeg fatou fioerjtu un

ftoefjtu=barrtgu «SDarjrbu ffaibru un ne=fatoi!totu, bet arribfau toerjl to

pafdui fdjefjUgt pee tetoim pafarga un to toiffo 3>raubftbo SX£etoa*sal*

pofcrjanu pee tetoim jo toairaf un toatraf ar labbu un (Slu>

tumu pabelfcrj. arribfau ar pafemmigu <53atei3ibu to 6djerj=
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laftibu un £abbbarrifd)anu, fo tatoa SEDtrfiba tee (Stoeebru Slßalfteg

$er)nim fd labbi un ugti33ami Curatores & Nutritii,
c2Bif)ffcfjeji, un $ofjpejt (n) to ug bufjbamo

baf)rgi=atpirfto §>(£etoa un 3<£fug 3>raubfibo teto lirjbg fcfnm pararjbi*

jufd)t un ioerjl ifbeenag pavalba : 3o no furreneg tag teto narjf, fa tatoi

jauni nu tif jaufi 63raf)tnaiag lafftrjt faprorjt? un td fafforjt to

t0e330 9Haf)3tba§=9Heifteri irr? $d no taioo SJDDalbitajo fa)ef)ligag SHp«

gafjbafcfjanag par tatou ©toerjtibu un Augumu taroag s?riftigag $ttju>

fdjanag! no furreneg tag, fa tatoi eeffcf) fcfjafjg £eetag papreeffcrju mefjmi

un (bet s»(Eetoam fcf>ef)l: taggab toatraf no (Eenaibneefa berjbigi

fabebfinatag un igporjjtitag! tafmefjr ar 3)eeioa un 3aur tatoa

$Ipgarjbibu fatod laifd ugtaifamag) no jaufafnn gar=

rtgarjm Sļ3falmef)tn un ©feefmafjm traf)fd)m un ftalti atffann? Mno

tatoo SZBalbtiajo fcrjerjligag $Ipgaf)bafdjanag! $To furreneg tag, fa ta ar

€seltu ne»ug=ftoerrama 2Hanta, SKEetoa Maiumd ig3eltg SJBapbg, ta

©toerjta tatod [pafd)d ©etnmeg SBallobd taggab iffatra

atrafta tofjp, un no iftoeena, fam patirjf ne=aigleegta ioarr laffita tapt ar

3ittarjm ©(Eetoabu)jtgaf)m (Brarjmatafnn ? $d no tatoo fcrjerj»

Itgag $lpgaf)bafd)anag! STto furreneg tag, fa taggab jauna £abbbarrt=

fdjana teto nafjf prorjti fd)i jauna pet)3 tatoa

fatoaba 2abbuma, fa eeffd) tatoarjm S>raubfef)tn un 3ittabt pee totffafjrrt*

3ittat)m 3ZTab3ttajo S>arbofd)anarjm toifg toeenabt un toifg peeberrigi un

peeflatjjigi notift toarr(o) ? ®či no tatoa ©d)ef)liga ta $ef)=
nina fcrjefjrigag $tpgaf)bafd)anag!

v

Grāmatas virsraksts bij „stof)fag=o3raf)mata $urrd farafftirjtg

irr, ug farjbu Sai $(Eetoa*salpofd)anai ar $rifttgaf)m Ceremo-

niefjm un 33afnt3ag*(Eerabbumeem eeffdt) murjfu

©raubferjtn bup noturretai un pabarritat tapt... pee 63. 921. $louer
v

...

Tā bij oficiālā lietošanā visā Vidzemē līdz 1805. g.
10

un atro-

dama ierakstīta daudzos draudžu inventāra sarakstos kā

viešu rokas grāmata". Vienīgais papildinājums tai bija da-

žādie jaunizdotie baznīcas lūgšanu teksti.

Rokas grāmatai ar tās 216 lappusēm ir pavisam 10 nodaļas:
„1. No kristības. 2. No tās kristības kādā spaidības laikā.

3. No jūdo, turko, moru un pagāno kristības. 4. Uz kādu vīzi

viso draudzībo DEva-kalpošana baznīcā jātur ir svētdienās,

lielos svētkos, lūdzamās un pateicamās dienās pār visu ķēniņa
valsti un pārsvētās dienās. 5. Likums, kā ar tiem jādara, kas

grib laulībā iedoties. 6. No bērno-māšu baznīcā iešanas. 7.
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Kā ar tiem jādara, kas neveseli, un tiem, kas savu grēku dēj

un par savas ticības vājību baiļojas. 8. Kā līķis jāapbed.
9. Kā ar tiem jādara, kas nomaitājami. 10. Litania un dažādas

citas lūgšanas vīzes".

Svētdienas dievkalpojuma kārtībā uzņemts arī dziedāmo

dziesmu saraksts, kas sakārtots pa dievkalpojumu dienām baz-

nīcgada gaitā ar 3—6 dziesmām katram dievkalpojumam. Svēt-

dienu rindai pieslēdzas vēl „apustuļu un pārsvētās dienas":

Andreja, Toma, Pāvila, Marijas šķīstīšanas, Matīsa, Marijas

pasludināšanas diena, Lapu diena, Jāņa diena, Pētera-Pāvila

diena, Marijas piemeklēšanas diena, Jēkaba diena, Bērtuļa die-

na, Mateus diena, Miķeļa diena, Simon Jūdas diena, Visu svēto

diena, lūdzamas dienas un „lielās pateicamās, gavējamās, lūdza-

mās dienas" ar savām dziesmām.

3. Baznīcas, skolas un sētas grāmata ar pielikumiem. Dzie-

smu grāmata. Citi celsmes izdevumi Agendu papildināja evaņ-

ģēliju un epistulu sakopojums, kas arī tika saukts par „rokas

grāmatu" un ko pēdējo reizi zviedru laikos pārstrādāja 1693. ss.

g. (priekšvārds 2. I. 1703.). Teksti ņemti no Glūka bībeles tul-

kojuma — „pēc tā svēta Bibel izrakstīti nevien tāpēc, ka ta

svēta Bibel iekš daudz ļaužu rokām ir, bet arīdzan tā Vidzemes

latviska baznīcas grāmata, kas jau papriekš iztaisīta, tāpāt

no ta Latviska Bibel izņemta un tāda vienlīdzīga mācība ļoti

vajaga un auglīga ir" 11
.

Grāmatas kopvirsraksts— ~£attr>ifta 33af=

nisaB*@ā)tofylaž un ©et;taB=©rarjmota Sarjm "SBlbbsun (£ur«©emmeg

s)eetoo ©raubferjm par labhu parjrraubfita un toatrota". Pazīstamais

Rīgas grāmatspiedējs G. M. Nollers iespieda kā šo tā arī lī-

dzīgo 1708. g. izdevumu; priekšvārds aizņēma 1 loksni un

evaņģēliju, epistulu un citu stāstu un tiem pielikto likumu

teksts 19V2 loksnes. Epistulas katrai svētdienai un „pārsvētai

dienai" nāk papriekš — sīkākiem burtiem, tad evaņģēliji —

rupjākiem burtiem un aiz visām lekcijām Jēzus ciešanu un

augšāmcelšanās stāsti un stāsti par Jerūzālemes izpostīšanu.

Beigās pievienotas ķēniņa pavēles, kas bij baznīcā nolasāmas,

bet no priekšvārdā solītiem „3 taisniem soda likumiem" uz-

ņemti tikai divi: „pret to bērno mužināšanām" (izd. 15. XI.

1684.) un „pret nešķīstības grēkiem, kas svaiņu starpā notiek"

(izd. 17. XI. 1699.).
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Pie šīs rokas grāmatas piederēja vēl klāt dziesmu grāmata
ar kādām 404 dziesmām, lūgšanu grāmata, „tik ne uz pusi... vai-

rota", un katķisms. Visas tās bij vienā sējumā, ievadītas ar

vienu priekšvārdu, kas paskaidroja sastādītāju nodomus un rī-

cību. Dziesmu grāmatas iespiešana bij sākta jau 1696- g.; iz-

ņemot 20 psalmus beigās, tur panti sadalīti dzejas rindiņās,
ko vēlāk atmeta.

Tās īpašais virsraksts „£artoiffa S>feefmu ©rctrjmara eeffd) fa SHf

labbt toiffabag tottfaž fd irr jaunag garrtgag 3>feefmag... fataifttag"...

(ar 654 lp. un 5 loksnēm rādītāja), bet vēlākajā izdevumā „2aU

toiffa 3)feefmu 63raptata eeffd) fa Sif labbt tap apraftag fd irr 3ttta3

jaunag garrigag 3)feefmag, Qr S>(Eeioa ©raubftbd, ir S&Tafjjdš, bfeebamag,

ioairaf ne fa tfcf)etr=fimtg irr falaffitag, ir 3tttag itt no jauna fataifttag,

s)(Šeioam par (SoPu, tai £atioiffai S>raubftbat par iabbu, toalfo»

jamag, top atraftag. (586 lp. un l 3 loksnes rādītāja).
1704. g. bij vēl izdota atsevišķi „<£arrigu 3>feefmu (Bratjmata

ar bafcpbapt tiff labbi toe33af)m fa irr jaunafjm 3)feefmapt fa arribfan

toeena jauna 63rarjmatmna eeffdj toiffarjm 33eb=

batjm toalfojanta, toeeglag $lap'2teffafcr)anag betji fdjinni teetod un

fmuibrtgd Sep paptaifita". Pēdējās 13 lappusēs te bij baznīcas

lūgšanas, vispārēja baznīcas nožēlas lūgšana (bikts) dievkal-

pojuma sākumam, grēksūdzes lūgšana, lūgšana „pēc sprediķa"
utt. 12

.
Dziesmu izvēle te pa daļai citāda nekā 1696./1703. g.

izdevumā.

Cik plaši šie izdevumi paspēja izplatīties kara un uztrau-

kuma laikos, un cik daudz no tiem ļaudis izglabā savai lieto-

šanai cauri visam nemieram un postam, par to trūkst noteiktu

drošu ziņu. Pagāja gandrīz 20 gadi pēc Rīgas padošanās, kad

iznāca rokas grāmatas jaunizdevums krievu valdības laikos

~£afa>iffa 33afm3a3=©fof)Iag«atn ©ef)tag=o3raptata £af)m ftjttoeefcp

3>eetoa=3>raubferjm par labbu papraubfita un toainigdg SB&eetdg

parjrtaitfta bet) 6amuel £orent3 grotid) Sltt. 1729." 13
.

—

Līdz tam laikam bij tā tad iztikuši vēl ar zviedru laiku izde-

vumiem. Dziesmu un lūgšanu grāmatas jau divdesmito gadu
sākumā (1723. g.) par jaunu izdotas. Šī ir tā „rokas grāmata"
jeb „evanģeliju grāmata", kas tika lietota trīsdesmitajos gados
skolās lasīšanai augstākā kursā. Grāmatai ar tās 238 lappusēm

bij tas pats saturs, kas 1703. g. izdevumam, tikai baznīcā nolasā-

mo „taisno sodu likumu" skaits bija pieaudzis: „1) pret kaušanu,
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troksni un apgrēcināšanu Dieva namā, 2) pret fo bērno mužinā-

šanu, 3) pret nešķīstības grēkiem, kas svaiņu starpā notiek, 4)

pret lādēšanu un zvērēšanu un 5) pret razbainīgas saimes".

Šis izdevums tomēr iznāca ļaudīm par dārgu, jo maksāja ve-

selu dālderi (kopā ar citām daļām?). Tādēļ Virskonsistorijā

nolēma mēģināt pagādāt latviešiem rokas grāmatu par lētu

cenu. Stājās sakarā ar grāmatizdevēju Frolichu un izkalku-

lēja, ka katrai draudzei parakstoties vidusmērā uz 80 eksemplā-

riem un iemaksājot iepriekš 25 dālderus, varētu dot eksem-

plāru par 50 vērdiņiem jeb 2V2 ortas dālderiem („die materie

zu 32 ws, den band aber zu 18 ws"), tā ka par visiem astoņdes-
mit eksemplāriem, saņemot iesietas grāmatas, būtu vēl jāpie-

maksā tikai otri 25 dālderi klāt. Viss izdevums bij pare-

dzēts 5000 eksemplāros. 12. X. 1731. okt. izsūtīja cirkulāru prā-

vestiem, un tie griezās pie visiem mācītājiem, pēdējie atkal

uzaicināja muižturus un zemniekus uz subskripciju. Sūbskri-

bentu skaits bij jāpaziņo līdz 1. XIL un nauda jāiesūta vēl tai

pašā gadā prāvestam Neuhauzenam, kas bij uzņēmies „visu

darbu apgādāt". Var būt, ka drīkstētu uzskatīt Neuhauzenu

arī par visas lietas ierosinātāju. - Dažas draudzes arī subskri-

bēja noteikto skaitu un iesūtīja ievākto naudu, kaut arī radās

dažādas neērtības un pārpratumi ar dažādo kursu; bet lie-

lākā daļa izturējās pret visu pasākumu negātīvi. Te prote-

stēja pret to, ka subskribējamo eksemplāru skaits noteikts

visām draudzēm vienāds, un prasīja jaunu sadalījumu samērā

ar katras draudzes revīzijas arklu skaitu. Te aizbildinājās ar

neražas gadu un zemnieku nabadzību vai norādīja, ka zemnie-

kiem ābece un katķisms vairāk un drīzāk vajadzīgi. Kūngi
negribot naudu ziedot (Neuhauzens izrēķinājis, ka draudzēs

ar vairākiem muižturiem katram būtu jādod 3, 4, 5 dālderi),

negribot arī uzlikt zemniekiem vēl vairāk nastas. Beidzot ra-

dās arī tādi, kas sacīja, ka vispār nemaz neesot vēl vajadzība

pēc jauna rokas grāmatas izdevuma. Majors Funke no Lieze-

res apliecina, ka visiem, kas viņa draudzē protot lasīt, esot arī

jau sava rokas grāmata. Klembkens savā Ēveles draudzē pat

savācis ziņas, ka tur zemnieku aprindās, neskaitot vāciešus,

esot jau lietošanā diezgan liels skaits rokas un dziesmu grāmatu:
100 rokas grāmatu, 42 dziesmu grāmatas, 2 Bībeles, 1 Jaunā
Derība un 1 postilla. Tāpēc dažās draudzēs „subskripcija ne-
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gāja ne uz priekšu ne atpakaļ", lielākā tiesa atrāvās, un Virs-

konsistorijā bij spiesta atteikties no sava nodoma un sūtīt nau-

du atpakaļ tiem, kas to jau bij iesūtījuši. Frolichs, uzņemdamies

grāmatas jauno izdevumu pats ar savu risku, izkalkulēja ek-

semplāra oenu 3 ortas 14
.

Tā radās rokas grāmatas 1732. g.
izdevums ar tādu pat virsrakstu kā 1729- g- un priekšvārdu uz

6 lapām. «Evaņģēliju grāmatas" saturs tas pats, bet dziesmu

grāmata palikusi daudz lielāka un sasniegusi dziesmu skaitu

625, no kurām pēdējās — 614.—625. dz. ir „Dāvida dziesmas,

kas Svētās un cienījamās dienās Rīgas baznīcā dziedātas top".

Seko arī pārējās daļas. 1739. un 1740. g. ģenerālvīzitācijas
laikā šos izdevumus apzīmē par «jauno latviešu rokas grāmatu"

un «jauno dziesmu grāmatu".
Izsekot visā pilnībā Rokas grāmatas, Dziesmu grāmatas un

Lūgšanu grāmatas attīstībai ir diezgan grūta lieta. Viens otrs

izdevums ir laists klajā bez gada skaitļa, citu iespiešana atkal

aizvilkusies ilgāku laiku un titula lapā liktais gada skaitlis ne-

apzīmē vairs grāmatas iznākšanas gadu, bet iespiešanas sā-

kumu. Tomēr šāds gada skaitlis, ja tas tikai uzrādīts, ir jau
zināms pieturas punkts attiecīgās grāmatas vēsturei, kaut gan

daži izdevumi varbūt iespiesti par jaunu ar to pašu agrāko gada

skaitli. Dziesmu grāmatas jaunizdevumus kādreiz var lēzēt pēc

jaunpievienotiem dziesmu pielikumiem. — Tā kā ne visas «Lat-

viskas baznīcas, skolas un sētas grāmatas" daļas izgāja ļaudīs

vienād". eksemplāru skaitā, jo pieprasījums bij dažāds, piem.,

evaņģēliju grāmatai un katķismam, — tad vienai daļai varēja

rasties papildinājumi, kamēr citām pietika ar veco izdevumu.

levērojot vēl to, ka ne visi attīstības rindas locekļi ir uzglabā-

jušies, resp- savākti, un pie tam nebojāti, un nav vēl arī veikti

visi nepieciešamie monogrāfiskie priekšdarbi, pagaidām jāap-

mierinās ar mēģinājumu nospraust zināmas vadītājas līnijas ls
.

Evaņģēliju jeb Rokas grāmatas iekārta un saturs, cik

vērojams, palika nepārveidots no 1729* un 1732. g. izdevumiem

līdz nākošajam — 1756. g. iespiedumam; arī turpmākajiem zi-

nāmajiem izdevumiem 1768. un 1773. g. bij tikai citāds burtu

salikums, bet tas pats saturs un iekārta. Pat jaunais visas «baz-

nīcas, skolas un sētas grāmatas" pārstrādājums 1784. g. ne-

ienes nekādas pārgrozības «evaņģēliju grāmatas" un tās pie-
likumu saturā, un tas paliek negrozīts līdz gadsimta beigām,
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tikai vāciskie virsraksti pazūd, un vācu valoda sastopamas vie-

nīgi nedaudzas piezīmes.

Pavisam cita lieta ir ar dziesmu grāmatu. Tā gadsimta

pirmajos gaddesmitos aug, acīm redzot, un dabū to saturu un

veidu, ka palika par pamatu un kodolu visiem turpmākajiem
Vidzemes dziesmu grāmatas izdevumiem un pārstrādājumiem.

Ārējais veids bij divējāds. Blakus parastajam oktāvformā-

tam, kādā bij iespiesta dziesmu grāmata, kas gāja ļaudīs kopā

ar «Baznīcas, skolas un sētas grāmatu" un, liekas, arī atse-

višķi, 1704. g. smuidrais veids (tai pašā garumā, bet tikai pus-

tik plats) bij atradis draugus un pastāvēja 1730-to g., 1742.,

1748., 1752. un 1762. g. izdevumos. Tauta iesauca šīs šaurās

smuidrās grāmatas par «nukām" («nucenēm") jeb «nukas grā-
matām". 1742. g. un 1748. g. izdevumiem virsraksts bijis laikam

tas pats, kas abiem parallēlajiem 1730-to g. izdevumiem :£attotffa

s)feefmu 63rctr)mata, eeffd) fa ttff labbi tafjg apraftaS fa ir 3ittag itt no

jauna fatatfltag garrigaš 3)feefma3 £jr §>eeioa §>raubfibd ir

S)feebama3, fefdjfimtš bitobefmitg un pee3aš (vai arī: fefcrjfimtč tfcfjetr=

befmitg un afton) totjp atraftaž, taē 3>eetoam par 63of)bu, tarjm $rifti=

tatjm £atioeefdju 3)raubftbafjm par iabbu falaffitaš irr. Bet 1752. g.

izdevumam jau pārgrozīts virsraksts: lattoiffa 3)feefmu (Sral>

mata sļ3aftaf)ioebama Cseffd) jautafjm garrtgafjm 3)feefmaf;m,

63abba un iStoerjifu £aifoB, arrtbfan pef)3 un toiffu Cattoiffu
§>(£eioa s>raubfu (Serabbumu fataiftta un ar baub] jaunarjm ©feefmarjm

pee fdjap jaunai 38taififd)ana3 par un (Sirbž (Eepree3ina=

fcfjanu jau pee fefcrjfimtg rfdjetrbefmitg un afton patoairota. Sur flarjt

roef)l toeena <BirbB=£uf)gfd)anu (Brarjmatma, tiflabbt fioef)td 3)(Eetoa=

2Tammd un fd arrtbfan toiffaboš ir fatoaboš £aifo3 eeffd)

totffarjm ?Heefa§ un ©toebfeleš 33ef)baf)m un toalfojama,

gttoeenam SUtoztam, bet fetotfcfjfi tai latroiffat 3>(Eetoa s)raubfei par

iabbu no jauna peelifta Itn ar murjfo 3een lQu 33afm3aš*

£übgfd)anaB 9lpbof)migt igbriffeta. Aiz titullapas vēl īpaša veltīšanas

uzruna SHHffeem Xtf)3ti33igeem Upraugeem v. t. t. 1762. g. nukai

virsrakstā uzdotas jau 840 dziesmas un
„

<2Birffumu" vietā lasāms

„<2Birffibag".

Augšf minētajos dziesmu grāmatu virsrakstos jau atzīmēts

pastāvīgs dziesmu pieaugums. 1696./1703. g. izdevums bij dzie-

smu skaitu pacēlis no 319 uz 404, tālākā gaddesmita laikā tas

pieauga vairāk nekā par pussimtu, trīsdesmitajos gados
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tas jau sniedzās pāri 600 un sešdesmitajos sasniedz 840. Bet bla-

kus skaitliskajam pieaugumam arī saturs tapis kuplāks un bagā-
tāks un pat forma pārveidojusies. Latviešu dziesmu grāmatas

17. gs. pārvaldīja vēl pirmie dziesmu tulkojumu mēģinājumi,
bez dzejas formām, rituma un atskaņām. Manceļa rokas grā-
matas izdevumā 1643. g. bij 150 šādu dziesmu, un viss lielais

vairums bij paša Manceļa tulkotās vai pārlabotās. Tās pašas

grāmatas 1671. g. izdevumā jau bij pienācis klāt labs skaits

ritumā un atskaņās sadzejotu Chr. Fiirekera tulkojumu, kas ie-

vadīja pavisam jaunu laikmetu latviešu garīgajā dzejā un pa-

šķīra un līdzināja tai ceļu uz latviešu zemnieku gara pasauli

un sirdi. Kurzemes dziesmu grāmatā 1685. g. Fiirekera dziesmu

skaits sasniedz jau 160 un sāk nomākt agrākā laikmeta ne-

dzejiskās dziesmas. Apmēram līdzīgu stāvokli lēzējam arī 1686.

gadā izdotajā Vidzemes dziesmu grāmatā, kuras vēlākie izde-

vumi un pārstrādājumi sniedzās iekšā 18. gs. un minēti jau

augšā. Abās, kā Kurzemes, tā arī Vidzemes, dziesmu grāmatās

blakus Fūrekeram no sākta gala bij sastopami arī citi autori,

kuru ražojumi skaita un vērtības ziņā gan nestāvēja viņam

līdzās. Dziesmas bez dzejas formām sāka izmest jau 18. gs.

sākumā.

1704. g. nukas grāmatā (sk. augšā 326. lp.) saskaitāmi pa-

visam 397 atsevišķi nenumurēti gabali, bet to starpā ir 15

kollektes jeb baznīcas lūgšanas un 4 gabali (110. un 111. ps.,

gabals no 119. ps. un Jes 12), kas ievietoti divās redakcijās:

1) kā tie svētdienās un darbdienās „Rīgā kopš sendienām pa-

zīstami un lietoti" un 2) Glūka bībeles tulkojumā. Bez šiem

bībeles gabaliem un kollektēm paliek 374 dziesmas. To starpā
Fūrekera dziesmas uzņemtas gandrīz visā savā pilnībā (kādas

148 dziesmas), un viņa šifra C. F. sastopama jau pārsvarā par

Manceļa L. M. (kādas 109 dziesmas). No citiem autoriem pa-

lielāks dziesmu skaits (17) vēl Kurzemes superintendentam

maģistram Gerhardam Remlingam (1633 1695) un kādam maz-

vērtīgam rīmētājam J. O. (23 dziesmas). īpaši vēl minams

Liborijs Depkins (1652- 1708), kopš 1690- g. Rīgas Jāņa

baznīcas mācītājs un viens no tā laika labākajiem latviešu va-

lodniekiem un garīgo rakstu izdevumu redaktoriem. No viņa

dziesmu grāmatas pamatdaļā atrodamas kādas 10 dziesmas,

bet ne no paša sākuma (tikai n*> 279. h>)> un 5 dziesmas tur-
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klāt vēl pielikumā. Līdzīgā kārtā arī no Rīgas Doma baznīcas

diakona, vēlākā virsmācītāja Christjāna Lauterbacha (1663—

1720) ir uzņemtas kādas 6 dziesmas grāmatas kodolā un 2

pielikumā. Viņi abi dzejojuši tā tad vēl 1704 g. grāmatas tap-
šanas laikā un pat zināmā sacensībā viens ar otru, tā ka blakus

Depkina „Kas tam Visaugstākam liek valdīt" un „Ko Dieviņš
dar, viss teicams ir" radās Lauterbacha „Kas Dievu debesīs liek

valdīt" un „Dievs labi dar, ko darīdams" un turējās vēl ilgu
laiku Vidzemes dziesmu grāmatā viena otrai līdzās. Vispār arī

vēl citos gadījumos blakus vienam tulkojumam novietoti citi,

it īpaši neritmiskajiem blakus ritmizētie, kā F. C. un L. M.

Visi, kam cik necik spējas, izmēģinās garīgu dziesmu ražo-

šanā un pagaidām atrod arī vietu dziesmu grāmatā. Bet ar

laiku sēnalas aizpūta dabiskās izlases vējš.

Nākošais dziesmu grāmatas izdevums ir bez gada skaitļa.

Tur 586 lappusēs ievietotas 474 dziesmas, to starpā 12 gabali
no Bībeles (6., 25., 32., 38., 51., 102., 110., 111., 110., 130. un

143. ps. un Jes. 12), „kas svētās un lieldienās (lasi: liekdienās)

Rīgas baznīcā dziedātas top", tā ka īsto dziesmu paliek 462

(ieskaitot pārdzejotus psalmus); no tām 18 ir uzņemtas tikai

pielikumā. Fūrekers un Mancelis palikuši apmēram agrākā skaitā

un samērā, tāpat arī citi augšā minētie un neminētie. Depkina
dziesmas tagad ir 17 skaitā un uzņemtas visas attiecīgos kodola

nodalījumos, bet grāmatas tapšanas laikā sāk iekarot sev palie-
kamu vietu kāds jauns garīgs dzejnieks S. G. Dīcs (sk. augšā
151. s. lp.), kas kopš 1693. §. jau darbojās Smiltenē kā adjunkts
un kopš 1699. g. kā patstāvīgs mācītājs. Sākot ar 195. lp. sāk

parādīties atsevišķos nodalījumos viņa dziesmas, un tās sa-

lasās pa visu grāmatu 41, no tām gan 17 tikai pielikumā.
Lielāka tiesa tulkojumi vai psalmu atdzejojumi (3., 12., 37., 39.,

46., 69. ps.), bet arī pāris oriģināli. Dīcs tad nu dod galveno šīs

dziesmu grāmatas pieaugumu, salīdzinot ar iepriekšējo, un netik

vien skaitā, bet arī vērtībā, un ar to tiek ievadīta pastiprināta
Vidzemes mācītāju līdzdarbība latviešu dziesmu grāmatas tap-
šanā. Pielikumā uzņemta arī vēl viena Fūrekera dziesma, kas

bij iespiesta jau Kurzemes 1685. g. dziesmu grāmatā.
G. Bergmanis saista šo dziesmu grāmatas izdevumu ar

1708. g., bet tas var būt tikai dziesmu grāmatas iespiešanas

sākuma gads. Tai gadā mirst L. Depkins 2. XII. un (kopš pa-
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vasara?) Rīgā uzturas S. G. Dīcs, ievilkts kopdarbībā ar citiem

mācītājiem pie zviedru Rokas grāmatas tulkošanas un, jādo-

mā, arī pie jaunizdodamās dziesmu grāmatas. Viņa dziesmu

novietošana grāmatā noteikti norāda, ka viņš pienācis klāt

ar savām dziesmām tikai tad, kad grāmatas iespiešana jau bij

iesākta, un tā kā jau sakārtotās dziesmas nebij numurētas,

tad neradās itin nekādas turpmākos nodalījumos ie-

spraust arī jaunās Dīca dziesmas. Grāmatas iespiešana torei-

zējos nemiera laikos tomēr ievilkās garumā, un iznākt tā iz-

nākusi tikai krievu virskundzības laikā, t. i. pēc 1710. g., jo

litānijā grāmatas 346. s. lp. jau uzņemts aizlūgums par „mūsu

ķeizeri", t. i. Krievijas caru, kamēr 1704. g. dziesmu grāmatā

attiecīgais teksts piemin «mūsu ķēniņu" (385. s. lp.). Zināmā

mērā šo atzinumu atbalsta arī Dīca tulkotās un pārstrādātās

«Garīgās pērļu rotas" liecība. Še atsevišķi iespraustas, bet

sevišķi beigās, astotajā pērļu virknē, vienkopus savāktas pa-

visam 69 „līdz šim neiespiestas latviešu dziesmas", kas gan-

drīz visas ir paša Dīca dzejojumi, no tām 28 tās pašas, kas

uzņemtas iepriekš minētajā dziesmu grāmatā, un to starpā
visas pielikuma dziesmas, izņemot „Ak Dievs tu lēnīgs Dievs"

un liturģisko Jes 6. atdzejojumu «Ezaiam, tam praviešam no-

tika". Bet klāt nākušas atkal vairākas citas Dīca dziesmas, gan

tādas, kas vēlāk uzņemtas dziesmu grāmatā, gan — palikušas
ārpusē. No citu autoru dziesmām pelna ievērību mazražīgā

Nikolaja Frīdricha Hespes (f 1699, Bauskas virsmācītāja un

prāvesta) „Es pie Jēzus turēšos". «Garīgās pērļu rotas" priekš-
vārds datēts Smiltenē 1711. g. 28. martā, un tur atrodamas zi-

ņas, ka grāmatizdevējs Nollers jau sen solījies grāmatiņu iz-

dot, bet darbs aizkavējies, un «pērļu rota" galu galā „starp

dažādiem bēdīgiem notikumiem gatava tikusi ir". Šo dziesmu

vidū atrodama arī pirmo reizi iespiesta Dīca slavas un patei-

cības dziesma «Mans Dievs es tevi teikšu", kuras 18 pantu sā-

kuma burtos autors ielicis savu vārdu un uzvārdu: M. Swante

Gustaw Dietz, tādā kārtā gribēdams to simboliski saistīt ar

savu personu un personīgiem piedzīvojumiem. Pēc kāda no-

stāsta šī dziesma esot sacerēta kara un bēguļošanas laikā,

Dīcam mežā apakš egļu saknēm rodot patvērumu, kas tad

nu atbilstu laikmetam starp 1708. un 1710. g. — Visu to vērā

ņemot, šķiet pareizi — lēzēt dziesmu grāmatas un «pērļu ro-
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tas" iespiešanu līdztekus, apmēram viena laika, pie kam pē-

dējā varētu būt pat aizsteigusies pirmajai priekšā.
Par mēģinājumu gatavot krievu laikos jaunu dziesmu grā-

matas izdevumu (ap 1720. g.?) liecina kāds nule aprakstītās
dziesmu grāmatas eksmplārs, kas glabājas Rīgas pilsētas bi-

bliotēkā. Lappušu malās izlabotas daudzās iespieduma kļū-

das, bet ierakstītas arī piezīmes, kas liek priekšā un motīvē

dažādus valodas un teksta labojumus. Šo labojumu un piezīmju

autors liekas bijis Dīcs. Dažām Dīca dziesmām viņš pieliek viņa

šifru, vairākās vietās atsaucas uz kādu Fūrekera manuskriptu,
kas atrodoties viņa rokās. Piem. piezīmē pie dziesmas „Mo-

drījies tu mana sirds" šifras C. F.: „Dieses Lied rubriciret aber

sel. C. F. m seinem MS-to, so bey mir vorhanden, nicht unter

seinem Nahmen, sondern: M.P. S. oder J. A. P. Der Stvlus aber

ist Fiereckerianus, dem seine Coaetanei nicht bevkommen".

Kādā piezīmē izlabots: «Kas Dievam (ne Dievu) debesīs liek

valdīt". Šīs piezīmes ļauj vērot, ka toreiz ne vienmēr dzies-

mas iespieda tieši tādā veidā, kā autors tās bij sacerējis, un

jaunais redaktors vienā otrā vietā grib griezties, piem., pie

Fūrekera manuskripta atpakaļ. Labi domātie labojumi vēlā-

kos izdevumos gan maz ievēroti, kas visdrīzāk izskaidrojams

ar apstākli, ka to autors nedabūja novest nodomāto darbu

līdz galam.
Nākošais pieejamais dziesmu grāmatas izdevums ir 1732. g.

iznākušais (727 numurētas lappuses un 6 loksnes reģistra). Pie

tā un laikam arī pie 1729- g. «Baznīcas, skolas un sētas grāma-
tas" sagatavošanas darbojies savu tiesu Chr. G. Neuhauzens.

Šo dziesmu grāmatu ar 613 dziesmām, kam pievienoti vēl

12 augšā minētie bībeles gabali, tās sastādītāji priekšvārdā

pašapzinīgi nostāda pilnā mērā blakus tā laika vācu izdevu-

miem, aizrādot, ka tā „uz to pašu vīzi kā tā vāciska dziesmu

grāmata iztaisīta". Ārējam glītumam domāti nelielie (apm.
4X4 cm) kokgriezumi, kas ievietoti gandrīz visu galveno no-

dalījumu sākumā. Manceļa neritmisko dziesmu skaits te sa-

rucis vairāk nekā uz pusi, — atstātas tikai kādas 50 dziesmas,

pie tam samērā vairāk galveno svētku, krusta un bēdu, kri-

stīgās draudzības" un nāves un miršanas nodalījumos. Fūrekera

dziesmu trīs reiz vairāk (kādas 150), bet visražīgākais izrādās

Dīcs, no kura uzņemtas kādas 182 dziesmas), tā ka vienā otrā
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nodalījumā viņam jau vairāk dziesmu nekā Furekeram (piem.,
rīta dziesmas 11 pret 10). Krietni liela raža pievākta vēl no

diviem kurzemniekiem: it īpaši no Bernh. Vilh. Bīnemaņa

(Bienemann, t 1731) — kādas 89 dziesmas, un Joh. Višmaņa
(Wischmann, t ap 1703. g.) - kādas 16 dziesmas; tās ņemtas
laikam no kāda 1714. g. Kurzemes izdevuma, kā īstais virs-

raksts nav vairs zināms. Ar šiem papildinājumiem Vidzemes

dziesmu grāmata dabūja pavisam jaunu seju un daudzpusīgāku
un vērtīgāku saturu. Un ar to jauno dziesmu straume

sika. Dažām ar 1732. g. apzīmētām dziesmu grāmatām ir vēl

klāt „peeleekums no citām jaunām dziesmām" ar 23 numuriem

Nr.Nr. 626 -648), kuru starpā 11 apzīmētas ar šifru J. E. S.

(laikam Joh. Ernsts Stauve, mācītājs Āraišos kopš 1732. g.)

un 2 ar J. A. (Jakobs Adolfijs?, mācītājs Palsmanē kopš 1733. g.

jeb Lielvārdes mācītājs J. Andreā?). Šīs grāmatas ar pieli-
kumu laikam gan būs iespiestas jau pēc 1732. g., liekas, pat

tikai trīsdesmito gadu beigās, jo pielikuma dziesmu starpā atro-

damas 10 dziesmas bez autora šifrām, un to starpā 7 tieši no-

rāda uz brāļu draudzes aprindām, jo 5 no tām ir sastopamas

brāļu draudzes 1742. g. izdotajā dziesmu krājumā (Ak gaisma

apgaismo, Tev manu spēku es mīļošu, Mans Jēzus uzņem grēc-

niekus, Jūs grēcinieki nabagi un Ak kas esam mēs bez Jēzu),
sestā (To grunti esmu nu atradis) atrodama tur citā tulkojumā

un septītā Jēzu spēks to noskumušu (Ješu Kraft der bloden

Herzen) atzīmēta brāļu draudzes senrakstos starp pirmajām
M. F. Buntebarta tulkotajām dziesmām (sk. tālāk 5. nodalī-

jumu). —- Dziesmu grāmatā vietām labota šo dziesmu valoda,

un viena dziesma tulkota gandrīz par jaunu. Nebūs tomēr šaubu,

ka interesi par šīm dziesmām modinājusi brāļu draudzes ku-

stība. Trīsdesmito gadu dziesmu grāmatas darbinieki būs jā-

meklē tās pašās personās, kas tika pulcētas ap Bībeles otro iz-

devumu (sk. 318. lp.). Blaufūss arī citādi pazīstams kā dzejnieks,

par Sprekelsenu un Maiju sk. vēl tālāk 342. lp.
Ar 1732. g. sakopojumu izdotās nukas trīsdesmitajos, četr-

desmitajos, piecdesmitajos un sešdesmitajos gados izrotātas ar

kokgriezumiem visos nodalījumu sākumos (5,5X7,5 cm). Virs

katra zīmējuma piecu staru zvaigznīšu rāmī kāds attiecīgs

bībeles pantiņš, zem zīmējuma sešu staru zvaigznīšu rindu ie-

rāmējumā īsa jambiska vai trochajiska divrinda, piemērota zī-
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mējuma saturam. Piemēri: ~Tev' saulītei teic vis', kas spēj"

(atspīdēšanas dienas nodalījumā), „Saules šāda nekrāsa Dieva

dusmas parāda" (Jēzus Kristus ciešanas un miršanas dziesmu

nodalījumā), „Miers kūpina, karš izposta" (kara un miera dzies-

mu nodalījumā), „Bagāti un nabagi kapos visi vienādi" (nā-

ves un miršanas dziesmu nodalījumā) utt.

Šādā veidā dziesmu grāmata pastāvējusi, kā augšā minētie

virsraksti to rāda, līdz sešdesmito gadu sākumam, kad pie ie-

priekšējā pielikuma nāca klāt „vēl no jauna pieliktas dzies-

mas" skaitā 180 (Nr.Nr. 649—828) un vēl 12 psalmi, un kopā

ar kodolu tika sasniegts pavisam skaits 840. Bet kodols palika
savā sastāvā neaizkārts un jaunā raža tika novietota tikai

pielikumā ar savu īpašu reģistru tā 215 dziesmām (Nr.Nr. 626—

840), tā ka bij iespējams lietot vecākos izdevumus ar jaunāka-

jiem kopā, kamēr neradās 1769. g- jauns pārkārtojums, kas

galīgi atmeta dziesmas bez rituma un atskaņām un tai vietā

pieņēma vēl dažas nedaudzas klāt.

Galvenais Vidzemes dziesmu grāmatas pieaugums tā tad

tika noslēgts jau 1762. g. Bet gandrīz cauri visai gadsimta pir-
mai pusei droši vien bij lietošanā galvenā kārtā apmēram tikai

puspiekta simta dziesmu, kas bij pārgājušas pāri jaunajā laik-

metā kā zviedru laiku mantojums. Vairāk kā pusotra simta

lielais pieaugums 1732. g. dziesmu grāmatā tapa plašāk pazī-

stams, liekas, tikai četrdesmitajos gados, jo dziesmu grāmatu

jaunizdevumi mēdz ieviesties un iesakņoties diezgan gausi.
Vidzemes dziesmu grāmatas sakārtojumu pamatā likti divi

plaši cikli: pirmais pieskaņots baznīcas gada un tā svētku gai-
tai —

no adventes līdz Miķeļiem un satur apmēram Vs visu

dziesmu, otrs, vēl lielāks, sākas ar svētdienas dziesmām un kat-

ķisma dziesmām un sastādīts, piemērojoties visdažādākajām
kulta un dzīves vajadzībām. Ne atgriešanās no grēkiem un

grēksūdze, ne slavas un pateicības gadījumi, ne kara un mēra

laiku šausmas, ne nāves un apbedīšanas nopietnība, ne rīta un

vakara apcere, ne ceļa vīra, arāja un zvejnieka vajadzības, ne

kristīga dievbijīga dzīve šai pasaulē, ne mūžīgas dzīvības iz-

redzes viņā saulē — neviens zīmīgāks gadījiens un domu vir-

ziens latviešu zemnieku dzīvē nav palicis bez savas garīgas
dziesmas; netrūkst pat garīgas šūpuļa dziesmas: Fūrekera «Bēr-

niņ mīļais, Dieva stādīts" noslēdz dziesmu grāmatas kodolu.
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— Latviešu dziesmu grāmata 18. gs. pirmajā pusē izveidojusies

par daudzpusīgu latviešu ģimenes un saimes oelsmes vadoni un

ierosinātāju.

Lūgšanas grāmatas, kas pavadīja dziesmu grāmatas,

gāja ļaudīs divos veidos. Nuku pielikums bij īsāks. Tas saucās

1704. g. „8!)fa £atroiffa ©eettm (Brarjmatuttta, eeffd)

fa ©afdjabag £urjgfdjanag, 3ittd3 luf)bfamdg ©rarjmatdg ne atrafrinač,

atraftaš torjp (84 lp. ar 13 lp. baznīcas lūgšanu). Bet 1742. g. virs-

raksts jau pilnīgāki izteic grāmatas saturu ~£atfc>iffa 3>(Eeir>a=£ur)g»

fcfmnag (Brarjmatma, eeffd) fa bafcfjabag, fa $Ugreefa)ana3= (Srefjfu*

©übbfefcrjanag»s)eeir)a*63alba=(Sef(r;anag=2urjgfcrjanag Sif labbi tfbeenaš

ftoerjtd un $Ztat)id3 fd arribfau nriffabbg un

fatoabog £aifoš, (Eeffd) SJCDtffabafmt un &U)bfama3

Sofjp atraftag Hn par Sltufjfaš @irb§=un ©toerjfeleS (Eepree3inafcrjanu

©riffetbg SRafftbg igfpeeftaš. .
.

$ttga, 'pee 6amuel £orent3 groltd)

(tikai 76 lp. kopā ar baznīcas lūgšanām, jo burti un salikums

sīkāks). Jaunākajos izdevumos labota tikai rakstība. Jau virs-

raksts izceļ visām nedēļas dienām pēc kārtas sarakstītās rīta

un vakara lūgšanas un visādu citu vajadzību lūgšanas. Šīs

lūgšanu grāmatas autors — L. Depkins.
1732. g. «Baznīcas skolas un sētas grāmatai" pievienotai

lūgšanas grāmatai ir cita izcelsme un citāds virsraksts: „£attruffa

©ēetoa*£urjgfcpnu=(srarjmara, eeffd) fa §>afd)abag ttf labbi tr>e33ag fd

ļaunai firbigaž £ufjgfdjana§, ©roerjtd un SJHarjļdg, tnif*

fabbš, ir $a\x>abds 2a\m eeffd) Unffarjm SZleefaš un s>roef)feleg <Bel)baf)m

un Slßaiļabftbabm hu)bfama3 tor)p atraftag; par 63tU)bu, taf

$riftitai £attrnffat ©raubfibai par lahhu, un tnairota".

Tā aptver mazliet vairāk kā 188 lappuses teksta un kādas

4 lappuses rādītāja. Lūgšanas sadalītas šādās nodaļās: rīta un

vļakara lūgšanas, svētdienu un svētku lūgšanas, pēc tās svētas

bērnu mācības, lūgšanas no tās grēku atzīšanas, savādu ieli-

kumu un amatu lūgšanas, visādas vajadzības un bēdu lūgšanas,
laika lūgšanas, ceļa lūgšanas, neveselu un miršanas lūgšanas
un baznīcas lūgšanas. Satura ziņā šī lūgšanu grāmata daudz pla-
šāka un daudzpusīgāka. Tās pašas lūgšanas abās grāmatās sa-

stopamas tikai pāris izņēmuma gadījumos.
Blakus «baznīcas, skolas un sētas grāmatai" bij vēl dažādi

citi izdevumi, kas varēja noderēt celsmei kā baznīcā tā mā-

jās. 1704. g. bija iznākusi 2. izd. neliela grāmatiņa «Lūgšanas
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priekš Dieva draudzes pie Dieva vārdo iesākšanas un pēc pie

Dieva vārdo sludināšanas lasāmas". 1703. g. Raunas mācītājs

Vageners bij izdevis Kasp. Neumaņa grāmatu: ©errbe roiffo

s>eeroo £urjgfd)ano, £urjgfd)and, un

tet3ibd: $trr maf ioafjrbeem: ioiffeem 3iltt>efyUem
}
$artrd

Stattrd bfif)toeš #af)rtd Patīra (Eetfdj ioiffeem l'aiteem, Un n)a

toeenaš Stfrjta £urjgfd)ana3, £uf)gf<ž)anag, s33afni3a=£ul)a,fd)ana3
toeetd un totffo 3itto £urjgfd)ano berriga iftatftrjta tafnn S>eetoabijigarjm

S>roef)felef)m par lahhuļaur gorjbigu M.C.N. un £atroee*

fd)o pacelta 3aur H(einrichu) C(hristianu) W(ageneru)
P(astorem) R(onnaburgensem), ar 238 lp. 12°, kas savā smuidrā

formātā un ļoti rupjiem burtiem bij ērti lietojama arī tiem, kas

nebij lasīšanā ne cik lieli meistari. Kā atsevišķi novilkumi no

Glūka bībeles bij iznākušas Dāvida dziesmas, Siracha gudrī-
bas grāmata un Salamana sakāmi vārdi. S. G. Dīcs bij pār-

strādājis latviešu valodā J. Kundizija «Garīgo Pērļu-Roru",
kas iznāca 1711. g. ar 824 lp. 12° un ar virsrakstu: „(sarrtga

£eb Saf)B tet3amaš $rtftigaš ©eeioifd)tag ®af)rtaš
3>(šeioa» un labbo iotffu=baf)rgaiß $Heefa3 un

©toerjfeleš (Bltbtumš, Wtaf)toebam§ eeffctj išlaffttatjm 3)(Eeioa l'utjg*

fd)anat)m, 63abbalmeem, un baub\ jautarjm

Hljbf fcrjtm nebrtffetaf)m 63arrtgaf)m ©feefmafmt, fatoabdg

9XHrfne3 jeb STtobaftdg fanemtg un preeffd) fd)tm

fopd farafftitg no (Eunbtfiug: ©eeioam par (Botjbu un tai £at=

tt>eefd)u*S)raubfei par 2abbu, fctjap ©emmež tgtulforjtg un ar

toajabfigaf)m l'ubgfcrjanarjm toairotš." šī grāmatiņa sadalīta 8 atse-

višķās «garīgās pērļu virknēs", kas satur lūgšanas visādiem

sieviešu dzīves gadījumiem un vajadzībām; astotā virknē sa-

kopotas daudzas vēl neiespiestas garīgas dziesmas (sk. 332. lp.).

Lūgšanas grāmatas skubināt skubināja izkopt plašu lūgšanas
un svētceres praksi. Te latviešu zemnieks, ja vien viņš pats
vai kāds cits no mājiniekiem prata lasīt un ar to atslēgt durvis

uz bagātīgo lūgsnu krājumu, atrada mājienus ļaut savam garam

vingrināt ticības spārnus, pacelt reliģiskas apceres sfairā pat

visikdienišķākās dzīves vajadzības un grūtības un izlūgties no

Debesu tēva spēku un svētību, ir visos zemkopības un lopko-

pības darbos, ir dažādās citās īpatnējās individuālas un so-

ciālas dzīves vajadzībās. Tagad netikvien baznīcā, bet arī katra

privātajā dzīvē nevarēja vairs sūdzēties par garīgas barības trūkumu.
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4. Mazais un lielais katķisms. Katķisma izskaidrojumu iz-

devumi, īpaši minami vēl dažādi katķisma izdevumi un ap-

sfrādājumi pēc 1710. g. Izšķīra tā saukto latviešu mazo un

lielo katķismu. Mazajā katķismā bij tulkotais Lutera mazā

katķisma teksts papildināts ar pātariem, un tas saucās „g;a

6&>et)ta <$ef)rttu*(2Haf)3iba £a S'i33iga S>(Eetr>a falpa Sutfjerug. $lr 3au-

tafcr)anaf)m un Scem £tttroeefa)cem un nrimto

par labbu iSftatbrota". Tas ietilpa Baznīcas, skolas un sētas grāmatā
un aptvēra pavisam 6 loksnes teksta. Pirmo loksni aizņēma lūg-
šanas rītiem, vakariem un ēdienlaikiem. No Lutera mazā kat-

ķisma ņemtie tulkojumi te bij paplašināti un tad vēl papildi-
nāti ar veselu rindu izteicienu un dziesmiņu. Rīta lūgšanai
bij 14 gabaliņi, lielākā daļa dziesmiņas, vakara lūgšanai 7 ga-

baliņi — visi — dziesmiņas; to starpā 5 Chr. Fūrekera panti

resp. dziesmiņas. Tad nāca pēc Lutera katķisma parauga pa-

priekš teksts bez Lutera izskaidrojumiem, pēc tam teksts ar

izskaidrojumiem. Jautājumi un atbildes „tiem, kas grib iet pie

dievgalda", bij pievienotas nevien pirmajam nodalījumam (kā
Lutera katķismā), bet — pa daļai ar citādi izveidotu saturu —

arī otram un vēl īpaši papildināti ar «vienu īsu, tomēr jauku

un pārlieku vajadzīgu mācību priekš jauniem ļaudīm no puišu

un meitu kārtas, kas sataisījušies ir pirmo reizi ta Kunga Kristus

svētu Vakarēdienu baudīt un valkot" un ar „vēl piecām jautā-

šanām un atbildēšanām" par dievgaldu. Tā sauktā «mājas ta-

bula", kam bij latviski virsraksts: «Pieminēšanas raksti no visā-

dām svētām ļaužu kārtām, vienumēr priekš acīm un sirdī tura-

mi", tad laulāšanas un kristības gaita un beidzot 3 oikume-

niskie simboli noslēdza grāmatiņu, kas bij izgreznota kokgriezu-
miem pie atsevišķiem katķisma gabaliem. Paši pirmie krievu

laiku izdevumi nav vairs sadabūjami, pieejami; Rīgas pilsētas
bibliotēkā ir 1703. g. zviedru laiku izdevums ar mazliet citā-

dāku virsrakstu. Mazais katķisms, kas kādreiz tika izdots tiķai
kā Enchiridija un Vademekuma daļa, bij kopš 17. gs. vidus tapis
arī patstāvīgs un izplatījās atsevišķi, noderēdams par galveno
pamatu bērnu un pieaugušo kristietības mācībai.

«Lielo" katķismu bij devuši zviedru laiki. Tā saukto Frank-

furtes katķismu, kas bij vairāku turienes teologu kopdarbs, bij
1680. g. oficiāli ieveduši lietošanā Vidzemes baznīcās un sko-

lās. Stokholmā bij iespiests īpašs vācu izdevums Vidzemei.



339

Tas bij tā sauktais Fišera lielais katķisms: ~Der schriftmāssige
Katechismus zum Gebrauch m Kirchen und Schulen" (?). Šī

katķisma izvilkumu bij pēc Fišera pavēles E. Glūks pārtul-

kojis latviski. Izdots tas laikam arī jau 1680. g. un otrreiz ie-

spiests 1699. g. ar virsrakstu „<S*oef)ta s3et)rno ta §>eetoa

$alpa £utf)eruš ar baubf Oautafdjanafnn un 2Jtbtlbefcfjanaf)m teem $Btb»

©emmeg£attoeefdjeem par labbu roairota un igfpofd)ata". Isi priekš 1720.

g. S. G. Dīcs dabūja no ģenerālsuperintendenta Brūninka uzde-

vumu revidēt šā izdevuma tekstu un tā sagatavot jaunu iz-

devumu. Uzglabājies Dīca manuskripts, kurā viņš liek priekšā
motivētus pārlabojumus pie 148 iepriekšējā izdevuma lapas

pusēm, gandrīz tikai vienīgi valodas ziņā. Izdevēja priekšā
likto titullapas tekstu viņš ieteic pārgrozīt, tā ka tas pa-

liek šādā veidā: „<sa ftoerjta Skbrno <3Hot)3iba ta S>eetoa falpa 2u*

ttjeruž, ar toaijabfigafjm un

rio no jauna freetni parjrlurjfota, eeffd) baubf toeetarjm

ffaibraft tgtaifita un lattoeefdju ©raubfibarjm SZBibfemč par lahbu tgfpo»

fdjinata". Ar šo virsrakstu grāmatu izdeva Frolichs Rīgā, bez

gada skaitļa, ar 116 lp. un koka griezumiem (?). 1732. g. izdeva

to atkal par jaunu l6
,

tad 1753. g. utt. Šo katķismu lietoja mā-

cītāji par vadoni savās katēchizācijās, lai modinātu ļaudīs

labāku un pilnīgāku katķisma teksta izpratni («gudrību", kā

mēdza teikt). Toreizējie skolotāji gan maz ķērās pie šāda uzde-

vuma un tāpēc lielais latviešu katķisms skolās reti būs bijis

sastopams. — Tas nav tas pats Lutera «Lielais katķisms",—
kas tai laikā vēl nebij latviski pārtulkots.

Pietisms nāca ar savām metodēm katķisma izskaidrošanām

īpaši jāmin Chr. G. Neuhauzena 1724. g. iznākusi mazā grā-
matiņa: „Ceļš uz Labklāšanu, rādīts iz Dieva Vārdiem, pēc tiem

V Bērnu Mācības Gabaliem, tiem par Labu, kas meklē tā turē-

ties, ka viņiem Nāvē var atvērta tapt tā leiešana iekš tās De-

besu Valstības", 24 lp. Pirmais izdevums nav vairs tieši pa-

zīstams. No Klembkena kritikas vērojams, ka autors otru iz-

devumu 1732. gadā pārstrādājis un pārkārtojis (tam 14 lp.).
Priekšvārds runā par diviem ceļiem, „no kuriem viens ved uz

pazušanu, un tas otrs uz labklāšanu jeb dzīvību". Tad 45

jautājumos un atbildēs sniegts sistēmatisks gājiens caur kat-

ķisma mācībām, iesākot ar mācību par Dievu, Pestītāju un
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Svētā Gara darbību, pēc ticības locekļiem, tad īsumā aprādot

baušļu nozīmi, bet ilgāk pakavējoties pie sakrāmentu svētības

un viņu cienīgas izmantošanas un noslēdzot ar aizrādījumu uz

lūgšanu. Katrai atbildei pievienoti norādījumi uz bībeles pan-

tiem, no kuriem attiecīgā mācība smelta. Lutera katķisma
tekstu grāmatiņa nesniedz pilnīgi, tik atsevišķi izteicieni no

Lutera izskaidrojumiem iepīti vietām atbildēs, un tādā kārtā

viena otra atbilde pieskaņota mazajam katķismam. Attiecīgās
vietās atrodami arī aizrādījumi, ka te jāpiegriežas noteiktiem

katķisma mācībasgabaliem. Neuhauzena grāmatiņa piedzīvo-

jusi vēl trešo izdevumu 1734. g. (18 lapp.). Pēdējam pievie-

nota vēl „īksa ievadīšana iekš tās ticības mācības", kas īsumā

atkārto grāmatiņas domu gājienu sakarīgā atstāstījumā. —

Neuhauzena grāmatiņā noteikti saskatāma praktiska dvēseļu

kopšanas tendence. Sākumā par moto likti 4 burti E- T. W. J.

(— lekš tā vārda Jēzus) un Ps. 143, 10. Pirmais jautājums:

„Pēc kā ir prātīgam cilvēkam visvairāk jādzenas, kamēr viņš

dzīvo?" Atbilde: „Pēc vienas mūžīgas labklāšanas, kas de-

besīs sataisīta". Pēdējā atbilde plaši min visus labumus, kas

nāks, „ja tu no visas sirds dzīsies tavu dzīvību uz to izstāstītu

vīzi Dievam pa prātam līdz galam pavadīt", un izskan mūžī-

bas izredzēs. Par grāmatiņas lietošanu izteicas priekšvārds:

«Nedomā, ka tev vajaga tās atbildēšanas... pa vārdam mācīt un

izskaitīt... Bet tas vajaga ir, ka tu tikuši un ar apdomu pa

dažām reizēm pa vaļas laiku šo grāmatiņu lasi... Tad tu arī-

dzan no šās mācības varēs atbildēt, ar citiem no tās pašas

sarunāties un tos skubināt līdz ar tevim caur Dieva palīgu stai-

gāt uz to labu ceļu, kas ved mūžīgā labklāšanā. Tāpat ar tā

lasīšana šās grāmatiņas ar ajpdomu rādīs augļus pie tās izskai-

drošanas to bērnu mācības gabalu, kas notiek no mācītājiem

tik lab baznīcā, kā ar kad ļaudis pirmā reiza pie Dieva galda
grib iet un laulībā iedoties: ka tā paša mācība viņiem vieglā-
ka būs". — Cirkulārā sava iecirkņa mācītājiem Neuhauzens

ieteic lietot šo grāmatiņu katēchizācijā un sevišķi, sagatavo-
jot uz dievgaldu, bet vēl īpaši atgādina, lai atbildes uz jautā-

jumiem nemācītos vārdu pa vārdam un neatkārtotu bez do-

mām, „bet mēģinātu tikai saprātīgi uzķert lietu, kaut arī iz-

teiktu to ar mazāk vai citiem vārdiem" 17
.

Ap to pašu laiku iznācis latviešu valoda A. H. Frankes pa-
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līga, znota un pēcnācēja Joh. Anastāzija Freilinghauzena „Ord-

nung des Heils m Fragen und Antworten denen Einfāltigeņ und

Unerfahrenen zum besten vorgestellet und mit Sprūchen Hei-

liger Schrift bewāhret". Latviešu izdevumam virsraksts: „Tas

ceļš uz Labklāšanu, iekš Jautāšanām un Atbildēšanām, iz Dieva

Vārdiem tā norādīts un apstiprināts, ka Ikkatrs, par savu

Dvēseli gādīdams Cilvēks, kas uz šo Ceļu dodas un staigā, pa-

nākt var Dieva Žēlastību un to mūžīgu Dzīvošanu. Priekš šim

Vāces-Valodā kopā sarakstīts: un nu tiem Latviešiem par labu

šās zemes valodā iztulkāts un driķētos Rakstos klaijumā
laists", 16 lp., 12°. Par tulkotāju pirmais latviešu katķisma
vēsturnieks Chr. Ravensbergs apzīmē Neuhauzena vēlāko pa-

līgu G. J. Maiju, bet tas pamatojas uz pārpratumu, jo Maijs
1724. g. vēl nemaz nebij Vidzemē (sk. augšā 166. lp.) un 1730. g.

jaungada dienā turēja savu pirmo latvisko sprediķi Valmierā.

M. Klembkens savā jau agrāk minētā 12. VII. 1731. datētā

rakstā par Neuhauzena traktātu stāsta, ka Rubenes pagaid-
mācītājs Chr. Zennerts esot Freilinghauzena grāmatu pārtul-

kojis, un hallieši to likuši iespiest Kurzemē un devīgi izdalot

to Vidzemē 18
. Tagad vairs nav zināms neviens šīs grāmatiņas

eksemplārs, un nav iespējams to salīdzināt ar vācu oriģinālu.

J. Misiņa «Latviešu Rakstniecības Radītājs" 1924. g. arī ne-

pareizi saista Maiju ar šo tulkojumu. Rādītājā minētais tul-

kojuma pirmais izdevums 1724. g., varbūt, uzrādīts pēc pār-

pratuma, sajaucot šo darbu ar iepriekš minēto Neuhauzena'

darbu, kam līdzīgs virsraksts.

5. Brāļu draudzes rakstniecības sākumi. Brāļu draudzes

rakstniecība latviešos radās neatkarīgi no zemes baznīcas va-

dības un tika ne tikvien iespiesta bez oficiālās garīgās cen-

sūras un klajā laista bez parastajiem ģenerālsuperintendenta
ievada un paskaidrojuma vārdiem, bet arī izplatīta bez for-

mālas atļaujas. Tādā kārtā latviešu brāļu draudzes garīgie
raksti nokļuva it kā nelegālas rakstniecības stāvoklī un pa-

lika tādā arī gadu desmitiem. Tie tika savu reizi pat kon-

fiscēti un iznīcināti, arī pati draudze ir kādus izdevumus ie-

vilkusi atpakaļ, — bet radās atkal jauni pilnīgāki izdevumi un

atrada par jaunu savu ceļu uz latviešu zemnieku sētām un

sirdīm.
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Pirmie brāļu draudzes garīgās rakstniecības vingrinājumi
ir garīgas dziesmas 19

. Jau 1738. g. rudenī M. F. Buntebarts

(sk. 303. lp.) ir pārtulkojis, laikam savu semināra audzēkņu

lietošanai, dažas dziesmas, to starpā arī šādas: „Jēzus ir tā

gaišība" (Jesus ist das schonste Licht) un „Mans Jēzus uzņem

grēcniekus" (Mein Heiland nimmt die Sunder an). Tulkošana

viņam, liekas, patikusi; turklāt dziesmām izrādījās liela no-

zīme brāļu draudzes propagandā. Tās uzņēma ar prieku, mā-

cījās dziedāt, norakstīja. Norakstīto un norakstāmo dziesmu

dēļ radās pat vēlēšanās mācīties lasīt un rakstīt. Dziesmas

iznesa pa sētām un pagastiem brāļu draudzes kustības sa-

jūsmu un mācību, un panākums skubināja tulkotāju ūz tā-

lāku rosību. 1739. g. bij Buntebartam sakrājušās jau kādas

60 tulkotas dziesmas.

Izplatīšanās rokrakstā bij saistīta ar visādām neērtībām,

un tādēļ radās vēlēšanās iespiest dziesmas. Ģenerāliene Hal-

larte bij gatava uzņemties izdevumus un virzīt lietu uz priekšu.

Mēģinājums izdarīt to Rīgā neizdevās, jo ģenerālsuperinten-

dents Fišers neuzdrošinājās dot oficiālu atļauju ar vārda pa-

rakstu, atrazdams dziesmās daždažādus teicienus un izteicienus

(pārāk augstus un tādēļ nesaprotamus, bet arī neparastus un

pat piedauzīgus), par kuriem negribēja uzņemties atbildību;

viņš neatzina arī, ka tulkojumi būtu valodas ziņā labi izdevu-

šies. Fišers nosūtīja dziesmu krājumu atkal uz Valmiermuižu

atpakaļ ar niecīgiem grozījumiem. Bet kad diviem brāļu drau-

giem — Sprekelsenam un Maijam nācās uzturēties Karaļau-
6os sakarā ar otra Bībeles izdevuma korrekfūru, tad radās

nodoms izlietot viņu starpniecību arī brāļu dziesmu iespiešanai.

Sprekelsens, sarakstīdamies ar Fišeru par šo lietu, dabūja

zināt, ka viņš, kas arī sākumā jau piebalsojis principā ar

prieku brāļu draudzes dziesmu izdošanai, tagad neceļot ne-

kādus iebildumus pret iespiešanu („lafie den Druck gerne

geschehen") un pret Sprekelsena un Maija izdarītiem laboju-

miem un pieliktiem pašu tulkojumiem. Tad nu arī iznāca pa-

visam 33 dziesmas vienā loksnē, 16 lappusēs, Bībeles izdevuma

formātā un iekārtojumā (divās slejās) ar Fišera ieteiktu neu-

trālu virsrakstu „sarjbaš tglaffttaS garrtgag joufag bfeefmač"

bez īpašas titula lapas. Pati iespiešana un iespiesto lokšņu

nosūtīšana caur Kurzemi uz Vidzemi notikusi diezgan atklāti,
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pat Kurzemes baznīcas darbiniekiem tas bijis zināms un arī

pašas dziesmas nav palikušas nepazīstamas. Visus izdevumus

sedza ģenerāliene Hallarte 20

Krājums sākās ar dziesmām «Cīnījies ar visu spēku" un

«Man pakal! visi kristīti", un tālāk tur sastopamas dziesmas

«Sirds, ko tu tev nomocīs ar tām tukšām zemes mantām"*
«Visu augstais priesteris, kas prieks man sev nodevis", „Dievs

Kungs ir klātbūdams, lai mēs to piesaucam", — visas tādas,

kuru autori (J. Šeflers ar 2 dziesmām, J. Vinklers, J. G. Volfs

un G. Terstēgens) ir pietisma garā noskaņoti un visi stāvējuši
ārpus brāļu draudzes; un pašas šīs dziesmas, pārlabotas un

pārdzejotas, atradušas vēlāk arī vietu Vidzemes baznīcas dzie-

smu grāmatā. Netrūkst gan arī dziesmu ar tīri hernhūtisku

raksturu. Trim no tām nav klāt atzīmes par vācu oriģinālu,

un tās varētu varbūt uzskatīt par latviešu oriģināliem.

Laikam bijuši arī vēl kādi citi brāļu dziesmu izdevumi.

Siguldas mācītājs J. Ticmanis sakās redzējis kādu mazu ie-

spiestu grāmatiņu ar «svešām dziesmām, skaitā ap 7". Tā

izdalīta Valmierā. Kādai dziesmai bijis sākums «Jērs, ak Jērs".

Karaļauču krājumā šādas dziesmas nav. Raunas mācītājs J. E.

Hinkeldeijs stāsta par kādu 3 daļās iespiestu brāļu dziesmu

grāmatu ar vairāk nekā 70 dziesmām. Par šīm dziesmu burt-

nīcām nekādu tuvāku ziņu nav, tikai 1742. g. izdotā krājuma

priekšvārdā norāda uz tām varbūt vēl šādi vārdi: «Viena daļa

no šām dziesmām top jau iekš tām papriekš driķētām ma-

zām grāmatiņām atrasta un ir še tikai, kad tā pirmā salasīšana

izdalīta bija, uz otrādu vīzi ieliktas tapušas ar vienu jaunu pār-

tulkošanu, ko mēs dažās vietās vajadzīgu turējuši esam."

Un izmeklēšanas kommisijai Valmierā 1743. g. latviešu brāļu

vecākie ziņo: Esot trijādas jaunas dziesmu grāmatas: par 4 vēr-

diņiem, 2 vērdiņiem un V4dāldera (1 ortu); norakstītu dziesmu

vairāk neesot, bet cerot tādas dabūt dažām grāmatām arī

piesietas baltas papīra lapas, lai varētu ierakstīt jaunas dzies-

mas, kas rastos. Še attēlotais stāvoklis pieder jau laikam pēc
tālāk minētās Rēveles grāmatas izdošanas 1742. g. Šīs grāmatas

sagatavošanu brāļi vispār tēlo kā pastāvīgu pieaugumu: sā-

kumā izdevuši dziesmas pa loksnēm, tad sakopojuši visas vienā

grāmatā.
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Tulkoto dziesmu skaitam un arī brāļu draudzes kustībai

pieaugot, radās vajadzība izdot plašākus dziesmu krājumus.
1741. g. janvārī Buntebarts ieradās Rēvelē, lai mēģinātu tur

iespiest latviešu dziesmas. Bet tur nebij svītroto burtu. le-

spieda kādu parauga loksni ar nosvītrotiem līdzskaņiem, kas

gribot negribot bij jāatzīst par noderīgu. 174J2. g. sākumā

Buntebarts devās atkal uz Rēveli un pāris mēnešu laikā uz-

raudzīja iespiešanas darbus, kuru iznākums bij dziesmu krā-

jums v
®a§baBiēlaBBitaŽQavxiQaē\autaB 3)geegma3 orjtra retši briftetaS

urtno jauna paioairotag taf)m pe1)3 Pairat mur;3crjtgut3glaf)b3crjanu mefle»

bamafjm btoerjgelerjm par labbu. brtfferjtg pee $tt)īabā

&orjlerd 1742." Grāmatiņa satur 234 dziesmas 265 lappusēs (klātvēl 15

lappušu rādītājiem). Līdzekļus arī šoreiz deva ģenerāliene f. Hallarte.

Tā kā pārdošanas maksa bij nolikta viena orta, tad krājumu
iesauca par „Ortas grāmatiņu" jeb „Orta grāmatiņu".

Ja agrākos mazākos izdevumus ģenerāliene bij izdāvājusi

savu tiesu skolēniem, un tikai kāda daļa bij nākusi pārdošanā,
tad tagad „Ortas grāmatiņai" bij Valmiermuižā it kā noliktava,

no kuras Ķīša Pēteris un citi saņēma to un pārdeva tālāk zem-

niekiem. Vienu eksemplāru ģenerāliene nosūtīja arī ģenerāl-

superintendentam Fišeram.

Šai kopojumā no pirmā krājumiņa uzņemtas apm. 204

dziesmām pievienoti vācu oriģinālu sākuma vārdi, tā ka tām

nav grūti sameklēt autorus, cik tālu viņi vispār zināmi; tie

arī šoreiz nav nebūt visi brāļu draudzes locekļi, kaut gan

sava vieta ir arī paša grāfa Cincendorfa dziesmām. 16 šā

kopojuma dziesmas uzņemtas vēlāk, pārlabotās vai citā tul-

kojumā, Vidzemes baznīcas dziesmu grāmatā: „Ak gaisma ap-

gaismo", „Ak! kas esam mēs bez Jēzus", ~Mūsu valdons, mūsu

ķēniņi", „Slavē to Kungu tās godības ķēniņu! steidzies...;",

„Tev manu spēku es mīļošu", „Tu brīnišķīgs Ķēniņ", „Visu

augstais priesteris", „Kas ir tāds kā tu", „Man pakaļ visi

kristīti", „Viens ir vajag, Kungs, to vienu", „To grunti esmu

nu atradis", „Tā Kristus asins taisnība ir mani svārk' un

greznība", „Dievs Kungs ir klātbūdams", „Lai nu sirds un

sirds saderas", „Es esmu viens maz nabags bērns", „Tik tie-

šām, ka es dzīvoju". Šo dziesmu starpā viena ir Cincendorfa

(Lai nu sirds un sirds saderas). — Grāmatas virsrakstam de-

vušas paraugu dažas Vācijā izdotas brāļu dziesmu grāmatas,
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no kurām arī ņemtas tulkošanai dziesmas. Cik tāl ar vācu

sākuma vārdiem neapzīmētās dziesmas ir latviski oriģināli, nav

droši nosakāms. — lespiesto eksemplāru skaits nav zināms.

Grāmatiņas priekšvārds raksturo tās īpatnību: „No tas iekš-

ķīgas serdes un tās valkošanas ko pieminēt, tad ir tas kols

(kodols) šo dziesmu vienīgi Tas Jērs un viņa krusts, viņa

nāve, asins un vātis, tāļāki mēs nezinām, ne ko mēs ar

mīļāki dziedājām, ne kas mums labāki smēķē, jo Viņš ir

viss un gan. Tāpēc arī šī grāmata priekš visiem nevaid.

Miesas gudrības bērniem no paša dabas izaudzinātiem svē-

tiem, kam viena neticīga sirds, un to grib paturēt, ir šī viena

nelietīga un kroplaiņa lieta, citi to sauc ģeķību, citiem padara

apgrēcību, tādi ne lai šo grāmatu visai rokā ņem. Tā nevaid

priekš viņiem, to lai viņi it labi vērā ņemas. Tā ir priekš na-

bagiem grēciniekiem, un kas caur to nāvi Jēzus par tādiem grib
likties padarīties, tie cienī un godā to ar daudz locīšanām kā

vienu sevišķīgu žēlastību mūsu laikā tādas dziesmas dabūt,

kurās tās asinis to vāšu daudzreiz minētas top. Un šim tavam

grēcinieku pulciņam gribētu tu mīļots Jērs sirdīgi tuvu būt

un ne kad likt svētību pietrūkt, kad viņi Tev no šās grāmatas

ko dzied. Dod viņiem allažiņ spēcīgu jušanu vienu pēc otru

iekš sirds no tev un klausi tai stundā, kad viņiem tava palīdzība

vajadzīga un, dziedādami iekš ticības, no tev ko lūdz. Tev liekam

mēs viņus un šo grāmatu pie sirds, lai abēji apakš taviem spār-
niem un aizbildināšanas paglābti paliek. Amen. (1. Kor. 1,18.

v. t. j. pr.)."
Latviešu brāļu draudzēm nodibinoties un izveidojoties par

organizētām vienībām ar darbniekiem no pašu zemnieku vidus

(1742. g.), rādās vajadzība arī pēc citām brāļu draudzes rokas

grāmatām. Noteikti zināms, ka Buntebarts sagatavojis un sa-

rakstījis latvisku „Loziņu grāmatu" (Losungsbūchlein) 1743. ga-

dam. Lozējumu grāmatiņā bij visām attiecīgā gada die-

nām izlozēti īsi bībeles pantiņi, kuru saturu ņēma par vadoni

dienas gaitās — par pamudinājumu izpildīšanai, par padom-

devēju grūtos izšķiršanās brīžos. Bībeles pantu vietā vai arī

blakus tiem varēja izlozēt arī pantus no dziesmu grāmatas.
Tuvāku ziņu par Buntebarta sastādīto „Loziņu grāmatu" nav.

Nav šaubu, ka tā bij pārrakstīta vairāk eksemplāros (varbūt
skolas audzēkņu darbs), un katrā draudzē atradās vadoņu ro-
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kās mazākais viens noraksts. — Ģenerālienes f. Hallartes audžu

meita baronese f. Budberga bij pārtulkojusi savā laikā latviski

1740. g. „mācības grāmatiņu" (no Jaunās Derības izvēlētus

mācības tekstus?) — vingrināšanās nolūkā, bet Buntebarts, pēc

paša izteicieniem, nebij atzinis to par lietojamu un iznīcinājis.

„Loziņu grāmatas" droši vien sastādīja latviski un norakstīja
arī visiem turpmākajiem gadiem 21

.

Dažādi citi brāļu draudzes garīgās rakstniecības ražojumi,

kā: liturģijas, svētrunas, draudzes sapulču runas un ziņojumi,

pagaidām arī nav bijuši iespiesti, bet izplatījušies rokrakstā:

tie bij sākumā tikai tulkojumi no vācu valodas. Tulkojumu
latviskā valoda vispār ir bijusi pavāja, sliktāka nekā baznīcas

un luterisko mācītāju izdevumos.

Līdz ar uztraukumu par brāļu draudzes kustību vispār

gāja sašutums par to, ka viņi lieto dažādus garīgus rakstus

un grāmatas bez Virskonsistorijas atļaujas. Gubernātora D.

Jeropkina 1743. g. 22. aprīlī datētajā rakstā, kas izziņoja pa

Vidzemi ķeizarienes Elizabetes 16. aprīļa ukazu par brāļu drau-

dzes slēgšanu, bij kāds jautājums par iespiestām grāmatām
un rakstiem, ar kuriem hernhūtiešu sekte izplatoties. 9- maijā

iznāca Guberņas pārvaldes rīkojums par hernhūtiešu grāmatu

savākšanu, un izmeklēšanas kommisija, kas toreiz jau darbo-

jās Valmierā, izdeva pa visām kustībā ierautajām draudzēm

11. V. pavēli, ka jāatprasa zemniekiem „jaunās latviešu dzier

smu, mācības jeb citas grāmatas, kas iespiestas ne Rīgā, bet

kaut kur citur, jeb neuzrādot vietu." Pērminderiem un brāļu
draudzes darbiniekiem bij jāizziņo rīkojums un jānogādā sa-

vāktās grāmatas zināmam muižturim vai mācītājam, lai tas ka-

trai grāmatai uzrakstītu īpašnieka vārdu un nosūtītu to kom-

misijai. Pieķeroties rīkojuma burtam, ģenerāliene Hallarte ie-

sniedza Guberņas pārvaldei sūdzību, ka kommisijas rīkojums

par grāmatu savākšanu prasot nodot arī Karaļaučos iespiesto

jauno Bībeles izdevumu. Bet ar sūdzību nekas nebij panākts.
Grāmatu atprasīšana turpinājās, un pavisam tika atņemtas lat-

viešu zemniekiem ap 2000 hernhūtiešu grāmatu, ko vēlāk

jādomā, iznīcināja
22

.
Liekas tomēr, ka laba daļa zemnieku

savas grāmatas neatdeva, jo vēlāk nav dzirdama nekur žēlo-

šanās par grāmatu trūkumu brāļu draudzes locekļu sanāk-
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smes un sapulces. Valmieras draudze tas, mazākais, jūlija vel

nebij nodotas.

Vēlāk, tā sauktā klusā gājiena laikā (1747 —1770) brāļu drau-

dzes rakstniecības darbu tulkojumi latviešu valodā pastāvīgi

pieauga, bet lielākā daļa palika atkal rokrakstā. 1746. g. bei-

gās ieveda no Vācijas Marienbornā iespiesto latvisko „Common

Praver" (vispārējo lūgšanu), kas bij burtisks, tikai pa daļai

saīsināts un diezgan neveikls attiecīgā Cincendorfa sarakstītā

vācu oriģināla tulkojums. Nelielajā grāmatiņā (17x10,5 cm)

ar 80 lappusēm atrodas 15 liturģijas un pielikumā kādas 50

dziesmas un pantiņi. Liturģijas pauž grāfa Cincendorfa dī-

vainības un īpatnības plašā mērā, jo pieder tā sauktajam „si-

jāšanas laikmetam" (1743—1750). Latviešu tulkojuma sagādā-
šana, laikam, ir Buntebarta darbs, jo viņš 1746. g., sākot ar

pavasari, uzturējās ārzemēs. Visā tekstā nav atkal svītroto

līdzskaņu, trūkst arī lokātīva zīme *

,
kas 1742. g. dziesmu

krājumā vēl lietota. Latviešu garīgās rakstniecības darbu vidū

šī grāmatiņa ieņem pavisam īpatīgu vietu, ir ar savu an-

glisko virsrakstu, ir ar savu jutekliski simbolisko, vietām tieši

piedauzīgo saturu, ir ar to, ka tika izdalīta tikai šaurākās

aprindās (stundu lūdzējiem) un īpaši uzticīgām personām.

Brāļu draudzes vēsturnieks J. Th. Mūllers min vēl kādu pla-
šāku izdevumu ar 93 dziesmām 104 lappusēs, bet tam ne-

kādu citu pēdu nav, un Mūllera aizrādījums varētu pama-

toties uz pārpratuma, — toties jo vairāk, ka viņš neprot
latviski. Ir ziņas, ka jau piecdesmito gadu vidū latvisko „Com-

mon Praver" pati brāļu draudze izņēma atkal no apgrozības,
jo atzina to par pārspīlētu un nelietojamu. Hernhūtes bi-

bliotēkā uzglabājies viens vienīgs eksemplārs, kas piederējis

toreizējam f. Kampenhauzenu mājmācītājam Hanzenam (Han-

sen). — Uz „Common Praver" laikam attiecas latviešu brāļu

starpā dzirdētais nosaukums „Cērpulis", kas varētu būt cē-

lies no saīsinājuma Ce-Pe (C. P.), ko viņi dzirdēja no vācu

brāļiem 23
.

Piecdesmito gadu otrā pusē sagatavoja un iespieda Vā-

cijā jaunas latviešu brāļiem sastādītas dziesmu un liturģiju

grāmatas, pie kurām strādāja P. Hese un F. J. Brūninks 2K

Brāļu draudzes kustība, ierosinādama un veicinādama lat-

viešos jaunas garīgas intereses, ir pamudinājusi arī pašus lat-
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viešu zemniekus uz rakstniecību. Latviešu draudžu darbnieki

sāka sarakstīties savā starpā un apmainīties ne tikai sīkiem

ziņojumiem un sveicieniem, bet arī savu reliģisko pārdzīvojumu

un atziņu attēlojumiem. Vecākās vēstules, kas uzglabājušās,
ir radušās laikam 1742./1743. g. Tagad tās pieejamas tikai

norakstos. Daži norādījumi liecina, ka latviešu brāļu un māsu

vietā un uzdevumā rakstījuši viņu vācu draugi un vadoņi, vai

arī kādi pašu cilvēki, kas prata rakstīt; vienā otrā gadījumā

paticama liekas varbūtība, ka pats latviešu zemnieks vai zem-

niece ķērusies pie rakstīšanas. Vēstules rakstīja arī vācu brā-

ļiem un māsām, it īpaši, kad viņu lielākā daļa bij atstājusi

Vidzemi un dabiski radās vēlēšanās kaut kā uzturēt agrākās
sirsnīgās attiecības. Griezās arī pie attiecīgās „kārtas" va-

doņiem Hernhutē, kā arī pie visas draudzes kā mīļas mātes.

Šīs vēstules attiecas uz vēlāku laiku un sniedzas līdz pat

piecdesmito gadu beigām. Tās liecina par sirsnīgām attiecībām

latviešu un vācu brāļu starpā un par personīgo tuvumu, kādā

ne tikvien Hernhūtes amatnieki, bet arī augstākās kārtas brāļi

un māsas nostājās latviešu dzimtļaudīm. Vēstuļu saturs rāda,

ka latviešu brāļi un māsas samērā īsā laikā bij iedzīvojušies

kristīga; pilngadības dzīves parašās un domu pasaulē, bet gan

līdz ar to piesavinājušies arī tipiski hernhūtisku kristietības uz-

tveri, izteiksmes veidu un terminoloģiju. — Vecākās vēstules

ir ierakstītas brāļu draudzes izmeklēšanas kommisijas proto-

kolā 1743. g. (LVA) ar kommisijas rakstveža roku. Uz Hern-

hūti sūtītās — glabājas turienes archīvā, pārrakstītas, ar re-

tiem izņēmumiem, ar citu roku, pa daļai arī pārtulkotas vā-

ciski; pārrakstīšana laikam likās vajadzīga aiz uzmanības, lai

atvieglotu nogādāšanu uz Vāciju. Nevar lāgā iedomāties, ka

vēstules būtu vienkārši attiecīgās vācu tautības uzticības per-

sonas pašas saražotas; tais atspoguļojas šur tur arī zināmas

īpatnības, un tādēļ gadījumos, ja arī pats nosūtītājs neprata

rakstīt, jāiedomājas, mazākais, viņa dots īpašs uzdevums un

aizrādījumi 25
.

Brāļu draudze modināja arī vēsturiskas intereses latviešos.

Draudzes sapulcēs mēdza lasīt priekšā ziņojumus no draudzes

dzīves un atsevišķu darbinieku dzīves stāstus. Tādiem lasīju-
miem sākumā tulkoja stāstus par Vācijas draudzēm, bet vēlāk

radās arī raksti par pašu latviešu draudžu dzīvi. Pirmie rak-
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stītāji bij gan vācu brāļi, piem. Buntebarta dienas grāmatas

(diāriji) un ziņojumi vēl tagad glabājas Hernhūtes archīvā

Saksijā. No 1744. g. beigām ir arī jau noteiktas ziņas, ka lat-

viešu brāļiem un māsām lasīti priekšā izvilkumi no pašu drau-

dzes pagājušā gada dzīves notikumiem. 1750. g. ievēlēja katrai

saiešanai (draudzītei?) savus rakstītājus un ar to ievilka arī

latviešu darbiniekus dienas grāmatu rakstniecībā; vēlāk

šādas atsevišķas piezīmes bij katru mēnesi jāatrāda vadītājiem,

un pēdējie tad sastādīja no tām savus ziņojumus vai atkal

vispārīgos diārijus iesūtīšanai brāļu draudzes vadībai Hern-

hūtē. Atsevišķas latviešu brāļu rakstītas dienas grāmatas no

18. gs. nav pagaidām zināmas26
.

Savus dzīves stāstus latviešu brāļi un māsas, cik vēro-

jams, rakstījuši mūža otrā pusē vai beigās. Tie pa daļai nonāca

brāļu draudzes vācu priekšnieka rokās, pa daļai glabājās pēc-

nācēju ģimenēs kā liels dārgums, un vienā otrā vietā tikai

pasaules karš izputinājis vecus vērtīgus krājumus. No brāļu

draudzes archīva Hernhūtē zināmi Ķīša Pētera (f 1771), Skan-

gaļu Jēkaba (1722-1801), Kiegaja Pētera (1711-1802) un Mi-

ķeļa Pētersona (1747—1816) dzīves stāsti, visi vācu valodā;

tieši vāciski tos uzrakstījuši Skangaļu Jēkabs un Miķelis Pē-

tersons, bet pārējie laikam tulkoti. — Šepat Latvijā uzglabā-

jušies kādi dzīves stāsti no plānēniešiem Trikātas draudzē,

kas arī sniedzas atpakaļ līdz brāļu draudzes sākuma laikmetam,

kā piem. Lāča Madžas (1732-1799) 27
.

6. Latviešu brāļu un māsu vēstules. Še iespiestie latviešu

brāļu un māsu vēstuļu paraugi ņemti pa daļai no Latvijas valsts,

pa daļai no Hernhūtes brāļu draudzes archīva.

Valmieras draudzes meitu māsu kārtas palīdzētājas Ruģēna
Annas vēstule par draudzes kopgājienu pie dievgalda (1742. g.14. X

vai drīzāk 1743. g. janvārī) 28
:

manna ©irbš mif)ta W,airfa SHafcrja.

'SHarma ©irb§ teto Jof)ti mtrjto, un peemimt preeffrf) to 3ef>ru, eg

brtrjnejog un lol)fof)8 preeffd) to leelu fcrjeblaftibu, fo tag pee

tetoim barrtjiS irr. 2To mannag flarjfcrjanag, firbg mU)fa 9Haf)fa, eS teto

ne neefu toarru fa33irjt, fa toeen to, fa eg tif plifS un fatlš efmu no toišfu

fatou labbumu, fa e§ tam ne neefu toarru ufrarjbif)t, fapef;3 toinfdj
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man mtrjfo, jo toeen fd)ef)laftiba irr, fa eg brif)fftu grefoineefg buf)t;

fetoifd)ft irr tag $ungg eeffdj fcr)am 3)eenam baubg pee man

barrijtg un mannu firbi baubē lofoijig, jo eg ne toarreju ti33erjt, fa eg

toeeng trjfteng lofoeflig no toinna agfing ©raubfeg tapfcrju, tomerjr m?

tomfd) man fd)ef)ligi uglurjfojig, un mannu <2Tett33if)bu faunu barrijig.

9lf firbg mibfa Sag S>eetoa $ef)rš irr 9Huf)fu ©raubfe fdje&Hgf

uglurjfojig un mumg ičgatfdjo ftoeebeenu (izgājušo svētdienu) partoeefim

pee tomnu <2Heefa un agfing <2Haltite ugnerjmtg. mtrjfa SHarjfa, eg ne

toarru igteift, fafjbg leelg fd)erjlaftif)bag toerjfd) (vējš) purjte, jo teefdjam

tag fstl)rē bita mumg ttt fof)tt tutou arr fatoeem agfing fpefjfeem, jo

agfing fpebft, agfing plurjbi tiffe parmumg greb3ineefeem tgleerjti. SBtgfag

§>arbneefu marjfag bij lirjbf, bef toeena, un no §>raubfeg; no ta

pee fa tu 'SHarjfi arr bij, no ta bija $Harrig (Jērciņa

Marija) un $urle 9Hafcr)e (Kurla Maža), 9Huifd)ag hahhin (Babiņa)arr

bija, (Simonen $atf cf)e (Sīmanēnu Kača) arr bija ta, fag peebiga (pēdīgā)

3)raubfeg §>eemt tappe 3>raubfe toerjl ugnemta, SŽHanna firbg SJHittfa

«jnTarjfma nem fd)o fctjerjlafttbu trjfteni toetjrd, fo tag teto taggab

borjb, jo tu egfi laimigafa par toigfeem, palee3 par to par

Un peeminni un <3Huf)fu 3>raubfe allafcr), fa teto labbi flaļ)jar)g.

SJHefjg to arr barram, raffri tu man atfal, jo teto ir <2Haļ)fag tutou, fag

toarr rafftirjt. $ef)bm 'SHarrig (Ķēdiņa Marija) apftoei3ina teto un ftelle

teto to <)3erfcf>i« („) 2ai fdjt agfing fd)ef)laftil)ba utt. (") bet eg teto fd)o

ftelleju („) fetjai tiffai rafftirjtg utt (") un tatoa nabbaga

toigfliftafa <2Haf)fa <Rubgen 3tnna.

(Valmier)Muižas Līzes vēstule, kas sūtīta, liekas, vācu masām

Briņķumuižā 1743. g. janvārī
29

:

Sltannag mifjfag un bafjrgag firbg <2Haf)feg,

<£g mizoju jumg ttf torjti no totgfag mannag firbg un btoef)feleg, un

efmu eebroļjfcrjinajeeg ug jumg toeenu magfu fifmute Hft raffrtrjt, no

manag firbg flarjfcfjanag. (Eg efmu toeeng nabbagS befjrbg (bērns) un

tomerjr ta Stījva lorjng un nopelng; fab eg ug feto tufjfoju, tab eg nerebf

itt neneefa fa toeen feto fa toeeng nabbagg un famaitatg berjrg; pee

toigfag nabbabfitjbag efmu taf allafdjin lofoigg preeffd) manna

3ieJ)ra farjjafjm, bet taf egmu ugti33igg, fa tag &ungg 3ee f man

beenag magfafu barrip, fab eg arr toigf fliftaf rebfof)g, tab eg taf tee*

fetjam U33U, fa tag &ungg 3ee f trr turjmu pee manna firbg.

barjrgag un mtrjnig 2Haf)fag peeminerjteeg mannig taf allafdjm, fa juf)g

preeffd) ta ftarjtoerjt, VLt mannag mirjfag un batjrgag "KTarjfeg,
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nemmeet taf par labbu, fa eg tif ilgt jumg ne farjbu fifmttte efmu raf=

ftijtg, ftoei3imf)t firbg mtfjltgi manu mtrjht <2Harjfe sHafcfja, un ffupftat

tommt ar fcfjeem toarjrbim: ļurjž f(cf))felti farjnu toarjttg fa jaufag egfat

juf)g. baf)rga 'SHarjfa £iefel, apftoet3im toigfag 9Haf)feg no man,

fetoiffi tatoa marjfa £ofjrel, ©rūnbefin, £>eūgeln,

un fag toerjl no "SHarjfam pee jumg irr. $lf fetotgcfjft manna

mtrjla bafjrga brasla SJBciSf un (Erjrigtian 3>aoib. (Eg palleefu jufjfu

nabbaqa un totgf fliftafa („)Sa agfing ftarrag, lai ftoerjti man

un jumg, jo teem toeen ir tarjg toarrag, tag irr mufjfu glirjtumg. Sa 3ef)ra

agfing murjfu fperjfjo totgfeem toelleem jarjbefjg, fab mufjfu Serjrg mumg

toeen palleef, ar fatoeem fpaf)rneem apferjg.(") jurjfu nabbaga 'SHarjfa

9Huifd)ag £tefe, 3Mce Okltegtin

ber letttgcrjen (Semeine.

Vēstule Ķēpju Trīnai no kādas Trīnas Rīga 30

«Satt&fa 9Kaf)fa!

$Tenemft par faunu, fa eg fd)og mafug toarjrbug pee Seiotm rafftit

liffufi (Eg efmu ©obg S>eetoam ioetjl toegfela (pef)3 tarjg meefag), par

tarjg S)toef)feleg»3Begfelibu gabba mang Segug, fag tarjpefo

faule naf)3ig, tof)g STtabbagng neioegfelug ©refoineefug (fatri pee fetoim

nomanu, fa toinneem Srurjfumg, un Slarjtotga trraib) atjrftet un

ioegfelug barritjt. STlu mirjfa 2Haļjfm, eg burjtu toetjlejuft, fa tu arribfau

tatou ©toetjfeleg atffarftu un nemittetorjg lufjgt par to

bfeebtnafcrjanu tatoag ©toetjfeleg. 3tf baubg ja tag leelafaig

fdjfeetarjg, fa gan labbi pee s)toerjfeleg, un taf 3efu nepafttj*

bami eet murjfcrjtgi botjjd. 3o £jefug pa3faffa: (Eg efmu tag 3eff<*)> *a

Saifntba un ta s>ftr)rr>iba, netoeeng nenatjf pee Setjtou, fa 3aur mannim.

rebft $Zlarjfa, Sefug <ļ3a3 faffa, iotnfdj egfot tag 3effd), ta

taifniba un ta bftfjtoiba, fag nu toinnu paftfjft, tag netoarr malbtteeg, tag

netoarr peeroiltg tapt, un tam ta muf)fdjiga ©firjtoofcrjana. ja manna

mirjla 6irbg»sHabfa, fab tu finnatu, fa labbi man pee Šefu irraib, eg

toarru pree3ateeg, ifbeenag (faut arrtbfan fa burjtu pee sHeefag flarjjeeg)
ftnnabamg, fa Segum peeberru, un toinna Stjpafcfjumg efmu. 2Tu mu>

fafa ftrbg*'£tarjfa, eg gan noprotjtu, fa tu man atftarjjufi egfi, un jau tif

ilgu laifu pee manim nebijufi. (Eg tof)mefjrt irr par to pree3ajorjg, jo

egfat jutjg man atftarjjufaji, tab nato tomefjrt mang Sefug man atftatjjtg,

jo irr mang mang un ta 'SHafjte, fag man

apfofjpj! @d)t irr man (ferša = perša = pantiņš)
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30. tyavr totgfeem fstfuē man patitf\B\

SSsmfcfj irr mang 3>raugg un $Hif)fafaig

(Eg efmu totnna fpefjfu juttig,

SEDmfdj ir mang ©eetog un

paleef manna Saifmba

SZBtrgf ©emmeg un turr c&Turjfcf)iba.

(Eg ~ mann' 3egug SmUjlefttbu

Un totnna agfing Satfmbu,

&ag mannim irr peelaljgabita

3aur ifjftu bftrjiou St33tbu.
VLn fcfji buf)g manna ©refniba,

Olrr fo eg eefg eefdju (Sorjbtba.

S2Xsef)l petjbtgi eepree3tnajof)g, 3 eD?s u man nu iotgfat atftarjjufcrjt

egfat, fa eg 3ittaba nefd)feetag, tab irr 3e(sus) man torjmert 33raļjfu un

sHarjfu beefgan betotg, fag to $ungu fszžu mirjfo, arr fam merjg prec*

3a|ameeg forjpd, par to leeht fo tomfcfj barrvļtg. 2ufjbfu

mirjfa aphirjfo man taf taf)bu retfi, eeg (es) teto ttt mit)=

Itgi. Su gan ftnnt, fur eg egfmu ©tenatoara ļ(Steinhauera)

<3toei3ini mannu mtrjfu ©afpafcrju $Btfd)mannem, no mannag

Sero hafyma („domā" jeb „dāvā"?) fd)o SBerfdju.
"

3lf gatfma apgatfmo to neprarjtigu ©irbi,
$ag fetoi aptumfaju $eb feto nepaftfjftu, to tomerjrt nomannu,

fa eg neefmu td, fd man irr toajaga.

©firjtoo toefela
Srina

Ao 1742, d. 14. xbr (decembrī)

2 Ķīša Pētera vēstules Hernhūtes brāļu draudzes vīru kār-

tas priekšniekam Johannam f. Vatevillem (Wattewille) 31
:

2Hang @irbg batjrgatg brapg ?jafnttg.

gato baubf gabbi irr, fa eg no teto efmu bfirbetg no ta 3etjra $Taf)=

toeg runnajam tooi lee3ibu borjt. sHan gan mlfjh' irr ug teto

rafftujt, teto froet3trtat)t un ffurjpfttrjt. (Eg leefotjg mannam

affing brangam flafjt un jurjtu totnna battag mutteg ffurjpļnfajann ug

mannu nabbagu «Sirbgmmt. Sag man Japfaune un eg toerjlejorjg lab*

praf)t ar ļioeenu ta eeffcfj tarjg afftnatnag pelbefjt un perjrreeg.

(„)saut (kad) getjra affinig ne bufjt, tab mannim grurjt("),
to eg gan jurjtorjg. (Eg tt33u, fa jumg gan ftnnamg, fa pee mumg gdji

femme gan gcrjaurag ioeetag tam pu(3tnam irr, bet glatoetag lai irr
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ta mofjfag un toarjtig, fo mumg ta mif)fa marjte (draudze) aU

(afcfjm preeffcrjmarjle. Sag irr mannai Bivbi allafcfjf» tag toifg ptlniga*

faig 'Ķreefg. VUiķla ©irbgnm paturri man ecffcr) peemtne-

fetotfd)ft, fab tu ftarp laulateem preeffd) ta fjerjrma ftafjtoi, fa ar

manna nabbaga laulība torjpu jo protam no tafjg marjteg patoabbirjtg

ug fatou affinainu brangu Itfjbf murjfdjigu laulibu. <£g efmu tatoa nab=

baga ©irbgnina. $irjfdj

$Hirjia ©irbfnin garjutg. Sag man par ftoerjtibu un fctjerjlaftibu, fa

eg toarru pee toeenag firbfntnag eeffd) braubfeg rafftirjt; un fab eg toef)l
ug toigfu braubft borjmaju un ftoefjtibarjm, fo tag gerjrinfd) fatoag

braubfeg toibbū leef, tab ffurjpftu eeffdt) garra to femmi apaffdj braubfeg

tafjjarjm. Sag irr man toeeng leelg barjrgumg, fa ta braubfe

murjg nabbagug lattoeefcfju toafjrgulifcfjug neaifmirft, bet irr mumg par

paligu ar fatoafjm batoaljtarjm fioerjtibarjm un mirjleftibag leefmarjm

lirjbf fdjobeen bijufi, fa merjg toetjl pagtarjbtt egfam no tarjg pafauleg

§>eetoa, (kas), lai gan barbojeeg, ne fo pabarijg, un tāpat ar tee nabbaai

mulbebami 3iltoefi, fo toinfcfj fatoog toalgog turr, irr tāpat peefugfufaji.

92tuljfu braubftteg toeen irr fcrjaurafag tappufd)ag 3aur toinna ffaubibu.

gannUrr farjrofd)ana, fa totgft forjpd rebfetumeeg, bet manna toigf barjr*

gafa toerjlefajana taf irr tag affing un, fa eg paleefu ar braubjl
toairaf paftrjftamg, fur narjtoe iffatrd minūte gfann, (Eg fioeU

3inaju jufjg ļtotgfug un man it miljfu £eonrjarb un egmu jurjfu glifta

gtrbg $if)fcf)

Pāris Ķīša Pētera vēstuļu grāfam N. L. f. Cincendorfam

uzglabājušās tikai vāciski. Vairāk personisks raksturs ir vienai

no tām, kas datējama 1744. g. Tulkojot to atpakaļ latviešu

valodā, zināms, nevaram cerēt atgūt pirmatnējo veidu, bet

ir zināma interese redzēt to modernā literāriskā latviešu ietērpā:

Sirds mīļotais un dārgais brāli Ludvig.

Man vēl vienmēr tā diena svaigā piemiņā, kad tu gāji

pa Valmiermuižas lauku un devi man roku un biji pilns no-

pūtu par Latviju. Es atceros to vēl vienmēr, kopš es dzīvoju
pie Jēra draudzes un viņa uzturējusi mani tik svētlaimīgu
un kopusi mani līdz šai dienai. Tavas nopūtas nav nokritušas

zemē, bet Jērs ir dabūjis še Latvijā savu sāpju algu, un

par šo žēlastību es ļoti priecājos. Ak, kā mana sirds man
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leca, kad es dzirdēju, ka tu biji ieradies Rīgā; bet kad tu

atkal biji aizgājis prom, tad tas man gaužām sāpēja. Nu, mī-

ļais brāli, tu dzīvo ķēniņa slepenajā istabā („Cabinet"), tā

žēlīgā ķēniņa, kas ar vātīm un asinīm aptraipīts, pie kā ik-

dienas mana nabaga sirds redz un jūt savu prieku. Es gribu
vēl tev sacīt, kas man jau sen gul uz manas sirds: es gribētu

labprāt redzēt savām acīm mūsu mīļās mātes, mūsu dzemdē-

tājas (dzīves) vietu. Viņai ķērās pie sirds mūsu verdzība,

viņa sūtīja mums asins lieciniekus, kas man un visiem sacīja,
ka mēs veltīgi kalpojam velnam, un rādīja mums Jēru,

un tagad ir daudz tādu, kas ganās pie viņa vātīm. To es nu

varu gan aiz viņa apžēlošanās ticēt, ka mūsu mīļajam sāpju
brālim visa pasaule gul pie kājām un ka viņš visiem dod brī-

vību baudīt viņa mīlestību. Tāpēc es lūdzu tevi ar sirds asa-

rām un skūpstu garā tavas kājas un rokas, ka tu nestu Jēra

priekšā manu nabaga ilgošanos un ne tikvien manu, bet arī

manu citu brāļu ilgošanos, vai Jērs neatļautu mums nabaga
latviešiem, ka mēs drīkstētu apmeklēt mūsu māti, kas mūs

par jaunu dzemdējusi Jēra asinīs. Es esmu svētīts, es jūtu

viņa mīļo sirdi, ka viņš skūpsta manu nabaga sirdi. Viņa

vātis ir mans sirdsprieks vienīgais. Kad es jūtu to savā sirdī,

tad mana sirds deg — arī būt pie manas mīļās mātes. Ak,
kad man notiktu šī žēlastība, tad būtu, it kā es ietu iekšā

debesīs. Nu es palieku viens ar Jēra asinīm draudzē dzi-

mis bērns Ķīša Pēteris („Kies Pehter'%

Šķestera Pētera vēstules brāļu draudzei Hernhutē un grā-

fam Nik. Ludv. f. Cincendorfam 32
:

'SBigfu mtfjfa Slffing braubfe. (Eg ftoei3inu teto no mannag firbg un

mannag toarjjibag — pee roeenteeftgag fabfirjtoofcrjanag tarjg firbg ar to

un toinna seefctjanag toeen ganniteeg, tag man gamt baubf reig

peetrufjfft. So gan baubfreif fajurjtu, 3if labbi toinna ffurjpfnfcrjana ar

barjlafjm mrjpabm fmeffe un tarjg mafjteg, ta ftoerjta (Barra, auflefajana

ne mitiafjg, ta greefd) man ug ftrjmi, rarjbe man tarjg toarjtig, brurj3eg un

toigfu 3eefcrjamt, la toinfaj plifg un fatlg farjrig pee frufta un par maffu

betoig afftnt. Sag paleef manna mufjfcrjiga bfirjtoofdjana un ifglafjbfdjana.

3itg nefag irr, fag ufturr mannu garru eeffcf) toigfag toarjjibag.

eeffd) peeminefcfjanag murjg nabbagug toallmareefdjug. mumg

fd)im brif)fd)am eet toarjji, pafaule mumg ne ugtoerjl murjfu faeefdjanu un
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baub] fatou bftrjioibu toairaf miftfo fd Serjru. (Egft ftt>ei3inarjtg mang

mirjfaig sļ3apa un £eonrjarbt un no man nabbaga, fag 3 efug

un toarjfdnt berjž toeen grtbb ftoerjtigg butjt

ļubfu nabbagg berjrng <Sfeftera 'Ķerjter.

?Hang mujtatg baļjrgaig bratjlig Čubtoig.

efmu baubgreig no tatoag lee3tbag un tatoag gtrbfninag paerjbinarjtg,

bftrbinafjtg, meelof)tg, eepree3inal)tg un lorj3tf)tg Batt>d ftrbt tappig, taberjf

man ilgojatjg teto gtoei3tnarjt no mannag toatjjag gtrbg flarjfcrjanag. eg

gan jurjtu mannu ioarjrbftbu un jurjtu mannag gtrbg toarjjibag un mafj»

3orjg pabftrjt (pazīt), fa eg tai 2Harjtet ne paflauftgg bafcfjretf efmu un

juljtu toinnag parjrmarj3ifd)anag ar manna ftrbt toinnag paljr baubtfč)a*

nag un totnnag ffofjlu, fa totnna man toeb eeffdt) femibag un toerjra

nemfcfjanag gatou ftrbt un totnna lee3ibag. un pee fd)o toiffu paleef

manna tlgofcrjana un ug turrefajana pee toinna toarjtim 3aur ta garra pa=

Hfjbftbu. <£g gan bafcfjtreig pee tarjg fcfjerjlafttbag pee furjftu ilgobamg

un pa nirjfftu prett taljm toarjtim, taberjf fa eg maf toerjl fperjju ti33ef)t,

mafg mirjforjt, maf atbftrjftu ar toinnag roerjl. $3et tomerjr paleef fd)t
manna toeeniga fatjrofajana, tif roarjja fa irr, fa eg taptu 3ām fpeeftg

3aur tarjm ftarrarjm toinna toatjfcfju un toinna 3eefdjanog gapraft eeffcfjfigi

un tam toeeng paflauftgg berjrng ffuf)tu 3attr to tgrebfefcrjanu

pee tarjg ©raubfeg. Sab attoerjlejorjg eg feto toiffai tam garram un teto

barjrgatg eeffd) parjr baubiferjanag mannag toarjjibag. fa eg

ftiprinafjtg fhtrjtu un tap garjpeg ta $erjra man ffatbrag taptu, @g ar

jurjtotjg manna ftrbt, fa ta £aultba ar to g[ef)ru un eeffd) tarjg braubfeg

ir gan barjrga un ffaibra leeta man no mannama 3aur tarjm lee3tbarjm

un toabbifcrjanatjm, bet fa man paferjam tag gfatbrt burjtu ee(k)fdj girbg,

tag gan man toef)l trurjfft. ta farjrofcrjana man gan irr panafjft to no

flerjpumu tarjg laulibag eeffd) fa tee totllabeltoifcrjft (filadelfiskie) brafjft

irr tif pree3tgi un brofetji, fam ta ffaibra barrita irr 3aur ta getjra

eeffcfj firbg. Sab ferjo pafdnt lurjbftt eg mang mirjfaig batjrgaig SSrafjltg,

ffurjpftibamg tafjg fabjag un rotjfag eeffcfj garra, jebfcfju eg ne pabfitjftu

pef)3 meefag un toaiga, fa tu gribbetu manni toeentgt ug gatou firbi ņemt

un tam gerjram pee firbg lift un no ta pafdja fo ug toetjlefjt. eg U33U, fa

tag teefctjarjm noteef, fo brap preeffd) otra brarjfo lutjbf. eg tatou

mirjfu marjfu ftoei3inaju, un toiffu to pilger

braubfi un paleefu tatog berjrng
©cfjfeftera
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Koceniešu Ceļa Andža (Valmieras draudzes vecāka brāļa

vietnieka) vēstule grāfam N. L. f. Cinoendorfarrr :

S>atjrgatg mirjfaig SSrafjlig i'ubtotg.

92tanna ©irbg faunejafjg Seto fafjbu ftnnu ftellefjt no fatoag ©irbg.

(Eg efmu gan tatou lee3ibu un toallobu fajutitg, lai eg teto gan pefj3

$Heefag ne pabfifjffu: mang (Barg gan ilgojafjg telo rebfefjt pefj3 toaigu

fd toeenu S>eetoa preefleri un (Srefj3ineefu. (Eg efmu §>eenag un

no tatoafjm lee3ibatjm efjbig un gafjjtg profjjam un labpratjt

toefjlejeeg, fa eg eeffcfj tarjg 9Hafjteg ©fofjlag td burjtu eerifjtg, fd eg no

tatoafjm pateefigafjm lee3ibafjm efmu bfirbejig. (Eg rebfu un fajufjtu, fa

ta mafjte man tif ne toefjrtigu befjrnu no jauna eefarjfufi fofjpt. toinna

nefg manu ug fatoatjm rofaf)m jebfcfju mannag fafjļag gan ir ftretpele*

bamag. bet eg pree3ajof)g, fa oMnfd) man ftiprafu barrifjg, jo eg no

mannu to tutou flafjt bufjfajanu tafjg 9Harjteg, jebfcfju eg efmu tif ne

faprarjtigg un ne famannigg befjrninfcfj, toinna firbg irr forjti apfcfjefjlo=

bama un peemifjfobama — man toinna ioafjtig ffaibrag barrifjt, jo pee

mannag| firbg irr td, fa eg eeffd) toinna bfifjtoibag ful)ltfd)a effofjtg

eefeetg, man 3itg ne paleef fa toinna $Jffing un toinna 3ifreig eg

no tafjm bomarjju, tif reig manna firbg tofjp lofj3tta un fauniga un maffa

barrtta, un toifft fanu' bufjg trifj3efjt un brebbefjt preeffcfj toinna, fab

man no mannag pafcfjibag toefjl fag pafjri irr. peeti33iba paleef

pee toinna toaf)tim no ta laifa, fab $3iferig irr profjjam gafjjig, jo eg

rebfu, fa ta fcfjefjlafttba irr pee mann (un) no ta laifa itt fd aubftn aug,

manna firbg tif bfiflt fofj3tto, fab eg pafjrbomafjju tatou lee3ibu un

barbofdjanu un bofjmaju, fa tag peftitaig ar teto fofjpd fefjb un toeenu

toallobu ar teto runna. 9Hanna firbg eetoefjlatjg tatod peeminefcfjand,

fa(b) tu man fa toeenu toafjrtgu un jefjlu befjrnu ug fatoafjm frufjftm

nefft un eepuf)tu (iepūlētu?) tu man eeffdj tafjg leelag ©afmu toafjtg, jo

manna grtbbefcfjana irr un paleef, fa eg toinna aiffefjgelg pa liftu

lifjbg toinna frefjflam. (Eg paleefu toiff nabbagafatg un fliftafatg

Satog 33rafjlig 3efjfa 2lnbfd)e

Valmieras draudzes sievu māsu kārtas palīdzētājas, Val-

mieriešu Ģibža saimnieces Marijas vēstule Hernhūtes sievu

kārtas priekšniecei Benignai f. Vatevillei, dzimušai f. Cin-

cendorfai 34
:

3Hif)fa un bafjrga <3Hafjfa

$o fa33ifcfju eg nabbagat (Eg jufjtu ifbcenag, fa mang prafjtg un

6irbg lufte ne fur mifjfafi irr fd pee ta Oefjrina un tafjg bafjrgag s>rau=
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bfeg. (San efmu appaffd) nifneem toalbneefeem, gan ar fajufjtu fatou

toafjrbfibu papillam, bet eg turrofjg pee <3atoa affinatna toifjra, tag paeet

man fa mitjfla ifbeenag tafjbag toefjrgu mofoifcfjanag un mang

fag man nabbabfiti par ftipprumu un (Sirbg [ufti irr, fufjft mannu firbi

auafcfjin eeffcfj affarafjm preeffcfj toinna, fab toinfcfj man ug fatoafjm affi=

nainafjm rofjfafjm nefg. eg efmu gcfjo brifjbt taid prafjtd, fa toinfcfj

mann fd fatou toafjrgultti Itfjbf gatld flafjtu bufjg, un pateefu ta it flifta

ftrbgnina (Bibfcbe SHarrig.

Liepas draudzes viru brāļa priekuliešu vai lenciešu Pinderu

Jēkaba vēstule brāļu draudzei Hernhūtē 35
:

sHanna mifjfa braubfe. $ametjr manna mafjie bfifjtooja, biju eg

toeeng faugf fofjfg un bftfjtooju mannag beenag td projām, &amefjr

toinna irr pee gefjra aiggafjjuft, irr tag man fetoifcfjfi nefjmig

un tab irr man toeenojig fofjpa ar manneem brafjfeem un eg ne toarru

igteift ar iufjfftofcfjam mefjlefjm, fo eg egmu juitig un toefjl jutjtu. eg

rebfofjg toigfu mannu toafjrbfibu preeffcfj ta sefjra, bet tur flafjt nogrim=

ftu (norimstu?) pafjr (par?) toinna mifjfu 3eefcfjanu un toafjtim. eg

faunof)g pee ļtoigfag fdjefjlaftibag, fo tag un ta braubfe man

fneebf, un fa man nabbagam toaffag irr fajo ftfjmiti raffnfjt, fab eg to

bfirbeju, tab bij man toairaf agfarag ne fa toafjrbi. efeet baubfretg

ftoei3inata, mifjfa braubfe. eeffcfj fcfjefjlaftibag un fopfcfjanag paleef

jutjfu fliftafa firbfnina $efjfob

Valmieras draudzes (?) vīru kārtas darbinieka, Jaunburt-

nieku Skundriķa Jāņa un viņa sievas Mariefas vēstules at-

tiecīgiem Hernhūtes brāļu draudzes kārtu priekšniekiem 36:

mifjfa ©irbgnina 3afynisl

$Hanna ©irbg ftafjto ug mannu affinainu mofjfu 3efyv'mu un ug to

3)raubft, un ta man irr pee Sirbg mifjltgt toinnu mifjfofjt, toinna affinig

un toafjtig fajuft un arr mannug brafjfug mifjfofjt. Sag ir toifg, fo eg

teto toarru rafftifjt. eg ftoei3inaju toiffu ©raubfi uu pateefu jufjfu bratjlig

©funbrifa gafjnig.

mifjfa (Sirbgnina 33enninel.

3Han frr mif)K 6cfjini laifa pee ta Sefjrina. §>afcfju reifi gan jufjtu,
fa nogrofjfifjtg tofjpu no ta bet pee ta eg tofjpu grefj3inee3e un

ffufjpftu mannu Sefjru tapefj3- eg fajufjtu, fa man tif grufjti teef beg
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manna bftf)trjof)t („)Safjg afftnainag toatjtinag ir mannu ffrbi

it mifjfag.(") eg gribbu labpratjt eebotjteeg tafjg maljteg toabbifctjand

un fotjpfcfjand un ftoet3tnaju toiffu 3)raubfi un to mifjm mafjtt Simta

(Srunbrifa

Neuzņemta puišu brāļa valmieriešu Priedes Mārča vē-

stule 37
:

eg efmu gan toafjfcfj pee mannag juffcfjanag. §>afcfju brifjbi irr tif

rnifjft bijtg, fa gan ne toefjleiu noeet, bet baubfreif irr manna Sirbg no*

flifjfbama un nemeeriga teef. SSet taf 3ittu pabofjmu ne firmu, fa

patg ftafjtoefjt preeffcfj ta un to gan ti33u, fa toinfcfj patg ffai=

brafi finn mannu flafjfcfjanu ne fa eg toarru igfa33ifjt. eg lufjbfu, fa

jufjg peeminnat man preeffcfj ta 3ittu eg ne firmu, fag man

toarret palifjbfefjt. eg gribbu ug toinna 3eefcfjamt paftafjtoefjt. lufjbfat

to fa iomfcfj man fatoag toatjttg bofjb ffaibrafi fajuft. eg efmu

tag nabbaqē STtafu^

Smiltenes draudzes puišu brāļu kārtas darbinieka Lūpīša

(Lubiķa?) Jāņa vēstule grāfam Christjānam Renātum f. Cin-

cendorfam (f 1752), puišu brāļu kārtas priekšniekam Hern-

hūtē 38
:

¥RanB mifjfaig bratjltg &riftel. $ab eg nefajufjtu to afinainu
tif tutou, tab bufjg man mirt, bet fab eg to fajufjtu, tab irr man it mifjfi.

ta eg paleefu jutjfu nabbaa,ē brafjltg £ufjpit gafjnig.

īpatnējā brāļu draudzes domu un jūtu pasaulē ļauj ie-

skatīties vēl dažu vēstuļu izvilkumi 39: „Es vēlējos tur (pie

Pestītāja kājām) palikt un to asini no viņa caur raktas mie-

sas sūkt un laizīt... Es daudzreiz tāda nabaga plika sirdsniņa

jūtos, ka man pietrūkst visos kaktos, tādēļ, mīļās sirdsni-

ņas, pieminiet manis daudz reiz priekš tā Pestītāja, lieciet

man uz viņa sirds." (Liepas draudzes puišu brāļu priekšnieks
Lenču [?] Rāceņa Jēkobs). „Gan pieminos visas kopšanas

un vērtīgas stundas, kur tas Jēriņš ir mūsu vidū parādījies

un man caur svaidījis ar saviem līķes tvaikiem un savu moku

miesu iekš sirds nomālējis. Dažu reizi ir tā bijis: kaut vien

acis būtu atvērtas, tad jau viņu redzētum vidū staigājam..."

(Rāceņa jēkobs). „...
Es nevaru neko, kā savu sliktumu
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rakstīt, ka es neesmu ik stundas ēzdams no tā moku līķīša,

un ka es vēl tik sauss esmu pret manu Pestītāju, tas man

gauži sāp..." (Veismaniešu Stiķeņu Mārcis). — „Mana jušana

ir šinī laikā redzēt manu jēriņu it sviedrainu un dažu reizi

redzēt viņa asiņainās saplai(sāju)šas lūpas, ka tās man tik

mīļi skūpsta iekš manas vājības. Un kad jūtu viņa kūpēdamu

ciešanas tvaiku, tad ir man tik mīļi un redzu to Pestītāju
visu asiņainu un viņa caurdurtu sirdi un caur cauriem savai-

notu. Tas manim visai izkausē..." (Līvēniešu Ūbeļu Pēteris —

no slimības gultas). — „Es sveicināju tev sirdsmīlīgi. Es ne-

vēlējos citādi būt kā Jēra brūte palikt, un lai es gan jūtu,

kad man kas pietrūkst, es tak gribu tā Jēra sāpju lons palikt
līdz mūžībai un lūdzu tev piemini manis priekš Jēra..." (Smil-

tenes Dzellīšu Mādža). — „Mana ilgošana ir ikdienas savu

asiņainu brūtgānu sajust un pie tā man iet gaužām mīļi. Kad

gribētu izrunāt, tad vārdi trūkst manim, cik gauži mīļi iet*.."

(Jaunraunas Baba). — „Kad es jūtu viņa apkampšanu, tad

raud mana sirds, no mīlības izkusdama. Es gan gribētu vai-

rāk rakstīt, bet vārdi trūkst man manu būšanu izrunāt.."

(Kauguriešu Gaides Marris). — „Mana sirds ilgojas ik stundas

pēc tām siltām asins lāsītēm, kas manu sirdi, miesu un dvē-

seli uzsprišina..." (Liepeniešu Lubiņu Jānis). — „Es ilgojos ar-

vienu pēc šo svētīgu prātu tos asiņainus ģīmjus paturēt klāt-

būdamus un, kad sev jūtos pie asiņaina brūtgāna krūtīm un

no viņa sānu avota iekš manim tekam tās straumes manas

svētības, tas man gluži izveseļo, sirds tiek mīksta, silta un

raudādama priecājas par asiņaina Pestītāja žēlastību, par viņa

pelnīšanu un mokām. Bet kad tas man pietrūkst, tad ir gau-
žas sāpes un nāves mokas, un tamēr diedelēju, kamēr atkal

jūtu..." (Benča Lauris no Cēsu pilēniešiem). „Kad tas (jērs)

man nav tuvu jūtams, ir tad es esmu kā mirons, tādēļ iet

mans kārums allažiņ pēc mana Pestītāja..." (Pinderu Pēte-

ris).
„... pieminiet mani arīdzan, jo es esmu viens mazs

putraimiņš un pīšlīts, kas tik saukties drīkstas..." (Valmie-
riešu Kuņģēla Jēkobs). —

„...
Es esmu no pirmās žēlastības

laika pie brāļiem gājis, bet to brīdi neko nejušu. Tas nu ir

3 gadi, kamēr es no jauna ko iesāce just. Pusgads nu būs,

kamēr man it mīļi tapis. Es sajutu, ka mana sirds uzskatīja

uz puišu lietām, iekārodama bij pēc citām bildēm un es sa-
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jute, ka tas man grūti tike, to es stāstīju maniem brāļiem un

dzirdēju, ka tas Pestītājs tādus ar mīļo, tad es dabūju jaunu

sajušanu un tika pārliecināts, ka tas Pestītājs ar priekš man

savu asini izlējis un no tā laika man ir mīļi pie vātīm pa-

likt. Savas sliktības dēļ dažu brīdi bailes nāk, bet es iemu

tāds pats pie Pestītāja, tad akai mīļi tiek. Es nu gan vēlētos

vienu pastāvīgu sirdi iekš Jēra vātīm..." (Blomēniešu Dillī-

tes Andžs). — „Kamēr es varu to līķi (Jēzus miesu) īsteni

skūpstīt, man patīk iekš manas mīļas kārtas palikt un tās

kārtas svētību baudīt." (Jaunatas Jēkobs). — „Tik vien topu

klusināts un atspirdzināts, kad tās siltas vāšu vēsmiņas manu

sirdi cauri iet" (Kundziņa Mārcis). — „Šinī laikā man ļoti

mīļi un svētīgi iet iekš mānās puišu kārtas, es iesāku pa-

drusciņ just un baudīt to kārtas svētību un vēlējos iekš ma-

nas kārtas dzīvot, kamēr es līdz dibenam to caur bauduu."

(Priekuliešu Podiņu Andžs). „...
tā baudīšana, ko es jūtu

no Jēra mocības ir katrā brīdī it jauna, it kā pirmo reiz jū-
tama un tad tā pagājusi baudīšana dzemdē vienu neapnīk-
stamu kārošanu uz nākamu baudīšanu." (Ruckēniešu Bikara

Jānis). — „Man ir mīļi iekš manas kārtas. Dažu brīdi do-

māju, kaut iekš manas kārtas mājā aizietu..." (Lāčastes Jā-

nis). — „Mans mīļais Pestītājs, tu būsi priekš man un ma-

niem brāļiem gādāt visas mūsu darba dienas par zabata die-

nām darīt, visas mūsu garās nedēļas par īksām stundām iekš

tavām vātīm un asins pārplūšanām... Es rakstīju kādas trīs

stundas, bet tas laiks pārgāje kā viena minūte... Cik es gri-

bēju, ka būšu rakstīt, tik mīlības asaras nolije..." (Podiņu

Lauris).
Nav nekādu drošu pieturas punktu, lai noteiktu, vai un

cik lielā mērā vēstuļu pārrakstītāji grozījuši oriģinālu rak-

stību un pārtaisījuši valodu un izteiksmi. Bet saturā ir vienā

otrā vietā tieši norādījumi, ka rakstījuši paši latviešu zem-

nieki» 1111 ar* diezgan daudz personiska rakstura piezīmju, —

lai drīkstētu pamatot uz tām zināmus spriedumus par latviešu

brāļu un māsu garīgo rosību un reliģisko dzīvi. Viņu izteik-

sme ir gandrīz verdziskā atkarībā no viņu jaunajiem skolo-

tājiem — Hernhūtes brāļiem un viņu rakstītām un iespie-

stām runām un dziesmām. No turienes aizgūti visi, reizēm

tieši piedauzīgie, izteicieni par cietēja Pestītāja brūcēm, vā-
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tīm, asinīm, miesu („līķi"), skūpstīšanu, apkampšanu utt. Diez-

gan bieži arī tieši citēti brāļu dziesmu pantiņi. Tik viena

otra spējīgāka latviešu darbinieka (Ķīša Pētera, Šķestera Pē-

tera, Kuņģēla Jēkoba, Benča Laura, Podiņu Laura v. c.) iz-

teiksmē izpaužas pa patstāvīgai domai, radot gleznas un sa-

līdzinājumus; bet arī viņi netiek vaļā no vispārējās modes,

sk. piem. Šķestera Pētera vēstules izteicienus: „viladelvišķie

brāļi" un „pilger draudze". Šāda atkarība dabiska, jo latviešu

brāļu draudžu darbiniekiem nācās runāt un domāt par lie-

tām, kas agrāk bij viņiem bijušas svešas, un šādos gadīju-
mos mācekļi mēdz aizgūt no saviem mācītājiem līdz ar do-

mām arī vārdus un izteicienus. Un ar pirmo mēģinājumu

grūtībām izskaidrojama arī neveiklība un neskaidrība formā.

Arī jūtu un reliģisku pārdzīvojumu ziņā vērojama paraugu

ietekme. Bet latviešu vīri un sievas, puiši un meitas, sekojot
svešiem paraugiem un vadībai, ir ieguvuši jau patstāvīgus re-

liģiskus pārdzīvojumus, mācījušies pazīt ticības spēku un svēt-

laimību, reliģiskās tikumiskās dzīves paisumu un bēgumu, kā

arī iemīlējuši savus vadoņus, savas draudzes, draudzītes un

kārtas pulciņus. Tādēļ ir interesanti un vērtīgi arī pēc sa-

tura šie pirmie latviešu zemnieku reliģiskās patstāvības lieci-

nieki viņu ceļā uz iesakņošanos kristīgos pasaules un dzīves

uzskatos, — gan īpatnējā brāļu draudzes uztvērumā un pie

tam vienpusīgā neveselīgā pārspīlējumā 40
.

10. BAZNĪCAS GAITAS.

i. Baznīca un kapsēta. Astoņpadsmitā gadsimteņa pirmos

divos gaddesmitos baznīcas gandrīz visās draudzēs uzrādīja

kara postījumu, ugunsgrēka un laika zoba pēdas, kas darīja tās

baznīcēniem neērtas, nepatīkamas un pat nelietojamas. Līdz

Nīštates miera līgumam šur tur bij gan arī izdarīti jau re-

monta darbi, bet tie bij veikti steigā un nepilnīgā veidā un

vienā otrā vietā atkal jau krituši posta varām par upuri.

Dokumentu ziņas par baznīcu stāvokli divdesmito gadu sā-

kumā diezgan trūcīgas. Bet atsevišķas piezīmes, 1723. un 1724.

g. muižu revīzijas protokoli 1
un 1726./1727. g. baznīcas vīzitā-

cijas protokoli dod tomēr iespēju, sniegt pārskatu par baznīcu
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lielāko tiesu jau līdz 1727. g., kad landtāga pirmo reizi nopietni

aizkustināja jautājumu par baznīcu jauncelšanu un labošanu.

Labā vai cik necik ciešamā stāvoklī atradās 1726./1727. g-

kādas 37 baznīcas. Aizkrauklē baznīca labota īsi priekš 1727. g.

un vīzitācijās laikā atrodas labā stāvoklī. Ādažu baznīca la-

bota 1725. g. Allažu baznīca 1726. g. ar diezgan lieliem trū-

kumiem, Alojas labota 1726. g. Alūksnes baznīca jauna,
Āraišu baznīcā šis tas jālabo. Burtnieku baznīca labota 1726.

g, (?). Cesvaines baznīca jauna, bet ar salmu pagaidjumtu

un visādiem trūkumiem. Daugavgrīvas — uzcelta 1725. g.,

Dikļu 1722. g., bet atrodas 1726. g. diezgan sliktā stāvoklī,

ar salmu jumtu. Dzērbenē baznīca ir koka, salmu jumtu, uz-

celta 1721. g. Ērgļu baznīcai 1727. g. mazi trūkumi. Gaujienā
(laikam 1724. g.) uzcelta jauna krusta baznīca, bet tai uz-

likts tikai pagaidu jumts, logi nav ielikti vēl 1727. g. un iekš-

puse pilnīgi neiztaisīta. Gulbenē un Ikšķilē baznīcas ciešamā

stāvoklī, tikai šis tas jālabo. Jaunpiebalgas baznīca uzcelta

1723. g. un ir laba. Katriņas un Krimuldas baznīcas vēl 1726. g.

ir ar trūkumiem. Kokneses baznīca 1727. g. ir puslīdz labā

stāvoklī, Lejasciema — ar trūkumiem, jālabo. Liepupes baz-

nīca laba, tāpat arī Limbažu, bet Matīšu un Mazsalacas

— ar trūkumiem. Nītaurē baznīca — jauna, labu salmu jumtu;
Palsmanē — ciešamā stāvoklī. Raunas baznīca atjaunota,
bet 1724. g. vēl bez soliem. Ropažu —

ar trūkumiem. Siguldas
— ar trūkumiem. Skujenes baznīcai salmu jumts, solu vietā

nolikti baļķi, kur apsēsties. Straupes baznīcai jālabo jumts.

Trikātas baznīca puslīdz labā stāvoklī, Turaidas — jauna. Par

Valkas tuvāku ziņu nav. Valmieras baznīca 1720. g. otr-

reiz izdegusi, bet atkal atjaunota. Vecpiebalgas sākta la-

bot 1723. g., logi aizbāzti salmiem, salmu jumts. Zeltiņa baz-

nīca — jauna 1725. g. Trūkumi konstatēti visvairāk kā jumta,

pa daļai arī kā velves vai torņa bojājumi. Vietām nav, kā

pienākas, solu.

Kādai pusei draudžu jāiztiek vēl bez labas baznīcas vai

jāpulcējas pavisam nožēlojamās, pat bīstamās telpās. Carni-

kavā vēl nav baznīca uzcelta un dievkalpojumus tur muižā.

Cēsu draudzē Katrīnas baznīca izpostīta, no kapellas Lie-

pasmuižā palikuši tikai zvana balsti ar zvanu; bet Jāņa baz-

nīca pašā pilsētā bijusi jau kopš 1713. g. ļoti bēdīgā stāvoklī,
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un tikai tad, kad 1724. g. (beigās?) vīzitācijā atrada to tādā

stāvoklī, ka bij jābaidās iet iekšā, tad varēja iekustināt drau-

dzi uz ziedojumiem, lai varētu savākt aplēstos 700 dālderus;

bet darbi ievilkās līdz 1727. g. pavasarim. Dolē 1726. g. ceļ

jaunu baznīcu, zemnieki tai dod ziedojumus. Ērģemē 1726.g.
10. 11. noturētā vīzitācijā atzina baznīcu par tik nožēlojamu, ka

ieteica celt jaunu „Dievam par godu". Ēvelē trīs dienas vē-

lāk pieņemts līdzīgs lēmums. Jaunpils baznīcai jumts pa-

visam caurs. Kalsnavā baznīca slikta, vīzitācijās laikā liek

celt jaunu. Lazdonas baznīcā iespēris zibens 2. VIII. 1722. g.3

un tā nodegusi, bet līdz 1727. g. vēl nav atjaunota. Lē -

durgā baznīcu atrada 22. 11. 1726. ļoti sliktā stāvoklī un uz-

deva līdz Jāņiem sagādāt rīcības kapitālu jauncelšanai. Liel-

salacā baznīca atrasta 1726. g. 28. I. tādā stāvoklī, ka drīz

sabruks, un tur bīstami turēt dievkalpojumus. Liepkalna
baznīcas sienas spīd cauri, solu nav nemaz. Liezerē jau

1719. g. varēja redzēt jumtam cauri vaļējas debesis, 1727. g.

vīzitācijā konstatē, ka nav vairs ne baznīcas, ne kapsētas pie

tās; dievkalpojumi jau 1724. g. pārnesti uz krogu. Lugažos

baznīcas 1726. g. nav, tā jāceļ. Lubānā baznīcu nodedzinā-

juši krievi 1703. g. (?), Ļaudonā tā nodegusi 22. 111. 1724. g.,

un ne viena, ne otra nav uzcelta. Madlienā baznīcas stā-

voklis 1727. g. vēl pasliktinājies (sk. augšā 73. lp.): jumtam redz

pilnīgi cauri („ganfz durchsichfig"), logu un grīdas nav. Māl-

pilī baznīca arī ilgi stāvējusi bez logiem un laba jumta, un

vēl 1726. g. nav īsti kārtībā: bez griestiem un bez soliem. Pē-

terupē ļaudis tikai labā laikā var sanākt baznīcā, lietaiņā

laikā skolotājs lasa sprediķus krogū. Rubenē 1724. g. diev-

kalpojumus tur baznīcas mūra korī, bet arī tur top ar katru

dienu bīstamāk pulcēties. Rūjienā baznīcas jumtam tek

lietus cauri, 1726. g. atzīst par nepieciešamu viscaur pilnīgu
remontu (totale und gāntzliche reparation). Siguldā jumts

caurs. Skultē 1726. g. ceļ vēl jaunu baznīcu. Smiltenē

pēc divreizējas degšanas 1702. un 1708. g. baznīcas mūri 1715. g.

bij dabūjuši dēļu jumtu, bet tas nebij labā stāvoklī, un 1727. g.

vīzitācijās kommisija prasīja baznīcas pilnīgu izlabošanu. Sun-

tažos baznīca stipri ietrūdējusi, ļoti ieteic remontu 1726. g.

Umurgas baznīcai nepieciešami labojumi, Vangažu baz-

nīca bez jumta. Vestienā baznīcu 1727. g. atrod bēdīgā
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stāvoklī, torni bojājis negaiss („vom Weter laediret"), nepie-
ciešams remonts. Vietalvā arī baznīca ļoti sliktā stāvoklī,

tā ka vīzitācijās kommisija pavēl celt jaunu.

Kur nav baznīcas, tur izlieto tuvākās plašākās telpas: kro-

gu, muižas riju uti. Tā tas bij vēl 1727. g. Apukalnā, Tirzā

un Lizumā (Velēnā), Liezerē v. c.

1727. g. landtāgs un sekojošās speciālās vīzitācijās radīja

lielāku rosību. Drīz iesvētīja jaunas vai pamatīgi pārbūvētas
baznīcas: 1727. g. Cēsīs Jāņa baznīcu, Nītaurē, Skultē (jumts
pusē skaidu, pusē salmu), Gaujienā (akmens?), 1728. g. Apšu

(Lodes) baznīcu un Umurgas baznīcu, 1729. g. Carnikavas,

Kalsnavas, Lēdurgas, Lielsalacas, Lugažu, Mazsalacas un Li-

zuma baznīcu, 1730. g. vēl Ignacija kapellu Inčukalnā un ap

to pašu laiku arī Ādažu, Aizkraukles (akmens), Apukalna, Bērz-

aunes, Tirzas, Doles, Liepupes, Madlienas (akmens), Ļaudo-
nas un Skujenes (akmens) baznīcu.

Pēc 1730. g. vēl nākušas klāt — 1732. g. baznīcas Ērģemē,
Lubānā un Vietalvā, 1735. g. Pēterupē (gribēja uzcelt jau
1732. g.), 1736. g. Aumeisferē, Lazdonā un Liepkalnā, 1737. g.

Limbažos (labota) un Liezerē un 1738. g. Burtniekos (labota).
Trīsdesmitos gados vēl celtas vai remontētas Āraišu, Ērgļu
(akmens), Jaunpils, Kokneses, Rūjienas, Vangažu un Vestie-

nas baznīcas.

Arī trīsdesmitos gados, liekas, gandrīz visas jaunceltās baz-

nīcas vēl koka; un salmu jumtus liek netik vien šādām, bet arī

no zviedru laikiem palikušām akmens celtnēm, piem. Ērgļos,
Madlienā, Skujenē (kārniņus uzlika 1741. g.). Retas bij akmens

baznīcas ar kārniņu jumtu, piem. Āraišos, Raunā, Smiltenē.

Lielāko tiesu visas draudzes muižas kopā cēla baznīcas.

Attiecīgajās draudzēs, zināms, arī pilsētas piedalījās. Kā ko se-

višķu min tādus gadījumus, kur baznīcu ceļ viena persona.

Piem. Lugažu īpašnieks landrāts K. J. Vrangels bij devis krievu

gūstā solījumu atjaunot baznīcu cx propriis (paša līdzekļiem)
un to arī izdarīja 1729- g., uzņemdamies arī turpmākos re-

montus 2
.

Aumeisteres baznīcu cēla 1735./36. g. viens pats pa-

trons majors J. f. Vulfs 3
. Ignacija kapellu Inčukalnā bij uz-

cēluši zemnieki paši saviem līdzekļiem vien, un prāvests Neu-

hauzens iesvētīja to 1730. g.
4
. Vīzitācijās protokoli vairāk-

kārt min lielākus atsevišķu personu ziedojumus (100 dālde-
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rus). Ziedotāju starpā sastopami arī muižu pareizticīgie īpaš-

nieki 5
.

Celšanas darbos zemnieki deva darba spēku par brīvu

un tādēļ izdevumi arī nebij visai lieli. Virskonsistorijai ie-

sniegtā Liepkalna baznīcas celšanas darbu specifikācija rāda

kopsummu 233 rubļus 6
.

Raunas baznīcas torņa skārda jumts,
ko zemnieki liek uzlikt par saviem līdzekļiem 1740. g., iz-

maksā ap 400 dālderu 7
.

Cēsu pilsētas baznīcas remontiem

aplēš izdevumus 700 dālderus. Kroņa draudzēs arī kronis deva

līdzekļus baznīcas celšanai vai remontam (sk. augšā 98. s. lp.).

Ģenerālvīzitācijas protokoli 1739- un 1740. g. liecina, ka

tai laikā nemaz nav bijušas baznīcas vēl Ādažu filiālē Gar-

kalnā, Straupes filiālē Augstrozē, Dzērbenes filiālē Drustos

(kur dievkalpojumus turēja rijās, pirtīs un krogos vēl līdz

1750. g.), un Jumpravā, kas bij pievienota Lielvārdei. Bet bij

arī vesela rinda draudžu, kur tobrīd baznīcas vēl vienmēr

atradās vai bij nonākušas jo bēdīgā stāvoklī: Allažos, Cesvainē,

Gaujienā, Gulbenē, Ēvelē, Katriņā (uz brukšanu), Krimuldā»

Lielvārdē (satrūdējusi), Matīšos, Mālpilī (1728. g. bij sākuši

labot, bet vēl 1739- g. „pamatīgi jālabo"), Ogres muižā (uz

brukšanu), Palsmanē (veca, vajadzīga jauna), Rubenē, Ropa-

žos, Siguldā, Skultē (jau ļoti sliktā stāvoklī) un Turaidā (jau
„veoa"). Protokolu liecības par atsevišķām baznīcām tieši pār-
steidz.

Allažos baznīcas un kanceles bēdīgo stāvokli min jau

1729. g., bet 1739. g. vēl vienmēr baznīca ļoti slikta, pamatīgi

jālabo, kancele pavisam sairuši, rietumu pusē baļķi izšķobī-

jušies, nevar iet baznīcā bez dzīvības briesmām, tā varētu

nosist visu draudzi. Cesvainē stāvēja nenobeigta 1680. g.

sākta baznīca, kas arī nekad netika gatava. 1727. g. vīzitācijās

kommisija uzdeva uzlikt baznīcai jaunu dēļu jumtu. 1732. g.

vīzitācijās kommisija atzina, ka tā gan „jauna, bet ļoti slikti

celta: sienas viscaur izšķobījušās, jumts salmiem klāts..." Muiž-

turi izskaidro, ka baznīca nevarot dēļu jumtu nest un tādēļ
uzlikts atkal salmu jumts, bet solās izgatavot dēļu jumtu dro-

šības dēļ, ja valdība kaut ko dotu no savas puses; bet no tās,

laikam, neko nedabūja, jo vēl 1748. g. protokolā atzīmēts, ka

baznīcā daudz ko vajaga labot, un baznīcas priekšniekiem un

muižturiem atgādināti agrāko kommisiju rīkojumi. Ja pēc tam

remonts pamatīgi būtu izdarīts, tad gan, laikam, baznīca ne-
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būru piedzīvojusi, ka 1758. g. 29. decembrī vētra to apgāza.

Par Gulbenes baznīcu 1748. gada vīzitācijās protokolā ie-

rakstīts: „baznīca gandrīz bez jumta, sienas šur un tur vaļā

(„hin und wieder offen"), un pati baznīca vispār tik tuvu sa-

brukšanai, ka jātur rūpes, ka viņa jo viegli varētu sagāzties
un visa draudze atrastu tur savu kapu". Gulbenes muižas

pārvaldnieks ziņo gaņ, ka materiāls jaunai celtnei lielāko tiesu

jau piegādāts, bet baznīcai neesot nekādu līdzekļu, kādēļ esot

jālūdz izgādāt naudas pabalstu no augstās valdības. Ēveles

baznīca 1739- g. ļoti slikta („von Hertzen schlecht"), tā ka

nedroša sprediķošana. Krimuldā reiz gan izlabots jumts, bet

tornis sapuvis, baznīcā 1739. g. viena grīdas puse sapuvusi,

kancele atbalstīta ar 3 sētas mietiem, mazās durvis sabrukušas,

sakristejas jumts atbalstīts ar 3 stabiem. Matīšos baznīca

celta 1687. g., bet 1739. g. „nevar vairs bēdīgāka būt", koka

velve gandrīz pavisam sapuvusi, „laikam gan neizturēs šo va-

saru", pa lielām durvīm tek iekšā ūdens, jumta kārniņiem
var redzēt cauri, sakristejā iet lietus un sniegs iekšā, īpaši pa

salauztajām durvīm. Rubenē kaut kādi labojumi būs bijuši,
bet 1739. g. baznīcai pakši šķobījās, jumts — caurs; bet ka-

mēr daži muižturi vēl vīzitācijās laikā spriež, ka tā vēl itin

laba, kāds Cimmermanis sola uzcelt jaunu akmens baznīcu.

Par Ropažu baznīcu spriež 1739- g-, ka tā apdraudē dzīvību,

un Siguldā vēro, ka kaut gan remontu nepieciešamība kon-

statēta jau 1729- g., tomēr arī pēc 10 gadiem vēl baznīca nav

labota, jumts bojāts, lietus un sniegs nāk iekšā.

Arī dažās agrāk celtajās un izlabotajās baznīcās darbs iz-

darīts tik pavirši un iebūvēts slikts materiāls, ka 1739- resp.

1740. g. nepieciešami remonti. Tā Alojas baznīcā „daudz vēl

jālabo iekšpusē un ārpusē", Dzērbenes baznīcai īpaši pak-

šos, jo tai nav apšuvuma" (nicht verkleidet), bet arī citur

sienas caurredzamas", kancele arī puslīdz uz sabrukšanu, sal-

mu jumts gan izlabots. Ērģemes baznīca vispār slikti tai-

sīta, dēļu jumts laiž ūdeni cauri, pakšos baļķi sasprēgājuši un

sapuvuši. Rūjienā gan nesen labota baznīca, bet tomēr jā-

labo tornis, sakristejā un jumts „vēl šo vasaru". Skultes

priekš 12 gadiem celtā baznīca nošķiebušies, ļoti sliktā stā-

voklī, tā ka pamats un jumts gada laikā jālabo. Skujenē
mūri gan stingri, bet trūkst jumta. — 1734. g. vīzitācijās kommi-
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sijai Gaujienas mācītājs Einbergs sūdzējās, ka 1727. g. cel-

tais baznīcas jumts laiž lietu cauri un lietus laikā viņš nevar

stāvēt kancelē. Kommisija deva baznīcpriekšniekiem nopietnu

brīdinājumu, bet līdz 1735. g. novembrim nekas nav padarīts,
un Einbergs ziņo caur prāvestu Virskonsistorijai par nožēlo-

jamo baznīcu 8
.

Bet arī vēl 1748. g. tā atradās ļoti sliktā stā-

voklī: „jumts pavisam sabojāts un lietus spiežas visur cauri,

tornis viss izgāzies uz vienu pusi, pamats pavisam noskalots

un izkritis, baznīcas trepes pavisam sapuvušas". Arī 1725. g.

celtā Zeltiņa baznīca 1748. g. jau „puslīdz sabrukusi". Bet

Lubānas baznīca izrādās uzcelta tik maza, ka tur tornī zva-

nam nav lāgā vietas. Apšu baznīcai atkal nav kārtīgas grī-
das un jumts caurs.

Tā drošas ziņas apstiprina, ka lielās ģenerālvīzitācijas lai-

kā apm. % Vidzemes latviešu baznīcu atradās nepienācīgā

stāvoklī. Saprotams tādēļ Kampenhauzena memoranda slē-

dziens: „lielākā baznīcu daļa brūk kopā un sabojātas...", un

muižturi „bieži laiduši atgādinājumus pār galvu („6fters mo-

nitoria fruchtlos ergehen laszen") 9
.

īstenībā tikai četrdesmitos un piecdesmitos gados baznīcu

stāvoklis viscaur uzlabojās. Neminot vīzitācijās ierosinātos un

uzdotos remontus, var atzīmēt vēl šādas jaunbūves: Lielvārdē

akmens baznīca 1747. g., Drustos un Gulbenē 1750. g., Palsmanē

1752. g., Allažos 1758. g., Biķeros un Mālpilī (abas akmens)
1766. g., Liepkalnā un Vestienā (akmens) 1767. g.

10
.

Bet arī

šīs baznīcas vēl pa daļai koka ēkas. Tikai uz gadsimteņa bei-

gām lielumā un visumā bij izpildīts priekšraksts, ko jau 1671. g.

bij zviedru valdība ierakstījusi baznīcas virspriekšnieku pie-

nākumos, proti: „pārliecināt muižturus, lai baznīcas, cik vien

izdarāms un iespējams, tiktu celtas no akmeņiem, sabrukušās

tiktu visderīgāk izlabotas un pastāvīgā labošanā uzturētas" 11
.

Sakristejā pie baznīcas bij mācītāja ērtības labā. Sevi-

šķa nozīme tai bij ziemu: pati baznīca bij auksta, bet sakri-

steju varēja apkurināt Taču ne visām baznīcām bij sakristejā
klāt. Cēsu apr. pirmā iecirknī, piem. 1740. g. nav sakristejas

pie Āraišu, Dzērbenes, Ērgļu, Madlienas un Palsmanes baz-

nīcas, un arī Jaunpilī tā nav pilnīgā kārtībā. Bet otrā ie-

cirknī sakristejas gan visur atrodamas, taču Apukalnā, Gau-

jienā un Lazdonā nav sakristejā ne krāsns, ne kamīna. Sildot
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sakristeju vaļējam oglēm, ka tas tieši teikts par Lazdonu, ogļu
tvans gāja iekšā baznīcā un tapa nepanesams

l2
.

Baznīcas košumam noderēja altāra segas un lukturi. Tos

arī sastopam visu baznīcu inventāros, gan glītākā, gan vien-

kāršākā veidā; tie mēdz būt draudzes muižturu kundžu dā-

vinājumi. Tāpat sadāvināti dievgalda rīki: alvas vai sudraba

kauss un patena ar attiecīgo pārklāju. Tūlīt pēc Ziemeļu
kara vienā otrā vietā gandrīz nekas no visa tā nebij pa-

licis 13
,

bet uz 1739-/1740. g. ģenerālvīzitācijas laiku jau inven-

tāra sarakstos atrodam visus piederumus pienācīgā skaitā, līdz

ar bēru segām un vienu otru grāmatu. Dažās vietās bij divēji

dievgalda rīki: kungiem — sudraba, zemniekiem — alvas (Val-

mierā). — Sarakstos vairākkārt atzīmēti arī zemnieku ziedojumi
baznīcai: zvani (Aizkrauklē, Smiltenē, Valmierā 1713. g-, Vie-

talvā), bēru segas uti. — Kokneses baznīcai zemnieki nopir-

kuši zvanu, un kad tas bij saplaisājis, tad sfukmaniešu Zvirgzdu

Indriķis licis to pārkausēt un pārliet.

Ērģeles 18. gs. pirmā pusē bij atrodamas tikai retās baznīcās.

Minētās ģenerālvīzitācijas laikā ērģeles (pozitīvs) ir Doles, Rau-

nas, Valmieras, bet 1736. g. celtai Aumeisteres baznīcai tikai

iesvētīšanas dienā. Rūjienā, Valkā un Cēsīs ērģeles priekš

Ziemeļkara bijušas, un abās pirmajās pa vīzitācijās laiku ap-

spriežas arī par pozitīva pirkšanu, resp. dāvāšanu un ērģelnieka
algošanu 14

.

Priekšējie baznīcas soli bij muižturu, pats pirmais — pa-

trona lietošanā. Lielākai muižai bij katrai savs sols, mazākām

muižām bij jāiztiek divām ar vienu. Aiz muižturu soliem bij
mācītājmuižas sols, kurā bij brīv sēsties arī studentiem. Pēc tam

nāca muižkungu un citu muižas kalpotāju sols. Muižturu starpā

reizēm bijuši arī strīdi par solu kārtību, Kampenhauzens at-

rada par vajadzīgu pat īpaši norādīt uz šiem strīdiem, līdzās ar

strīdiem par patronāta tiesībām un kapu vietām baznīcā 15
.

Zemnieku solos, liekas, bij arī noteikta sēdēšanas kārtība —

vieglākas kontroles dēļ. Vienā otrā Cēsu apriņķa draudzē, kā

tieši minēts, sēdējuši pa pagastiem (Cesvainē, Piebalgā), Burt-

niekos sēdējuši baznīcā pa muižu novadiem utt. Kādā vietā

minēts, ka nabagiem bijuši īpaši soli pie durvīm. — Visos

solos, kur vien tas bij iespējams, mēdza ieturēt vīrieši savu un



369

sievietes savu pusi. Solu skaits zemniekiem, kā no augšējiem

datiem redzams, vēl bieži bij nepietiekošs un paši soli bēdīgā
stāvoklī.

Baznīcas plānā bij kapu vietas. Muižturu dzimtu kapu vietas

atradās korī abās pusēs, katrai dzimtai īpašā vietā. Mācītāja

kapa vieta bij parasti altāra priekšā. Pērminderiem bij tiesība

uz brīvu kapa vietu pie lielajām durvīm.

Maz pievilcīguma mēdza būt toreizējās baznīcās. Dižens

ārējs izskats bij tikai vienai daļai no tām, un cik daudz

baznīcu var pieskaitīt šai daļai, — to nevar noteikt pēc ne-

pilnīgajiem aprakstiem. Bet krietni liels ir arī tādu baznīcu

skaits, kas izskatījās nožēlojamas, un viena otra no tām bij
pat par kaunu savai apkārtnei vēl trīsdesmitajos gados. Ka-

vēties šādās telpās — sevišķi, ja tās nevarēja pasargāt baz-

nīcēnus pret lietu, sniegu un salu, un ja aiz solu trūkuma nā-

cās stāvēt visu baznīcas laiku kājās — bij pati par sevi ne-

patīkama lieta. Baznīcās, kur bij daudz apbedīto, arī trūdu

gaiss varēja būt par apgrūtinājumu. Valmieras mācītājs F. J.
Brūninks raksturo baznīcas neērtības 1743. g. izmeklēšanas kom-

misijas priekšā šādiem drastiskiem vārdiem: „Ziemu baznīcā

jāsalst nost, vasaru jāmirst aiz miroņu smakas" (Im Winter)
mūsse man m der Kirche erfrieren, im Sommer vom Gestank der

Toden getodet werden).

Ap baznīcu atradās draudzes kapsēta. Noteikumi prasīja,

lai kapsētai būtu apkārt sēta, bet parasti tā nebij kārtībā.

Piem. Apukalnā vīzitācijās kommisija atrod 1748. g. sētu tā

nopostītu, ka maz vairs palicis no tās pāri. Ļoti bieži arī citur

vai nu visa sēta vai atsevišķām muižām un novadiem nodotie

posmi sairuši un nopostīti, īpaši vēl divdesmitajos gados. Tādēļ

vīzitācijās protokoli pastāvīgi atgādināja arī pienākumu rū-

pēties par baznīcas sētu un piedraudēja nepaklausīgajiem nau-

das sodu. Sētas bijušas vai nu baļķu gulsētas vai stāvkoku un

slīpkoku sētas.

Aprobežotā apbedīšanas laukuma dēļ vajadzēja drīz vien

rakt agrāk apbedītiem virsū. Tādēļ bij paredzēti īpaši kaulu

kambari, kur savāca kopā izraktos kaulus. Bet trīsdesmitos

gados tikai kāda puse no visām draudzēm varēja runāt par

saviem kaulu kambariem, un tie paši bij bieži bez jumta vai

viscaur sairuši. Kur kaulu kambaru nebija, tur kaulus meta
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kaudzē (Ikšķilē), pie sētas (Lugažos), vai pat sameta gravā
aiz kapsētas (Vestienā), vai savāca tornī (Straupē), vai ieraka

zemē (Salaspilī). Gaujienā mācītājs sūdzējās, ka izrokot pus-

satrādējušas mirušo miesas, un Burtniekos bij īpaši jāatgādina,
lai neizraktu arī celiņus, kaut gan tie klāti akmens plāksnēm.

Kur baznīca bij izpostīta, tur arī baznīcas kapsēta bij pa-

putējusi; dažās draudzēs pat atzīmēts 1726«/1727. g. vīzitā-

cijā, ka kapsētas neesot nemaz, piem. Liezerē.

Kas nebij bijuši pie dievgalda, tiem mēdza ierādīt kapa
vietu ziemeļpusē pie sētas. „Bezdievjus" raka ārpusē, reizēm

arī tieši „purvā"; par viņu apbedīšanu ievāca ziņas vīzitācijās.
Par kapu vietām un apzvanīšanu bij jāmaksā noteikta taksa

baznīcai, mācītājam, skolotājam un zvanītājam jeb ķesterim' 0
.

Pie baznīcas stāvēja soda stabs („kāķis"). 1739- un 1740. g.

ģenerālkommisija rekommandēja visur uztaisīt stabus, ja to

vairs nebūtu, gan ārpus kapsētas.

2. Baznīcas apmeklēšana un tās kavēkļi. „Katru svētdienu,

svētku un lūdzamu dienu ļaudīm jānāk no katrām mājām, cik

nu vien iespējams, bez izņēmuma, baznīcā, pie kuras tie pie-

der, sevišķi kad tur mācītājs tur dievkalpojumu (wenn darin

geprediget wird). Ja ļaudis rīkotos pret šo noteikumu, ka mi-

nētajās dienās no katrām mājām nebūtu kādi vai pat neviens

pats baznīcā dievkalpojumā, tad saimniekam un katram zem-

niekam, kas palicis negājis bez spiedīgas vajadzības, jāmaksā

pēc noteikuma, kas izdots jau 1669- g. toreiz noturētās baznī-

cas ģenerālvīzitācijas laikā, baznīcas lādei pirmo reizi 1 vērdiņš,
otru reizi 2 vērdiņi, un trešo reizi viņš jāpieslēdz pie baznīcas

soda staba („kāķa"). Baznīcas pērminderim, kas vai nu pats

bez spiedīgas vajadzības paliek minētās dienās baznīcā ne-

gājis, vai arī, slims būdams vai aizsūtīts (proti: darba gaitās),
nesūta nevienu uz baznīcu savā vietā, noteiktais sods jāmaksā

divkārt, un trešo reizi viņu tāpat kā citus zemniekus pienākas
pieslēgt pie soda staba. Katram pērminderim, vai tam, ko viņš

aizsūtījis savā vietā baznīcā, jāuzmana tie, kas viņam padoti,

un ja no katras mājas kādi, vai pat neviens pats nav ieradu-

šies, tad jāpaziņo mācītājam pēc dievkalpojuma beigām sakri-

stejā visi iztrūkušie vai, mācītājam neesot klāt, skolotājam,

lai viņus piezīmētu, un mācītājam jāsastāda un jāuzglabā sa-
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raksts tādā veidā, ka viņš to pēc turpmāka pieprasījuma var

uzrādīt, bet arī jādod baznīcpriekšniekam, un viņš tad cen-

tīsies ar muižturu palīdzību piedzīt un izpildīt noteikto sodu."

Tādu rīkojumu ieraksta 1739- un 1740. g. ģenerālvīzitācijas

protokolos. Stingrie zviedru laiku noteikumi un kūtro baznīc-

gājēju kontrole kopš divdesmito gadu sākuma vairākkārt bij

atgādināti gan mācītājiem un baznīcpriekšniekiem (piem. 9- 111.

1724. g.), gan pērminderiem, it īpaši vēl katras vīzitācijās laikā.

Tad arī paziņoja un atgādināja tos ļaudīm līdz ar citiem obli-

gāforiskiem baznīcas dzīves noteikumiem. Taču tie bij tādi

noteikumi, kurus nekad nevarēja diezgan daudzināt. Un at-

kārtojot tos, precizēja arvien jo noteiktāk prasības un sodu

par to neizpildīšanu. 1725. -1728. g. ģenerālvīzitācijas notei-

kumi atgādina baznīcpriekšniekiem viņu pienākumu sekot kūtra-

jiem baznīcgājējiem, uzdot pērminderiem uzraudzīt viņus un

uzlikt pelnītos sodus. Kontrole ap to laiku notikusi tikai retās

vietās, piem. Ādažos. Speciālās vīzitācijās nākošā gaddesmitā
vairāk tikai ievāc informāciju par to, kā draudze apmeklē baz-

nīcu un kādēļ to kavē, vienā otrā gadījumā piedraudot stūr-

galvīgajiem arī rīkstes. 1739. g. ģenerālvīzitācijas pirmos pro-

tokolos tikai lakoniski nodiktēti sodi par baznīcas neapmeklē-
šanu, atsevišķās vietās minot, ka par stūrgalvīgu atraušanos

no baznīcas var dabūt, gan tikai ar baznīcas virspriekšnieka

ziņu, rīkstes. Bet jo tālāk virzījās uz priekšu ģenerālkommi-
sijas darbība, jo vairāk viņa pārliecinājās, ka šai lietā vaja-

dzīgi vēl papildnoteikumi, un tā jau 1739- g. ģenerālvīzitācijas
otrā pusē ierakstīja protokolos visu augšā citēto rīkojumu,
kas tad tālāk figurēja 1740. g. vīzitācijā no paša sākuma.

Brīvajiem pilsoņiem naudas sods bij vēl lielāks: par pirmo

svētdienu 4, par otru 8 un par trešo orta jeb 20 vērdiņi sub

poena dupli.

Protokoli rāda, ka kūtro baznīcēnu sodīšana notikusi tikai

ļoti retās vietās. Tiešs aizrādījums uz soda vērdiņu iekasēšanu

atrodams tikai Vestienas draudzes protokolā 1748. g., bet ar

piezīmi, ka tas noticis tik kādu laiku. Mācītāji lielāko tiesu

apmierinājušies ar skubinājumiem un atgādinājumiem, vislie-

lākais lika pērminderim kontrolēt, kas nav nākuši baznīcā, un

reģistrēja tos pie sevis. Ja kāds arī piesūtīja sarakstus baznīc-

priekšniekiem, tad tālāku seku tiem tomēr nebij. Dīvainu lī-
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dzekli izmēģinājis Liepkalna mācītājs četrdesmitajos gados: lika

apķīlāt kūtro nācēju cepures, bet ar to gan neko nepanāca
17

.

Diezgan bieži dzirdami aizrādījumi, ka arī pērminderi paši

kūtri nākot baznīcā (Gulbenē, Koknesē, Liepupē, Liezerē, Ru-

benē, Siguldā); vietām pat apmierinājās ar prasību, ka katru

svētdienu būtu klāt viens no viņiem (Bērzaunē 1732. g.).
Pati kontrole nebij arī nemaz lāgā izvedama, īpaši lielās drau-

dzēs, kā to arī skaidri pasaka Burtnieku mācītājs (1739- g.).
Tāpat arī tos gadījumos, kad ļaudis, kas bij pieskaitīti vienai

draudzei, satiksmes ērtības dēļ apmeklēja kaimiņu draudzes

baznīcu. Dažreiz šādu iespēju izlietoja arī tikai par taisnības

iemeslu, lai atrautos no baznīcas. Citur ziņoja vīzitācijās kom-

misijai, ka sākuši gan kontrolēt baznīcēnus, bet tad atkal at-

metuši (Dzērbenē), vai arī nav ar spaidiem nekā sasnieguši (Lē-

durgā). Vairāk kā desmit draudzēs 18 pat tieši paziņo, ka kon-

trole, mazākais katru svētdienu, nenotiek. Un, cik var vērot,

tad baznīcas apmeklēšana no kontroles arī neatkarājās. Piem.

Alūksnē un Palsmanē, kur kontroles nebij, mācītājs tomēr at-

rada baznīcas apmeklēšanu par pietiekošu. Vispār gan arī

maz ir tādu draudžu, kur mācītāji atrada baznīcas dievkalpo-

jumu apmeklēšanu par labu, vai puslīdz labu, piem.: Alūksnē,

Apukalnā, Dzērbenē, Ērģemē, Jaunpiebalgā (?), Mālpilī, Pals-

manē, Raunā (līdz 1739. g.)> Ropažos (1739. g.)> Salaspilī un

Vecpiebalgā. Zināms, tāds baznīcēnu čakluma novērtējums va-

rēja būt diezgan subjektīvs un lielākā daļa mācītāju aprobe-

žojās ar nenoteiktiem izteicieniem: „nāk ne visai slikti", „vien-

mēr baznīca nav pilna", „labā laikā vairāk, sliktā mazāk" uti.

Carnikavā pērminderi konstatē, ka katru svētdienu vismaz viens

cilvēks no katrām mājām esot baznīcā.

Baznīcēnu skaits nebij arī pastāvīgs. Allaž atkārtojās aiz-

rādījumi, ka rudeņos un pavasaros mazāk ļaužu nāk baznīcā,

slikto ceļu dēļ; vispār sliktā laikā baznīcēnu esot mazāk. Ko

īsti nozīmēja toreiz aizrādījums uz slikto laiku, tas skaidri iz-

protams tikai tad, ja patur prātā, ka laba daļa baznīcu pat

nedeva lāgā nekādu patvērumu ne negaisā, ne ziemas aukstumā.

Un baznīcas ceļi bij vīzitācijās kommisiju sāpju bērns: ceļu

un tiltu labošanu vajadzēja vienmēr atkal no jauna atgādināt,
bet tik un tā rudeņos un pavasaros vienā otrā vietā bij tieši

neiespējams nokļūt uz baznīcu. Te bij ceļi neizbraucami, te
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upes pārplūdušas un tilti iznesti. — Valkas un Lugažu mā-

cītājs aizrāda uz dažādām sezonām baznīcas apmeklēšanā: lat-

vieši nākot baznīcā lielā skaitā augstos svētkos, kad daudz diev-

galdnieku, darba laikā atkal mērenā skaitā; bet vasaru siena

laikā, kad jādzīvo pļavās, un šķūšu laikā baznīcēnu esot ļoti
maz 19

.
Citādi min vēl kā iemeslus baznīcas neapmeklēšanai arī

vezumnieku gaitas uz Rīgu un jūrmalā — zvejnieku grūtos dar-

ba apstākļus (Liepupē, 1739. g.). Dažās draudzēs mācītāji uz-

slavē vienu, citur atkal nosmādē otru pagastu 20
. Zīmīgs Kri-

muldas mācītāja Grūnera aizrādījums, ka katru svētdienu viņš

redzot lielāko tiesu jaunus baznīcēnus. Vispār atzīmēts tas,

ka mācītāju svētdienās ļaužu baznīcā daudz vairāk, nekā tad,

kad skolotājs lasa postillu. Vismazāk apmeklēja lūdzamo dienu

dievkalpojumus; dažas muižas šais dienās pat neatlaida darbi-

niekus no klaušām.

Bet bij vēl viena chroniska vaina, kādēļ zemniekiem bij

grūti baznīcā nokļūt: tie bij kārtējie klaušu darbi muižā. Bla-

kus zirdzeniekam jeb īsteniekam saimniekiem bij jāsūta ari

vasaras kājinieks jeb otrinieks, neskaitot vēl kārtniekus un

ārkārtējos „liecinieķus" 21
. 1696. g. 21. 111. noteikumi paredzēja,

ka muižturiem jāatlaiž strādnieki laikus, lai tiem nebūtu ne-

kādi kavēkļi iet svētdien baznīcā; izņēmums bij tikai mājas

un lopu sargiem, kurus noteica mainīt pēc noteiktiem laika

sprīžiem. Bij arī aizrādīts, ka sestdienās un priekš lieliem svēt-

kiem nedrīkst sūtīt zemniekus vezumnieku gaitās un spiest

viņus uzsākt braucienus 22
.

Šo pienākumu vīzitācijās kommisijas

pastāvīgi atgādināja muižturiem, un viens no jnrmiem jautā-

jumiem skanēja: Kādā laikā sestdienās atlaiž strādniekus no

darba? Attiecīgais rīkojums 1726. 1727. g. ģenerālvīzitācijā no-

teica atlaišanu
,}ap palaunaga laiku" (umb Vesperzeit), bet

1739.—1740. g. ģenerālvīzitācijā norādīja, ka viņi jāatlaiž ~trešā

cēliena sākumā, turpretim pirmdien viņiem atkal jāierodas dar-

bā ap to pašu laiku vai parastajā laikā, kas pēc revīzijas vaku

grāmatām ievests katrā muižā". Zemniekiem deva tiesības sū-

dzēties par šo noteikumu neizpildīšanu baznīcpriekšniekiem
vai mācītājam, kas tad varēja paziņot par sūdzībām baznīcas

virspriekšniekam.

Vīzitācijās protokoli rada, ka iemesli sūdzībām bij daudz

gadījumos, un tiklab mācītāji kā pērminderi arī ne vienā vien
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draudzē cēluši sūdzības pret muižām, kas aizturēja ļaudis pa

sestdienām līdz vēlam vakaram un pat līdz tumšai naktij. Bet

šai punktā vīzitācijās kommisijas vienmēr apmierinājušās ar

noteikumu atgādināšanu; te nebij paredzēti nekādi soda draudi,

un nav arī zināms gadījums, kad kāds muižturis patiesi būtu

ticis sodīts par zemnieku aizturēšanu sestdienas vakaros pārāk
vēlu. Turklāt noteikumos bij paredzēts izņēmums. Tie bij spēkā

„visu gadu..., izņemot ļoti spiedīgu vajadzību" („aufter hochst

dringender Noth"). Šādi spiedīgas vajadzības gadījumi bij sējas,

siena un pļaujas laiks, bet ja aizturēšana šos laikos bij lēgāla,
tad prakse neizvairījās arī nebūt no illēgālas rīcības. 1726.

un 1727. g. vēl ļoti plašos apmēros un 1739. un 1740. g. arī

vēl vairākās draudzēs, it īpaši Cēsu apriņķa otrā iecirknī, cēla

sūdzības gan pret visiem, gan pret atsevišķiem draudzes muiž-

turiem, ka viņi aiztur zemniekus tik ilgi, ka viņiem vairs nav

iespējams laikā pāriet mājās sestdienas vakarā un sataisīties

uz baznīcu. Pērminderiem par godu jāliecina, ka viņi, mazākais

daudzos gadījumos, nav noklusējuši pārāk vēlu atlaišanu un pat

iedrošinājušies vienā otrā gadījumā uzturēt savu apgalvojumu
pretim kungu mēģinājumam radīt kommisijas priekšā labvēlī-

gāku iespaidu 2
3.

1726.1727. g. vīzitācijās laikā par zemnieku vēlu atlaišanu

no muižas darbiem sūdzējās, piem., Lielsalacas, Lugažu, Kri-

muldas draudzē, noteiktāk aprādīja atlaišanas laiku vārdiem

„ap saules rietu" vēl Ērģemes, Ēveles, Rūjienas, Vestienas drau-

dzē, bet vārdiem „vēlu, pēc saules" Mazsalacas draudzē un Matīšu

dr. Braslavas muižā, un „nakts vidū" Ēveles draudzes Ķemeres
muižā un Matīšu dr. Vilzēnu muižā. Attiecoties uz Vilzēniem

pērminderi vēl sūdzas, ka tur no klaušām atbrīvojot tikai aug-

sto svētku pirmajā dienā, bet citās liekot nākt darbā. Krimuldā

min gadījumu, kad pabažnieki jau bijuši ceļā uz baznīcu, kur

gribējuši iet pie dievgalda, kad vagars atgriezis viņus atpakaļ

un aizsūtījis ar vezumiem.

Vēlākos gados tādas sūdzības vēl celtas, piem., pret Āda-

žiem („ar saules rietu atlaižot"), Mārcienu (Bērzaunes draudzē,

1732. g.: atlaiž tik sestdienas nakti, gaiļiem dziedot, pie darba

jāierodas pirmdienas rītā agri), Aizkraukli, Vietalvu, pa daļai
arī pret Kalsnavu, tad Krimuldu, Lazdonu, dažām Lēdurgas
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draudzes muižām (pēc saules), Cesvaini, Liezeri, Laiceni, Māl-

pili, Ropažiem v. c, īpaši pret Gaujienu 24
.

Šādas muižas, zināms, nedrīkstēja prasīt un iekasēt no sa-

viem zemniekiem soda naudu par atraušanos no baznīcas, un

viņas to arī nav darījušas, kā to liecina mācītāju ziņojumi par

muižu nevērību pret pieprasīto sodu iekasēšanu Aizkrauklē,

Gulbenē, Kalsnavā, Lazdonā un Vietalvā.

Muižturi vai viņu pārvaldnieki mēdz arvien atbildēt šai

jautājumā: kādā laikā zemnieki ierodas uz darbu pirmdienās,
tādā viņus sestdienās atlaiž. Kad pieturoties pie šī apgalvojuma,
ģenerālkommisija 1739. g. vīzitācijās sākumā Valmierā pacēla

jautājumu, vai zemnieki nevarētu ātrāk ierasties pirmdien dar-

bā, lai tiktu sestdien laikus mājās, pērminderi neatrada par ie-

spējamu šādu priekšlikumu pieņemt: tik un tā agrāk kā līdz

šim viņus neatlaidīšot. Tādēļ viņi arī ierodoties pirmdien mui-

žā, „kad saule vēl virs koku galotnēm un taisās noiet" 25
.

Ja nu ievēro vēl ceļu, kas bij darbiniekiem jāmērī sestdie-

nas vakaru vēlu no muižas uz māju, tad saprotams, ka vēlu at-

laistam darbiniekam nebij gandrīz nemaz iespējams apmeklēt
svētdien baznīcu, kur dievkalpojums sākās diezgan agri. Un

ja viņi tomēr ieradās baznīcā, tad viņi bij „no darba ļoti no-

guruši un baznīcā nekam nederēja, tādēļ, ka viņi tur taču

tikai gulētu kā cūkas („also m der Kirche nichts nutze, weil

sie darin doch nur als Schweine schlafen wūrden")". Šie Val-

mieras pērminderu vārdi bij patiesība arī citās draudzēs. —

Tā līdz ar mācītāju nolaidību arī zemnieku smagais verdzības

stāvoklis varēja laupīt viņiem iespēju saņemt baznīcas diev-

kalpojuma svētību.

Lielu kūtrību baznīcas apmeklēšanā vīzitācijās protokoli at-

zīmē vēl ap 1740. g. Aizkrauklē, Mažos, Cesvainē, Daugav-
grīvā, Koknesē, Madlienā, Mazsalacā, Siguldā un Vestienā. It

īpaši bēdīga mācītāja atsauksme par Aizkraukli vēl 1748. g.:

viņš sprediķojot katru svētdienu, ja tik ir klausītāji, bet bieži

neierodoties ne vācieši, ne latvieši 26
. Ļoti vāji bij apmeklētas

arī Allažu un Ropažu baznīcas Jākobsa laikā (1729. g.): Alla-

žos sanāca reizēm tik B—lo personas un Ropažos „daži nāca

baznīcā, citi atkal nē". Bet 1739- g. šo baznīcu apmeklēšana uz-

labojusies 27
.
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3. Svētdienas gaitas. Dievkalpojumi. Baznīcas gaitas ļaudīm

atgādināja zvanīšana: ķesteris iezvanīja svētvakaru un svēt-

rītu. Baznīcēnu rindām jau ļoti agri bij jāsāk virzīties uz diev-

namu, jo dievvārdi parasti sākās vasarā jau astoņos un ziemā

deviņos vai pusdeviņos. Ir bijušas pat draudzes, kur iesākums

bij nolikts jau septiņos (Rūjiena, Smiltene, Ikšķile), vai sešos

no rīta (Piebalgā, Raunā pat pussešos).

Pastāvēja tendence nolikt pa priekšu vācu dievkalpo-

jumu (sk. 52. lp.), bet kungi vienu otru reizi sūdzējās, ka mui-

žas esot tālu, un tādēļ mēģināja atbīdīt sākumu uz vēlāku laiku.

Tā Alūksnē, Burtniekos, Ēvelē, Jaunpiebalgā vācu dievvārdus

sāka desmitos. Ja kungi vēl laikā nesabrauca un uz viņiem va-

jadzēja gaidīt, tad latviešu dievkalpojums varēja sākties tikai

krietni pavēlu. Piem., Ēvelē sūdzas 1726. g., ka vācieši sanākot

baznīcā tikai ap 11-iem. Tādēļ ļoti bieži lika latviešu diev-

kalpojumu pa priekšu. Bet te atkal radās savas grūtības ar lat-

viešu katēchēsi un katķisma atprasīšanu, kuru garums iepriekš

nebij lāgā nosakāms. Tā kā vāciešu tomēr bij maz un viņi

bij diezgan kūtri baznīcas apmeklētāji, kas bieži arī nemaz

nesanāca baznīcā, tad mācītāji viegli nokļuva diezgan neērtā

stāvoklī. Viens otrs nemaz neieskaitīja vācu dievkalpojumus sa-

vos kārtējos pienākumos un mēģināja izvairīties no tiem. To-

mēr, ja 2—3 vācieši bij sanākuši, tad turēja viņiem kārtīgu diev-

kalpojumu 28
un latviešu zemnieki, sapulcējušies ārpus baznī-

cas, dažu labu reizi dabūja gaidīt, kamēr pāris kungu pielūdza
Dievu baznīcas iekšpusē. Vietām vācu un latviešu dievkalpo-

jumu kārta bij jāgroza ar muižturu maiņu (Bvp 1748. Kalsnavā).

Min gadījumus, kur kungi piedalījušies latviešu dievvārdos.

Rokas Grāmata noteica sākt ar rīta jeb katķisma diev-

kalpojumu, loco exordii jeb pro exordio, kā toreiz mēdza

teikt. Latviešu baznīcēniem, liekas, pa priekšu vēl bij jāno-
klausās skolotāja rīta pātari — pēc mazā katķisma ievada no-

dalījuma. Daži mācītāji, kā piem. Paulijs, liek skolotājam lasīt

arī nodaļas no Siracha grāmatas un ciešanas stāstus, vai arī

dziedāt vairāk dziesmu, lai varētu iemācīties meldijas. Tad

pēc rīta dziesmas mācītājs nolasīja gabalu no katķisma un iz-

skaidroja to. Rokas Grāmata paredzēja izskaidrojumam jeb

katķisma sprediķim pusstundu un ieteica sākt to „bez lielu

priekšvalodu". Ar lūgšanu nobeidza katķisma dievkalpojumu.
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Skolotāja turēto rīta pātaru nozīmē bij laikam diezgan

problēmatiska, atkarīga no viņa spējām un prasmēm. Tirzā

1748. g. atskanēja, piem., sūdzības, ka skolotājs skaitot pā-

tarus pārāk ātri, ka draudze netiekot līdzi. Bet varēja rasties

arī citas piedauzības.
Pietiskie mācītāji papildināja sākuma daļu ar Bībeles la-

sīšanu (Brūninks un Barlachs Valmierā, Grūners Krimuldā,

Gerike Liepupē un citās draudzēs). Blaufūss saka, ka rīkojies

„pēc laika, evaņģēliju un matēriju apstākļiem": reizēm iztir-

zājis kādu mācības gabalu, turēdamies pie Neuhauzena grāma-

tiņas kārtības, bet tad atkal „ņēmis evaņģēliju kopā ar kādu

dievišķu patiesību" un apstrādājis to katēchētiski, beigās pie-

vienodams mazu pamācību. Barlachs vēlāk bij ievedis Valmierā,

ka ciešanu stāstu lasīšanā piedalījās pēc kārtas uzsaukti vīrieši

un sievietes no draudzes. Kūtrāki mācītāji aprobežojušies ar to,

ka lasījuši priekšā lielo latviešu katķismu vai katēchēses, kas

bij sastādītas pēc kādām citām vācu rokas grāmatām (Sfovera

„Himmelsweg" vai Lescken'a „Zergliederter Katechismus"). Pie

Neuhauzena vadoņa „Ceļš uz labklāšanu" turas Valmierā, Ru-

benē, Ērģemē, Vestienā.

1739. 1740. g. ģenerālvīzitācija noteica, ka katēchizācija jā-

izdara no sola uz solu ar visiem baznīcēniem — «skolēniem,

bērniem un pieaugušiem, vīriem un sievām, zēniem un meite-

nēm" visu cauru gadu, un ka katru svētdienu un svētku dienu

katēchizācijai jāizlieto mazākais viena stunda. Agrāk daži bij

katēchizējuši arī no kanceles vai altāra priekšas. Burtnieku

adjunkts gan iebilst, ka pa soliem katēchizējot, viņš devis ļau-

dīm izdevību pļāpāt. Ar katēchizāciju, laikam, bij savienota

arī katķisma atprasīšana. — No dažiem aizrādījumiem izriet,

ka skolēni vai arī vispār jaunatne sapulcināti pa kafēchizāci-

jas laiku atsevišķi — pie altāra vai vidus ejās — tuvāk mā-

cītājam. Bet tas nenotika laikam visās draudzēs.

Galvenā dievkalpojuma kārtība un gaita lielumā un

visumā bij toreiz tāda pati kā tagad. Bet sīkumos duras acīs

dažādas īpatnības ir saturā, ir formā. Ticības apliecības vietā

dziedāja ticības dziesmu. Sprediķi, laikam, ievilkās stipri garu-

mā, jo Einbergam pārmet, ka viņš sprediķojot pārāk īsi, kaut

gan viņš saka, ka viņa sprediķi ilgstot divas ceturtdaļstundas
līdz pustrešai. 1739./1740. g. ģenerālvīzitācijas laikā noteica ie-
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robežot sprediķa garumu uz pusstundu, lai atliktu jo vairāk

laika katēchizācijai. Savāds izklausās ģenerālkommisijas priekš-
likums Valmierā 1739- g-: samazināt dziedamo dziesmu skaitu,

īpaši ziemā aukstā laikā, pēc kam mācītājs Brūninks paskaidro,
ka tur dziedot priekš sprediķa tikai Mīļais Jēzu šeitan mēs

(iesākumā), tad galveno dziesmu un ticības dziesmu; vasarā

gan vēl pieņemot klāt „Dievs Kungs tev slavējam" vai kādu citu.

Arī Cēsīs un citās Cēsu apriņķa draudzēs 1740. g. liek priekšā

samazināt dziedāšanu, lai varētu vairāk katēchizēt.

Pēc sprediķa nāca baznīcas lūgšana, kurai vēl bij jāpievieno

īpašs aizlūgums par draudzes muižturiem un patroniem. Tad

nosauca glabājamos mirušos. Pēc tam nolasīja 3—4 reizes gadā,
it īpaši augstos svētkos, stingros sodu likumus, kas bij ie-

spiesti Rokas Grāmatā. Vēl lasīja arī, galvenā kārtā rudenī —

kāzu sezonā, nosacījumus par zemnieku dzīru svinēšanu, kas

noliedza pārmērīgu ēšanu un dzeršanu, kā arī lielāku viesu

skaitu 29
.

Tad vēl bij jānoklausās arī dažādi ziņojumi par bēg-

ļiem, kurus meklēja rokā, un valdības pavēles un rīkojumi, kā

arī piespriestie sodi.

Zemnieku izturēšanās pa sprediķa laiku liekas bijusi diez-

gan tālu no ciešas uzmanības. Dzirdamas sūdzības par staigā-
šanu ārā un iekšā; ar nolūku, liekas, nemin snaušanu. Vairākās

vietās aizrāda, ka zemnieki nākuši iereibuši baznīcā (Cesvai-

nē, Ikšķilē) vai sēdējuši pa dievkalpojuma laiku krogā (Alojā,

Ļaudonā, Rubenē), kaut gan oficiāli bij kroģēšana svētdienās

stingri aizliegta. Aizrādījumi, ka (Bērzaunē) krodznieks sodīts

par slepenu kroģēšanu, ka (Aizkrauklē un Gulbenē) krieviem

un ceļiniekiem kroģējot, bet baznīcēniem gan nē, ka citur (Lim-

bažos) ar lielu lūgšanu varot pa dievkalpojuma laiku dabūt

vienu stopu alus, tāpat arī vairākkārt atzīmētās domu star-

pības starp mācītājiem un muižturiem par to, vai svētdien no-

tiek kroģēšana vai nē, liecina, ka vienā otrā draudzē alkohols

stiprā mērā traucējis svētdienas mieru un kārtību, pat baznīcā.

— Zināmi arī gadījumi, kad vācieši ieradušies piedzēruši baz-

nīcā, piem. Smiltenes mācītājs sūdzas 1740. g. vīzitācijā, ka

muižturis Grochovskis ienācis baznīcā pirmos vasarsvētkos

1739. g. tādā reibumā, ka aizmidzis un gulēdams izvēlies kā

bluķis no krēsla, — par ko viņam piesprieda V-k dāldera sodu

baznīcas lādei par labu.



379

Ar dzeršanu arī izskaidrojami dažādi konflikti diev-

kalpojumos. Matīšos Mesteru Jāņa dēls Jespers vasarsvētkos

1738. g. iesitis pa sprediķa laiku ar pātagu savam kaimiņam,
tā ka izcēlies troksnis (ein Gerāusch), un mācītājam sprediķī

bijis jāapstājas. Viņš aizbildinās ar to, ka viņa kaimiņš bijis aiz-

midzis, un, ievērojot mīkstinošus apstākļus, viņu soda ar vienu

dālderi. Matīšos arī sūdzas par Pučurgas dzirnavnieku Pēteri,

ka viņš sacījis reiz mācītāja Fosbeka kundzei: viņam esot viena

alga, vai dzirdot suni rejam vai mācītāju sprediķojam. Viņu

par to apzīmē par traku. Ēvelē 1738. g. rudenī, kāzu sezonā,

kādu svētdienu, kad mācītājs uzkāpis kancelē, Jaunēveles zem-

nieks „Sfreuse Jahn" priekš sprediķa uzsaucis tam: „Stāsti

drīz, ko tu domā tik ilgi!". Ģenerālkommisijas priekšā viņš at-

vainojās, ka bijis drusku iereibis. Mācītājs ziņo, ka ļoti iztrū-

cies, kaut gan vārdus nav sapratis. Jāni par to, ka apvainojis

Dievu un devis piedauzību visai draudzei, nosoda ar 15 pāriem

rīkšu un liek viņam atvainoties mācītāja un visas draudzes

priekšā. Rubenē Ķelpu Gustavs ienācis piedzēris baznīcā pa

sprediķa laiku un sācis kliegt diktā balsī. Kad mācītājs viņu

apsaucis, viņš runājis pretim, tā ka mācītājam bijis jānonāk
no kanceles un jāliek izvest viņu ārā. Ģenerālkommisija nevar

dabūt viņu rokā, jo jau kopš pagājušās pirmdienas viņš izgājis
no mājām

30
.

Bieži dzirdamas sūdzības, ka ļaudis atstājot baznīcu jau

priekš svētības vārdiem. Einbergs Gaujienā liek pat noslēgt
durvis, lai paturētu draudzi baznīcā līdz pašām beigām.

Atsevišķi aizrādījumi min arī katķisma atprasīšanu un ka-

tēchizēšanu no sola uz solu pēc dievkalpojuma (Jaunpiebalgā,
Mazsalacā, Lēdurgā, Krimuldā, Palsmanē), bet uz uzglabājušos
ziņu pamata nav iespējams spriest, ciktāl šāds paradums ticis

piekopts arī citās draudzēs. Lange (Ēvelē) un Bernhardijs (Jaun-

pilī) pārrunājuši ar draudzi sprediķa saturu, bet Bernhardijs

noteikti aizrāda, ka darot to no kanceles, tā tad dievkalpojuma
laikā.

Kristīt un Laulāt mēdza visas draudzes priekšā baznīcā, sa-

karā ar dievkalpojumu. Uz izņēmumiem skatījās nelabvēlīgi.
Tomēr viena otra mācītāja nolaidība bij šai ziņā liela. J. Lo-

ders tēlo kādā vēstulē kristībnieku gaitas šādiem vārdiem:

„Ja nabaga zemniekam jākristī kāds bērns, tad viņam jāap-
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skatās, kur varētu dabūt kādu zīdītāju sievu, kas brauktu

ar viņa bērnu un kūmām uz baznīcu, un proti mācītāja mājā,

kur viņš tūlīt kristī — tā, kā viņi atrod viņu, naktssvārkos

jeb kamzolī un tupelēs jeb kā pagadās; par tālāru un apkakli
tur nedomā, arī par baznīcu nē, kaut gan tā atrodas viņa

mājas tuvumā. Cik maz sirsnības pie tam daudzi ieliek lūg-
šanā Dieva vārdos un sakramentā, fo viegli iedomāties*" Lo-

ders tobrīd tuvāki pazina gan tikai Vidzemes igauņu daļu,
bet viņš it kā vispārina savu spriedumu, un Einberga piemērs

(sk. 262. s. lp.) arī apstiprina tamlīdzīgu gadījumu iespēja-

mību un paficamību 31
.

Dievgaldnieki nāca vai nu pēc brīvas kārtības, vai pa pa-

gastiem, vai mājām, kā to mācītājs paziņoja no kanceles, ne-

dēļu vai divas iepriekš. Pieteikšanās mēdza notikt dažas dienas

priekš dievgalda svētdienas mācītājmuižā, bet daudzi pietei-
cās arī tik sestdienā vai pat pašā svētdienas rītā. 1726./1727.

un 1739./1740. g. ģenerālvīzitācijā uzstādīja prasību, lai pie-

teiktos, mazākais, nedēļu iepriekš. Par kārtīgu dievgaldnieku

sagatavošanu ir ziņas tikai no Valmieras draudzes, no Palsmanes

un no Ērģemes. Neuhauzens (Valmierā) un Blaufūss (Ērģemē)

patur dievgaldniekus uz īpašu sagatavošanos iepriekšējā svēt-

dienā pēc dievkalpojuma (pēc pusdienas) baznīcā. Neuhauzens

izteicas, ka pamācījis viņus par īsto sv. vakariņa baudīšanu.

Brūninks savā laikā saaicinājis valmieriešus uz sataisīšanu ie-

priekšējā nedēļā. Citādi īpaša sagatavošana bija tikai tiem,

kās gāja pie dievgalda pirmo reizi, bet lielāko tiesu arī tā

bij trūcīga.
Grēksūdzi (bikti) ne itin visur ievadīja un pavadīja ar

īpašu uzrunu. Dažās vietās (Daugavgrīvā, Ikšķilē) mācītājs pie-

ņēma pie bikts sakristejā, parasti to gan darīja baznīcā. Lē-

durgā pieņēma vīriešus un zēnus pa priekšu, tad sievietes un

meitenes, bet visvairs gan pieņēma reizē, cik varēja saiet vienā

laidā ap altāri. Smiltenē gan stāsta par dievgaldnieku sadalīšanu

2—3 pulkos, citur arī biktēja itin visus reizē. Kādā draudzē

(Ādažos un Carnikavā) mācītājam nācies grupēt dievgaldnie-
kus divās daļās tāpēc, ka vieni pratuši vienu grēksūdzes lūg-
šanu (veco), otri atkal citu (jauno). Rīgas tuvumā (Doles

un Salaspils draudzē) mēdza pieņemt pie grēksūdzes pa vie-

nai mājai (gesinderweise), Kalsnavā — ik pa solam. — Absolū-
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ciju pasludināja visiem kopā, un atlaida viņus, uzliekot katram

roku. Reti gadījās, ka atlaižot neuzlika roku atsevišķam diev-

galdniekam (Ēvelē, Lugažos un Valkā); vispār uzskatīja to

par nepieļaujamu ērtību. 1739-/1740. g. ģenerālkommisija pa-

vēlēja pieņemt pie grēksūdzes reizē tikai tikdaudz, cik var

nomesties ceļos ap altāri, lai nevienam neietu zudumā nepie-
ciešamā atgādināšana un paskubināšana, un absolvēt, uzlie-

kot katram roku.

Ļaudis mēdza saplūst uz sv. vakarēdienu zināmās dienās,

visvairs trijos augstos svētkos, it īpaši, liekas, vasarsvētkos un

ziemsvētkos, — kad bij labs ceļš. Tā kā lielos pūļos nebij ie-

spējams visu kārtīgi izdarīt un svētku laikā zemnieki mēdza

dzīrot, tad 1726.1727. g. ģenerālvīzitācija sāka ierobežot diev-

galdnieku skaitu, nosakot, ka drīkst pieņemt reizē ne vairāk

par 40—50 personām. Trīsdesmitos gados palika pie skaita 50,

bet centās apkarot ārkārtējo saplūdumu augstajos svētkos. Bet

pret šo parašu bij grūti cīnīties. Lai tik varētu pietikt pie

dievgalda svētku laikā, daži pieteicās jau vairāk nedēļas ie-

priekš (piem. Cesvainē, Rūjienā).

Garīgais mantojums no baznīcas dievkalpojumiem vispār

bij, laikam, diezgan mazs. Tādēļ, šķiet, ļaudis tik labprāt iz-

lietoja gadījumu atrauties no baznīcas. Dziesmu dziedāšana

gāja reizēm ļoti grūti un pat piedauzīgi, ja skolotājs bij vājš

dziedātājs un nevarēja noturēt meldiju. Draudzē ne visiem

baznīcēniem bij dziesmu grāmata, un lielākā daļa arī neprata
lasīt. Ērģeļu nebij, tā ka viss dziedāšanas smagums bij jāiz-

nes priekšdziedātājam. Tāpēc arī bij grūta lieta noorganizēt

kārtīgu un pareizu dziedāšanu. Vietām dziedāšanas vadību

uzņēmušies paši mācītāji, citur blakus skolotājam vai viņa
vietā bij izredzēti īpaši priekšdziedātāji, labām balsīm. Pals-

manē, piem., dziedāja kāds skolēns, bet reizēm 4 izvēlēti sko-

lēni. Tomēr bieži dzirdamas sūdzības par nepareizu un ap-

lamu dziedāšanu. — Piem. Kalsnavā ģenerālvīzitācijas kom-

misija 1748. g. pārmeta skolotājam, ka viņš vīzitācijās diev-

kalpojumā nav nemaz varējis noturēt meldiju (die melodev

sehr ūbel gefūhret). Viņš aizbildinājās, ka zemnieku bļau-
šana esot viņa dziedāšanu nomākusi (durch Geschrev der

Bauern ūberwāltiget worden). Lejasciemā skolotājs pat sū-

dzējās, ka ļaudīm neesot nemaz patikas dziedāt un būtu arī
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ļoti grūti iemācīt viņiem kādu meldiju (eine Melodev bei-

zubringen). Līdzīgi skolotājs sprieda arī par kalsnaviešiem

(sk. augšā 306. lp.). Bet vaina gan nebij meklējama latviešu

zemnieku nespējā. Netrūka taču arī labu atsauksmju par

latviešu dziedāšanu (307. lp.). Galvenais iemesls nejēdzīgai dzie-

dāšanai laikam bij neritmisko dziesmu lietāšana; pirmajos gad-

desmitos to skaits dziesmu grāmatā un droši vien arī diev-

kalpojumos bij krietni liels (sk. augšā 330. ss. lp.), bet pa-

reizi izdziedāt tās bij lasīt nepratējam un meldijas nezinātā-

jam gandrīz neiespējama lieta, īpaši, ja meldijas turētājs pats

bij vājš savās spējās. Tā vērtīgais evaņģēliskais draudzes dzie-

dāšanas princips toreiz vēl Latvijā nesa maz augļu reliģiskai
celsmei un ticības dzīvei. Tā saucamā dziedāšana varēja pat

tapt piedauzīga un atbaidīt ļaudis no baznīcas.

Mācītāja sprediķu lomu dievkalpojumā grūti novērtēt

tuvāku datu trūkuma dēļ. Maz ko dod viņu aizrādījumi, ka

viens apstrādājot tematu analifiski, otrs atkal sintētiski, vai

arī lietojot abas metodes kopā, mainot pa gadiem vai kā citādi.

Tāpat arī J. E. Skodeiskija (Bvp 1732) un C. Šrotera (Bvp

1748) ziņojums, ka viņi savos sprediķos piemērojoties klausītāju

sajēgai. Zīmīgāks jau ir E. Einberga paskaidrojums (augšā 262.

lp.), ka viņš savus sprediķus vienmēr iepriekš uzrakstot vārdu

pa vārdam; tas liecināja par rūpību sprediķu izstrādājumā.
C. Šroters aizrāda, ka uzrakstot sprediķus tikai tad, kad iz-

nākot vaļa, citādi uzmetot īsas piezīmes (Skiagraphie). Tur-

pretim divu vecāku mācītāju M. Šulca un J. H. Hugkes rī-

cība — pašiem sprediķot tikai latviešu dievkalpojumos, bet

vācu sprediķus uzticēt kādam citam — modina aizdomas, ka

viņi pielika stingrāku mērauklu tikai vācu sprediķu izstrā-

dāšanai, bet latviešu dievvārdiem stādīja mazākas prasības

un bij mierā ar to, kā nu kuru reizi izdevās. —

Jaunajiem ārzemju kandidātiem pēc amata pieņemšanas pus-

gadu vēl deva tiesības lasīt sprediķi no posfillas. Dažādos ga-

dījumos dzirdamie aizrādījumi uz valodas prašanu vai ne-

prašanu liecina, ka šai ziņā viss nebij tā, kā vajadzīgs. Par to,

kā mācītājs prot latviski, vīzitācijās kommisijas neinteresējās.

Zīmīgs kāds gadījums, ko piedzīvoja 1748. g. vīzitācijās

kommisija vakantajā Tirzas draudzē. Vīzitācijās beigās visi

latviešu pērminderi pienāca klāt un lūdza zemnieku vārdā,
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pie kājām krizdami, lai kommisija gādātu, ka viņiem neuzspie-

stu par mācītāju Klembkenu, uz kuru viņiem neesot nekādas

paļāvības: viņš neprotot lāgā latviski un esot sacēlis zemniekus

pret sevi („gantz abgeneigt gemacht"). Viņi vēlētos tai vietā

Vestienas mācītāju, pret kuru visiem esot mīlestība un uz-

ticība 32
.

Labākie mācītāji tomēr, liekas, varēja ar dievkalpojumiem
draudzi arī valdzināt, bet viņu skaits nebij liels.

Lai pilnīgi varētu iedziļināties zemnieku attiecībās pret baz-

nīcu un dievkalpojumiem, jāpatur acīs, ka valdība un bruņ-

niecība izlietoja publisko dievvārdu sapulces dažādu rīkojumu

un sodu izziņošanai. Šai ziņā mācītājam, varbūt diezgan bieži,

nācās ziņot no kanceles arī par tādām lietām, gadījumiem un

prasībām, kam nebij nekāda sakara ar evaņģēlisko ticību un

tikumiem. Četrreiz gadā nolasāmie ~taisnie sodu likumi" (sk.

augšā 325. s. lp.) arī nedeva nekā garīgai celsmei, bet tikai

biedēja ar rupju un neķītru parādību minēšanu un barga-

jiem sodiem. Taisni lielo svētku dievkalpojumus, kad mēdza

saplūst vairāk ļaužu, izlietoja šādiem ziņojumiem, kas stāvēja

tālu ziemsvētku, lieldienu un vasarsvētku evaņģēliskajam ko-

dolam.

Pie baznīcas mēdza izpildīt publiskos sodus. Siekstas,

liekas, 18. gs. gan jau lietoja mazāk, bet kauna sols un kāķis

bij pastāvīgi biedēkļi pie baznīcas un vārdzināja dažu labu

zemnieku un zemnieci. Arī rīkšu sodus mēdza izpildīt baz-

nīcas priekšā.
Tā baznīca latviešu zemnieku apziņā palika saistīta ar sim-

boliem un darbībām, kas viņam atgādināja viņa grūto bez-

tiesisko dzimtcilvēka dzīvi un modināja vienu otru reizi ne-

taisnu ciešanu apziņu. Viss tas, bez šaubām, mazināja baz-

nīcas gaitu reliģisko nozīmi.

Jau vairākkārt nācies aizrādīt uz dievkalpojuma sapulcēm,
ko noturējis skolotājs, mācītājam neierodoties. Tas notika pa-

rasti visās draudzēs, kurām bij mācītājs kopā ar kādu citu

draudzi (sk. 129.—149. lp,). Šo sapulču raksturs un svētība

pilnā mērā atkarājās no skolotāja spējām un prasmes, kas div-

desmitajos un trīsdesmitajos gados bij daudzkārt diezgan vā-

jas (sk. 286. ss. lp.). Tādēļ vietām uzstājās viņu vietā arī

citi lasīt pratēji. Galvenais saturs šais sapulcēs bij sprediķu
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nolasīšana un pātaru skaitīšana. Lika lasīt arī katķisma gabalus.
Jādomā, ka dziedāja arī baznīcas dziesmas. Uz dievkalpojuma
sapulcēm bez mācītāja mēdza sanākt maz ļaužu, reizēm tās

nemaz nevarēja notikt. Kalsnavā 1748. g. ziņoja, ka skolotā-

jam reti sanākot 2—3 klausītāji, daudzreiz neierodoties ne-

viens. Bet tā bij viena no vissliktākajām draudzēm (5k.216. lp.).

11. ĢIMENES UN MĀJAS DZĪVES RELIĢISKAIS

TIKUMISKAIS RAKSTURS.

1. Kristīgo ietekmējumu veidi. Kristietības ietekme lat-

viešu zemniekos ilga jau gadsimteņus 1
,

bet apzinīgu patstāvīgu

kristīgu ticības un tikumības dzīvi sāka ierosināt un nostipri-
nāt viņu vidū tikai zviedru laiku nodibinājumi: evaņģēliskais
dievkalpojums, evaņģēliskais mācītāja amats ar saviem dažā-

diem mācības, audzināšanas un dvēseļu kopšanas uzdevumiem,

evaņģēliskā skola un mājmācība, evaņģēliskā garīgā rakstnie-

cība un zināma baznīcas disciplīna. Visi šie ietekmēšanas veidi

darbojās joprojām arī krievu laikos, gan ar zināmiem pārvei-

dojumiem, kas tiem piedeva jaunu nokrāsu, šo un to uzla-

boja, bet dažā ziņā arī vājināja panākumus.

Publiskajam dievkalpojumam augšā attēlotajos apstāk-
ļos, šķiet, varēja būt samērā niecīga loma. Tā pastāvēšana bal-

stījās galvenā kārtā uz ārējiem spaidiem, kas līdz ar dažādām

baznīcas disciplīnas prasībām lika pamatus ārējam evaņģēliska-
jam baznīci skumām latviešu zemnieku dzīvē. Tā blakus jau

katoļu laikos dēstītai bērnu kristības iekārtai sāka veidoties

paraša iet uz baznīcas dievkalpojumiem — dievvārdus klau-

sīties, kārtīgi savu zināmu reizi iet pie grēksūdzes un diev-

galda un ar sv. vakļariņu doties nāves ceļā, likties baznīcā sa-

laulāties un izvadīt savus piederīgos ar baznīcas svētību pē-

dējā gaitā. Visi šie paradumi, kas latvieti saistīja ar baznīcu

un baznīcas svētības starpnieku — mācītāju, nebij vēl tobrīd

latviešu apziņā vienādā mērā nostiprinājušies, un viens otrs

no tiem, liekas, turas pagaidām tikai ar ārējas stingrības un

disciplīnas sodu balstiem.

Sados apstākļos, protams, bij ļoti svarīga nozīme visiem

tiem centieniem, kas tēmēja uz latviešu iekšējās pārliecības
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un sirds saistīšanu ar minētajām ārējām gaitām. Šo centienu

un no tiem izrietošu praktisku paņēmienu vidus punktā stā-

vēja mācītājs un viņa darbība. Skola un garīga rakstniecība

atradās arī viņa ziņā, bij viņa koptas un veidotas. Pie tam

skolai pašai ar sava tiešā darba augļiem bij diezgan niecīga
loma. Katķisms un pātari (lūgsnas) bij viņas vienīgais rēgu-
lārais panākums, bet pie tam saistīts bieži ar tādām atmiņām

par attiecīgo iegūšanas veidu, kas vairāk atbaidīja nekā pie-
vilka. Skolotāja personīgam paraugam tobrīd lielumā un vi-

sumā varēja būt tik aprobežota pozitīva nozīme. Lielāka vērtība

bij jau lasīt-prasmei, ko arī varēja skolā iegūt, un kas at-

vēra ceļu pie garīgajiem rakstiem.

Mācītāja personīgai ietekmei un viņa darbības paņēmie-

nu pievilkšanas spēkam toreizējos apstākļos varēja rasties un

arī radās dažādi šķēršļi un kavēkļi. lepriekšējās nodaļās at-

tēlotās mācītāju personas un darba gaitas dod diezgan daudz

vielas, lai varētu droši teikt: tas, ko Vidzemes mācītāji kā

kopība toreiz paveikuši tieši latviešu reliģiskās tikumiskās dzī-

ves izkopšanā, ir samērā maz, daudz mazāk, nekā to var gaidīt
un arī sagaida no evaņģēliska mācītāja parastos apstākļos. Tik-

daudz tomēr nav vairs ziņu, lai varētu mācītāju panākumus
latviešu zemnieku reliģiskā tikumiskā pacelšanā visā pilnībā
kvantitātivi novērtēt, bet viņu darba kvalitāti var daudzos ga-

dījumos ļoti labi vērot un apsvērt. Un blakus vairāku drau-

dzes ganu neapstrīdamai ļaunprātībai, nolaidībai vai kūtrībai

un to ļaunajām sekām nostājas vēstures kritikas priekšā citu

veikts paliekams mācītāja un dvēseļu kopēja darbs. Pie tam

pozitīvus nopelnus guvuši tiklab luteriskās ortodoksijas pār-

stāvji, piem., Hinkeldeiji, Andreā, kā arī pietisti — Neuhau-

zens, Blaufūss un citi.

Pietismam Vidzemes mācītāju un muižnieku aprindās
ir bijusi tomēr sava īpaša nozīme Vidzemes latviešu zemnieku

garīgās attīstības veicināšanā. Pietistiskie mācītāji attīstīja lie-

lāku aktivitāti draudzes darbā un piegrieza pastiprinātu vē-

rību individuālai dvēseļu kopšanai un izglītības veicināšanai,
kas viss nāca tieši par labu latviešu zemniekiem. Bet netieši

viņu nozīme parādījās viņu ietekmē muižturos, kas sāka ju-
sties atbildīgi par zemnieku dvēseles dzīvi un bij gatavi uz

upuriem viņu labā, sevišķi skolu un garīgas rakstniecības vei-
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cināšanai; un toreiz jau muižnieku rokās esošie materiālie lī-

dzekļi bij vienīgais plašākais avots kulturāliem pasākumiem
zemnieku labā un viņu griba — drošākā panākuma ķīla. Kas

būtu bijuši Neuhauzena, Sprekelsena, Blaufūsa, Brūninka un

Barlacha nodomi un priekšlikumi, ja viņi nebūtu ieguvuši f.Hal-

lartes, f. Kampenhauzena un citu muižturu atbalstu? Muižas

skolas ar savu kāpināto intensīvāko darbu un garīgo rakstu

izdāvāšana devīgu roku pa skolām un mājām ir nopelni, kas

pilnā mērā rakstāmi uz Vidzemes pietisma birkas. Kļūmīgo
plaisu Vidzemes sabiedriskajās attiecībās pietisms gan neaiz-

pildīja, bet meta tai pāri laipas, pa kurām varēja staigāt šurp

un turp, kauču arī galu galā kungi palika savā un zemnieki

savā pusē. Nodibinājās patriarchālas attiecības, kas mīksti-

nāja kārtu pretešķības un padarīja sakarus cilvēcīgākus. Liela

nozīme bij arī vēl tam apstāklim, ka vadošās personības, kā

Hallarti un Kampenhauzens, piederēja pie augstākajām aprin-
dām un viņiem bij sakari ar galmu, kas nostiprināja viņu

stāvokli Vidzemē un atturēja zināmās robežās pat viņu citādi

domājošos kārtas biedrus 2
.

Tomēr arī izcilajām personām pa-

likusi iekšā vēl sava tiesa vecā kārtas rauga (sk. 201. un 246. s. lp.).

Piem., Hallarte bij un palika „
lielmāte", kaut arī skūpstījās

brāļu draudzes sanāksmēs ar latviešu zemniecēm un turēja
Valmiermuižā tikai latviešu kalpotājus, kurus atradapar uztica-

mākiem nekā vāciešus. Un B. f. Kampenhauzena krūtīs blakus

pietistiskam filantropam mājoja neatlaidīgs cīnītājs par Vid-

zemes bruņniecības privilēģijām un savas ģimenes kārtas pre-

stižu 3
.

Pietiskie mācītāji, liekas, savā draudzes darbā gan nā-

kuši latviešu zemniekiem personīgi tuvāk.

Starpību starp mācītāju pietistu sirsnīgo rosību un trādicio-

nālo baznīckungu baznīcisko formālismu diezgan spilgti rāda

dažāda pieeja katēchizācijas pienākumiem, māju apmeklējumiem

un dievgaldnieku sagatavošanai. Visos šais pasākumos vilināja

mācītājus mērķis iegūt baznīcai un ticībai latviešu zemnieku

sirdis, bet vilinājumam padevās tikai kāda daļa no viņiem, un,

cik varam vērot, sevišķi pietisti.

Vispār mācītāja darbība draudzē bij toreiz intellektuālistiski

iestatīta. Tas bij luteriskās scholastiskās ortodoksijas man-

tojums, ko 18. gadsimts vēl nespēja pārvarēt. Kristietības pa-

matus zemniekos baznīcas vadība gribēja likt, dēstot un no-
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stiprinot viņu apziņā kristīgās mācības pēc Lutera katķisma.

Katķisma mācību rakstīja priekšā svētdienas dievkalpoju-
miem baznīcā: prasīja ievadam īpašus katķisma dievvārdus

(sk. augšā 376. lp.), baznīcas vīzitācijās īpaši apprasījās, vai

mācītājs dievvārdos čakli iekaļot arī katķismu („den Cate-

chismus meuleire" Bvp 1726/1727 un 1731/1732), vai izskaidrojot
draudzei katķismu jeb katēchizējot (Bvp 1739/1740 un 1748),

pavēlēja pat saīsināt sprediķi un samazināt dziedamo dziesmu

skaitu, lai atliktu vairāk laika, mazākais viena stunda, katēchi-

zācijai (Bvp 1739/1740, rīkojuma tekstu sk. 392. lp.). Kamēr

zviedru baznīclikumi (KO II 5) noteica galvenajā dievkalpo-

jumā sprediķa ilgumu kopā ar ievadu (Vorrede) un teksta

izskaidrojumu ne vairāk kā vienu stundu, tikai stingrā ziemas

laikā drusku mazāk, tikmēr Vidzemē gribēja atstāt latviešu

sprediķim tikai pusstundu. Šis rīkojums centās pastiprināt

draudzes dievkalpojuma pamācīšanas un paskaidrošanas uz-

devumu, bet līdz ar to tika ierobežots tā celsmes raksturs.

Svētdienas dievvārdi baznīcā taisījās pārvērsties par visas

draudzes mācības sanāksmi.

No zviedru laikiem bij mantoti noteikumi un parašas, kas uz-

lika mācītājam vēl citus tiklab kollektīvas kā arī individuālas

ietekmēšanas pienākumus. Šādi šaurākās aprindās reālizē-

jami paņēmieni bij sinodes izlemtā katķisma mācība nedēļas
dienās jeb nedēļas katēchizācija (baznīcā, mācītājmuižā, pa

ciemiem, pa pagastiem), baznīclikumos priekšā rakstītā atse-

višķu muižu un māju apmeklēšana, dievgaldnieku (īpaši pirm-

nieku) sataisīšana, brūtes mācība jeb līgavas un līgavaiņa pār-

baudīšana un pamācīšana un Virskonsistorijas savā laikā no-

teiktā kūmu un kristībnieku pamācība kristību gadījumos.
Visās šais reizēs mācītāja galvenais uzdevums bij mācīt kat-

ķismu. Un ciktāl pie tam notika ļaužu pārbaudīšana kristietības

pamatos, izpausties tā izpaudās katķisma atprasīšanā. Turklāt

katķisma atsacīšanu nostādīja līdzās pātaru atskaitīšanai un

pat tieši runāja par katķisma jeb baušļu skaitīšanu (den Ka-

techismus beten). Visu katķisma mācību mēdza pat saukt par

„pātariem", un mācītāja braucienus pa mājām katēchizēt dē-

vēja arī par „pātaru braucieniem" (Betfahrt, Bvp 1732 Laz-

donā). Katķisma mācības un lūgšanas jēdzieni it kā sajukuši
viens ar otru.



388

Gan jau toreizējie priekšraksti un arī labākie mācītāji paši

negribēja apmierināties tikai ar katķisma teksta, jeb kā toreiz

teica, katķisma vārdu prašanu, bet uzsvēra katēchizācijas no-

zīmi, lai panāktu katķisma izpratni (KO II 10, Bvp 1726/1727

un 1739/1740), gan jau netrūka vairs latviešu valodā noderīgas
mācības un rokas grāmatas, bet dzīves īstenība stāvēja vēl vien-

mēr krietni tālu no ideāla. Praksē bij diezgan cieši nodibi-

nājušās trīs katķisma prasmes pakāpes: katķisma vārdu pra-

šana tāpat „vienkārši" (t. i. bez Lutera izskaidrojumiem), kat-

ķisma vārdu prašana ar Lutera izskaidrojumiem un beidzot

katķisma satura izpratne („gudrība"). Šīs pakāpes atspogu-

ļojās arī attiecīgajā katķisma Hterātūrā: mazais katķisms ie-

sākās ar piecu mācības gabalu tekstu
„
vienkārši" un tad tikai

otrā nodalījumā bij teksts ar izskaidrojumiem (sk. 338. lp.). Tās

bij paredzētas pat zviedru baznīclikumos (KO II 10, tekstu

sk. 390. lp.). Un mācības gaita gāja pa šīm pakāpēm uz priekšu,

pie kam abas pirmās pakāpes bij veicamas skolotāja un ver

cāku jeb grāmatnieku vadībā (sk. augšā 307. s. lp.), t. L tie

iemācīja katķisma vārdus, bet izpratnes izskaidrošana palika
ar retiem izņēmumiem (Lielsalacā, Lazdonā) mācītāja paša uz-

devums.

Kļūmīga bij pati mācīšanas metode: papriekš iekala, iemā-

cīja galvā vārdus un tad tik vēl centās izskaidrot viņu no-

zīmi. Un to darīja ar lasīt nepratējiem (sk. augšā 307. lp.).
Šāds paņēmiens viegli varēja novest pie atziņas, ka ideāls ir

jau sasniegts, ja panākta vārdu atskaitīšana un, varbūt, vēl

izdodas izskaidrot „grūtos vārdus, ko viņi viegli nesaprot"

(Bvp 1739 Dolē). Mazajā katķismā atrodamās pamācības par

grēksūdzi un sv. vakarēdienu un tāpat tur ievietotās lūgšanas
droši vien iemācījās vispirms arī tikai mēchaniski, un izpratnei

vajadzēja sekot, tā teikt, augstākajā kursā. Bet ja nu mācīb-

nieks līdz šim augstākajam kursam nemaz nenotika? Pati iz-

pratne turklāt viegli varēja iznākt tikai vārdu izpratne, bez

dziļākas jēgas par mācības saturu. Un vēlamos izskaidrojumus

varēja vienkārši likt iemācīties galvā.
Zviedru laikos Vidzemes mācītāju sinode Tērbatā 1696. g.

piedēvēja katķisma mācībai ļoti lielu nozīmi reliģiskās tiku-

miskās dzīves izkopšanā: „Kā svētā katēchizācija tiklab baz-

nīcā kā arī pagastos un mācītājmuižā ar jauniem un veciem
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ir tiklab ķēnišķīgajos baznīclikumos kā arī vēl agrāk iepriek-

šējos sinožu lēmumos diezgan daudz uzlikta par pienākumu,
tā šis derīgais paņēmiens (diese hevlsamkeit) tiek arī tagad
atkal un atkal piekodināts, kā tāda lieta, par kuru katrs

labi zin, ka ar to var vislabāk piekļūt draudžu lielajam dvē-

seles postam (seelen schaden) un tādā ceļā visērtāk iegūt
tās" (VAR V, 107. s. lp.). Pie šāda uzskata turējās Vidzer

mes baznīcas vadība arī 18. gs. Bet ko katķisms un katķisma
mācība toreiz patiesībā deva latviešu zemniekiem? Vai kat-

ķisma prašanai un izprašanai bijusi sava loma latviešu reli-

ģiskajā tikumiskajā dzīvē 18. gs. pirmajā pusē? Šos jautājumus

palīdz apgaismot un noskaidrot sīkākās ziņas par atsevišķa-

jiem mācības veidiem un paņēmieniem.

2. Mācības nasta baznīcā un mājās. Dažādie baznīcas no-

teiktie un vadītie mācības veidi uzkrāva toreiz latviešu zem-

niekam diezgan lielus pienākumus, kas viņu nodarbināja baz-

nīcā un mājās un bij jo grūti un nepatīkami, tāpēc ka ilgu
laiku izjuta tos par svešiem un uzspiestiem.

Baznīclikumi (KO II 4 un 9) noteica svētdienas rīta

dievkalpojumam pilsētās pusstundu, kas jāveltī kāda kat-

ķisma gabala apstrādāšanai sakarīgā priekšcēlumā kopā ar at-

tiecīgo lūgšanu („soll aus dem Katechismo... ungefāhr eine

halbe Stunde lang, etwas geprediget... werden"); tam sekoja

atprasīšana, bet katru reizi tikai iepriekš nozīmētām mājām.

Lauku draudzēm bij noteikta kāda katķisma gabala nolasīšana

kancelēs un tā „saprotama izskaidrošana" tikai vienu ceturt-

daļstundu, apcerīga lūgšana noslēdza šo daļu; tad bij jāsākas

atprasīšanai pa īpašām ļaužu grupām, kam tas bij paziņots

jau nedēļu iepriekš. Tuvākie nosacījumi bij šādi (KO II 10):

„Šāda kārtība katķisma mācībā un atprasīšanā jāietur visu

cauru gadu, izņemot nepieciešamāko pļaujas laiku un īsākās

dienas. Priesteriem jāsastāda saraksti par visiem saviem drau-

dzes looekļiem no mājas uz māju, no muižas uz muižu un no-

teikti jāzin, ciktāl katrs ticis uz priekšu savos kristīgās mā-

cības gabalos (m seinen Christenthumsstūcken); čakli viņiem

jācenšas sasniegt, ka bērni, kalpi un kalpones mācās lasīt

grāmatās un var redzēt savām pašām acīm, ko Dievs pavēl
savos svētajos vārdos. Pēc tam viņi jāsadala trijās daļās jeb



390

pulkos: pirmais pulks ir tas, kas prot atteikt savus kristīgās
mācības gabalus vienkārši (einfāltig); otrs, kas iemācījies Lu-

tera izskaidrojumu par desmit Dieva baušļiem, par ticību,

Mūsu Tēvu, kristību un Kunga vakarēdienu; trešais, kas līdz

ar izskaidrojumu var aptvert un saprast arī jautājumus un

mājas tabulu, arī vēl rakstu pantiņus, uz kuriem mūsu ticība

pamatojas. Izskaidrojums jāceļ klausītājiem priekšā tādā vei-

dā, ka viņi nevien iemācās to galvā, bet var izteikt saviem

pašiem vientiesīgiem vārdiem, tāpēc ka viņi saprot īstās do-

mas un prot izlietot tās sev par iepriecinājumu, mācību un

pamudinājumu." Vidzemē šos noteikumus atgādināja, piemē-

roja šejienes apstākļiem un papildināja it īpaši dažādie vi-

zitāciju kommisiju izdotie rīkojumi. 1708. g. izdotajā Rokas

Grāmatā bij noteikts katķisma izskaidrojumam jeb sprediķim

pusstundu garš laiks (sk. augšā 376. lp.).

Pastāvīgie vīzitāciju jautājumi, vai katķismam ierādīta pie-

nācīga loma dievvārdos, it kā netieši liecina, ka prakse šai

ziņā lāgā nesekoja baznīcas vadības mājieniem. Tā kā uz šiem

jautājumiem kārtēji atbild paši mācītāji, tad atbildes parei-
zība un skaidrība bij atkarīga no viņu pašu atklātības. Atbildes

mēdza būt pozitīvas, bet vīzitācijās kommisija ar laiku pārlie-

cinājās, ka tās var būt stiepjamas, uļn tādēļ otrā ģenerālvīzi-
tācijā 1739./1740. g., pa daļai arī jau trīsdesmito gadu spen

ciālajās vīzitācijās, uzstādīja papildjautājumu par katēchizā-

cijas iekārtu un metodi („auf welche Art die Catechisation ge-

schehe") un deva attiecīgos priekšrakstus. Atsevišķi sīkākas

izmeklēšanas gadījumi (sk. augšā 228. s., 230. s., 233. s. lp.) no-

teikti rādīja, ka viens otrs mācītājs prata lietu labāk attēlot,

nekā tā patiesībā bij. Dažos citos gadījumos jau vīzitācijā at-

klājās, ka katēchizācija nenotiek nemaz (sk. 208., 210. lp.), vai

atkal nenotiek tā, kā to īsti vajadzētu (sk. 206., 232.-235. lp.).
Bet arī tad, ja vīzitācijā apstiprina kādā draudzē kārtēju katē-

chizāciju baznīcā, tas nebūt nenozīmē, ka tur katru svētdienu

un visur vienā noteiktā veidā būtu katēchizēti visi sanākušie

baznīcēni.

Baznīclikumu paredzētos izņēmumus Vidzemē ievēroja kār-

tīgi. Vairākās draudzēs tieši atzīmēts, ka katēchizācijas no-

tiek tikai vasaru, garajās dienās no lieldienām līdz Miķeliem

(Bvp 1739 Allažos, Vangažos un Ropažos, Ādažos, Burtniekos,
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Dolē, Ēvelē, Limbažos, Lielvārdē, Liepupē, Mazsalacā, Siguldā,
Valmierā; Gaujienā 1726. g.: no Jurģiem...)» un šo ierobežojumu
droši vien var vispārināt, jo ziemas aukstumā un tumšajās ru-

dens dienās ar sliktajiem ceļiem ne mācītājam, ne draudzei

nevarēja patikt ilgāk uzkavēties baznīcā. Andreā Lielvārdē

un Ticmanis Siguldā min vēl kādu otru ierobežojumu katēchi-

zācijas sezonai: dievgaldnieku svētdienās viņi arī nekatēchizējot,
— tad katķisma vietā nāca grēksūdze. Ticmanis vēl aizbildinās

nevien legāli — ar pļaujas laiku, bet arī ar vācu dievkalpojuma
svētdienām un mazu baznīcēnu skaitu, — bet cik tad viņam

paliek tādu svētdienu, kad viņš atrod par vajadzīgu katēchizēt

(sk. augšā 232. lp.)? Uz Ticmaņa piemēra pusi gāja laikam vēl

viens otrs mācītājs. Baznīcas katēchizācijas visu cauru gadu

mācītāji uzdod tikai retos gadījumos, piem., Dikļos, Valkā un

Lugažos, Lēdurgā un Turaidā. Valmierā cauru gadu notika

katēchizācija par kādu Bībeles nodaļu.

Jaunie mācītāji (kā piem. J. E. Hinkeldeijs Nītaurē 1727. g.

vīzitācijās laikā vēl pēc divu gadu darbības) mēdza pirmos

gados aizbildināties, ka vēl neesot iesākuši katēchizāciju baz-

nīcā. Laikam viņiem darīja grūtības latviešu valoda, jo katēchi-

zējot bij jāprot ciknecik brīvi runāt, bet dievkalpojuma litur-

ģiju un sprediķi varēja arī nolasīt.

Ciktāl tad nu šādos katēchizācijas ierobežošanas gadīju-

mos mācītāji tomēr sniedza savām draudzēm, mazākais, svēt-

dienas dievkalpojuma sākumā paredzēto kārtējo katķisma mā-

cību? Par Jākobsu zināms (sk. augšā 207. lp.), ka viņš lasījis
tikai priekšā katķisma vārdus, par Harnaku Smiltenē (skat.
414. lp.), ka viņš lasījis priekšā lielā katķisma jautājumus un

atbildes. Reusners, ierazdamies uz saviem retajiem dievkalpo-

jumiem Alojā (sk. augšā 231. lp.), apstrādājis vienā reizē,

I—IV21—IV2 stundās, veselu mācības gabalu. Dunkans Salaspilī uz-

dod un atprasa baznīcā pa 3 baušļiem reizē un notur par tiem

katēchizāciju ar skolēniem. Katēchizācijas paņēmieni, redzams,

bijuši ļoti dažādi. 1726./1727. g. ģenerālvīzitācijas protokolos
tais gadījumos, kad jautājums par katķisma iekaišami nav

vienkārši apstiprināts, lasāma parasti atbilde, ka dievkalpo-

juma sākumā iemācot kādu katķisma gabalu, — jādomā, iz-

skaidrojot to kancelē. Bet šādi vārdi nedod nekādu īstu ie-

skatu mācības darbībā un tās panākumos.
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Trīsdesmito gadu speciālajās vīzitācijās tikai prāvests Neu-

hauzens savā iecirknī apprasījās par „Lutera katķisma katē-

chetisku izskaidrošanu", citādi vēl vienmēr prasa, vai katķismu

iekal (~inculcire"). Bet 1739-/1740. g. ģenerālvīzitācijā un vēlāk

jautāja visur, vai mācītājs „svētdienās katēchizējot draudzi

baznīcā". Atbildēs jau viens otrs mācītājs attēlo, ka katķisma

gabala sakarīgajam izskaidrojumam („ein Stiick aus dem Ga-

techismo tractiret") seko katēchizēšana ar skolēniem un jau-

natni, kas sapulcēti īpaši (korī), retāk jau arī ar vecajiem ļau-

dīm no sola uz solu. Šādu metodi ģenerālkommisija atzīst par

pareizu un visur dod attiecīgu priekšrakstu: „No šā laika jā-

nodarbojas ar katēchizāciju priekš dievkalpojuma („vor der

Predigt") baznīcā no sola uz solu ar skolēniem un citiem bēr-

niem, arī pieaugušajiem, sievām, vīriem, puišiem un meitām

(Weibern, Kerlen, Jungen und Dirnen), tā tad ar veciem un

jauniem bez izšķirības visu cauru gadu ziemu un vasaru visās

svētdienās un svētku dienās, turpretim latviešu sprediķis jātur

tikai pusstundu, lai minētajai katēchizācijai jo pienācīgāk va-

rētu izlietot mazākais vienu stundu, un līdz šim varbūt lietoto

daudzo dziesmu vietā jādzied tikai mazs skaits." To pašu at-

kārtoja arī 1748. g. ģenerālvīzitācijā, tikai atrada par vajadzīgu,
laikam pēc iegūtiem novērojumiem, noteikt vēl tuvāk katķisma
mācības programmu un atsevišķās reizes vielas apmērus: jā-

apstrādā vienā reizē ne vesels katķisma gabals, bet tikai kāda

mazāka daļa un tā pēc kārtas jāiztirzā visi katķisma gabali,
lai varētu visu veikt divreiz gadā. Ar katēchizāciju bij apvienota

arī katķisma vārdu atprasīšana, lielāko tiesu laikam vēl priekš

galvenā dievkalpojuma, bet pa daļai arī pēc tā (sk. 379. lp.).
Cik plašos apmēros atprasīšana izdarīta jau divdesmitajos ga-

dos, par to noteiktu ziņu trūkst. Vispār tā prasīja diezgan daudz

laika un droši vien bij arī padota sezonas ierobežojumiem un

citiem kavēkļiem. Vīzitāciju protokolos ierakstītās vājās pār-

baudījumu sekmes liecina, ka ļaudis daudzās vietās par at-

prasīšanu diezgan maz bēdājuši un vēl mazāk paši uz to ga-

tavojušies. Baznīcas dievkalpojumu biežā kavēšana un vispār
kūtra baznīcas apmeklēšana paralizēja arī savukārt svētdienas

katēchizācijas nozīmi.

Pārskatot visas pieejamās ziņas, jānāk pie slēdziena, ka kat-

ķisma mācība un katēchizācija baznīcas dievkalpojumos svēt-
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dienās 18. gs. pirmajos gaddesmitos bij lielāko tiesu palikusi
tālu pakaļ centieniem, kādus prasīja no mācītājiem tā laika

baznīcas likumi un vadība, bet vēl daudz tālāk uz priekšu stā-

vēja īstas reliģijas mācības un audzināšanas ideāls, kas ne-

apmierinās ar atmiņas un prāta vingrinājumiem, bet grib ie-

tekmēt arī sirdi un sirdsprātu. Saprotama tāpēc pietistu vē-

lēšanās papildināt dievkalpojumu ar celsmīgāku vielu, kā Bī-

beles lasīšanu un lasīto gabalu pārrunāšanu (sk. 377. lp.), vai

sacītā sprediķa satura pārrunāšanu (379- lp.). Lange par pē-

dējo paņēmienu aizrāda (Bvp 1739 Ēvelē), ka ievadījis sprediķa
saturu katķismā jeb pestīšanas gaitā, t. i. saistījis ar mācības

pamatsistēmu. Saprotami un attaisnojami ļaužu mēģinājumi iz-

vairīties no katēchizācijas un līdz ar to no baznīcas apmeklē-
šanas. Aizkraukles mācītājs P. Pīls (vietā kopš 1741. g.) ziņo

tieši 1748. g. ģenerālkommisijai, ka vērodams ļaužu nepatiku

pret iesākto katēchizāciju baznīcā, pārtraucis to, lai neatbaidītu

ļaudis no baznīcas. Baznīcas vadība tomēr no sava viedokļa ne-

atkāpās. Paulijs, kas ar savu katēchizāciju bij visvairāk at-

tālinājies no priekšrakstiem, dabūja stingru pamācību un bargu
sodu (sk. 271. ss. lp.).

Svētdienas katēchizāciju papildināšanai jau zviedru laikos

bij ievesta Vidzemē ar mācītāju sinodes lēmumiem katķisma
mācība nedēļas dienās, lai šaurākās aprindās sagatavotu vai

atkārtotu svētdienās apstrādājamo vielu (sk. augšā 88. un 202.

lp.). Mācītājam bij jāsaaicina šādam nolūkam zināma apvidus
— muižas, pagasta, ciema - ļaudis noteiktā dienā baznīcā,

mācitājmuižā, vai kādā citā vietā, izsludinot iepriekš kancelē

sapulces vietu un laiku. Taču Vidzemes apstākļos nedēļas

katēchizācijas nevarēja un nevarēja ieviesties. Ja šo pra-

sību gribēja ņemt nopietni, tad jau mācītājam bij katru nedēļu
— mazākais katēchizācijas sezonā — jākatēchizē savā draudzē

vairākās vietās un muižturiem bij jābūt pastāvīgi gataviem at-

brīvot strādniekus no muižas darbiem. Pirmā prasījuma izpildī-

šanu apgrūtināja un padarīja pat neiespējamu draudžu plašums

un sliktie ceļi. Apmēram 2fe lauku draudžu lielākais izstiepums

(garums) sniedzās pāri 20 verstīm, starp tām vairāk kā 1/3

draudžu (skaitā 22) sasniedza 30 un vairāk vēršu garumā,

bet sešas draudzes — 40 un vairāk vēršu: Lubānas draudze —

40, Ropažu — 40, Lielsalacas — 40, Palsmanes un Aumeisteres
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— 42, Alūksnes — vienā virzienā 32, otrā 42, Kokneses — 43,

Gulbenes — 47. Pie tam kādām 42 draudzēm, (t. i. vairāk kā

2/3) māju skaits 1726./1727. g. sniedzās pāri 100, un no tām kādām

18 draudzēm — pāri 150. Gadsimta otrā pusē jau vairāk kā

pusei draudžu bij 150 un vairāk māju. Vienam otram mācītājam

pie tam bieži, it īpaši sākumā, nācās apkalpot netik vien

savu filiāli un pievienoto blakus draudzi, bet arī kādu va-

kantu kaimiņu draudzi (sk. augšā 49. ss. un lp.)*

Četrdesmitajos gados skaitīja 200 un vairāk mājas šādās drau-

dzēs: Alūksnē ar Zeltiņu (kopā ar Apukalnu līdz 1732. g.

pāri par 400 māju), Burtniekos, Bērzaunē, Cesvainē, Cēsīs,

Kalsnavā un Vietalvā, Koknesē un Krapē, Lēdurgā un Turaidā,

Mazsalacā, Raunā, Smiltenē, Straupē, Suntažos un varbūt arī

Umurgā, bet jau pāri par 300 māju bij Trikātas, Valmieras un

Rūjienas (1726. g. 370 un 1739. g. 427 mājas) draudzēs 4
.

—

Otru prasījumu — atbrīvot ļaudis no darbiem katēchizācijas
laikā — kavēja muižturu pašlabuma intereses un arī pašu

zemnieku mājas darbi. Jo vairāk tāpēc, ka katēchizācijas se-

zona, no lieldienām līdz Miķeļiem, sakrita lielāko tiesu ar lauku

darbu laikmetu. Ja jau muižas un mājas darbi varēja aiz-

kavēt baznīcas apmeklēšanu svētdienās (sk. augšā 373. ss.lp.),

ja jau varēja rasties muižturi, kas lika zemniekiem īpaši at-

strādāt klaušu darbus, ko izjauca nedēļas svētku dienas (piem.
Cesvainē un Madonā), tad jo grūti bij atrauties no darbiem

katķisma mācības dēļ īstā darbdienā.

1726./1727. g. ģenerālvīzitācijas protokoli liecina, ka tos lai-

kos mācītāji nemēdza noturēt ciemos katķisma vingrinājumus

nedēļas dienās (die wochentlichen Catechismus Übungen m den

Dorfern). Daži aizbildinājās ar draudzes plašumu (Burtniekos,
Mazsalacā, Raunā, Rūjienā un muižturu nelabvēlību (Ādažos),

daži ar neveselību (Parizijs Liepupē, G. V. Šulcs Vestienā),
citi iebilst, ka vēl neesot paspējuši iesākt (Paulijs, Viten-

burgs) un solās visā drīzumā ar Dieva žēlastību nodoties šim

pienākumam, bet sirmais H. Meijers Daugavgrīvas un Car-

nikavas draudzē aizrāda, ka katķisma mācība nedēļā neesot

turēta pēdējos 3 gados sliktas ziemas pēc. Dažos protokolos

attiecīgais mācītājam adresētais jautājums pat nav nemaz ie-

rakstīts. Visumā tā tad šis zviedru laiku pasākums bij Vid-

zemē kara nemiera un dažādu vēlāko grūtību gados izbeidzies.
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Bet baznīcas vadība uzskatīja nedēļas katēchizāciju par labu

sagatavojumu publiskajai svētdienas katķisma mācībai, un ģe-

nerālkommisija uzdeva mācītājiem, cik iespējams, izkopt čakli

nedēļas katēchizācijas ciemos, noteikt zināmus ciemus un iz-

ziņot iepriekš kancelē, kur to iedzīvotājiem jāierodas uz ka-

tēchizāciju kādā nedēļas dienā. Arī pie muižturiem griežas at-

gādinājums pieturēt draudzi ierasties (sistiren) uz šīm katē-

chizācijām, un pērminderiem lika pamudināt zemniekus uz to.

Trīsdesmito gadu speciālvīzitāciju protokoli rāda, ka kārtīgi
uzstādīti tiklab kungiem, kā mācītājiem jautājumi par katķisma
mācību nedēļā („wochentliche Catechismus Information" jeb

„Unterweisung") ciemos, bet ka līdz tam šai ziņā maz kas pa-

nākts. Ir vietas, kur mācītāji ziņo par ļaužu aicināšanu uz

nedēļas katēchizāciju (Ādažos, Bērzaunē, Cesvainē, Dzērbenē,

Lazdonā, Lēdurgā, Ļaudonā, Raunā, Skujenē), bet ļaudis ne-

ierodoties nemaz (Skujenē), jeb ierodoties pavisam niecīgā

skaitā (Bērzaunē reizēm tikai 6 zēni, Lazdonā — ne Vio no

visiem). Cesvaines un Ļaudonas mācītāji pie tam aizrāda, ka

nevarot vairāk kā vienreiz gadā apbraukt visus draudzes pa-

gastus, — un ar to jau zīmīgi raksturotas iespējamās robežas.

Vienā vietā ziņo, ka mācītāji neesot pieprasījuši ļaudis mācības

sapulcēm (Kalsnavā, Koknesē), otrā, ka zemniekiem bijis jāiet

sapulču laikā kungu darbos (Kalsnavā, Lazdonā). F. V. Hāze

Lēdurgas draudzē notur no ziemsvētkiem līdz lieldienām katru

nedēļu baznīcā bērnu mācību, bet tas laikam notiek nedarbo-

jošās skolas vietā. — Speciālo vīzitāciju protokolos par kat-

ķisma mācību nedēļā nekādi īpaši noteikumi nav ierakstīti.

Baznīcas vadība bij laikam praksē pārliecinājusies, ka nav

iespējams realizēt nedēļas dienās zemniekiem katķisma mā-

cību plašos apmēros. Ģenerālvīzitācijas protokolos 1739-/1740.

g. kungiem prasa tikai, vai viņi čakli pieturot ļaudis pie kath

ķisma mācības pēc mācītāja pieprasījuma; mācības laiks ne-

dēļas dienās nav jautājumā vairs īpaši izcelts. Izdotais rīko-

jums gan runā par mācītāju pienākumu „katru nedēļu, cik nu

pēc laika apstākļiem iespējams, apstrādāt ar latviešu drau-

dzi katķismu" un atgādina kungiem rūpēties par zemnieku

ierašanos uz mācību. 1740. g. protokolos iesprausts vēl vār-

diņš „katrreiz" (immer), kas it kā mīkstina prasību, proti:

„cik nu katrreiz iespējams" (so viel nach den Umstānden der
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Zeit immer moglich). Cēsu apriņķa protokolos rīkojumam pie-

sprausts vēl ievads, kas prasa no mācītāja paskubināt (aner-

mahnen) zemniekus uz nedēļas katēchizācijām un lūgt (er-

suchen) kungus pieturēt zemniekus pie tām. Starp mācītājam

uzstādītajiem jautājumiem nav vairs neviena, kas attiektos uz

nedēļas katēchizācijām, bet kāds no rīkojumiem noteic pa-

gastu apmeklēšanu pēc rindas, kombinējot šo prasību ar at-

sevišķu māju apmeklēšanu katru ceturto gadu (rīkojuma tek-

stu sk. 399. lp.). Tā ir prasība, kas pieskaņota panākumiem,
kādus ap to laiku sasnieguši ar nedēļas mācību labākie mā-

cītāji labākajās draudzēs, kā: Valmierā un Ērģemē (Bvp 1739),

pa daļai Raunā (Bvp 1740: nav māju apmeklējumu nemaz),

tamlīdzīgi arī Cēsīs (Bvp 1740: ziemu katēchizācija ciemos,

vasaru ik nedēļas 2 lūgšanas stundas) un Straupē (Bvp 1744).

Citur dzirdamas jau agrāk minētās aizbildināšanās. Muižturi

mēģina novelt vainu uz mācītājiem: tie neesot pieprasījuši

zemniekus (Alojā, Ādažos, Ērgļos, Limbažos, Madlienā), zem-

nieki aizbildinās ar kungu uzliktiem darbiem (Limbažos), mā-

cītāji atrod dažādus citus taisnības iemeslus (piem. Siguldā
sūdzas par telpu trūkumu mācītājmuižā, Lēdurgā, ka neesot

ļaužu mācītājmuižā, kas varētu aizvest mācītāju uz pagastiem).
Galu galā izrādījās, ka vēl diezgan daudzās draudzēs nekāda

katķisma mācība nedēļas dienās nenotika, — tā, liekas, visās

filiāldraudzēs un visā Cēsu apriņķa otrā iecirknī (Bvp 1748).

Tādēļ ar faktiskajām iespējām saskaņotais vīzitācijās rīkojums
uzskatāms par reālu ieguvumu visai mācības praksei. Pie tam

kārtība, kas bij ievesta Valmierā un, liekas, arī Straupē, —

proti, ka uz nedēļas katēchizācijām izziņoja svētdienu iepriekš
zināmu māju vai pagastu ļaudis, kam jāsagatavojas uz sekojošu
svētdienu iešanai pie dievgalda, un tad nodevās sevišķi viņu

mācībai, tādā veidā pēc kārtas nodarbojoties ar visu draudzi, —

šī kārtība rādījās ievērības cienīga un vēlāk tika rakstīta priekšā
arī citām draudzēm. Nedēļas katēchizācija tādējādi tika ap-

vienot a ar dievgaldnieku sataisīšanu. Ģenerālvīzitācijā
Cēsu apriņķa otrā iecirknī 1748. g. šo iekārtojumu mēģināja
ievest arī turienes draudzēs, kur tas pēc prāvesta K. V. Jako-

bija aizrādījuma līdz tam neesot bijis pazīstams un nevarējis

arī iesakņoties (Bvp 1748, Bērzaunē, 100. lp.).

lepriekšēja sakara minētie maju un muižu apmekleju-
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mi bij noteikti zviedru baznīclikumos (KO XXIV 22): „Draudzes

mācītājam jārūpējas par to, ka jaunatne viņa draudzē varētu

lasīt grāmatā un saprast savus kristīgās mācības gabalus; tur-

klāt viņam jāapmeklē savi klausītāji no mājas uz māju, kad

viņiem abās pusēs rodas tam izdevīgs laiks un gadījums, un tad

jāapprasās, kā viņi ar saviem bērniem un saimes ļaudīm iz-

turas viens pret otru, un jāpamudina viņi visi uz visu labu un

slavējamu. Šādā gadījumā viņam arī jāpamāca vecie par tiem

jautājumiem, ko viņš grib likt viņiem priekšā baznīcā, lai viņi

būtu sagatavoti derīgai atbildei un varētu iet jaunatnei pa-

priekšu ar labu paraugu."
Tā bij prasība, kas Vidzemes plašajās draudzēs uzlika mā-

cītājam diezgan daudz pūliņu: lielāks māju skaits un garāki at-

statumi prasīja daudz laika, bet laiku atkal ierobežoja lauku

darbu sezona un slikto ceļu laikmeti. Izdevīgākais laiks zem-

nieku māju apmeklējumiem bij ziema, kad sals un sniegs pada-

rīja braucamus visus ceļus un ļaudis arī bij sastopami mājās.
Bet nedaudz nedēļās tad vajadzēja apbraukt vairāk desmitus

un pat simtus māju (sk. 3941 lp.). Šāda uzdevuma veikšanai būtu

mācītājam bijuši vajadzīgi palīgi, bet par tiem 18. gs. vairs ne-

domāja (sk. 41. lp.).
Baznīcas vīzitācijās kommisijas 18. gs. pastāvīgi bijušas no-

modā par šā pienākuma izpildīšanu. Visos vīzitācijās pro-

tokolos sastopams jautājums mācītājam par māju apmeklēšanu
„zināmos laikos", ko papildina vēl otrs jautājums, ko viņš tur

darot (was er m denselben treibe?), vēlāk arī: kādu metodi

viņš tur lietojot. 1726./1727. g. ģenerālvīzitācija rādīja, ka māju

apmeklējumu ziņā vēl diezgan daudz ko vēlēties. Laba tiesa

mācītāju atrod vēl visādus iemeslus, ar ko aizbildina savu kū-

trību, nespēju un nepaspēšanu apbraukt zemnieku mājas. Un

kur viņi tomēr izpilda šo pienākumu, tur dod diezgan stereo-

tipisku paskaidrojumu par savu rīcību: mājās viņš apstrādājot

katķismu (tractiret den Catechismus) un apprasoties par ļaužu

dzīvi (fragt nach ihrem Leben und Wandel). Kommisijas iz-

dotais rīkojums tad nu raksta priekšā bez izņēmumiem izpildīt
uzlikto pienākumu un piekodina apprasīties par kristīgo mā-

cību un dzīvi („Nachfrage thun ihres Christenthums halber

und wie sie im selben fundiret"). 1739./1740. g. ģenerālvīzitā-
cijas laikā stāvoklis jau uzlabojies. Lielākā daļa mācītāju
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(skaitā 37) ziņo, ka viņi ziemu mēdzot braukt no mājas uz

māju (Alojā mācītāja vietā skolotājs), daži gan piebilst, ka

nevarot apbraukt katru gadu visas mājas (Gerike — savās

trijās draudzēs, Buchmanis — Rūjienā, arī Blaufūss — Ēr-

ģemē), un Paulijs Skujenē saka, ka braucot pavasaros; Lange
Ēvelē pirmajos gados pulcinājis kopā vairāku māju iemītnie-

kus. Pieskaitot klāt vēlāk vīzitētās 8 Cēsu apriņķa draudzes,

par kurām pozitīvas ziņas ir tieši gan tikai no 1748. g., šis

skaitlis paceļas uz 45. Tad 4 draudzēs mācītāji vai nu ziņo,
ka apbraukuši tikai pagastus, bet ne atsevišķas mājas (Šulcs

Jaunpiebalgā un Einbergs Gaujienā), vai atkal runā par abu

iespēju apvienošanu, kā nu kuru gadu jeb reizi iznākot (Har-
naks Smiltenē un maģistrs J. E. Hinkeldeijs Raunā). Tā tad

apm. kādās 4
5 draudžu māju apmeklēšanas ir apliecinātas.

Bet par 10 draudzēm ir citādas ziņas: dažās māju apmeklēšana
vēl nav iesākta (Daugavgrīvā, Valmierā, Trikātā — visur mā-

cītāji vietās tikai pāris gadu), citās tā vairs nenotiek (neva-

rīgais Hugke Ērgļos, sk. 238. lp., J. E. Skodeiskijs Koknesē,

sk. 211. lp., un Bernhardijs Jaunpilī, sk. 236. lp.), citās atkal

nav nekādi tuvāki paskaidrojumi doti, vai minēti nesvarīgi

iemesli (Ticmanis Siguldā, Stenders Nītaurē, Hāze savā blā-

ķus draudzē Pēterupē); par Suntažu draudzi tiešu ziņu trūkst.

— Zināms, dažus gadus agrāk vai arī vēlāk skaitļi varēja būt

un droši vien arī bija citādi, un par dažu mācītāju pozitīvajām

liecībām (Reusneru Mazsalacā, Bergmani Ādažos) bij iemesls

šaubīties, bet lielumā un visumā tomēr minētie dati dod diez-

gan noteiktu ieskatu māju apmeklējumu praksē. Redzams, ka

tā atkarīga lielā mērā no mācītāju personīgas uzņēmības un

pienākuma apziņas un ka apm. kādā ceturtā daļā draudžu

lieta nebij nostādīta tā, kā to likums un rīkojumi pra-

sīja. Bet ne visur vaina bij uzkraujama mācītāju kūtrībai.

Pārāk lielajās draudzēs prasība nebij nemaz kārtīgi izpildāma.

Vecākajiem mācītājiem braukāšana pa mājām nebij vairs pa

spēkam. Un jaunie atnācēji neuzdrošinājās tūlīt doties tā-

lākos braucienos pa draudzi, vai nu pienācīgi nepārzinādami

to, vai neprazdami valodu, vai aiz kādiem citiem iemesliem.

Tāpēc arī jaunais ģenerālkommisijas rīkojums bij it kā zi-

nāms kompromiss ar reālo īstenību: «Mācītājam pienākas no-

turēt māju apmeklējumus zemnieku sētās (die Hausbesuchungen
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m denen Gesinden) katru gadu ziemas laikā bez pārtrau-
kuma (1740. g. protokolos pēdējo divu vārdu vietā: „bet tādā

veidā"), ka viņš vienu gadu brauc apkārt no sētas uz sētu,

lai viņš varētu mācīties pazīt draudzi, bet pēc tam 3 gadus
vienu pēc otra nodarbojas ar draudzi tikai pa pagastiem

(die Gsmeine nur Paggastweise vornehme), un šādā veidā

pamīšām turpinātu pastāvīgi, bet vispār turētu katēchizācijas
muižās ar tur atrodošos saimi un zemniekiem katru gadu, cik

vien iespējams." Atsevišķu māju apmeklēšanai tādā kārtā jā-

notiek tikai katru ceturto gadu, bet pa starpām pietiek ap*-

meklēt zemniekus tikai pa pagastiem, saaicinot katrā no tiem

visu attiecīgā pagasta māju ļaudis vienā vietā. Ciktāl ar pa-

gastu apmeklēšanu tika apvienota arī dievgaldnieku sagata-

vošana, šī darbība, zināms, bij jāturpina arī atsevišķu māju

apmeklēšanas gadā, bet citādi tika pārtraukta ik ceturto gadu

(sk. augšā 396. lp.). Muižu apmeklēšanu norēgulēja neatkarīgi

no zemnieku sētu apbraukšanas. 1740. g. vīzitācijās protokolos
muižu katēchizācijām veltīts pat atsevišķs jautājums.

Mājas apmeklējumu uzdevums — kā to liecina augšā citē-

tais baznīclikumu paragrāfs (KO XXIV 22) un arī vīzitācijās

kommisijas jautājumi un atbildes — bij nevien teorētiska mā-

cība, bet arī tiešas pamācības dzīvei. Tie deva mācītājam iz-

devību ievadīt kristīgus ticības un tikumības principus dažā-

dās zemnieku ģimenes un mājas (saimes) dzīves attiecībās un

prasībās, pašķirt katķisma teorijai ceļu latviešu dzīves praksē.
To pastiprināja vēl arī 1739. un 1740. g. ģenerālvīzitācijas rī-

kojums: «Apmeklējot mājas zemnieku sētās jāievēro, ka vien-

mēr jāņem tas katķisma gabals, par ko būs mācība nākošu

svētdienu baznīcā, jāiziet tas nevien ar tiem, kas var vārdus

izskaitīt (die Worte herbehten), bet arī ar visiem, tiklab jau-

niem kā veciem, bez izšķirības, jāizprasa viņiem šis gabals
un jākatēchizē ar viņiem par to (sie darūber zu examiniren

und zu catechisiren), jāiemāca viņiem īstā izpratne un jā-
ievada viņi, kā viņi varētu to izlietot sev par labu (ihnen den

rechten Verstand bevzubringen und, wie sie es sich zu Nuzzen

machen mūssten, Anleitung zu geben), bet pie visa tā (mācī-

tājiem) saskaņā ar zvērastu un sirdsapziņu jāparāda piederī-

gais čāklums un pienācīgā uzticība."

Maju apmeklēšanai vajadzēja izveidoties par jo svarīgu drau-
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dzes ietekmēšanas līdzekli: te bij mācītājam iespēja personīgi
tuvoties katram draudzes loceklim viņa īpatnējos dzīves ap-

stākļos, te atvērās uzdevums audzināt visas plašās zemnieku

aprindas. Bet tas bij samērā grūts darbs un prasīja nevien

apzinību, bet arī sirsnību un mīlestību. — Kā tad nu izpildīja
šo programmu tie, kas teicās to darām?

Mācītāju izteicieni vīzitācijās rāda, ka viņu lielākā daļa,

apmeklējot mājas, aprobežojušies tikai ar katķisma atprasīšanu

un paskaidrošanu. Pat dziesmu dziedāšana un lūgšanas turē-

šana nav vienmēr īpaši pieminēta, un tāpēc jāatstāj atklāts

jautājums, vai tādas lietas notikušas tais draudzēs, kur mācī-

tāji tieši nepiemin tās. Šos apmeklējumos vajadzēja sastādīt

arī draudzes locekļu sarakstu pa mājām un atzīmēt katra sek-

mes kristīgā atziņā, bet šai ziņā mācītāji bijuši ļoti kūtri. Lie-

lāka nozīme bij jau šiem apciemojumiem, ja ar tiem saistīja la-

sīšanas kontroli, bet tas, liekas, noticis jau mazākā mērā. Ja

nu mācītāja atbraukšana patiesi nozīmēja visiem mājiniekiem
tikai katķisma eksāmenu un pagaru katēchēsi par kādu kat-

ķisma mācības gabalu, eventuāli vēl tikai ar bērniem un jau-

nekļiem, tad arī var saprast, kādēļ visi tie, kas nejutās savās

katķisma zināšanās droši, pabēdza prom, kā to vēsta augšā
citētā Chr. Dāvida vēstule (245. lp.), Kalsnavas un Vietalvas mā-

cītājs Šroters (Bvp 1748) un māc. Lenčs Cesvainē ap 1750. g.
5
.

Bet tā tas būs noticis vēl dažā labā vietā. Pabēgšana bij to-

ties jo vieglāk izdarāma, ka mācītāji nemaz nepārzināja drau-

dzes locekļus, vai nu aiz parviršības un nolaidības, vai arī

tāpēc, ka lielajās draudzēs viņiem nebij iespējams tik drīz

gūt pārskatu par draudzL Šādu mājas apmeklējumu nozīme

reliģiskā ētiskā draudzes audzināšanā gandrīz līdzinājās nullei.

Bet daži mācītāji pielikuši lielākas pūles mājas apmeklēju-

mos, mazākais viņi ziņo par tām 1739-/1740. g. ģenerālkommi-
sijai. Lugažu un Valkas mācītājs L. J. Blīda, kas stāvēja no-

teiktā opozicijā pret pietismu 6
,

stāstīja, ka viņš turoties pie

Lūbekas superintendenta Karpoova metodes: uzstādot papriekš

galvenos jautājumus, tad dodot eksēgēsi un beigās prasot, ko

klausītāji paturējuši, un vai tie dabūjuši kādu jēgu un izpratni.

Draudzes pārbaudījums rādīja, ka arī šāda tik skanīgi rakstu-

rota metode var palikt bez panākumiem. Vairāk tad jau va-

rēja sasniegt Jēnas fakultātes absolvents J. E. Hinkeldeijs,
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kas savā Raunas draudzē, apmeklēdams mājas ciešanu laikā,

lasīja un iztirzāja ar zemniekiem Jēzus Kristus ciešanu stāstus.

G. Gotšeds Dikļos tieši atzīmē, ka viņš vispirms ievācot zi-

ņas par tiem, kas protot lasīt, arī Berg manis Carnikavā un

Stauve Āraišos stāsta, ka pārbaudot lasīšanu. Sirmais G. F.

Baumgartens Dzērbenē apprasās, kā ļaudis dzīvo, vai skai-

ta rīta un vakara pātarus, pamāca labi dzīvot un tikai pēc tam

atprasa un izskaidro katķismu. Viņa 37 darba gadi vienā draudzē

(1704—1741) liekas viņu stipri tuvinājuši apkārtnei. Līdzīgi
rīkojas arī Fitkavs Vecpiebalgā. Sirsnīgāku atmodas sapulču
raksturu centušies radīt hallieši. Piem. Blaufūss bij sastā-

dījis īpašu māju grāmatu (Gesindebuch) un katrreiz netik vien

atprasīja pātarus un katķismu un katēchizēja ar visiem klāt

esošiem par jautājumiem no Neuhauzena „Ceļš uz labklāšanu"

(„īsi ap 3A stundas"), bet arī pārbaudīja ļaužu mājas dzīvi, no-

sodīdams nepareizo mīlestības vārdiem, pamudinādams vecākus

labi audzināt bērnus, sūtīt tos skolā vai mācīt mazākais mājās,

likdams pie sirds mīlestību uz Dieva vārdiem un dievkalpo-

jumu apmeklēšanu. T. Sprekelsens Straupes draudzē sāk

māju apmeklējumus ar kādiem dziesmas pantiem un rīta pā-

tariem, tad izskaidro kādu Jaunās Derības pantu, pēc tam

atprasa katķismu un katēchizē, izskaidrodams kādu gabalu,
beidzot liek atlasīt un noslēdz ar īsu lūgšanu; viņš ierodas zem-

nieku mājās arī vasaru. J. J. Grūners Krimuldas draudzē,

braukdams ziemu no mājas uz māju, pieraksta ļaudis, app

prasās, vai viņi kūtri jeb čakli dievlūdzēji, vai kāds māk lasīt,

vai čakli jeb kūtri iet baznīcā, cik iet pie dievgalda, un pār-
bauda viņu dievatziņu. J. M. Vīners Madlienā atprasa pa-

priekš visus mācības gabalus vārdu pa vārdam, pēc tam iz-

vēlas no katra mācības gabala tādus jautājumus, ko ļaudis var

saprast, pieaicinādams arī īpaši mazos bērnus, lai izzinātu,
vai viņi cik necik var atbildēt uz visvienkāršākajiem jautāju-

miem. Klembkens Burtniekos uzsver, ka dodot māju ļau-
dīm pamācību, kā dzīvot, un pamudinot viņus dzīvot taisni

un dievbijīgi. P. Pīls Aizkrauklē, iztirzādams katķismu, pie-

vienojot baušļiem arī „mājas tabulu". Lēdurgas mācītājs Hāze

sola, ka savā filiāldraudzē Pēterupē, braukdams pa sētām,

likšot jaunatnei vingrināties lasīšanā, izplatīšot draudzē diev-

atziņu un apprasīšoties par ļaužu dzīvi. — Dziesmu dziedā-
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šanu mājas apmeklējumos min Buchmanis Rūjienā, Gerike Liep-

upē (dziedot sākumā un beigās), Harnaks Smiltenē (runājot arī

par katķismu vai kādu bībeles gabalu), Paulijs Skujenē (dzie-

dot: Gods Dievam vien ar pateikšan') un Sprekelsens Strau-

pē
7
.

Šais norādījumos atklājas jau plašāka programma, bet

tai blakus stāv J. H. Hinkeldeijs (vecākais), kas par saviem

māju apmeklējumiem Raunā, ko viņš tur izdarījis agrākos
dzīves gados, saka, ka tur neko sevišķu neesot darījis (Bvp
1727 un 1732). Draudzi pazīt mācītājs, braukdams apkārt pa

mājām, mācījās tik un tā, — un to jau galu galā arī prasīja

1739./1740. g. rīkojums.

Atsevišķa cilvēka ietekmēšanā liela nozīme bij sataisīša-

nai uz pirmo grēksūdzi un sv. vakarēdiena baudīšanu, ko īpaši

uzsvēra baznīclikumi (VIII 2), uzliekot mācītājam pienākumu

pārbaudīt pirmnieku zināšanas kristīgās mācībās un ievākt zi-

ņas par viņu dzīvi („in ihrem Christenthum verhoret, auch von

ihr Leben und Wandel Kundschaft und Gezeugnifi eingezogen").
Arī baznīcas vīzitācijās šim noteikumam un tā izpildīšanai

piegrieza lielu vērību. Dzīve rādīja, ka ar pirmnieku jeb ka-

tēchumenu pārbaudīšanu, kā to noteica jau 1636. g. izdotie

vīzitāciju artikuli, nekas vēl nav sasniegts un ka jāuzdod mā-

cītājiem vēl arī īpaša jaunatnes apmācība un sagatavošana

dievgaldam — papildām pie vispārējās mācības skolā, sētā

un baznīcā. Jo jaunekļi un jaunavas ieradās pie mācītāja

pieteikties pirmo reizi pie dievgalda ar ļoti dažādām un vis-

pār trūcīgām zināšanām; pat visu katķisma vārdu prašana

bija ilgus laikus retums. Skolas atbalsts baznīcai šai ziņā

bij niecīgs, jo skolēnu bij maz un skolotāji bij lielāko tiesu

kūtri jeb nespējīgi; daļa pirmnieku bij arī jau vecāki ļaudis,
kas vairs skolā nebij sūtāmi. Reti bij pa zemnieku mājām

ļaudis, kas varēja mācīt citus. Turklāt valdīja arī uzskats, ka

tikai mācītājs var sekmīgi katēchizēt, bet no skolotāja, se-

višķi latvieša, tādas lietas veltīgi gaidīt (sk. augšā 286. un

294. lp.). Tāpēc baznīcas vadība tad arī bij likusi visas cerības

uz mācītāja katēchizācijām mājās, muižās un baznīcā, bet aug-

šējie pārskati liecina, cik maz vēl ar to bij panākts 18. gs.

pirmajos gaddesmitos. Blakus citiem jau aprādītiem iemesliem

zināms izskaidrojums tam meklējams arī apstāklī, ka mācītāji

nevarēja izsekot šais vispārējās katēchizācijās katram atse-
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višķam draudzes loceklim. Tāpēc tad arī sāka piegriezt ar-

vien lielāku vērību tam momentam, kad katrs nāca tieši mā-

cītāja rokās, pieteikdamies pirmo reizi pie dievgalda*

1726./1727. g. ģenerālvīzitācijas protokolos jau sastopams

jautājums: „Vai māca (informiret) jaunatni, iekams viņa iet

pie dievgalda pirmo reizi, čakli un cik ilgi un pēc kādas me-

todes (qua methodo)?" Līdzīgā veidā tas atkārtojās trīsdesmito

gadu speciālajās vīzitācijās, bet 1739-/1740. g. ģenerālvīzitācijā

jau ievāca ziņas veselā jautājumu rindā: vai māca tos, kas

pieteicas pirmo reizi pie dievgalda? vai viņi mācās katķisma
vārdus pie mācītāja jeb skolotāja? vai mācītājs pieņem viņus

pie dievgalda, ja viņi prot atteikt katķisma vārdus? vai vi-

ņiem izskaidro katķisma vārdus? cik ilgu laiku nodarbojas

ar izskaidrošanu? Un beidzot: vai par šo darbu dod kādu

noteiktu atlīdzību un cik daudz? - 1726./1727. g. ģenerāl-

kommisija izdeva rīkojumu, kas pielaišanu pie grēksūdzes un

dievgalda dara atkarīgu no iepriekšējās mācības, bet nenoteic

mācības ilgumu un programmu. Baznīcas vadības prasības šai

lietā izveidojās un nobrieda trīsdesmitajos gados, un 1739./1740.

g. ģenerālvīzitācijas protokolos jau ierakstīti 4 stingri rīko-

jumi, kas noteic pārbaudījumu katķisma vārdu prašanā, ie-

mācīto vārdu izskaidrošanu, mācības garumu un iekārtu un

noliedz mācībnieku izmantošanu mācītājmuižas darbos.

„Lai mācītājs varētu izlietot jo vairāk laika katķisma vārdu

izskaidrošanai un tiklab to izpratnes, kā arī pestīšanas gaitas

iemācīšanai (bevbringung), tad viņš nedrīkst turpmāk pieņemt

ne mācībā sagatavošanai uz pirmo dievgalda gājumu, ne arī

pie paša dievgalda pirmās reizes nevienu, kas nav iemācījies
visus piecus galvenos katķisma mācības gabalus ar izskaidro-

jumu — pie skolotāja vai zemnieku mājās — un tad arī

prot veikli atskaitīt tos. Bet pie tam par katļru, kam viņš

(mācītājs) vai kāds cits mācītu mācītājmuižā piecus katķi-
sma mācības gabalus ar vai bez izskaidrojuma, viņam nāk-

tos maksāt atraitņu kasei vienu Alberta dālderi... Tad nu

viņam arī pienākas nepielaist pirmo reizi pie dievgalda ne-

vienu, kas var gan atskaitīt vārdus, bet nepārzin to izpratni

(deren Verstand aber nicht inne hat) un kam viņš iepriekš
nav iemācījis atmiņā paturēto katķisma vārdu izpratni un pe-

stīšanas gaitu, tā ka tās ir pienācīgi saprastas. Tāpat arī
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tie, — kas gan bijuši jau pie dievgalda un vai nu ir salaulāti,,

vai arī nav vēl laulāti, vai grib laulāties, bet ir pie tam bez

attiecīgajām zināšanām („unwiflend"), taču ir vēl tos gados,
ka viņu atmiņa var ko paturēt, — nav vairs turpmāk pie-

ņemami pie dievgalda un nav arī laulājami, ja viņi nevar at-

skaitīt katķismu ar izskaidrojumu tāpat kā pirmāk minētie

un nav bijuši katķisma mācībā («nach demselben unterrichtet

sind"). Turpretim pavisam vecajiem jānāk čakli baznīcā, un

tur viņiem mācīs to, ko viņi vai nu nav līdz šim zinājuši, vai

būtu varbūt aizmirsuši." — Tālākais rīkojums paredz, ka turp-
māk apmācīšanai nebūs vairs vajadzīgs pārāk ilgs laiks, un

atstāj paša mācītāja sirdsapziņai apsvērt, cik ilgi attiecīgos

apstākļos jāturpina mācība, lai varētu pienācīgi veikt visu

uzdevumu. Bet mazākais vesela nedēļa jāveltī mācībai, un

neviens nav atlaižams no tās, kamēr nav «pienācīgi dabūjis

pareizu un pietiekošu atziņu par visu, kas vajadzīgs viņa pe-

stīšanai un svētlaimībai" («ein rechtes und genūgliches Er-

kenntnis des zu seinem Heil und Seligkeit nohtigen... behorig

ūberkommen"). Ja mācītājam jāapkalpo tikai viena draudze,

kurā viņš pats dzīvo, tad viņam kancelē jāizziņo noteikts laiks,

kad visiem pirmniekiem un arī citiem mācībniekiem jāiero-
das pie viņa mācītājmuižā un jāatskaita visi katķisma vārdi

ar izskaidrojumu, lai tad varētu piedalīties mācībā un izmā-

cīties vārdu izpratni („zur Erlernung des Verstandes derWorte,

auch zur Lehre und Unterrichten"). levērojot to, ka pīrm-

nieki mēdzot nākt pie dievgalda lielajos svētkos, mācības laiks

būtu noliekams dažas nedēļas priekš lieldienām un tāpat arī

priekš ziemsvētkiem. Filiāldraudzēs un blakus draudzēs, kur

mācītājs pats nedzīvo, viņam jāsaaicina mācībnieki uz katē-

chizāciju un mācību («Catechisation, Lehre und Unterricht")

pāris reizes gadā turienes draudzes muižā («sothanen Kirch-

spiels Hof") un jānodarbojas ar viņiem 8 dienas jeb tik ilgi,
kamēr viņi «uztvēruši atmiņā paturēto katķisma vārdu izpratni

un to, kas vajadzīgs viņu pestīšanai, un tā tad var iet pie

dievgalda". Šie noteikumi attiecās arī uz tiem, kas jau gāja

pie dievgalda, bij precējušies vai gribēja precēties, pat uz

zināmu veco ļaužu grupu, kam vēl trūka vajadzīgās zināša-

nas. — Beidzot bij mācītājam aizliegts likt mācībniekiem strā-

dāt mācības laikā viņa labā jebkādu visniecīgāko darbu; pār-
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kāpējiem draudēja mācītāju atraitņu kasei par labu mak-

sājams naudas sods, kura lielums tika atstāts atklāts („bey

einer arbitrairen... poen").

Tā kā augšējie rīkojumi visā savā pilnībā nav vēl ierakstīti

abu pirmo 1739. g. vīzitēto draudžu (Valmieras un Rubenes)

protokolos, bet uzņemti tikai to pielikumā, kamēr pašos pro-

tokolos atrodami pāris īsāki aizrādījumi, tad jāpieņem, ka

šo rīkojumu galīgā izstrādāšana notikusi tik pēc ģenerālvī-
zitācijas iesākšanās. Bet reiz izstrādāti, šie rīkojumi tika rū-

pīgi ierakstīti visos turpmākajos 1739., 1740. un 1748. g. ģer

nerālvīzitāciju protokolos. Tā 1739. g. ģenerālkommisijai, gal-
venā kārtā laikam ģenerālsuperintendentam J. B. Fišeram, un

varbūt arī baznīcas virspriekšniekam f. Kampenhauzenam, pie-

dēvējams plašs katķisma mācības iekārtas plāns, kas jau at-

tiecās nevien uz pirmniekiem, bet arī citiem katķisma nepra-

tējiem. Zināms, no rīkojumu došanas līdz izpildīšanai bij sti-

pri tālu. Pieejamie dati nedod arī tiešas ziņas par to, vai, cik

lielā mērā un ar kādām sekmēm mācītāji sākuši ievest un

pienācīgi rēgulēt priekšā rakstīto mācību. Tāpēc nākas at-

stāt pie malas jautājumu par pirmnieku mācības attīstību tu-

vākajā nākotnē 1739./1740. g. vizitētajās draudzēs. 1748. g. vī-

zitētajās draudzēs gan netik vien atkārtoti augšējie rīkojumi,
bet lielāko tiesu jau arī ziņots, ka katķisma vārdus mācoties

skolā un mājās, bet mācītājs atprasot tos un izskaidrojot iz-

pratni.
Katrā ziņā pirmnieku sagatavošanas aina, kas atklājās ģe-

nerālvīzitācijas laikā no tuvākās un tālākās pagātnes prak-

ses, bij vēl ļoti tālu no uzstādītā ideāla. Bij taču mācītāji

(kā Stenders — Rubenē, tad Nītaurē), kas veltīja izskaidro-

jumam tikai ceturtdaļ stundu un domāja, ka šai laikā viņš

patiesi ticis jau galā ar viena (!) mācības gabala izskaidro-

šanu. Citādi gan par pāris stundu garu izskaidrojuma mācību

ziņo tikai filiālēs, kur mācītājs pastāvīgi nedzīvo (Lielsalacā,

Alojā), pie kam Lielsalacā vēl norāda, ka skolotājs palīdz

mācītājam, jau iepriekš katēchizējot ar pirmniekiem. Tomēr

Limbažu mācītājs J. G. Zikstels arī savā galvenajā draudzē

māca pirmniekus tikai 3 līdz 4 stundas. Vienu dienu veltī

mācībai Dolē, Dikļos, Jaunpiebalgā, Koknesē, Matīšos; līdz

divām dienām — Alūksnē, Ērgļos, Smiltenē; 2 līdz 3 dienas
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— Apukakiā, Carnikavā, Cēsīs, Daugavgrīvā, Trikātā, Vecpie-

balgā; 3 līdz 4 dienas — Āraišos, Kalsnavā, Skujenē. Līdz

vienai nedēļai ilgst mācība Aizkrauklē, Bērzaunē, Ēvelē, Gul-

benē, Lielvārdē, Liezerē, Lugažos un Valkā, Ļaudonā, Mazsa-

lacā, Tirzā, Valmierā; 1 līdz 2 nedēļas — Ikšķilē, Madlienā,

Palsmanē, Skultē; līdz 3 nedēļām Burtniekos, Cesvainē, Gau-

jienā, Jaunpilī, Krimuldā, Liepkalnā, Liepupē. Burtniekos kon-

statēja 3—6 un pat B—lo nedēļas garu mācības laiku, bet

tas aizgāja darbiem mācītājmuižā, ne mācītāja izskaidrojumiem

(sk. augšā 229- lp.). — Vispār diezgan bieži sastopami aizrā-

dījumi, ka pirmniekus paturot mācībā ilgāk jeb īsāk atka-

rībā no viņu spējām, vai arī skaita un spējām: vienu jeb
vairākas dienas un arī vienu jeb vairākas nedēļas. Daži mā-

cītāji pat nemin nemaz kādu noteiktu laika sprīdi, bet tikai

aizrāda, ka paturot pirmniekus mācībā, tiekams viņi saprotot
mācīto (Lēdurgā un Turaidā, Allažos, Vangažos un Ropažos).
Zināms, laika noteicējs bij mācītājs, kā visai pirmnieku gru-

pai, tā arī atsevišķiem spējīgākajiem, ko atlaida ātrāk, vai

kūtrākajiem un nespējīgākajiem, ko aizturēja ilgāk. Bijuši arī

mācītāji, kas likuši nepratējiem nākt uz pārbaudījumu jeb
mācību vēl otru un pat trešo reizi (J. G. Vurms Apukalnāj
arī Gerike Liepupē, Henčš Lazdonā un Harnaks Smiltenē).
Bet dažu aizbildināšanās, ka pirmnieki neesot piedabūjami pa-

likt cik necik garāku mācības laiku, gan uzskatāma tikai par

tukšu izrunu (tā tas bijis ar Stenderu 1739. g. Rubenē un

1740. g. Nītaurē — sk. 235. lp. un ar G. Rīmani Koknesē

1748. g.; Bernhardija iebildumiem par jaunpiliešu neizturību

1740. g. šķiet citādi iemesli). Cēsu apriņķa otrā iecirknī ap

1748. g. visur, izņemot Koknesi, mācības laiks uzdots mazākais

3—4 dienas; Alūksnes mācītājs Fr. Horstmanis vienā dienā tiek

galā tikai ar spējīgajiem, bet citus māca ilgāk.
Mācības nedēļas, laikam, mēdza nolikt noteiktos laikos:

piem. Lēdurgā un Turaidā — priekš ziemsvētkiem, „kad vis-

vairāk vaļas", Lugažos un Valkā — starp Miķeļiem un Mār-

tiņiem, citur laikam priekš lielajiem svētkiem, kad mēdza pie-

teikties daudz pirmnieku, un tā to noteica arī jaunie rīko-

kojumi (sk. augšā). Neuhauzens Valmierā turējis mācības ne-

dēļu vairākas reizes gadā (sk. 408. lp.).
Mācības dažādais garums dažādajās draudzes un pat at-
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sevišķajiem vienas un tās pašas draudzes pirmnieku grupas

jaunekļiem vai jaunavām liecina, ka toreiz mācītāji vēl ne-

mēdza apstrādāt ar pirmniekiem kādu noteiktu kārtīgu mā-

cības kursu. Katram bij savs zināms prasību daudzums, ko

viņš uzturēja vairāk vai mazāk stingri. Katķismā uzņemtā „īsā

tomēr jaukā un pārlieku vajadzīgā mācība priekš jauniem ļau-

dīm..., kas sataisījušies ir pirmo reizi... svētu vakarēdienu bau-

dīt un valkot", bij pārāk īsa un lakoniska, lai tās 17 jautājumu

un atbilžu iekalšanu varētu atzīt par nopietnu sataisīšanu diev-

galdam. Paskaidrojumam noderēja pārējais katķisms, bet tam,

kā augšā jau aizrādīts (sk. 388. un 390. lp.) tuvojās trijās pa-

kāpēs. Visvieglāk laikam visur laida cauri vecākos un vien-

tiesīgākos ļaudis, kādi toreiz savu tiesu pagadījās vēl pirm-

nieku starpā. Harnaks Smiltenē ziņoja ģenerālkommisijai 1740.

g., ka šādiem atlaižot izpratni, — un tā tas laikam bij arī

citur, bet arī katķisma vārdus tādi ļaudis droši vien ne vien-

mēr varēja iekalt, reizēm pat «vienkārši" nē. Paši mācītāji

visvairāk mēdza ziņot, ka mācot, resp. prasot arī izpratni, bet

ir vietas, kur viņi atzīstas, ka pielaižot pie dievgalda jau kat-

ķisma vārdu atteicējus (Ādažos Bergmanis, Rubenē Stenders;

G. Rīmanis Koknesē izskaidro līdzīgu rīcību ar to, ka nav va-

rējis paturēt pirmniekus mācībā ilgāk par vienu dienu). Gan

vispār daudz vietās, īpaši 1748. g. vīzitācijā, dzirdami apgal-

vojumi, ka bez izpratnes nelaižot nevienu pirmo reizi pie

dievgalda, bet ģenerālkommisiju noturēto pārbaudījumu atzī-

mes liecināja, ka no izpratnes bij iemācīts diezgan maz un

ka arī katķisma vārdu prašanā daudziem, daudziem bij mazas

sekmes (sk. 413. ss. lp.). Vai tās nu bijušas bagātākas'akcidences

par kādu nepratēju pirmnieku (sk. augšā 120., 147. un 207. lp.),
vai mācībnieku čaklums mācītājmuižas darbos (sk. augšā 229-

--un 233. lp.), vai kādi citi iemesli, bet tieši vīzitācijās pār-
baudītās zināšanas ļoti bieži neatbilda mācītāju vispārīgiem

aizrādījumiem par viņu prasībām pirmnieku pārbaudēs.
Jāievēro gan vēl tas apstāklis, ka katrs mācītājs ziņoja par

savu pašreizējo rīcību, bet viņa priekšgājējs jau varēja būt

rīkojies pavisam citādi, un vīzitācijās pārbaudījumā atklājās
arī agrāko laiku trūkumi. 1739./1740. g. ģenerālvīzitācijas laikā

gan jau vērojama zināma uzlabošanās jaunatnes zināšanās (sk.

tālāk 418. lp., sal. arī 416. lp.).
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Lielumā un visumā, liekas, ar pilnu tiesību varēja rakstu-

rot pirmnieku sagatavošanas svētību lielākā draudžu daļā B.

f. Kampenhauzena vārdiem (sk. augšā 240. lp.): „viņi gāja ar

tukšu sirdi un bieži arī tukšu galvu uz mājām un pie dievgalda".
Tā tad jāatzīst, ka pirmnieku sataisīšana, vēlāk ievestās iesvē-

tīšanas mācības un iesvētīšanas priekštece, toreiz tikai retās

vietās bij patiesa dvēseles un sirds sagatavošana. Izpratnes
mācība, ko oficiālie noteikumi prasīja, bij, ciktāl tā notika,
viscaur stingri intellektuālistiska un dažreiz negāja arī tālāk

par grūto vārdu izskaidrošanu vai lielā katķisma priekšā la-

sīšanu. Dievgaldnieku, sevišķi pirmnieku, sastrēgums augsta-

jos svētkos turklāt vēl apgrūtināja pirmnieku kontroli un sa-

gatavošanu, īpaši, ja par to laikus nebij gādāts.
Vairāk šai ziņā pūlējušies un atvēruši nākotnes izredzes

pietisti 8 Neuhauzens kādā vēstulē uzdod sava pirmnieku sa-

taisīšanas darba apmērus, proti, veselu nedēju (eine wochentli-

che Frist) 4, 5 un vēl vairāk stundas dienā, un aizrāda, ka šādu

katēchumenu mācību noturējis 5—6 reizes gadā. No citiem viņa

rakstiem ir zināms, ka viņš licis mācīties tikai katķisma 1., 2.,

4. un 5. mācības gabalu, kā arī rīta, vakara un galda lūgšanas,
bet ka viņam riebusies „bez izpratnes iemācītu formulu no-

leijerošana' (Herlevern) un viņš tādēļ nevien mācījis arī iz-

pratni, jeb, kā ļaudis teica, „gudrību" savās katēchizācijās, bet

arī prasīja atbildes (Red und Antwort) gan no tiem, kas iet

pirmoreizi pie dievgalda, gan no tiem, kas pirmoreizi stājas

laulības kārtā. Blaufūss, kas jau Palsmanē bij vislielāko

vērību piegriezis katēchētiskam darbam ar skolēniem un jau-

natni, un, kā viņš pats domā, ne bez panākumiem, izkopa vēlāk

Ērģemē katēchumenu sagatavošanu pēc pirmkristīgās draudzes

parauga. Viņa ierakstos Ērģemes baznīcas grāmatā ir arī ru-

brika ar virsrakstu: „Katēchumeni jeb jauni ļaudis, kas pirmo

reizi gājuši pie dievgalda, un cik tālu bijis iespējams dabūt tos

uz priekšu mācībās." Viņa ziņojums ģenerālkommisijai 16. 111.

1739. g. attēlo tuvāk viņa darbības veidu un raksturu. Jaunie

ļaudis pieteicas pie mācītāja jau gadu iepriekš nedēļā pēc
lieldienu atsvētes: mācītājs pārklaušina, pamudina un pierak-
sta vārdu. Pieteiktajiem visu gadu nu kārtīgi jānāk baznīcā

un jāstāv pirmos solos, kā vīriešu, tā sieviešu pusē, lai mācī-

tājs viņiem varētu piegriezt sevišķu vērību, katēchizējot drau-
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dzi; reizēm viņš patur arī katēchumenus īpaši pēc dievkalpo-

juma, kontroles un pamācības dēļ. Trīs, četras nedēļas priekš

lieldienām sākas mācība mācītājmuižā, lai nedēļas laikā, ja

vajadzīgs, arī ilgāk, atkārtotu visu pārrunāto. Sestdien priekš
lieldienu atsvētes vēl visi sapulcināti baznīcā, lai vēl reiz iz-

ietu pestīšanas gaitu. Pēc sirsnīgas pamācības mācītājs vēl

lūdzis ar visiem kopā Dievu. Visas mācības mērķis bijis at-

modināt uz cienīgu sagatavošanos svētajam vakarēdienam. Pie

tam Blaufuss atzīstas, ka ar mācīšanos galvā nav panācis to,

ko gribējis, jo jaunatne nav gribējusi iet pie skolotāja un nav

arī pie viņa gājusi mācīties, arī mājās nav bijusi čakla iemā-

cīties ko galvā. Pašam mācītājam atkal nav bijis vairs laika

mācīt katķisma vārdus. Un tā Blaufūsa katēchumeni mazāk

pratuši katķisma vārdus, bet izpratnē bijuši labi.

Saskaņā ar baznīclikumiem pie absolūcijas un dievgalda

varēja pielaist tikai vecākus par 13 jeb 14 gadiem, jaunākus

tikai izņēmuma gadījumos (KO VIII 3), bet Vidzemē pirm-

nieki mēdza būt vecāki 9
.

Pirmnieku mācības papildināšanai un palikušo zināšanu robu

aizpildīšanai bij domāta īpaša kārtējo dievgaldnieku sataisīšana.

Baznīcas likumi (KO VIII 2) prasīja tikai, lai ļaudis, kas

vēlētos izsūdzēt grēkus svētdienā un iet pie dievgalda, pie-

teiktos pie mācītāja kādu laiciņu iepriekš („etwas voraus")*

Bet Vidzemes īpatnējos apstākļos, sevišķi ievērojot zemnieku

trūcīgo ticības atziņu, likās nepieciešama iepriekšēja dievgald-
nieku sagatavošana katru reizi. Bet tā bij neiespējama, ja

reizēm saplūda pārāk lielas ļaužu masas, piem. Straupē min

300 dievgaldnieku vienā reizē, Trikātā 200—250, Kalsnavā un

Rūjienā 200, Lugažos un Valkā 160—180, Raunā un Ērģemē
līdz 100, Dzērbenē 90—100 utt. Tādēļ vīzitācijās kommisi-

jas rakstīja priekšā dievgaldnieku sadalīšanu māzākos pul-
kos —

ap 50 personu un prasīja, lai vai nu viņi pieteiktos

pie mācītāja iepriekšējā svētdienas dievkalpojumā, vai atkal

mācītājs izziņotu viņus pa pagastiem (sk. augšā 380. s. lp.).

Ja kādā draudzē iesakņojās otra iespēja, tad jau varēja ap-

vienot dievgaldnieku sataisīšanu ar nedēļas katēchizāciju at-

tiecīgajā pagastā, un tā tas vietām patiesi notika ap 1739. g.

un iegāja arī toreizējos ģenerālkommisiju rīkojumos (sk. augšā

396. lp.). Bet ja nu atstāja ļaudīm pieteikšanās brīvību, tad



410

panākt kārtīgu pierakstīšanos veselu nedēlu vai vēl vairāk

iepriekš nebij nemaz tik viegli. 1739./1740. g. ģenerālvīzitā-
cija arī ierobežoja vispārējo prasību — pieteikties 8 dienas

iepriekš — ar izņēmumiem, ko prasa svarīgi iemesli un jau

pastāvoši veci paradumi jeb rīkojumi, piem. jau minētā ie-

šana pie dievgalda pa pagastiem. Arī vēlāk šai ziņā, laikam,

tikai rets mācītājs varēja ziņot (kā Baumanis Liezerē 1748. g.),
ka viņam dievgaldnieki pieteicoties kārtīgi I—21—2 nedēļas ie-

priekš. Nadzīgāki uz pieteikšanos laikus bij vispār tie, kas

gribēja sev nodrošināt iespēju iet pie dievgalda augstajos svēt-

kos (sk. augšā 381. lp.). Dievgaldnieku pieteikšanās mācītāj-

muižā iepriekšējā nedēļā mēdza notikt visvairāk kādā no

pēdējām nedēļas dienām, visbiežāk laikam sestdienā (Vecpie-

balgā, Skujenē 1740.). Darba steiga un ceļu stāvoklis ietek-

mēja lielā mērā kāda darba cilvēka iespēju ierasties uz pie-

teikšanos un citu mājinieku pieteikšanu jebkurā darbdienā.

Vēl grūtāk bij visiem dievgaldniekiem sabraukt jeb sanākt

mācītājmuižā uz sataisīšanu. — Daudzi tad arī pieteicās ti-

kai pašā svētrītā, īsi priekš dievkalpojuma.
Ciktāl kopā ar pierakstīšanos, jeb arī atsevišķi, dievgald-

nieku sataisīšana patiesi notikusi un kādā veidā, par to ziņas

uzglabājušās diezgan trūcīgas. Kampenhauzens izceļ šai ziņā

vienīgi Valmieru (sk. augšā 240. lp.). No mācītāja Neuhau-

zena laikiem zināms, ka viņš divdesmitajos gados sagatavojis
latviešu dievgaldniekus pa svētdienām pēc galvenajiem diev-

vārdiem (162. lp.), laikam nākošās svētdienas grēksūdzei un

sv. vakarēdienam: viņš «pamācījis viņus par pareizu sv. va-

karēdiena lietošanu". 1739- g. ģenerālvīzitācijas protokolā mā-

cītājs f. Brūninks ziņo, ka svētdienu iepriekš tikai izziņojot

mājas, kam jāsagatavojas uz dievgaldu, tad saaicinot nedēļā

ļaudis kopā un katēchizējot ar viņiem; tādā veidā nodarbo-

joties pēc kārtas ar visu draudzi. Rīgas apriņķī vēl arī Blau-

fuss ievedis savā laikā Ērģemē kārtību, kas līdzīga Neuhauzena

rīcībai: dievgaldnieki pieteicoties 9—lo, reizēm arī vairāk die-

nu iepriekš, un viņš tad liekot pieteiktajiem ierasties seko-

jošā svētdienā pēc dievvārdiem, pēcpusdienā, baznīcā un Kār-

ķos un sataisot viņus iešanai pie dievgalda (Bvp 1739). Cēsu

apriņķa 1740. g. ģenerālvīzitācijas protokolā ir uzglabājušās

ziņas par dievgaldnieku sataisīšanu, ko Einbergs Gaujienā un
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Paulijs Skujenē veikuši mācītājmuižā (sk. augšā 258. un 272.

lp.), pie kam pēdējais darījis to sestdienās, pieņemdams ļaudis

arī jau pie grēksūdzes, un atrod to vēlamu mazākais rudeņos

un ziemās, laikam, lai saīsinātu ļaužu uzturēšanās laiku svēt-

dienā aukstajā baznīcā. Palsmanes mācītājs Ādolfijs, apkop-
dams divas draudzes, ir spiests aicināt uz dievgaldu jau 2

nedēļas iepriekš. Dievgaldnieki sanāk tad noteiktā mājā, kur

mācītājs viņus pieraksta un sataisa; turpmāk ieved pieteik-
šanos arī mācītājmuižā. Vecpiebalgā pieteicas pie mācītāja

Fitkava B—l48 —14 dienas iepriekš, jo pagastus jau laikus izziņo

kancelē; sestdien priekš dievgalda notur ar dievgaldniekiem

mācītājmuižā grēksūdzi un katēchēsi. 1748. g. ģenerālvīzitācijā
Liezerē mācītājs Baumanis ziņoja, ka katēchizējis ar dievgald-
niekiem par sv. vakarēdienu baznīcā attiecīgās dievgalda svēt-

dienas rītā agri. — Kārtējās sataisīšanas saturs tā tad bij

katēchizācija vai nu par katķisma piekto mācības gabalu (sv.

vakarēdienu), vai par katķismā īpaši uzņemtās dievgalda mā-

cības jautājumiem (sk. augšā 338. lp.) un iekalto atbilžu at-<

prasīšana. Tam varēja pievienot arī grēksūdzi. Citās drau-

dzēs ziņu par dievgaldnieku sataisīšanu nav.

T. s. brūtes mācība, t. i. pārbaudījums tiem, kas pirmo

reizi devās laulībā bij rakstīta priekšā zviedru baznīcas liku-

mos (XV 2): «Priesteriem jāpamāca savi klausītāji un īpaši

tie, kas grib doties laulības kārtā, par laulības lietām, cik svarī-

gas un cienīgas ir laulības saites, un ka vīram un sievai mīle-

stībā un ciešanās, pastāvīgā uzticīgā mīlestībā un saskaņā jā-

dzīvo kopā un ar padomu un iepriecinājumu vienotram jāpa-

līdz." Klāt nāca vēl pieteikušos brūtes pāru pārbaudīšana kat-

ķismā, un mācītājam bij nevien tiesība, bet arī pienākums no-

raidīt nepratējus. Šo «mācību" piemin arī 1726./1727. g. ģe-

nerālvīzitācijas un vēlāko speciālvīzitāciju priekšraksti, bet in-

teresējās tikai par to, vai tāda notiek, ko par to prasa, un vai

par dāvanām neatlaiž mācību (maksas lielumu sk. augšā 120.

lp.) Brūninks savā 1727. g. iesniegumā landtāgam (sk. 91. lp.)

gribēja laulāšanu padarīt atkarīgu no lasīt prasmes, to pašu

uzsvēra arī vairākkārt minētais «piezīmju" autors (sk. 102. lp.)

un 1742. g. arī ģenerālsuperintendents Fišers (sk. 179. lp.),
bet šī prasība netika oficiāli pieņemta. Pat pret brūtes mācību

vispār bij dažos apvidos stipra zemnieku opozīcija un vēl
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trīsdesmito gadu beigās nācās dzirdēt, ka Carnikavā, Dau-

gavgrīvā, Dolē brūtes mācības neesot un to arī agrāk nemaz

neesot pazinuši. Arī citur (Lēdurgā, Skultē) nevarot brūtes

pārus piedabūt pie pārbaudījuma (Bvp 1739«). Buchmanis Rū-

jienā ziņoja, ka ņemot mācībā tikai dažus, par kuriem viņam
esot rūpes. Pat Andreā Lielvārdē aprobežojās ar to, ka no-

lasīja no „vecās rokas grāmatas" dažus gabalus par kristīgo
laulību. Tikai Blaufūss Ērģemē bij turējis kārtīgu brūtes mā-

cību veselu nedēļu mācītājmuižā.

Arī citur šī prasība gandrīz bez izņēmuma nedeva nekādus

paliekamus ierosinājumus kristīgai mājas un ģimenes dzīvei,

jo uz to vairāk skatījās tikai kā uz nepatīkamu šķērsli lau-

lības dzīvei. Neuhauzens, kas bij dabūjis daudz cīnīties

ar ļaužu kūtrību ticības dzīvē un pat bij apsūdzēts ģenerāl-
superintendentam par savām stingrajām prasībām, kādā rakstā

Virskonsistorijai (25. VII. 1733. g.) ar dziļu sašutumu aizrā-

dīja, ka jauni ļaudis, nepavisam neko neprazdami, sadodoties

jau uz kopdzīvi, cerēdami, ka viņu sakara sekas nodrošinās

viņiem galu galā laulāto ļaužu godu arī bez kristīgas mācības

pamatu zināšanas 10
.

Cach. Šroters aizrādīja vīzitācijās kom-

misijai Kalsnavā 1748. g., ka tie, kas dabūjuši sievas, pārdodot
lielāko tiesu savu grāmatu citam un aizmirstot paši visu. Te

gan būs domāts mazais katķisms, kas patiesībā taču arī kā

celsmes grāmata lietojams tikai zināmās robežās.

Brūtes mācība, kas sākumā tika ieteikta kā «pēdējais ga-

dījums, kad mācītājs var kaut ko izdarīt pie savas draudzes"

(atsevišķajiem locekļiem), šādā gaismā pēdējo reizi nostādīta

1739- g. vīzitācijās Valmieras un Rubenes draudzes protoko-
los. Tālākajā vīzitācijās gaitā izstrādātie augšā minētie rī-

kojumi (sk. 404. s. lp.) deva mācītājam iespēju nākt ar katķisma

prasībām arī pie jau salaulātiem ļaudīm un tādā kārtā ie-

robežoja brūtes mācības nozīmi. Bet līdz ar to nenoteiktā

prasība par brūtes pārim piesavināmu pamatīgu mācību kri-

stietībā («einen grūindlichen Unterricht von ihrem Christen-

tum bevzubringen") tika pakārtota vispārīgai programmai, kas

prasīja neatlaidīgi katķisma vārdu iekalšanu un izpratnes iz-

skaidrošanu. 1739./1740. g. ģenerālvīzitācijas kārtējais rīkojums

par brūtes mācību noteica, „ka, turpmāk neviens zemnieku brū-

tes pāris, kaut arī līgava un līgavainis jau agrāk hjijuši pie
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dievgalda, nav laulājams, ja katrs no viņiem nav iemācījies

no skolotāja vai zemnieku mājās piecus katķisma mācības ga-

balus ar izskaidrojumu un nevar tos veikli atskaitīt un ja

mācītājs tad nav pienācīgi izskaidrojis viņiem, tāpat kā pirm-

niekiem, tiklab atmiņā paturēto katķisma vārdu izpratni, kā

pestīšanas gaitu un viņi nav to sapratuši". Ja izpildīja šo rī-

kojumu, tad visiem tiem, kas taisījās precēties bij jānodar-

bojas atkal ar katķisma iekalšanu un jābūt gataviem pava-

dīt mācītājmuižā laiku, kas izrādīsies par nepieciešamu, lai

viņiem pienācīgi izskaidrotu vārdu izpratni un pestīšanas gaitu.
Šāda stingra prasība netieši liecina, ka līdz tam katķisma pār-

baudījums brūtes pāriem bij palaists pārāk viegli.

1726./1727. g. ģenerālvīzitācijas laikā mācītājiem vēl at-

gādināja Virskonsistorijas rīkojumu — katrā kristības ga-

dījumā iepazīstināt visus klātesošos ar kristības nozīmi pēc
Rokas Grāmatas. Šī prasība bij toties jo vairāk pamatota,

ka dažā labā vietā par kūmiem pieteica personas, kas (ru-

nājot Kalsnavas mācītāja C. Šrotera vārdiem): „paši vēl nezin,

kas kristība ir, kam pašiem nav ne vismazākā atziņa par

Dievu 1 Tēvu, Dēlu un Sv. Garu, kura vārdā bērns jākristī"

(Bvp 1748 Kalsnavā). Lai būtu drošība, ka ir izpildīta baz-

nīclikuma prasība, ka kūmiem jābūt katķisma mācības pra-

tējiem (der Katechismuslehre wohl kūndig), mēdza pielaist par

kūmiem tikai tādus, kas jau bijuši pie dievgalda. Bet gadījās
arī izņēmumi (sk. augšā 207. lp.), un arī ne visi dievgaldr
nieki bij jau katķisma pratēji. Tādēļ jau 1739-/1740. g. ģene-

nerālvīzitācija pastiprināja vispār katķisma mācības prasības,
bet līdz ar to atkrita vajadzība īpaši pamācīt kristībniekus

un protokolos vairs nav jautājuma par kristībnieku pamācību

un atbilstoša rīkojuma.

3. Katķisma zināšanas. Toreizējie dati liecina, ka vispār ļoti

lielas grūtības darīja mācītājiem uzdevums panākt ar

katēchizāciju katķisma teksta izpratni, kā baznīcā, tā skolā

vai māju apmeklējumos. C. Šroters tēlo, ka viņš baznīcā,

sapulcējis jaunatni ap altāri, atprasot ne katķisma vārdiem,
bet pārgrozot (variējot) tos, lai iemācītu vārdu nozīmi; arī

mājas apmeklēdams, viņš papriekš liekot atteikt katķisma vār-

dus un tad cenšoties izskaidrot tos ļaudīm, piemērojoties viņu
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spējai (nach ihrem captu beizubringen). Ģenerālvīzitācijā 1748.

g. viņa Kalsnavas draudzei pārbaudījumā tomēr iziet ļoti bē-

dīgi: daudzi nezin pat katķisma vārdus un lielākā tiesa ne-

prot atbildēt uz jautājumiem. Tā tad vai nu mācītājs nav lāgā

pratis izskaidrot, vai arī nav nemaz tik daudz pūlējies, kā to

izstāsta ģenerālkommisijai. Mācības ilgumu viņš pats iztēlo ga-

rāku (8 dienas) nekā pērminderi (4—5 dienas). Viņš pats

gan noveļ visu nesekmības vainu uz kalsnaviešiem un atsau-

cas uz labākām sekmēm 1738. g. vīzitācijā. Var labi iedomā-

ties, ka vienā otrā vietā, mācītājs, netikdams galā ar katēchēsi,

pielika pūles, lai panāktu tikai katķisma teksta iemācīšanos.

Šai ziņā visspilgtāko vienpusības un savas aprobežotības pie-
mēru parādīja Smiltenes mācītājs N. F. Harnaks, kas bij

panācis 17 gados, līdz 1740. g. ģenerālvīzitācijai, vienīgi to,

ka draudze atbildēja katķismu pūlī (haufenweifl), un vīzitātori

nemaz nevarēja pārliecināties, cik daudz katķisma prot katrs

atsevišķs baznīcēns. Harnaka katēchizēšanas veids bijis arī

maz lietderīgs, izgājis tikai uz mēchanisku iekalšanu, proti:

pie katra jautājuma tūlīt pateikta (suppeditiret) arī atbilde.

Tādēļ arī pārbaudījumā draudze nezin neko atbildēt, ja mā-

cītājs nepasaka pats priekšā. Līdzīgā kārtā turējās mēchaniski

pie grāmatas arī J. Z. Stenders (sk. augšā 235. lp.) un laikam

arī dažs labs cits, jo citādi nebūtu saprotams, ka viens otrs

prata katķisma vārdus tikai parastajā kārtībā, bet citādā kār-

tībā apjuka (nach der Ordnung hersagen, aus der Ordnung
aber nicht), tā 1739* g. Dolē un Rūjienā. Paulijs Skujenē bij

iemācījis atbildēt korī dziesmas (im Hauffen hersagen), bet tā

bij cita lieta.

Sākot ar 1726./1727. g. ģenerālvīzitāciju jau gan nemitējās

vairs piekodinājumi, ka pienākas nevien iemācīt, bet arī iztir-

zāt katķismu, bet panākumi pārdesmit gadu laikā bij sasniegti
tikai aprobežotā mērā.

Spriedumu par tiem var gan pamatot tikai uz vīzitāciju

protokolos ierakstītām atsauksmēm par sapulcēto draudzes lo-

cekļu pārbaudījumu katķisma zināšanās. Šie pārbaudījumi ne-

notika visur un vienmēr pēc tās pašas programmas un meto-

des, bet zināmu ieskatu attiecīgā laika mācības rosībā un

sekmēs tie tomēr dod. Zināms, vīzitācijās kommisijas node-

va savu atsauksmi, vērtēdamas katķisma eksāmena atbildes
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no sava viedokļa un pec saviem principiem, bet kādas sistē-

mas vērtību vispirms jau vajaga mērīt ar viņas pašas mēru.

1726./1727. g. ģenerālvīzitācijas pastāvīgais vadonis bij ģe-

nerālsuperintendents H. Brūninks. Viņa ziņā bij arī vīzitā-

cijās pārbaudījums, bet viņa latviešu valodas prašana neva-

rēja būt diezin cik liela. Tāpēc jādomā, ka galvenie tiešie

jautātāji bij toreizējie prāvesti: Hilde un Klembkens Rīgas

apriņķī un J. H. Hinkeldeijs un Mūllers Cēsu apriņķī (sk.
83. s. lp.). Protokolos ierakstītās atsauksmes ir diezgan la-

koniskas un nesatur nekādus norādījumus uz katķisma vārdu

prašanu un izpratni katru par sevi. Spriežot pēc visas to-

reizējās situācijas
103

jālēzē, ka prasīja visvairs tikai katķisma
vārdus un tāpēc uzglabātās atsauksmes dod iespēju spriest

vienīgi par katķisma iekaišami. 1739-/1740. g. ģenerālvīzitāci-
jas priekšgalā stāvēja ģenerālsuperintendents J. B. Fišers, ku-

ram asistēja Rīgas apriņķī prāvests Fr. J. Brūninks jeb ne-

varīgā prāvesta Klembkena vietā Gerike, bet Cēsu apr. pir-

majā iecirknī nule par prāvestu ieceltais J. E. Hinkeldeijs

(tikai Raunā G. J. Dīcs). Šoreiz pārbaudījumos noteikti šķi-

roja katķisma vārdu prašanu un mācības izpratni» pat atsauk-

smēs vienai otrai draudzei ierakstīts atsevišķs spriedums par

katru mācības pakāpi. Līdzīgs bij stāvoklis arī Straupes un

Umurgas vīzitācijā 1744. g. Bet 1748. g. ģenerālvīzitācija Cēsu

apriņķa otrā iecirknī (un Liepkalnā) jau atradās ģenerālsuper-
intendenta J. A. Cimmermaņa vadībā, pie kam viņam asistēja

nesen ieceltais prāvests K. V. Jakobijs. Tagad jau noteikti

prasīja mācības izpratni un atsauksmēs reizēm īpaši uzsvērts,

ka dota atbilde par kristietību („von ihrem Christentum Red

und Antwort geben") un ar to parādījies pamatojums kristie-

tībā („... m ihrem Christentum gegrūndet"). Norādījums par

atbildēšanu vai neatbildēšanu, liekas, attiecas jau uz katēchē-

ses jautājumiem. — Dažādās prasības un nevienādā mēraukla

neļauj piešķirt vienādām atsauksmēm dažādu vīzitāciju pro-

tokolos pilnīgi vienu un to pašu nozīmi. Apstāklis, ka atsevi-

šķos gadījumos ne visi kommisijas locekļi bijuši vienis prātis

attiecīgās draudzes zināšanu novērtēšanā, lieku reizi norāda

uz to, ka eksāminātoru subjektīvai labvēlībai vai nelabvēlī-

bai pret mācītāju bij arī sava loma atsauksmes sastādīšanā
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un ka vienu un to pašu faktisko stāvokli varēja dažādi apr

gaismot un novērtēt.

No 1726./1727. g. ģenerālvīzitācijas nav protokolu no če-

trām Rīgas apriņķa draudzēm — Rubenes, Straupes, Umur-

gas, Valmieras, bet sešu draudžu — Alojas, Cēsu, Krimuldas,

Lēdurgas un Turaidas, Pēterupes, Ropažu — protokolos nav

ziņu un atsauksmes par katķisma pārbaudījumu; galvenā kārtā,

liekas, aiz tā iemesla, ka ieradies nepietiekošs draudzes lo-

cekļu skaits. Krimuldas un Lēdurgas draudzes protokolos tas

arī tieši atzīmēts («ieradušies maz", „klāt puse"). Par desmit

draudzēm tā tad trūkst atsauksmes. Pārējās sadalāmas 3 gru-

pās. Pirmajā ir atzītas lielākā vai mazākā mērā labas jeb

puslīdz labas zināšanas, otrā — vairākumam vājas zināšanas,

bet trešajā — atsauksmes vispār sliktas. 1) Pirmajā noda-

lījumā ar 25 draudzēm atkal vairākas pakāpes. Labi iztu-

rējušas pārbaudījumu 4 draudzes: Ādažu, Jaunpils, Skultes

un Vietalvas; puslīdz jeb puslīdz labi (ziemlich jeb ziemlich

gut) 11 draudzes: Aizkraukles, Burtnieku, Doles, Dzērbenes

un Drustu, Ērģemes (ne visai labi = nicht zum besten). Ēve-

les, Kokneses, Liezeres, Matīšu (ne visai labi), Mazsalacas,

Raunas. Pārsvarā labas zināšanas vēl Nītaurē («mehremteils

gut"), bet puslīdz labas — Apukalnā jeb Laicenē (die meisten

ziemlich). Pa pusei labas un sliktas zināšanas («teils..., teils..."

jeb «etliche..., etliche...") 4 draudzēs: Allažu un Vangažu, Laz-

donas, Mālpils, Trikātas, bet jaunatni jeb bērnus atzīst par

labiem un vecos par sliktiem katķisma pratējiem 3 draudzēs:

Daugavgrīvā un Carnikavā, Gaujienā („die alten fast durch-

gehend schlecht"), Lielsalacā. Pa daļai puslīdz labas, pa daļai
sliktas zināšanas ir atzīmētas vienā — Lielvārdes — drau-

dzē. 2) Otrā nodalījumā ietilpst 13 draudzes, kur atzīmēti

atsevišķi labi jeb puslīdz labi pratēji, bet viņi ir noteiktā ma-

zākumā. Daži izturējuši pārbaudījumu ļoti labi («etliche sehr

wohl") 2 draudzēs — Āraišos, Gulbenē un Lejasciemā («andere

schlecht"), sliktu zināšanu pārsvars vienkārši atzīmēts vienā

draudzē — Bērzaunē («mehrenteils schlecht"), bet daži labi

(«etliche gut") nostādīti pretim jo lielākai tiesai slikto („die
meisten schlecht") 9 draudzēs — Alūksnes, Ērgļu,

baigas, Madlienas, Salaspils, Siguldas, Tirzas, Vestienas, Vec-

piebalgas, — pie kam pie četrām vēl īpaši uzsvērts, ka dažu
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labo skaits nav bijis liels («etliche wenige gut"), t. i.: Sa-

laspils, Siguldas, Tirzas, Vecpiebalgas draudzē. Daži puslīdz
izturējuši blakus lielākai daļai slikto zinātāju vienā — Lu-

gažu un Valkas — draudzē. 3) Trešajā nodalījumā minamas

14 draudzes, kur sliktas zināšanas vien atzīmētas, tikai pāris

gadījumos minēti niecīgi izņēmumi. 1 draudze — Katriņas —

ir ar diezgan sliktām («ziemlich schlecht") zināšanām, 9 drau-

dzes ar sliktām, proti: Dikļu, Ikšķiles („fast durchgehend"),
Kalsnavas («nicht wohl bestanden"), Limbažu, Lieljumpravas,

Liepupes, Palsmanes («izņemot 2—3 labus pratējus"), Rūjie-

nas, Skujenes («durchgehend schlecht"), bet 4 draudzes ar

ļoti sliktām — Cesvaines, Ļaudonas un Lubānas, Smiltenes

(«izņemot dažus nedaudzus labus"), Suntažu. Tādā kārtā pre-

tim 25 draudzēm ar samērā labām zināšanām stāv 27 drau-

dzes, kuru zināšanas nav apmierinājušas ģenerālkommisiju.
Šīs ģenerālvīzitācijas datus papildina un savā ziņā korriģē

speciālvīzitācijas 1729., 1731. un 1732. g. (sk. augšā 92. s. un

96. s. lp.). Rīgas apriņķa pirmajā iecirknī pārbaudītājs bij
Neuhauzens, kas noteikti piegrieza vērību izpratnei un šai

ziņā atrada tikai nedaudzus, kas apmierināja viņa prasības.
Samērā labākas atsauksmes tikai Lēdurgas un Turaidas („pa
daļai viduvēji, pa daļai diezgan slikti"), kā arī Mālpils drau-

dzei («nedaudzie klātesošie lielāko tiesu labi"), tad varbūt arī

Krimuljdas draudzei (daži puslīdz, daudzi slikti). Bet Māl-

pils draudzes it kā labākā atsauksme atkarīga no tam, ka

sliktie pratēji nav nemaz ieradušies. Jūrmalniekiem — Ādažu,

Carnikavas, Pēterupes, Skultes un Liepupes draudzē — at-

zīmēta gan puslīdz laba pātaru (Gebetsformeln) prašana, bet

izpratne atrasta vai nu tikai pie nedaudziem, vai stipri trūcīga.
— Prāvests Mūllers, piedalīdamies kā vienīgais teologs Cēsu

apriņķa draudžu vīzitācijā 1731. un 1732. g., vērtē zināšanas

vienā otrā vietā citādi nekā 4—5 gadus agrāk notikušajā ģe-

nerālvīzitācijā. Pa daļai viņš atrod labākus panākumus, piem.:

Bērzaunē atzīmē puslīdz labas sekmes, Dzērbenē — ļoti labas,

Kalsnavā — puslīdz labas (?), Ļaudonā — dažiem labas, da-

žiem ļoti sliktas, Piebalgā — lielāko tiesu labas. Pa daļai at-

sauksmes ir sliktākas, piem.: Lazdonā zināšanas izrādījušās
lielāko tiesu ļoti sliktas, Madlienā — ļoti sliktas. Bet tās

ir svārstības augšā raksturoto triju nodalījumu iekšpusē, tikai
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Bērzaune un Vecpiebalga rāda noteiktu tendenci uz augšu no

otra nodalījuma uz pirmo un Ļaudona — pat no trešā uz

pirmo, kamēr Lazdona no pirmā noslīdējusi otrā un Mad-

liena pārgājusi no otra trešajā. Kalsnavas draudzes zināšanu

uzlabošanās liekas tikai pārejoša (sk. augšā 213. ss. lp.), tās

nopelnus piedēvē skolotājam. Ļaudona arī nenoturas augšupējā

virzienā. Ņemot vērā vēl to, ka no draudzēm, par kuru pār-

baudījumu ziņu nav, Valmiera un, liekas, arī Cēsis var pie-

skaitīt pratējām, galu galā ap 1730. g. samērā labāko drau-

džu var saskaitīt tikai kādas 30, tas ir apmēram pusi no

visām. Bet arī tās, liekas, nepaceļas pāri katķisma pamat-

teksta un Lutera izskaidrojumu pratēju pakāpēm, pie kam

nav mērauklas, lai noteiktu samēru starp tām, kur katķismu
atskaita tikai vienkārši un kur prot arī izskaidrojumus. Vai

vispār kas panākts izpratnē, par to ziņu nav.

1739./1740. g. ģenerālvīzitācijas protokolu ieraksti pārbau-

dījuma rubrikā labu tiesu jau pieminēti augšā dažādos sakaros

(sk. B. f. Kampenhauzena kopsavilkumu un citus datus 241. ss.

un 225.—238. lp.). Tuvāk apskatot atsauksmes, nākas vērot,

ka tās jau vairākās vietās noteikti nošķir vecos no jaunajiem*
Kamēr Ādažu un Mālpils draudzē atsevišķi vecāki ļaudis no-

teikti izdalās ar labākām zināšanām no nepratēju pūļa un

arī Liepupē vēl jaunie netiek vecajiem līdz, bet Aizkrauklē

1748. g. jaunajiem nav nekādu zināšanu, tikmēr Ērgļos, Ēvelē,

Limbažos, Lielvārdē, Palsmanē, Raunā, Skujenē un pa daļai

arī Smiltenē jaunatne un skolu apmeklētāji izpelnījušies la-

bākas atsauksmes nekā vecā paaudze, it īpaši katēchizācijā.
Piem. Ērgļos ģenerālsuperintendents nodod spriedumu, ka sko-

las bērni labi izturējuši katēchizāciju, zinājuši lielāko tiesu arī

izskaidrojuma vārdus, bet pieaugušo lielākā daļa izrādījusies ir

vārdos ir katēchizācijā par sliktiem pratējiem. Tas liecina, ka

vienā draudžu daļā vai nu mācītāja, vai skolotāja, vai abu

kopā darbība pastiprinājusies un sāk rādīt savus panākumus,
bet kādās vietās zināšanas savukārt top sliktākas nekā ag-

rākos laikos. Zīmīga ir arī vairākās draudzēs novērotā star-

pība vīriešu un sieviešu zināšanās. Carnikavas draudzē īpaši
uzsvērts, ka gandrīz visas sievietes („Weibsleute") zinājušas

katķismu ar izskaidrojumu, un Dikļos atzīmēts, ka no sievām

daudzas pratušas visus 5 katķisma mācības gabalus ar izskai-
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drojumiem, bet no vīriem bijis maz tādu pratēju. Turpretim
Vidzemes dienvidos un austrumos — 9 draudzēs: Bērzaunē,

Cesvainē, Ērgļos, Gulbenē, Koknesē, Lazdonā, Lielvārdē un

abējās Piebalgas — sieviešu zināšanas samērā vājākas, pat

pavisam trūcīgas, un citās tās nav īpaši atzīmētas tikai tā-

pēc, ka arī vīrieši tur neko nezin, kā: Aizkrauklē, Alūksnē,

Kalsnavā, Ļaudonā un Lubānā, Madlienā. Koknesē un Laz-

donā 1748. g. atrod sievietes vislielākajā nezināšanā, Vecpie-

balgā 1740. g. paskaidro, ka tur neesot parasts likt sievietēm

mācīties katķisma izskaidrojumu, un Jaunpiebalgā 1732. g. ap-

zīmē meitas vispār par neattīstītām un nepratējām („sehr rude

und unwissend"). Tas stāv sakarā ar īpatnējiem uzskatiem

atsevišķos apvidos, kas izpaužas arī meiteņu atturēšanā no

skolas un mācības vispār. Ģenerālkommisija ar šādām para-

šām nav bijusi vienis prātis. Lielvārdē 1739- g. tā pat īpaši

nozīmēja 8 meitenes, kam tūlīt pēc vīzitācijās jāsāk skolas

gaitas.

Minētās otrās ģenerālvīzitācijas datu kopsavilkums jau ie-

tilpināms augšā raksturoto katķisma zināšanu triju pakāpju

(sk. 388. un 390. lp.) rāmjos. 1) V,isur tur, kur pārbaudījumu

iznākums izteikts lakoniskajā vārdiņā „slikti", ko atsevišķos

gadījumos vēl pastiprina piespraudums «ļoti" („sehr schlecht",

vienreiz „von Herzen schlecht"), cik vērojams, uz vīzitāciju

saradušies ļaudis nav pratuši pat katķisma vārdus «vienkārši",

labākā gadījumā tikai kāds rets zinājis atskaitīt kādu sīkumu,

piem. vienu otru bausli. Tādu atsauksmi izpelnījušās 1739. g.

7 draudzes: Ādažu (1726. g. labi, 1731. g. puslīdz), Allažu un

Vangažu, Ikšķiles, Lugažu un Valkas, Mālpils (1726. g. daži

bij izturējuši slikti, daži labi, bet 1732. g. nedaudzie klātesošie

lielāko tiesu labi; tagad tikai viens otrs vecais prata katķismu

ar izskaidrojumu), Rubenes, Siguldas draudze; un kā astotā,

varbūt, stāv tām blakus Suntažu draudze, kas 1739. g. nav vī-

zitēta, bet 1726. g. bij uzrādījusi ļoti sliktas zināšanas. 1740. g.

līdzīgs spriedums nodots par vienu pašu Madlienas draudzi.

Tā pavisam ārpus 3 zināšanu pakāpēm stāv 9 draudzes. 1748. g.

ģenerālvīzitācijā neapstrīdami atrada par vissliktākajām 6 drau-

dzes, kas tad arī dabūja atsauksmi «visai slikti" vai «ļoti

liels zināšanu trūkums" («in der groftten Unwissenheit"), «slikts

pamatojums kristietībā", bet pārbaudījuma mēraukla, kā jau
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augšā norādīts (sk, 415. lp.), liekas, bij šoreiz stingrāka, un

tāpēc šīs draudzes nav īsti ierindojamas pilnīgos nepratējos.

Šai grupā ietilpst Aizkraukles (1732. g. pātarus un atmiņas

vielu pārzināja puslīdz labi), Alūksnes (tikai daži prot katķi-

smu ar izskaidrojumu), Kalsnavas (sk. augšā atsauksmi par

1727. un 1732. g.), Kokneses, Lazdonas, Ļaudonas draudze.

Uz robežas starp nezinātājiem un pirmo pratēju pakāpi stāv 4

draudzes: Salaspils (Bvp 1739: «die meisten schlecht"), Smilte-

nes (Bvp 1740: visi atbild pūlī, tikai daži skolēni zin izskai-

drojumus, sk. 414. lp.), Cesvaines (1732. g. loti slikti, Bvp 1748:

ļoti reti atbild, īpaši sievietes) un Vestienas (1727. g.: tikai

daži nedaudzi labi, lielākā daļa slikti; Bvp 1748: draudzē ne-

atrod ne 5—6, kas varētu par savu kristietību ko paskaidrot).
Pavisam tā tad 19 draudzes uzrādījušas visvājākās sekmes.

2) Pirmajā pakāpē ietilpa tie, kas prot katķismu «vienkārši"

(bez izskaidrojuma), — 4 draudzes: 1739. g. vīzitētā Ēvele un

Rūjiena un 1740. g. vīzitētā Skujene un Vecpiebalga. Pie tam

Rūjienā daudzi prot tikai 2 mācības gabalus un Skujenē daži

tikai 10 baušļus, bet toties atkal Skujenes jaunatne nav pavi-

sam bez izpratnes (sk. augšā 273. lp.). Ēveles mācītājs skaidri

pasaka, ka ļaudis paraduši mācīties tikai «pātarus bez izskai-

drojuma" (die Patern ohne Auslegung). 3) Otrās pakāpes ro-

bežās iesniedzās 12 draudzes, kur mazākais kāda daļa prata

atskaitīt katķismu ar Lutera izskaidrojumiem. Tā Pēterupes,
Skultes, Lielsalacas draudze — divus mācības gabalus, bau-

šļus un ticības locekļus; Mazsalacas, Matīšu draudze — arī

vēl trešo, lūgšanas, bet Raunas draudzē daži zin jau arī ce-

turto un piekto mācības gabalu; un Ērģemē arī kādi zin vi-

sus piecus mācības gabalus. Līdzīgas atsauksmes, bet ar ma-

zāk noteiktiem datiem nodotas vēl par Daugavgrīvas, Doles,

Krimuldas, Limbažu, Ropažu draudzi (daži zin cik necik, daži

slikti). Beidzot noteikti atzīmētas kādas 15 draudzes, kurās

jau lielāka vai mazāka locekļu daļa, visvairs jaunatne, prot
visus piecus mācības gabalus ar izskaidrojumu, proti Rīgas

apriņķī: Alojas, Burtnieku, Carnikavas, Dikļu, Lielvārdes, Liep-

upes draudze un Cēsu apriņķī: Cēsu, Dzērbenes, Ērgļu, Jaun-

pils, Jaunpiebalgas, Liepkalna, Nītaures, Palsmanes, Trikātas

draudze. Par 9 citām draudzēm gan kvantitātīvā vērtējuma
vietā ir kvalitātīvais: Apukalnā, Āraišos, Straupē, Tirzā pār-
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baudījumu (jādomā arī katķisma vārdos) izturējuši puslīdz,
Krimuldā — pa daļai labi, pa daļai sliktāki, Umurgā, Valmierā

labi, bet Lēdurgā un Turaidā loti veikli („in Antworten sehr

fertig") un Bērzaunē ļoti labi („sehr wohl"). Otrai pakāpei

vēl, liekas, drīkst pieskaitīt kā Gaujienas, tā arī Gulbenes

draudzi, kas gan 1748. g. ģenerālvīzitācijā raksturotas par vā-

jām, bet abās bij klāt samērā maz ļaužu, tā ka spriedums
liekas iznācis vienpusīgs. Gaujienā bij klāt tikai puse: ne-

maz nepiedalījās vīzitācijā 23 slimas mājas (no 160), un bērni

liela sala dēļ nebij ņemti līdz uz baznīcu, bet taisni viņi

tika labāki apmācīti nekā pieaugušie; sliktās atsauksmes īpaši

zīmējās uz draudzē dzīvojošiem igauņiem, kuru valodu mācītājs,

liekas, lāgā neprata. Gulbenes draudzē lejasciemieši bij ie-

radušies uz vīzitāciju aprobežotā skaitā, jo caur viņu apvidu
kazaki maršēja cauri, un paši gulbenieši atkal bij lielā skaitā

izdzīti šķūtīs, tā ka klāt bij pārbaudījumā maz; 1733. g. Gul-

benē pārbaudījumu bij izturējuši pa daļai labi, pa daļai slikti.

Šai pakāpē vēl pieder arī Liezeres draudze, kuras zināšanas

novērtējot, kommisijas locekļu domas dalās. Kaut gan laicī-

gais asesors atrod šo draudzi par labāku nekā visas iepriekš

pārbaudītās, ģenerālsuperintendents, baznīcas virspriekšnieks un

prāvests vienojās, ka daži nemaz neesot atbildējuši, citi esot

atbildējuši nepareizi un tikai nedaudzi diezgan labi. Bet ģe-

nerālsuperintendents šai vīzitācijā vispār mēģināja pieķerties

Liezeres mācītājam Heinr. Baumanim, kas bij brāļu draudzes

loceklis. Galu galā tā tad katķisma vārdus un izskaidrojumus

prot 39 draudzes, bet no tām kādas 15 uzrāda lielākus vai

mazākus robus zināšanās, tā ka kādas 24 paliek bez ierobe-

žojumiem. 4) Trešajā pakāpē, kur piesavināta arī vārdu iz-

pratne, vīzitācijās protokoli ieskaita pavisam 25 draudzes. No

tām Krimuldas draudzei nenoteikta atsauksme: «vēlams labāki"

un Liezeres draudzei — dalīta (sk. augšā); 14 draudzēm pus-

līdz labas atsauksmes: Alojas, Apukalna, Āraišu, Carnikavas,

Cēsu, Dzērbenes un Drustu, Jaunpiebalgas, Lielsalacas, Liep-

kalna, Liepupes, Raunas, Straupes, Trikātas, Vecpiebalgas drau-

dzei; un 6 draudzēm labas atsauksmes, mazākais kādai ļaužu

daļai: Burtnieku, Ērģemes, Ērgļu, Lielvārdes, Palsmanes, Umur-

gas. Vēl augstāki novērtētas 3 draudzes: Bērzaunes («ļoti labi

izturējusi"), Lēdurgas un Turaidas («atbildēs ļoti veikli"), kā
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arī Valmieras draudze* Par pēdējo protokolā ierakstīts, ka

„visai kommisijai bijis patīkami (vergnūglich)" un ka tā «prie-

cājusies" par pārbaudījuma iznākumu. Arī vēlāk, brāļu drau-

dzes vajāšanas laikā, Valmiera kā savā laikā Neuhauzena va-

dītā draudze uzglabāja savu labo slavu. Izmeklēšanas kom-

misija 1743. g. nelika draudzes locekļiem prasīt katķismu pla-
šākos apmēros, jo esot «zināms, ka ar nelaiķa prāvesta Neu-

hauzena rīcību (Anstalten) šai draudzē nav trūkusi vajadzīgā

pamācība par katēchētisko atziņu" („es an der notigen An-

weisung zur catechetischen Erkānntnis nicht gefehlet", Pro-

tocolla etc. I, 185. s. lp.).

Salīdzinot pēdējo pārskatu ar iepriekšējo, duras acīs, ka

viena daļa draudžu, kādas 13 skaitā, pa visiem pagājušiem

gadiem palikušas stāvot uz vietas un netiek zināšanās nekur

uz priekšu, kā Allažu un Vangažu, Alūksnes, Cesvaines, Ik-

šķiles, Kokneses, Lugažu un Valkas, Madlienas, Rubenes, Sa-

laspils, Siguldas, Smiltenes, Suntažu, Vestienas draudze. Citas

ir pat atslīdējušas atpakaļ bēdīgākā stāvoklī, kā: Aizkraukles,

Ādažu, Kalsnavas, Lazdonas, Ļaudonas, Mālpils draudze. Šīs

19 draudzes kopā ir apm. visu draudžu viena trešdaļa. Citas

draudzes gan atkal gājušas katķisma zināšanās uz priekšu,

piem.: Āraišu, Dikļu, Ērgļu, Gulbenes, Limbažu un Katriņas,

Lieljumpravas, Liepupes, Palsmanes, Vecpiebalgas draudze. Vis-

pār to 13 gadu laikā, kas šķir lielākā draudžu daļā vienu

ģenerālvīzitāciju no otras, zināma uzlabošanās ir vērojama,

tikai diezgan nepjilinīgi to izteic dabūtie skaitļi. Cik necik

pietiekošas zināšanas uzrādīja 39 draudzes agrāko 30 vietā

un sava daļa no tām (25) jau varēja lepoties arī ar zināmu

izpratni; tādu bij gan tikai nedaudz vairāk kā puse ( 5
/ 8) no

katķisma pratējām draudzēm un tikai pāri vienai trešai daļai

( 5/12) no visām latviešu lauku draudzēm Vidzemē. — Izpratne
ne vienmēr atbilda Lutera izskaidrojumu prašanai. Bij ga-

dījumi, kur izskaidrojumus un pat ne visus vienkāršos vārdus

nezināja galvā, bet tomēr varēja kaut ko par kristietības pa-

matiem atbildēt, kamēr citi atkal Lutera izskaidrojumus bij
iekaluši — tikai mēchaniski, bez īstas jēgas par to saturu..

Vispār gan izpratnes iemācīšanā un novērtēšanā domas varēja

daudz vairāk dalīties nekā vārdu iekalšanā un atprasīšanā.
Tais nedaudzajos gadījumos, kad iespējams tuvāk ieska-
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tīties atsevišķas draudzes katķisma zināšanās, negatīvais ie-

spaids noteikti pastiprinās. Cesvaines mācītāja Chr. D. Lenca

pārskats par māju apmeklējumiem Cesvaines draudzē 1750.—

1753. g., ti. pāris gadus pēc augšā atstāstītā vāji izturētā pār-

baudījuma (sk. 420. lp.), rāda, ka tur katķismu pratuši «vien-

kārši" 857, ar izskaidrojumu 175, bet 1234 bijuši «nepratēji",
kas zinājuši pārāk maz vai pat nepratuši neko. Piem. daži

pratuši tikai Mūsu Tēvs vai 10 baušļus, bet citi nezinājuši no

Mūsu Tēva ne vārdiņu. Pēter-Kaulacu Baba neesot zinājusi

neko ne par Dievu, ne par Kristu un tēvreize tai jūkot. —

1739. g. ģenerālvīzitācijā bij sliktajās draudzēs parādījušās pa-

visam bēdīgas zināšanas. Ādažos labākie pratuši tikai 10 bau-

šļus. Siguldā daudzi nav pratuši pirmā baušļa vārdus, Allažos

un Vangažos arī daži nav pratuši pat baušļus (sal. augšā 241.

lp.). Rūjienas piemērs (sk. augšā 228. lp.) arī runā skaidru

valodu. — Pāris zīmīgas piezīmes par Branta muižas novada

zemnieku zināšanām atrodamas kādā Raunas mācītāja un prā-

vesta J. H. Hinkeldeija rakstā Virskonsistorijai 1730. g. (17. III.):

Daži nezinot, vai Dievs ir, neprotot ne tēvreizi, ne 10 baušļus,

bet vēloties, lai viņus pielaistu pie dievgalda (sk. augšā 153.

Baznīcas vadība četrdesmitajos gados varēja tā tad jau
vērot zināmus plaši ievadītās katķisma mācības augļus, kaut

arī gandrīz ik uz soļa vēl nācās sastapties ar dažādiem ro-

biem un trūkumiem. īpaši jaunatne, kas dabūja labāku skolu

un tika ciešāk pievilkta mācītāja katēchizācijās, solīja labākas

nākotnes izredzes. Rīgas apriņķa draudzes pie tam ir izvir-

zījušās augstākajās pakāpēs lielākā skaitā nekā Cēsu, piem.:

pēdējā ģenerālvīzitācijā par katķisma vārdiem (ar izskaidro-

jumu) pozitīvas atsauksmes dotas 22 Rīgas apr. draudzēm

un tikai 18 Cēsu apr. draudzēm, un katķisma izpratnē pretim
18 Rīgas apriņķa draudzēm stāv tikai 12 no Cēsu apr. Pie

tam no tām 10 Cēsu apr. draudzēm, kas ieskaitītas nepra-

tējās, 8 ir no otra iecirkņa, bet no tām 13, kur atzīta zināma

izpratne, tikai 2 pieder otram iecirknim. Labāku mācības ie-

kārtu un arī lielākas sekmes tā tad nākas konstatēt Rīgas

apriņķa draudzēs, bet Cēsu apriņķa otrs iecirknis šai ziņā

darbojies vissliktāk: no tā 14 draudzēm 8 palikušas bez atd-

zītām katķisma zināšanām; kamēr pirmajā iecirknī tādu drau-
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džu ir tikai 2. No Rīgas apriņķa 9 nepratējām draudzēm

pirmajā iecirknī atrodas 6, resp. 7 (atkarībā no tam, vai Sa-

laspili skaita atsevišķi, vai nē) un otrā — 2 draudzes, turpre-

tim draudzes ar izpratni sadalās līdzīgi, ik pa 6, uz abiem

iecirkņiem, ja Valmieras draudzi ieskaitām pirmajā (sk. 23. lp.).
Kaut arī mācības sistēma vēl nebij uzskatāma par galīgi

nodibinātu, tomēr tās darbība prasīja daudz pūļu un moka,

mazāk no mācītāja un skolotāja nekā no draudzes locekļiem,

zemniekiem. Skola viņiem nenāca talkā ar kādu lietderīgu

paidagoģisku mācības metodi, un maz arī mēdza apmeklēt
to līdz muižas skolu nodibināšanai. Viss smagums uzgūlās

mājmācībai, no kuras oficiāli tad arī prasīja gandrīz vienīgi

katķisma mācību, jeb, kā toreiz teica, „bērnu mācību", arī

„pātaru mācību"; katķisms taču bij jāzin visiem, bet par la-

sīšanu kungi interesējās daudz mazāk. Un metode tāpēc bij
visur vienāda (sk. augšā 229. un 307. lp.). Katķisma pratējs

sauca priekšā iepriekš nepaskaidrotus un bieži vien arī paša

nesaprastus katķisma vārdus jeb pātarus, un viņa māceklis

jeb māoekļi stomīgi un mēchaniski atkārtoja tos, kamēr tie

palika prātā. Tas neveicās tik drīz un bij savā ziņā it kā

gara notrulināšana, tā ka vēlākajiem paskaidrojumiem jau grūti

bij to atkal uzasināt. Prāvests J. H. Hinkeldeijs kādā rakstā

Virskonsistorijai 1730. g. 17. martā stāsta, ka, sagatavodams
pirmniekus, viņš piedzīvojis, ka dažs nav varējis pareizi izteikt

katķisma vārdus, kas viņam 10—20 reizes teikti priekšā, bet

atkārtojis tos «ačgārni, arī grēcīgi, pat zaimodams Dievu"

(verkehrt, auch wohl sūndlich, wo nicht gar gotteslāsterlioh
nachspricht). Viņš tādus nosauc par kūtriem un atzīstas, ka

«taisnīgas dedzības dzīts., devis tiem ar roku sitienu pa galvu",
lai modinātu viņu uzmanību. Ja nu priekšā teicējs nebij mā-

cītājs, bet skolotājs, kas pats lāgā neprata katķismu vai bij
neveikls lasītājs (sk. piemērus augšā 287. s. lp.), ja vēl katķisms

bij jāmācās pat no tāda, kas pats nemaz neprata lasīt, tad, zi-

nāms, priekšā teikšana iznāca neskaidrāka un nenoteiktāka,

un priekšā saukto vārdu atkārtošana bij vēl grūtāka un kļū-

daināka. Beidzot neaizmirsīsim arī to, ka rīkstes bij toreiz

viens no likumīgajiem mācības līdzekļiem kā skolā, tā mājās.

Ja nu vēl patur prata, ka katķismu toreiz mēdza lietot par

ābeci 1 un ap to nācās grūti pūlēties zem rīkšu draudiem
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gandrīz visiem tiem, kam bij izdevība mācīties lasīt, tad atliek

tikai slēdziens, ka pret katķismu, it kā kādu moku rīku, ne-

kādas īpašas mīlestības latviešu zemnieki nevarēja just. Tas

bij turklāt bieži nepatīkams šķērslis, kas aizkrustoja dažādus

nodomus, piem. iešanu pie dievgalda, precēšanos, un vienu

otru reizi zemniekam nebij nemaz spēju un vaļas šo šķērsli
veikt Vecāki bieži arī nelabprāt spieda savus bērnus mācīties

katķisma „pātarus", un mācītāja asais bāriens vecākiem, kā

Dikļos (Bvp 1739), arī daudz neko nepanāca. Ļaudīm vien-

kārši nepatīk mācīties katķismu galvā (Bvp 1739 Ērģemē). Un

katēchizācijā viņi reizēm stūrgalvīgi klusē un neatbild mācī-

tājam neko (Bvp 1731 Vecpiebalgā, sk. tālāk 442. lp.), bet māju

apmeklējumos nemaz nerādās mācītāja acu priekšā. — Zīmī-

gus tulkojumus pielaiž arī Cesvainē ap 1750. g. novērojamā

paraša, ka bērnus labāk nodod mācībā pie citu māju iedzī-

votājiem nekā māca pašu mājās (IMM 1928 11, 59- lp.). Vai

tas, piem., liecina,'ka mācību uzskata par sirds lietu?...

Un ko tad zemnieks saņēma atmaksai par nepievilcīgajā
un grūtajā iekalšanas darbā pieliktajām pūlēm? Grūti iedo-

māties, ka kāds no viņiem iemācījās beidzot sirsnīgi priecāties

un jūsmot par katķisma reliģisko tikumisko saturu. Latviešu

zemnieks, šķiet, nekad nav mācījies atzīt katķismu par mīļu

apliecības un celsmes grāmatu, bet sajutis to un visu „bērnu

mācību" kā kungu uzliktu smagu nastu. Katķisma zināšanas

viņu nevilināja un nedeva viņam nekādu gandarījumu. Tāpēc

pieaugušie mēģināja izvairīties no katķisma mācības vai iegūt

atvieglinājumus, bet bērnus varēja piedabūt pie «pātariem" tikai

ar stingrību un bardzību 10c
.

Katķisma baušļiem un ticības patiesībām bij bez šaubām

sava objektīva nozīme latviešu gara dzīves normēšanā un dis-

ciplīnēšanā. Toties, liekas, jo lielāka, ka aiz katķisma stāvēja

visas tā laika laicīgās un garīgās varas ar savu autoritāti un,

vajadzības gadījumā, arī ar sodītāju bardzību pret pārkāpē-

jiem un nicinātājiem. Bet tas nevairoja personīgās simpātijas

pret katķismu. Zināms, kā par spīti visam sacītajam, katķisms

palika kristīgu evaņģēlisku ideju nesējs latviešu zemnieku gara

pasaulē un viens no visvairāk izplatītajiem. Bet katķisma mā-

cība ar mēchanisko atmiņas darbu (burtiska iekaišama) pa-

ralizēja tā nozīmi, un intellektuālistiskā izskaidrošana jeb jau-
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tājumu un atbilžu metode arī nepanāca savu īsto mērķi. Katķi-

sma zināšanas un kristīga ticības un tikumības dzīve nav viens

un tas pats, un arī toreiz latviešu sekmes evaņģēliskajā „bērnu

mācībā" nenozīmēja tūlīt evaņģēlisku ideju un principu ie-

sakņošanos viņu ģimenes un mājas dzīvē. Sirds un sirds prāts

palika pārāk bieži ārpius katķisma normātīvās ietekmes. B.

f. Kampeinhauzena aizrādījums uz
„
tukšu sirdi" kā pirmnieku

sataisīšanas parasto iznākumu (sk. 240. lp.) ir attiecināms uz

tā laika katķisma mācību vispār. Labākā gadījumā tā pil-

dīja galvu (atmiņu), bet sirds celsmei deva maz, bieži — neko.

4. Celsmes rakstniecība. Evaņģēliskās garīgās rakstniecī-

bas loma latviešu gara dzīves ietekmēšanā bijusi vispār ļoti

liela, un 18. gs. laikā tā pastāvīgi un strauji pieauga. Galvenā

kārtā tāpēc, ka radās arvien vairāk lasītpratēju un grāmatu

noņēmēju. Tā celsmes rakstniecība nonāca ģimenēs un mājās

un veica savu uzdevumu.

Garīgās rakstniecības pamati bij likti jau 17. gs. Georga

Manceļa, Chr. Fūrekera un E. Glūka nopelni rakstu valodas

izveidošanā un svarīgāko garīgās rakstniecības nozaru (spre-

diķu, garīgu dziesmu un lūgšanu un Bībeles latviešu tulkojuma)
nodibināšana padarīja par iespējamu kristīgu priekšstatu un

ideju, kā arī dzīves normu ieplūšanu latviešu zemnieku gara

pasaulē. 18. gs. pirmie gaddesmiti šai ziņā neradīja neko jaunu,

bet tikai turpināja un papildināja iesākto darbu, kā arī pa-

stiprinātos apmēros ievadīja atsevišķos rakstniecības darbus

ļaudīs. Hinkeldeijs atzīmējis kādā vietā Raunas baznīcgrāma-

tās, ka Raunas draudzē subskribēti 300 Bībeles eksemplāri otrā

izdevumā. Par plašāku garīgu rakstu izplatīšanos varēja ru-

nāt sevišķi draudzēs, kur bij pietisma ietekme veicinājusi Bī-

beles un Jaunās Derības, kā arī Rokas Grāmatas ieviešanos —

galvenā kārtā ar muižas skolu starpniecību. Liepupes un citu

jūrmalas draudžu mācītājs Gerike raksta kādā ģenerālsuperin-
tendentam Fišeram adresētā vēstulē 1735. g. par Skultes drau-

dzi: „Es varu patiesi teikt, ka šai draudzē nebūs 2 mājas, kur

zemnieki neprot visi lasīt un nevarētu paši savā vientiesībā

smelt celsmi no Dieva vārdiem. Daudziem ir pašiem Bībele,

un viņi pētī čakli, kad nevar saprast kādu vietu, un ar to diez-

gan apliecina, ka viņiem ir mīlestība uz Dieva vārdiem" 10"d

.
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īpaši vēl būtu jāmin brāļu draudzes kustības pamodinātā inte-

rese par garīgiem rakstiem un brāļu dziesmu grāmatu izplatīša-
nās lielā skaitā.

Šie un citi dati par garīgās rakstniecības izplatību (sk.

318., 327., 346. v. c. lp.) dod iespēju lēzēt, ka Vidzemē jau pret
18. gs. vidu, mazākais vienā draudžu daļā, ir katrā mājā pa

dziesmu grāmatai un eventuāli arī jau pa Bībelei vai Jaunai

Derībai, nerunājot par katķismu un citām mazākām garīga
satura grāmatiņām. Zināms, rakstiem bij nozīme tikai tur, kur

prata lasīt, bet viņu ietekme nebij ierobežota tikai ar pašiem

lasītpratējiem, jo šos lūdza lasīt un viņi arī lasīja citiem māji-

niekiem vaļas brīžos priekšā. 18. gs. otras puses sākumā iz-

dotās Chr. D. Lenca „Sprediķu grāmatas" (1764.—1767. g.)
priekšvārds noteikti griežas nevien pie „skolmeisteriem", kam

mācītāju vietā jātur dievkalpojums, bet arī pie saimes tēviem,

kas kādu svarīgu iemeslu (negaisu, plūdu) aizkavēti ap-

meklēt baznīcu. Te dota pamācība, „kā šo grāmatu pareizi val-

kāt būs saimniekiem un saimniecēm, skolas bērniem, klausītā-

jiem, baznīcās un sētās, kam šī grāmata priekšlasīta top, un

pašiem lasītājiem, kas to sprediķi priekšlasa". Gadījumi, kādi

še paredzēti, droši vien notika arī priekš 1740. g. Skultes vī-

zitācijās protokolā 1726. g. sprediķa priekšlasīšanu nesaista tikai

ar skolotāja personu, bet runā vispār par vienu no latviešu zem-

niekiem, kas sapulcētiem lasa un lūdz priekšā. Rankas muižā

priekšālasīšanas sapulces ir notikušas plašākos apmēros (skat.
238. lp.). Bet tās varēja notikt un arī ir notikušas šaurākās ap-

rindās, kurā katrā zemnieku mājā, kur bij kāds grāmatnieks
un grāmata (sk. 308. lp.).

Grāmatnieku skaits bij vispār diezgan ierobežots. Ēveles

draudzē trīsdesmitos gados uzdod kādu simtu un vairāk lasīt

pratēju (1736. g. skolu vīzitācijā). Cesvaines draudzē ap 1750. g.

lasa 129 cilvēki, bet ir veselas mājas, kur lasīt neprot itin ne-

viens, kamēr citās atkal grāmatnieku vairāk. Šie grāmatnieki
labu tiesu bij bērni: Cesvaines draudzē min 8, 11, 13 gadus ve-

cus zēnus, kas māoa jau citus un reizēm pat vairākus kopā ll
,

tamlīdzīgi tas būs bijis arī citur. Zināms netrūka arī krietnu

pieaugušu grāmatnieku, piem. Mālpilī kāds pērminderis Glāz-

upju („Glahsupp" jeb „Lahsup
v) Indriķis lasa labāk nekā sko-

lotājs (Bvp 1739). Ziņas par lasītpratējiem 18. gs. pirmajā pusē,
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diemžēl, nepilnīgas, bet tik daudz var spriest, ka viņu skaits da-

žādās draudzēs un dažādu muižu novados bijis dažāds, atkarībā

no mācītāja gādības un muižtura labvēlības (sk. piem. augšā 153.

lp. par Branta muižas novadu) un skolotāja krietnuma. Kamēr

Raiskumā un Daibē nav sētas, kur zemnieki neprastu lasīt

(Bvp 1744 Straupe), bet Carnikavā (Bvp 1739) un Skultē (Bvp

1729) lasīt prot gandrīz visi un Liezerē 1732. g. atrod pāri par

simtu bijušo skolēnu lasītpratēju, tikmēr Aizkrauklē pāri par

80 mājās 1732. g. tikai 12 veci ļaudis prot lasīt, un Bērzaunē

1732. g. aiz slikta skolotāja vainas neprot to neviens pats bērns.

Baznīcas vīzitācijās laikā muižturi bieži aizbildinājās, ka navva-

rējuši iekārtot muižā pātarus tāpēc, ka maz esot zemnieku

starpā lasītpratēju, kā: Allažu un Vangažu, Cesvaines („ne-
viens neprotot"), Lieljumprāvas, Rubenes draudzē un atsevišķi
vēl Aburta muižā Ļaudonļas draudzē un Madonā Lazdonas

draudzē. — Katrs grāmatnieks varēja tapt par vidus punktu,

ap kuru pulcējās lielāks vai mazāks bērnu un pieaugušu skaits,

lai mācītos no viņa. Ēveles draudzē min kādu vīru (miris

1735), kas katru gadu apmācījis kārtīgi kādus 10 bērnus. Tur,

kur mācību pasniedza bērns, zināms, visa mācība gāja diez-

gan mēchaniski.

Stiprā mērā nelabvēlīgi atsaucās uz grāmatnieku darbību

arī tas apstāklis, ka vairākos apgabalos sievietes nemēdza mā-

cīties (sk. augšā 419- lp.). Cesvainē no 129 grāmatniekiem1 bija
tikai 8 sievietes. Zināms, katķismu un pātarus sievietes prata

vairāk un lielākā skaitā nekā lasīt, bet kam bij ņemta ie-

spēja pašam smelties ierosinājumu no garīgās rakstniecības,

tam toreizējos apstākļos jo grūti bij iedzīvoties kristīgās at-

ziņās. Droši gan zināms, ka latviešu sievietēm bijis vienmēr

pie rokas bagāts tikumu mācības krājums iespaidīgu tautas

dziesmu veidā, un šais dziesmās var saskatīt arī kristīgu do-

mu un ierosinājumu nogulsnējumus un analoģijas. Dziesmas

veica savu audzināšanas uzdevumu bez grāmatu starpniecības

un bij ļoti svarīgs audzinātājs faktors latviešu zemnieku ģime-
nēs. Bet Bībeles personu, notikumu un domu bagātība at-

vērās visā savā pilnībā tikai tam, kas pats prata lasīt vai atkal

bij baudījis attiecīgu mācību. Un to nu aizspriedumi bieži

laupīja latviešu mātēm. Liekas, jau pietisms un tad sevišķi brāļu
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draudze palīdzēja baznīcai uzvarēt šo aizspriedumu, kas kavēja

pilnvērtīgas kristīgas mājmācības attīstību.

Garīgās rakstniecības uzplaukums padarīja evaņģēlisko slu-

dināšanu mazāk atkarīgu no mācītāja latviešu valodas praša-

nas. Evaņģēliju un lekciju grāmata, Rokas grāmata un Man-

ceļa postilla palīdzēja tikt pāri dažai labai grūtībai šai ziņā.

Bet garīgo rakstu nozīme gāja, kā jau aizrādīts, arī vēl tālāk:

tie atraisīja reliģisko tikumisko sludināšanu no mācītāja per-

sonas, līdz ar to arī no eventuāliem aizspriedumiem, kas bij
saistīti ar viņu. Vērtīgā garīgā rakstniecība gāja pati saviem

spēkiem tautā un lauza sev ceļu latviešu tautas apziņā. To tieši

apliecina dati no latviešu brāļu draudzes kustības. Brāļu tul-

kotās dziesmas, atrazdamās piekrišanu latviešu zemniekos, pa-

mudināja vienu otru sākt mācīties lasīt un rakstīt, lai varētu

tās norakstīt un patstāvīgi lietot 12
.

Vislielākā nozīme rakstniecības veiktajā propagandas darbā

bij Jēzus Kristus pievilcīgai personai un mācībai, kas atmirdzēja

evaņģēlija stāstos, kas ar Bībeli, Jauno Derību un Evaņģēliju

un lekciju grāmatu izgāja tautā. Blakus G. Manceļa postillai

gan 1725. g. Karaļaučos iespiestā J. Fr. Bankava sprediķu grā-

mata „Latviski Svētdienas Darbi", liekas, nav iekarojusi sev

vietu Vidzemes latviešu zemnieku sētās. Arvien vairāk popu-

lāra tapa arī baznīcas dziesmu grāmata, un zīmīgā kārtā tās

ir šīs grāmatas dziesmas, kuru vārdos latviešu brāļu draudzes

kustības dalībnieki vispirms skandina savu sajūsmu un prie-

ku lielās 1739- g- reliģiskās atmodas laikā 13
.

Dziesmu grāmatai un līdz ar to garīgai dziedāšanai vispār

pašķīra ceļu tās paplašinātais un uzlabotais saturs (sk. augšā
330. ss. lp.). Chr. Fūrekers, S. G. Dīcs, B. V. Bīnemanis bij
kā bites salasījuši daudz ziedputeklīšu no toreiz jau diezgan

krāšņā un raibā vācu garīgās dzejas ziedu dārza, un viņiem

līdzi bij gājuši ziedos arī mazāk ražīgie dzejnieki — G. Rem-

lings, Liborijs Depkins, N. F. Hespe un citi. Vecas latīņu baz-

nīcas dziesmas, M. Lutera un viņa laika biedru, bet arī jau
17. gs. garīgo dzejnieku — Joh. Hērmaņa (Heermann), Joh. Ri-

sta, Paula Gerharda un Joh. Šeflera dzejas darbi nebij vairs

nepieejami latviešiem.

Vidzemes dziesmu grāmata, kas bij izveidojusies 18. gs

pirmajos trīs gaddesmitos un augšā aprakstīta kā 1732. g
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izdevums (sk. 333. lp.), runāja uz latviešu zemniekiem sava

laika labākie vācu garīgie dzejnieki — dzejiskā un skaidrā lat-

viešu valodā, spēcīgā un iespaidīgā izteiksmē. Dažādi ne-

gludumi, valodas kļūdas, dzejiski trūkumi, kas vēl vienā otrā

vietā sastopami, toreizējiem latviešu lasītājiem mazāk dūrās

acīs nekā tagad un nav uzskatāmi par šķēršļiem dziesmu grā-
matas celsmes ietekmei. Garīgā reliģiskā dzeja nekad neiekaro

sev draugus" ar ārējo dzejisko ietērpu, un tās nozīme nav at-

karīga no mākslinieciskās vērtības pašas par sevi. Reliģiskais
saturs noteic baznīcas dziesmu piekritēju aprindas un to ap-

mēru. Un šai ziņā toreizējo dzejnieku ražojumos izpaudās

skaidra evaņģēliskās ticības doma, spēcīgi dziļi reliģiski tiku-

miski pārdzīvojumi un droša nešaubīga baznīcas apziņa.

Trīsdesmitajos gados — pietisma un brāļu draudzes ie-

tekmē — latviešu garīgās dzejas koklei sāka skanēt vēl kāda

cita stīga: vairāk subjektīva jūtu lirika. Valodas un dzejas

ziņā šie ražojumi bij nepilnīgāki, hernhūtiskās brāļu dziesmas

vienu otru reizi izdvesa arī vienpusīgu pārspīlējumu elpu, bet

savā dziļākā būtībā arī šie papildinājumi kalpoja evaņģēli-
skās kristietības sludināšanai, izceļot savukārt sirds jūtu un

jūsmu svētbijību. Sava daļa šo dziesmu drīz vien atrada ceļu

arī uz vispārējo baznīcas dziesmu grāmatu (sk. 343. s. lp.).
Raksturot visu vielas bagātību un daudzpusību, kas ar dzie-

smu grāmatu ienāca latviešu zemnieku sētās, nav īsumā nemaz

iespējams. Šo jautājumu vislabāk varētu veikt tikai plašāka
latviešu dziesmu grāmatas monogrāfija. Bet jau pavirša tā

laika dziesmu grāmatas pāršķirstīšana dod liecību, ka jau to-

reiz latvietis varēja lasīt un dziedāt dziesmas, kas ir tapušas

par dziesmu celsmes pamatu un kodolu. Adventes dziesmām

— Atnāciet pavalstnieki (dzejnieks Rists, tulkotājs Dīcs), Lai

slavēts Jēzu vārds paliek (Dīca oriģināls), Nāc, tu ļaužu Pestī-

tājs (M. Veiss — Fūrekers), Slavēts Dievs visaugstākais (H.
Heldts — Dīcs), — pieslejas veca latīņu ziemsvētku dziesma,

Fūrekera pārdzejota — Dzied, mīļā sirds bez briesmas (In

dulci jubilo), un tai seko Imanuēl, tu augstais Dievs (Gerhards
— Dīcs), Klausait, kāda balss skan gaisā (tie paši), No de-

besīm būs man atnest (Luters — Fūrekers), Pie taviem šūp-

ļiem stāvu es (Gerhards — Depkins). Jaungadu varēja saņemt ar

„Ak ļautiņi, lai ietam" (Gerhards — Dīcs), Fūrekera tulkoto
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„Dievs palīdz jaunu gadu sākt" vai „Palīdz, Jēzus, lai izdodas"

(Rists — Dīcs). Jēzus dziesmu vidū atrodamas vēl tagad ie-

cienītās: Es pie Jēzus turēšos (Chr. Keimanis — Hespe), Jē-
zus dzīvo mūžīgi (kūrfirste Luīze Henriete — Dīcs), Jēzus,
kas dod prieku (J. Franks — Fūrekers), Nāc, nāc, Jēzus, pats

pie man (Šeflers — Dīcs), Visur, kur es kāju speru (Šeflers
— Bīnemanis). Ciešanu laikā dziedāja: Ak šķīstais Dieva jē-

riņš (N. Decijs — Fūrekers), Ak taisnais Jēziņ, kādu grūtu
tiesu (Hērmanis — Fūrekers), Eim' apraudam ar vaimanām

(Rists — Fūrekers), Kad grēki mani biedē (J. Gezēnius

Fūrekers), Kāds sāpju pilis, sirds žēlīgs Jēzus, esi (H. B. —

Bīnemanis), Pie sava nāves staba (Gerhards — Dīcs). Slavas

un pateicības dziesmu pavisam 19, to starpā šādas: vecā la-

tīņu baznīcas dziesma Te deum laudamus Lutera atdzejojumā
un Fūrekera tulkojumā „Dievs Kungs, mēs slavējam", tad „Es

tevi teic' ar sird' un mēP, Dievs, mans sirds jaukumiņš" (Ger-
hards — Depkins), Grēks ir tevim, cilvēks, kavēt (tie paši),
Kā spoži spīd mans Jēzuliņš (Nikolai's — Fūrekers), Lai Dievu

visi līdz (M. Rinkarts — Fūrekers), Mans Dievs, es tevi teikšu

(Dīca oriģināls, sk. augšā 332. lp.) v. c. Arī no 29 kristīgas un

dievbijīgas dzīvošanas dziesmām minamas vairākas: Ak Dievs,

tu lēnīgs Dievs (Hērmanis — Dīcs), Es Dievam esmu padevies

(Gerhards — Dīcs), Es dažu brīdi domāju (Gerhards — Dīcs),

Es Dievam lieku gādāt (P. Flemmings — Višmanis), Kam mana

sirds tā bēdājies (H. Zakss — Fūrekers), No Diev' es neat-

kāpšos (L. Helmbolds — Fūrekers), Pasaulīt', tu ļaužu ēka

(J. Franks — Remlings), Pēc tevim saucu, Jēzus Krist (P.

Speratus — Fūrekers). Jo plaša ir nodaļa „no krusta un bēdām"

— tur 53 dziesmas, to starpā Dievs labi dar, ko darīdams (Z«

Rodigasts — Lauterbachs, sk. augšā 331. lp.), Kad bēdas lau-

žas uz mums brukt (P. Eberss — Fūrekers), Kas Dievam de-

besīs liek valdīt (G. Neumarks — Lauterbachs), Nāciet kopā,

bēdu ļaudis (Gerhards — Dīcs). No nodalījuma par kri-

stīgo draudzību" minamas dziesmas: Dievs Kungs ir mūsa

stipra pils (Luters — Fūrekers), Kā pēc garda ūdens malka

(no Rīgas dziesmu grāmatas tulkojis Remlings), Kungs, kā tev

tīk, ar man' tā dar' (K. Bīnemanis — B. V. Bīnemanis); no

nodaļas par „pastaro dienu un mūžību" vispazīstamākās: Ak

Jerūzāleme, modies (Nikolai's — Dīcs) un Ak mūžīb's vārds
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kā pērkons grauž (Rists — Remlings). Garajā rīta dziesmu

rindā (Nr. 511 —547) jo pazīstamas tapušas šādas: „Ak Tēvs,

tavs nabags bērniņš nāk (Fūrekera tulkota), Augstais Dievs, kam

slava dota (H. Alberti — Hespe), Es cēlies sveiks un vesels

(J. Matezius — Fūrekers), Gāz, mana sirds, ar steigšan' (Ger-

hards — Fūrekers), Laiks jums, acis, atvērties (Dīca tulk.),
Tavs Dēls mūs māca lūgties (G. Neumarks — Dīcs). Vakara

dziesmās (Nr. 575—613) atrodamas: Dievs Kungs iekš debess

godības (Fūrekera oriģināls), Jau vakars klāt, ak apmeties

(J. Šeflers — Dīcs; uzņemta starp lieldienu dziesmām), Nu

dusēs visas lietas (Gerhards — Hespe), Nu saules spožums

aizgājis (J. Fr. Hercogs — Dīcs), Paliec pie mums, Kungs

Jēzus Krists (J. Stegmanis — Fūrekers), Redz, šī diena jau pa-

galam (Fūrekera oriģināls), Spoža skaista saulīte, tu man vairs

nespīdi še (Dīca tulk.), Tu, skaidrais gaišums Jēzus Krists

(pārdzejota latīņu baznīcas dziesma Fūrekera tulk.) un Bēr-

niņ mīļais (Fūrekera oriģināls). Višmanis vēl bij sadzejojis rīta

un vakara dziesmas visām nedēļas dienām pēc kārtas.

Šis nepilnīgais izraksts liecina katram dziesmu grāmatas

pazinējam, kādas celsmes bagātības bij atrodamas jau torei-

zējā Vidzemes dziesmu grāmatā. Un šīs reliģiskās vērtības bij

pieejamas netikai dziedot, bet arī lasot. lemesls ir domāt, ka

dziesmu grāmata iesakņojās jau toreiz arī mājas celsmes praksē

un sekmīgi sacentās ar tai pievienoto diezgan bagāto un daudz-

pusīgo „lūgšanu grāmatu", kā arī citiem lūgšanas vadoņiem

(sk. augšā 336. s. lp.). Dažādajās lūgšanu grāmatiņās bij arī

uzņemtas garīgas dziesmas un dziesmu pantiņi. Pat kārtējai

rīta, vakara un svētības lūgšanai Fūrekers bij sacerējis īsus

kodolīgus pantiņus. Viens no tiem zīmīgi rāda mērķi, uz ko

tā laika latviešu garīgā rakstniecība centās virzīt latviešu zem-

nieku:

Dod dzīvot man tev vien par god
pie maniem darbiem sekmes dod;

caur tavu garu vadi man

uz labu skaidru dzīvošan',

ka viss mans prāts uz tevim stāv,

tev padomos līdz pašu nāv'. Āmen-
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5. Kristīgā ģimenes un mājas dzīve latviešu zemnieku sētās.

Diezgan grūti konstatēt — aiz vispārīgu ziņu trūkuma—, ciktāl

toreiz jau izpaudās latviešu ģimenes un mājas dzīvē kristī-

gais reliģiskais ētiskais gars, un cik lielā mērā bij jau nostipri-

nājušās evaņģēliskās kristietības trādicijas. Bet zināmu ieskatu

attiecīgos apstākļos un parādībās var dabūt, kombinējot un vis-

pārinot atsevišķas ziņas.

Kristīgais mājas kults bij sākumā vēl pilnīgi novārtā. Ne

visi prata rīta un vakara pātarus, nerunājot jau par katķismu
un tā izpratni. Bieži arī vēlāk vēl dzird žēlojamies, ka grāmat-
nieki nemaz nepūloties citiem iemācīt pātarus un pieturēt viņus

pie rīta un vakara lūgšanām. Postilla zemnieku mājās bij vēl

trīsdesmitos gados izņēmums; piem., visā Ēveles draudzē

viena 14
.

Bet katķisms ar saviem pātaru paraugiem un lūgšanu
grāmata, it īpaši ar saviem Chr. Fūrekera lūgšanu pantiņiem,

tomēr arvien vairāk lauza sev ceļu latviešu zemnieku aprin-

dās un veidoja mājas pātaru praksi.

Dažu vēlāko brāļu draudzes darbinieku pašu sarakstītos

dzīves aprakstos atrodamas arī ziņas par viņu pirmajiem re-

liģiskajiem iespaidiem. Tie attiecās tieši uz Neuhauzena Val-

mieras draudzi, kas savā ziņā, varbūt, bij izņēmuma stāvoklī.

Bet cik necik līdzīgas parādības būs bijušas sastopamas arī ci-

tur, kauču arī dažus gadus un gaddesmitus vēlāk.

Viens no brāļu draudzes pirmniekiem Ķīša Pēteris, val-

mieriešu Lielķīša dēls (1698.7—1771.), stāsta par saviem zēna

gadiem: „Kad es iegāju savā desmitajā gadā, tad es lūdzu tēvu

ņemt mani līdz baznīcā, bet viņš atbildēja: laid mani mierā,

tev jau nav nekādu drēbju. Tad es griezos raudādams pie

mātes un lūdzu viņu, lai viņa man palīdzētu tikt baznīcā, un

viņa tūlīt teica, ka es varot iet viņam līdz un pēc savas kri-

stības pirmo reizi apmeklēt baznīcu. Tā bij Marijas apmeklē-

juma diena (2. jūlijs), un es tik labi ievēroju ceļu, ka es turp-

māk viens pats apmeklēju baznīcu un neizlaidu nevienus diev-

vārdus. — Mācītājs (Neuhauzens) bij dedzīgs bauslības vīrs

un savā divdesmitajā gadā es tiku bauslības garā atmodināts

un neturēju sevi par cienīgu, ka saule mani apspīdētu; biju
arī tik nemierīgs, ka nezināju, ko iesākt. Es izstāstīju par

savu stāvokli savam mātes brālim, tas man norādīja uz mūsu
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Valmieras mācītāju. Kad es ar to runāju, viņš man atbildēja:

lūdz Dievu, kas darījis tevi nemierīgu, lai viņš atkal atņemtu

tev nemieru. Bet es paturēju savu nemieru un samulsis tur-

pināju savu gaitu." 15

Liepēniešu Ķiegaļa Pēteris (1711.—1802.) raksta savā

autobiogrāfijā: „Kad es biju drusku paaudzis, tēvs nodeva mani

pie sava brāļa dēla, lai es iemācītos drusku lasīt un rakstīt,

jo tai laikā nebij še vēl iekārtota neviena skola. Kad biju iz-

mācījies lasīt, tad lasīju reiz kādā grāmatā, tur atradu stāstu

par Jēzu, proti, ka viņš dzīvojis pasaulē un daždažādi grēci-
nieki un muitinieki nākuši pie viņa un meklējuši pie viņa pa-

līdzību. Viņš palīdzējis viņiem visiem un piedevis viņiem viņu

grēkus. JEs lasīju arī, ka viņam bijuši 12 mācekļu, — tad es

vēlējos, kaut viņš būtu dzīvojis mūsu laikos, tad es arī gribētu
būt viņa māceklis un viņam sekot. Kad biju pieaudzis, tad

zuda man atkal šī mīlestība uz Jēzu un es līksmojos pēc manas

samaitātās dabas kopā ar citiem jautriem biedriem, un grēks
valdīja par mani. Es jutu dažreiz savā sirdī svētā Gara atgā-

dinājumu, jo bij, it kā man teiktu: tu nevari šādā kārtā

tapt svētlaimīgs, tavi draugi un paziņas tur gan tevi par labu

cilvēku, bet viņi dabūs brīnīties pastarā dienā, kad tu stāvēsi

Jēzum pa kreisi, — ko viņi par mani gan nebūtu iedomājušies.
Šīs jūtas bieži vajāja mani. Vēlāk es arī devĢS laulībā, bet sa-

vas dabas samaitāšanu es jutu pēc tam tāpat kā priekš tam.

Es lasīju, cik daudz nu man tikai allaž bij laika, garīgās grā-

matās un meklēju mieru savai iebiedētai sirdij, bet ner

atradu." 15

Jo sirsnīgi attēlo pietisma apgarotu mājas dzīvi jau agrāk
minētais (168. lp.) Skan gaļu Jēkabs savā dzīves stāstā 16

.

Viņa vecāki bij dievbijīgi ļaudis Neuhauzena draudzē, mūr-

muiziešos. Māte jau priekš radībām, iedama pie dievgalda,
esot veltījusi gaidāmo bērnu Dievam. Viņš dzimis 1722. g. un

jau agrā bērnībā iepazinās ar Jēzus stāstiem. Māte mācīja
zēnu lasīt; viņš ieguva pats drīz lielu veiklību, mācīja tālāk

jaunākos brāļus un māsas, gan ar nepatiku, jo labāk viņam

gribētos pašam tālāk mācīties. Astotajā un devītajā gadā viņš

jau bij izmācījies mazo katķismu un dziesmu grāmatu galvā,
tāpat veselas nodaļas no Vecās un Jaunās Derības, ko prā-
vests Neuhauzens uzdeva mācīties; par kārtīgu mācīšanos Neu-
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hauzens uzdāvināja zēnam vienu otru pusgrasi un nostādīja

viņu citiem par paraugu. Zēna augstprātību māte sodīja un sa-

valdīja. Tēva vecākais brālis kā ģimenes galva tur svētdienās

pātarus. Krusttēvs paceļ Jēkabu kā labu dziedātāju par po-

stillas lasītāju. Kad sievas rītos vērpj, viņš lasa tām priekšā

no Jaunās Derības vai dzied no dziesmu grāmatas. Vecāki tur

zēnu un arī citus bērnus ļoti stingri. Jauneklim, gandrīz vēl

zēnam, nav vairs svešas tīri -eliģiskas intereses un prasības.

Viņš meklē stiprinājumu un apmierinājumu lūgšanās, lasa pats

dabūto lūgšanas grāmatu, — lasa tur lūgšanu jaunatnei par

paklausību pret vecākiem un padevību Pestītājam.
Uz Jēkaba autobiogrāfiskajiem datiem, kas sarakstīti ar

virsrakstu „nabaga latviešu zemnieka pasaules ceļojums caur

šīs pasaules bēdu ieleju", tāpat kā uz iepriekšējiem dzīves stā-

stiem, droši vien krīt jau zināma gaisma no vēlākā brāļu drau-

dzes darbinieka uzskatu pasaules, bet tur parādās arī neap-

šaubāma liecība par dzīvu reliģiozitāti vienā otrā latviešu zem-

nieku ģimenē 18. gs. divdesmitos un trīsdesmitos gados. Pie-

tisma centieni un jaunas skolas (sk. augšā 200. s., 301. ss., 309.

ss., 377., 385. s. 401., 408. s. lp.) rada un veicina jaunu dzīvību.

Visas Vidzemes latviešu daļas mērogā šādi piemēri varēja

būt vēl reti. Liekas, ka kristietība nostiprinājās pa atsevišķām

mājām un māju puduriem. Piem. Lazdonas draudzē 1748. g.

vīzitācijā īpaši tiek izcelti vienas mājas ļaudis: birzēniešu Pie-

terānu („Petran") mājās gandrīz visi ļaudis prot lasīt un lūgt

(t. i. pātarus), un tiem ir laba kristietības atziņa. Bet šāda māja

mācītājam Chr. G. Henčam viņa draudzē minama tikai viena

vienīga. Citās draudzēs varam šādas atsevišķas kristīgas ģi-
menes un mājas lēzēt lielākā skaitā, jo Lazdonas draudze ir aiz

dažādiem iemesliem viena no vājākajām. Augšā citētā Ge-

rikes vēstule par Skultes draudzi apliecina turienes zem-

nieku un zvejnieku „mīlestību uz Dieva vārdiem" un čaklu

Bībeles lasīšanu (sk. 392. lp.) Suntažu mācītājs Kleinhem-

pels min 1742. g. dažus krietnus ļaudis draudzē, kas liek Dieva

vārdam bagātīgi mist savās mājās savā vidū un dzīvo nepie-

dauzīgi. Daugavgrīvas mācītājs Fanters piemin kādu Brie-

žu Miķeli (Brehde Mikkelis), kas savā ģimenē un saimē mēdz

skaitīt galda lūgšanu priekš ēšanas, un sakars neliecina, ka viņš

ziņotu par kādu ārkārtēju izņēmumu
17

.
Diemžēl šādu tiešu
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datu ir maz. Vīzitācijās kommisijas neievāc ziņas par māju

lūgšanām, un mācītāju ziņojumi par māju apmeklējumiem tikai

retumis (sk. augšā 401. lp.) izceļ viņu rūpes par zemnieku

ģimenes un saimes pātariem.
Muižām priekšā rakstītās lūgšanas ar muižas ļaudīm un

darbiniekiem, kas bij domātas kādreiz kā paraugs zemniekiem 18

bij 18. gs. pirmajā pusē vispār stipri panīkušas. Mācītāji aiz-

mirsa savu pienākumu atgādināt muižturiem iecelt kādu lūg-
šanu turētāju, un ja viņi arī izteica vajadzīgo aizrādījumu, tad

tas diezgan bieži palika neizpildīts. It īpaši maz panāca tur,

kur kungi muižā bieži mainījās (piem. Siguldā, Kalsnavā un

Vietalvā). Bet arī citur lūgšanu turēšana bieži netika tālāk par

labu gribu. Cesvaines draudzē 1732. g. vīzitācijā vagari ziņoja,

ka kungi neesot nekad likuši un ļāvuši turēt muižās lūg-
šanu darbiniekiem. Bērzaunes draudzē tai pašā laikā lūg-
šana nenotika nevienā no 3 muižām. Smiltenē piekopjot lūg-
šanas parašu, „ja tas iespējams un cik daudz tas iespējams"

(Bvp 1740), līdzīgi Ērģemē (Bvp 1739). Ērgļos turot lūgšanu
ziemu pie rijām, bet vasaru atrod to gandrīz par neiespējamu

(Bvp 1740). Gulbenē netur lūgšanu vasaru (Bvp 1748), citur —

tikai siena laikā, bet vairākās vietās neatrada atkal vaļas lūg-

šanai kulšanas laikā (piem. Mālpilī, Ropažos — Bvp 1739.);

aizbildinājās reizēm arī ar to, ka nevarot nemaz sadabūt vi-

sus darbiniekus kopā (Allažos 1729- g.). Vienā otrā muižā

gan paši īpašnieki vai viņu ģimenes locekļi uzņēmās turēt

lūgšanas, kā kādu goda pienākumu. Ropažos, izņemot jau mi-

nēto kulšanas laiku, pats obristleitenants Kasp. f. Plāters tu-

rēja lūgšanu kā strādniekiem, tā muižas saimei, Brenguļos
— muižtura Folkmaņa (Volckmann) kundze, Tīnūžos Ikšķiles
draudzē —! f. Tīzenhauzena jaunkundze (Bvp 1739). Liepupē
un Skultē muižkungi bij uzņēmušies lūgt Dievu kopā ar strād-

niekiem (Bvp 1726). Aizkraukles muižā ierodas turēt lūgšanu

skolotājs, bet tikai svētdienās (Bvp 1748). Lielvārdes muižā

skolotājs turējis lūgšanu kārtīgi visu cauru ziemu, bet vasaru

un rudeni ne vienmēr (Bvp 1739). — Ja vajadzēja atrast

noderīgu cilvēku no pašu zemnieku vidus, tad lieta bij grū-

tāka, jo vajadzēja sadabūt grāmatniekus, un ar viņu trūkumu

muižturi tad arī bieži mēdza aizbildināties (sk. augšā 428. lp.).
Šur tur varēja vienkārši uzdot to vagarim (Ikšķilē) vai va-
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gara dēlam (Ādažos), bet arī vagaris ne vienmēr prata lasīt

un pātarus. — Muižas strādnieku pātaru dabiskā vieta bij

muižas rija jeb rijas priekša, kā tas reizēm arī tieši norādīts.

Pātaru turētājs laikam skaitīja priekšā kādus gabalus no ma-

zajā katķismā atrodamajām lūgsnām (sk. augšā 338. lp.) vai

arī lasīja piederīgu gabaliņu no «Latviskās Dieva-Lūgšanu
Grāmatas" (sk. augšā 336. ss. lp.). Pirmējo starpā bij arī aiz-

lūgums par ķeizaru jeb ķeizarieni, kungiem un virsniekiem utt.

Kāds no Fūrekera lūgsnu dzejojumiem (sk. augšā 431. lp.) ie-

sākās vārdiem:

Ar Dieva spēk' es gribu sākt

un drošs pie sava darba nākt

Dievs Tēvs, Dievs Dēls lai palīdz man,

Dievs svētais Gariņš arīdzan.

Tos darbus dod pareizi dzīt

un vis' ar prātu padarīt,
ar viltu nedod strādāt man

jeb arīdzan ar apnikšan'.
Lai aug mans spēciņš augumā

un manas rokas stiprina,

ka šis mans darbiņš nesašķīst,
neliec man, lūdzams, velti svīst:

mans darbs lai labi padodas,
lai daru to, kas pienākas:

jo šinī vārgu zemītei

miers nebūs manai dvēselei utt.

Tie bij vārdi, ko katrs muižturis labprāt dzirdēja no zem-

nieku darbinieku mutes. Un «lūgšanu grāmatā" jau bij diez-

gan liela izvēle dažādiem attiecīgiem gadījumiem: lūgšana, kad

kas pie darbu grib iet, arēja lūgšana, pavasara lūgšana par

laimīgu lauka darbu (87. ss. lp.); lūgšana pavasarī, kad tie

lauki iesāk zaļot, sakāma; lūgšana vasaras laikā sakāma, lūg-
šana rudeņa laikā sakāma, lūgšana ziemā sakāma, lūgšana lielā

karstumā sakāma, pateicība par auglīgu lietu pēc sausiem lai-

kiem; lūgšana, kad pārliekam līst, lūgšana lielā nakts salnā

utt. (134. ss. lp.). — Gerike Liepupē lūdza 1739. g. vīzitācijās

laikā lasīt muižas pātaros arī katķisma gabalus ar izskaidro-
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jumiem, bet nav nekādu tuvāku datu par to, vai tas Liepupē

jeb arī kur citur patiesi noticis. — Daudzreiz ne no pār-

valdnieku, ne no pērminderu atbildēm nevar dabūt nekādu

skaidrību, vai lūgšanas muižās notiek, vai nē. Liekas, runa

bij vispār tikai par rīta lūgšanām.
Daudz vairāk nekā zemniekiem turēja lūgšanas muižas sai-

mei (piem. Gaujienā, Laicenē — Bvp 1748). Arī tās vietām

turēja paši īpašnieki (piem. Aburta muižā un Ropažos) vai

muižkungi (Skultē, Ikšķilē), bet citur atkal uzdeva šo pie-

nākumu citiem. Carnikavā ik vakarus muižas saimes pātarus

turēja pavārs, Ērģemē lika ik svētdienas skolotājam izdarīt

to. Šīs lūgšanas turēja, zināms, vācu valodā.

Lūgšanu turēšana muižās bij savu tiesu pietisma auglis,

piem., Valmiermuižā, Rankā, Skultē, Ēvelē. Zīmīga parādība,
ka visās Ēveles draudzes muižās tur zemnieku strādniekiem

lūgšanas, bet atlaiž viņus svētvakaros uz mājām vēlu — tikai

ar saules rietu un kādā muižā pat vēlu naktī (Bvp 1726). Vē-

lāk jaunākā īpašnieku paaudze izbeidza darbinieku pātarus

un turēja tikai saimes lūgšanu (Bvp 1739).
Vienā otrā vietā laikam muižu pātari arī attaisnoja uz

tiem liktās cerības un deva zemniekiem ierosmi sekot savās

sētās muižas paraugam, bet nule iegūtais pārskjats rāda, ka

šādi gadījumi jāpieskaita izņēmumiem, bet ne kārtējam liku-

mam. Nekādā ziņā jau pati muižas pātaru turēšana par sevi

negarantēja dalībniekiem pienācīgu celsmi. Galvenais taču bij

pātaru saturs un ļaužu attiecības pret to. Un bij arī nepie-

ciešams priekšnoteikums — zināma vispārcilvēcīga kopības ap-

ziņa zemnieku darbinieku un pātaru turētāja muižtura, muiž-

kunga jeb vagara starpā, bet toreizējās muižturu un zemnieku

attiecībās Vidzemē tikai retumis izpaudās patriarchālas sai-

mes raksturs. Tāpēc jādomā, ka zemnieki lielāko tiesu maz

interesējās par muižu pātaru būtību un skatījās uz tiem kā

daļu no muižas klaušām, kas nu reiz jāpilda, ja kungs to liek.

Un no šāda novērtējuma krita ēna arī uz pātaru vajadzības

apziņu pašā sētā.

Baznīcas vīzitācijā Kalsnavā 1748. g. mācītājs Šroters, ziņo-

dams, ka zemnieki lielāko tiesu nemaz neskaitot pātarus, iz-

teica vēlēšanos, lai muižas gādātu, ka katrās mājās kāds būtu

iecelts, kas rūpētos par pātariem. Tādai kārtībai jau būtu sava
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nozīme, bet par pātaru turētāju taču derētu tikai tāds, kam

pašam būtu sirds interese un dvēseles ilgas, kas meklētu at-

balstu, iepriecinājumu, drošību ticībā. Visam tam vajadzēja

jau savā laikā nākt, jo kristīgā celsmes rakstniecība ir neat-

vairāma savā aicināšanas un skubināšanas darbā, ja tik tai

atvērts ceļš uz ļaužu sirdīm. Pagaidām gan tā vēl bij kā ap-

slēpta manita tīrumā. Maz bij tādu, kas bij iemācījušies to

cienīt, mīlēt un izmantot savai garīgai labklājībai.
Plašākās tautas masas vēl atradās tikai ārējo baznīcas priekš-

rakstu un normu valgos. Viņas bij saistītas pie baznīcas para-

šām un iestādījumiem, bet nebij vēl atdevušas kristietībai savu

sirdi. Tas atklājas diezgan skaidri, līdz ko ieskatās ciešāk

latviešu zemnieka attiecībās pret kristīgo baznīcu visos tais

gadījumos, kad tā ienāca ar saviem kulta aktiem tieši viņa

personīgajā dzīvē, vai aizķēra viņa ģimenes piederīgos. Kā

iešana pie dievgalda, tā arī bērnu kristība, baznīcas laulība un

mirušo apglabāšana baznīcas iesvētītā kapsētā deva katram ie-

spēju parādīt nevien savu turēšanos pie baznīcas, bet arī savas

dzīves reliģisko saturu. Te visur varēja skanēt līdz dvēseles

dziļāko pārdzīvojumu stīgas. Bet vai un cik lielā mērā tas

tā notika latviešu zemnieku aprindās?

Sv. vakarēdiena baudīšanu mēdz nostādīt par atsevišķa

cilvēka reliģiskās pilnvērtības un baznīcas aktuālās pestīša-

nas nozīmes un iekšējā spēka un spara rādītāju. Tāpēc arī vī-

zitācijās kommisijas pastāvīgi prasa, vai draudze kārtīgi un

čakli iet pie dievgalda, un ievāc arī ziņas par dievgaldnieku

pieteikšanos, sataisīšanu, grēksūdzes un grēku piedošanas (ab-

solūcijas) veidu. Baznīcas disciplīnas nozari jau aizķer jau-

tājums, vai arī noteiktus bezdievjus („notorie Gottlose") pie-

laižot pie dievgalda. Atraušanās no dievgalda savukārt šķita
noteikta bezdievības pazīme.

Ja varētu uzskatīt iešanu pie dievgalda par drošu rādī-

tāju tam, cik lielā mērā kristietība iesakņojusies atsevišķās ģi-
menēs, tad jau varētu apgalvot, ka lietas bijušas spožas. Baz-

nīclikumi rakstīja priekšā (XI 1) mazākais 3 līdz 4 reizes gadā,
un to arī noteikti prasīja jau 1726./1727. g. vīzitācijās kommi-

sija, uzsverot vienā otrā draudzē arī tikai trīs reizes. Vīzitā-

ciju protokoli rāda, ka ir gan draudzes, kur mēdz tikai vienu

reizi gadā baudīt svēto vakariņu (piem. Lēdurgas, Krimuldas),
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vai I—21 —2 reizes (piem. Allažu, Ērģemes), bet citur jau noteikti

min 2 reizes (piem. Gaujienā, Katriņā, Rūjienā, Salaspilī, un

Skultē) un 2—3 reizes (Burtniekos, Mazsalacā); Dikļos proto-
kolā ierakstītas pat visas lēgālās 3—4 reizes. 1739./1740. g.

vīzitācijā arī atrastas draudzes, kur ļaudis parasti baudījuši

sv. mielastu trīs reizes gadā, kā Gaujienā, Ikšķilē un Lielsalacā,

pēdējā vietā pat saka divi, trīs un četras reizes. Lielāko tiesu

gāja pie dievgalda gandrīz viscaur divreiz gadā — ziemu un

vasaru, citi gan pieturējās pie vienas reizes, kā galējā mini-

muma. Par kūtru iešanu pie dievgalda vispār sūdzējās tikai

Kalsnavas draudzē. Kas nebij baudījis sv. vakarēdienu pat ne

reizi gadā, to uzskatīja par bezdievi („als ein Unchrist ange-

sehen und besprochen", KO XI 2), un tādam draudēja baznī-

cas sods, izslēgšana no draudzes. Kas kārtīgi negāja pie diev-

galda, tika arī aprobežots savās pilsoņa tiesībās. Pat ap-

bedīt viņu apbedīja bez parastajām baznīcas cēremonijām, un

viņa kapa vietu ierādīja kapsētas ziemeļpusē pie sētas (sk.

augšā 370. lp.), arī ārpusē (Smiltenē) un pat purvā

Raunā, salīdz, arī Gleicha rīcību Alūksnē, augšā 222. lp.).
Zviedru laiku rīcība bij veikusi lielas lietas dievgalda pa-

rašas nodibināšanā un nostiprināšanā. Laicīgā vara bij drau-

dējusi ar spaidiem un sodiem visiem, kas izvairījās no sv.

vakarēdiena: tos solīja noņemt kara pulkos vai sūtīt pie spaidu

darbiem („eine mussquete auf den nacken geleget, oder nach

den kupferbergen gesandt"), pat izraidīt no valsts (Bvp 1663).

Baznīcas priekšniecība bij pārmetuši, atgādinājusi, pamācījusi,

skubinājusi dažādos gadījumos, it īpaši vīzitācijās. Deviņdesmi-

tajos gados sinode uzdeva mācītājiem pat īpaši reģistrēt visus

vecos ļaudis, ko viņi ik gadus sagatavo kristīgā atziņā un

aizvada līdz sv. vakarēdienam. Un panākumi ir vērojami. Ja

17. gs. vēl vienā otrā draudzē reizēm atrod, ka desmitiem

zemnieku nenāk pie dievgalda, — piem. Allažos 1692. g. gan-

drīz puse no visas draudzes, Lielsalacā 1642. g. 80 zemnieku,

Jumpravā 1694. g. 64 personas, Krimuldā un Rubenē 1669. g.

daudzi, — bet Alūksnē Glūks atrod 1683. g. tikai 12 diev-

galdniekus, tad jau 18. gs. dievgalda pretinieku skaits ir daudz

mazāks 19
.

1726./1727. g. ģenerālvīzitācija un specialvīzitacijas trīsdes-

mitos gados vēl min vienā otrā draudzē vairākus, kas negrib iet
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mācībā un pie dievgalda, pat neiet baznīcā. Vīzitātori ieteic

mācītājiem tādus neatlaidīgi skubināt un mēģināt tos pierunāt

(«allerlev persuasiones zu gebrauchen"). Stūrgalvīgākos aicina

arī kommisijas priekšā. Dievgaldnieku saraksti liecina, ka ne-

tik vien divdesmitos, bet arī trīsdesmitos gados vēl daudzi

pieauguši un pat veci ļaudis nāk pie dievgalda tikai pirmo reizi.

Bet nevar lāgā vairs runāt pat par nelielu noteiktu mazākumu,

kas spītē kristīgai dievgalda parašai (kā tas vērojams zviedru

laikos daudzās draudzēs), bet tikai par atsevišķiem izņēmu-

miem no vispār jau nostiprinājušās parašas. Pavisam reti sa-

stopami nelabojami principiāli pretinieki. To liecina tuvāks

ieskats attiecīgos gadījumos.
Ādažu draudzes baznīcpriekšnieks iesniedz ģenerālkommi-

sijai 1726. g. īpašu rakstu, kas min vairākus draudzes loce-

kļus, kas daudz gadus nav nākuši pie dievgalda un neklausa

nemaz mācītāja skubinājumam uz šo kristieša pienākumu: Ba-

ložu krodzinieku, Salakapūšļa Kristapu („Salack Pusei Chri-

stoph"), Suņamēneša pusmuižnieku (Bvp 1726: Pusmuscheneck

aufi Sunne Menah, Bg I 208. lp.: ~Suņņemehnesa"), kādu au-

dēju, kas dzīvojot pie zvaniķa utt. Cēsīs (1725?) un Daugavgrīvā
mācītājs iesniedz par dažiem līdzīgu ziņojumu, bet nenosauc

nevienu un neuzdod noteiktu skaitu; Lielsalacas draudzē min

kādus trīs. Bet Cēsīs pats mācītājs dabūjis no viņiem svētu

solījumu laboties un Daugavgrīvā vīzitācijās kommisijai izdo-

das ar «nopietnu paskubinājumu" panākt solījumu turpmāk

pildīt nokavēto. Lazdonas protokolā 1727. g. minētais Šnapsa
Pēteris («Schnabse Pehter") arī varbūt stāv sakarā ar kādu

sūdzību par viņu, bet teksts neskaidrs un it kā atzīmē viņa

sūdzību par mācītāja neierašanos pie viņa. Āraišu baznīc-

grāmātās (11, 648) ap to pašu laiku ierakstīts, ka kāds vecs

vīrs Jēks ar savu sievu Ilzi, no ieriķiešu Stākām, esot bez-

dievīgi un neesot 13 gadus bijuši ne pie dievgalda, ne baz-

nīcā (VAR 111, 73). Citiem tur minētiem gadījumiem nav

principiālas nozīmes.

1729. g. vīzitētajās Rīgas apriņķa draudzēs (sk. augšā 92.

lp.) arī viens otrs nenācējs. Krimuldas draudzē vīzitācijās

kommisijai ienāca sūdzība, ka Jērkules Ķiūvu puisis Andrejs

nemaz neturoties pie dievgalda un arī Kaulpūtēju saimnieka

brālis un Sējas Ložas Pāvils nē; pat Krimuldas stārasts Mel-
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ļumu Ādams neesot to darījis 3 gadus. Bet, kad Ādāms iera-

dās Siguldā kommisijas priekšā, tad nebij nemaz grūti dabūt

no viņa solījumu laboties, un kommisija droši noteica viņam

papriekš iziet mācību, lai varētu pielaist viņu pie dievgalda.
Par pārējo sarunām ar kaimiņu draudzes, Siguldas, mācītāju

ziņas nav uzglabājušās. (Krimuldas draudze tobrīd bij va-

kanta). Arī pašā Siguldas draudzē minēja dažus, kas ne-

nāca pie dievgalda, bet Mālpils draudzē uzdeva tikai vienu

«palaidni" («liederlicher Kerl") akanstakiešos, ko nevarot pie-

dabūt pie sv. vakarēdiena. Te mācītājam uzdeva nopietni at-

gādināt un pamācīt, bet neveiksmes gadījumā iesniegt sūdzību

Virskonsistorijai. Ropažos gan arī minēti daži, kas nav

bijuši pie dievgalda, tas, liekas, nav noticis aiz viņu pretestī-

bas, bet mācītāja nolaidības jeb piekāpības (sk. augšā 207. lp.);

proti, viņš pagājušo rudeni salaulājis Kapu Mariju ar Ruņģu
Lūkasu («Kappe Marie" un «Runge Lucas"), apmierinādamies
tikai ar viņu solījumu izmācīties pātarus un ierasties lieldienās

pie dievgalda. 1731. g. vīzitācijā dažās Rīgas apriņķa drau-

dzēs (sk. augšā 96. lp.) uzdots, ka Ādažos pie dievgalda ne-

nāk kopš 1726. g. Pēteris no Skabja (varbūt arī Skāpes?) mā-

jām («aus Soape Gesinde"), kaut gan vairākkārt skubināts,

un ka Pēterupes draudzē kāds bīriniešu zemnieks Čakstu

Treimanis («Schacksche Trevmanm") neesot nekad vēl bijis

pie dievgalda. Liepupes draudzes 1727. g. atnākušais mā-

cītājs Gerike uzdod, ka atnākdams atradis ļaudis, kas atrau-

jas no dievgalda, bet piedabūjis viņus pie tā pēc iepriekšējas

mācības; tikai viens duntiešu saimnieks vēl līdz šim atturējies,

bet tagad apņēmies ierasties uz katēchizāciju un dievgaldu.

Pagaidām nedzirdam neko par ārējiem spaidiem un vajāšanām

pret dievgalda nicinātājiem. Mācītājam uzdod atkārtot vēl reiz

nopietnu pamudinājumu un tikai tad, ja apsūdzētais liegtos iet

mācībā un pie dievgalda, ziņot par viņu Virskonsistorijai.
Trīsdesmito gadu sākumā Virskonsistorijai ienāca arī Glei-

cha sūdzība no Rubenes (sk. augšā 217. s. lp.), ka Po-

dzēnu Vindēna Ansis un daži citi neierodoties katēchizācijās
un pie dievgalda. Vēlāk Rubenē tamlīdzīgas sūdzības dzirda-

mas tikai par dažiem igauņiem (Bvp 1739). Cēsu apriņķī uzdeva

Vecpiebalgā 1731. g. speciālajā vīzitācijā dažus, kas neejot

ne baznīcā, ne pie dievgalda un esot tik spītīgi katēchizācijā,
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ka pusstundas laikā neatbildot mācītājam nevienu vārdu. 1732.

g. vīzitācijās protokolā atzīmēts, ka kalsnaviešos un sau-

snējiešos daži nekādā ziņā neesot piedabūjami iet baznīcā,

un tāpat arī Raunā ne prāvests Hinkeldeijs, ne viņa drau-

dzes pērminderi nav varējuši piedābūt dažus apmeklēt baz-

nīcu un nākt pie dievgalda. Aizkrauklē uzdeva 6—7 per-

sonas, kas nemaz negribot ierasties dievvārdus klausīties, un

Koknesē 3 zemniekus, kas gan turoties pie baznīcas, bet

nenākot pie dievgalda, un mācītājs gar viņiem nemaz vairs

nepūloties; stukmaniešos dzīvojot 2 jauni, bet precējušies vīri

ar pieaugušiem bērniem, kas nekad neesot gājuši pie diev-

galda, — mācītāja daudzkārtējie skubinājumi palikuši bez pa-

nākumiem. — Šai vīzitācijā paceļas jautājums par spaidu lī-

dzekļiem pret «stūrgalvjiem", kad visas pamācības un atgādi-

nājumi vairs neko nelīdzētu. Vecpiebalgā uzdeva baznīcpriekš-
niekiem izdomāt kādu derīgu sodu (eine Commode straffe zu

erfinden), bet Kalsnavā un Raunā kommisija jau deva rīko-

jumu spītīgus dievvārdu nicinātājus atgādāt sasietus skolā un

tur turēt tik ilgi, kamēr viņi nāk pie atziņas (zur erkānntnift

kommen). Kalsnavā paredzēja par pēdējo līdzekli rīkstes —

citiem par biedinājumu.
1739. g. Rīgas apriņķa ģenerālvīzitācija ar visu savu stin-

grumu atrada dievgalda nicinātājus tikai 4 draudzēs. Allažu

un Vangažu draudzē inčkalniešu vecā Auniņa dēls Vasilis

(„Wezze Auning sohn Wassil") negribot iet mācībā un pie

dievgalda („sich zur christlichen Lehre und Communion nicht

bequemen will"); tāpēc uzliek attiecīgajam muižturim par pie-

nākumu piespiest viņu uz to. Daugavgrīvas draudzē 4 ne-

nākot nemaz pie dievgalda, Matīšu draudzes mācītājs sū-

dzas, ka burtnieciešu Peivas Liberts („Peibe Libbert") un Pu-

čurgas dzirnavnieks Pēteris neturoties pie baznīcas. Liberts

kādreiz sarunā ar mācītāja kundzi salīdzinājis mācītāja spredi-
ķošanu ar suņa riešanu (sk. augšā 379. lp.), bet dzirnavnieks

esot bijis traks. Libertam, ja viņš izrādītos par vainīgu, paredz
sodu — rīkstes pie baznīcas, bet tā vien liekas, ka viņu tāpat

kā dzirnavnieku īstos baznīcas pretiniekos nevar ieskaitīt. Ro-

pažu draudzē Rudzgaiju Pētera trīs pieaugušie dēli — Jēr-

cis, Pāvels un Miķelis nav vēl ieradušies pie skolotāja mā-

cīties katķismu un nenāk pie dievgalda, bet šo lietu uzdod
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baznīcpriekšniekam nokārtot. Atsevišķi minami Jumprav-
muižas (pie Rīgas) vīzitācijā 1747. g. uzdoti zemnieki, kas netu-

ras pie grēksūdzes („sich garnicht zum beichtstuhl hielten"):

Bļodnieku Krists, Grozu Ansis (GroseAns) un Stūrmaņu Mārtiņš

un Tenis. — Neviens no šiem gadījumiem nerāda nelokāmu

spītīgu kristīga evaņģēliska kulta pretinieku. Auniņu Vasilis,

spriežot pēc kristāmā vārda, liekas, ir nācis sakarā ar krievu

pareizticību un varbūt izvairījās no dievgalda luteriešu baz-

nīcā aiz tiem pašiem iemesliem kā burtnieciešu Ģērcenu Spri-
cis, kas sevi turēja par pareizticīgu (sk. augšā 53. lp.). Lī-

dzīgi piedzīvojumi jau gadījās arī ar katoļiem (sk. augšā 55.,

209. lp. un apakšā 446. s. lp.).
Cēsu apriņķa draudžu ģenerālvīzitācija 1740. un 1748. g.

rāda līdzīgu ainu dievgaldnieku ziņā. Pirmajā iecirknī ģe-

nerālkommisijai minēja dievgalda pretiniekus tikai divās drau-

dzēs. Palsmanes draudzē viens tāds palaidnis esot pals-

maniešos, otrs — kāds jauns puisis — loberģiešos. Jaunpilī

nesen atnākušais mācītājs Bernhardijs nezin neko teikt par

tamlīdzīgie!» ļaudīm, bet baznīcpriekšnieks izsakās, ka daži

nedaudzi gan būšot, kas neejot pie dievgalda. Otrā iecirknī

1748. g. Ap [v ka Inā runa ir tikai par daudziem, kas pār-

galvīgi paliekot mājās un neejot baznīcā („bleiben muthwii-

lig aus der Kirche"), bet tādus neuzrāda, kas pat ne reizi

gadā nebūtu bijuši pie dievgalda. Lubānā uzdod kādu Dzēr-

vīšu (?) Brenci („Zaewiscke Brens"), kas neturoties pie baz-

nīcas. Cesvainē 1738. g. vīzitācijā bijuši atzīmēti 3 diev-

galda nicinātāji: Oļu muižas krodzinieks Pāvuls, bučauskiešu

Vēversviķu Aleksis („Wewers Wick Eleck") un dzelzaviešu

Matiņu Brencis. 1748. g. no viņiem dzīvs vienīgi Pāvuls, kas

no kroga pārcēlies uz Lejas-Galšiem un visu laiku nav gājis

pie dievgalda, lai gan prāvests vairāk reizes kancelē nosau-

cis viņu. Pie dievgalda vairs neejot 3 nabagi, jo zemnieku

vidū — kā mācītājs saka — esot izplatītas iedomas, ka klibie

un kroplie neesot cienīgi baudīt sv. vakarēdienu.

Lai pareizi novērtētu šīs ziņas, tad jāievēro, ka baznīcas

vīzitācijās protokoli atzīmē arī atsevišķas personas vāciešu

vidū, kas ilgāku vai īsāku laiku nebij gājušas pie dievgalda.

Siguldā 1726. g. uzdod Lorupes muižkungu, kas 2V2 gadus
nav bijis pie dievgalda; Lielvārdē 1739- g. sūdzas, ka sko-
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lotājs Jakobs Andrejs Hūbenets nav to darījis 3 gadus (sk.

augšā 286. lp.); Limbažu pilsētā mūrnieks Breitenšteins ar sie-

vu nav baudījuši sv. vakarēdienu 3 gadus, balbieris Māmtels

— 7 gadus. Cēsīs 1740. g. nav bijusi pie dievgalda Nachtigalu
māja un karodznieks Herbers.

Atsevišķu draudžu baznīcgrāmatās atrodamas vēl dažādas

papildziņas par dievgalda nicinātājiem. Piem. Madlienas drau-

dzes dievgaldnieku sarakstos (Bg I) par 1732. g. lasām, ka

plāteriešu Lācīšu (Lahzis) Ilzes vīrs Jānis „nav nekad gājis

pie dievgalda", tāpat zādzeniešu Vaišanu saimnieks; un ka

no vēreniešu Cauna („Caunis") nākusi pie dievgalda tikai saim-

nieka meita, bet pārējie nekad neejot, tāpat gājis viens pats

no savām mājām plāteriešu Upīšu „Glabs (?) Puisch". Ķeipe-
niešos iet pie dievgalda Jurīšu saimniece Maija (Jurrisch Ainsch

Mai), un Staparu — Made (Stappar Matte), bet paši saimnieki

Jurīšu Anšs un Staparu Jānis nemēdz iet. Aderkašu Sīmaņu

Jānis bijis jau divreiz uzsaukts, kad mācītājs dabūjis zināt,

ka viņš vēl nav bijis pie dievgalda un apturējis uzsaukšanu;

laulāja viņu tai dienā, kad, izgājis mācību, baudīja pirmo reizi

sv. vakariņu. Tai pašā gadā ziemsvētkos iet pirmo reizi pie

dievgalda plāteriešos Liepiņu („Lehpin") Sīmanis ar savu sievu

Mariju, Ķiķu Ģērda (Xix Gehrd) ar savu vīru un aderkasiešu

Ziedu Andris (Seede Ander) ar sievu un meitu. Dievgaldnieku
sarakstā 1733. g. par Cauņu mājām atkal atzīmēts, ka izņemot

vienu sievieti no visām mājām neejot neviens pie dievgalda un

par lauberiešu «Plessen" saimnieku teikts, ka viņš nekad neejot

pie dievgalda („gehet nimmer"). Nākošos gados (1734. un 1735.)

samērā liels uzdots pirmnieku skaits (pāri par 50 personu) un

līdz ar to dievgaldnieku skaits pastāvīgi pieaug: kamēr 1725*

g. — 79, 1726. g. — 294, 1728. g. — 518, 1729. g. — 677 personas,

tagad 1734. g. — 796 personas, 1739. g. — 1476. personas. Vecu

ļaužu pirmnieku starpā nav vairs daudz. 1735. un 1736. g. ik

pa 2. Pastāvīga mācītāja pieņemšana pacēla draudzes baznī-

ciskumu (sk. augšā 140. ss. lp.) 19a
.

Madlienas baznīcas grāmatās (I 245.
s. lp.) atrodams arī

īpašs «bezdievju" saraksts («notorisch gottlose und die so un-

ordentlich wandeln"), liekas, vienīgais, kas šādā veidā uzgla-

bājies. Klāt nav datuma, kad tas sastādīts, bet tas rakstīts ar

mācītāja J. F. Paulija roku un spriežot pēc grāmatas iekārto-
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juma un citiem datiem, sastādīts drīz pēc Paulija atnākšanas,

ap 1725. g. „Šai draudzē atrodami šādi, kas nemaz nebauda sv.

vakarēdienu un nav iemācījušies kristīgās mācības. Ķeipe-
niešos Staparu Jānis, Kārkla krodznieks un Beitiņu Pēteris.

Lielmuižniekos Trumuļu Jānis, Brūveru (Bruere) Andrejs,

Trumuļu Indriķis, (vēreniešu) Ikaliņu (~lkerlin") Juris. Plā-

teriešos Tieču Stepis („Teetsch Steppe"), Sauskāji — visa

māja (tāda māja atrodama laksteniešos), divas personas no

Elpinu („Elpins") mājām, Sārumu māja, kas ir visi inflantieši

(„polnisch Liefflānder"). Laksteniešos: Plaužu māju saim-

nieks, viņa znots, muižas vīrs („d. Hoffskerl"). Meņģeiie-
šos: Vēru (Wehre, — jeb Vēveru?) māju saimnieks. Vēre-

niešos — Utķenu Birnis („Ukken Birn"), Bisenieka Anšs.

Taurupiešos: —. Aderkasiešos: —. Zādzeniešos;

Vaišanu Indriķis inflantietis, Dzirkaļu Indriķis, Jucenu Jēkobs.
Lauberiešos: Rozēnu („Rose") māju saimnieks." Beigās vēlāk

pierakstīta piezīme: „Daži no tiem ļāvušies pamudināties nākt

mācībā un pie sv. vakarēdiena, kā tas atrodams dievgaldnieku
sarakstā." Pašā bezdievju sarakstā izsvītrota ar citu tinti

Sauskāju māja un Utķenu Birnis. Dievgaldnieku sarakstā Sta-

paru Jānis ierakstīts 1727. g., Beitiņu Pēteris 1729. g., Ikaliņu

(Igkalin) Juris un Kārkla krodzinieks 1730. g. utt.

Arī citās draudzēs, jādomā, bij tāpat viens otrs baznīcas

pretinieks, kas nav uzrādīts vīzitācijā, bet savākt par viņiem

ziņas baznīcas grāmatās nav tik viegli. Un visās grāmatās

arī nav pienācīgu atzīmju. Visnoderīgākie būtu priekšā rak-

stītie draudzes saraksti pa mājām (sk. augšā 389-, 401. lp.) ar

attiecīgām mācītāju atzīmēm, bet tāds ir pieejams tikai viens.

Bet arī tas pats dod iespēju salīdzināt datus un izdarīt seci-

nājumus.

Cesvaines mācītāja Chr. D. Lenca saraksts par māju ap-

meklējumiem 1750.—1753. arī rāda vairākus izņēmumus kār-

tīgo dievgaldnieku starpā. Bučauskiešu Slēdeņu saimnieks Ju-
ris gājis pie dievgalda bez sataisīšanas mācības un tiek uz-

skatīts par vakarēdiena „zagli". Andriev-Sviķu saimnieka tēvs

Miķelis nav savu mūžu bijis pie dievgalda. Dzelzaviešu Bal-

doņu saimnieka tēvs Jānis tāpat ir dievvārdu un dievgalda

nicinātājs, kas arī neradina savus bērnus pie kristīgas mā-

cības, bet viņa dēls jau pats sūdzas par viņu. Krauklēniešu
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Svelmbeķa Iniņš nav bijis pie dievgalda kādus 20 gadus. Krau-

klēniešu Kujsviķos arī, liekas, bijis kāds dievgalda nicinātājs

(saimnieka tēvs?), Tauriņu ļaudis nav vairāk kā gadu bi-

juši baznīcā, Andra-Kaulacu ļaudis nenākot tur gadiem, tā-

pat Kumsāru un Riteņu ļaudis, Mač-Kaulacu piedzīvotāja Anna

nav bijusi savus 10 gadus pie dievgalda, bet Pēter-Kaulacu Baba

— kādus 40 gadus. Arī olēniešos ir pāris māju (Lejas Gai-

šas, Sūles Murāni, Ukuļi), no kurām ļaudis reti nāk baznīcā 20
.

Abas šīs draudzes pēc vīzitācijās kommisiju atsauksmes

(sk. aļugšā 419. s. lp.) bij jāierindo pēdējās vietās katķisma

zināšanās, it īpaši Madlienas draudze. Madlienas draudzē skai-

tīja 1727. g. 115 mājas, 1731. g. 155 un 1740. g. 180 mājas, Ce-

svaines dr. kopš 1727. g. uzdotas 230—240. Dievgalda ni-

cinātāju skaits pēc baznīcgrāmatām gan lielāks nekā tas uz-

dots iepriekšējās vīzitācijās; tas izskaidrojams ar jauna mā-

cītāja pastiprinātu darbību abās draudzēs, savu tiesu varbūt

arī ar lielāku atklātību pašas draudzes grāmatās nekā .vī-

zitācijās kommislijai priekšā. Bet galu galā minēti tikai ne-

daudzi no visas draudzes, kas noteikti un konsekventi izvai-

rās no dievgalda pavisam jeb ilgāku laiku. Madlienas

draudzē «bezdievju" sarakstā tieši minēti 18 vīrieši, gandrīz

visi saimnieki; bet viens no viņiem ir inflantietis, t. i. Latgales
katolis. No divām veselām mājām, kas ierakstītas sarakstā,

viena ir inflantiešu katoļu apdzīvota un otra, izsvītrotie Saus-

kāji, laikam drīz vien piegriezta baznīcai. Dažas personas nav

sauktas vārdā, arī 3 saimniekiem nav uzdots kristījams vārds;

mācītājs, sastādot sarakstu, šos vārdus nav laikam zinājis.

Pavisam sarakstā skaitāmas 25—35 personas, bet no viņiem

kāda puse ir katoļi, kas taču nav pieskaitāmi bezdievjiem

vārda tiešā nozīmē. Dievgaldnieku saraksti, kas sākas ar 1725.

g., liecina, ka gadu pēc gada viens pēc otra piegriežas baz-

nīcai, bet savrup turas arī personas un mājas, kuru nav

«bezdievju" sarakstā. Grūti iedomāties, ka būtu nākuši klāt

kādi jauni baznīcas un dievgalda pretinieki, izņemot katoļu

ienācējus no Latgales, tā ka paliek slēdziens, ka jaunais mā-

cītājs Vīners ir ievācis papildu ziņas, kas Paulijam nebij vēl

zināms. Arī dievgaldnieku sarakstā izceļas 5—6 saimnieki, kas

nav bijuši un vēl netaisās iet pie dievgalda. Bet viņu ģimenēs

un mājās ir jau citi dievgaldnieki — viņu sievas, meitas, dēli.
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Cesvaines draudzē, no kurienes dati jau kādus pārdesmit

gadus jaunāki, 6 māju saimes atzīmētas kā baznīcas un diev-

galda pretinieces. Atsevišķi minētas divas vecākas sievas (vie-

na saimnieku kārtas) un viens saimnieks, bet sevišķi duras

acīs 2 jeb 3 saimnieka tēvi, kas nav savu mūžu bijuši pie

dievgalda. Par kaut kādiem īpašiem spaidiem nedzird ne vienā,

ne otrā draudzē. Vecā naidnieku paaudze pamazītēm noiet no

skatuves un izmirst. Madlienā 30-ajos gados atturējās no diev-

galda saimnieki, bet Cesvainē — 50-ajos saimnieku tēvi. Zī-

mīgi, ka taisni saimnieku kārtā visilgāk uzglabājusies noro-

bežošanās no kristietības.

Dievgalda nicinātāju skaita samazināšanās pret 18. gs. vidu

neliecina, ka nu jau visi agrākie «bezdievji" tapuši par apzi-

nīgiem dievgaldniekiem. Tas vairāk liekas dažādu aprēķinu

ietekmējums un ārējo spaidu nopelns nekā reliģiskas atmodas

rezultāts.* lešana pie dievgalda notika paraduma pēc un tāpēcy

ka tik daudz bij daudzināts par svēta vakarēdiena brīnišķo

spēku ceļa sagatavošanā uz mūžīgo svētlaimību. Arī pilsoņa
tiesību sašaurināšana padarīja stāvokli neērtu: kas nebij bijis

pēdējā laikā pie dievgalda, to nepieņēma par liecinieku un ne-

pielaida pie zvērasta. Arī likumīgi apprecēties tāds nevarēja.

Bijusi vēl arī kāda daļa, kas pierakstījās pie dievgalda un

tomēr negāja. Pedantiskais Bernhardijs, noskaitīdams dievmai-

zītes pēc pierakstījušos skaita, atrada, ka viņam arvien paliek
kāda maizīte pāri 21

. Citi, kas bij mazāk vērīgi pret saviem

pienākumiem, droši vien arī nemaz nedabūja zināt, ka viens

otrs dievgaldnieks nebij ieradies.

Jaunpiebalgas mācītājs M. Šulcs vīzitācijās kommisijas
priekšā izteicās, ka draudze nākot pie dievgalda, ja to iz-

ziņojot pa pagastiem („wenn es Pagastweise angesagt wer-

de", Bvp 1740). Šais vārdos izskan atziņa, ka kārtīga ie-

šana pie dievgalda atkarīga no mācītāja rīkojumiem, tā tad

tiek uzturēta ar ārēju disciplīnu. Un to, drjoši vien, varēja

teikt nevien par piebaldzēniem, bet arī par citu apvidu zem-

niekiem, tā ka pilnvērtīgu dievgalda cienītāju skaits būs bi-

jis toreiz samērā vēl diezgan mazs. Trūcīgā sagatavošana uz

pirmo dievgalda reizi un plašos apgabalos novārtā atstātā

dievgaldnieku sataisīšana (sk. augšā 402.—410. lp.) atsaucās ne-

labvēlīgi arī dievgalda vērtēšanā un cienīšanā.
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Bērnu kristīšanu kontrolēja ļoti stingri. Vīzitācijās kom-

misijas vienmēr prasīja, kad bērni tiek kristīti, un atgādināja
noteikumu, ka tas jāizdara nedēļas laikā (KO 111 2: innerhalb

des achten Tages). Ļoti reti arī ir gadījumi, kad šis noteikums

nebūtu izpildīts. 1727. g. Madlienā sūdzas, ka daži nekristījot
2—3 nedēļas, 1739. g. Rūjienā konstatē pēc baznīcgrāmatām,
ka daži novilcinot kristību pāri nedēļai. Smiltenē, liekas, arī

bijuši līdzīgi gadījumi, bet mācītājs mēģina aizbildināt tos ar

gadījuma iemesliem (Bvp 1740). Parasti nesuši bērnus kristīt

trešajā, ceturtajā dienā. Kur trūka mācītājs, tur kristīja sko-

lotājs vai cits kāds lasītpratējs, kas varēja no katķisma no-

lasīt kristības formulāru.

Diezgan liela nevērība bij gan konstatējama pret notei-

kumu nest steigu kristībā kristītus bērnus vēlāk pie mācī-

tāja iesvētīt. Vienā otrā vietā gandrīz it kā vērojama ten-

dence mācītāja kristības vietā saņemt pašu cilvēka kristību.

Katrā ziņā baznīcas administrācija mēģināja pēc iespējas ie-

robežot gadījumus, kad drīkstēja kāds cits un ne mācītājs

nokristīt bērnus, un atļāva izdarīt steigu kristību, ja vien

tas bij iespējams, tikai nevainojamām personām.
Baznīcas likumi, Rokas Grāmata un katķisms uzsvēra kri-

stības lielo nozīmi — „Svētā kristība vienmēr jāizdara cienīgi

un svētīgi baznīcā, ja nav vajadzības gadījums jeb cits li-

kumīgs iemesls, kas prasa, lai bērnu kristītu mājās; arī šādā

gadījumā kristība jāizdara pareizi un pilnīgi ar visām pa-

rastajām lūgsnām un ceremonijām... Kristība jāiekārto, cik tāl

tas iespējams, svētdienā jeb svētku dienā, vai arī lūgšanas
stundā, kad kristīgā draudze ir sanākusi... (KO 111 3). Par

kūmiem drīkstēja uzaicināt tikai pilngadīgus un godīgus drau-

dzes locekļus, kas prata katķismu (111 5). Kristības formū-

lārs Rokas Grāmatā un valodas ziņā mazliet citādi rediģētais
«kristīšanas grāmatiņas" teksts mazajā katķismā bij svinīgāki
nekā mūsu dienu kristības liturģija. Eksorkisma formula ska-

nēja: «Atstājies no šejienes, tu nešķīsts gars! un dodi vietu

tam Svētam Garam..." Trīskārtējs mācītāja vaicājums —

par

atteikšanos vellam, viņa darbiem un būšanai, trīskārtēja no-

prasīšana —

par katru ticības locekli atsevišķi un septiņkār-

tējs kūmu apstiprinājums bērniņa vietā ar „jā!" — viss tas

bij toreiz noteikti rakstīts priekšā, arī, ja nekristīja pats mā-
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cītājs. Diemžēl prakse nesekoja prasībai. Jau augšā nācās

minēt (262. s. lp.) mācītāja Einberga nevērību pret kristības

ārējo svinīgo nostatījumu. Bet ja viņš savu rīcību mēģināja
aizbildināt ar slimību, tad pie daudz citiem konstatējama tīša

omulīga izlaidība. J. Lodera aprakstītā kristības gaita (sk.

augšā 379. s. lp.) attiecas apm. uz 1725. g. un ir spilgts pie-

mērs, kāds atkārtojās droši vien vairākās draudzēs, arī Vid-

zemes latviešu daļā. Un arī latviešu zemniekiem nācās reizēm

piedzīvot neizdevību, par ko Loders tālāk stāsta: „Bet ja

viņi neatrod mājās mācītāju un arī skolotāju, kas ir zemnieks,

kas prot lasīt un dziedāt un drīkst arī kristīt, tad viņiem

jābrauc mājās bez kristības un jāierodas atkal citu reizi..."

Kāds vairāku Vidzemes igauņu daļas mācītāju kopiesniegums

Virskonsistorijai 1733. g. uzsver, ka zemnieki ne labprāt ne-

sot bērnus kristīt svētdienās, bet atrodot dažādus iemeslus, lai

liktu viņus kristīt nedēļas dienās un tādā kārtā „it kā grū-

stin iegrūž savus bērnus kristībā" („ihre Kinder gleichsam
zur Taufe obtrudiren") 22

.
Šāda prakse, mazākais pa daļai,

vērojama arī Vidzemes latviešu daļā. Tā mācītāju nevīžība

un zemnieku steigšanās sastopas, un mazina kristības sakra-

menta svinīgumu. Diezgan biežie norādījumi, ka nevien sko-

lotājs, bet arī viens otrs zemnieks izdarījis kristību, un kār-

tēja vīzitācijās kommisijas apvaicāšanās par šādiem gadīju-

miem, bet sevišķi vēl vairāku skolotāju un arī citu bērnu kri-

stītāju palaidnīgais raksturs 23 nāca visai lietai vēl vairāk par

ļaunu. Un tomēr kristīga kristība notiek jau visās latviešu

ģimenēs. Liekas, netikvien, lai izvairītos piedraudētajam baz-

nīcas vai naudas sodam (KO 111 2), bet arī tāpēc, ka kri-

stības paraša jau iesakņojusies latviešos un viņu lielais vai-

rums gaida no tās ko pozitīvu, ja arī ne grēku piedošanu

skaidrā evaņģēliskā izpratnē, tad mazākais kaut kādu maģisku

nodrošinājumu dzīvei.

Kristījamie vārdi ir visi no kristīgās trādicijas aizgūti. No

vīriešu vārdiem vispopulārākais ir Jānis, tam seko, liekas,

Pēteris, tad Andrejs vai Ansis un Jēkabs. No sieviešu vār-

diem visbiežāk sastopams Anna, citi vārdi dažādās draudzēs

dažādi, piem.: Ilze, Ede, Mārgieta jeb Marieta, Grieta, Trīne,

Kača, Līze, Māris utt. — Par vārdu iesakņošanos liecina arī

viņu piemērošana latviešu izrunai un pat tieša latviskošana,
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tā ka reizēm diezgan grūti saskatīt svešo pamatformu, it

īpaši, ja izloksne ietekmējusi mācītāja ierakstus baznīcas grā-

matā. Piemēram minēšu kādu rindu no Vidzemes austrum-

malas — Ļaudonas, Cesvaines, Palsmanes un Aumeisteres drau-

dzes. Vīriešu vārdi: Anšs, Babuls (is?), Bērts („Baehrte"),
Brics (Fricis), Bromals jeb Gromalts (Grohmolt=Fromhold?),

Dīriķis (Dītrichs), Jucis (Jukums), Koms, Kristiņš, Krustiņš,

Krusts, Lauris („Lahre"), Mērts („Maehrt"), Miķis; Pēčs;

Šķērsts, Stašis (Staņislavs), Taņa (Antonijs) utt. Sieviešu vārdi:

Alīte, Aņa, Āļa, Baba, Bīna, Ģeda, Ģeduža, Lieluža; Maija;

Maža, Mādža, Uze utt. 24
.

Zināmu ieskatu toreiz parastajos

latviešu kristījamos vārdos dod šai grāmatā minēto latviešu

personu rādītājs.

Sakarā ar bērnu dzimšanu, jāmin vēl īpaša kultiska pa-

raša, kas lika mātei pēc radībām pavadīt, apm. 6 nedēļas

mājās (KO V: „sich innen halten"). Šai laikā viņai bij jā-

paliek ārpus draudzes dievkalpojumiem, tāpēc jau viņa arī

nevarēja pati vest vai pavadīt savu bērniņu pie kristības.

Tikai pēc noliktajām „sešnedēļām" viņa ieradās pirmo reizi

baznīcā, un mācītājs pēc īpašas aizlūgšanas, dodams viņai roku,

uzņēma viņu atkal baznīcēnos (sk. Rokas Grāmatas 6. no-

daļu: „no bērno māšu baznīcā iešanas" un Lūgšanu Grāmatas

lūgsnas 6cgd) %>bbetat)m, fab <smaf)te nat)f". (1732. g.

izdev. rādītājs.) Ja bērns nebij dzimis likumīgā laulībā, vai

nebij vairs dzīvs, tad aizlūguma teksts bij gadījumam

īpaši piemērots.

Laulības noslēgšanā vēl savijās kopā ar kristīgo laulības

cēremoniju raibas senlatviešu kāzu svinību parašas. Pat laika

ziņā vēl kāzas lielāko tiesu palika šķirtas no laulībām. Viena

daļa mācītāju nelaulāja svētdienās, piem. Aizkrauklē, Ādažos.

Āraišos laulāja nevien svētdienās pēc dievkalpojuma, bet arī

vēl ceturtdienās. Lazdonā laulājamā diena bij sestdiena. Arī

citās draudzēs laulības diezgan bieži notika darbdienās (Dau-

gavgrīvā, Raunā utt.). Lugažu un Valkas mācītājs, ziņodams,
ka laulājot tikai darbdienās, atzīmē, ka šādā gadījumā arī

kāzas notiekot nedēļā. Bet ja kāds laulāja svētdienās, tad kāzu

svinēšana mēdza sākties tikai pēc tam, vai pat arī agrāk, lai

būtu iespējams sarīkot visu to, ko senču trādicija prasīja
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no precībām un kāzām, jo svētdienas bij aizliegta šaušana,

bungošana, dzīrošana utt. 25
.

Tikai vairāk pilsētu tuvumā divdesmitos un trīsdesmitos ga-

dos sāka pamazītēm pāriet uz kāzu svinēšanu svētdienās. Vēl

trīsdesmitos gados Raunas draudzē jaunraunieši par tādiem

mēģinājumiem bij dabūjuši rīkstes un bij tos tad arī atmetuši 2G
.

Bet Dikļu mācītājs Gotšeds karoja pret tiem kopš 1736. g.

veltīgi un galu galā, kaut arī nelabprāt, deva prasīto atļauju.

1739. un 1740. g. ģenerālvīzitācijas laikā kāzas svinēja svēt-

dienā Ādažos, Alojā, Dikļos, Dolē, Kalsnavā, Limbažos, Liel-

salacā, Jaunpiebalgā, Mazsalacā, Ropažos, Rubenē, Salaspilī,

Trikātā, Valmierā — un pa daļai Burtniekos, Ērģemē, Daugav-

grīvā un Rūjienā; Cēsu draudzē iesākuši to tik vēl 1740.

g., pēc vecā prāvesta P. Meija nāves. Svētdienas vakarā svi-

nības iesāka Bērzaunē, Carnikavā, Cesvainē, Ikšķilē, Liep-

upē, Madlienā, Skujenē un Tirzā, bet lielākā šo draudžu daļā

tas nenotika visos gadījumos, bet tikai vienu otru reizi. Visās

citās reizēs un visās te vārdā neminētajās draudzēs kāzas

sāka svinēt darbdienās. Liezeres pērminderi min par motīvu

šādai rīcībai, ka svētdiena neesot pie viņiem „laba diena",

un lēdurdzieši, ka kāzas dzert svētdienā neklājoties.

Tāda kāzu norobežošana no laulībām ir visai zīmīga. Viss

tas, par ko nāksies vēl runāt sakarā ar kāzu dzeršanu, pa-

tiesi nav pieskaitāms vairs kristīgai ģimenes dzīvei. Trīsdesmi-

tiem gadiem beidzoties, laikam gan tikai pavisam maz bij tādu

latviešu kāzu, kas tika nosvinētas kristīgas baznīcas garā. Tikai

vienā otrā pietisma apgarotā ģimenē un visvairs tur, kur bij

plašākas aprindas ierautas brāļu draudzes kustībā, nopietni

pacēlās jautājums, ka arī kāzu svinēšanā būtu jāatspoguļojas
laulības dzīves kristīgajam uzdevumam un raksturam.

Precēšanos vispār sarežģīja zemnieku dzimtsļaužu atkarība.

Mācītājs nedrīkstēja nevienu uzsaukt un laulāt bez dzimts-

kunga atļaujas. Parasti jau nemēdza tādu liegt, jo paša kunga
interesēs bij zemnieku dabiskā vairošanās, it īpaši novados,

kas bij zaudējuši daudz ļaužu karā un mērī. Bet viens otrs ga-

dījums kungam nebij pa prātam, piem., ja kādu viņa novada

meitu gribēja precēt sveša novada puisis, cita kunga dzimts-

cilvēks. Vispārējas zemes intereses bij arī šādas precības vei-
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cināt, un tāpēc jau 1716. g. bij izdots valdības rīkojums, ka

nedrīkst likt nekādus šķēršļus zemnieku laulībām, kaut arī

meita tiktu aizprecēta uz svešu novadu. Taču radās vēl vien-

mēr dzimtskungi, kas, sargādami savu cilvēku skaitu, radīja

šādām precībām grūtības. Un ne vienmēr bij mācītāji tik

apzinīgi kā Liepupes Gerike, kas 1730. g. lūdza Virskonsi-

storiju par jaunu atgādināt minēto ķeizarisko plakātu par

dzimtsmeitu precēšanos. 1739. g. ģenerālvīzitācijas laikā pir-

majās draudzēs (Rubenē un Lēdurgā) vēl ierakstīts jautājums:
vai kungi atteicas izdot („abfolgen zu lassen", „auszugeben v)

zemnieku līgavas? Abās draudzēs protokolēta atbilde, ka ne-

atteicoties. Visu vēlāk vīzitēto draudžu protokolos nav vairs

ne šāda jautājuma, ne arī attiecīgās atbildes, jādomā tāpēc,

ka vairs neatrada par vajadzīgu vai pieļaujamu dzimtskunga

tiesības šādā veidā ierobežot 27
. Vispār baznīcas laulību at-

karību no kungu gribas spilgti izteic Liezeres mācītāja Fit-

kava vārdi 1727. g. ģenerālkommisijai: viņš lūdz savas drošī-

bas labā protokolēt, ka viņš bez abu kungu, Funku, rakstis-

kas atļaujas („consensus") nevarot nevienu pāri ne uzsaukt,

ne laulāt. — Kungi savas atļaujas tiesības mēdza stingri sar-

gāt. Arī tautas dziesmas zin, ka kungi liedz precēties.

Blakus kungu liegtām laulībām, zināms, bij arī viņu uzspie-
stas. Par bruņinieku kārtas dzimtskungu patvarību šādā vir-

zienā gan veltīgi meklēt kādas sūdzības tā laika dokumentos.

Viņu gribai nebij vērts pretoties, tai bij paraduši padoties.

Bet, kādas lietas varēja toreizējos apstākļos notikt, to pie-

rāda kāda sūdzība pret Smiltenes mācītāju Harnaku, kas bij

izlietojis dzimtskunga tiesības pret mācītājmuižas zemniekiem.

Viens no viņiem, Baltacu Jānis iesūdzēja 1730. g. Virskonsisto-

rijai mācītāju, ka tas drīz pēc viņa sievas nāves piespiedis

viņu ar „varas godu", proti: ar pļaukām un grūstīšanu, pre-

cēt pret gribu kādu mācītājmuižas zemnieka meitu Spreņa
Annu, kas viņam ziemsvētkos apgulušies blakus, kad viņš dzē-

rumā bijis aizmidzis kaimiņa Sprosta šķūnī. Pēc sīkas no-

pratināšanas lieta galu galā izbeidzās, kad mācītājs varēja

ziņot, ka Miķeļos Annai piedzimusi meitiņa un abi vecāki iz-

līdzinājušies 28
.

Paši zemnieki sava starpa stingri ievēroja zināmas kārtas

robežas. Saimnieku bērni precējās ar saimnieku bērniem un
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kalpu ļaudīm atstāja precības izredzes tikai pašu starpā. Brāļu

draudzes darbinieki vēlāk veltīgi izmēģinājās lauzt šos saim-

nieku kārtas aizspriedumus. Buntebarts rakstīja ziņojumā par

Latvijas brāļu draudzes dzīvi 1746. g., ka saimniekmeitas ne-

kādā ziņā negribot precēt kalpus un pat negribot iet no la-

bākas mājas uz sliktāku. — Kādā citā brāļu draudzes avotā

atzīmēts, ka latvieši nesteidzoties precēties, bet papriekš gri-
bot iedzīvoties 29

.
Bet ir arī ziņas, ka Vidzemes zemnieki dau-

dzās vietās precējušies pārāk agri („das unzeitige fruhe hey-

rathen vieler Orten") 30
.

Šī ziņa gan attiecas uz trīsdesmito

gadu vidu, kamēr iepriekšējā ir gadus divdesmit jaunāka un

atbilst laika posmam, kad kara postījumu sekas jau bij iz-

līdzinājušās un dzīve bij iegājusi normālās sliedēs. Aprēķina
laulības vispār liekas būt bijušas latviešu dabā un parašās.

Tāpēc jau arī samierinājās ar vecāku un kungu uzspiestām pre-

cībām, ja tikai tās bij kārtas robežās un materiāli izdevīgas.
Laulāšanas rinda baznīcas dievkalpojuma gaitā nebij no-

teikta baznīclikumos un nav skaidri saskatāma arī Rokas Grā-

matā. Mazajā katķismā bij atrodams pēc Lutera „laulāšanas

grāmatiņas" (Traubūchlein) izveidots uzsaukšanas un laulāša-

nas formulārs, bet baznīclikumi noteica (KO XV 21), ka laulā-

šana jāizdara ar tām lūgšanām un dziesmām, kas ievestas un

atrodamas Rokas Grāmatā, pie tam mācītāja ievada runai jā-

būt īsai Vorrede... kūrzlich thun"). Attiecīgā 5. no-

daļa Rokas Grāmatā ir diezgan plaša (100.—119. lp.) un at-

tiecas uz gadījumiem, kad laulājamie „baznīcā Dieva draudzes

priekšā nāk". Še „laulāšanas grāmatiņas" vairāku laulības dzīvi

raksturojošu Bībeles lasījumu (1. Moz. gr. 2, 18 ss, Efes. %

22 ss, 1. Moz. gr. 3, 16—19 un 1. Moz. gr. 1, 27 ss un Sal.

sak. vārdi 18, 21) vietā ir tikai viens lasījums: Mat cv. 19,

3 ss — par laulības šķiršanu. Abās vietās lasījumi paredzēti

pēc salaulāšanas formulas, bet Rokas Grāmatā laulāšanas ie-

vadam ieteikta īpaša „pamācība" par kristīgas laulības no-

zīmi. «Laulāšanas grāmatiņa" noteic, ka pēc abpusējās solīju-

ma došanas laulājamie pārmij gredzenus un sadodas labās

rokas, bet Rokas Grāmata runā tikai par vienu gredzenu. Mā-

cītājs saņem to un pēc aizlūgšanas nodod līgavainim, kas tad

uzrunā līgavu: „Es (tāds un tāds) ņemu tev (tādu un tādu)

tagad par manu laulātu sievu, gribu tev labā un ļaunā dienā
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mīļot: un vienas taisnas zīmes pēc domu es tev šo gredzenu".
Līgava atbild: „Es (tāda un tāda) ņemu tev (tādu un tādu)

tagad par manu laulātu vīru, gribu tev labā un ļaunā dienā

mīļot un vienas taisnas zīmes pēc saņemu es no tev šo gre-

dzenu". Pēc tam «uzsprauž brūgāns gredzenu brūtes kreisā

rokā, papriekš pirmā, tad garākā un tad tanī pirkstā, kas

tūlāks pie tā ir, un tanī tas gredzens paliek: un kad viņš

to gredzenu tā uzsprauž, saka tas baznīcas kungs: lekš tā

vārda Dieva tā Tēva un tā Dēla un tā svētā Gara, Amen."

Salaulāšanas formulai seko Mūsu Tēvs, augšā minētais lasī-

jums, īpašs atgādinājums, ka pats Dievs abus laulātos „šinī

svētā laulībā kopā salicis...", un svētīšanas vārdi: „Tas Dievs

Kungs lai ir ar jums un pasargā jūsu ieiešanu un iziešanu

no šā laika un mūžīgi. Āmen".

īpaša uzruna un lūgšana paredzēta Rokas Grāmatā tālāk,

„kad viņi priekš altāra nāk un kad sprediķis un sv. vakar-

ēdiens noturēts" un „kad tie nu apakš tās pār viņo galvām
turamas drēbes stāv". Visu šo cēremoniju noslēdz mācītāja

un draudzes pamīšus dziedāta laulāšanas noslēguma liturģija.
Piezīme: „pēc griežas baznīcas kungs atkal pret altāri un no-

tur tos Dieva vārdus", norāda laikam uz visa dievkalpojuma

beigu liturģiju un svētīšanu Ārona svētības vārdiem. — Šis

formulārs jau neattiecas vairs uz pašu laulāšanu.

Laulāšana baznīcā, spriežot pēc Rokas Grāmatas piezīmēm

un tekstu sakārtojuma, bij nolikta laikam priekš sprediķa vai

atkal pēc tā un sv. vakarēdiena, bet priekš beigu liturģijas.
Ir gan arī noteiktas ziņas, ka laulāja pēc dievvārdiem (Bvp
1740 Āraišos). Dievkalpojumu starpā laulības (teksts saka:

«Hochzeiten") bij aizliegtas baznīclikumā (KO XIV 2), tā tad

starp rīta dievvārdiem un galveno dievkalpojumu tās laikam

nenotika. Augšā minētā paraša — nelaulāt svētdienā (sk. 451.

lp.) — tomēr liecina, ka lielāko tiesu vēl laulāja ne baznīcā;,

bet mācītājmuižā (sk. piem. 262. lp.). Daugavgrīvas draudzē

1759. g. aizrādīja, ka nabadzīgākie draudzes locekļi liekoties

laulāties darbdienās mājās, t. i. mācītājmuižā. Vai laulājot

mājās, lietoja īsāku formulāru, par to pagaidām nav iespējams

dot noteiktu spriedumu.

Kristīga apbedīšana varēja notikt tikai iesvētīta vieta

un jau kopš zviedru laikiem bij atļauta tikai baznīcās, ofi-
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ciālās kapellās un pie tām iekārtotās kapsētās (sk. augšā 369.

s. lp.). Jau 1638. g. izdotajos vīzitācijās paraugos (Articuli

Visitationis) bij paredzēts attiecīgs jautājums par draudzes

locekļiem: Vai viņi apbedī savus mirušos ar kristīgām cē-

remonijām, kā zvanu zvanīšanu un priesteru dziedāšanu, kap-

sētās jeb citur kādā īpaši noteiktā un labi apsargātā „Dieva

tīrumā" (Ob Sie auch Ihre Todten mit Christlichen Ceremo-

nien, Alss mit Klocken Klangk vnd Priestergesangh auff den

Kirchhoffen oder sonsten vĶ einem andern dazue verordneten

vnd wolverwahrten Gottes Acker begraben lassen)? 31 1686. g.

baznīclikumi (Cap. XVIII. Vom chrislichen Begrābnifl) runāja

tikai par apbedīšanu baznīcā un baznīcas kapsētā (Kirchhof);

īpaši (aizrādījumi par kapu vietām bij doti tikai izņēmuma ga-

dījumiem: nekristīti bērniņi bij apbedījami viņu vecāku dusas

vietā („Lagerstatt"), nomužītie ārlaulības bērni — kapsētas malā

(„auf den Kirchhof abseits geleget"). Vīzitāciju noteikumi iz-

rīkoja nekristīto bērnu, übagu un dievgalda nicinātāju, kā arī

neizlīdzinājušos grēcinieku apbedīšanu kapsētas ziemeļpusē pie

žoga (sk. augšā 370. lp.). Pašslepkavas, lielus noziedzniekus un

ar nāvi nosodītos beda mežā un purvā.

1708. gada Rokas Grāmata noteica apbedīšanas norisu, at-

tiecīgos lasījumus, lūgšanas un dziesmu piemērus; pēdējo skaits

bij ar jaunajiem dziesmu grāmatas izdevumiem stipri pieaudzis.
Baznīclikumi noteica vēl mirušo pieminēšanu kancelē nāko-

šajos dievvārdos un apzvanīšanu „ar vienu vai vairākiem zva-

niem, kā tas pēc ikviena kārtas... ir pieļauts, nevis aiz kā-

das māņticības, bet lai paziņotu mirušā aiziešanu un modi-

nātu pie tiem, kas palikuša dzīvi, kristīgas domas par mir-

stību" (KO XVIII 1). Apbedīšanai bij jānotiek klusībā, bez

plašākas darbības un pamielošanas (KO XVIII 4: „m der Stille,

ohne allen Prozefi und Bekostigung"), mirušajam drīkstēja se-

kot tikai nesēji un nepieciešamie dalībnieki (~und keine meh-

rere folgen, als welche die Leiche tragen und sonsten noth-

wendig dabev was zu bestellen haben"); noteikumu pārkāpē-

jiem draudēja naudas sods — 500 dālderu sudraba (250 Alberta

dālderu) baznīcai un tikpat nabagiem. Baznīclikumi un ofi-

ciālā kārtība paredzēja draudzes mācītāja piedalīšanos apbe-
dīšanā, un viņš saņēma par katru draudzes mirušo attiecīgo

akcidenci (sk. augšā 120. lp.). Viņam palīdzēja skolotājs, un
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saņēma par to arī savu tiesu — 2—4 vērdiņus naudā, pāri vil-

nas cimdu jeb kādu citu velti, ko piesēja pie krusta. Bet

kā mācītāja, tā arī skolotāja klātbūtne bij oficiāli ierobežota

tai bēru daļā, kas notika apbedīšanas vietā — galvenā kārtā

baznīcā vai baznīcas kapsētā. Baznīclikumi (XVIII 5) pat aiz-

liedza mācītājiem «nopietni un piedraudot sodu" izbraukt uz

muižām un mājām („auf die Hofe von dannen die Leichen

ausgetragen werden")> apdziedāt mirušos tur un turēt tur kādu

„izbraukuma runu" (Ausfahrtspredigt). Praksē gan ar augst-

maņiem vienu otru reizi izdarīja izņēmumus un izvadīja tos

no muižām un pilīm. — Bēru brauciens pēc noteikumiem bij

jāpieskaņo baznīcas dievkalpojuma norisai svētdienā, un pie

tam tā, ka kārtējais dievkalpojums un katķisma atprasīšana ne-

tiktu kavēti jeb novilcināti pāri parastajam laikam.

Baznīcas vīzitācijās atgādināja, ka kaps jāizrok jau sest-

dien; par kapu rakšanu svētdienās draudēja naudas sods. Kap-
sētā glabājamie bij jāielaiž jau priekš sprediķa (dievkalpojuma?)

kapā un laikam arī tūlīt jāapbedī („alsbald niedergesetzet und

m die Erde gesenket werden", KO XVIII 6). Baznīcā drīkstēja
ienest tikai tos, kam turpat bij kapa vieta; tos novietoja pa

sprediķa laiku vidū kanceles priekšā un apbedīja pēc tam

(„nach gehaltener Predigt ins Grab gesenket"). No zemnie-

kiem bij atļauts Vidzemē apbedīt baznīcā tikai pērminderus
— pie pašām lielajām durvīm (sk. augšā 47. s. lp.).

Ne baznīclikumi, ne Rokas grāmata nemin īpašas bēru ru-

nas, bet tikai pamācības un lasījumus pie aizbērta kapa —

pēc izvēles un atkarībā no lielāka vai mazāka bērinieku skaita

(RG 163.—180. lp.). Vienīgi baznīclikumu norādījums, ka „per-

sonālijas jāiekārto pēc katra dzīves un jāsastāda bez plašuma

un nepelnītas un liekas slavas" (XVIII 7), varētu uz tādām ru-

nām attiekties, ciktāl tur tēloja aizgājušā dzīvi un nopelnus,
bet tas var arī zīmēties uz augšā minēto mirušā pieminēšanu.

Zināms, tādas runas mēdza vienmēr noturēt augstāk stāvošām

personām (sk. augšā piem. 161. un 276. lp.), bet par latviešu

zemnieku bēru runām jautājums pagaidām jāatstāj atklāts. Ro-

kas Grāmata noteic vienkārši: „Papriekšu, kad līķis top pie

kapa atnests, top viņš tūdaliņ kapā ielaists un baznīcas kungs

lāpstu ņēmis, uzmet trīs reiz zemes uz to līķi un saka: No

zemes esi tu nācis, un par zemi būs tev atkal tapt: Jēzus Kri-
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stus tavs Pestītājs tev pastarā dienā atkal uzmodinās. Tad

mācītājs nolasa priekšā rakstīto lūgšanu un „pēc, kamēr ze-

me top līķam virsū mesta, top dziedāta šī dziesma jeb cita".

Dziesmai jeb dziesmām sekoja obligātorisks lasījums —1. Tesal.

4, 13—18, Jāņa cv. 11, 21. ss. jeb kāda cita rakstu vieta, un

beidzot „lai baznīcas kungs uz ļaudiem kā redzēdams, un ja

ļaudis papillam klātu ir, tur šādu piemācīšanu, un tad lai

atlaiž viņš tos ļaudis". — Bet vai līdz ar runu dažu labu reizi

neatkrita arļ lasījumi un dziesmas? Dziedāšana taču vietām

nemaz neveicās. Jāpatur prātā taču arī mācītāju, sevišķi jau-

nāko valodas grūtības. Un kad mācītājs pats nebij klāt, tad

jau brīva runa pie kapa atkrita katrā ziņā, un pat lasījumi

nevarēja notikt, mazākais katru reizi nē. Ja bij mācītāja vietā

aicināts vai sūtīts skolotājs, tad jau vēl varēja būt runa par

Rokas Grāmatas paraugu izlietošanu, bet citādi jau nebij ne-

kādas noteiktības šai ziņā. Rokas Grāmatas bij, liekas, tikai

mācītāju rokās, un tā laika „Baznīcas, skolas un sētas grāmatā"
nav nekādu aizrādījumu par apbedīšanu; pat „Lūgšanu grā-
matā" uzņemtas tikai lūgsnas neveselības un miršanas ga-

dījumos.

Saīsinātas apbedīšanas veidu var iedomāties pēc baznīc-

likumu aizrādījuma par nekristītiem bērniņiem: „mācītājam jā-

būt klāt, lai uzmestu viņiem zemi un noskaitītu kādu lūg-
šanu" (KO XVIII 9). Tā tad zemes uzmešana ar attiecīgajiem
vārdiem un lūgšanu bij kristīgās apbedīšanas nepieciešama sa-

stāvdaļa. Tā varēja atkrist tikai tad, kad apbedīja bezdievjus

un rupjus grēciniekus, bet arī par tiem bij noteikums, ka mā-

cītājs nedrīkst pārsteigties, bet viņam jāpieprasa laicīgās tie-

sas norādījumi. Notiesātus noziedzniekus un noteiktus bez-

dievjus (sk. augšā 456. lp.) tad arī mēdza apglabāt bez dzies-

mas un zvana skanas („ohne Gesang und ohne Klang" —

VAR IV 131, V 73).

Skolotāja lomu apbedīšanā, mācītājam klāt esot, raksturo

vārdiem „apdziedāšana" („Besingen" jeb arī vienkārši „Sin-

gen"); ja viņš ir arī ķesteris, tad viņam jāgādā vēl par ap-

zvanīšanu. Bet daudzreiz laikam skolotājam nācās vienam pa-

šam apstāvēt mironi, it īpaši fiiiāldraudzēs un, liekas, tādos

gadījumos, kad apbedīšana nenotika baznīcas kapsētā. Baz-

nīcas vīzitāciju protokoli sniedz dažus norādījumus šai ziņā.
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Piem., Turaidas kapellā, ko uzturēja paši zemnieki, viņi ne-

tikvien nemaksāja neko par kapu vietām un zvanīšanu, bet

nedeva arī neko Turaidu apkalpojošajam Lēdurgas mācītājam,

tikai skolotājs Andrejs dabūja savu tiesu par katru apbedī-

šanu (Bvp 1739). Lieljumpravas skolotājs sūdzējās 1739. g.>

ka viņpus Daugavas dzīvojošie draudzes locekļi viņam neko

nemaksājot, jo paši apbedījot mirušos un viņu nemaz arī ne-

aicinot; vīzitācijās kommisija atzina, ka zemniekiem tiesība ne-

maksāt skolotājam tikai tad, ja viņš aicināts, bet nav atnācis.

Par zināmu nevērību no baznīcas darbinieku puses liecina

gadījumi, kad mācītājs vai skolotājs sūta kādu citu savā vietā,

piem. Ļaudonas mācītājs Oksforts (Bvp 1732) bieži sūtījis uz

zemnieku apbedīšanu kādu mazu vācu puiku (savu dēlu?),
bet Vietalvas skolotāja vietā apdziedāšanu pie kāda bērna kapa

izdarījusi viņa meita (Bvp 1748). Taču biežāki liekas bijuši

gadījumi, kad paši zemnieki atstatumu un savas ērtības dēļ

vai arī ar tīšu apziņu izvairījās no baznīcas darbiniekiem. Pēter-

upieŠi un skultieši vēl 1739. g. (un tā kopš mēra laikiem)

nemaksāja neko ne mācītājam, ne skolotājam, tāpēc ka ap-

bedīt nācās pašiem zemniekiem (sk. augšā 131.55.1p.). Kokneses

draudzē ne mācītāji, ne skolotāji nebij klāt apbedīšanā ārpus
Kokneses baznīcas kapsētas. Kalsnavas un Vietalvas mācītājs

C. Šroters sūdzējās 1748. g., ka vedot miroņus uz baznīcu svēt-

dienās tikai tad, kad dievkalpojums beidzies un mācītājs aiz-

braucis; apbedīšanu neviens nekad nepieteicot iepriekšējā dienā

(Bvp 1748). Šādās reizēs apbedīšanas varēja iznākt un arī

iznāca pavisam citādā veidā un garā. Baznīcas vīzitācijās pro-

tokols par Piņķu draudzi 1723. g. liecina par gadījumiem, kad

mirušos apbedījuši pēc vecām parašām („es nach dem alten

beerdigten") un Skujenes draudzes vīzitācijās protokolā 1732.

g. par bānūzēniem teikts, ka viņi apbedījot „bez dziesmas

un zvanīšanas", t. i. bez augšā minētajām kristīgas apbedī-
šanas pazīmēm. Cesvainē 1748. g. min arī dažādus māņus bērēs.

Daudzkārt apliecinātā garīgo dziesmu neprašana (sk. augšā
306. s., 381. s. lp.) un ritmisko dziesmu aprobežotais skaits

un nepietiekoša iesakņošanās līdz pat trīsdesmitajiem gadiem

(sk. 333. lp.) apstiprina netieši tamlīdzīgu ap-

bedīšanu iespēju un paticamību. Protams, šādos gadījumos ne-

bij arī vajadzības saistīt apbedīšanu ar svētdienu. Vispār, liekas,



460

latviešu zemnieku apbedīšanas prakse 18. gs. pirmajos gad-
desmitos bij vēl vienmēr tā nostādīta, ka kristīgās oelsmes

raksturs lielākā tiesā gadījumu tikai maz vien varēja izpau-
sties. Cilvēcīgo skumju izteiksmei un mūžības izredžu ieskaņai

bij tāpēc vēl vienmēr jāmeklē savi paraugi un ierosinājumi

senajās tautas trādicijās. Bet to izmantošana kapos bij savu

tiesu atkarīga no apbedīšanas vietas izvēles. Mājās toties bij

jo plaša iespēja remdēties tautas dziesmu sirsnīgajos atvadī-

šanās un izvadīšanas vārdos.

Muižturi savu piederīgo apbedīšanā rīkojās vienu otru reizi

diezgan patvarīgi. Pārveda mirušos apbedīt uz citām draudzēm,

neziņojot par to savas draudzes mācītājam un arī nemaksājot
neko ne viņam, ne skolotājam; turēja miroņus neapbedītus

ilgāku laiku utt. 32
.

Tas varēja vēl jo vairāk pamudināt lat-

viešu zemnieku izvairīties baznīclikumu noteikumiem un baz-

nīcas prasībām.

Cīņa, kas jau zviedru laikā bij iesākta pret zemnieku pa-

rašu pašiem izvēlēties savu piederīgo apbedīšanas vietu 33
, ne-

bij nebūt izbeigusies ar drīzu baznīcas uzvaru. Bij jau diezgan
daudz neērtību vest mirušos reizēm diezgan tālo ceļu uz baz-

nīcas kapsētu; neizbraucamie dubļi rudeņos un pārplūdušās

upes padarīja savā reizē šo prasību par tieši neizpildāmu.
Bet jo svarīgs bij vēl gadu simtu paradums — gulēt pēc nāves

tur, kur jau atdusējās tēvi un tēvu tēvi. Tas pamatojās nevien

vispārīgā godbijībā pret senčiem, bet vēl īpašos dzimtsreli-

ģijas uzskatos. Tāpēc katoļu laiku kapellas, kā arī senču kapu-
kalni mežā bij daudziem mīļākas apbedīšanas vietas, nekā baz-

nīca un baznīcas kapsēta. Baznīcas vadītāji un mācītāji at-

ļāva glabāt citās kapenēs tikai tad, ja tās bij dabūjušas īpašas

tiesības; atsevišķus izņēmumus pielaida vēl arī gadījumos, kad

plūdi vai neizbraucams ceļš neļāva nokļūt draudzes kapsētā.
Bet latviešu zemnieku uzskati par viņā saulē aizgājušo pie-

derīgo atdusas vietu ar šādiem izņēmumiem vien negribēja rē-

ķināties. Nepienācīgais stāvoklis, kādā bieži vien atradās kapi

un mirušo atliekas baznīcas kapsētās (sk. augšā 369. lp.)> deva

vēl savukārt arī iemeslu izvairīties apbedīt tur savējus.
18. gs. pirmajā pusē netrūka piemēru, kad latviešu zem-

nieki oentās noklusēt mācītāja priekšā miršanas gadījumus un

paši apbedīt savus mirušos. 1726./1727. g. ģenerālvīzitācija uz-
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dūrās vairākkārt uz šādiem gadījumiem, piem., Ērģemē sū-

dzējās, ka daudzi nedodot mācītājam nekādu ziņu par mir-

šanu un apbedīšanu. Par tādu slepenību draudēja rīkstes, bet

vienā otrā vietā vēl joprojām apbedīja pa vecam. Trīsdesmito

gadu sākumā tas vēl notiek Bērzaunes draudzē, Mēdzūlā („auf
den Capellen im Walde", Bvp 1732) un Lubejā — Liezeres drau-

dzē, kā arī Lazdonas draudzē un droši vien arī šur un tur

citur.

Mēra laika nepieciešamība pēc iespējas drīz ierakt mironi

zemē, lai sērga neizplatītos tālāk, un apbedītāju trūkums bij

veicinājuši zināmu vaļību apbedīšanas vietu izvēlē, un pirmos

gados šāda rīcība vēl turpinājās. Bet divdesmito un trīsdes-

mito gadu vīzitācijās rīkojās stingri, netikvien piespriezdamas
naudas sodu (3 dālderus sudr.), bet pavēlēdamas arī, pēc 1669.

g. vīzitācijās noteikumiem, izrakt pēdējos neatļautā vietā ap-

raktos miroņus un pārvest tos uz kapsētu. Vēl 1739. g. šādu

sodu piesprieda kādam Valmierā un Siguldā un 1748. g. —

Bērzaunē. Apmēram tikai kāda trešā daļa visu draudžu (skai-

tā 22) varēja ap 1740. g. teikt, ka tās aprok savus mirušos

tikai baznīcas kapsētā. Proti: Aizkraukle (Bvp 1748, bet 1732

vēl arī citās vietās — aiz sliktiem ceļiem), Allaži, Apukalns

(1748), Burtnieki, Dzērbene un Drusti, Ēvele, Gaujiena (1748),

Jaunpiebalga, Kalsnava un Vietalva (1748), Krimuldā (vēl 1729. g.

divas kapellas), Lielvārde (gribot gan apbedīt citur, bet mā-

cītājs neļaujot, Bvp 1748), Liepkalns (1748), Lugaži un Valka,

Matīši (kapellu gan esot diezgan), Mazsalaca (reti gadoties,
ka apbedījot ārpusē), Palsmane, Rauna pēc 1727. g., Rūjiena
(14 kapenes draudzē, bet kopš 1726. g. vairs neglabājot tur),

Skujene un Lode, Smiltene, Tirza (1748. g. pavasarī stipra

straume piespiedusi 2 bērnus apbedīt kādā kapellā) un Vec-

piebalga.

Tai laikā vēl nedaudzas draudzes dabūja atļauju glabāt

kārtīgi vai arī tikai izņēmuma kārtā ārpus baznīcas kapsētas.
Ādažu draudzē bij kapi Sloņos un Sunīšos. Cēsu draudzē

apbedīja pie Katrīnas baznīcas, Lenčos un Liepā. Daugav-

grīvas, Ikšķiles un Doles-Salaspils draudzē atļāva apbedīšanas

ārpus baznīcas tiem zemniekiem, kas zināmos laikos nevarēja

tikt pāri Daugavai, bet arī tikai šādās reizēs. Gulbenes drau-
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dzē 10 liteniešu mājām atļāva glabāt kapellā, jo viņiem ceļš
uz baznīcu tāls un slikts. Kokneses baznīcas kapsēta bij ūde-

ņaina un klinšaina, un tāpēc jau 1727. g. bij koknesiešiem

dota atļauja glabāt citur, tā ka kapsētā apbedīja tikai mazāko

tiesu miroņu. Liepupes draudzē atļāva izņēmuma gadījumos

glabāt ārpus baznīcas kapsētas, nosakot, ka piederīgiem jā-

pieaicinot citi par lieciniekiem. Rubenes draudzē bij ar mieru

pagaidām pielaist apbedīšanas Katrīnas kapellā Sprēstiņos. Si-

guldas draudzei bij atļauta apbedīšana Ignacija kapellas kap-
sētā. Trikātas draudzē bij īpaši kapi Vīciemā. Valmieras drau-

dzē bij privileģēta apbedīšana Liepā. — Apmēram tikai pusē

draudžu apbedīšana ap 1740. g. bij nokārtota saskaņā ar baz-

nīcas vadības prasībām.

Ģenerālvīzitācija vēl cēla dienas gaismā vienu otru gadī-

jumu, kur tieši izvairījās baznīcas apbedīšanai. Berkavieši Ikšķi-
les draudzē apbedījot savus miroņus viņpus Daugavas Tur-

kalnā — nevien bez mācītāja un skolotāja, bet pat neko ne-

paziņojot mācītājam. Rubenes draudzē Pāpenmuižas novads un

daži Valmieras draudzes locekļi veduši savus mirušos slepeni

uz Zilo kalnu. Bērzaunes draudzē slepenas apbedīšanas no-

tikušas vēl līdz 1748. g.: zelgavieši glabājuši savējos mežā („im

Busch") un bērzaunieši arī kaut kur ārpus kapsētas. Dažās

vietās atkal vēl līdz 1739./1740. g. bij atļāvuši vai cietuši kā-

das apbedīšanas vietas, ko uz priekšu vairs neatzina. Ērģemes
draudzē izdeva aizliegumu glabāt deviņās kapenēs (sk. 469. lp.)*

Ērgļu draudzē aizliedza turpmāk glabāt mirušos privātajā ka-

pellā un Jumurdā, kaut gan mācītājs un pērminderi cēla ierunas

pret šādu stingrību, aizrādīdami, ka draudzes kapsēta esot

ūdeņaina. Lēdurgas draudzē atkārtoja jau 1731. g. izdoto aiz-

liegumu apbedīt Sīmaņa kalnā, kaut gan tas pārkāpts allaž

ar mācītāja ziņu. Lubānā arī lielais attālums līdz baznīcai ne-

tiek atzīts par likumīgu aizbildinājumu apbedīšanai vairākās

parastās kapu vietās. Rūjienas draudzē vēl 17 vecās kapu vietās

bij glabājuši tos, kas nebij bijuši pie dievgalda, nekristītus

ļmirušus bērnus, kā arī nabagus bez piederīgiem, bet tagad
pavēlēja muižturiem šīs vietas vēl šogad uzart. Siguldā mācī-

tājs bij veltīgi cīnījies pret apbedīšanām Toma kalnā, kas

ļbij jau agrākās vīzitācijās aizliegtas. Vēl svētdienu priekš ģe-

nerālvīzitācijas tur bij apglabāts Galabendiņu (Gallebendien)
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saimnieks Jēks, kaut gan mācītājs esot cieši aizliedzis to, sku-

binājis vēl īpaši mirušā znotu nedarīt to, un tas esot arī devis

solījumu. Naudas sodu (dālderi) atlaiž pēc pārvaldnieka un

pērmindera lūguma māju nabadzības dēļ, bet 10 pāri rīkšu

vainīgajam rīkotājam un pavēle izrakt mironi un pārvest uz

baznīcas kapsētu liecina par ģenerālkommisijas nepielūdzamo

stingrību. Stingri uzstājās arī pret augšā minēto apbedīšanu

Zilajā kalnā (sk. 462. lp.). Vispār 1739./1740. g. ģenerālkommi-

sija netikvien par jaunu iepazīstināja vīzitēto draudžu locekļus

ar stingrajiem zviedru laiku noteikumiem par apbedīšanas vie-

tām, ziņošanu mācītājam, obligātoriskajiem maksājumiem baz-

nīcai, mācītājam un skolotājam (eventuāli arī ķesterim), pār-

kāpēju sodīšanu utt., bet arī ierakstīja noteikumus visā pil-
nībā vīzitācijās protokolos. Pie tam īpaši izceļas no vienas pu-

ses vēlēšanās nodrošināt baznīcai un tās kalpotājiem pienācī-

gos maksājumus, bet no otras puses noteikts nodoms — no-

stādīt visas apbedīšanas mācītāja ziņā un viņa paša vai viņa

uzticības personu vadībā un uzraudzībā. Un spriežot pēc ģe-

nerālvīzitācijas protokolu ziņām, arī jādomā, ka tai laikā gan

vēl bij sastopams viens otrs stūrgalvīgs vecs kapeņu draugs, bet

vispār jau diezgan reti bij palikuši gadījumi, kad kāds tīšām

izvairījās no baznīcas kapsētas, apzvanīšanas un kristīgas ap-

dziedāšanas un aplasīšanas. Zīmīga ir mazsalaciešu liecība 1739.

g.: še esot diezgan kapellu, bet visus miroņus aprokot pie baz-

nīcas (Bvp 1739).

Kristīgās baznīcas trādicija prasīja svētdienas svētīšanu.

Zviedru valdība bij atradusi par vajadzīgu vēl 1687. g. 17. ok-

tobrī izdot īpašus noteikumus pret „svētdienas sagānīšanu"

Icopā ar soda noteikumiem par „lādēšanu un zvērēšanu". 14

punktos te bij sakopoti daži jau agrāk iznākuši noteikumi,
lai panāktu kārtīgu otrā un trešā baušļa izpildīšanu. īsta svēt-

dienas svētīšana bij saistīta ar baznīcas dievkalpojuma apmeklē-
šanu. Pat sprediķu lasīšanu mājās neuzskatīja par līdzvērtīgu,
bet atļāva tikai slimības gadījumos. Iziešanu no baznīcas priekš

dievkalpojuma beigām „aiz patvaļas un pārgalvības" tāpat so-

dīja ar naudas sodu kā nākšanu par vēlu. Vienāds sods drau-

dēja visiem, kas atturēja citus no baznīcas, vai atrāvās paši.

īpaši bij aizliegta medīšana, zvejošana; strādniekiem un amat-

niekiem laukos un pilsētās par svētdienas darbiem draudēja
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sods — 40 sudraba mārku. Divi atsevišķi punkti attiecās uz

kroģēšanu svētdienās (tā bij aizliegta no pulksten 7 svētva-

karā līdz 4 svētdienas pēcpusdienā) un kāzu svinēšanu 34
.

Visi šie noteikumi bij ievesti arī Vidzemē un palika spēkā
arī krievu laikos. Ģenerālvīzitāciju protokoli atkārtoja tos, un

mācītājiem bij uzlikts pienākums nolasīt baznīcēniem vienu

vai otru daļu no tiem. Baznīclikumi paredzēja vēl gadu un

nedēļas tirgu pārcelšanu uz nākošu dienu, ja tie iekrita svēt-

dienā jeb svētku dienā (KO XIV 4). Trokšņošana un ne-

miera celšana svētku priekšvakaros, pašos svētkos un svēt-

dienās kā arī citās svinamās dienās tika ar divkāršu sodu

sodīta.

Kungu tiekšanās kalpināt ļaudis svētdienās un svinamās

dienās nebij tik viegli un drīz izskaužama. Vēl 18. gs. bij

diezgan parasta lieta uzlikt zemniekiem klaušas lūdzamās die-

nās, mazākais kulšanu iepriekšējā naktī. Tāpēc visās ģenerāl-

vīzitācijās ievāca ziņas, „kā svin nožēlas un lūgšanas dienas",

un piekodināja ieturēt arī šais dienās svētdienas mieru. Bet

arī kārtējās svētdienās miers un līdz ar to arī celsmes ie-

spēja bij apdraudēta. Vissmagāk bij jūtamas dažādas vezum-

nieku klaušas un šķūtis, kas savu reizi izjauca pat iešanu pie

dievgalda (sk. augšā 374. lp.). Bet pagadījās arī citi svētdienas

darbi. Alūksnē 1727. g. ģenerālvīzitācijā ziemeriešu pērmin-

deris Raibekas (?) Indriķis (,;Raibecka Hinrich") sūdzējās,
ka kungi liekot svētdienās malku cirst un brandvīnu dedzināt.

Šādas sūdzības gan vispār bij ļoti retas. Laikam zemnieki ne-

atrada par izdevīgu svētdienas traucējuma dēļ sanīsties ar

muižturiem, un pēdējie savukārt prata visādi izgrozīties. Kad

Ļaudonā 1748. g. ģenerālvīzitācijā izrādījās, ka zemnieki svēt-

dienu iepriekš veduši brusas un nakti priekš Marijas šķīstī-
šanas dienas maluši, tad tiklab arendātors kā muižkungs pū-

lējās novelt no sevis atbildību par to un stārasts Sīļu („Sile")

Mārtiņš arī apliecināja, ka ne viņš, ne kungs neesot zemnie-

kiem neko pavēlējuši; vainu uzkrāva pašiem zemniekiem: viņi

esot darījuši to paši ar savu galvu („vor ihren Kopf"), lai

kungam sagādātu nepatikšanas un uzveltu atbildību. Tāds iz-

skaidrojums izliekas dīvains, bet ģenerālkommisija, liekas, apmie-

rinājusies ar to. — Sūdzībām par pašu zemnieku svētdienas

darbiem jau nu nekas nestāvēja ceļā, bet tādus min visai maz.
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Ropažu mācītājs Jākobss apsūdzēja Virskonsistorijai 1725. g.

Skujenieku Andreju, kas tā gada pirmajos un otros vasarsvēt-

kos ecējis pa dievkalpojuma laiku. Koknesē 1727. g. ģenerāl-

vīzitācijā mācītājs sūdzējās, ka daudzi zemnieki strādājot svēt-

dienās, par ko tad draudēja nosodīt viņus ar 2 x/2 Alberta dālde-

riem katru. Bet tas varbūt zīmējās visvairs uz plostošanas
laiku, kas vēl 1748. g. ģenerālvīzitācijā Kokneses draudzē īpaši

atzīmēts kā tāds laiks, kad zemnieki atraujas no baznīcas (sk.

arī augšā 243. lp.). 1731. g. vīzitācijā Liepupē ienāca sūdzības

par dažiem svētdienas darbiem: no ķirbižniekiem daži („die

"vvltterschubschen") zvejojuši jūrā svētdienās priekš dievkal-

pojuma un duntiešu Stiebru („Stober") saimnieks arī reiz iz-

gājis jūrā minētajā laikā, vētrai tuvojoties, glābt tīklu. — Šie

piemēri liecina, ka visur tur, kur kungu klaušas netraucēja

zemniekus, viņi vispār diezgan apzinīgi ieturēja svētdienas mie-

ru, un tikai retumis pagadās kāds, kas spītē stingrajiem likumu

draudiem pret „svētdienas sagānīšanu". Bet nav nekādu tiešu

piemēru, ka tas būtu noticis aiz stūrgalvības un tīšas svēt-

dienas nicināšanas. Tie ir it kā izņēmuma gadījumi, kad grūtie
īpatnējie zemnieku darba apstākļi spiež viņus arī svētdienās

pie darba. Vienīgi par kāzu svinēšanu svētdienās varētu runāt

kā par biežāk sastopamu svētdienas priekšrakstu neievērošanu,

bet tā jau bij jaunā mode, (sk. augšā 452. s. lp.), kas tikai

pamazītēm sāka ieviesties līdz ar svētdienas dievkalpojuma
nozīmes pieaugšanu un ar to sakarā stāvošo laulāšanas pār-
celšanu uz svētdienu. Kāzu svinēšana savukārt nāca laulībām

līdz, kauču arī dažādi rīkojumi kavēja to; un kāzās, šais sva-

rīgajās dzīves svinībās, senču parašas vēl vienmēr izrādījās

stiprākas par baznīcas un valdības prasībām. Tāpēc 18. gs.

otrā pusē vēl vienmēr uzskatīja par labāku šķirt kāzu svi-

nēšanu no laulībām, kas palika saistītas ar svētdienu 35
.

Blakus svētdienām baznīclikumi (KO XIV) noteica vēl šā-

dus svētkus un svinamās dienas: ziemsvētkus, lieldienas, va-

sarsvētkus, sveču dienu, Marijas pasludināšanas un apmeklē-
šanas („piemeklēšanas") dienu, Jāņa Kristītāja, Sv. Miķeļa un

visu svēto dienu, kā arī visas apustuļu dienas. Bet apustuļu die-

nās svinēja tikai baznīcas laiku un pēc dievkalpojuma darbi

un veikali bij atļauti. Rokas Grāmata arī min visus šos svēt-

kus un „pārsvētās dienas", līdz ar „lielajām lūdzamajām dis~
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nām (sk. augšā 325. lp.). Ar ķēniņa 1691. g. 30. jūnija rezo-

lūciju par baznīclikumu grozījumiem Vidzemē gan bij atļauts
nesvinēt apustuļu dienas, jo tās še neesot iesakņojušās.

6. Cīņa pret neevanģeliskiem tin nekristīgiem ticējumiem.

Katolicisma atliekas. Abus pirmos baušļus nācās sargāt ar īpa-

šiem noteikumiem un sodiem. Dažādas katoliskas parašas un

senlatviešu ticējumu atliekas kopš zviedru laikiem tika neat-

laidīgi apkarotas. Pret tām vērsās atsevišķi valdības rīkojumi

tāpat kā vairāki jautājumi vīzitāciju protokolos. Jau 1636. g.

izdotajos vīzitācijās artikulos bij paredzēti šādi jautājumi mācī-

tājam: vai nevācu vidū ir Dieva zaimotāji, kas lādas pie Kristus

mātes, ciešanām, vātīm, sakramenta? vai vēl apmeklē elku ka-

pellas („die Abgottischen Capellen"), un kur tad paliek zie-

dojumi vaskā un naudā? vai arī zemnieku vidū ir burvji un

vārdotāji („Seegen sprecher"), kas vārdo ļaudis un lopus utt.?

1638. g. vīzitācijās artikulos bij jautājumi: vai ļaudis vēl no-

dodas elku kalpībai („Abgotterey treiben") un sanāk zināmos

laikos jeb gada tirgos noteiktās vietās uz pakalniem jeb gravās

(„in grūnden") jeb pie kapellām, lai izdarītu savus elku zie-

dojumus („Abgottische Opfer"), un kur ziedojumi paliek? vai

viņi pēc apbedīšanas tur lielas viesības („grosse
vai viņu vidū ir kādi, kas Dieva vārdu nelietīgi valkā burot,

vārdojot, lādot un zvērējot? 36
.

— Tamlīdzīgi jautājumi atkār-

tojās arī vēlāk. 1671. g. apstiprinātos zemes likumos

cas virspriekšniekiem uzdots dedzīgi atcelt māņticīgo ziedo-

šanu, kas „gan bieži aizliegta, bet tomēr daudzās vietās vēl

iecienīta" (im Scbwange befunden wird). Un 1693. g. 4. oktobrī

ģenerālgubernātors J. J. Hastfers izdeva vēl ķēniņa Kārļa XI.

vārdā īpašus noteikumus pret māņticīgiem ziedojumiem. Viņš

norāda, ka par spīti visiem aizliegumiem un sodiem vēl vien-

mēr „daži aklumā atrodošies zemnieki" ziedojot naudu, vasku,

dziju un tamlīdzīgas lietas „pie baznīcām, kapellām, kapiem,
mežiem (Puschen), birzīm, kokiem, krustiem, pie ceļiem, dru-

vās, uz kalniem, pakalniem, akmeņiem, straumēs, upēs, akās...

sevišķi nepielaižamajos gada tirgos, svētajās apustuļu un citās

dienās". Šādas elku un māņu kalpošanas („theils Abgottisch-
theils Aberglāubiscbes Wesen") aizliegumu atbalsta uzdevums

muižturiem un sevišķi mācītājiem un ierēdņiem „dzīvi atrunāt
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neprātīgos un šādā tumsībā savaldzinātos zemniekus no tam,

pēc iespējas atturēt un aizkavēt viņus, bet lietas, kas noder

jeb veltītas nosodāmai māņticībai un elku kalpībai, kā: kru-

stus, birzis jeb mežus, kokus, akmeņus un tamlīdzīgus, —

no-

postīt, sacirst, sadedzināt kopā ar ziedojumiem, iznīcināt un

visādā noderīgā kārtā tā izdeldēt, ka nepaliktu ne vismazākā

zīme (Mahlzeichen), ko varētu izlietot turpmākai māņticībai".
Katram bij uzlikts par pienākumu, ja viņš pats nespēja aiz-

kavēt tādas lietas, paziņot par tām savam kungam jeb mācī-

tājam jeb arī valdībai. Par vislabākajiem pretlīdzekļiem ģe-

nerālgubernātors gan atzīst baznīcu un skolu uzplaukšanu, kā

arī baznīcas apmeklēšanas šķēršļu novēršanu, pie kam īpaši

izceļ krogu ļauno lomu un aizliedz visos krogos svētdienās un

svētkos pārdot baznīcas laikā alu, miestiņu un degvīnu, pie-
draudot pārdevējiem un pircējiem ar dzērienu konfiscēšanu un

pelnītu sodu 37
.

Šie jautājumi nodarbinājuši arī zviedru laiku

sinodes.

Ciešāki un vērīgāki ieskatoties šais māņos un elku kalpībā,
var diezgan viegli nošķirt vienu no otra katolicisma un sen-

latviešu pagānisma slāni. Tiklab viens kā otrs vēl nebūt nebij
izzudis no latviešu zemnieku sētas un apziņas arī 18. gs. pir-

majā pusē.

Kā neatļauto ziedojumu vietas bieži minētas kapellas. Ka-

pellā ir katoļu baznīcas terminoloģijā parasts blakusbaznīcas

apzīmējums. Katrai draudzei bij sava galvenā baznīca, t. s.

kristījamā baznīca (ecclesia parochialis, Taufkirche), bet ar

laiku bij saradies arī labs skaits kapellu, kas bij veltīgas at-

sevišķu svēto, ģimenes un privātpersonu patronu, kultam. Šo

vidū īpaši jāmin vesela rinda baznīcas iestāžu neatļautu un

neiesvētītu baznīciņu, kas deva plašu rīcības brīvību svēto

kulta izvirtībai un pagāniskiem māņiem, kas paglābās zem

svēto kulta segas. Tās, liekas, bijušas galvenā kārtā koka,

bez akmens pamata. Katoļu baznīcas vadības cīņa pret tām

jau 15. gs. bij bijusi veltīga, un ir iemesls domāt, ka pretrefor-

mācijas laikā, 16. gs. beigās un 17. gs. sākumā, taisni šādas po-

pulāras kulta vietas labprāt tika veicinātas 38
.

Reizēm tās gan

apzīmēja tikai krusts. Ciktāl aiz katras tādas „kapellas" slēpās
kāda senlatviska svētnīca, tas būtu noskaidrojams katrā ga-
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dījumā par sevi, bet ne vienmēr būs tagad iespējams. Principā
šāda pagānu svētnīcu pārņemšana katoliskajā kultā bij pilnīgi

iespējama un savā ziņā dabiska.

G. J. f. Budenbroks liecina, ka vārdam kapellā Livonijā

bijusi divējāda nozīme: blakusbaznīca (Tochterkirche) un kap-
sēta (Kirchhof, Gottesacker, Leichengarten) 39

. Kapsētas no-

zīmi viņš min pirmo un apzīmē to par viņa laikā (19. gs. sā-

kumā) parasto. Tāpat tas, spriežot pēc attiecīgiem dokumen-

tiem, ir bijis jau 18. gs. Bet latviešu valodā, šķiet, abiem jē-

dzieniem ir bijis katram savs apzīmējums: kapellu vārda pir-

matnējā nozīmē sauc par baznīcu, bet kā apbedīšanas vietu

— par kapenēm. Šis ir vecs latviešu vārds, kas sastopams

jau tautas dziesmās un Manoeļa rakstos blakus kapsētai,

kas, liekas, vispirms apzīmēja apbedīšanas vietu pie baznī-

cas, baznīcas sētā, un tad varēja dabūt arī vispārīgāku nozīmi

(sevišķi, kad Vidzemē 1773. g. valdības patenti aizliedza ap-

glabāt baznīcās un baznīcu sētās). Zināms, apbedīšana varēja
notikt arī kapellās baznīcās; šai ziņā zīmīgs ir fakts, ka baz-

nīcas vīzitāciju protokoli 18. gs., atstāstot apbedīšanu kapel-

lās, lieto, attiecoties uz vienām vietām, izteicienu „m der Ca-

pelle" (t i. kapellā jeb baznīcā), un, attiecoties uz otrām —

~auf der Capelle", kas tad būtu jātulko „kapenēs" jeb «kapos".

Piemēri kapellu un kapeņu jeb kapu šķirošanai atrodami vai-

rākos apbedīšanas vietu sarakstos 1739. g. vīzitācijās proto-

kolos. Rūjienas draudzē min šādas vietas, ko kārtējām apbe-
dīšanām vairs nelietojot: 1) Koka baznīca (s?of)fe 33afru3a

pie vecās pils), 2) Ozola kapi (
M
9f)£ulle $appe'\ uz Pērnavas ceļa

pusi), 3) Sedvakas kapi („3eb\x>athē $appe"), 4) pie Lodes (Metz-

kūll) baznīcas, 5) ķirbēniešos, pie vecās krogus vietas, 6) pie

pašas Araksta muižas, kur senos laikos bijusi baznīca, 7) un

8) ķoniešos — £ep[d)e ®aln un $aln, 9) plāteriešos —

<simmeo $am, 10) nurmiešos — pie pērmindera druvas, kur agrāk
bijusi koka Labrenča baznīca, 11) oleriešos — tūlīt uz kalna

pie Sedas, — tā sauktais Sedas kalns, kur atrasti baznīcas pa-

mati, 12) naukšeniešos — Vilča kapi „SJ33i[tgcf)e 13) virķē-
niešos — tūlīt pie krogus, muižas lauka galā, Krogus kapi

(„sroge3sappe")l4) dīķeriešos —pie „Kiole" mājām, 15) Paipas
muižas tiesā — Katrīnes baznīca, 16) idviešos — Kabuļa kapi
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un 17) „unter Karrishoff" — Lūšu kapi. Ērģemes draudzē min

deviņas vecas apbedīšanas vietas: Ērģemes pils pagastā — pie
vecās Annas baznīcas un pie agrākās Bērzu baznīcas („Behrsen

gewesener Capelle"), omuliešos — pie Niklāva baznīcas („zu

Nikklawa"), kārķēniešos — &irrene $appene, &appene,

(Kappene) un Jāngložu kapenes („3afyn (Blofcfje $appene")

turnaviešos — kāda vieta bez vārda un brentēniešos Katrīnes

kapenes („satrif)neš kappene"); šās visas lieto vēl 1739. g.

Ēveles draudzē vecas apbedīšanas vietas, kur rakuši vēl mēra

laikos, ir jērceniešos Ģerdrūtes un kādas tuvāk neapzimēfas

kapenes („eine Grabstelle genannt Gerdrut und eine andere

stellē allda, so nur Kappiņņu genannt vverde", laikam jāpapil-
dina: Ģerdrūtes baznīca un Kapeņu kalns); ķeizēniešos —

Niklāva kapenes un Ķemeres muižas laukos Katrīnes ka-

penes. Valmieras draudzē min apbedīšanas vietas s2lnrte§ faltt

un ©ille faln. Raunas draudzē uzdotas kapellas: Austriņa baz-

nīca uz Austriņa kalna, Ignacija baznīca, Nikolaja baznīca

uz neliela kalna, Pētera kalns, Kapeņu kalns un kāda vieta strī-

ķiešos, kuras tuvumā otrpus ceļa atrodas liels stāvu uzcelts

krusta akmens (Bvp 1740, Bg 111, 436). Šie saraksti liecina, ka

kapenes un kapi nes māju vai kādu vietu vārdus, bet baznīcas

gandrīz bez izņēmuma nosauktas katoļu svēto vārdos. Kal-

nos, kas saucās kāda svētā vārdā, droši vien saVu laiku arī

bijusi kāda kapellā vai, mazākais, krusts.

Zviedru valdība un baznīca izturējās ļoti stingri pret ka-

tolicismu un pielika daudz pūļu, lai izskaustu katoliskā kulta

trādicijas un katoliskus uzskatus, kas iepriekšējā, pretrefor-

mācijas laikā bij dabūjuši jaunu sparu un dzīvību. Pirmie

zviedru vīzitācijās protokoli 17. gs. trīsdesmitajos un četrdesmi-

tajos gados liecina nevien par dažādu kapellu kultu latviešu

zemniekos, bet arī par veselu rindu katoļu svētku, kas vēl

tiek šādā vai tādā veidā atzīmēti. Kapellu starpā kāda sau-

cas par Jumpravas baznīcu „Jumprau basnitz" (Krimuldas

draudzē, Bvp 1637), kāda cita par Ābrāma baznīcu (Alla-

žos, Bvp 1669). īpaši minēts kāds „Logu kalns" („grund ge-

nannt Loge" Bvp 1637 Lēdurgā, „Logo berch" 1669, Lo-

goberg 1670, „Lohje kalln" Bvp 1726) pie igatiešu Pečeikām

(„Petzeckel"), kur stāvot kāds krusts. Svinamo dienu starpā
vēl min tīri katoliskas svētku dienas, kas zviedru baznīcli-
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kūmos un Rokas grāmatā vairs nebij minētas, kā: Marijas
debesbraukšanas dienu (Umurgā, Smiltenē), Marijas atlaižas

dienu, t. s. Laideni — 2. jūliju, ko citādi sauc par Marijas

apmeklēšanas dienu (Rubenē), evaņģēlista Marka dienu (Lē-

durgā), Madajas dienu (Blomos), Filipa Jēkaba dienu (Liel-

straupē, Allažos), Jurģa dienu (Jaunpilī — Jūrgensburg), An-

nas dienu (Palsmanē); Labrenča dienu (Rubenē), Teņa dienu

v. c. Katram apgabalam ir savs svētais, laikam turienes baz-

nīcas patrons, kura dienā mēdz sanest ziedojumus pēc ka-

toļu parašām („der bābstischen arth und weise nach", Bvp

1638, Carnikava) vai arī noturēt gada tirgus. Retumis ievēro

arī vairāku svēto dienas. Pret visu to tad nu vērsās valdības

un baznīcas cīņa. Te aizliedza mācītājam sprediķot šādās die-

nās, pat lika turēt baznīcas aizslēgtas, lai ļaudis netiktu tur

iekšā (Ērģemē 1668, Mazsalacā un Umurgā 1669), te aizliedza

pavisam gada tirgus (Umurgā 1670, jau agrāk Allažos, Carni-

kavā, Daugavgrīvā, Dolē, Pēterupē, Skultē, Turaidā). Pret vien-

kāršajiem tirgiem principā gan iebildumus necēla, tos apka-

roja tikai kā dzeršanas un māņu veicinātājus. levērojot to, ka

cīņa pret šīm parašām bij grūta, 1671. g. sastādītajos zemes li-

kumos pilnīgi aizliedza baznīcu, kapellu, muižu, krogu un

kaktu gadatirgus, „jo tur notiek visādi māni, kauna lietas un

netikumi, pat slepkavības un laupīšanas"; atļāva turklāt kon-

fiscēt savestās preces, miestiņu, alu un degvīnu. Noturēt atļāva

parastos „Polten-", miestu un pilsētu gadatirgus. Zīmīgs ir

aizrādījums, ka tirgos vairs nepacelšot piedauzīgos, māņticī-

gos krustus (Bvp 1680, Skujenē un Tirzā). Tomēr ne aizlie-

gumi, ne uzraudzītāju vērība nevarēja izskaust galīgi katoliskos

ziedojumus: naudu, vasku, vaska sveces, vaska figūras (cū-

kas, suņus utt.), matus, dzijas v. c. Tikai ļaudis rīkojās slepeni.
Tādā kārtā arī vēl 18. gs. sākumā sastopamas Vidzemes

latviešu zemniekos dažādas katolicisma paliekas. Ir ziņas par

ceturtdienas svētīšanu Burtniekos un Valmierā (Bvp 1713), kas

laikam gan jāsaprot par ceturtdienas vakara, t. s. piektvakarā
svinēšanu. Vēl dzirdam par ziedojumiem Marijas dzimšanas

dienā (Burtniekos Bvp 1713), par elka kalpību kapellās Val-

kas un Lugažu draudzē („vor diesem Abgotterev getrieben"
Bvp 1713), par Marijas Madaļas dienas tirgu blomēniešos un

Māras tirgiem Smiltenē, kā arī par Antonija un Jurģa dienas
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svinībām. Vēl pieminēta 1726. 1727. g. Visu svēto dienas svi-

nēšana (Cesvainē, Liezerē, Mazsalacā) un Visu dvēseļu dienas

svinēšana (Katriņā, Mazsalacā). Madlienas draudzē mācītājs

domā, ka ļaudis vēl piesaucot svētos. Pēterupē svinot zinā-

mas dienas. Rūjienas draudzē stāsta 1726. g., ka daži mē-

dzot pa Jāņiem iet uz Annas alu (salu?) („smna <saal")

ziedot. Vispār vecās baznīcu un kapellu drupas un vietas

vēl paturējušas ļaužu acīs katoļu laiku „žēlastības vietu" rak-

sturu un pievelk vēl vienmēr ļaudis, — ja arī vairs ne tik-

daudz kā ziedojumu vietas, tad diezgan bieži vien vēl kā

iecienītas apbedīšanas vietas. levērojot to, ka ļaudis mēdz

pie tam rīkoties slepenībā, ziņas ir, diemžēl, stipri trūcīgas.

Tikai tur, kur mācītājs piegriež ļaužu slepenajiem kultiem pie-

nācīgu vērību, nāk klajā dažādi zīmīgi sīkumi.

Raksturīgu katoļu svēto kulta apvienojumu ar senlatviešu

māju kultu redzam Gaujienas draudzē, kur 1717. g. atnāku-

šais mācītājs Einbergs (sk. augšā 257. lp.) ar lielu sparu bij
uzsācis cīņu pret elku kalpošanu. Ģenerālvīzitācijas laikā 1727.

g. 24. februārī viņš iesniedza vīzitācijās kommisijai īpašu sa-

rakstu, kur bij atzīmējis ziņas par elkiem un to izpostīšanu

ar varu. Pavisam minēti 14 gadījumi: 10 no tiem attiecas uz

1720. g. jūniju, kad mācītājs pāris nedēļu laikā licis izpostīt
10 elkus; 3 tālāk atzīmētos gadījumos minēts tikai attiecīgā
elka vārds un raksturs, bet pēdējā ziņa attiecas uz kāda elka

izpostīšanu 1722. g. 1. novembrī. Izpostīšanas gadījumos uzdoti

arī liecinieki, kas bijuši klāt 40
.

Pirmais minēts Sīmaņa-Jūdas elks („Simon Judi Abgott"),
ko turējis Viernaciemā Vimmežu (?) Viļums („Winwist Wil-

lum"); tas nodedzināts 13. VI. 1720., sešiem lieciniekiem no

dažādiem draudzes pagastiem klāt esot. Otrs ir Toma elks,

ko turējis bormaniešu Lipšu Toms Kapeņciemā uz šķiltera

lauka; izpostīts 19. VI. Trešais ir Toma elks Dārzciemā, ko

turējusi bormaniešu Nigļu sainue; sadedzināts 19. VI. Tālāk

minēti 5 elki, kas izpostīti 27. jūnijā zvārtaviešos. Smidzos

(„Schmidse") sadedzināts Andreja elks, ko turējuši Smidzu

Magusts un Lībesciema Anša sieva Madaļa. Pie Kučkalniem

sadedzināta Andreja baznīca („Andrā Kirch"), ko turējuši Dzeņu

Indriķis un Grāvja „Jaflne". Cuncu Sīmaņa dārzā sadedzināts

vasarsvētku elks („Pfingst Abgott"), ko turējis vecais Rēžu
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Reinis. Ķērciemā („in Kehrzehmschen") Jāņa akmens elks

(~Johannis Abgott, welcher von Steki war"), ko turējis Lī-

biešu Ivans, nogremdēts Gaujā. Lībiešu Ivana koka vasar-

svētku elks — sadedzināts. Nākošā dienā 28. VI. sadedzi-

nāts Toma elks, kas atradies tuvu pie Jaunās muižas, un liel-

dienu elks („Oster Abgott") „im Awist kūllschen". Bez da-

tuma sarakstā minēti trīs elki: Jēkaba elks netālu no zvār-

taviešu Mieniķiem („Menecken"), vēl kāds elks pie Bērzīšiem

(~Bersiht") Jaunās muižas tiesā un Jāzepa jeb vasarsvētku

elks („Joseph oder Pfingstabgott") uz ummalnieku Varisu

zemes („im Hummelzehm auf Warris Pape Jahnen Land").

Noslēdz sarakstu ziņa par Niklāva baznīcas („Nioolas Kirch")

nopostīšanu, ko mācītājs uzdevis grundzāliešu priekšniekam

Sālgožu Indriķim („Vorsteher Salgost Hindrich").
Trūkst sarakstā jebkādu citu tuvāku norādījumu par šīm

ziedojumu vietām. Redzams tikai, ka elki bijuši lielāko tiesu

koka, bet arī akmens; taču ne to veids, ne izskats nav ap-

rakstīti. Divos gadījumos ziedojumu vietas sauc par baznī-

cām — Andreja un Niklāva vārdā; tur, jādomā, atradies kaut

kas vairāk un citādāk nekā vienkāršs elks. Visas ziedojumu
vietas nosauktas pēc katoļu svētajiem, galvenā kārtā apustu-

ļiem (Toms 3 reiz, Andrejs 2 reiz, Jānis, Jēkabs, Sīmanis-

Jūdas pa vienai reizei), vai pēc baznīcas svētkiem (varbūt
arī Jāņa elks ir Jāņu elks).

Katoļu laiku ziedojumu turpināšana noteikti aprakstīta vai-

rāk vietās. Skujenes draudzē ir blakus baznīciņa — Lodes

jeb Apšu, kas liekas savā laikā bijusi veltīta apustuļu pārim
— Pēterim un Pāvilam. 1732. g. vīzitācijās kommisijai mācītājs

ziņo: „Lodes zemnieki ierodoties baznīcā, dabūjuši atslēgas
no adjunkta f. Boldt'a (turienes muižtura) un ziedojot uz

altāra vaska gabaliņus, lentām apvītus šilliņus, sveces utt...

Mācītājs daudzreiz atradis minētos elku ziedojumus uz altāra

un licis ķesterim nomest tos zemē, bet baznīcas pērminderis
Mesteru Juris atkal uzlasot tos un liekot vasku pie baznīcas

svecēm, bet šilliņus Dieva lādē. Zemnieks Lejasstupju (Leie-

stup) Pēteris pats atzīstas, ka tāds paradums pastāvējis' kopš

viņa senču laikiem (von seiner Uhrāltern zeit her). Agrāk
atraduši baznīcu arī puķēm izkaisītu, bet meitas metušas vai-

ņagus ūdenī, bet kādu gadu viss tas izbeidzies" (upei bij
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veselības ūdens slava, sk. tālāk 488. lp.). Vēl 1740. g. vīzitācijās

kommisijai mācītājs ziņoja, ka pēc dažu zemnieku ziņojuma

ļaudis ziedojot tirgus dienā Lodes baznīcā vasku un sīknaudu,

kā arī mazgājoties turienes upē, lai taptu veseli. 1766. g. vīzi-

tācijās laikā mācītājs stāstīja, ka viņa draudzes locekļi tādas

lietas vairs nedarot, bet sveši zemnieki nākot Pētera-Pāvila

tirgus dienā un mazgājoties upē pie Lodes baznīcas.

Raunas mācītājs prāvests J. H. Hinkeldeijs ierakstījis Rau-

nas baznīcas grāmatā (111. 436) ziņas par Austriņa baznīciņu

mārsnēniešos. Tā esot pie Austriņa jeb Radziņa mājām, netālu

no Smiltenes lielceļa, pa kreisi, kādas pusotra jūdzes no Rau-

nas baznīcas. Nelielu akmeņu kaudzi uzdodot par altāra vietu.

Jurģos, Bērtuļos un Miķeļos ierodoties slepen un bieži diez-

gan lielā pulkā zemnieki no daudzāni kaimiņu draudzēm un

ziedojot vasku, vilnu un tamlīdzīgas lietas, ko tad klātesošie

svešie übagi pievācot. — Vilnas un vaska ziedojumus Au-

striņkalnā, bet arī Ignacija un Nikolaja kapellās Jaunraunā

apstiprina vēlākas ziņas (Bvp 1740, sk. 490. lp.). Ērģemē Niklāva

kapenēs mācītājs Blaufūss atradis ziedotās olas un naudu, bet

pie Annas kapellas — naudu (Bvp 1739). Jaunpiebalgas drau-

dzē ziedojumi nesti „uz tirgus vecās baznīcas vietā" Kāpur-
kalnā („in Koperhof"), bet, kungiem uzmanot, izbeigušies (Bvp

1740). Prāvesta tiesas protokolā Valmierā 1707. g. ir ziņas

par «māņticīgiem un bezdievīgiem ziedojumiem" Annas kalnā

un Zilajā kalnā, un tādi droši vien turpinājušies arī vēlāk (sk.

488. lp.).

Austriņkalns un Zilais kalns ir pazīstami kā kādreizējās
senlatviešu svētnīcas 41

. Austriņkalnam blakus ir Austriņa jeb
Austrenes ezers.

Burtniekos ziņoja 1713. g. vīzitācijās kommisijai, ka daži

ziedojot Māras dzimšanas dienā un dodot tad nabagiem mil-

tus un citas ēdamlietas, bet nabagi atbildot: „Bagātā Māra lai

tev atmaksā".

Vīzitāciju jautājumi liecina savukārt, ka katolicisma tiešā

ietekme ar laiku gājusi mazumā. 1726./1727. g. ģenerālvīzi-

tācijā un trīsdesmito gadu speciālajās vīzitācijās prasīja ne-

vien par elku kalpību, bet arī, vai piesaucot svētos. 1739./1740.

g. ģenerālvīzitācijas protokolos jautājums par svēto kultu vairs

nav sastopams.
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Tirgi svēto dienās nav Vidzemē nebūt galīgi izbeigušies.
Atjaunojot tos pēc Ziemeļu kara, dabiski pieturējās pie tra-

dicionālajām parastajām tirgus dienām (sk. piem. augšā 157. lp.),

un tās bij katoļu svēto, vietējo baznīcu patronu, svētku die-

nas. Vēl tagad Vidzemes (un tāpat arī Kurzemes) tirgi nes

Māras, Bērtuļa, Simjūdu, Miķeļu utt. tirgu nosaukumus, bet

tas jau vairs neliecina, ka tauta cienītu arī pašus šos svētos

un nestu viņiem ziedojumus.

Vispār jau 18. gs. nevarēja vairs runāt par Vidzemes zem-

nieku apzinīgu turēšanos pie katolicisma, kā tas bij bijis zvie-

dru valdības sākumos 41a
. Tautas parašās turas tikai atsevišķi

katolicisma elementi, kas pagājušos gadsimtos ienākuši tau-

tas trādicijās un sakusuši kopā ar senlatviešu reliģiju un kultu.

Katoļu svētos daudzina tiktāl, ciktāl viņi uzsūkuši sevī sen-

latviešu dabas garus, cilvēku un dzīvnieku patronus. Katoļu
kulta vietas iecienītas kā seno latviešu svētnīcu lomas tiešās

vai netiešās mantinieces, un arī tur notiekošie ziedojumi tikai

pa daļai ir atvasināmi no katoliskiem paraugiem. Un katoļu
svētās dienas iesakņojušās visdziļāk tais gadījumos, kad tām

pakļāvušies senlatviešu dabas svētki ar savām parašām (Jurģi,

Jāņi, Miķeļi), vai atkal dzimts kulta svinības (Visu dvēseļu
diena un Visu svēto diena). Visam citam ir tikai ārējas saka-

rības raksturs.

Arī vārdošanas un pūšļošanas prakse latviešos 18. gs. nes

pa daļai katolicisma zīmogu, kas uzspiests latviešu ticējumiem

un māņiem katoļu laikos. Sāls pūšana ir vecs kātoju veici-

nāts apvārdošanas paņēmiens, un krustu mešana un lūgšanu

skaitīšana, kas pavada to, ir katolicisma ziedi. Arī vārds „Se-

gensprecher" (— svētības runātājs), ar ko apzīmē reizēm vār-

dotājus, īpaši zviedru laikos, liekas aizgūts no katoļu svē-

tības darbību (benedikciju) parauga.

Vidzemes austrumdaļā, Latgales kaimiņos, kur pagadījās arī

pa vienam otram ienācējam katolim, varēja būt lielāka kato-

licisma ietekme. Cesvaines mācītājs Lenčs, apmeklēdams sa-

vas draudzes mājas laikā no 1750*—1753. g. (sk. augšā 446-

--s. lp.), atrada veselas katoļu ģimenes 42
. Oļu Ārncānu otrā

saimnieka katoļa bērni tad arī prot tikai pātarus: „Svētā Ma-

rija, svētā Dieva mātei Halleluja, Halleluja!" Andra Kauliacu

pirmā saimniece, vecā Mārgieta atskaita šādus vecus pāta-
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rus: „Labrīt, labrīt, cienīgs baznīcas kungs! Es redzēju tev'

Dieva vietiņā stāvīt un Dieva vārdiņus lasot Es nāku pie

tevim savu grēku nosūdzēt. — Kad gāje Māriņa baznīcā, gāje
savu dēliņu apraudzīt: atrade dēliņu kapā gulīt Jau gule. Ko

guli? Celies augšām! Tevis dēļ, tevis pēc šī zeme zūd. Lai

zūd, ja zūd, kam man netic? Kam man netic grūtām mokām?

Grūts krusts galvā, grūts mugurā. Kad es gāju augstā kalnā,

tad es svīdu ūdeni. Kad es nešu saltu krustu, tad es svīdu

asini. Dod mums Māriņ to ūdentiņ, ikrītiņām uzgāzties. Lai

mēs paliekam krustīti ļaudis! Nāc mans Jēziņ atzīšam jel šai

pastarā laiciņā". Daļu no šiem pātariem Lenčs dzirdējis arī

no Kaula-Lezdiešu Kačas mazliet citādā veidā: „Lai zūd, ja

zūd, man gana grūt, manas rokas, manas kājas kā ar naglām
sasistas, mana galva sastīpota ar zaļa vara stīpām..." Mārgieta

apgalvojusi, ka šo lūgšanu viņa mācījusies no bijušā Cesvai-

nes mācītāja Neudāla. Patiesībā šie pātari ir katoļu grēksū-
dzes lūgšanas un kādu dziesmu mistrojums. — Kā izdevās

celsmes kopšana šādu vecu zemnieču dvēselēs? Katrā ziņā

cietēja Pestītāja tēls tur bij ierakstīts. Un ja tas nebij izda-

rīts evanģ. luter. baznīcas dziesmu un lūgšanu vārdiem, tad

tas vēl nebij nekāds ļaunums.

7. Senlatviešu reliģiskās tradīcijas un māņi. Baznīcvīzitā-

ciju protokoli 18. gs. pirmajos gaddesmitos dod atbildes uz

jautājumiem, vai ļaudis kalpo elkiem (Ob Abgotterev getrieben

werde?), un vai ir vietas, kur zināmos laikos nes elku upurus

(Ob auch Črter sind, da abgottische Opfer gebracht werden

resp. zu gewissen Zeiten geopfert wird?); 1739./1740. <s.

rālvīzitācijā nāca klāt vēl jautājums, vai draudzē ir zīlnieki

(Sihlneeken, Sihlneecken, arī Siehlnecken), un kas pie tādiem

meklē palīdzību? Atbildes uz šiem jautājumiem, kas atrodami

nodaļā ar virsrakstu „netikumi" (Laster), un citas sporādiskas

ziņas dod vielu sekojošam pārskatam.

Ziņas ir bez šaubām trūcīgas un neatklāj toreiz sastopa-
mās senlatviešu reliģijas un māņu atliekas visā pilnībā. Tā-

das lietas notika pa daļai jau pēc savas būtības slepenībā.
Zemnieki slēpa tās no kungiem un mācītājiem arī aiz bai-

lēm no soda (sk. 466. s. un 478. lp.). Tikai tie, kas paši bij pil-

nīgi atraisījušies no senču reliģijas un māņticības važām un
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apzinājās par noteiktiem kristiešiem, varēja ar drošu pārlie-
cību runāt atklāti par savu kaimiņu ~pagānismu", lai palī-
dzētu izskaust to. Bet tādu bij padesmitos gados vēl samērā

maz. Tāpēc tad sākumā ienāca tikai nedaudz noteiktu ziņu.

Vēl 1726./1727. g. ģenerālvīzitācijā protokolēti aizrādījumi ti-

kai par 19 draudzēm, un tie paši gandrīz bez izņēmuma runā

tikai vispār par māņticību vai lielu elku kalpošanu — bez

jebkādiem tuvākiem aizrādījumiem. Tā minētas draudzes: Aiz-

kraukle (ejot pie zīlniekiem), Apukalns (ziedojot mirušo dvē-

selēm, saka Bebru Jaks?), Āraiši, Dzērbene un Drusti, Gau-

jiena, Gulbene (īpaši Litenē), Ikšķile, Koknese, Lēdurga (īpaši
Turaidā vārdojot slimniekus), Liezere (nesot Visu svēto dienā

svētajiem barību), Lubāna, Lugaži (ziedojot kādā vietā viņpus

Gaujas), Madliena (māņticība, svēto kults, mielasti kapsētā),
Rauna (Austriņkalns), Smiltene, Tirza un Vietalva (esot da-

žas ziedojumu vietas). Dažkārt nemaz nevar izprast, vai mi-

nētā elku kalpība stāv sakarā ar katolicismu, vai senlatviešu

reliģiju. Arī vienīgais plašākais ziņojums par „publisko elka

kalpību", kas izpostīta ar varu Gaujienā 1720.—1722. g. (sk.

augšā 471. s. lp.), apstiprina senlatviešu un katoļu ticējumu sa-

jaukšanos. Bet tas pats arī rāda, cik daudz varēja nākt klajā,

ja mācītājs enerģiski ķērās pie lietas un prata dabūt personas,

kas uzdrošinājās liecināt par slepenajiem kultiem, vai pat uz-

skatīja to par savu svētu pienākumu.

Mācītāju trūkums kavēja divdesmitos gados vēl diezgan
daudzās draudzēs sistēmatisku cīņu ar nekristīgajām paražām.

Speciālās vīzitācijās divdesmito gadu beigās un trīsdesmito gadu
sākumā nedod arī nekādas tuvākas ziņas par ziedojumu vie-

tām un ziedojumiem, izņemot Lodi (sk. augšā 472 lp.). Vie-

nīgi no protokolos sastopamām ziņām par dievkalpojuma ka-

vētājiem un dievgalda nicinātājiem (sk. augšā 441. s. lp.), kā

arī par apbedīšanām ārpus baznīcas kapsētām (sk. 461. ss. lp.)

var lēzēt, ka zemnieki sekojuši trādicijām, kas nesaskan ar

baznīcas prasībām. Tuvāk var ieskatīties šo trādiciju saturā

Tirzas draudzē, kuras mācītājs J. M. Hofmanis 1730. g. aiz-

rādījis Virskonsistorijai, „kādā veidā tiklab Adulienā kā arī

citur visā Tirzas draudzē zemnieki nododas lielai un riebīgai

(„greulich") elku kalpībai pie zināmiem kokiem, akmeņkrūtīm,
vecām krāsnmatām, arī pat savās mājās un istabās". Viņš
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bij lūdzis priekšniecību talkā izskaust šādas lietas, un pēc

Virskonsistorijas ziņojuma Guberņas pārvalde bij uzdevusi Cēsu

bruģu tiesai ievākt ziņas pie mācītāja un iznīcināt pamatīgi
visas negantības, piedraudot vajadzības gadījumā ar sodu 43

.

Tālākas ziņas pagaidām nav pieejamas. Bet 1733. g. vīzitācijā

mācītājs jau noliedz ziedojumus savā draudzē, tā tad viņš

savu bij panācis.

Šis laikam nav bijis vienīgais tamlīdzīgais gadījums, bet

ka vispār tomēr šai virzienā arī trīsdesmitos gados valdība

darījusi maz, par to liecina kāds bruģu tiesas atgādinājums

un piekodinājums mācītājiem, ka viņiem pienākas dot ziņas par

elku kalpības gadījumiem draudzēs. Šo rakstu ievada aizrā-

dījums, ka daži mācītāji ciešot elku kalpību savās draudzēs 43a
,

un tas attiecināms laikam uz 1739. g. pirmajiem mēnešiem

un vedams sakarā ar iesāktās ģenerālvīzitācijas atklājumiem.
Tās vadītājs, Rīgas apriņķa baznīcas virspriekšnieks B. f.Kam-

penhauzens, izteicās vēlāk savā bruņniecībai iesniegtā memo-

randā 44
:

„...
Es vienu par visām reizēm atzīstos katram, ka

citkārtējā aklība un senais pagānisms ar mūsu mācītāju līdz-

šinējo darbību nebūt nav izskausts, bet par spīti visām pie-

ņemtajām kristīgajām paražām un reliģiskajiem kultiem tomēr

vēl dziļi sakņojas („tief sitze") un jo spēcīgi rosās daudzos

dievvārdu nicināšanas un elku kalpības izvirdumos („Ausbrū-

che") un māņticīgās paražās... Par pagānisko elku kalpību un

māņticību, ko zemnieki, baidīdamies no soda un mācītāju uz-

brukuma, visvairāk slēpj („hinter dem berge halten"), es vē-

lāk dabūju tik daudz ticamas ziņas — par zināmu dienu svi-

nēšanu, ziedojumiem uz kalniem un svētās vietās, pūšanu un

mērīšanu veselības atkaliegūšanai un citām velna mākslām, ka

es varētu daudz vietas aizpildīt, tās minēdams... Bet apņē-

mies celt priekšā tikai to, kas gadījies ģenerālvīzitācijā, es

minu tikai vienu piemēru — Valmieras draudzi. Ir zināms

par šo draudzi, ka tā jau kopš daudziem gadiem un jau ne-

laiķa prāvesta Neuhauzena laikā ir daudzām priekšā ar čaklu

mācību un daudzām dibinātām skolām, un ģenerālkommisija
arī atrada šo draudzi tā burta zināšanā („so m der buch-

stāblichen Erkāntnis"). Tomēr tā piekopa vēl rupju elku kal-

pību, kas nesa ziedojumus un meklēja palīdzību pie burvjiem,
kā Pīlata Bērtulis, Prūdes (pareizi: Prūšu) Jēkabs, Meijas Pē-
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teris utt utt., kas tad par piedauzību tika nosodīti. Bet

taisni sods par šiem noziedzniekiem, kas tapa zināms tik labi

šai papriekš vīzitētā draudzē, kā arī citās apriņķa draudzēs,

panāca to, ka ļaudis tapa jo uzmanīgāki un stūrgalvīgāki at-

klāt šo nelaimi, lai nekristu tai pašā sodā. Pa tam viegli;

iegaumēt, cik daudz riebīgu parādību būs slēpušās citās vie-

tās, ja jau ļaudis, kam veltīts vairāk čakluma nekā citiem,

iestiguši tādā pagānismā. Un patiesi, par spīti visai slēpšanai,
tomēr citās draudzēs nāca tik daudz gaismā, ka nekādā ziņā

itin nevienu vietu nevar atzīt par nevainīgu šai lietā..."

Tālāk Kampenhauzens min piemērus no 12 sava iecirkņa
draudzēm; tā tad kopā ar Valmieras draudzi pavisam 13 Rī-

gas apriņķa draudzēs toreiz ir atklāti elku kalpības un māņu

gadījumi. Pieņemot klāt tuvākās ziņas no pašiem vīzitācijās

protokoliem, dabūjam šādu pārskatu. Valmieras draudzē uz-

rādīti un tiesāti vairāki zīlnieki un elku kalpi, minētas arī

ziedojumu vietas Zilajā kalnā un vienā otrā zemnieku mājā.

Siguldā daudzināts kāds zīlnieks, Allažos uzrādītas ziedojumu
vietas pie akmeņiem, Mālpilī — pie kāda koka, Salaspilī at-

klāti 3 sāls pūtēji, Liepupē — kāds vārdotājs un iecienītai

ziedojumu vieta pie liela akmeņa, Lielsalacā darbojas kāds so-

mu vārdotājs un, liekas, notiek vēl ziedošanas Kuiķuļu alā,

Limbažos jāspriež tiesa par Naukšēnu vārdotāju un sālspū-

tēju Bērtuli, Rūjienā min pāris „labdarus" un bijušās zie-

dojumu vietas, Ērģemē darbojas vārdotājs Bubulis (Bubbel),

Lugažos un Valkā vēl aizdomīgas agrākās ziedojumu vietas

un netrūkst arī burvju mākslinieku. Ēvelē zināms svēts vī-

tols (agrāk bijusi arī liepa), priekš 5—6 gadiem nomiris kāds

sālspūtējs, un jāspriež tiesa par braucītāju un ārstētāju Ven-

tenu Jāni. Straupē 1744. g. arī konstļatē, ka tikai priekš 3

gadiem aizgājis prom slavenākais zīlnieks. No 1726. g. vī-

zitācijās protokola pieskaitāmas vēl Ikšķiles draudze un Lēdur-

gas un Turaidas draudze.

1740. g. ģenerālvīzitācija Cēsu apriņķī, kas vairs neietilpa

Kampenhauzena rajonā, atklāja līdzīgas lietas. Piebalgā — bi-

juši „pūtēji", Lodē arī savs krodzinieks- „ārsts" un veselības

upe, Drustos bijušas ziedojumu vietas, no tām vienās mājās

tāda ar 13 akmens elkiem, Ramkā piekoptas dažādas burvju
mākslas un zināmas ziedojumu vietas, Palsmanē ar zīlniecību
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nodarbojies pērminderis Linde un izpostīta ziedojumu vieta

Antonija kalnā, Raunā nes ziedojumus vecās katoļu kapellas»

Jaunpilī arī dzīvi dažādi māņi, kas dara lielas galvas sāpes

mācītājam. — 1727. g. Smiltenē uzrādītās nebūšanas (ziedo-

jumi Māras dienās) droši vien arī turpinājās.

1748. g. ģenerālvīzitācijas kommisijai Cēsu apriņķī ienāca

vairāk vai mazāk noteiktas ziņas par dažādiem māņiem no šā-

dām vietām: no Liepkalna — par ziedojumu vietu, no Vietal-

vas par zīlnieku Alvīžu Reini, no Lubānas — par zīlniekiem

Zemīšu (Zewischke) Brenci, Dzērvīšu (Sehregesinde) Mikni v.

c, kā arī par dažādiem māņiem bērēs, no Cesvaines — par

māņiem bērēs, no Tirzas par veselības aku blakus kapsētai,
no Gulbenes — par ziedojumu vietām, no Alūksnes —

par

kādiem 14 zīlniekiem un par iznīcinātām ziedojumu vietām

gandrīz visās, it īpaši attālākajās mājās, no Apukalna (Lai-

cenes) — par dažiem zīlniekiem un vārdotājiem, no Gaujienas
— par burvi Virņu jeb Vierņu („Weroma") Reini un 17 iznī-

cinātām ziedojumu vietām, tā tad Einberga saraksts (sk. augšā

471. lp.) papildināts arī vēl vēlākos gaddesmitos. — No 1727. g.

vīzitācijās minama vēl Kokneses un Liezeres draudze.

Tā tad vispār kādās 35 Vidzemes latviešu draudzēs, t. i.

vairāk kā pusē no visām, 18. gs. pirmajos gaddesmitos kon-

statēti visādi māņi un pagānisma atliekas. Bet ne viss, kas

bija, tika atklāts. Pērminderi lielāko tiesu atbildēja uz jau-

tājumiem ar noraidījumiem un izvairīšanos. Zīlnieks esot kāds

svešnieks: igaunis (Mālpilī, Ropažos, Nētķinā, Valmierā v. c),
soms (Lielsalacā), bet pašu draudzes ļaudis pie viņa neejot

Norāda arī uz zīlniekiem kaimiņu draudzē: Burtniekos uz Rū-

jienu, Smiltenē uz Palsmani, Vestienā uz Ļaudonu. Ziedojumu
vietu apmeklēšanu reizēm uzkrauj svešniekiem, piem.: Allažu

un Vangažu draudzes latviešu pērminderi saka, ka mēdzot zie-

dot ļaudis, kas nākot no zemes augstienes (protokolā: „so

oben aus dem Lande gekommen"), pašu apvidus ļaudis to

nedarot Tirzas pērminderi arī apgalvo, ka pašu ļaudis aku

necienot (protokolā: „machten daraus nichts"), bet citi gan

ticot, ka tapšot, dzerot ūdeni un tai mazgājoties, veseli. Lie-

lāko tiesu viņi dod attiecīgās ziņas negribēdami, kad nevar

vairs lāgā tās noliegt, bet reizēm arī noteikti noliedz no sa-

vas puses ir zīlniekus, ir ziedojumu vietas (Lodē, Ērģemē,
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Ēvelē). Un taču šais draudzēs arī netrūka ziedojumu vietu.

Jo noteikti tas sakāms par Ērģemi, kur vēl 1836. g. mā-

cītājam P. Karblomam bij jāved īsts „krusta karš" pret „mā-

jas kungiem" un viņu kultu 45
. Apukalna draudzē ģenerālkom-

misijai nācās konstatēt, ka no pērminderiem nevar nekādas

ziņas izdabūt, kaut gan kāds muižturis un arī desmitnieks zin

šo un to noteikti stāstīt. Carnikavā mācītājs tur vienu otru

aizdomās, ka viņi apmeklējot zīlniekus, bet nevar neko no-

teiktu pastāstīt. Citādu garu jau izdveš pērminderu dekla-

rācija par ziedojumu vietām Salaspilī: viņi kalpojot tikai dzī-

vajam Dievam, un Raunā: ja arī būtu kāds gadījums, viņi to-

mēr turētos pie Dieva.

Visvairāk liekas aizdomīga gandrīz pilnīga veļu kulta no-

klusēšana. Kamēr vēl zviedru laiku vīzitācijās diezgan bieži

atzīmēta dvēseļu mielošana Visu dvēseļu dienā, 18. gs. pirmajā

pusē uz to tieši norāda še apstrādātie dokumenti tik nedaudz

gadījumos. 1713. g. konstatē Ēvelē, ka zemnieki klāj galdu
mirušo dvēselēm minētā dienā. 1726./1727. g. ģenerālvīzitācijā
min ziedojumus mirušo dvēselēm tikai Apukalnā un Madlienā,

bet Visu dvēseļu dienas svinēšana atzīmēta Katriņā un Maz-

salacā; par Liezeri sk. 476. lp. 1732. g. atzīmēts Skujenes
draudzes vīzitācijās protokolā, ka zināmos laikos lūdzot svēto

dvēseles ciemā. 1748. g. vīzitācijās protokolā vēl ir runa par

zināmiem māņiem un ziedojumiem bērēs Lubānā un Cesvainē;

bet pēdējā vietā tie jau attēloti diezgan nevainīgā veidā, —

kā nabagu apbalvošana pie kapa ar maizi, lai tie aizlūgtu

par mirušiem. Pa daļai gan arī ziedojumi kapellās ieskaitāmi

šai rubrikā (sk. augšā 473. lp.). —* Vēl 19. gs. uzrakstītās

bēru un veļu kulta trādicijas liecina, ka tām vajaga būt bi-

jušām dzīvām arī 18. gs. Vispār jāsamierinās ar to, ka doku-

mentos uzglabājušās ziņas nav pilnīgas.
Tomēr arī ar to, kas nāca klajā, pietika, lai ierosinātu no-

teiktu cīņu. Baznīcpriekšniekiem ģenerālkommisija atgādināja
uzmanīt zīlniekus un tamlīdzīgas personas („wenn hinkūnftig
sich allhie dergleichen finden wūrden") un vajadzības gadīju-
mā izmeklēt kopā ar mācītāju, vai „uzdotie ļaudis dziedina

ar zālēm, vai ar vārdiem („ob angegebenen Leute durch Krāu-

ter oder durch Worter curiren) un tādā kārtā ir krāpnieki,
bet pēc tam ziņot baznīcas virspriekšniekam, kā tās lietas
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atrastas. Atsevišķos gadījumos arī pati kommisija nopratināja

un sodīja apsūdzētos. Attiecoties uz ziedojumu vietām, at-

kārtoja 1693. g. noteikumus: pavēlēja pērminderiem nocirst ko-

kus vai sadedzināt tos, saspridzināt un sadedzināt akmeņus

un izmētāt atliekas, bet zemi uzvandīt un uzart. Baznīcpriekš-
niekam un mācītājam pašiem jāuzrauga, ka viss notiktu pa-

reizi, un par visu jāziņo baznīcas virspriekšniekam eventuālai

tālākai rīcībai. Gadījumos, ja ienāktu ziņas par dvēseļu mie-

lošanu draudzēs, mācītājam uzdeva ziņot par to attiecīgās vie-

tās, lai varētu sodīt vainīgos visā stingrībā.
Visas senlatviešu trādiciju atliekas 18. gs. pirmajā pusē

sadalāmas trīs grupās: dzimts kulta paražās, dabas reliģijas
kultos un dažādos burvības māņos.

Visas senlatviešu dzimts kulta paražas, kas daudz vē-

lākā laikā vēl noklausītas no tautas mutes vai noskatītas (to

izpildījumā) un uzrakstītas mūsu lielajos folkloras krājumos,
toreiz bez šaubām bij vēl daudz dzīvākas, spēcīgākas un krāšņā-
kas. Tām bij sava noteikta vieta ģimenes un mājas dzīvē bla-

kus baznīcas cēremonijām un rītiem, bet ne visas senlatviešu

trādicijas bij spriegumā ar baznīcas prasībām, un ne visas

tika apkarotas.

Cēremonijas, kas stāvēja sakarā ar bērna uzņemšanu dzimtā

un bij nogulsnējušās ap radībām un kristībām, kā par tām

liecina folkloras materiāli, nelikās esam pretrunā ar kristīgo
ticību un tāpēc arī nedūrās baznīcas pārstāvjiem acīs. Viena

otra tēva spītībā pret kristības termiņu ieturēšanu varētu var-

būt meklēt vēl senču reliģisko apziņu, un no otras puses —

centība cieši kontrolēt steigu kristību un nostādīt tās izdarī-

šanu zem muižas ļaužu atbildības būs jāuzskata par zināmām

aizdomām un neuzticību pret latviešu eventuālu nekristīgu kri-

stību trādiciju. Šādā virzienā varētu arī izskaidrot vienā otrā

vietā sastopamu parādību, ka ļaudis labāk liek bērnus kristīt

skolotājam, pērminderim vai kādam zemniekam, bet nenes tos

kristīt pie mācītāja un reizēm arī izvairās likt mācītājam ie-

svētīt negarīdznieku izdarītu kristību.

Visrupjākā veidā parāda šai ziņā savu nevērību pret baz-

nīcu un mācītāju Poguļu krodzinieks Miķelis Ropažu drau-

dzē, izteikdamies: Ja viņš gribētu savam sunim likt kristīt

bērnus, neviens nevarētu tur likt nekādus šķēršļus ceļā. Šis
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vīrs gan vispār tiek raksturots kā rupjš kustoniļsks cilvēks,

kas sitot un trencot savu sievu 46
.

Rubenes draudzes mācī-

tāja Stendera aizrādījums, ka viens otrs paturot bērnus ne-

kristītus ilgāk par noteikto nedēlu „bērna alus dēļ" (~um des

Kindes Bieres wegen"), šķiet, jāizskaidro tā, ka vilcināšanās

iemesls bijusi vēlēšanās sarīkot bērna kristībām pienācīgas dzī-

res, — tā tad trādicionālā kristību dzeršana bijusi svarīgāka
nekā ar likumu noteiktais baznīcas kristības laiks.

Zemnieku kāzās vēl pilnā mērā kūsāja senlatviešu dzimts

reliģijas paražas, un tāpēc kāzu svinēšana arī notika vai nu

pavisam neatkarīgi no baznīcas laulībām, vai ar tādu aprēķinu,
lai baznīcas laulība un baznīcas brauciens tiktu pakārtots senai

kāzu trādiciju gaitai. Lielākā vairumā draudžu, kā jau minēts,

kāzas svinēja darbdienās, un tikai dažās vietās piemin, ka

kāzas sākoties pēc laulībām: Allažu, Salas un Piņķu draudzē

— pirmdien, Krimuldā — četras, piecas līdz sešas dienas pēc

laulībām, Siguldā — dažas dienas vēlāk, Lielvārdē — dažas

dienas, pat nedēļas vēlāk. Pārsvarā, liekas, bij tendence sākt

kāzu svinības jau dažas dienas agrāk, kā tas vērojams īpaši

Apukalnā, Bērzaunē, Lazdonā (ziņas gan nenoteiktas: lielāko

tiesu kāzas iesākoties ceturtdien, bet mēdzot tās sākt arī otr-

dien), Ļaudonā, Palsmanē. Zīmīgs pie tam Apukalna baznīc-

priekšnieka aizrādījums, ka kāzas mēdzot sākt piektdienās un

svētdienās noturot līgavas vedības (~Heimfūhrung"), ar ko sa-

gānot svētdienu (Bvp 1748). Bērzaunē sākot dzīres sestdien

un dzerot visu nakti, tā ka nokavējot pat svētdien dievkal-

pojumu (Bvp 1748). Tāpat Palsmanē kāzas sāktas sestdienā

(Bvp 1740), un arī Ļaudonā tas gadījies (Bvp 1748). Lēzējums

par kāzu sākumu priekš laulībām nav tomēr diezgan drošs.

Katrā ziņā jau 18. gs. otrā pusē latviešu kāzas esot vispār

Cgemeiniglich") notikušas trešajā dienā pēc laulībām 47
.

Tā

kāzas palikušas noteikti šķirtas no laulībām, tikai starplaika

garums saskaņots (sk. augšā 465. lp.).
Kādas ietur kāzās īpašas tautiskas paražas, kādas izpilda

cēremonijas., kādas dzied rautas dziesmas, par to baznīca līdz

1740. g. nav interesējusies. Viņa atstājusi zemniekiem pilnīgu
vaļu, izņemot pašu kāzu dzeršanu, kas toreizējā tautas ap-

ziņā, liekas, bij nepieciešama sastāvdaļa visā kāzu svinībā.

Dzeršana notika arī citos ģimenes godos (kristībās, bērēs), bet
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fo tā laika dokumenti izoeļ mazāk. Laikam kristību un bēru

dzeršana ieturēja vairāk mēru, šie godi jau iekrita arī visādos

laikos, bet kāzas dzēra rudenī, kad visa raža bij novākta un

mājās valdīja zināma pārpilnība. Tad bij īstais kāzu dzera-

mais laiks, zemnieku kāzu sezona.

Zviedru baznīclikumi (KO XV 23 un 25) neprasīja parasto
kāzu cēremoniju grozīšanu, bet ieteica mācītājiem „atrunāt kā-

ziniekus no jebkādas pārmērības tiklab Dieva dāvanu sagata-

vošanā, kā arī baudīšanā un tāpat arī no jebkādas nebūša-

nas ar dzeršanu un trokšņošanu" un aizliedza pavadīt līga-
vaini un līgavu uz baznīcu ar bungām, šaušanu jeb citu ne-

pienācīgu troksni". Tas liecina, ka arī Zviedrijā toreiz vēl

svinēja trokšņainas kāzu dzīres, bet tur necentās tāpēc šķirt
kāzas no laulībām, tikai izkopt kāzu paražas kristīgā garā.

Vidzemē savukārt evaņģēliskās baznīcas cīņa pret pārmērī-

gu plašumu kāzu un kristību dzīrēs bij sākusies zviedru lai-

kos jau ar pašām pirmajām vīzitācijām un turpinājās vēl jo-

projām 18. gs., kaut arī bez redzamiem panākumiem.
Zemes likumos (1671. g.) bij īpaša nodala par zemnieku

kāzām, kas centās izskaust un ierobežot „nesātīgās un vis-

augstākā mērā kaitīgās zemnieku kāzas, ar kurām dažam la-

bam aiz lielas izšķērdības un noplītēšanas nedaudz dienās iz-

put pārtikas un uztura līdzekli, piekam arī Dieva dāvanas

šādās zemnieku dzīrēs ar ēšanu un dzeršanu tiek ne mazā

mērā nelietīgi lietātas." Zemnieku kāzu garumu noteica ne

vairāk kā 2 dienas. lelūdzamo viesu skaitu noteica pilnzem-
niekam arkleniekam 16 pārus, izsaimniekot atļāva 8 mucas

alus un 4 stopus brandvīna; citiem zemniekiem — samērā

mazāk, piem.: pusarkleniekam — 12 pārus kāzinieku, 6 mu-

cas alus un 3 stopus brandvīna utt. Dāvināt drīkstēja tikai

cimdus un linu jostas. Par katru pieliktu dzīru dienu drau-

dēja 10 dālderu jeb 10 pāru rīkšu liels sods, par katru pār
mēru ielūgtu viesi 2 dālderi jeb 2 pāri rīkšu. Muižturiem,

muižkungiem un muižu nomniekiem nāca iekasētais sods par

labu, bet draudēja arī pašiem sods, ja viņi piekāptos zem-

nieku paražu priekšā. Mācītājam pienācās pie laulībām atgā-
dināt šos noteikumus un sūdzēties par vainīgajiem vīzitācijās

kommisijai 48
.

1697. g. 4. martā bij izdoti vēl papildu notei-

kumi par zemnieku kāzām, kas pārmeta priekšniecībai piekā-
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pību nelaikā un neatbildīgu nevērību un aizrādīja, ka nevien

paši kāzu ļaudis pārmērīgi izšķiežot visu savu rocību, bet arī

kāzinieki, sanesdami dažādas ēdamas un dzeramas lietas, iz-

postot sevi, tā ka visai zemniecībai un viņu bērniem draudot

vislielākā nabadzība. Noteica, ka nedrīkst ielūgt vairāk par

12 pāriem kāzinieku, ieskaitot paša brūtes pāra vistuvākos

radiniekus, ka kāzas drīkst turpināries tikai līdz otrai die-

nai, un ka atļauts patērēt ne vairāk kā 4 mucas alus un 3

stopu brandvīna, bet tikai no paša brūtes pāra krājuma.
Gitu savestus ēdienus un dzērienus draudēja konfiscēt un pie-

šķirt pa pusei baznīcai un uzrādītājam. Noteikumu pārkāpē-

jiem draudēja jau zemes likumos noteiktais sods, bet uzbā-

zīgiem kāziniekiem 6 pāri rīkšu. Zemniekiem uzlika pienā-

kumu pieteikt savam muižturim ielūdzamos kāzu viesus. Pār-

mērību nosodīja arī kristībās un bērēs. Mācītājiem bij pie-

nākums nolasīt no kanceles šos noteikumus katru reizi, kad

šāds akts notika, bet it īpaši laulības gadījumos 49
,

1687. g.

noteikumi par svētdienas sagānīšanu (sk. augšā 463. lp.) no-

teica, ka kāzām jānotiekot īstā laikā, un ka svētdienas diev-

kalpojumus nedrīkst traucēt ar šaušanu, bungošanu, un vi-

sādām nepienācībām, kā ar pārliecīgu izēšanos un izdzeršanos

(ārgerliches Prassen und Vollsauffen), brēkšanu un kliegšanu,

ķildām un strīdiem, lādēšanu, zvērēšanu un kaušanos. Pār-

kāpējiem draudēja 2% dālderu liels naudas sods jeb divas

svētdienas „bluķī" (siekstā) priekš baznīcas durvīm. Uzdevē-

jam bij solīta 1/ 6 no naudas soda 50
.

Šie noteikumi, ko sāka stin-

gri ievērot 17. gs. septiņdesmito gadu vīzitācijās, bij pali-
kuši spēkā arī Krievijas virskundzībā.

Tikko bij zemnieki atspirguši no Ziemeļkara un mēra po-

stījumu sekām, radās viņiem atkal iespēja dzert kāzas pēc

senču tikuma, un to viņi arī darījuši. 1726./1727. g. ģenerāl-

vīzitācijas laikā baznīcas iestādes ar šo jautājumu vēl nemaz

nenodarbojās, jo dzīve to, liekas, vēl neprasīja. Bet 1739./Ī740.

g. vīzitācijās priekšraksti atrada jau par vajadzīgu cieši pie-

kodināt baznīcpriekšniekiem un mācītājiem uzraudzīt, lai zem-

nieku dzīres nepārkāptu stingros 1697. g. 4. martā izdotos

noteikumus. Mācītājiem īpaši atgādināja iepazīstināt zemnie-

kus ar augšā jninēto zviedru valdības patentu, ka kāzas, kri-

stības un bēres jāsvin „kārtīgi un kristīgi" (ordentlich und
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christlich begangen werden), īstajā laikā, netraucējot dievkal-

pojumu, ka sevišķi svētdienās rīkojot kāzas, jāsargājas pārkāpt
1687: g. 17. oktobrī izdotos noteikumus pret svētdienas sagānī-

šanu, ka par šādiem pārkāpumiem draudē nevien naudas sods,

bet arī kauna pilnā ieslodzīšana siekstā divas svētdienas no vie-

tas, ko gan noteic atvietot ar nostādīšanu pie kāķa. Aizliedz gan

arī pārmērību un izšķērdību (tiberfluft und Verschwendung)
kristībās un bērēs, bet viss smagums vērsts tieši pret ievie-

sušos piedauzīgo kāzu svinēšanu. Uzdeva lasīt stingros priekš-
rakstus vispār no kanceles, tad vēl atgādināt tos ļaudīm visos

atsevišķos godu gadījumos, bet it sevišķi kāzu sezonā, vēlajā
rudenī.

Šādu stingrību prasīja pati dzīve. Ģenerālvīzitācijas laikā

ievāktās ziņas liecināja, Jka līdz tam laba daļa mācītāju ne-

bij nemaz uzraudzījusi godu svinēšanu, nebij arī lasījusi priekšā
noteikumus par godu pārmērībām, kā to pavēlēja zemes li-

kumi. Baznīcpriekšnieki reizēm zin vairāk teikt par kāzu dzer-

šanu nekā mācītāji. Bet vienā otrā vietā arī mācītāji aizrādīja,
ka darījuši visu, kas bijis viņu varā, bet dzīru trādicija bij

pārāk dziļi iesakņojusies latviešu zemnieku apziņā un gribā.

Pērminderi, kam pienācās uzraudzīt kāzas un citas dzīres, arī

paši turēja svētu tēvutēvu paradumu un dzīroja līdz ar ci-

tiem. Vēl 1748. g. ģenerālvīzitācija konstatēja, ka itin visās

draudzēs, izņemot nabadzīgākās (Liepkalnu, Gulbeni [?] un

Gaujienu), svin kāzas ar pārmērībām ēšanā un dzeršanā („im

Fressen und Sauffen excediret") par spīti visiem aizliegumiem.
Liezeres pērminderi aizbildināja savu draudzi ar to, ka pa-

liekot kopā tik 2—3 dienas un izdzerot 2—3 mucas alus. Bet

Tirzā jau nosaka: kā Dievs katram devis, vienam vairāk, otram

mazāk, tā viņi arī vairāk vai mazāk nodzer un noēd savās

dzīrēs. Par koknesiešiem sūdzas, ka plītēšanā un izšķērdībā

viņi esot tā ieauguši, ka neviens otru nesūdz; dzīrēs aizvedot

viens otram alu un brandvīnu un tā piespiežot atkal saņē-

mējus līdzīgi atmaksāt. Kalsnavieši sākuši dzert kāzas jau baz-

nīckrogā tūlīt pēc laulāšanas, un tad reizēm dzēruši pat di-

vas nedēļas no vietas, „arī līdz otrai adventei". Cesvainieši

izdzerot kāzās 18—20 mucas alus, saaicinot milzumu viesu, un

visi muižas aizliegumi darīt alu esot veltīgi. Alūksnes baznīc-

priekšnieks nezin, ko darīt, lai novērstu dzīrošanu, ko viņš
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uzskata par ļaunu parašu, un Bērzaunes draudzes muižturi

lūdz ģenerālkommisiju novērst pārmērības, kas dažu labu zem-

nieku izputinot

Par Mazsalacas draudzi īpaši teikts, ka tur derības no-

tikušas Miķeļos (Bvp 1739); par citām vietām tādu tiešu ziņu

nav. Folkloras materiāli norāda arī uz Laideni (2. jūliju, t i.

Marijas apmeklēšanas dienu) kā derību noslēgšanas laiku 51
.

Vispār laikam tirgus dienās bij jaunekļiem un jaunavām vis-

lielākā izdevība tuvināties un saprasties.

Par dažādām parašām zemnieku kāzās baznīcas pārstāvji

nav toreiz interesējušies, un tās laikam varēja pastāvēt pilnīgi

netraucētas, ciktāl nesadūrās ar svētdienas svinēšanas notei-

kumiem un pārliecīgās dzīrošanas aizliegumiem.

Bēru svinībās dažādām tautas trādicijām ļāva vaļu, cik-

tāl tās nelikās stāvam pretrunā ar kristīgas baznīcas garu un

parašām. Neko nepienācīgu nemēdza atrast visās tais cēre-

monijās, ar ko mirušo izvada mājās un pavada līdz apbedīšanas

vietai, kaut gan jālēzē tur ir sapulcēšanās ap mirušā šķirstu

apbedīšanas priekšvakarā, ir senlatviešu apbedīšanas dziesmu

dziedāšana. Nav pat datu par to, vai vispār jau toreiz mēģi-

nāja izpildīt baznīclikumu priekšrakstu (XVIII 3) par šādu

nakts sanāksmju izskaušanu („Die Wachstuben sollen ganz ab-

gestellet werden").

Apbedīšanas vietas izvēlē ,kā jau augšā tēlots (sk. 460. ss. lp.),
ir noteikti vērojama griba turēties pie senču kapu vietām.

Gadījumos, kad nebij klāt mācītājs, ne skolotājs, ne cits kāds

baznīcas uzticības vīrs, bij iespēja arī pašā apbedīšanā izpildīt
dažādas senlatviskas cēremonijas. Piņķu mācītājs aizrāda 1723.

g. vīzitācijās protokolā, ka, viņam klāt neesot, ļaudis noliekot

mironi pie krogus („die leiche beym Kruge hinsetzten") un ap-

bedījot pa vecam („nach dem alten"), t i. pēc senām nekristī-

gām parašām. Šo aizrādījumu laikam drīkst attiecināt arī uz

citiem gadījumiem, un tāpēc baznīcas cīņai pret apbedīšanu

neatļautās vietās un bez baznīcas ziņas bij savs dziļāks pa-

mats. Tur sastapās dažādu reliģiju trādicijas. Ar evaņģēlisko

krustojās nevien senlatviskā, bet arī katoliskā.

Tiešas ziņas par mirušo dvēseļu mielošanu pec Ziemeļu

kara ir diezgan trūcīgas (sk. 480. lp.) .
Ēvelē zemnieki klājot
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Visu dvēseļu dienā galdu mirušo dvēselēm. 1726., 1727. g. vī-

zitācijās protokoli arī min Visu dvēseļu dienas svinēšanu Ka-

triņā un Mazsalacā, ziedojumus mirušo dvēselēm Apukalna drau-

dzē un mielastus kapsētā Madlienā. 1732. g. Skujenē stāsta,

ka zemnieki zināmos laikos aicinot svēto dvēseles viesos. Vispār

veļu mielošana liekas saplūdusi kopā ar katoļu svēto kultu

un ziedojumiem bijušās katoļu kapellās (sk. augšā 468. s. lp.).
Vairāk aizrādījumu par ziedojumiem kapos ir Vidzemes au-

strumdaļā. Ļaudonas mācītājs ziņo par visādiem māņiem, ko

lubānieši darot, it īpaši bērēs, likdami uz kapiem putnus, at-

slēgas, barību utt. (Bvp 1748). Cesvaines un Kraukļu pārvald-
nieks aizrāda, ka zemnieki mēdzot dot nabagiem maizi, lai tie

aizlūgtu par viņu mirušajiem; bet apbedīšanās notiekot arī

citi māņi („anderer aberglaube", Bvp 1748). Lazdonā vēl pār-
desmit gadus vēlāk ziņo, ka zemnieki svinot Visu dvēseļu dienu

un Visu svēto dienu, sarīkojot viņiem mielastu (Bvp 1775).
Šādas sporādiskas ziņas aizķer tikai nedaudz draudzes, bet

minētai parašai vajaga būt bijušai daudz plašāk izplatītai.

Dabas kulta ziedu vietas minētas augšā citētajā Tirzas

mācītāja Hofmaņa pārskatā (sk. 476. lp.): zināmi koki, ak-

meņkrūtis, vecas krāsnmatas, arī mājas un istabas. Citos sen-

rakstos minētas un pa daļai arī aprakstītas dažādas atse-

višķas ziedojumu vietas. Valmieriešu Pilāta mājās ir kāds

īpašs akmens pie vārtiem, Meijas mājās vairāki lieli akmeņi

uz kāda kalniņa dārzā (Bvp 1739). Allažos kādā vietā ir 3

akmeņi, salikti viens uz otra, un kādā citā vietā viens liels ak-

mens, pie kuriem nākot ziedot ļaudis no augstienes („so oben

aus dem Lande herkommen", Bvp 1739). Jāņa akmens elks

minēts Zvārtavas Lībiešos Gaujienas draudzē (sk. augšā 472. lp.).
Gatartiešu Vīļumos ir bijuši 13 elki, izveidoti no akmeņiem,
kas sacelti viens uz otra („von Steinen auf einander gesetzet

formiret"), un Mīlaksās kāds atsevišķs akmens kā ziedojumu
vieta (Bvp 1740). Liels akmens daudzināts Dūjas muižas tiesā

Liepupes draudzē (Bvp 1739). Smiltenē ziedojuši pie Tenisa

akmens („Tonnies stein", VAR V, 171), Blomos pie kāda veca

krusta akmens (Bvp 1774).

Koki vispār ziedojumu vietas minēti Gulbenes, Drustu,

Mālpils (Kannenieku mājās) un Tirzas draudzēs (Bvp 1739/1740).
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Ēveles draudzē 1713. g. vīzitācijās protokolā minēta liepa kādās

zemnieku mājās, eventuāli renceniešu Āmī („bei Aren einer

Bauersfelle"), 1739. g. protokolā norādīts, ka liepa esot bijusi

Ķeišu muižas tiesā („unter dem Hofe Keisen"), bet tad jau

vairs nevar par to nekādas ziņas savākt; skolotājs aizrāda gan

uz kādu svētu vītolu pie Spricēnu mājām renceniešos, ap kuru

aptaisīta sēta. īpašas sētas (Zāune), pie kurām izdarīta pir-

mo augļu ziedošana, min 1713. g. vīzitācijās protokols Ērģemes
draudzē. Valmieriešu Meijas Pēteris 1739. g. sētas vajadzību
motīvē: „lai ļaudis tur nenāktu un nepaliktu akli", kā tas jau

saimnieka mātei un vienam bērnam noticis. Zvārtaviešu Cuncu

Sīmaņa dārzā bijis kāds Vasarsvētku elks (sk. augšā 471. lp.).
Gulbenes draudzes 1748. g. vīzitācijā par ziedojumu vietām

apzīmēti pakalni („auf Hfigeln"), laikam apauguši kokiem.

Tieši min kokiem apaugušu kalnu kā ziedojumu vietu Valkas

un Lugažu draudzē, proti: „unfer Kagershof bei Rantihtsge-
sinde" (Bvp 1739). Agrāk minēts vēl kāds mazs mežiņš. Val-

mieriešu Meijas mājās ziedojumu vieta dārzā starp divām klē-

tīm uz kāda kalniņa, kur stāv lieli akmeņi, aptaisīta ar sētu.

Kā ziedojumu vietas min Jura kalnu (Jurris kalns) Limbažu

draudzē, Zilo kalnu, Austriņkalnu (Raunas dr.) un Antonija
kalnu Palsmanē. Arī citur daudzkārt daudzinātie kapu kalni

pazīstami kā ziedojumu vietas (sk. augšā 468. s. lp.).
Tirzā ziedo pie veselības akas blakus kapsētai (Bvp 1748).

Lodēniešos, mazākais, vaiņagus metuši arī upē, kur ļaudis
mēdza daudzu jūdžu garumā mazgāties, lai taptu veseli, vai

mazgāt to cilvēku drēbes, kam kāda vaina vai slimība (Sku-

jenes Bvp 1732. un 1740. g.).

Norādījumi uz atsevišķām dievībām, kam nesti ziedojumi

un svinēti svētki, ir stipri trūcīgi. Gaujienas draudzes elkiem

visiem katoļu svēto un kristīgo svētku vārdi (sk. augšā 471. s.lp.).
Latviski dievu vārdi minēti tikai pāris reizes. Lazdonā ļaudis
esot svinējuši „den baggaten Ūsiņ (ist Georgi-Tag)" un tu-

rējuši to vēl augstāk nekā svētdienu 52
.

Viens no augšā mi-

nētajiem Gatartas Vīļumu Jāņa 13 elkiem saukts par Ašgalvi

(„Spitzkopf"), ar ko laikam gan apzīmēts sacelto akmeņu vei-

dojums. Jaunraunas Vāvuļa saimnieks, cēlies no palsmaniešiem,

godinājis 1717. g. 3. novembrī savās mājās Bluķu dievu (VAR

V 122). Ūziņš latviešu mitoloģijā jau diezgan labi pazīstams.



489

Pirmo reiz, šķiet, viņa vārds minēts jau jēzuītu 1606. gada dar-

bības pārskatā no Rēzeknes un Ludzas apkārtnes s3
.

Bluķu

dievs laikam vedams sakarā ar daudzkārt daudzinātiem bluķu
vakariem. Ašgalvis minēts tikai šai vienā vietā.

Atsevišķus akmeņus vai akmens krāvumus, kas atgādināja
cilvēka tēlus, var iedomāties vienā otrā augšā minētajā zie-

dojumu vietā, kas stāvēja sakarā ar akmeņiem. Dzērbenes mā-

cītājs G. F. Baumgarfens kādā 1719* g. rakstītā Saimniecī-

bas Pārvaldei adresētā vēstulē sūdzas par ļaudīm, kas pielū-
dzot mežā akmens elku. Arī citos gadījumos, liekas, ar ak-

meni saistīja kāda gara jeb dievības klātbūtni. Valmieriešu

Pilātam akmenī pie vārtiem bij ierādīts „elka dievs".

Diezgan daudz ir ziņu par dažādiem ziediem un veltēm.

Ziedoja (cūkas) galu, vistu, gaili, olas, zupu, visu ēdienu un

dzērienu, īpaši sviestu, sieru, maizi, tad pirmos augļus no visa

(Erstlinge), īpaši no labības, no rudzu un miežu ražas, pie kā

pieder arī kanna alus 54
,
arī naudu, lakatus un lentas, slotas uc.

Augšā jau minēti kā ziedi arī vasks un vilna.

Valmieriešu Pilāts katru gadu Miķeja dienā uz sava ak-

mens pie vārtiem lējis alu, ziedojis 3 kumosus (mundevoll) gaļas
un vienu vistu un vēl uzlējis 3 karotes zupas. Prūšu Jēkaba
sieva liek vārītu cūkas gaļu bļodā un noliek to ar vienu kannu

alus uz mājas robežām; līdzīgus ziedojumus pārmet Meijas
Pēterim (Bvp 1739). Savādu ziedu esot ieteicis Ramkas pēr-
minderis Pakalniešu Šķērsts Piebalgas Vecoķeļķju Pēterim, lai

tas izārstētu savu zirgu, ko viņa kaimiņi Grinēnu Bērtulis un

Andrejs nobūruši, atriebdamies par strīdu kāda zemes gabala

dēļ. Vārīta ola jāsagriež 9 gabalos, jāpieliek 3 apiņu galvas
(Hopfenkopfe) un viens pīlādža kociņš puspirksta garumā, sa-

griezts 9 gabalos, un viss jāmetot uz strīdīgo zemes gabalu (Bvp

1740). Gatartiešu Vīļumu saimnieks ziedojis savam Ašgalvim
un tā biedriem visu ēdienu un dzērienu, iekam pats baudījis.

Ziemu ziedojot, viņš kur uguni, un 1739- g. šādā gadījumā viņam
uzkritis koks un nositis viņu ar abiem dēliem, 6 un 12 gadus

vecumā; pats sadzīvojis vēl 4 dienas, bet bijis bez samaņas

(ohne Verstand und Rede, Bvp 1740). Kādā alā pie Svei-

ciema Kuiķuļiem (Kullkūll) Bērtuļos ziedojuši naudu, lentas,

vilnu, kāpostus, gaļu un karašas (Karraschen, Bvp 1641, 1674

un 1739). Lakatus, lentas uņ naudu pie lielā akmens Dūjas
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anuižas tiesā ziedojuši tie, kas bijuši slimi, tā tad, pateik-
damies par iegūto veselību. Pie augšā minētās veselības akas

Tirzā noliek drusku naudas vai maizes, ko nabagi vēlāk da-

būjot baudīt. Jaungulbenes Būmaņos un Vecgulbenes Drepjos

(?, vācu teksts: Drepschen) ziedojumu vietās uz pakalniem

apakš dažiem kokiem atrastas „olas, slotas un tamlīdzīgas lie-

tas" (Bvp 1748). — Ausfriņkalnā Jurģos un Miķeļos sapul-

cējas ļaudis no kaimiņu mājām kopā ar svešiniekiem, sakrauj

kaudzē akmeņus, pārklāj tos ar segu un ziedo tur virsū sviestu,

sieru, maizi, gaļu, vilnu, vasku un naudu, ko tad savāc nabagi

(Bvp 1774 un 1814, saL augšā 473. lp.)

Krauklēniešu Pēter- jeb Kalna-Cērfelēs, pēc mācītāja Lenca

ievāktām ziņām, sausajā 1749. g. vasarā nodarbojušies ar sa-

baru māņiem (Lenčs raksta: Sohber oder vielmehr Saberru),
lai izsauktu lietu. Kaimiņi sanesuši kopā iesalu, izdarījuši alu

un dzēruši fo svaigu un siltu no žeira. Pa starpām kāds pakāpies
un uzlējis dzērājiem spaini ūdens, izsakot vēlēšanos, kaut Dievs

tā slacinātu viņu laukus. Šos māņus ļaudis apzīmējuši par

tēvu tēvu iestādījumu ss
.

Interesanti arī novērojumi par senču reliģisko trādiciju ko-

pējiem. Kārtējais dabas un mājas garu kults, pēc dokumen-

tiem spriežot, bijis saimnieku rokās. Tieši uz viņiem vairāk-

kārt norādīts protokolos, piem. jau atstāstītos gadījumos Val-

mieras, Drustu un Jaunpiebalgas draudzēs; arī Mālpils Kanne-

nieku svētais koks ir saimnieka Toma ziņā, kamēr viņa sieva

un meita ir tās, kas izstāstījušas pērminderim par viņa māk-

slu, ziedojumiem un „dievkalpo jumiem". Arī augšā jau mi-

nēti norādījumi, ka saimnieka sieva un meita turas pie baz-

nīcas, bet „tas saimnieks nav nekad gājis pie dievgalda" (sk.

augšā 445. lp.)
Tikai vienā gadījumā — valmieriešu Prūšos, pie tam kādā

nelaimē ar lopiem, par ziedotāju apzīmēta saimniece. Padom-

devēja šinī reizē bijusi saimnieka māsa Māris.

Vispār arī zīlnieku vidū tikai divreiz uzrādītas sievietes,

abas Alūksnes draudzē 1748. g., proti: kāda Vasila sieva Āluža

(protokolā: Wasilsweib Attusch, bet kārtējās baznīcas grāma-
tās vairākkārt jeb 'šHljla) bejāniešu Mikalkās un Susaru Līze

Ādāma muižas tiesā (Sussar Liese unter Schwartzbeck).

Dabas un mājas kulta kopēju novēršanās no baznīcas iz-
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skaidrojama ar apziņu, ka viņi kalpo citai ticībai un citiem die-

viem. Tāpēc arī, kā augšā minēts, pērminderi uzsvēra pretim

pārmetumiem savu turēšanos pie dzīvā Dieva. Zīmīgs Val-

mieriešu Pīlāta kalpa Anča stāsts par to, kā viņa saimnieks

novērsies uz elka kalpību. Viņš esot ataicinājis kādu veci no

Coras kroga (Sohrscher Krug), lai tas viņam palīdzētu pret

zirgu sprāgšanu. Vecis tad pie viena otra sliekšņa meklējis
elka dievu: veltīgi visur izmeklējies un apskatījies, beidzot

nonācis pie viena akmens pie vārtiem un teicis par to: tur

esot elka dievs. Uz šā akmens tad saimnieks Bērtulis vairāk kā

9 gadus ziedojis reizi par gadu pēc veča mācības zirgu ve-

selības dēļ. Veco igauni Bērtulis saucis par „fēvu" 56
.

Citādi tas ir jau ar zīlniekiem, vārdotājiem un ārsfētājiem.

Arī par tiem netrūkst tiešu vai netiešu norādījumu, ka viņi

neturoties pie baznīcas, piem. par Zemīšu Brenci Lubānā (Bvp

1748). Bet lielāko tiesu vārdotāji un it īpaši sāls pūtēji do-

mājas darbojamies labā saskaņā ar baznīcu un likumu. Tā

piem. annēniešu Gribažu Sīmanis Alūksnes draudzē netik vien

pārliecināts, ka viņa māksla tiklab dziedināšanā kā zīlēšanā

panākot vajadzīgo („seine Kunst... eintrāfe"), bet arī neesot

nekas ļauns, jo viņš nevienam ar to nedarot ļaunu, gan jo

vairāk labu (Bvp 1748). Virņu Reinis Gaujienā, atzīdamies,

ka ļaudis nākot pie viņa, meklēdami palīdzību „bērniem un

citām slimībām", un ka viņš arī tiem palīdzējis, cik nu vi-

ņam bijis padoma, — arī uzsver, ka neesot nevienam nekādu

ļaunumu nodarījis.

Šādos apstākļos jo vairāk saprotama kommisijas interese

dabūt zināt, kādi līdzekļi lietoti. Virņu Reinim jāskaita priek-
šā vārdi (~Beschwerungen") un jārāda, kā viņš sagatavo sāli

par dziedināšanas līdzekli. Kommisija konstatē „Dieva vārda

nelietīgu valkāšanu" un daudz māņticīgu žestu („mit vieien

aberglāubischen Geberden"), krusta zīmes, dažu lūgšanu un

„trijvienīgā Dieva svētā vārda" nelietīgu lietošanu.

Vēl pilnīgāki atstāstīta Naukšēnu Bērenta atzīšanās: „1) Ja

kāds cilvēks, lops jeb zirgs Ir tā ~ķerfs" (~so benommen")
un nāk vai tiek atvests pie viņa, tad viņš ņem 2—3 graudiņus

parastās sāls un sakot uz tiem šādus vārdus: Osi nof)ft tu neef-

tiftg garš lau toallaē tam 6tt>ef)tam garram un ftt>ef)tu $riftibu 3)rau*

3tbu, to lafetgu un muf)ftgu (Eenaibibu (~ dzīvību?). Pēc
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tam viņš dod atnācējam sali, iesietu draniņa, un liek to iedot

slimajam cilvēkam vai lopam, un tad tas topot vesels.

2) Ja cilvēks vai zirgs ko izmežģījis, tad viņš nelieto-

jot ne sāli, ne ko citu, bet tikai vārdus: ®aulinnl <2Heefmnt,

greefdjap ar ©eeroa

3) Pret rozi jālietojot šie vārdi, bez sāls un bez kā cita:

3auf)tt 9f)fell un Saunaš £eepa3 un faHa 6af)le. Tādus vārdus viņš

agrāk izmācījies no viena vīra, un kad tos izrunājot, slim-

nieks topot vesels." (Bvp 1739).
Tā pētījot pakal burvju vārdiem un viņu lietošanai, ģe-

nerālkommisija atrada, liekas, vienmēr, ka tie caurausti kri-

stīgiem elementiem, vai, kā kādā vietā protokolos atzīmēts:

„mit dem schāndlichsten Miszbrauch des Nahmens Gottes ver-

knupfet." Sāls pūšamo vārdu otrā pusē, piem., noteikti sa-

skatāmi izteicieni no trešā ticības locekļa. Izmeklējot apsū-

dzību pirmā baušļa pārkāpšanā, varēja pierādīt tikai grēku
pret otru bausli.

Tādēļ kommisija arī mīkstina spriedumu. Vainīgajam liek

pie sirds viņa noziegumu, liek solīties turpmāk ar šādām bez-

dievīgām un aizliegtām mākslām nenodarboties, un galu galā
Cēsu apriņķa ģenerālkommisija neiet pāri 5—6 pāriem rīkšu,

bet Rīgas apriņķa kommisija atlaiž Naukšēnu Bērentu svei-

kā, piedraudot 10 pāru rīkšu ir pašam, ir palīdzības meklē-

tājiem. Par elku dievību mēdza piespriest bargāku sodu: Pī-

lāta Bērtulis dabūja 10 pārus rīkšu un baznīcas sodu, kādam

igauņu burvim Nētķinā draudēja pat ar 20 pāriem rīkšu

pie kāķa. Par iešanu pie burvja kāds Mazsalacas draudzes lo-

ceklis 1743. g. sodīts ar 2 dālderiem (VAR V, 134). Viens

otrs mēģinājis pat citiem sariebt, apsūdzēdams tos buršanā un

burvju meklēšanā (VAR IV, 163).

Vispār ar vārdu „zīlnieki" toreiz mēdza apzīmēt arī vār-

dotājus, pūtējus, riebējus un citus, kas dziedināja māņu kārtā

(„auf aberglaubische Art curiren"). Burvja vārds („Hexen-

meister") lietots tik izņēmuma kārtā (Nēķinā, Apukalnā). —

Ne katru dziedināšanu uzskatīja par noziegumu, un kādu Ven-

tenu Jāni (unter Kawershof — Lugažu un Valkas draudzē)

vīzitācijās kommisija 1739- g. attaisnoja, jo viņš atbildēja, ka

neapvārdojot (bespreche), bet dziedinot slimus vīrus, sievas,

bērnus ar braucīšanu (durch streichen) un zālēm (Krāufer),
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kas aug mežos, un viņa kaimiņš („Meelot Jahn") arī aplieci-

nāja, ka neesot nekad nekā nepienācīga un aizliegta viņa dzie-

dināšanā novērojis. Uz līdzīgu spriedumu liekas varēja cerēt

arī lodēniešu Pluģu krodzinieks, kas «izdodoties par ārstu"

(„der sich vor einen docfor ausgebe und die leufe curire"
tJ

Bvp 1740). Par nosodāmu turpretim uzskatīja „ļaužu krāp-
šanu visādiem vārdiem", kā piem. izteicās viens pērminderis

Liepupes draudzē par kādu vārdotāju.
Tiešs zīlēšanas gadījums minēts Lugažos: Nagliņu Jānis esot

mākslinieks, esot solījis kādam zemniekam pagādāt zudušo ce-

puri un paņēmis par to 14 dālderi, bet nevarējis cepuri pa-

gādāt. Līdzīgs gadījums ar somu Jāni Lielsalacā. (Sk. 1739. g.

ģenerālvīzit. protokolu). — Ramkas Pakalniešu Šķērsts, lai uz-

zīlētu vainu, kādēļ slims kāds zirgs, sagriezis četrkantainus

maizes gabaliņus („wurfelweise"), uzlicis tos uz galda un tad

zīlējis („daraus ersehen"). (Bvp 1740., Jaunpiebalgā.)

Tādus, kas būra atriebības nolūkā, mēdza bargi sodīt, piem.

Ābolu Jānis Jaunraunā dabūja 5 pārus rīkšu tikai par drau-

diem likt noburt savu sūdzētāju (VAR V, 118.)
Savā dvēseju kopšanas darbā baznīca toreiz nenoliedza šādu

māņu iespēju, bet nostādīja tos par bezdievīgiem velna mākslas

darbiem. Lūgšanu grāmatā 93. s. lp. bij lūgsna „pēc žēlīgas
paglābšanas priekš vella un burvju pesteļiem", kurā bij la-

sāms:
„...

iet viņš dienās un naktīs apkārt, rūcams un bļau-
dams kā kāds plēsīgs zvērs un meklē mūs grēkos ieraut, jeb

pie miesas, mantas, lopiem, arumiem un citas nabadzības skā-

du darīt. Pie kuras blēdības viņa kalpiem burvjiem, savatnie-

kiem, vārdniekiem, zīlniekiem, laumām, raganām, sālspūžlē-

jiem, kannasraudzējiem, vilkačiem un tādiem gānikļiem tam

jāpalīdz, kas arīdzan viņa mācību labprāt pieņem un tam pa-

klausa." Atsaucoties uz Jēzus Kristus nākšanu pasaulē „tos

vella darbus izārdīt", lūgsna turpina: „tad mēs pie tevim

vien pielaužamies un lūdzam tevi, tā paša mūsu Pestītāja

JEzus Kristus labad, tu gribētu kā tēvs mūs glābt un nedz pa-

šam vellam, nedz viņa palīgiem, burviniekiem, zinātājiem jeb

citiem grēku gabaliem vaļas ļaut pie mums, mūsu lopiem un

kas mums rokā ir jebkādas blēņas darīt. Savaldi to un viņa

niknumu caur taviem svētiem eņģeļiem, — lai tie apkārt mums,

mūsu dzīvokli un mājas vietu lēģeri apmet, ka mēs priekš
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viņa ar mieru varam būt un ka viņš prot, ka tie, kas uz tevim

paļaujas, pa taviem žēlastības spārniem labi var paglābties../'
— Pretim reāliem elles spēkiem tā tad baznīca ieteica likt

reālus, bet vēl varenākus debesu spēkus. Tāpēc visi, kas ju-

tās burvju apdraudēti un turējās pie baznīcas, mēdza griez-

ties pie. mācītāja, izlūgdamies viņa aizlūgšanas baznīcā, no ku-

rām šķiet, gaidīja nevien sev palīdzību, bet arī burvim Dieva

sodu. līn vecākai mācītāju paaudzei nevarēja būt pret šā-

dām aizlūgšanām nekādu iebildumu, jo tās pilnā mērā iekļā-

vās viņu pasaules uzskatā.

Jaunākie mācītāji, kas uz māņiem skatījās kā uz iedomā-

tiem niekiem, jutās diezgan neveikli šādos apstākļos. Jaun-

pils mācītājs J. Bernhardijs nevarēja šai ziņā nekā saprasties

ar savas draudzes zemniekiem. Viņš, atsaukdamies uz vai-

rākiem līdzīgiem gadījumiem, tēlo savā dienas grāmatā šādu

piedzīvojumu. 1739. g. 9. augustā ieradies pie viņa sirmais

Ņemnaudu saimnieks ar 3 pāriem cāļu un vēlējies, lai mā-

cītājs aizlūgtu par viņu atklāti baznīcā, ka viņam nenotiktu

skauģu pieburtā nelaime. Viņš atradis savā druvā šad un tad

noliktas olas, gaļas gabaliņus utt.; viņa palagiem, ko viņš at-

stājis nakti durvju priekšā karājamies, atradušies caurumi un

viens otrs gabals bijis nogriezts. Šīs zīmes viņam likušās ne-

apšaubāms pierādījums, ka daži viņam gribējuši ko noskaust

(„ohne zweifel einen Schaden zugedacht"). Nu viņš neatlai-

dīgi pūlējies piedabūt mācītāju paglābt viņu no burvībām ar

baznīcas aizlūgšanām, bet mācītājs ne par ko negribēja uz

to ielaisties. Mācītājam bij aizdomas, ka Ņemnauda grib pa-

mudināt viņu uz Dieva vārda nelietīgu lietošanu (t. i. gaida
no mācītāja aizlūgšanas skauģiem Dieva sodu). Viņš pieso-

lījās samaksāt par cāļiem un ieteica labāk atstāt vainīgos bez

pelšanas nekā atklāti runāt par pesteļiem un varbūt pamu-

dināt vienu otru darīt pa jokam vēl vairāk tamlīdzīgas lie-

tas. Arī mācītāja aizrādījumi, ka paļāvība uz Dievu pasar-

gās viņu no visiem zaudējumiem, nepanāca neko. Mācītājs bei-

dzot jutās spiests apsolīt pieminēt no visa kaut ko kancelē,

bet galu galā, pārdomādams lietu, tomēr palika pie savas pirmās

apņemšanās 57
. Jādomā, ka vecais Ņemnauda palika nu lielā

uztraukumā un laikam gan griezās pie kāda zinātāja no pašu

ļaudīm, kas uzņēmās atburt skauģa pieburto nelaimi un viņam
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atriebt. Tā mācītāja atteikšanās, laikam, iedzina viņu vēl lie-

lākos māņos. Tamlīdzīgi uzskati kā Ņemnaudam bij, droši

vien, toreiz diezgan plaši izplatīti. Vēl 1764. g. Rūjienā un

1774. g. Alūksnē ziņoja vīzitācijās kommisijai, ka zemnieki,

atraduši druvā gaļas gabalus un olas, ejot pie mācītāja ar dā-

vanām, lai viņš aizlūgtu par viņiem un nolādētu burvjus.
Līdz ko gadījās kāda nelaime, vainu mēdza griezt uz skau-

ģiem un burvjiem, pat sapņu murgus lika uz viņu birkas (VAR

V, 123 un 149).

Raunēniešu Lielsfaidulis tiek turēts par burvi ar savu sie-

vu, un arī viņa pēcnācējiem ir slava, ka viņi turpinot šo zinti

(VAR V, 121). Tādā kārtā še apliecināts gadījums, ka burša-

nas māksla pāriet no paaudzes uz paaudzi mantošanas ceļā.

Vispār toreizējo māņticību un lētticību raksturo vēl ga-

dījums ar Ropažu draudzes zemnieku Peremiešu Sīmani, kas

1739. g. ģenerālkommisijas priekšā atzinās, ka viņš 3 reizes

bijis par vilkati. Šo mākslu viņam ~,uzdzēris" kāds nezināms

cilvēks vārdiem: lai tev notiek, kā man notika. Sastopot dzīv-

niekus, viņam rodoties reizēm kāre ēst viņu gaļu. Divas

reizes viņš tad kā vilkatis ilgi skraidījis pa mežiem apkārt,
kamēr neatskrējis atpakaļ pie noliktajām drēbēm un nav tapis

atkal par īstu cilvēku. Uzdzerdams atkal kādam nepazīsta-

mam, viņš beidzot ticis no savas nelaimes vaļā. — Sīmani no-

deva Rīgas apriņķa zemestiesai (Bvp 1739, Ropažos, Ikšķilē).
Hallistas un Karkus draudzes mācītājs J. Uke (Ucke) 1735. g.

iesūtījis savam prāvestam un caur viņu Virskonsistorijai īstu

pasaku par bezgalvjiem („ohnkopfige"), kas aizveduši no ga-

niem kādu ganu zēnu un meiteni. Šai pasakā — kurai mācītājs

pats, liekas,, ticējis — dīvainā kārtā sajaukti tautas pasaku
motīvi ar kristīgas leģendas elementiem, kas tēlo elles so-

dus par svētdienas sagānīšanu 58
.

Pastiprināta burvju vajāšana stāvēja laikam sakarā ār 22. VI.

1731. g. izdoto valdības patentu, kas piedraudēja stingrus so-

dus burvjiem un viņu cienītājiem 58a
.

Senrakstu ziņas par senlatviešu reliģiskajām trādicijām un

ticējumiem, kas sastopami 18. gs. pirmajā pusē, liecina, ka

laba tiesa latviešu zemnieku, īpaši saimnieku, vēl diezgan sīksti

turas pie tiem, bet tiem pie jaukušies arī dažādi kristīgi, gal-
venā kārtā katoliski elementi.
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8. Latviešu zemnieku netikumi. Netikumu starpā pirmā vietā

minama dzeršana. Uz fo pavedināja muižturu krogi, kas

atradās i baznīcai blakus, i citur ceļmalās, bet jo lielā skaitā

katrā pilsētiņā un miestā. Tā Smiltenes miestā 1727. g. bijušas

pavisam tikai 10 ēkas, bet 7 no tām bijuši krogi, katrai mui-

žai savs (Bvp 1727). Valmiera raksturota 1734. g. kā īsta alus

un brandvīna tirgotavu pilsēta („bestehend aus lauter Bier

und Brantwein Schenken") un kā ļoti bīstama zemniekiem,

kas nāk uz baznīcu 59
. Krogi bij toreiz Vidzemē tik parasta

lieta, ka tie vienam otram mācītājam bij ieskaitīti algā. Tā

Krimuldā mācītājmuižai piederēja krogus pie baznīcas (Bvp 1729

un 1739). Ikšķilē mācītājam krogus ienākumi ir piešķirti algā,
un 1724. g. atnākušais N. f. Skodeiskijs lūdz vīzitācijās konv

misiju atņemt viņam krogu kā nepienācīgu un nodrošināt tai

vietā ienākumus no muižām naudā un graudā (Bvp 1726). J.

B. Fišers, būdams Burtnieku mācītājs un turēdams tai pašā

laikā Dūres muižu, steigtin steidzās uzcelt noplēsto Dūres

krogu, pievirzīdams to pēc iespējas tuvāk baznīcai un mācī-

tājmuižai (sk. augšā 172. lp.).
Šādos apstākļos zemnieku baznīcas gaitas mēdza izvērsties

par žūpošanu. Pavēle slēgt krogus no septiņiem sestdienas va-

karā līdz četriem pēc pusdienas svētdienā un aizliegums kro-

ģēt pa dievvārdu laiku (sk. augšā 378. un 464. un 467. lp,) te

maz ko līdzēja. It īpaši pilsētiņās un miestos norisinājās svēt-

dienās neglīti un trokšņaini skati. Cēsīs tādi bijuši novēro-

jami 1711. g. (sk. augšā 81. lp.) un droši vien arī vēlāk. Lim-

bažu mācītājs Fike sūdzējās 1730. g. Virskonsistorijai, ka svēt-

dienās krogi lielāko tiesu kroģējot arī pa baznīcas laiku, tā

ka ļaužu vidū ceļoties dažādas nekārtības un svētdiena tie-

kot sagānīta 60
.

1739. g. vīzitācijās laikā atkal ir runa par

dzeršanu un kaušanos svētdienās, bet pilsētnieki mēģina uz-

velt vainu uz muižu amatniekiem. Aizrādījums, ka ar lielu lūg-
šanu varot pa dievkalpojuma laiku dabūt krogos vienu stopu

alus, atļauj vēl daudz ko piedomāt klāt Par lielām brentē-

niešu dzeršanām svētdienās Blusu krogā pie Lugažu baznīcas

ienāk ziņas 1739. g. vīzitācijās kommisijai. Ja vīzitācijās kom-

misija būtu bijusi vērīgāka un mācītāji un baznīcpriekšnieki at-

klātāki, tad šādu tiešu ziņu būtu droši vien vēl vairāk, bet

arī ar to, kas zināms, pietiek, lai liecinātu, ka šādas lietas ka-
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vēja un traucēja dievkalpojumus un ārdīja to nozīmi. Pie-

mēri atrodami augšā 378. s. lp.

Krogu posts atsaucās arī zemnieku māju dzīvē. Olēniešu

Ruļļu ļaudis Cesvaines draudzē atzīstas savam mācītājam, ka

mājas tuvums krogum dodot biežu izdevību sadzerties, un strīdi

pušelnieku starpā tur parasta lieta. Līdzīgas lietas vērojamas

krauklēniešu Svelmbeķī, kur plēšas tēvs ar māti, dēls ar

tēvu, māti un paša sievu, īpaši, kad sadzērušies. Mācītāja sprie-

dums skan: „Tēvs arī cūka", jo viņš, apmeklējis māju, atrod

saimnieku krogū tā piedzērušu, ka tas nevarējis mēli paku-
stināt 61

.

Zemnieku mājās dzeršana bij parasta visos godos (sk. augšā

81. un 483. ss. lp.) un svētkos. īpaši rudeņos, — kad pēc ra-

žas novākšanas svinēja apkūlības, kad iekrita lielākā daļa tirgu

un kad mēdza iekārtot arī kāzas, — dažam labam gadījās no-

dzīvot dienām un pat nedēļām ilgi vienā reibumā (sk. piem.

augšā 485. lp. par Kalsnavas draudzi). Dzelzaviešu Griguļu
ļaudis atzīstas, ka dzerot labos gados 62

,
un šis norādījums lie-

kas būt raksturīgs tā laika latviešu zemniekam. Arī augstajos

svētkos zemniekiem bij vislielākā iedzeršana („der groflte Ge-

soff unter der Bauerschaff"), kā to konstatē kā vispār pazī-

stamu faktu Cēsu apriņķa vīzitācijās kommisija 1732. g.

Dzērumā izdara arī dažādus noziegumus. īpaši ķildas un

kaušanās ir dabiskas piedzeršanās pavadones. Augšējos pie-

mērus var viegli turpināt. Ķempēniešu Maisiņa saimnieks Jā-

nis pazīstams kā kārtīgs žūpa un dauza dzērumā („in vollem

Muhte") savu tēvu un māti; ķemeriešu Milnašķu Juris dzē-

rumā trako, kaujas un nežēlīgi dauza mazus bērnus (Bvp 1739

Ēvelē). Vesela rinda līdzīgu gadījumu minēta Lenca ziņojumā

par māju apmeklēšanu Cesvainē. Arī citus kaušanās gadījumus
gandrīz bez izņēmuma varēs griezt uz alus un brandvīna bir-

kas, piem., kad rencēniešu Letenu Indriķis sitis savu tēvu (Bvp
1739 Ēvelē). Dzeršanas dēļ dzelzaviešu Lejassmenu Andrejs

zaudējis stārasta vietu, bet Kapapaļaidu (Kapupļaidu) Jānis,
tecinādams muižas brandvīnu, dzēris to un nesis uz mājām,

un beidzot nodzēris ceļā muižas vezumus, palikdams vairākas

nedēļas prom no mājām. Draukšļu Jāņis Āraišu draudzē, at-

griezdamies no sagatavošanās uz dievgaldu, dzer Sarkaņu mā-

jās divas dienas un pinas ar sievietēm (VAR 111 73). Ļaudīm
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ir pat savs attaisnojums dzeršanai: olēniešu Sūles Murānu

saimnieka māte Mārgieta, akla, bet gudra sieviete, atbild mā-

cītājam (kas apprasās par dzeršanu), ka bez dzeršanas jau ne-

varot dzīvot ne mācītājs, ne kungs 63
. Dzeršana ir bijusi tik

parasta lieta, ka viens otrs ieradās pilnā pat vīzitācijās kommi-

sijas priekšā, kā piem. Rikteres Ķempis Pēterupē 1731. g.,

Boļa (Bohline) Jukums Ēvelē 1739. g., arī par vilkata „amatu"

nopratināmais Peremiešu Sīmanis (sk. augšā 495. lp.). Kom-

misija šādus gadījumus sodīja diezgan bargi, nevien ar nau-

das sodu, bet arī ar rīkstēm. Diemžēl plītēšanu krogos un

dzīres mājās, kas bij visa ļaunuma sakne, nemēģināja un ne-

varēja izskaust. Rodas iespaids, ka vairāk tikai baznīcas dar-

binieki, bet jau pavisam reti muižturi sajūt dzeršanas postu,

un domā par tā mazināšanu. Zviedru laiku dedzīgā cīņa pret
dzeršanu ir Krievijas virskundzībā un muižnieku privilēģiju
valdībā visumā aprimusi.

Atsevišķos gadījumos minētas arī dzērājas sievietes. Kok-

neses mācītājs G. Rīmanis redzējis ziemsvētkos krogū piedzē-
rušu sievu (Bvp 1748). Dzelzavas muižā dzīvo Mārgieta, kas

sākot slepeni žūpot 64
.

Dažādu varas darbu starpā īpaši duras acīs gadījumi, kad

dēli jeb vispār jaunākā paaudze sacēlušies pret vecākiem un

situši tos. Šādus piemērus senraksti atzīmē vairākkārt (VAR

111, 73; IV, 143; V, 71 un augšā minētais Lenca ziņojums, sk.

dažus piemērus 497. lp.). Ziņu tomēr par maz, lai varētu

ko vispārināt. Ir iespējams, ka šādus gadījumus īpaši izcēla,

jo noziegumus pret vecākiem nosodīja stiprāk nekā pret ci-

tiem cilvēkiem. Bet var gan būt, ka tais izpaudās kāda latviešu

zemnieku dzīves sabiedriskā īpatnība: veco un jauno cīņa par

saimnieka varu (Indrānu problēma).

Ļoti daudz ir ziņu par zemnieku zādzībām muižā, ko vē-

lāk brāļu draudzes vadoņi apzīmēja par vienu no diviem gal-
venajiem latviešu „klēpja grēkiem", proti, viņi neturēja muižas

apzagšanu ne par kādu grēku un domāja, ka viņi ņem tikai

to, kas viņiem pienākas un kas „viņu senčiem ar varu at-

ņemts" 65
. Augšā attēlotā Kapapaļaidu Jāņa rīcība vēl izskai-

drojama ar dzeršanas kaislību, bet citos gadījumos jau pa-

visam skaidrs ir princips — ņemt no muižas ražas, kur un

cik vien iespējams. Zemnieki paši taču bij visi kopā to sa-
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gādājuši. Apzog muižas laukus; dzelzaviešu Ļaidu ļaudis reiz

izkūluši muižas labību uz lauka un salmus atkal salikuši sta-

tiņos, bet vecgrasēniešu Mežkūrānu saimnieka dēls Anšs kopā

ar Auziņu Maču nozaguši 3000 sauju linu. Tā zog labību,

maizi, iesalu: sievietes, maļot putraimus, pievāc tos; vīrieši,

žāvējot iesalu, nogādā pa maisam savā rīcībā (dzelzaviešu Ješ-

ku Bromals kādreiz nozadzis pat veselus 3 maisus). Arī mui-

žas vistām un aitādām nav devuši mieru. Sevišķi, braucot

ar muižas vezumiem, nekad gandrīz nenogādāja tos neaiztiktus

galā, piem. notecināja no brandvīna vātīm arī sev kādu tiesu.

Pat klētis un siena šķūņi ir tikuši apzagti. Lenca ziņojums

par Cesvaines draudzi piemin kādu lielu muižas klēts apzag-

šanu Engelharta pagastā, kuras dalībnieki nav dabūjami ro-

kā 66
.

Arī stārasts apzog muižu tāpat kā visi zemnieki.

Par zādzībām pašu zemnieku starpā nav nekādu ziņu. Ga-

dījums, ka Reinholda kalps Limbažos rupji apzog savu „mai-

zes kungu" ir augšējiem līdzīgs. Arī vecā Katriņas ķestera

paradums piesavināties naudu no upuru maka, ejot ar to augšā

uz baznīcas kori 67
,

ir tikai viens no piemēriem, ka latviešos

nebij iesakņojusies tiesiskā nojēga par kungu un baznīcas

mantu.

Šīs parādības novērtēšanai noderēs kāda ziņa par Valmier-

muižas saimi. Ģenerālienes Hallartes vācu kalpotāji bijuši rupji

un nevaldāmi (rohes und unbāndiges Volk), kas sevišķi jū-
tams tais laikos, kad pati ģenerāliene slimojusi un nav va-

rējusi rīkoties saimniecībā. Pāris gadu laikā viņa tāpēc at-

laidusi 12 kalpotājus un kalpotājas un pieņēmusi blakus vie-

nai vācu kalponei 2 zemnieku meitas, kā arī ieģērbusi su-

laiņu livrejās zemnieku jaunekļus
68

. Redzams, ka muižas vācu

saime toreiz nerādīja latviešu zemniekiem nekādus labus uz-

ticības paraugus, bet ka labu kungu kalpībā latvieši un lat-

vietes izrādījušies krietnāki.

Vēlāk brāļu draudzes ietekmē latviešu zemnieki apzinīgi

raisījās vaļā no muižas mantas zādzībām un netikvien atzi-

nās kungu priekšā un nolūdza viņus, bet vienā otrā gadījumā
nesa pat kungiem atpakaļ netaisni ievilktās vērtības 69

.

Par otru latviešu „klēpja grēku" brāļu draudzes vadība uz-

rādīja vaļību dzimumu satiksmē. To veda sakarā ar zemnieku

saspiesto dzīvi mājās jeb rijās — šaurās telpās, kur abiem
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dzimumiem nācās gulēt kopā un citam starp citu, kā arī ar

agrā bērnībā uzsāktajām ganu gaitām, kas bērnus iepazīsti-

nāja ar kustoņu dzimumdzīves parādībām. Brāli raksturoja
asiem vārdiem zemnieku „zināmu necienīgu nedabisku miesas

dzīvi" (gewisse schāndliche unnatūrliche Fleischlichkeit), bet

patiesībā gan nevar runāt par kādu izvirtības stāvokli. Tas ir

savā ziņā pirmatnējs dabisks dzimumdzīves uzskats un veids,

kam grūtie zemnieku dzīves apstākļi un dziļāku kristīgu ie-

tekmējumu trūkums nav ļāvuši visā pilnībā pacelties apgaro-

tas, turklāt baznīcas likumiem normētas laulības un dzimumu

dzīves līmenī. Senrakstos sastopami dažādi norādījumi par kop-

dzīvi, kas nodibināta bez baznīcas ziņas un svētības, neievērojot

pat baznīcas likumu noteiktās robežas. Viens bij sagājis kopā

ar pārāk tuvu radnieci, piem. mātes brāļa atraitni (sk. augšā

62. lp.), otrs dzīvoja kopā ar savu izredzēto bez baznīcas lau-

lības, pat vairākus gadus (VAR IV, 111 un 128) 7°. Diezgan
bieži sastopamas sodu sarakstos personas, kas sodītaš ar nau-

das sodu par pāragru dzimumu satiksmi (pro intempestivo

ooncubitu), t. i. priekš baznīcas laulības (piem. VAR IV, 111;

V, 63). Jautājums par ārlaulības bērniem jāatstāj pagaidām
atklāts, kamēr nav savākti visi statistiskie dati no baznīcas grā-

matām. Baznīcas vīzitācijās šim jautājumam arī piegrieza vē-

rību un starp citu apvaicājās, vai par ārlaulības bērnu kri-

stīšanu mācītājs neprasot vairāk nekā par citiem.

9. Latviešu daba. No pāris gaddesmitiem savākti dati nedod

iespēju galīgi un pilnīgi noskaidrot latviešu zemnieku dabas

pazīmes. Taču viņu toreizējā rīcība un svešzemnieku sprie-

dumi par viņiem atļauj zināmus slēdzienus šai virzienā.

Blakus atsevišķu pietistu spriedumiem (sk. piem. Blaufūsa

vēstuli augšā 246. lp.) visvairāk minamas ziņas no brāļu drau-

dzes aprindām. Ceistas sinodē Nīderlandē 1746. g., pārrunā-

jot darbības turpināšanu latviešos, brāļi sprieduši: «Latvieši

ir svētie, salīdzinot ar igauņiem. Latviešiem ir mīksta sirds,

bet igauņi ir pēc dabas cieti kā tērauds un akmens. Latvieši

tur mīļus, bet igauņi ir pēc dabas naidīgi (feindselig). Lat-

vieši ir pieklājīgi (hoflich) pret svešniekiem, bet igauņi stūr-

galvīgi un nelaipni." Kāds atsevišķs brālis vēl liecinājis: „Lat-

vieši ir jautri (aufgerāumt) un sliecas uz vieglprātību, bet



501

igauņi drūmi (finster) un melancholiski; tāpēc arī notiek, ka

atgriezušies igauņi ir pamatīgāki (grūndlicher) un pastāvīgāki
nekā latvieši" 71

.

No Buntebarta 1746. g. 11. septembrī uzrakstītā ziņojuma

par Latviju minama viņa atsauksme par latviešu precībām,
kurās katrs meklējot tikai savu patiku un ērtību (sk. arī

augšā 454. lp.). Vispār latvieši tiecoties uz augstprātību („in-

cliniren zur Hochmut") un nicinot nabagu 72
.

Hernhūtes pilnvarnieks Gregors, kas 1774./1775. g. vīzitēja
latviešu brāļu draudzes, nodeva par latviešiem šādu sprie-

dumu: „Tiklab latviešu ārējais izskats, kā arī viņu domāšanas

veids ir vēl vairāk apgaismots, nekā igauņiem, kas izskaidrojams,

šķiet, ar lielāku igauņu verdzību. Citādi man šie (latvieši?)
izlikās arī vientiesīgāki un tie (igauņi?) — vairāk nosliekušies

uz patmīlības pārmērībām un tamlīdzīgām lietām (jene zu Aus-

schweifungen von Seiten der Eigenliebe und dergleichen ge-

neigfer vorgekommen)". Sapulces latviešos ritot vieglāk und

omulīgāk. Bērni esot ļoti glīti un jūtīgi („hūbsch und ge-

fūhlig"), kamēr vēl mazi un vientiesībā staigā savu vecāku

ceļu; bet vēlāk daudzi pārvēršoties pavisam uz pretējo pusi 7
3.

Šais raksturojumos pa daļai izpaužas īpatnējais brāļu drau-

dzes dievbijības viedoklis, bet aiz visa tā saskatāmi daži aiz-

rādījumi, ko apstiprina arī citi dati. Latviešu zemnieks liekas

toreiz vēl saglabājis zināmu pirmatnējības un dabiskas vien-

tiesības raksturu, kas izpaužas atklātībā un sirsnībā, kā arī

dzīves priekā un pat vieglprātības tieksmēs. Praktiskajā dzīvē

tas diezgan cieši ievēro arī savu ērtību un iegūto stāvokli.

Pietistu atsauksmēs vēl izpaužas norādījumi uz latviešu zem-

nieku rupjību, mežonību un juteklīgu nesavaldāmību. Tur jau
runā augstākā vairāk izsmalcinātā kultūrā iesakņojies intelli-

ģents, kam toreizējās zemnieka dzīves grūtības bij grāmata

ar 7 zīmogiem, un kas tāpēc viegli varēja krist pārpratumā

un uztvert smagus materiālus apstākļus un sabiedrisku bez-

tiesības stāvokli par gara rupjību. Starp abiem bij dziļa plai-

sa, un ne katrs varēja atrast tai pāri ceļu. Visdziļāk tā saskatā-

ma mācītāja J. Bernhardija spriedumā par latviešu zemnie-

kiem viņa dienas grāmatā (diārijā), sk. augšā 237. un 494. lpu

Vārdi, kādos viņš attēlo savu sarunu ar veco Ņemnaudu, lie-
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cina, ka viņš nemaz nav bijis spējīgs saprast vientiesīgo vecīti,

kas baiļu pilns lūdza viņu palīgā pret skauģu burvībām: „Viņš

sauca mani savā runā te par kungu, tēvu, mācītāju, te par

kundziņu, te deva man apzīmējumu (Epitheton) „žēlīgs", te

„godīgs" uti., ko zemnieki taču citādi nemēdz darīt, proti

runāt ar šādām dažādībām, kas taču nozīmētu lielu nekau-

nību (Impertinence). Viņa stāvokļos bij arī tas gan ļoti ļauni

(ūbel) no viņa puses, ka viņš 3 vietās gāja pamīšus no vienas

uz otru un beidzot, drusku pieliecies, gribēja man it kā ieska-

tīties vēderā („mir gleichsam m meinen Unter-Leib durch-

gucken wollte"). Kāda bezkaunīga izturēšanās! („Pfuy des un-

gezogenen Verhaltens")." Šo gadījumu Bernhardijs tēloja kā

raksturīgu piemēru visādiem niķiem („Chicanen"), pa daļai

vārdos, pa daļai stāvokļos un vaibstos, ko ļaudis dara, nāk-

dami pie viņa. Ļaužu izturēšanās viņam rādījās uzbāzīgi rupja

un bez goddevības („das gar unbescheiden grobe und unehr-

erbietige Verhalten"), un viņš baidījās apmeklēt zemniekus

mājās. Viņš atturējās arī no dvēseļu kopšanas, jo uzskatīja

ļaudis par melu pilniem un viņu izteicienus par nevaļsirdīgiem.
Arī citādi viņš atradis ļaudis pie daudzām bērnišķīgām blēņu
lietām („bey andern rechf lāppischen nichtigejn Dūngen

mehr") 74
.

—Šo uzskatu subjektīvais raksturs top jo skaidrs,

ja salīdzinām tos ar augšējām brāļu atsauksmēm: pēdējie bij

pratuši atvērt aizzīmogoto grāmatu — latviešu zemnieka dvē-

seli.

Arī aiz iepriekšējā apakšnodaļā (496. ss. lp.) raksturotiem

netikumiem saskatāma vēl dabiska pirmafnējība. Dzeršana ģi-

menes godos un rudens svētkos sakņojās dabas bērna dabiskā

baudas priekā, kas lauzās uz āru dzīves izcilajos brīžos. Bet

klāt bij nākusi vēl zemes kungu krogu politika, kas gribēja
pelnīties ar zemnieku apdzirdīšanu, un zemnieka smagie dzī-

ves apstākļi, kas skubināja vienu otru meklēt ikdienas grū-
tību remdējumu un priecinājumu alū un brandvīnā. Un tā

dzīves priecīgais zemnieks bij tapis par vieglprātīgu žūpu. —

Abu dzimumu savstarpēja brīvāka satiksme, meklējot sev dzī-

ves biedru un iepazīstoties ar viņu, bij dabūjusi netiklības

raksturu tikai sadursmē un cīņā ar baznīcas ētiku un pēc-
kara laika tikumiskā sabrukuma ietekmē. — Arī patvarīga
muižas mantas piesavināšanās nebij bez sava dabisko tiesību
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pamata. Tikai dzimtscilvēka verdzības stāvoklis piedeva at-

sevišķajiem gadījumiem un paņēmieniem neglītu zādzību rak-

sturu. levērojot zemnieku cilvēku tiesības un nostādot tos cil-

vēcīgos dzīves apstākļos, būtu bijis iespējams vislabāk un vis-

sekmīgāk karot arī pret viņu netikumiem. Arī sirsnīga reli-

ģiska celsme te spēja jau daudz ko dot, kā to liecina vēlākie

brāju draudzes panākumi zemnieku dzīves tikumiskā ietekmē-

šanā.

Apstākļi (sk. augšā 244. ss. un 384. ss. lp.), kādos baznīca

darīja savu reliģiskas tikumiskas ietekmēšanas darbu, atklāj

diezgan jūtamu spriegumu starp baznīcas nodomiem un lat-

viešu zemnieku uzņēmību. Atraušanās no katķisma jeb „bēr-

nu mācības" bij parasta parādība un tika bieži iztulkota par

zemnieku naidu pret kristīgo ticību. Apukalna draudzē, piem.,

ziņoja, ka zemnieki nesūtot bērnus skolā nevien aiz naba-

dzības, bet arī aiz spītības (Widerspenstigkeit) un draudē-

juši piekaut ziņnešus pērminderus (Bvp 1748). Ļaudonas mā-

cītājs J. Neudāls atkal spriež, ka vecāki tāpēc nepieturot bēr-

nus pie mācības, ka viņiem neesot liela patika uz dievbijību

(„zur Gottesfurcht nicht viel Lusf", Bvp 1748). Bet īstenībā

te parādījās tikai ass nemiers ar toreizējo mācības veidu un

laika garu, ar tā laika baznīcu un tās darbinieku vairākumu,

kas pūlējās taisīt ceļu uz latviešu zemnieku sirdīm, noklājot
to atmiņā iekaltiem katķisma gabaliem. Tāpēc jau arī visi tā

laika labākie un apzinīgākie mācītāji, it īpaši no pietisfu vidus,

meklēja citu ceļu un gribēja izmēģināt citas metodes. Bet tad

viņiem nācās sastapties vēl jūfamāk ar latviešu zemnieku ne-

uzticību pret vācu kungiem. Zemnieki apzinājās tik maz laba

no viņiem saņēmuši, ka negaidīta viņu tuvošanās un labvēlība

radīja tikai aizdomas un sastapa atturīgu vēsumu, pat asu

spītību. Un tāpēc rosīgajiem mācītājiem un muižturiem vaja-

dzēja visā nopietnībā un dedzībā karot nevien par saviem no-

lūkiem, bet arī par savu personu, un tas ne katram bij pa

prātam un pa spēkam. Pat Valmiermuižā, kur Hallartu, se-

višķi Hallarfa kundzes, gādība par zemniekiem bij kļuvusi par

parunu, šāds neuzticības gars pret vāciešiem nebij pilnā mērā

izskausts. Kad 1737./1738. g. ziemā pirmie Hernhūtes sūtņi mē-

ģināja tuvoties muižas latviešu kalpotājiem, viņi sastapa vis-

pirms naidu, izsmieklu, zobošanos, lamas, un tikai ar neat-
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laidīgu nesavtīgu pacietību ieguva beidzot zemnieku uzticību

un līdz ar to pirmos sirsnīgos piekritējus. Tik liels bij lat-

viešu „iedzimtais naids un verdziskās bailes pret vāciešiem" 75
.

Zemnieku naids pret vācu kungiem dabiski vērsās arī pret

baznīcu, ciktāl tā viņiem šķita kungu lieta. To laiku vidusmēra

zemnieka acīs baznīca bij pārāk cieši saistījusies ar pastāvošo

kārtību. Vācu kungi uzspieda piederību pie draudzes un uz-

turēja to spēkā ar varas līdzekļiem un sodiem. Viņi bij vis-

pār vienīgie noteicēji baznīcas lietās, un pat mācītāji likās vis-

pirms muižturu algādži (sk. augšā 244. ss. lp*). Arī baznīcas

mācības un sludināšanas darbā mēdza jo spilgti izpausties muiž-

nieku varas un priekšrocību ideoloģija. Šādos apstākļos zem-

niekiem nebij tik viegli nākt pie atziņas, ka baznīca ir nevis

kungu un muižas privilēģiju sargātāja, bet darbojas Jēzus Kri-

stus vārdā, sludinādama augstus, cilvēcīgi vērtīgus pasaules
uzskatus un dzīves ideālus. Uz baznīcu un tās darbību ska-

tījās visvairs tikai kā uz kungu iestādījumu. Jo drastiskā vei-

dā šādu uzskatu izteicis 1742. g. priekš vasarsvētkiem bau-

nēniešu Dronas Mārcis („der Baulenhoffsche Drohne Marts")

Bauņu krogū pie Matīšu baznīcas sarunā ar Matīšu ķesteri

un dažiem burtnieciešiem: Vecā Derība esot muižkungs, Jau-
nā Derība — stārasts (vagaris) un lietojamās baznīcas dziesmas

— šķilteris, — un būtu labāk, ka to visu pabāztu zem pakaļas

un izmestu pa durvīm ārā, nekā lielītos ar to 76
.

— Tas bij

izteiciens, kam rupjības ziņā var stāvēt līdzās tikai Poguļu

Miķeļa liecība par viņa norobežošanas no baznīcas kristības

(sk. augšā 481. lp.). Lielākā daļa zemnieku no savas puses

apmierinājās ar vienaldzību, atturību un spītību.
Vaina par šādu stāvokli nav meklējama zemnieku pusē.

Atziņa par baznīcas greizo stāvokli bij pamodusies jau arī

labākos tā laika baznīcas darbiniekos. Zīmīga liecība par to

atrodama vairāku mācītāju ziņojumos Virskonsistorijai 1742. g.,
sakarā ar aptauju brāļu draudzes lietās.

J. Fr. Zīlmanis piegājis jautājumam visdziļāk 77
. Viņš kon-

statē, ka baznīca cenšas panākt gandrīz vienīgi to, lai ļaudis
čakli lūgtu Dievu un dziedātu, ietu baznīcā un pie dievgalda

un dzīvotu dievbijīgu godīgu dzīvi, bet sasniedz kaut ko tikai

pie simtā un tūkstotā un tad apmierinās, it kā šie jau būtu

Dieva bērni. Turpretim par evaņģēliskajām pamatmācībām: par
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dievišķo mīlestību un žēlastību un tās cilvēkiem piešķirto tais-

nības balvu („zugerechnefe Gerechtigķeit") sludina plašākām

aprindām reti, bez sirds līdzdalības un nevērīgi („sehr kalt-

sinnig und gleichsam im vorbevgehen"), jo uzskata tādas lie-

tas par pārāk smalkām, lai vienkārši ļaudis saprastu tās. Tā-

pēc tās arī palikušas gandrīz nezināmas; tai vietā ļaužu sir-

dīs mājo pretēji maldi, — un tā „debesu mīlestības zemākās

pakāpes" palikušas nestaigātas, kaut gan tikai pa tām ved

ceļš debesīs. Māca tikumību ar prāta pierādījumiem, bet brāļu
mīlestība pazīstama tikai vārda pēc, — un ja arī tā kaut

kur parādās, tad tikai kā gādība par laicīgo labklājību. —

Tā zīmīgos vārdos raksturots to laiku vispārējais mērķis — no-

stiprināt ārējo baznīciskumu, vienpusīgais intellektuālisms baz-

nīcas izglītības un audzināšanas darbā, un tā apšaubāmie pa-

nākumi.

F. J. Brūninks un T. Sprekelsens 7B savukārt uzsver, ka ar

kārtējo baznīcas darbu — draudzes sprediķiem, uzrunām un

katēchizēšanu —, lai tas arī „ilgtu no rīta līdz vakaram",

tomēr pie mērķa nevar nākt. Dvēseļu kopšanas darbs prasa

piegriešanos atsevišķiem cilvēkiem un viņu īpatnējām vajadzī-

bām (cura specialissima). Te bij kritizētājiem acu priekšā vācu

pietisma dievbijības pulciņu ideja, ko savā laikā bij spilgti
izcēlis pietisma tēvs F. J. Spēners (1635 -1705), un kas bij
Halles pietisma galvenais dvēseļu kopšanas paņēmiens, bet brāļu
draudzes dzīvības nervs.

Latviešu dabas raksturošanai, šķiet, ņemams vērā kāds no

Zīlmaņa vārdiem: brāļu mīlestība parādoties lielāko tiesību

tikai kā tieksme veicināt savu mīļo piederīgo un tuvinieku

laicīgo labklājību.

12. LATVIEŠU BRĀĻU DRAUDZES SĀKUMI.

1. Ziņas par pirmajiem Vidzemes sakariem ar Hernhūfi

Vidzemes pietisfu aprindās bij pāris personu, kas bij personīgi

pazīstamas ar Hernhūtes brāļu draudzes dibinātāju un vadoni

grāfu Nikolaju Ludvigu f. Cincendorfu (1700—1760) un viņa
dzīves biedri grāfieni Erdmuti Doroteu, dzimušu Reusi (1700—

1756, Reuss). <-""&aT>^
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Grāfiene savos jaunavas gados, uzturēdamās 1716. g. Drez-

denē, bij stāvējusi diezgan tuvu ģenerālienei f. Hallartei un

saņēmusi no tās pirmos ierosinājumus pietisma virzienā 1
.

Arī

pats grāfs bij saticies 1716. un 1717. g. ar ģenerāli un ģenerā-
liem un iemācījies viņus cienīt 2

.
Vēlāk sakari bij pārtrūkuši,

un ģenerālienei, dzīvojot Valmiermuižā, nebij nekādu tuvāku

ziņu par Hernhūfi un tur nodibināto brāļu draudzi. — Labi

ar visu to bij iepazinies 1729. g. 15. jūnijā par Krimuldas mācī-

tāju aicinātais (vocētais) J. J. Grūners. Viņš bij savā studiju
laikā darbojies par mājskolotāju Neudorfā Augšsilezijā kādā

muižnieku ģimenē un par prīvātskolotāju turienes luteriešu

draudzē. Tur viņam bij gadījies iepazīties ar čechu namdari

un Cincendorfa līdzdarbinieku Hernhūtē Christjānu Dāvidu

(1690—1751), kas ar dažiem citiem moraviešu brāļiem jo bieži

ieradās pie šīs draudzes. Atgriežoties no Augšsilezijas uz Halli

1728. g., viņš bij iegriezies Hernhūtē un rūpīgi iepazinies tur ar

grāfa Cincendorfa un tur dzīvojošo moraviešu brāļu dzīvi,

mācību un dievkalpojumu 3).
Hernhūtes sūtņu ierašanos Vidzemē mēdz pamatot uz Grū-

nera aicinājumu. Chr. Dāvids arī vēlāk 1743. g. stāstīja brāļu
draudzes izmeklēšanas kommisijai, ka Grūners aicinājis viņu ar

rakstu uz Vidzemi. Arī pats Grūners atzinās Virskonsistori-

jai, ka sarakstījies ar viņu un lūdzis vienu vai divus no izceļo-

tājiem moraviešu brāļiem sev par palīgiem mācītājmuižas saim-

niecībā 4
.

Bet nav šais nopratināšanas materiālos tiešu norā-

dījumu, uz kurieni Grūners adresējis savas vēstules. Vispār

par Grūnera aicināšanas vēstulēm uz Hernhūti nav arī ne vārds

lasāms Chr. Dāvida paša ziņojumos, kas uzrakstīti 1729. un

1730. g., un par tām nerunā arī kāds drusku saīsināts izvilkums

no šiem ziņojumiem, kas glabājas Hernhūtes archīvā 5
.

Še

turpretim minēts kāds cits pamudinājums Chr. Dāvida un bie-

dru ceļojumam uz Baltiju. Kāds dievbijīgs mācītājs Rīgā P.

Laubergs rakstījis uz Halli jaunajam Langem (studentam), ka

Rīgā 6 kurpniekzeļļi iesākuši sirsnīgi piegriezties Dievam, un

izteicis vēlēšanos, lai „mīļais brālis Chr. Dāvids, namdaris Hern-

hūtē, būtu še." Rīgā esot vēl dažas dievbijīgas dvēseles mā-

cītāju Haumaņa, Lodera un Hēlinga vadībā, kas „kopā ar ci-

tiem dievbijīgiem kristiešiem" sirsnīgi aicinot šurp Dāvidu, un

lūdzot Langi rakstīt par šo lietu uz Hernhūti grāfam Cincen-
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dorfam un visai draudzei. Varbūt Dievs atmodināšot dažus

hernhūtiešus, ka viņi dotos ceļā un „nabaga tumšajā Vidzemē

ietu talkā Kungam Jēzum, ka še varētu iegūt vēl vairāk mā-

cekļu". Hernhūtes brāļu draudzes pirmais archivārs un vē-

sturnieks Erichs f. Rancavs (Ranzau) savā 1773. g. sarakstī-

tajā darbā „Historische Nachricht von dem Anfang v. Fort-

gaņg des Gnadenreichs Ješu Christi m Liefland ūberhaupt und

insonderheit m Lettland" (Vēsturisks ziņojums par Jēzus Kri-

stus žēlastības valsts sākumu un turpinājumu Vidzemē vis-

pār un sevišķi Latvijā) 6 min archīvā atrastu šīs vēstules no-

rakstu ar ~svinīgu Chr. Dāvida aicinājumu uz Vidzemi" un

sniedz noraksta tekstu — ar dažiem sīkiem variantiem. Bet

viņš arī aizrāda, ka nav varējis ievākt nekādas ziņas par

mācītāju Laubergu un norakstā vārds varētu būt sabojāts. Me-

klēšanu pēc Lauberga apgrūtina vēl tas apstāklis, ka starp
Hallē immatrikulētiem studentiem nav nemaz personas ar šādu

uzvārdu, un arī Rīgā šāds mācītājs nav pazīstams. Taču grūti

iedomāties, ka šī vēstule būtu pilnīgi izdomāta. Tās dati arī

labi saskan ar apstākļiem, kādos Chr. Dāvids nokļuva Rīgā
1729. g. pēdējos mēnešos. Bet Grūnera aicinājums iekļaujas to-

reizējā situācijā, pēc Dāvida paša ziņojuma, tikai kā viena no

izredzēm, kas viņam radusies jau Rīgā esot (sk. tālāk 510. lp.).
Katrā ziņā 1729. g. jau zināmi sakara pavedieni stiepās no

Vidzemes uz Hernhūti. Dāvids atrada Vidzemē jau priekšā

brāli Dāvidu Šulichu no Hernhūtes pie B. f. Kampenhau-

zena. Sāmu salā kādi brāļi esot darbojušies jau no 1726. g.
7

—

Taču tie neliekas būt bijuši hernhūtieši, bet moraviešu brāļi

vārda plašākā nozīmē, izceļotāji no Moravijas, kas tālumā no

dzimtenei meklēja iespēju brīvi turēties pie savas ticības. Tādu

Dāvids sastop arī Valmierā: viņš tur dzīvojot jau divdesmit

gadu un neko nezinot par izceļošanu uz Hernhūti.

2. Christjāns Dāvids Rīgā un Valmiermuižā 1729. 1730. g.

Chr. Dāvids 8 bij dzimis Moravijā no čechu tēva un vācu mātes

un uzaudzis katoļu ticībā. Savos apkārtceļojumos viņš bij pār-

gājis luterānismā un uzsācis sagatavot moraviešu brāļu izce-

ļošanu no dzimtenes. Līdz ar vairākiem brāļiem viņš atrada

patvērumu grāfa Cincendorfa muižā Bertelsdorfā (Saksijā) un

dibināja te kolēniju ar vārdu Hernhūtē. Moraviešu bēgļi bij
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atnesuši sev līdz dažādas īpatnējas moraviešu brāļu parašas,

bet Cincendorfs centās ierobežot tās un izkopt savā brāļu

draudzē vispārīgu darbīgu Jēzus mīlestības reliģiju, kas stā-

vētu pāri visām ticības šķirām. Sirsnīga vienkāršība un liela

pašaizliedzība bij brāļu draudzes dievbijības galvenās īpat-

nības. Stingra disciplīna un negarīdznieku līdzdarbība drau-

dzes dzīves izkopšanā bij hernhūtisma raksturīgās pazīmes.

1727. g. bij tas nodibinājies kā īpaša draudze, kas saucās par

atjaunoto brāļu ūnitāti. Chr. Dāvids ar savu dedzību un paš-
aizliedzību izvirzījās par vienu no redzamākiem un patstā-

vīgākiem Cincendorfa līdzdarbiniekiem Hernhūtē un arī ārpus

Vācijas.

1729. g. augustā esot nonākusi Hernhūtē vēstule ar aicinā-

jumu uz Rīgu. Draudze tūlīt nozīmējusi ceļojumam Chr. Dā-

vidu un linu audēju Timotēju Fīdleri, un ar draudzes svētību

viņi tā paša gada septembrī devušies ceļā. Caur Berlini viņi

nonāca Štetīnē, 28. sept. sēdās kūģī uz Karaļaučiem, 19* ok-

tobrī atstāja Karaļaučus un devās kājām caur Klaipēdu, Lie-

pāju un Jelgavu uz Rīgu 9
.

Pats Chr. Dāvids vēlāk apzīmēja

savu pirmo gājienu uz Vidzemi par izlūkošanas gājienu, otrreiz

viņš gājis jau uz pļauju un trešreiz: „celt būdas savai tau-

tai" 10
.

'

Rīgā Dāvids ar savu biedru ienāca 30. oktobrī (j. st.); te

viņiem vēlāk pievienojies vēl trešais hernhūtietis, Timotēja brā-

lis Johans, saukts par bohemieti (Bohm). Viņu piedzīvojumus
tēlo Chr. Dāvida vēstules, kuru grūti salasāmās, pa daļai stipri

izbālējušās, iespiedburfiem pakaļdarinātās ķeburainās rakstu zī-

mes un neveiklā vācu valoda un negrammafiskā pareizrakstība,
turklāt vēl pieturas zīmju trūkums sagādā lasītājam diezgan

daudz pūļu ll
.

Pirmā no tām datēta Rīgā 6. novembrī.

„Kā mūs še (t. i. Rīgā) uzņēma, par to teikšu īsi pāris

vārdus, proti: ar daudz mīlestības un prieka. Mācītājs Hau-

manis (sk. augšā 185. s. lp.) bij pirmais, ko mēs apmeklējām.

Viņš ir ļoti brīvs vīrs ar daudzām atziņām... Lodera kungs ir

ļoti nopietns vīrs un ļoti pamatīgs un krietns („gesetzt")„
kas visu izskaidro no pirmvalodas. Hēlinga kungu pazīstu vēl

maz, bet arī viņš ir jo mīļš... Divi kurpniekzeļļi („schuknecht")
ir no šejienes jau prom, bet četri ir vēl še... Mēs esam noīrē-

juši še Rīgā istabu, un proti uz ceturtdaļgadu, esam tā tad
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uz mūsu pašu nolīgtā atalgojuma („in unsserem eignen ge-

dinge"). Mans darbs, ja Kungs to gribēs, būs man pie krona

būvuzņēmēja (Cronzimmermeisfer). Šai zemē ir jau daudz

laba, sevišķi Rēvelē (domāta pietisma kustība). Tikko ienā-

cām pilsētā, gājām baznīcā un tūliņ sākām dziedat 111. psalmu

(Dāvida dziesmu): Es pateicu Kungam no visas sirds... Viņa

gods pastāv mūžīgi. Halleluja!"

Loders no savas puses attēloja vēlāk 1750. g. šos notikumus

Rīgā. Viņš min, ka Chr. Dāvids ar biedriem noraidīti vispirms

pie viņa, stādījušies priekšā kā moraviešu brāļi un Husa pēc-

nācēji, sarunājušies visvairs par Pestītāju un apprasījušies par

dievbijīgiem labiem ļaudīm. Viņš minējis dažus šejienes drau-

gus (pietisfus) un laukos — ģenerālieni Hallarti, kas viņiem

agrāk neesot bijuši pazīstama. Viņš arī pabalstījis brāļus pir-

majās dienās, bet viņi bijuši papriekš jāpierunā pieņemt pa-

balstu („etwas zu ihrer Nothdurfft auf einige Tage") 12
.

Notikumu tālākā gaita redzama no Chr. Dāvida 1730. g.

4. februārī Rēvelē („Revell m Oszland") datētas vēstules. Dar-

ba apstākļi bij iznākuši citādi, nekā sākumā bij domāts. Dzī-

vodami kāda „muitinieka un grēcinieka" namā, 3 brāļi pār-
tiek no vērpšanas un blakus nododas mīlestības kalpībai („Iy-
bes dienst"). Hēlings un Loders lūguši Dāvidu uzrakstīt zi-

ņas par Hernhūtes Jbrāļu draudzes iekārtu un darbību („un-

ssere fūhrung und hauszhaltung"), un 8 nedēļu laikā viņš arī

jo plaši un pamatīgi izdarījis to, ievadam atstāstīdams arī

brāļu draudzes vēsturi. Pa to laiku brāļi ar savu mīlestības

kalpību izpelnījušies savu namsaimnieku pretmīlestību. Viņi

nopirkuši daudz linu un teikušies neatlaist brāļus, kamēr tie

nebūs savērpti. levadītas arī sarunas par dvēseles labklājību,
bet saimnieki aizbildinājušies, ka nevarot būt „tik labi un

dievbijīgi" kā brāļu Tomēr interese bij pamodusies. „Lai gan

mēs nevarējām pierunāt viņus, ka viņi ticētu, taču viņi ne-

deva mums mieru, bet prasīja atkal, vai tas un tas tad arī esot

grēks, piem.: smieties, spēlēt uti. Bet kaut gan mēs ļoti no-

pietni atgādinājām viņiem viņu grēkus, tomēr viņi nedusmojās
uz mums, bet vēl vairāk iemīļoja mūs." Pēc saimnieku lūguma
Dāvids uzraksta viņam lūgšanas paraugus un dziesmu „Cī-

nījies ar visu spēku". Sievai viņš uzraksta kādus bībeles pan-
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tus. Rakstītas zīmītes saimnieki radījuši saviem pazīstamiem,

un tā brāļi tapuši pilsētā pazīstami.
Pa tam brāļus apmeklējušas dzīvoklī „labas dvēseles", ar

kurām viņi „brālīgi sarunājušies par evaņģēliju", „izkratījuši

Kunga priekšā savas sirdis un viens otru atbalstījuši Dieva

ceļos". Kopā turējušies kādi 13 vīri: kāds zeltkalējs no Stok-

holmas, kāds stiklinieks, kāds feldšeris, kāds cimdinieks, kāds

aptieķnieks („abtocker") un pieci kurpnieki; divi aizceļojuši.
Vēlāk viņi sanākuši svētdienās pie mācītāja Haumaņa, sapul-
ces apmeklējuši arī Loders ar Hēlingu, daži studenti un trīs

brāļi. Šais sanāksmēs apcerējuši Pāvila vēstuli romiešiem.

Pulciņa locekļi visi bez šaubām bij vācieši, tikai stokholmietis,

liekas, bij zviedrs. To liecina viņu turēšanās pie Haumaņa, kas

bij Jēkaba baznīcas mācītājs, un kāda vēstule, ko 1730. g. 17.

jūlijā sūtīja no Rīgas uz Hernhūti 9 personas, pateikdamās

par Chr. Dāvida atsūtīšanu. Vēstuli parakstījuši Abr. Frick,
Sven Herling, Joh. Haecker, Casp. Jacob, Chr. Fr. Lowe, Casp.

Richter, Joh. Wilh. Seggelke, Dan. Schefrev un Joh. Hermann

Temming 13
. Pulciņa darbībā nav vērojams nekas īpatnēji

hernhūtisks. Chr. Dāvida dievbijība, kas bij jo cieši pama-

tota bībelē, un mācītāju klātbūtne un vadība dod noteiktu pa-

matu raksturot šīs sapulces kā pietistu garā noturētas bī-

beles un celsmes stundas un uzskatīt toreiz Rīgā radīto ku~

stību par pietisku atmodas kustību vācu amatnieku aprindās.

Ap ziemsvētkiem Dāvids nobeidza savu brāļu draudzes ap-

rakstu, un visi trīs brāļi nolēma pēc svētkiem atgriezties Hern-

hūtē. Trīs vietās viņiem bij dotas izredzes atrast Vidzemē

darbu un iztiku: 1) pie ģenerālienes Hallartes Valmiermuižā,

2) pie kāda mācītāja, „kas ir brālis un bijis pie mums" (t. i.

Hernhūtē) un 3) pie kāda muižnieka, pēc Haumaņa ierosinā-

juma. Otra izredze laikam zīmējas uz Krimuldas mācītāju Grū-

neru un trešā varbūt uz f. Kampenhauzenu. Arī par ceļojumu

uz Rēveli ir bijusi runa. Neviena no izredzēm tomēr nepievilka
brāļus. Visur būtu bijis jāsaistās uz ilgāku laiku, jāiemācās

latviešu valoda un „jātop par skolotājiem". Pēdējais izteiciens

gan neatbilst tam, ko Grūners vēlāk stāstīja par savu aici-

nājumu: pēc viņa vārdiem brāļi viņam būtu bijuši vēlami par

saimniecības darbiniekiem, — bet arī šādas izredzes amatnie-

kiem varēja izlikties nepievilcīgas. Chr. Dāvida slēdziens par
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palikšanu Vidzemē tāpēc skan: „Bet ar to mēs nevarējām sa-

mierināties un nolēmām griezties atpakaļ, tikko būsim pēdējo
reizi kopā ar brāļiem baudījuši krustā sistā Jēzus piemiņas
mielastu (t. i. sv. vakarēdienu)". Un drusku tālāk: „Bet mēs

neredzējām ceļu (wir sahen aber keinen weg)".
Bet tad radās negaidīti sarežģījumi. Loders stāsta, ka brāļi

tikko nodzīvojuši Rīgā 5 nedēļas, kad Vidzemes ģenerālsuper-
intendents un pilsētas virsmācīfājs Brūninks dzirdējis par viņu

kopas sanāksmi („conventiculum"), kas Loderam neesot bijusi
zināma (?), un pilsētas virsfogfs devis tad brāļiem pavēli do-

ties prom no pilsētas. Šīs ziņas objektivitāte apšaubīta jau

agrāk l4
.

Tā nesaskan ar paša Chr. Dāvida tēlojumu un vē-

lāko notikumu gaitu. Izraidīšanu no Rīgas Dāvidam nebij ne-

kāda iemesla noslēpt savos ziņojumos Hernhūtes draudzei un

Cincendorfam.,

Chr. Dāvids stāsta, ka pilsētas fogts dažas dienas pēc no-

slēgšanas („als etliche tage nach dem gemachten schlusse vorbev

waren") aicinājis viņu saimnieku pie sevis un ievācis ziņas

par ļaudīm, kas pie viņa apmetušies. Otrā dienā arī pašiem

brāļiem bijis jāierodas fogta priekšā. „Mums stingri nopra-

sīja, kas mēs par ļaudīm, kas mūs sūtījis šurp, kāpēc mēs

noturot mājās sapulces, kāpēc izplatot vēstules un zīmītes

(„zettel"), velkot sev klāt cilvēkus un mulsinot ticībā vājos

(„die schwach gleubigen irre machten"). Viņš esot redzējis
mūsu vēstules un zīmītes, — no kā mums tas esot: vai mums

tas no grāmatām, vai no mums pašiem?.. Bet brīdinājums

(verweisz) bij šāds: Tā mums esot garīga augstprātība un lie-

kulīga dievbijība („scheinheiligkeit"). Tagad neesot vairs kā

apustuļu laikos, ka Dievs padarītu tādus nemācītus ļaudis par

mācītājiem. Doktors Luters esot jau reformējis, nekādi citi re-

formātori mums neesot vajadzīgi, —

mums esot, paldies Die-

vam! skaidra reliģija. Un es pazīstu jūs, kas jūs esat. Ja gri-
bat palikt še, tad katram jāiet savā kārtējā amatā („in seine

ordentliche hantirung") pie kāda meistara, lai zinātu, kāda

ir jūsu darbība un daba („wesz eier tuhn und wesen ist").
Mēs gan negribam aiztrenkt jūs. Paši par sevi jūs arī varat

Dievu lūgt un dievbijīgi būt, kā jūs gribat, arī kādā kārtējā
arodā („in einem ordentlichen berufe") jūs varat runāt ko

labu, mēs negribam valdīt par jūsu sirdsapziņu. Bet mums ne-
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vajagot vilkt pie sevis ļaudis, turēt sapulces, mulsināt vājticī-

gos un izkaisīt vēstules, kā tas noticis līdz šim. — Bet mēs

lēnā garā („mit gelindigkeit") atbildējām visu, bet neielaidā-

mies nekādās plašākās valodās. Jo viņš labprāt būtu gribējis,
lai mēs izrādītos par ,mācītājiem' („vor lehrer gern hette haben

wollen"), ka varētu ķert mūs.
a

Drīz nāca atrisinājums, kas deva brāļu nodomiem nepa-

redzētu virzienu. Dažas dienas pēc nopratināšanas ieradās pie

brāļiem Valmiermuižas pārvaldnieks Brumms un aicināja Chr.

Dāvīdu pie ģenerālienes Hallartes, kas gribot labprāt ar brā-

ļiem runāt. Šo izdevību viņš uzskatīja par Dieva prātu un

devās ceļā uz Valmieru, bet pārējie brāļi palika pagaidām Rīgā.
Pa ceļam viņi iegriezās Straupē pie mācītāja Sprekelsena,

ar kuru iznāca sarunas par bohemiešu un moraviešu brāļiem,

un viņu ievērojamo darbinieku Amosu Komenski.

1730. g. janvāra pirmajās dienās Chr. Dāvids ieradās Val-

mierā un Valmiermuižā. Ģenerāliene saņēma viņu ar lielu prie-

ku un mīlestību, ievāca sīkas ziņas par brāļu draudzi Hern-

hūtē un jūsmoja par grāfienes Cincendorfas darbību. Chr.

Dāvids savukārt, iepazinies ar ģenerālienes darbību „Jēzus Kri-

stus valstības" labā, cildināja viņu savā vēstulē atzinīgiem*

patētiskiem vārdiem. Jau otrā dienā viņš iepazinās arī ar B. f.

Kampenhauzenu, kas ieradās Valmiermuižā un
— solījās no-

metināt uz savas zemes 30 hernhūtiešu ģimenes, gādājot viņiem

arī ceļa naudu 200 dālderus. Arī prāvestu Neuhauzenu, dia-

konu J. Maiju un M. Pauliju Chr. Dāvīds mācījās pazīt un

cienīt un piedalījās svētdienā lielā atmodinātas vācu jaunatnes

sapulcē Valmierā; ar latviešu skolas bērniem viņš varēja sa-

runāties tikai caur tulku.

Pēc 9 dienām, 10. janvārī Chr. Dāvids izbrauca uz Rēveli.

Ģenerāliene sūtīja katru gadu 15 ragavas ar pārtikas vielām

mācītājiem Fīrortam un Mikvicām Rēvelē labdarīgiem nolū-

kiem. Dāvidam viņa uzticēja vezumu uzraudzību un apgādāja

viņu ar pasi. Pēc atgriešanās viņš tad varētu apmeklēt Grū-

neru Krimuldā („nach Cremona nach Pastor Grenet"), un do-

ties atpakaļ uz Rīgu. — Pēc grūta 11 dienas gara ceļa vezumi

sasniedza Rēveli. Ar latviešu zemniekiem vezumniekiem Dāvids

varēja saprasties tikai ar zīmju palīdzību, jo viņi neprata viens

otra valodu, bet satikt viņi satika labi.
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Nodzīvojis kādu mēnesi pie Fīrorta Rēvelē, Chr. Dāvids

ieradās atkal Valmiermuižā. Ģenerāliene vēlējās redzēt viņu

par M. Paulija pēcnācēju zemnieku skolas vadībā (sk. augšā

187. lp.), bet viņam nebij lāga gribas („keine Gberzeugung"),
un viņš atstāja Hernhūtes draudzei izšķirt šo jautājumu. Tā

jau martā bij nolēmusi aicināt viņu atpakaļ uz Vāciju, bet, ka-

mēr abas puses sazinājās, aiztecēja mēneši. Chr. Dāvids uz-

turējās pa to laiku kādu pusgadu Valmiermuižā (no marta

sākuma līdz vēlai vasarai), apmeklēdams pa starpām arī citus

savus draugus Vidzemē, starp citiem arī Grūneru Krimuldā.

Viņš kopis savu namdara amatu un turējis arī lūgšanas stundas.

Johans Fīdlers pa fo laiku dzīvojis pie Sprekelsena Straupē.

Timotējs Fīdlers pa daļai, šķiet, turējās ar Chr. Dāvidu ko-

pā, bet jau jūnijā tas nosūtīja viņu ar vēstuli uz Hemhūtr,

lai nodibinātu atkal tiešus sakarus ar turieni. Cincendorfs no

savas puses atkal izlietoja Lodera starpniecību, kas toreiz uz-

skatīja sevi par Chr. Dāvida draugu 15
.

Chr. Dāvida vēstules no Valmiermuižas, īpaši 3. un 13.

jūnijā datētās, attēloja Hernhūtes draudzei un tās vadonim

Vidzemes apstākļus (sk. augšā 245. lp.) un pastāstīja arī par

viņa darbību un nodomiem. „Manas domas ir tās, ka tur, kur

Kungs mums atdara durvis, un viņi liek mums nākt, tur mums

arī jāiet kā amatniekiem, īpaši tādās vietās, kur viss vēl ir

tik tumšs. Cita lieta ir būt reizē par amatnieku un skolotāju,

jo tas ir apusfuliski; un cita lieta ir, ja kādu aicina prom no

pūbliska mācības un gana amata, un viņam jāatstāj draudze,

kas jau viņam ir un kurai viņš apsolījies par zināmu algu
sludināt evaņģēliju („dinen am ewanielio"), un jāiet pie kādas

citas draudzes sludināt par zināmu algu evaņģēliju, — tas tik

viegli nav izdarāms aiz dažādiem iemesliem... Tāpēc, pama-

tojoties uz to (ka amatnieks ir daudz vaļīgāks), es domāju,
ka būtu labi darīts, ja brāļiem no Hernhūtes, kam būtu patika
no ticības ar žēlastības spēku, sekotu aicinājumam uz šo zemi,

kas viņiem tiek rādīta, un dotos šurp un kādu laiku mēģinātu
ziedot sevi, lai Kungam Jēzum par prieku kalpotu nabaga
akliem latviešiem ar evaņģēliju un ēstu savu pašu maizi pēc

apustuļu parauga..." Kas šai zemē pusgadu strādājis, tas var

no peļņas dzīvot otru pusgadu un par velti sludināt evaņ-

ģēliju. Svešiem te vispār liela brīvība, bet citādi liela nezi-



514

našana un aklība. Nakt vajadzētu uz 2—3 gadiem, jo viena

gadā tikko varēs iemācīties valodu.

Savu palikšanu Vidzemē Chr. Dāvids nostādīja atkarībā

no Dieva un draudzes, (t. i. no lozes, ar kuru hernhūtieši do-

mājās izdibinām Dieva prātu). „Dievam manis nevajaga ne

Hernhūtē, ne Vidzemē: ja viņš var Ābramam uzmodināt bēr-

nus no akmeņiem, tad viņš var arī no latviešiem pašiem uz-

modināt skolotājus, kā viņa sirds to vēlas, — viņam nav vaja-

dzīgi nekādi skolotāji no Vāczemes... Bet ja viņš grib, lai

es būtu sludinātājs ar savu namdara cirvi, tad es arī darīšu

to, kā viņš man to dos, pazemībā un vientiesībā. Lai viņš

pasarga mani no mana paša gara un no visiem blakus nolūkiem.

Lai viņš dara mani par tārpu, kas ļauj uz ceļa visiem ļau-
dīm sevi samīt. Lai viņš sagatavo mani uz dzīvību un nāvi

un liek man viņa vārda dēļ būt par nerru pasaules priekšā.

Kungs Jēzus gan palīdzēs man cauri tikt, lai viņš tik ļauj man

pastāvīgi palikt pie viņa un pie viņa dziedinātājiem vārdiem

un pie mācības par svētlaimību, tad es arī tikšu pasargāts

no liela nozieguma, un ļaunais pats nevarēs man pieskarties...
Vidzemē man vēl dažs kas jāmācās, ko es Hernhūtē nepratu..."
—

...
„Es esmu šo ceturfdaļgadu Valmiermuižā cietis vairāk

badu un slāpes nekā astoņus gadus Hernhūtē..."

Par savu satiksmi ar latviešiem Chr. Dāvids raksta: „Labi,

ka es neprotu latviski, bet man šī valoda vēl jāmācās, jo tā ir

man laba izdevība manam nolūkam — piekļūt latviešiem. Var

izlietot gadījumu, lai prasītu, kas noder nolūkam — vai no

bībeles, vai no kādas dziesmas zināmus jautājumus, kas at-

tiecas uz iekšējo dzīvi („auf diesz inwendige gerichfet sein").

Tā rodas pazīšanās un kopība, un ar to modina pie dažiem

lielu uzticību. Daži veci ļaudis mācās lasīt; tāpēc ka prof(u)

lasīt, tā ir arī izdevība piekļūt viņiem. Esmu norunājis ar ģe-

nerālienes kundzi: tik līdz ko sāksies siena novākšana, iet uz

lauku zemnieku vidū, strādāt līdzi — un iemācīties valodu,

kā zemnieki runā („nach der bauern mund ahrt"). Lasīt esmu

jau puslīdz iemācījies, bībelē es jau arī lielāko tiesu saprotu.

Vasarsvētkos es aizrakstīju Johanam „bohemietim" savu pir-

mo vēstuli latviešu valodā un nesu vasarsvētku kūlīšu pirmo

ziedu Kungam šai valodā."

Ciktāl Dāvidam izdevies izpildīt šos nodomus, par to no-
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teiktu ziņu trūkst. Vēlāk viņš pratis latviski, bet šoreiz lai-

kam tik tālu vēl netika. Ķīša Pēteris, kas toreiz bij kalējs
Valmiermuižā un jau interesējās par ticības dzīves jautāju-

miem, stāsta savā autobiogrāfijā, ka viņš dzirdējis par diviem

svētiem vīriem, redzējis Chr. Dāvidu Valmieras baznīcā, bet

neticis tālāk par vēlēšanos runāt ar viņu. Jūlija vidū jau arī

ieradās Vidzemē divi brāli: D. Ničmanis un M. Tillijs (Tilly),
kas bij sūtīti Dāvida un Timotēja vietā, un Dāvidam bij laikam

drīz vien jāatstāj Vidzeme.

Par Johanu Bohemieti, kas uzturējās Straupes mācītājmui-

žā kādu pusgadu, Sprekelsens liecina, ka tas pie viņa iemācī-

jies lasīt un rakstīt; bet latviski iemācīties viņam esot bijis

gandrīz neiespējams, un tāpēc latviešu starpā viņš nav varējis

darboties, un Hernhūtes draudze atsaukusi viņu (Berichte der

Pasforen 11, 75).
Vēstulēs uz Hernhūti izskanēja vesela rinda pieprasījumu

pēc darbiniekiem un darbiniecēm no Hernhūtes. Prasa Hal-

larta kundze, Grūners, Fīrorts v. c. Pa daļai šie pieprasījumi
arī izpildīti. Tā 1731. g. pavasarī atnāca brālis Andrejs Gras-

manis kopā ar Chr. Stachu. Bet ar latviešiem viņiem, liekas,

bij pavisam maz sakaru, jo viņi uzturējās visvairs tikai mui-

žās. Ķīša Pēteris stāsta, ka Grasmanis mēģinājis viņu pamācīt,

uzšķirdams viņam latviešu bībelē 2. Korint. vēstules 6. nod.

17. p., un likdams viņam pašam izlasīt te vārdus: „Tā saka tas

Kungs: tāpēc izeita no viņu vidus un atšķirieties un neaiztieciet

lieko, kas ir nešķīsts, tad es jūs gribu pieņemt."
3. D. Ničmanis un grāfs Cincendorfs Baltijā. Chr. Dāvida

starpniecība bij ievadījusi jau 1730. g. vasarā sarakstīšanos

starp Hallarta kundzi un grāfu Cincendorfu, bet tā drīz iz-

beidzās. Ģenerālienes grūtās slimības laikā viņas mājas mā-

cītājs J. A. Kellners, laikam lolodams aizspriedumus pret Cin-

cendorfu, bij savu starpnieka lomu izpildījis neuzticīgi un iz-

saucis ģenerālienes aizdomas un sašutumu, ka Cincendorfs un

Hernhūtē spekulētu uz viņas nāvi un mantojumu.
1735. g. Vidzemē iegriezās atkal kāds Dāvids Ničmanis

(1703—1779). Tas bij grāfa Cincendorfa pārvaldnieks un vē-

lāk „moraviešu draudzes tiesību pārstāvis" (Svndikus der māh-

rischen Kirche). Viņš jūnijā bij devies uz Pēterpili ar pla-
šiem uzdevumiem brāļu draudzes sludināšanas darba sagata-
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vešanai. Atgriežoties uz Vāciju, viņš piedzīvoja Somu jūras-

līcī lielu vētru, kas iedzina kuģi Rēveles ostā. Rēvelē viņš no-

dzīvoja no 23. sept. līdz 13. okt. (j. st), tad devās pa zemes

ceļu uz Rīgu, uzkavēdamies no 18.—31. okt. Valmiermuižā, kur

ģenerāliene viņu bij īpaši ielūgusi. Rīgā viņš apmetās pie Lo-

dera un 6. nov. atstāja Vidzemi. Viņam izdevās izklīdināt

ģenerālienes pārpratumus ar grāfu Cincendorfu un nostādīt

viņas acīs ir grāfu, ir draudzi labā gaismā („eine rechte Idee

machte"). Arī landrātu Fīfinghofu un majoru fon Albedvllu

(Auciemā un Lipskalnā) viņš bij informējis par Hernhūti. Pē-

dējais bij bijis Paulija un Vrēcha gūsta biedrs un darbojies pie

Toboļskas skolas (sk. 186. s. lp.). Ģenerāliene Hallarte un B. f-

Kampenhauzens abi aicināja Cincendorfu uz Vidzemi, un pie-

prasīja darbiniekus no Hernhūtes. Bet pašu Ničmani ģene-

rāliene gribēja dabūt par skolotāju latviešu bērniem; viņa rak-

stīja par šo vēlēšanos, kā arī par citiem vajadzīgiem darbinie-

kiem pašam grāfam. Taču Hernhūtes loze izšķīra, ka Nič-

manim jāpaliek Hernhūtē un izredzēja viņa vietā maģistru M.

Hēlu (Hehl). Tas ģenerālienei izlikās pārāk mācīts un svarīgs

vīrs: „Maniem nabaga zemnieciņiem būtu tikai vientiesīgs sko-

lotājs CCatechet") labs, kas žirgti rostos viņu vidū un cilātu

savu balsi (seine Stimme wandeln liesse). Kaut lielais Pravie-

tis palīdzētu, ka mani nabaga latvieši paši vēl pravietotu un

celtos kājās kā skolotāji savu brāļu vidū. Lai nāktu drīz

šis laiks" 16
.

D. Ničmanis aizveda uz Hernhūti plašu un sīku informā-

ciju par Baltiju un ievērojamākiem šejienes mācītājiem un muiž-

niekiem, kas interesējās par brāļu draudzi. Arī Hallarta kun-

dzes un Kampenhauzena solījumu izgādāt Cincendorfam Vidze-

mē visādas ērtības un atļaujas. Tas arī pamudināja grāfu,
tiklīdz ko viņam radās vaļa, doties uz Baltiju, kur brāļu drau-

dzes propagandai likās atklājies tik plašs darba lauks.

1736. g. 8. septembrī grāfs Cincendorfs ieradās Rīgā. Viņš

griezās tūlīt pie mācītāja Lodera, kas viņam visādi bij arī

tālāk palīdzīgs, izpildīdams it kā aģenta lomu. Tālākais ceļš

veda caur Straupi, kur viņš uz pāris stundām iegriezās pie

Sprekelsena mācītājmuižā, uz Ungurmuižu, kur B. f. Kampen-

hauzens laipni uzņēma viņu. Visgarākais apciemojums bij vel-

tīts ģenerālienei f. Hallartei Valmiermuižā, no 9.—17. septem-
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brim. No turienes viņš devās tālāk uz Rēveli pie Fīrorta un

Mikvica un tad atpakaļceļā uzkavējās vairākas dienas Valmier-

muižā divdesmitos datumos. Rīgā viņš otrreiz dzīvoja pie Lo-

dera, sākot ar 30. septembri.

Cincendorfs apmeklēja savus iepriekš ar Hernhūtes sūtņu

un personīgu vēstuļu palīdzību iegūtos draugus un ieguva klāt

jaunus — arī zemes augstāko valdības un baznīcas amatper-

sonu vidū: ģenerāli f. Bonu (sk. augšā 185. lp.), vēlāko land-

maršalu H. G. f. Patkulu Rozbeķē, jauniesfājušos ģenerālsuper-
infendentu J. B. Fišeru. Rēvelē viņam likuši priekšā palikt

par Igaunijas ģenerālsuperintendentu. Vispār viņa brauciens

cauri visai Baltijai bij savā ziņā it kā triumfa brauciens. Rē-

velē viņš sprediķoja Olaja baznīcā un Domā, Valmieras baz-

nīcā divas reizes (par tekstiem Mat. cv. 24, 41 un Lūk. cv.

24, 32). Rīgas Jēkaba baznīcā 3 reizes (30. IX., 4. X. par Apokal.
5, 4 un 7. oktobrī par Lūk. cv. 17, 13). Pats ģenerālsuperinfcen-
denfs uzaicināja viņu, un uz pirmo sprediķi ieradās Vidzemes

ģenerālgubernātors Lasijs ar svītu.

Sajūsminātie cienītāji skatījās uz Cincendorfu kā Dieva sū-

tītu reformātoru, kas ievadīs jaunu laikmetu kristīgā baznīcā.

F. J. Brūninks izsacījās par viņu savās piezīmēs: „Es dzir-

dēju viņa liecību Valmieras baznīcā un Valmiermuižā; viņa

personība bij man ievērības cienīga (betrachtbar) un viņa mā-

cība modināja manu uzmanību..." 17
. Sprekelsens, kas kopš 1730.

g. savās attiecībās pret brāļu draudzi bij svārstījies starp

aizspriedumiem un šaubām vienā un tiekšanos un pieķeršanos
otrā pusē, liecināja, ka uzturēdamies dažas dienas kopā ar

grāfu Cincendorfu Valmierā un Rīgā, ieguvis no viņa dziļu
vārdiem neizsakāmu iespaidu. Viņš atzinis grāfa īpašo die-

višķo spēku un gudrību likt cilvēkiem pie sirds un sludināt

krustā sisto Kristu. „Viņa sirds līdzinājās traukam, kas bij

pilns ar lielo lietu, Jēzus Kristus salīdzināšanas asinīm un

atpirkšanas maksu, un plūda pāri, nedomājot daudz par vār-

diem... viņa priekšcēlums bij varens un kā ūguns izgāja no

sirds un aizķēra sirdis („wie ein Feuer von und m die Her-

zen griff")." Sprekelsens raksturo viņu kā „īpašu un izredzētu

Dieva rīku un īstu apustulisku vīru (genuinum virum apo-

stoHcum)". Un grāfam viņš raksta: „Jēzus mīlestība, kas pār-

ņēmusi Jūsu augstību, ir savaldzinājusi manu sirdi un es esmu
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tāpēc sirsnīgi iemīļojis Jūs iekš Jēzus, mūsu mīļotā un mūsu

dvēseļu mīļotāja". Lai grāfs un draudze aizlūdzot, ka „Dievs

spēcīgi pamāca mani uzskatīt Kristus negodu par lielāku ba-

gātību nekā visus pasaules mantas krājumus un īsti sirsnīgi

iespiesties mana Jēzus ciešanu saldajā kopībā..,." lß
.

Barlacha

lielo sajūsmu pauž viņa vēstules pašam grāfam: „Kad tikai

mūsu Cinoendorfs tagad rosīsies, dod viņam vaļējas durvis.

Tā lai būtu patiesība, tā lai paliek patiesība" (24. IX. 1736).

„Saku vēl reiz: Kad tikai mūsu Cincendorfs tagad rosīsies,

dod viņam vaļējas durvis. Visur Jums jāmodina sirdis, lai Jūs
būtu Grenlandē jeb Moru zemē. Akt kaut es Valmierā varētu

ko darīt. Tagad es būšu kluss iekš Kunga" (1. X. 1736) 19
.

Cincendorfa galvenais nolūks bij ne Baltijas vāciešu evan-

ģelizēšana 20
. Viņš īpaši meklēja sakarus ar mācītājiem, kas

centās „radīt labu nevien vācu un zviedru iedzīvotāju, bet arī

igauņu un latviešu vidū..." Tad... „viņš drīz vien ieraudzīja,
ka trūkst ļaužu, kas igauņiem un latviešiem ar siltu sirdi slu-

dina Jēzu Kristu un šai lietā varētu darboties īsti vientiesīgi

un saskaņā ar viņu apstākļiem. Pie tam apsvēra, vai nevarētu

un nevajadzētu vispapriekš radīt iestādi, lai izglītotu no latviešu

tautas vidus tādas personas, kam izrādītos tikdaudz dāvanu

un spēju, ka varētu cerēt izaudzināt no viņiem labus skolo-

tājus." Arī ar ģenerālsuperintendentu Fišeru grāfs runāja par

«zemnieku vājo atziņas stāvokli un dziļo nezināšanu dievišķās

lietās". Bet viņš arī it labi zināja, ka Vidzemē mācītāji vieni

paši nevar neko izdarīt un tāpēc pārrunāja šos jautājumus arī

ar saviem draugiem muižnieku vidū. Valmiermuižā viņi sa-

radās kopā, un tur arī notika kopapspriedes. Hallarte, Kam-

penhauzens, Albedvlls no vienas, Barlachs, Blaufūss, Brūninks,

Sprekelsens no otras puses bij ieinteresēto personu kodols.

Ciktāl latviešu skolotāju sagatavošanas jautājums toreiz arī

jau iztirzāts konkrētos sīkumos, par to nav noteiktu ziņu, bet

atsevišķas personas to jau labi pārdomājušas (sk. augšā 294.

Vispār izglītība bij domāta tikai kā līdzeklis reliģiskai tiku-

miskai sludināšanai. Un šai sakarā ir bijusi runa arī par dvē-

seļu kopšanas metodēm, pie kam grāfs īpaši slavējis F. j.

Spēnera ideju par īpašiem atmodas pulciņiem draudzēs (eccle-

siola m ecclesia).

Cincendorfs izradīja arī interesi par otru latviešu bībeles
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izdevumu (sk. augša 318. lp.) un igauņu reveliešu izloksnes

bībeles pirmizdevumu.

Daudz Cincendorfs saņēma pieprasījumu pēc Hernhūtes brā-

ļiem un māsām. Viņa piezīmju lapa pildījās muižturu un mā-

cītāju vārdiem, kas vēlējās dabūt savas saimniecības kalpībā
kādu amatnieku no Hernhūtes, vai arī kādu darbinieku, ko

varētu izlietot skolas un celsmes darbā gan pašu ģimenēs, gan

latviešos (Hallarte, Kampenhauzens, Sprekelsens v. c). Pie-

prasījumi turpinājās arī vēlāk (piem., Mengdena un Gavēla uz-

devumā) ar vēstulēm, ko rakstīja Barlachs un Loders. Pē-

dējais Rīgā bij, liekas, stipri nodarbināts sakaru uzturēšanā-

Te viņam nācās palīdzēt šejienes muižniekiem, kas gribēja sūtīt

savus bērnus skolā Hernhūtes iestādēs, te izpildīt dažādus

grāfa uzdevumus Baltijā. Par vispārējo sajūsmu liecina val-

dības padomnieka barona f. Mengdena priekšlikums dot brā-

ļiem ar valdības atjauju zemes gabalu, kur tie varētu izbūvēt

ciemu un dzīvot visi kopā, bez maksas pirmajos 10 un vairāk

gados. Šo priekšlikumu izjauca tikai mācītāja Barlacha aizrā-

dījums, ka tas būtu pret vispārējo plānu 21
.

Tieši ar latviešiem grāfs Cincendorfs arī nācis sakarā. Val-

miermuižas kalējs Ķīša Pēteris ģenerālienes uzdevumā pava-

dīja viņu uz Rēveli un arī vēlāk sastapās ar viņu Valmiermuižā.

Viņš pats tēlo savus iespaidus šādiem vārdiem: „Man bij pie

tam tik labi, kad es redzēju viņu, it kā es redzētu mīļo Pe-

stītāju pašu. Es sastapu viņu uz lielceļa, un viņš sveicināja

mani laipni, deva man arī roku. Es gāju raudādams mājup un

nevarēju saprast, kā šis Dieva vīrs varēja mīlēt mani nabaga

grēcinieku un pamatīgi samaitātu cilvēku, un kopš tā laika es

bieži raudāju par savu svētlaimību" 22
. Grēcīguma un grēku

nožēlas uzsvēršana, liekas, ienes šais atmiņās, kas rakstītas

laikam vēlākos gados, Pētera brāļu draudzē iegūto viedokli,

bet sastapšanos Valmiermuižas laukos piemin arī viņa 1744 g.

vēstules ievads (sk. 353. lp.), atceroties Cincendorfa nopūtas par

Latviju. Tas bij zīmīgs notikums: vācu valsts grāfs un latviešu

dzimtscilvēks, būdami abi apmēram vienos gados, sastapās 1736.

g. rudenī savās nopūtās par Latviju un latviešu tautas garīgās
dzīves trūkumiem. Toreiz divās sirdīs jau kvēloja dzirkstele,

kam bij lemts uzliesmot par varenu ugunskuru.
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4. Lielā Valmieras atmodas kustība 1739. g. Aizņemts citos

uzdevumos, grāfs Cincendorfs nevarēja tik drīz izpildīt vidzem-

nieku vēlēšanās, kaut arī, kā viņš pats kādā vēstulē apliecina

(28. XII. 1736), „ļoti turējis tās pie sirds". Vēl tai pašā gadā

pēc Cincendorfa ziņojuma un priekšlikuma brāļu draudzes si-

node Marienbornā izlēma sūtīt uz Vidzemi sešus skolu dar-

biniekus, bet tikai 1737. g. 9- septembrī pieci no viņiem varēja

atstāt Hernhūti — ar izlozēto bībeles pantiņu: „Cik jaukas ir

uz kalniem prieka vēstnešu kājas, kas sludina mieru..." (Jes.

52, 7). 16. oktobrī viņi ieradās Rīgā un 26. oktobrī nonāca

Valmiermuižā 23
.

Tie bij: students (kandidāts) Magnus Frī-

drichs Buntebarts (sk. augšā 303. lp.), zeķu adītājs Mārtiņš
Hadvigs no Silezijas, dreimaņa zellis Joh. Frīdrichs Turks

(Tūrck) no Pomerānijas, mākslas dreimanis Andrejs Popen-
diks (Poppendvk, arī Poppendick) no Ungārijas un skolotājs

(konrektors) Joachims Šmits (Schmidt). Pāris nedēļas viņi no-

dzīvoja vēl visi kopā Valmiermuižā un sāka mācīties latviski

mācītāja M. Paulija vadībā un ar Ķīša Pētera palīdzību. Tad

viņus sadalīja. Buntebarts aizgāja uz Ungurmuižu par māj-

skolotāju Kampenhauzenu ģimenē, Hadvigu dabūja Sprekel-

sens Straupē, Tūrku — Blaufūss Ērģemē, Popendiku patu-

rēja ģenerāliene turpat Valmiermuižā, bet Šmits dabūja Val-

mieras vācu skolas vadītāja (rektora) vietu. Vēlāk Buntebarts

atgriezās atkal Valmiermuižā.

Pirmie brāļu mēģinājumi piekļūt latviešiem bij neizdevīgi,

jo atdūrās uz naidu pret vāciešiem un bailēm no tiem. Arī

brāļu īpatnības celsmes runās un dzīvē, varbūt, radīja sā-

kumā nesaprašanu un viņu lauzīšanās latviešu valodā — pār-

pratumus. Brāļus izsmēja, izzoboja, saukāja palamās. Bet brāļu

pastāvīgie apgalvojumi, ka viņi patiesi mīlot nabaga latviešu

tautu, gāja roku rokā ar neatlaidīgu tiekšanos piekļūt ļaužu
sirdīm. Viens no pirmajiem «atmodinātiem" bijis ģenerālienes
ārsts Stīmers, kas gan drīz pēc tam miris. Arī muižas latviešu

kalpotājos sākās atmoda.

Ķīša Pēteris tēlo, ka uz viņu atstājusi lielu iespaidu brāļu

mīlestība un viņš izjutis ko sevišķu viņu dziedāšanā, bet kādus

trīscefurtdalgadus neesot varējis ar viņiem sarunāties, jo ne-

prafuši viens otra valodu. 1738. g. 12. maijā Buntebarts esot

ienācis viņa smēdē, apsveicinājies un teicis: „Mīļais Pestītājs
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ir atnācis aicināt grēciniekus uz atgriešanos, bet ne dievbijīgos.
Ar grēciniekiem viņš sēdies pie galda, ar viņiem ēdis un ai-

cinājis viņus pie sevis." Tad Pēteris piedzīvojis savu atgrie-

šanos: „Manas važas nokrita nost, un akmens, ko es nevarēju

pakustināt, pats nokrita no manas sirds nost. Tas brīdis man

mūžam paliks neaizmirstams, tie bij man lieli svētki, kad moku

jēriņa asinis plūda caur manu sirdi." Ar Bunfebarfu viņš arī

vēlāk pārrunājis savus grēkus un no viņa dabūjis ziņas par

brāļu draudzi. Tad viņš apmeklējis vācu brāļu sapulces diako-

nātā, kur īpaši ziemsvētku lūgšanas stunda atstājusi uz viņu

dziļu iespaidu.
Pirmās latviešu atmodas vērsa uz sevi uzmanību un deva

iemeslu visādām tenkām, bet ne ģenerāliene, ne brāļi nelikās

traucēties savā darbā un nodomos. Arī paši Hernhūtes brāļi

grieza uz sevi vispārēju vērību. Viņu skaits Baltijā pastāvīgi

pieauga, un viņus varēja sastapt muižās un mācītājmuižās vis-

dažādākos amatos. Viņi visi nesa sev līdz īpatnējo Hernhūtes

dievbijības garu un tapa par viduspunktu lielākiem vai ma-

zākiem muižas ļaužu celsmes pulciņiem. Latviešu brāļu drau-

dzes kustības radīšanā ir sava loma tikai kādai daļai, īpāši

tiem, kas darbojās Valmiermuižā un Valmierā, kur 1738. g.

uzceltais un Barlacham ierādītais diakonāts tapa par jaunu ku-

stības etapes punktu.
Barlacham topot par Valmieras draudzes diakonu (sk. augšā

179- lp.), viņa vietā par Hallartes mājas mācītāju atnāca 1737. g.

Cincendorfa izraudzītais un J. Fr. Zīlmanis (Siel-

mann). Viņš bij studējis teoloģiju (Jēnā?) un sajūsminājies par

Volfa filozofiju, vispār ieguvis dziļi un pamatīgi izglītota cil-

vēka slavu. Brāļu draudzes bīskaps Dāvids Ničmanis bij Pon-

neburgā Veteravā (Wetterau) Vācijā ordinējis viņu par mācītāju

un Vidzemē ģenerālsuperintendents Fišers pielaidis amatā (sk.

augšā 303. lp.). Valmiermuižā viņš iemācījās latviski un sāka

darboties turienes latviešu skolā (sk. augšā 310. lp.), bet pēc

pustreša gada aizgāja par mācītāju uz Doli 24
. 1738. g. septembrī

pienāca Valmieras diakonāfā brālis Hermanis no Marienbor-

nas, novembrī atnāca Valmiermuižā no brāļu draudzes pie-

prasītais Hallartes mājas ārsts Dāv. Zīgm. Krīgelsteins (Krie-

gelstein, arī Krūgelstein) ar savu dzīves biedri (agrākais grā-
fienes Cincendorfas mājas ārsts). 1738. g. 25. decembrī ie-
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radās Valmiermuižā atkal Chr. Dāvids un par jaunu kurp-
nieks Joh. Justs Eskuchs un Jaunraunā — pozamentnieks (bor-

tes audējs) Joh. Kaspars Hāfners. Tai pašā gadā arī Val-

mieras mācītājs Brūninks bij sācis vairāk tuvoties brāļu drau-

dzei. Cincendorfa izdotās Berlīnes runas (Berlkter Reden I)

bij viņu dziļi aizkustinājušas, kā viņš pats apliecina to: „Es

biju tikko iesācis tās lasīt, kad mana sirds bij jau aizrauta (so

war es um mein Hertz gethan) un es zaudēju jebkuru gaumi

par citu atziņu, kas nebij Jēzus, krustā sistais." 25

Sabiedrības domas par brāļiem dalījās. Viņu draugi un

piekritēji jūsmoja. F. J. Brūninks liecina, ka viņš atzinis brāļus

par Dieva bērniem, kas cenšas arī svēti dzīvot: viņi esot vi-

sai lēnīgi, pietiekot ar mazumu, īpaši izceļoties paklausībā,
čaklumā un krietnumā, pacietīgi panesot netaisnību, mīlot sa-

vus ienaidniekus un tādā kārtā esot visā zemē laba sēkla uz

patiesu celsmi (Ber. d. Past. 11, 4. lp.). Zīlmanis vēl uzsver,

ka brāļiem esot mācībā un uzvedībā kaut kas tāds, kas vi-

ņiem sagādā mīlestību un dod ieeju pie visiem uzticīgiem
un nopietniem teologiem un mācītājiem. Brāļi turoties pie

mīlestības, kas nevien izpalīdz laicīgās vajadzībās, bet it īpaši

tur acīs dvēseles labklājību. «Atklātība... ir it kā visas viņu

satiksmes pamats, un kad tas ir likts, tad viņi, kā tas kristie-

šiem pavēlēts, paši gādā viens par otru ar ierosinājumiem,
mācībām un pamudinājumiem un liek Kristus vārdam bagātī-

gāki mist savā vidū, nekā tas citur redzams... Lai viņi ēd

un dzer, vai dara ko darīdami vārdos un darbos, — visu

to viņi dara Kunga Jēzus vārdā, Dievam par godu; nav no-

liedzams, ka hernhūtieši izskatās kristiešiem vislīdzīgāki." Viņš

gan arī zin, ka citiem brāļi liekas aizdomīgi un nīstami (Ber.
d. Past. 11, 54. un 58. lp.). Viņu mācībā atrada daudz pie-

dauzīga, it īpaši viņu separātismā, kas izpaudās, piem., atse-

višķā iešanā pie dievgalda, ko pieskaņoja Hernhūtes dievgalda
dienām un parašām. Tā to darīja Valmiermuižā arī f. Hal-

larte ar savu saimi Zīlmaņa vadībā. Blaufūss dabūja no šāva

baznīcpriekšnieka landrāta V. Fr. Delabarra pārmetumus par

Tūrka pieturēšanu, jo tam esot pašam sava reliģija, ko viņš

gribot ievest zemē. Pārmetumus dabūja dzirdēt arī prāvests

Bnininks, ģenerālsuperintendents Fišers v. c. Zīlmanis rak-

stīja kādā vēstulē grāfam Cincendorfam 1738. g.: ~Pa visu zemi
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izplatās liela brēkšana par mums un ar mums nodarbojas katrā

sanāksmē... Liekas, ka visa zeme saniknota un sarūgtināta pret

mums
26."

Buntebarts ar Popendiku bij pafam 1738. g. vasaras bei-

gās iesākuši savu darbu jaunajā latviešu skolotāju sagafjavoša-

inas iestādē Valmieras diakonāfā (sk. augšā 303. s. lp.). Vi-

ņiem palīdzēja 2V2 gadus Turks, kas, Blaufūsam pārejot uz

Rīgu, piemetās Valmiermuižā. Lieta nav gājusi, šķiet, gan tik

gludi. Augšā minētais brālis Hermanis bijis sūtīts nokārtot

nesaprašanos un radīt vienību, bet tās nokārtojušās jau prieks

viņa atbraukšanas, un viņš, nodzīvojis kādu laiķu Ungur-

muižā, pie Kampenhauzeniem, aizbrauca vēlāk uz Rēveli- Ģe-
nerālienes un grāfa korrespondence arī liecina par zināmiem

sarežģījumiem. Grāfs nevarēja apmierināt tik drīz pieprasīju-

mus pēc palīgspēkiem, jo brāļu draudzei bij toreiz lielas eks-

pansijas tieksmes uz dažādām pusēm. Viņam jādzird pat pār-

metums, ka viņš Vidzemes lietā darbojoties nekārtīgi. Bet pa-

gaidām, aizbrauoot pašam uz Ameriku, viņam neatliek nekas

cits, ka teikt (18. XII. 1738): viņš nezinot, ko īsti uz pārme-

tumu atbildēt, bet zinot gan to, ka nevienu lietu viņš1 vēl neesot

kārtojis ar šādu dedzību un iknedēļas pūliņu („mit solchem

empressement v. wochentlicher bemūhung")
27

.
Grūtības vāc-

brāļiem radīja arī vēl vienmēr latviešu valoda, kurā nācās

pastāvīgi papildināties.
Blakus atmodai muižas saimes latviešu ļaužu vidū, kur re-

dzamākā persona bij Ķīša Pēteris, drīz vien sākās līdzīga

reliģiska rosība arī skolotāju seminārā. Tā attaisnojās nolūks

ievest evaņģēliju ļaudīs ar jaunatnes palīdzību. Redzamākajā
vietā še izvirzījās Šķestera Pēteris (apm. 1702—1787), ar savu

dzīves briedumu un spējām. Viņš bij kauguriešu Buņķa saim-

nieka brālis, apprecējies ar tā paša pagasta Šķestera saim-

nieka meitu Mārrietu un pārgājis uz dzīvi Šķesteros 28
. Viņam

bij vieglprātīga jautra vīra slava, un viņš bij klāt visās sabie-

drībās, kur notika kas palaidnīgs („wo es ruchlos herging"),
un bij visur pazīstams kā nemiera ierosinātājs un vadītājs

(Rādels fūhrer). Bet viņš prata lasīt un tāpēc bij izredzēts

par skolotāju. Lai viņš varētu labāk veikt šo uzdevumu, Bar-

lachs izlūdza Kaugurmuižas kungam, ka viņš sūtīja 36 gadus
veco Pēteri jaunatvērtajā seminārā. Kārtīgu mācības kursu
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viņam nebij lemts nobeigt. Pēc kādām nedēļām viņš, cirzdams

malku, iecirta sev kājā, bij spiests palikt istabā un tādā kārtā

laikam nāca ciešākā un sirsnīgākā sakarā ar brāļiem. Katē-

chizācijas stundās viņa sirds esot atvērusies, un viņš sācis

atzīt savu nekrietnību un raudājis dienām un naktīm pēc Die-

va žēlastības. Liekas, vēl priekš ziemsyētkiem viņš atgriezies

atkal savās mājās, kur viņu gaidīja skolotāja pienākumi. Viņā

vērojamā lielā pārvēršanās ierosināja tuviniekus un pazīsta-

mus uz jautājumiem, kas īsti ar viņu noticis, un viņš „dod

liecību par Pestītāju". Arī citu semināra audzēkņu vidū sākās

atmoda.

Šādos apstākļos vācbrāļi pret 1738. g. beigām nolemj sākt

pulcināt atmodinātos latviešus pašus par sevi. Dedzīgais dzi-

nējs uz priekšu, liekas, bijis pašreiz atkal Vidzemē atnāku-

šais Chr. Dāvids. Katru svētdienu grib turēt īpašu celsmes

stundu latviešiem, lai dotu viņiem «izdevību tuvāk iepazīties

ar evaņģēliju". Buntebarts noturēja, Dāvidam klāt esot, pirmo

latviešu stundu Valmieras vācu skolā 1739- g. 8. janvārī (tā

nebij gan svētdiena). Dalībnieku skaitu brāļi uzdod kādas 8

dvēseles, to starpā Šķestera Pēteri ar viņa radiniekiem. Viņš
tad arī vēlāk tapa daudzināts par latviešu pirmnieku („Erst-

ling aus den Letfen") 29
; jālēzē gan arī Ķīša Pētera piedalī-

šanās. Bvp 1739 Valmierā no 10.—15. I nav ziņu par jauno

kustību.

Turpmāk Buntebarta vadītās sapulces notika katru svēt-

dienu ārpus baznīcas laika, t. i. priekš latviešu dievkalpojuma.

Viņš dziedāja priekšā paša tulkotās dziesmas (sk. 342. ss*

lp.) un mācīja tās pulciņa dalībniekiem; viņa svētrunas dau-

dzināja Dieva žēlastību, ko visiem cilvēkiem Kristus ieguvis

un piesolījis 3o
.

Otru reizi jau dalībnieku skaits bijis lielāks,

trešo reizi — istaba bijusi pilna, ceturto jau piefrūkušas vie-

tas, un turpmāk sapulces pārceltas uz vienu diakonāta istabu.

Telpas trūkums piespieda sadalīt pulciņu pa dzimumiem, un

drīz vien sanāca pilnas abas diakonāta istabas, viena ār vī-

riešiem, otra ar sievietēm. Buntebarts vadīja vienu, Tfirks otru

sapulci; dziesmas mainījās ar runām, kas tagad «skubināt sku-

bināja atstāt veoos grēku ceļus un nākt pie Jēzus, kas tik

sirsnīgi mīl". — Turks esot runājis pusvārdos un īsi, bet ie-

spaids bijis liels. Brāļi liecina, ka taisni Jēzus vārda nosauk-
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šanai, viņa asins un vāšu sludināšanai, gājis līdz neizsakāms

Dieva spēks, un tā evaņģēlijs pievilcis arvien vairāk un vai-

rāk dvēseļu.

Lai pārvarētu latviešu kautrību un tuvinātu sev viņus, vāc-

brāli uzaicina kādus pārdesmit pazīstamākos priekš lieldienām

uz mīlestības mielastu, kur tad sirsnīgi izrunājušies un ieguvuši

viesu uzticību. Priekš debesbraukšanas dienas sākās draudzes

jaunatnes sagatavošana uz pirmo dievgaldu. Puiši sanāca dia-

konātā, meitas mācītājmuižā, un tiklab še kā tur brāli «slu-

dināja evaņģēliju" un ieguva nenogurstošus klausītājus, kas

caurām dienām turējās pie viņiem, bet naktīs — raudāja aiz

aizkustinājuma. Ar mācības bērnu starpniecību brāļi nāca sa-

karā arī ar viņu vecākiem un sāka apmeklēt tos pa mājām,

un visur viņu sludināšanu uzņēma kā pilnīgi nedzirdētas lie-

tas („als lauter unerhorte Dinge", Zīlmaņa vārdi). Chr. Dāvids,

priecādamies, ka viņa ticība par latviešu atgriešanos tagad pie-

pildījusies, liecināja kādā 29- V. 1739- g. datētā vēstulē: ,Jau

vairāk kā 200 latviešu nāk mūsu svētdienas sapulcēs... Tagad
mēs ejam ciemā uz laukiem". Un kāds cits aculiecinieks, liekas

Buntebarts, tēlo panākumus: «Viņi atrada atklātas sirdis un

ausis, iepazīstināja ļaudis ar savām pārtulkotām dziesmām, un

kas neprata lasīt, pūlējās šo dziesmu dēļ iemācīties lasīt un

rakstīt. Šā gada vasarsvētki bij īpašas žēlastības dienas, un

daudzi atmodinātie skaitīja no šā laika savas patiesās apžē-

lošanas mirkli. Telpas istabās pietrūka, un mūsu brāļiem va-

jadzēja sludināt zem klajas debess, lietojot kāpnes diakonāta

priekšā par kanceli un pārvēršot pagalmu par baznīcu." Krī-

gelšteins rakstīja toreiz kādam brālim Rīgā (23. VI. 1739):

„Kad jūs nāksit pie mums, Pestītājs iepriecinās jūsu sirdi par

mūsu mīļajiem latviešiem. Uguns ir nokritusi no debesīm, un

sirdis sāk degt, kad tām sludina par (Kristus) krustu. Tā

ir liela atmoda 31."

Pēc Zīlmaņa ziņojuma viss Valmieras apvidus īsā laikā

bijis it kā «apgriezts apkārt un pārvērsts". Nav bijušas vairs

dzirdamas parastās ganu dziesmas un talku, kā arī citu lielu

sanāksmju neķītrās dziesmas («Zoten-Lieder"), bet krūmos, pļa-
vās, laukos, uz ceļiem v. c. vietās bijuši dzirdama un redzama

tikai smilkstēšana un vaimanāšana (Winseln und Wehklageņ),
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asaras un brēkšana par «žēlastības laiku, kas pavadīts grē-

kos bez Jēzus" (Ber. d. Past. 11, 53. s. lp.).
Kustības liesmas pārgāja ari uz kaimiņu draudzēm: Cesu,

Trikātas, Raunas un Smiltenes.

No pašu latviešu vidus arī bij radušies sludinātāji: blakus

Šķestera Pēterim īpaši minēts vēl kauguriešu Pāvulēna Jēcis,
kas «aiz iekšējas dziņas sludināja ar varenu spēku evaņģēliju

pļavās un pie siena novākšanas". Viņu darbības panākums ir

liels atmodas vilnis kauguriešos. «Šur tur pa mežiem dzirdēja
vai nu dziedam, vai raudam un lūdzam žēlastības; un jebšu

gan viņi jau sāka pieķerties arī bauslības garam (auf manches

Gesetzliche verfielen), tomēr līdz ar to atkrita taču arī visi

ļaunie ieradumi un grēki, un viegli varēja viņiem pieskaitīt

par labu to, ka viņi šai lietā darīja drīzāk par daudz, nekā

par maz." Annas dienā Buntebarts un Dāvids apmeklēja kau-

guriešus, un kur vien viņi nonāca, tur bij salasījies pūlis apakš

klajas debess. Viņi sludināja un lūdza Dievu «ar tādu aiz-

rautību (Bewegung) un radīja tādu brēkšanu pēc žēlastības

(Geweine um Gnade), ka vieta varētu būt sakustējusies."

Jūsmīgiem vārdiem cildināja svētdienas gaitas uz Valmieru:

«Dvēseles kļuva pa tam arvien kārākas, un, tiklīdz ļaudis
sestdienās un svētku priekšvakaros tika atlaisti no darba, viņi

nāca lieliem bariem uz diakonāfu, dziedādami ceļā savas vis-

mīļākās dziesmas (no baznīcas dziesmu grāmatas): Nāc, tu

latvju Pestītājs (dziesmu grāmatā gan bij vārdi: ļaužu Pe-

stītājs) un Nāciet kopā, bēdu ļaudis. Un tā kā viņi pie tam

jutās tik labi, tad viņi nosauca to par savu kāzu laiku. Lai

nu gan viņi cauru dienu un nedēļu bij darbā ļoti noguruši,
taču visu nakti miegs nenāca viņu acīs; un kad viņi bij at-

griezušies, tad bij tomēr pirmie pie darba un turklāt tik mun-

dri, ka viņiem neko nevarēja manīt" Kustībai plešoties pla-
šumā, šādi nakts gājieni vairojās, jo ceļš līdz Valmierai bij
dažam labam pārdesmit un vairāk kilometru garš. Brūninks

min kā lielāko atstatumu 8 jūdzes. Arī tuvākajiem nācās ka-

vēt miegu, jo sapulces bij jānotur priekš baznīcas laika, un

dievkalpojuma sākums Valmierā bij nolemts vasaru astoņos

Un ziemu pusdeviņos (Bvp 1739), tā ka brāļi mēdza sākt sa-

vas stundas svētrītos piecos. Gājēju paradums turēties ko-

pā deva pretiniekiem iemeslu runāt par «dzērvju rindām".
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Kustība gāja nevien plašumā, bet arī dzijumā. Brūninks lie-

cina: „Ļaužu sirdis bij aizkustinātas (die Leute kahmen auf ihr

Hertz), tie žēlojās par savu grēku postu un tā visšausmīgākajiem
izvirdumiem, atrada sevi par vainīgiem nelietīgā sakramentu

lietošanā, Dieva vārdu nicināšanā un Dieva lūgšanā bez sirds;

atzinās, ka nepazīstot Pestītāju, ka viņiem neesot ne ticības,

ne mīlestības uz viņu, un nezināja sev palīga un padoma. Tur-

klāt izpaudās neaprakstāma tiekšanās uz dievvārdiem, un tik-

ko viņiem bij kaut kas no evaņģēlija pateikts, tas gāja viņiem

caur sirdīm un viņi sāka izplūst asarās (m Thrānen zerflieszen).
Pa daļai viņi raudāja aiz savas sirds visdziļākajām izjūtām

un ilgām pēc žēlāstības (aus innerster Empfindung ihresHerfzens

und aus Verlangen nach Gnade), pa daļai aiz prieka par žē-

lastības mirkļiem un iepriecinājuma sākumu, kas nāk no Jē-

zus vātīm" (Ber. d. Past. 11, 2). Šādi pārdzīvojumi tuvināja

zemniekus arvien jo vairāk vācbrāļiem un pamudināja viņus
stāstīt par savām jūtām un novērojumiem un prasīt brāļu

spriedumu. Tā sākās atsevišķas dvēseļu kopšanas sarunas.

Pret rudeni bij jau vērojama zināma nostiprināšanās jau-

najā stāvoklī, bet tas nenāca tik viegli. Latviešu brāļu drau-

dzes kustībai ir raksturīgas visas reliģisko atmodas kustību

(angliski: revival, vāciski: Erweckung) pazīmes. Un pie tām

pieder arī dažādi pārspīlējumi un murgojumi. Par tādām lie-

tām lasāms arī brāļu ziņojumos no valmieriešiem: „Ap šo

laiku (1739- g. vasarā) iejaucās sveši spēki. Dvēseles aizrāvās

ar parādībām (fielen auf Erscheinungen), krita nesamaņā, gu-

lēja tur kā mirušas, un kad viņas atkal atžilba, tad stāstīja,
ka dabūjušas žēlastību. Citi sāka, dodot liecību, trīcēt, atkal

citi uzdevās par praviešiem un stāstīja, kādus skatījumus (vī-

zijas) viņi redzējuši. Un viss tas bij par ļaunu nabaga ne-

prašas tautai. Mūsu brāli bij apmulsuši par šīm lietām, uz-

stājās pret tām vispirms lēnīgā garā; tad, kad ar to nekas

nebij panākams, viņi atgādināja asi, ka tie ir viltus spēki un

ka viņi nevar nodarboties gar tiem, kas ielaižas ar tādiem."

Chr. Dāvids cīnījies pret svešajiem gariem ar „krusfa vārdu".

Arī kauguriešos notika līdzīgas lietas, sakarā ar augšā mi-

nēto Annas dienas sajūsmu. Daži trīcēja; 10, 20 un vēl vai-

rāk personu zaudēja sludināšanas laikā samaņu un atmodušās

stāstīja dīvainas lietas. Šķestera Pētera biedinājumi un rā-
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jieni bij veltīgi, Beidzot kāda mūrmuiziešu meitene, kas arī

nodevās murgiem, noslīka tuvējā dīķī, un „šis piemērs slu-

dināja vairāk nekā visa līdzšinējā dedzīgā apkarošana: atmo-

dinātie sāka skatīties ar neuzticību uz visām tamlīdzīgām lie-

tām un guva vēl jo lielāku cieņu pret brāļiem." Vēl nākošā

1740. g. kāds ar krītamo kaiti slims zemnieks Rubenes draudzē

uzdevās par pravieti un, atnācis pie brāļiem, stāstīja par pa-

rādību, kurā viņam atklāts, ka Kungs atsūtījis uz Vidzemi

300 eņģeļus, kas runājot ļaudīm dzīvus vārdus uz svētlaimību.

Viņš pats sevi turējis par taisnu, bet gribējis vēl no brāļiem
kādas pamācības. Viņa runas stāvēja sakarā ar krītamās kai-

tes lēkmēm, bet kāds brālis, pamatodamies uz bībeles, nostā-

dīja tās par viltus mācībām.

Vēl 1739- g. atnesa latviešu brāļu draudzes kustībai divus

svarīgus atbalstus: jaunas plašas sapulces telpas Valmierā un

pirmo iespiesto dziesmu krājumu. Abas lietas sagādāja ģe-

nerāliene Hallarte. Viņa izdabūja no ģenerālsuperintendenta
Fišera atļauju jaunas sapulču ēkas celšanai un lika krievu

remešiem Chr. Dāvida vadībā uzcelt to blakus diakonātam.

Ēka bij diezgan vienkārša, senraksti dēvē to par sapulču riju

(„Versammlungs-Rihge), bet viņa bij stipri prāva: 18 asu (pēc
citām ziņām 16 asu) gara un 6 asis plata, dēļiem apsista- Te,

ziemai uznākot, varēja novietoties diezgan liels ļaužu skaits.

Katros sānos bij 4 un katrā galā 2 logi. Katrā galā bij ie-

mūrēta ķieģeļu krāsns, gar sienām un vidū stāvēja 34 vienkārši

koka soli. Pie sienām bij piestiprināti 24 zaru lukturi, vidū

karājās 4 kroņlukturi ik ar 4 dzelzs zariem. leejas durvis bij

katrā pusē, un priekš tām priekšnams ar 1 logu. Ipaļša iega-

rena istaba (kambaris) sacītājiem, ar 1 logu, bij piebūvēta

vienos sānos vidū. Šī pirmā saiešanas ēka ir noderējusi visiem

vēlākiem latviešu saiešanu kambariem par paraugu. — No 60

pārtulkotām dziesmām pagaidām iespieda gan tikai apmēram

pusi (sk. augšā 342. lp.), bet arī šādā skaitā ~Kādas izlasītas

garīgas jaukas dziesmas" bij labs atbalsts brāļu sludināša-

nai un celsmes sapulcēm.

Visas kustības vadība ar 1740- g., ja ne agrāk, atradās

īpašas „šauras konferences" rokās, kuras locekļi bij Bunte-

barts, Dāvids, Barlachs, Justs Eskuchs un Hadvigs. Barlachs
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1739. g. 10. jūlija aprecēja no Hernhūtes atnākušo masu Mariju

Dorofeu Horstmani un 1742. g. 6. decembrī tika uzņemts draudzē.

1740. g. laikā Vidzemi atstāja Krīgelšteini janvārī un Po-

pendiks septembrī; Chr. Dāvids, kas pēc Zīlmaņa aiziešanas uz

Doli izpildīja pagaidām Hallartes mājas mācītāja vietu, arī

beidzot sekoja savai «tieksmei virzīt tālāk savu ceļa spieķi",

tā paša gada decembrī. No jaunatnākušajiem minami vairāki

redzamāki darbinieki: Andrejs Zimchens (Simchen, arī Simgen)
ar sievu, kas apmetās Rīgā, Zauzelīns (Sauselin), kas vispirms

uzturējās Valmiermuižā, tad apmetās pie Patkuliem Rozbeķē,

sedlinieks Johans Cīglers (Ziegler) un teologs Gerts Hanzens

(Hansen), abi aicināti uz Ungurmuižu, teologs J. E. Heims (ok-

tobrī), Toms Mikše (Micksche, arī Micksch) ar sievu, precētā

māsa Rozina Ničmane, kas bij domāta kā sieviešu priekšniece

Latvijā un Igaunijā, un neprecētā māsa Svdrich'e, ko Turks

apņēma par sievu. — Pie skolotāju semināra Heims tapa par

Bunfebarfa palīgu un Mikšu pāris nāca Popendika vietā (sk.

augšā 305. lp.).
1740. g. sākumā atmodinātos skaita jau kādus 4000—5000.

Jaungada dienā sadala visu pulku mazākos pulciņos pa 5—6 un

nedaudz vairāk personām katrā. Katram pulciņam bij savs

priekšnieks, kas sapulcināja visus locekļus reizi nedēļas vidū,

kad viņiem bij vaļa, un pārrunāja pēc vajadzības ar katru

viņa dvēseles stāvokli, deva arī padomus reliģiskā tikumiskā

dzīvē. Šādi tuvināšanās un kopdarbības nostiprināšanas pul-

ciņi grupējās pēc dzimuma, vecuma, dzīves vietas un sav-

starpējās uzticības 32
.

Atmodas kustība drīz vien pārgāja arī uz bērniem, kas

nāca kopā savos pulciņos, lūdza Dievu un dziedāja brāļu dzies-

mas pa mežiem un ganiem, ar ko apkaunoja daudzus vecos,

īpaši tiek minēta Mūrmuižas vagara meitene, «kas mēdza bieži

iet kambarī, metās ceļos un lūdza Dievu, bet pārējo laiku

allaž dziedāja un runāja par Pestītāju. Kad tēvs reiz sodīja

viņu un piedraudēja viņai rīkstes, ja viņa nemitētos lūgt Dievu,

bērns atbildēja: Mīļais tēvs, mana miesa ir jūsu varā, to va-

rat sakapāt, bet mana sirds pieder Kungam Jēzum, to viņš

sev atpircis asinīm, tur jums nav nekā, ko prasīt Tas arī

pārliecināja tēvu un padarīja viņu lēnīgāku." — Kokmuižas

skolā kādai meitenei gadījās ekstāzes brīži, un tad viņa aiz-
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lūdza par visu pasauli („Erde"), ķeizarieni un visiem viņas kal-

potājiem. Daudz ļaužu nāca skatīties bērnu un saņēma stiprus

ierosinājumus; tā arī kocenieši, Valmieras draudzes ziemeļ-

daļa, kas līdz tam bij palikuši nomaļus, tika ierauti vispārējā
kustībā. Lielā Valmieras kustība augtin auga.

Saiešanu telpas diakonātā tapa par šaurām un nepieciešams

bij gādāt par to paplašināšanu. Ģenerāliene Hallarte nopirka

1741. g. diakonāfam blakus rietumpusē Gaujas krastu, kādas

160 asis garumā un 60—70 asis platumā. Te tika apvienoti

kopā vairāki gruntsgabali: kāds zemes gabals ar riju un 2

dārzu vietas ar 2 šķūņiem pie Gaujas, kas visi kopā maksāja

220 dālderus. Nodomātajām ēkām vajadzīgos baļķus neņēma

no kroņa mežiem, bet pirka par skaidru naudu, jo Hallarte

gribēja nodrošināt sev neapstrīdamas tiesības uz visu īpašumu,
kurā tika iebūvēti ap 2000 dālderu. Še uz augstās kraujas, no

lielceļa labi saredzamā vietā cēla līdztekus krastam lielu sar-

kanu māju ar divām lielām sapulču zālēm, kas bij domātas

arī semināram par mācības telpām, un ar brāļu dzīvokļiem.

Par vietas izvēli bij bijušas domu starpības. Kampenhau-
zens ieteica necelt jauno māju tik tuvu lielceļam, lai nedotu

iemeslu naidam un skaudībai. Dāvids noprasīja, vai viņš gri-

bot būt tas vīrs, kas stātos pretim Pestītājam. Tad Kampen-
hauzens piekāpās un pat uzņēmās uzraudzību par ēkas cel-

šanu. Kad lika mājai pamatus, Buntebarts ar Heimu stā-

vēja vienā stūrī un lika strādniekiem velt pamatakmeni Dieva

Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Kad tas jau atradās nozī-

mētā vietā, Buntebārts nostājās uz tā un teica: „Kungs Jēzus,

apžēlojies, lai tev šai vietā dvēseles tiktu pievestas, jo tu par

tām esi izlējis savas asinis un cietis nāvi". Pielikdams lāpstu,
viņš teica: „Ja še neviena dvēsele netiktu uzaudzināta un man-

tota Pestītājam, tad lai nepaliek neviens akmens uz otra".

Savā aizlūgšanā viņš novēlējis vietu Pestītājam pie sirds. le-

kams to izlietotu kam citam, lai drīzāk uguns kristu no de-

besīm un iznīcinātu to. Otrā stūrī stāvēja B. f. Kampenhau-

zens un prāvests Brūninks, trešajā f. Hallarte un ceturtajā

Barlachs ar Ķīša Pēteri. Klāt bij arī vēl citi vācbrāļi un

daudz Valmieras pilsoņu. Liekot stūrakmeņus, dziedāja pie

katra vienu pantiņu, un beidzot prāvests Brūninks turēja svē-

tības lūgšanu.
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Māja izskatījās ļoti stalta (sk. zīmējumu 531. lp.). Katrā

pusē bij 2 ieejas, pa kāpnēm ar 6 pakāpieniem nokļuva priekš-

namos. Katrā sapulces telpā veda divas ieejas no abiem at-

tiecīgā gala priekšnamiem; katrai bij 3 logi uz Gauju, 3 uz

zemes pusi, katram logam bij 4 rūtis (?). Siltumu deva katrai

zālei melna podiņu krāsns. Latviešu sapulcēm domātā telpā

bij kroņa lukturis ar 3 zariem, 9 soli un 2 galdi mīlestības

mielastam. Otra saiešanas telpa bij iekārtota semināra mā-

cībām (sk. augšā 306. lp;.), te bij 2 koka kroņlukturi un 3

sienas lukturi. Abos galos otrpus priekšnamiem bij dzīvokļi

semināra darbiniekiem. — Mājai blakus uzcēla uz īpaša balsta

zvanus, ar ko aicināt ļaudis uz sapulcēm. Lielāko bij dāvājis

zvanu lējējs Bīrmanis (Bvrmann) Rīgā, mazāko — pati ģe-

nerāliene.

No saimniecības ēkām lielākai vidū bij ratu iebrauktuve,

vienā galā stallis 10 zirgiem, otrā kūts. Gaujas piekrastē bij

sakņu dārzs un netālu no tā rija, kur atrada pajumti sanākušie

zemnieki un zemnieces. Vēlāk ap visu īpašumu aptaisīja sētu

Kad lielās mājas zāles bij gatavas 1741. g. septembrī, no

Rēveles atnākušais Fr. V. A. Bīfers iesvētīja namu, prāvestam

Brūninkam un daudziem vācu un latviešu brāļiem klāt esot.

Bīfera runu Buntebarts tulkoja latviski. Hallarte un Kampen-

hauzens deva pēc tam mīlestības mielastu. Pakalnu ar jaun-

celto brāļu nometni, kurā ietilpa arī agrāk celtais saiešanas

nams, nosauca par Jēra kalnu (Lammsberg). Jaunajā mājā ap-

metās semināra darbinieki, vienā galā Buntebarts ar Heimu,

otrā Mikšu pāris. Grāfiene Cincendorfa, kas gadu vēlāk uz-

turējās Valmiermuižā, stāsta savā dienas grāmatā, ka 1742. g.
30. X./10. XI. Jēra kalnā noturētajos latviešu draudzes svētkos

notikusi, viņai un ģenerālienei Hallartei klāt esot, lielās mājas

iesvētīšana, kur dziedāta ģenerālienei par godu Buntebarta sa-

cerētā kantāte un Buntebarts, Bīfers un Brūninks uzstājušies

ar spēcīgām runām un lūgšanām. Latviešu brāļu vecākie, skūp-
stīdami ģenerālienei roku, un māsas, — viņu pašu, pateiku-
šies viņai par jauno māju 34

.
Šie svētki laikam stāv sakarā

ar visas nometnes nobeigšanu.

Jauno saiešanas telpu nozīme bij ļoti liela. Katra maja

bij telpas vairāk kā 1000 cilvēkiem. Vienu šādu lielu sapulci
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piemin 1740. g. ziemsvētkos. Tad bijuši sabraukuši diakonāta

daudz svešu viesu, kas gribējuši runāt katrs par sevi. Pa-

visam pārrunās piedalījušās vairāk nekā 1000 dvēseles, kas lie-

lāko tiesu gājušas mājās ar gaišāku sirdi.

Dziļāku ieskatu Valmieras brāļu rosībā atklāj Dzērbenes

mācītāja Chr. D. Lenca aprakstītās ziemsvētku svinības 1741»

g., uz ko Barlachs bij ielūdzis viņu. Jērkalnā viņš iepazinies

ar Buntebartu, nesen atnākušo drēbnieku mācekli Vāgneru un

vairākiem citiem hernhūtiešiem no Valmiermuižas, Rīgas un

citurienes. Brāli izturējušies viens pret otru ar lielu mīle-

stību, bieži apkampušies un uzsaukuši viens otram kādus cel-

smes vārdus par Dieva jēru. Viņi iepazīstinājuši Lencu ar

jaunām hernhūtiešu dziesmām, dziedājuši „jaukus asins pan-

tiņus" (herrliche Blutverschen), un stāstījuši par savu darbu

un tā iekārtu. Buntebārts kādā istabā radījis viņam mūzikas

instrūmentus: mežragus, vijoles un tamlīdzīgus. Svētku vakarā

un arī citās dienās Lenčs saticies arī ar latviešu brāļiem un

māsām, īpaši ar viņu darbiniekiem, f. s. palīdzētājiem, kas

vadījuši katrs savu pulciņu ar 5, 6, 7 locekļiem. Vācbrāļu
satiksme ar latviešu brāļiem bijusi ļoti sirsnīga: zemniekiem

viņi devuši viscaur līdzīgas tiesības, uzrunājuši arī viņus par

brāļiem un māsām un ar dažu labu zemnieku un zemnieci

saukušies par tu. Ziemsvētku vakarā noturēta papriekš vis-

pārīgā stunda. Vīrieši sēdējuši vienā zālē, sievietes — otrā;

spārnu durvis vidū, laikam, bij atvērtas. Heims sacījis pa

rindiņām priekšā ziemsvētku dziesmu „Dievs ar saviem ļau-

dīm, kas ir tevi dzimis utt", un visi dziedājuši tad ērģeļu pa-

vadībā. Pa sekojošās svētrunas laiku daudzi zemnieki un zem-

nieces, arī Lenca pavadonis (kučieris) gaužām raudājuši. Pēc

vispārīgās stundas bijusi īpaša stunda šaurākām aprindām; tad

visi sanākuši vienā zālē, bet vīrieši un sievietes sēdējuši katrs

par sevi, tālu viens no otra. Te dziedātas papriekš jaunākās
un jaukākās dziesmas mūzikas mstrūmentu pavadībā, piekam

ļaudis labi pratuši vārdus un meldijas, arī diezgan grūtas.
Buntebarts runājis jūsmīgi par „lielo mīlestību, ko parādījis
mūsu bēdu pilnā miesā nonākušais dievcilvēks". Viscaur val-

dījusi dzīva priecīga noskaņa. Pēc tam Buntebarts apstaigājis

zemniekus un apprasījies par „evaņģēlija svētību viņu dzīves

vietās" un par pašu dvēseles stāvokli. Daži atbildējuši veikli
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(būndig). Pa starpām dziedāti sarunām piemēroti pantiņu La-

sīts priekšā arī kāds gabals no Cincendorfa mācības grāmati-
ņas (sk. augšā 346. lp.). Dziji Lenca atmiņā iespiedies brī-

dis, kad, visiem dziedot par noslīgšanu un mešanos ceļos,

mūzika un dziedāšana piepeši apklusa, vīrieši un sievietes no-

metās ceļos un ar lielu žēlumu, daži pat ar asarām, kungstēja

un dudināja (wimmerten und girreten), lūgdamies: „MīļoPestī-

tāj, apžēlojies, apžēlojies par mani" un sūdzēdami viņam klu-

sos vārdos katrs savu postu.

Visās trijās svētku dienās arī notikušas dažādas stundas,

tā pirmo svētku vakarā bijusi vispārīgā stunda latviešiem un

tad vāciešiem. No divām dziedāšanas stundām ar mūziku viena

notikusi f. Hallartes dzīvokli, otra Jērkalnā. Starp citām dzie-

dāta jauna dziesma:

Ko visa pasaul' dzird?

Voi tā caurspiež to sird'?

Ko vēl? ko vēl?

no Jēra sviedriņiem,

no krusta nopeļņiem.

to asins skan?

tā caurspiež gan.

to vārd', to vārd'

no tās maksāšanas,

no ciešanas utt.

Pie tam sievas uzsākušas jautājumus savās smalkajās bals-īs (im

Disoant), bet vīri atbildējuši savās rupjajās (im Alto oder

Tenore), un tā abas puses mainījušas cauri visiem 8 dziesmas

pantiem — Šādu dziedāšanas veidu, kur pamīšus dziedāja atse-

višķas grupas, brāļi labprāt piekopa.
Kad Lenčs atvadījies no Valmieras, daži brāļi nostājušies

viņam apkārt un dziedājuši viņam spēcīgus dziesmas pantus

„Ķēniņ, dod tam kara prātu, drošību un vieglību utt. (Konig

gib Mut und Klarheit, einen muntern, einen will'gen Heldensinn

etc.)." Novēlējuši viņam daudz svētības un īpaši satriektu na-

baga grēcinieka prātu un ticību Jēzus asinīm, apkampuši, skūp-

stījuši viņu un tā izvadījuši viņu ceļā 35
.

īpašas svinības notikušas arī gada sākumā un lieldienās.

Buntebarts attēlo savā dienas grāmatā Jaungada sagaidīšānu
1743. g. Jaungada dziesmu sacerējuši visi kopā vecā gada naktī.

Vecā gada izvadīšana ilgusi Jēra kalnā no desmitiem vakarā

līdz divpadsmitiem naktī, sagaidīšana —no vieniem līdz pāri

pieciem rītā. Tad aizbraukuši kopā ar vecākajiem brāļiem pie

Brūninka mācītājmuižā un dziedājuši viņam, tad pie ģenerā-
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lienes Valmiermuižā un atkal dziedājuši. Desmitos rītā bijusi

vispārīga stunda Jēra kalnā, trijos pēc pusdienas latviešu mī-

lestības mielasts, kur katram brālim dziedājuši īpaši viņam
sacerētu pantiņu; četros bijusi vispārīga yācu stunda. 2. jan-

vārī kā svētdienā bijusi pēc kārtu stundām īpaša latviešu bēr-

nu stunda, ko turējis pats Buntebarts. Ar lielām raudām bērni

solījušies „atdoties Jēram par jaungada dāvanu". Tā paša gadā
lieldienas naktī (2. IV?) brāļi Jēra kalna laukumā nostāju-
šies slēgtā aplokā un dziedājuši īpašu dziesmu vāciski un lat-

viski: „Ko pasaule grib mums darīt, viņa ir uzvarēta, nabaga
naidniekam jārimst, kas tagad karo. Kad Jēzus parāda vāti

savos sānos un rokā, tad mīļā savienība būs drīzi pazīstama.

Ko tu gribi darīt, nabaga akla tauta? tev taču jāapstājas
liecinieku mākoņa priekšā. Kāpēc? Visas pasaules valdinieks

sargā savus ļaudis. Viņš patur savās rokās cīņas lauku. Mēs

varam līksmoties." Šī dziesma jau izdveš viņas garu un sparu,

kad sākās brāļu vajāšanas. Tās tulkojums dzejā nezināms.

Arī ārpus Valmieras kustība bij jau 1741. g. tiktāl papla-

šinājusies, ka nevienā rijā nepietika vairs telpas saiešanām.

Par vietējiem viduspunktiem izveidojās tad galvenā kārtā jaun-

celtās muižas skolas (sk. 313. ss. lp.).
Atmodas kustības reliģisko tikumisko nozīmi cildina vai-

rāki ziņotāji. Sprekelsens runā par ļaudīm, kas dzīvojuši kā

nikni zvēri, lauvas un lāči, arī kā cūkas, bet tagad pārvērtušies

par pavisam citiem cilvēkiem un Kristus jēriem. Evaņģēlijs

par krustā sisto Pestītāju tā viņus aizkustinājis, ka viņi, kas

bijuši «pazudinātas elles pagales" un «riebīgi velna vergi" pie-
vesti Kristum un tapuši par viņa krusta laupījumu (Ber. d.

Past 11, 78. un 81. lp.). Jau vairākārt izmantotais acu lieci-

nieks attēlo apstākļus konkrētāk. „Tā kā brāļi vēl vienmēr

novēroja pie latviešiem kaut kādu baiļošanos, kas par spīti
visai līksmībai atkal un atkal nomāca viņus, tad viņi nojauta,

un ne bez pamata, ka vēl kaut kam vajaga būt palikušam

neizteiktam, kas atkal dara viņus nemierīgus. Viņi izlietoja

tāpēc atsevišķo sarunu gadījumus, lai izprasītu viņus dziļāk.
Tad nāca klajā vēl šausmīgi grēki, kas bij izdarīti agrākajā
dabiskajā stāvoklī (domāta augšā 499. s. lp. minētā vaļība dzi-

mumu sakaros, ko brāļi atzina par vienu no latviešu galvena-

jiem jeb klēpja grēkiem)... Kad nu viņi dzirdēja, ka arī šie grēki
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ir izlīdzināti un izpirkti (gebūflt und bezahlt) ar pilnvērtīgo

Jēzus upuri un tiem Vecajā Derībā uzliktais nāves sods ir

atcelts, tad viņi netikvien nomierinājās, bet izkusa mīlestībā

un pateicībā pret grēcinieku draugu, kas nesis viņu un visas

pasaules grēkus un atcēlis miršanas bausli (Sterbgebot). Kopš
tā laika mūsu brāļu darbs tapa vieglāks un dvēseles atvilka elpu.

Nekaunīgo garu, kas izklāstīja nenosarkstot visus savus kau-

na darbus un arī gribēja ieslapstīties, dabūja pie malas un sa-

valdīja, un mīļais Pestītājs žēlīgi novērsa, ka arī atklātās sirds-

baiļu pamudinātās grēksūdzes sapulcēs nenāca par ļaunu. Ci-

tādi latviešiem bij noteikts uzskats, ka zagšana nav grēks, un

viņi ņemot tikai to, kas viņiem pienākas un kas viņu senčiem

atņemts ar varu. Kad nu viņi bij atzinušies, ciktāl viņi šai

lietā aizgājuši, tad viņiem pēc tam nebij arī grūti atzīties

saviem kungiem un nolūgties tos. Tā bij liela liecība (Legiti-
Imation) Pestītāja lietai par labu. Daudz kungus tas aizkusti-

nāja, un viņi no tā laika uzticēja atmodinātajiem visu." (Sk. 549. s. lp.)

Šis ziņojums attiecas uz 1741. g. Še attēlotā tikumiskā paš-

kritika un labošanās griba gāja roku rokā ar latviešu zemnieku

sagatavošanu tālākam dvēseļu kopšanas darbam savēju vidū.

Sirsnīgākās un dziļākās pārrunas notika nelielajos pulciņos ar

5—7 personām, kūru priekšgalā bij nostādīti latviešu palīgi
un palīdzes. Še sprieda tiesu viens par otru, un deva viens

otram reliģiskus tikumiskus ierosinājumus; še palīgs varēja
dot tālāk to, ko viņš pats bij dzirdējis no saviem vadoņiem.
Norobežošanās pa dzimumiem deva iespēju lielākai vaļsirdībai

un pasargāja no atklātām piedauzībām. Šo darbu brāļi ap-

zīmēja simboliski par „sveces notīrīšanu" (Lichter schnāuzen).
Panākumi apstiprināja jaunā pasākuma pareizību. «Latvieši bij

izveicīgāki, nekā tas sākumā likās", un ar sekmēm darbojās

pulciņu vadībā, palikdami gan ciešā sakarā ar saviem skolo-

tājiem.

Ģenerāliene f. Hallarte palika ārpus tiešās rosības. Viņas
sabiedriskais stāvoklis un veselība prasīja to. Bet viņas aiz-

gādība pie valdības un baznīcas vadības un bagātīgi ziedotie

līdzekļi bij ļoti svarīgs atbalsts jaunajai kustībai. Viņa pie-
dalās atsevišķās svētku sanāksmēs Jērkalnā, pie viņas mājās

arī notur brāļu stundas, bet tiešā kustības vadība ir citās ro-

kās. Chr. Dāvids raksta par viņu kādā 1740. g. 22. sepf. datētā
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vēstulē: «Ģenerāliene nav radīta kopībai (vārda nozīmi sk.

tālāk 540. lp.) un būtu mums tur vairāk par kavēkli un zau-

dējumu nekā par veicinātāju. Ir labāk, ka viņa paliek atsevišķa

persona, luteriete, liela sieviete, soģe Israēlī, kā viņa patie-

sībā ir; jo tā Pestītājs var viņu labi izlietāt."

Visas kustības dvēsele laikam bij Buntebarts. Viņa jaunekļa
dedzība un sirsnība, kā arī labās runas dāvanas vilktin pie-

vilka viņam ļaužu sirdis, it īpaši jaunatni. Skangaļu Jēkabs

(sk. augšā 434. s. lp.), kas toreiz kā audēja māceklis dzīvoja

„labas piecas stundas" no Valmieras, dzirdējis par atmodas

sākumiem, devās kādu svētdienu uz Valmieru, lai tur iepazītos

ar brāļiem, kas viņam likušies tādi, kādus tēlo Jaunā Derība,

un atstāsta savā dzīves aprakstā savus iespaidus mācības ista-

bā. «Buntebarts ienāca, jauns skaists kā eņģelis laipns vīrs,

un iesāka ar debesu balsi latviski tulkoto dziesmu Ak gaisma

apgaismo to neprātīgu sirdi. Man sirds dauzījās par dziedā-

šanu un dziesmas saturu, un kad viņš iesāka izskaidrot to un

runāja par dzīvošanu Dievam, kas pazaudēta grēkā un tam

sekojušo mūsu sirds garīgo nāvi, bet ka ar Jēzus Kristus no-

pelnu, kas visiem samulsušiem grēciniekiem dāvā grēku pie-

došanu un Dieva garu, atkal var iegūt mūžīgu dzīvību un tapt

par svētlaimīgu jaunu radījumu, — kā man tad kļuva gaišs
kā saule, ka es biju garīgi mirušais radījums, ko viņš aprak-

stīja. Es izbijos par sevi, un viss mans paša labais it kā salūza

gabalos, bet ar apspiestām elsām es pieskrēju savai mātei, lai

viņai paziņotu, ko esmu dzirdējis... Vēl vienmēr dziedāšana

man likās atskaņām ausīs, un es domāju, kaut arī es varētu

tapt tāds svētlaimīgs cilvēks." Jēkabs top par pastāvīgu sa-

iešanu apmeklētāju, ar sajūsmu noraksta dziesmu pantiņus. Kad

vēlāk Jēkabam kā Kurzemes hercoga Bīrona dzimtscilvēkam

jādodas uz Pēterpili, Buntebarts svētī viņu, atvadīdamies ar

asarām. — Reiz saņemtiem ierosinājumiem Skangaļu Jēkabs

paliek uzticīgs arī galvas pilsētas burzmā. Krāšņu baļļu un

citu galma svinību laikā viņš stāv kā kalpotājs durvju priekšā
un dažu labu reizi iepriecināja sevi ar brāļu dziesmu grāmatas
dziesmām 37

.

Plānēniešu Lāča Madža (1732—1799), atcerēdamās no saviem

meitenes gadiem iepazīšanos ar Buntebartu, izsaucas: „Ak, mī-

ļais Pestītājs! svētī tavus palīgus! Jūs Dieva kalpi, jūs lieci-
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nieki no Jēzus vātīm, jūs esat ar Dieva gara uguni dzīvību

un gaismu mūsu zemē nesuši. Arī man, nabagam grēku tār-

piņam, jūs bijāt par gaišumu." 3B Daudz Buntebartam prasīja

pūļu semināra mācības (sk. augšā 303. ss. lp.). Pirmos divus

gadus viņš jau bij viens pats skolotājs, tāpēc arī neatlaidīgi

prasīja sev mācītu palīgu no Hernhūtes, ko gan dabūja tikai

trešajam mācības gadam sākoties. Mācītājs Lenčs ļoti jūsmoja

par viņu. Buntebar,ta ziemsvētku svētrunu viņš nosauc par

„tīro medu (Honigseim) visiem, kas mīl jaunpiedzimušo Jēzu".
Buntebarts bijis par visiem rosīgāks un līksmāks. „Viņš runāja
atklātībā vareni un ar sirsnīgu evaņģēlisku mīlestību un mīļu

daiļumu (mit dringender evang. Liebe und Holdseligkeit). Savā

istabā viņš kādreiz, sasitis rokas, izsaucies priecīgiem vaibstiem:

„Ak, kaut taču visas skabargas un baļķi palīdzētu man slavēt

manu Pestītāju" (Ber. d. Past. 11, 188. s. lp.). — Buntebarts

bij arī toreiz galvenais brāļu draudzes dzejnieks latviešu va-

lodā.

Chr. Dāvids savā otrreizējā Vidzemes apmeklējumā (1738 —

1740) bij jau tuvu piecdesmitajam mūža gadam, laikam vecākais

visu atnākušo Hernhūtes sūtņu rindā. Viņš jūsmo kādā vēstulē

par sludināšanas panākumiem, bet viņa vārdos izskan jau zi-

nāma paškritika: resignācija par paša necienīgumu saņemt citu

mīlestību un par aizraušanos patmīlībā. „...Es esmu ar visu

sirdi še un uzskatu sevi par nevērtīgu un necienīgu redzēt līdz

ar citiem latviešu atgriešanos. Ka es esmu še ieradies tūlīt

īstajā stundā un mana ticība par latviešu atgriešanos tagad
redzama (īstenībā), par to lai ir slavēts latviešu Pestītājs."
1739. g. pavasarī (jūnijā?) viņš pārcieta diezgan grūtu slimību,

kā Krīgelšteins raksta kādā 23. VI. datētā vēstulē, „krūšu dru-

dzi ar asins spļaušanu", kas viņu atrāva no iesāktā sludinā-

šanas darba pašā virskarstākajā posmā, bet drīz redzam viņu

atkal pildām dažādus uzdevumus. Viņš runā saiešanās Rīgā,

Valmierā, Valmiermuižā, Ungurmuižā un Jaunraunā, visur, kur

to prasīja („wo es von niir begehret"). „Es neesmu skolotājs,
bet ja kāds mājas tēvs vai mājas māte man uzdeva teikt kādus

pestīšanas vārdus par Jēzus asiņaino nopelnu un man bij prieks

to darīt, tad es to darīju." Viņu izlietoja, liekas, gan visvairāk

disciplīnas lietās. Kad zemnieki jau svētvakaros salasījās dia-

konāta un palika tur rijā pa nakti, viņš uzturēja kārtību viņu
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vidū, runāja par Pestītāju un ļaužu sirds stāvokli. Viņš pa-

līdzējis arī seminārā, kamēr nebij atnācis Heims, un pa star-

pām nodarbojies arī ar savu remeša amatu, laikam ceļot sa-

iešanas. Viņa vēstules uz Hernhūti 1740. g. izkliedz līdz ar

ziņām par panākumiem prasības pēc palīgiem. 18. aprīlī da-

tētajā viņš ieteic brāļiem domāt par pulciņu (Gesellschaften)
nodibināšanu latviešos un skubina hemhūtiešus rakstīt latvie-

šiem „modināšanas vēstules" (Erweckun,gsbriefe). Kad Kam-

penhauzens aicināja grāfu Cincendorfu par sava dēla krust-

tēvu, Dāvids bij par grāfa vietnieku kristībās 39
.

— Trešo reizi

Dāvids ieradās Baltijā 1742. g. pavasarī, bet šoreiz apmetās

uz dzīvi Vidzemes igauņu dajā, Briņķu muižā, kas piederēja

f. Gavēlu (Gawel, Gaveel) ģimenei, un kur tad sāka celt no-

metni vācu brāļiem un māsām ar nosaukumu „Sānu šķirsts"

(Seitenschrein).

Brāju panākumi padarīja mācītāju Brūninku par arvien de-

dzīgāku piekritēju. 1740. g. 27. martā datētā vēstulē Bunte-

barts priecājās, ka Brūninks pieaugot žēlastībā, cienot brā-

ļus un Pestītāja lietu un neuzdrošinoties kaut ko pretim ru-

nāt; kaut arī viņam neesot vēl ieskata lietā. Ciešāk viņš pie-
kļāvās brāļu lietai tikai 1741. g. sākumā sakarā ar Bīfera ap-

ciemojumu, kad tas ieguva viņa nedalītas simpātijas. Turpmāk

brāļu draudzes kustība Valmieras draudzē noritēja jo ciešā

sakarā ar baznīcu un mācītājiem. 1742. g. 1. maijā Brūninku

ar kundzi uzņēma brāļu draudzē, un viņš laikam tapa par

šaurās konferences locekli (sk. augšā 528 .lp.).

Jau Dāvids, liekas, uzsvēra vairāk nekā Buntebarts Hern-

hūtes īpatnības. Noteikti šo virzienu turpināja Heims, kas,

ierazdamies 1740. g. oktobrī, esot atnesis līdz „jauno un jūs-

mīgo iztulkojumu, attiecoties uz Jēzus asins un vāšu mācību

un nabaga grēcīguma noslēpumu". 1741. g. februārī, Bunte-

bartam atgriežoties no sava Rēveles ceļojuma dziesmu grā-
matas lietā (sk. augšā 344. lp;.), viņam atbrauca līdz Bīferu

pāris. Brālis Fr. Vilh. Ad. Bīfers (Biefer), pēc amata parūku

taisītājs, bet ordinēts brāļu draudzes sludinātājs, bij ieradies

Baltijā 1740. g., un ar savu dedzību guvis lielus panākumus
Igaunijā. Septembrī viņš ieradās otrreiz Latvijā, un viņa sa-

runas ar prāvestu Brūninku un ģenerāliem f. Hallarti noveda

pie pirmiem pasākumiem ciešāk organizēt atmodinātos latvie-
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šus. Viņus pārbaudīja un sadalīja trijās pakāpēs, kas saucās:

apžēlotie, atmodinātie un aizkustinātie (gerūhrt). Sarakstus pa-

ziņoja prāvestam. Nākošu svētdienu brāļi Bīfera vadībā nodar-

bojās ar katru pakāpi jeb klasi par sevi, un tā tas turpinājās

arī tālāk. Nozīmēja arī atsevišķus klašu darbiniekus un sa-

gatavoja tos. Hernhūtē parasto nosaukumu
„
draudze" Vidzemē

nelietoja, bet runāja tikai par kopām un kopību. Tāpēc arī

Lencam varēja paskaidrot gada beigās, ka ne draudzes, ns

draudzes rītu yēl Valmierā neesot. Draudze un kopība esot

divas dažādas lietas („Gemeinde und Gemeinschaft wāre zweier-

lev"). Taču ar jauno iekārtojumu bij iesākts liktenīgs ceļš.

Jau 1742. g. janvārī latviešu kopība svinēja Jērkalnā pir-

mo latviešu draudzes dienu.

Atmoda bij aizķērusi arī Valmieras vācu pilsoņus. Jau 1740.

g. pavasarī bij vērojama atmoda rektora Šmita vadītās sko-

las skolēnos. 1741. g. rudenī kāda slimība piegrieza brāļiem
atkal lielāku pilsoņu skaitu. Vāciešus organizēja par sevi; viņi

uzturēja ciešus sakarus ar citiem vāciešu pulciņiem, īpaši Rīgā.
1743. g. pavasarī Brūninks skaitīja Valmieras latviešu brāļu

draudzē 699 un vācu brāļu draudzē 59 locekļus, to starpā 12

īstus hernhūtiešus.

5. Brāļu draudzes kustība ārpus Valmieras draudzes. Otrs

atmodas centrs Liepā. Par atmodas kustību ārpus Valmie-

ras draudzes pašu brāļu avotos atrodamas diezgan trūcīgas

un sporādiskas ziņas. Toties atkal netrūkst dažādu vērtīgu

norādījumu zemes baznīcas dokumentos. Ģenerālvīzitācijas pro-

tokoli par Cēsu apriņķa pirmā iecirkņa draudzēm laikā no

28. IX. līdz 10. XI. 1740. g. attēlo kustības sākumus Āraišu,

Cēsu, Raunas un Smiltenes draudzēs. Mācītāju ziņojumi Virs-

konsistorijai 1742. g. jūlijā un augustā par brāļu draudzes

kustību tēlo visu pilnīgāk un tālāk. Beidzot izmeklēšanas kom-

misijas protokoli 1743./1744. g. un citi atsevišķi dati papildina

vispārējo ainu 40
.

Valmiera kā izglītības un jaunās kustības centrs bij driz

vien tapusi labi pazīstama tuvākā un tālākā apkārtnē. Vienam

otram radās vēlēšanās arī personīgi iepazīties ar atmodu un

tās daudzinātajiem vadoņiem, un tā sākās augšā minētā staigā-
šana uz Valmieru uz brāļu vadītām saiešanām. Parasti tie bij
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krietnākie un rosīgākie pagasta ļaudis, kas sekoja iekšējam

skubinājumam, visvairs jaunākā saimnieku paaudze, kā arī saim-

nieku dēli un meitas. Pa daļai tas notika pat bez vecāku zi-

ņas, vai arī pret viņu gribu. Valmiera kā ceļu mezgls un pie-

stātnes vieta pieveda brāļiem arī dažu labu gadījuma viesu.

Viens otrs vezumnieks un šķūtnieks, apstājies Valmierā, no-

kļuva aiz ziņkārības vai pat nejauši sanāksmēs Jēra kalnā, un

aizgāja no tām dziļi aizkustināts, mazākais ieinteresēts. At-

modinātie valmierieši nekautrējās arī uzmeklēt šādus ceļa vī-

rus mājvietās un ievilka viņus dziļākās sarunās. Likās, ka

aizdegtā liesma tādā ceļā drīzumā pārņems visu zemi 41
.

Straupes draudzē brāļu draudzes darbība iesākās vis-

ciešākā sakarā ar draudzes mācītāju. Te mācītājs Sprekel-

sens jau no sāktā gala parādīja lielu interesi par brāļiem (sk.

augšā 517. lp.). Straupes vieta, ceļā ņo Rīgas uz Valmieru,

pamudināja arī visus caurgājējus brāļus un māsas iegriezties

Straupes mācītājmuižā, kuras saimnieks piederēja pazīstamajam
Valmieras pulciņam. Šai draudzē atradās arī B. f. Kampen-
hauzena īpašumi: Kūdums un Un guri, še bij arī f. Albedvlla

Auciems un f. Patkula Rozbeķe.

Jau pietisma garā darbodamies, Sprekelsens sāka vērot kri-

stīgas garīgas dzīvības asnus savas draudzes zemniekosļ. Pir-

mais brālis, ko viņš varēja izlietot draudzes darbā, bij Cin-

cendorfa 1737. g. atsūtītais silezietis Mārtiņš Hadvigs. Spre-
kelsens uzņēma viņu savā namā par bērnu audzinātāju, bet

viņš nodarbojās arī mācītājmuižas saimniecībā un drīz vien

ieņēma tur it kā pārvaldnieka vietu. Latviešu valodas iemācī-

šanās gāja viņam sākumā pagrūti, bet kad viņš to bij veicis,

tad mācītājs sāka dažādos gadījumos ņemt viņu līdz pie lat-

viešu zemniekiem un izlietot viņu dvēseļu kopšanā (Ber. d.

Past. 11, 77). Atgriezdamies 1739. g. no Karaļaučiem, Sprekel-
sens atveda līdz sedlinieku Johanu Cīgleru (Ziegler), kas ap-

metās Ungurmuižā, bet pagaidām vēl neprata latviski.

1740. g. pirmajos mēnešos Hadvigs, laikam Valmieras no-

tikumu ierosināts, sāka pastiprinātā kārtā darboties latviešu

vidū un piedzīvoja jau pirmos darba panākumus 42
. 1739./1740.

g. ziemā laikam sāka darboties Straupes draudzē arī Valmieras

semināra audzēkņi: Sabiiešu Miķelis Kūduma un Ungurmuižas
skolā, Grošu Miķelis Auciema muižas skolā un varbūt arī citi



542

turienieši (sk. augšā 303. s. un 315. s. lp.). Šai pašā gadā

teoloģijas kandidāts Zauzelīns apmetās pie Patkuliem Rozbeķē

un gada beigās ieradās Gerhards (Gerts) Hanzens, kas sākumā

darbojās par rakstvedi, bet vēlāk par mājskolotāju un mājas

mācītāju (iesvētīts 21. X. 1742). Tiklab Cīglers kā arī Hanzens

izveidojās par rosīgiem palīgiem Sprekelsenam ar Hadvigu.
Atmodinātos draudzes locekļus Sprekelsens pulcināja mā-

cītājmuižā uz īpašu celsmes stundu svētdienās un sadalīja ma-

zākos pulciņos (sk. augšā 518., 529., 536. lp.). Pulciņu garīgai

apkopšanai izlietoja nevien vācbrāļus, bet arī latviešus. Katrs

pulciņš sanāca ar savu vadoni kopā reiz nedēļā, vakarā vai

naktī, kad nebij jākavē darbs. Uz šām sapulcēm mēdza ie-

rasties arī pats mācītājs vai vācbrāļi. Pulciņu vadītāji sanāca

divreiz nedēļā, svētdienās un trešdienas vakaros, mācītājmuižā,

lai dabūtu paskaidrojumus un aizrādījumus kā arī garīļgu at-

balstu savam darbam. Kad sapulču dalībnieku skaits pieauga

un viņu sanāksmes sāka apgrūtināt mācītāju viņa dzīvoklī,

3 draudzes muižturi — Kampenhauzens, Patkuls un Albedvlls,

nolēma uzcelt īpašu sapulču ēku mācītājmuižā. Tā kā telpas

bij domātas arī mācības bērnu un brūtes pāru sagatavošanai,
kā arī skolēnu pārklaušināšanām un katēchizācijām, tad aici-

nāja piedalīties arī citus muižturus, bet tie visi atrāvās. Zem-

nieki nāca talkā ar darba spēku. 1742. g. vasarā materiāls

bij pievests un sākās celšana. Tā sauktais jaunais nams jeb lūg-
šanas nams bij iekārtots glīti un ērti. Caur IV2 asis garu un

tikpat platu priekšnamu ienāca lielākajā istabā, kas bij sVii asis

gara un 5 asis plata, ar 5 logiem, kam katrā pusē bij 5 rūtis

augstumā un 4 platumā. Aiz šīs telpas bij viens mazāks kam-

baris (sācītājiem) un viens lielāks, tad vēl istaba, 3 asis gara

un 3 plata, ar diviem logiem un rieru krāsni „pēc jaunās mo-

des". Istabās atradās soli un kroņlukturi. Kampenhauzens uz-

dāvināja zvanu.

Pulciņu sanāksmes notika Straupes draudzē vēl 9 vietās:

Mazstraupes Klāmanī, pie Augstrozes pagasta pērmindera Vi-

ļaku Andreja, Stalbes Menķī („Mencke") un Vecstārastos, Liel-

straupes Apiņos, Buļļos (tiesneša mājās), Lielandžā un Sārni-

ņos un Kūduma Salniešos (Saleniekos). Spriežot pēc piezī-

mes 1744. g. izmeklēšanas protokolā, jādomā, ka Meņķī, Apiņos

un Saleniekos ir bijušas uzceltas īpašas saiešanas mājas.



543

1742. g. bij jau ievadīta atmodināto sadalīšana divās pa-

kāpēs: ciešākas vienības un kopības (draudzes) locekļos un

vēl uz to sagatavojamos. Pirmējo skaits bijis 150, pēdējo ap

200. 1743. g. draudzē skaitīja 350 locekļus un kopšanā vispār

600 personas. Abām pakāpēm bij īpašas stundas svētdienas rī-

tos, kas reizēm aizvilkās stipri garumā, tā ka tika novilcināts

pat dievkalpojuma sākums. Uz baznīcu visi brāļi un māsas

devušies kopā Hadviga vadībā un nostājušies atsevišķi baz-

nīcas korī. Kopā visi atkal atstājuši baznīcu un atgriezušies

mācītājmuižā.

Par vācbrāļu un latviešu darbību un dzīvi Sprekelsens iz-

teicies ļoti atzinīgi. Hadvigs 1747. g. apprecēja latvieti, miris

1776. g. Sprekelsens 1746. g. tika uzņemts par draudzes locekli

un sūtīja savus bērnus uz Hernhūti skolā 43
.

Raunas draudzē brāļu draudzes kustība izauga no abām

muižas skolām — Jaunraunā un Mārsnēnos, kuru dibinātājas,
f. Gavēla kundze un f. Bergholca kundze, abas piederēja Val-

mieras pietistu pulciņam (sk. augšā 314. s. lp.). Gavēla kun-

dzei bij 5 meitas un 1 dēls (Briņķu muižā, sk. augšā 539. lp.)

un Bergholca kundzei dēls un meita, — kas arī staigāja mā-

tes pēdās. Pie Gavēliem Jaunraunā dzīvoja jau no 1738.1739.

g. mijas Hernhūtes brālis pozamentnieks Joh. Kasp. Hāfners,

kas apprecēja 1741. g. brāļa Chr. Stacha atraitni, un kopš 1742.

g. vēl brālis Bartolomējs Nīlsens (Nielsen). Mārsnēnos 1741. g.

26. februārī apmetās dreijmanis Tūrks ar sievu, kas jau Val-

mierā dzīvodams bij sācis ilgoties „labāk strādāt kādā at-

sevišķā vietā latviešos viens pats un tur iegūt nozīmi („was

gelten"), nekā būt līdzdarbinieks apakš (citiem) brāļiem" 44
.

1742. g. viņam pienāca palīgs, brālis Rozlers (Roslers). Abās mui-

žas skolās darbojās Valmierā izglītoti latviešu skolotāji. Šā-

dos apstākļos Valmieras kustība atbalsojās visā drīzumā arī

Mārsnēnos un Jaunraunā, un zemnieku pulki arī ņo Rauņas
draudzes uzsāka savus gājienus uz Valmieru. Saiešana vietās

notika muižas skolu telpās, un Mārsnēnos drīz pēc 1740. g.

vīzitācijās uzceltā jaunā skola, liekas, bij arī savā iekārtā pie-

skaņota plašāku sapulču vajadzībām.
1740. g. ģenerālvīzitācijas laikā mācītājs J. E. Hinkeldeijs

ziņoja, ka Raunas draudzes locekļi, kas agrāk bijuši čakli

baznīcgājēji, tagad nākot maz baznīcā, bet apmeklējot vai-



544

rāk sapulces Mārsnēnos un Jaunraunā. Ļaudīm būtu iespē-

jams savienot baznīcas un šo sapulču apmeklēšanu, bet sa-

pulču apmeklētāji lielāko tiesu tomēr baznīcā nenākot. Kāds

no muižturiem piezīmēja, ka vienu otru svētdienu bez diev-

galdniekiem un kūmām baznīcā esot tikko 30 cilvēku. Pērmin-

deri mēģināja toreiz uzvelt staigāšanu uz sapulcēm priekulie-
šiem no Cēsu draudzes un Āraišu draudzes piederīgajiem, bet

1742. g. mācītājs atkal uzsver, ka Jaunraunas, Baižkalna un

Mārsnēnu zemnieki ir galvenie baznīcas kavētāji. Ģenerālkom-

misijas aizliegums noturēt privātas sapulces baznīcas laikā (vē-
lāk ļaudis varot iet, kur gribot) un atgādinājums muižturiem

pieturēt zemniekus pie baznīcas, bij tikpat maz līdzējis, kā

uzdevums mācītājam — paskaidrot draudzei, ka hernhūtieši

neesot nekādi „svēti skolotāji un pravieši".

Jaunraunā sapulces notika trešdienās vakaros un svētdie-

nās pēc pusdienas: tur uzstājās brālis Hāfners, muižas su-

lainis (Bedienter) Niklass Hohenbergs un muižas skolotājs

Staļa Jānis un noturēja lūgšanas un mācības stundas ar zem-

niekiem, kas sanāca no Cēsu, Āraišu un Raunas draudzes.

Mārsnēnu sapulcēs uzstājās Herm. Fr. f. Bergholcs un skolotājs

Ancis, vēlāk te galvenais darbinieks bij Tūrks; šīs sapulces

apmeklēja arī Smiltenes un Trikātas draudzes locekļi, un

Mārsnēnu darbinieki savukārt apstaigāja arī šo apvidu zem-

niekus. Mārsnēnos sapulces sāka svētdienās pēc pusdienas,' tri-

jos jeb četros, bet ziemu pārnesa tās uz sestdienas vakaru ap

sešiem, septiņiem. Bez tam vēl sanāca šaurākas aprindas ce-

turtdienās ziemu piecos jeb sešos, vasaru astoņos vakarā. Da-

lībnieku skaitu uzrāda 200—300 personu.

1742. g. no Raunas dr. gāja visvairāk uz sapulcēm Mārsnē-

nos un Liepā; bet svētkos devās, līdzi paņemot uzturu, uz

Valmieru un Liepu uz vairākām dienām. īpaši pieminēts mā-

cītāja 1742. g. ziņojumā Baižkalna Karēļa dēls Jēkabs, kas

no 1740. g. pavasara līdz 1741./1742. g. ziemai apmeklējis Val-

mieras semināru un pēdējā laikā nenākot pie dievgalda, un

Raunas Krūklanda Jēkabs, kas, neprazdams lasīt, tomēr bieži

staigājot uz Valmieru un slavējot minēto Jēkabu.

Mācītājs Hinkeldeijs brāļiem nesimpatizē un zin stāstīt par

viņiem dažādas sūdzības: viņi nelūdzot Mūsu Tēvs, dziedot

visvairs tikai hernhūtiešu dziesmas, nicinot katķismu un bauš-
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ļus neuzskatot par nepieciešamiem; pat iesvētījot par jaunu

jau kristītus bērnus. Viņš pats sūdzas, ka Bergholca kundze

pēdējā laikā arī maz nākot baznīcā, bet dēls bieži jājot uz

Valmieru. Viņš aizrāda, ka lūgšanas stundas nedēlā padarot
zemniekus kūtrus darbā: viņi neveicot vairs tik labi mājas

un lauku darbus, nenododot vairs kārtīgi tiesu un iekrītot

parādos. Bet viņš arī ziņo, ka kāds Baižkalna zemnieks, brāļu

ietekmēts, atdevis kungam % dāldera, ko viņš nočiebis tam,

vedot vezumus.

Raunas draudzes brāļi 1742. g. bija jau organizēti pulciņos.
Pēc mācītāja ziņām ik pa 10 mājām esot iecelts vīriem, sievām,

puišiem un meitām, katrai kārtai savs priekšnieks, kas iz-

pētījot viņam padoto brāļu jeb māsu sirds stāvokli 45
.

Cēsu draudzē radās jauns kustības centrs Liepas muižā,

tas pievilka daudz zemnieku arī no Āraišu un Raunas drau-

dzes. H. G. f. Patkula uzceltais lielais skolas nams Liepā bij
ērta un plaša sapulces telpa. Jaunais apdāvinātais teoloģijas
kandidāts Zauzelīns (f 1743?), kas pēc īsas uzturēšanās Val-

miermuižā un viena gada Rozbeķē (sk. augšā 529. un 542. lp.)

pārnāca 1741. g. vēlā rudenī uz Liepu par skolas vadītāju,

bij spējīgs audzinātājs un apdāvināts runātājs. Šādos apstāk-
ļos Liepas saiešana izvirzījās blakus Jērkalnam jo redza-

mā vietā, un ar ļaužu saplūdumu no plašas apkārtnes guva

savā ziņā vēl lielākus panākumus nekā galvenā nometne Val-

mierā. Pats Zauzelīns bij dabūjis no ģenerālsuperintendenta

atļauju sludināt (venia concionandi) un dažas reizes sprediķoja
arī Cēsu baznīcā.

Brāļu draudzes kustība Cēsu un Āraišu draudzē ie-

sākās jau drīz vien pēc lielās Valmieras atmodas. Abi mācī-

tāji, Liborijs Meijs Cēsīs un J. E. Stauve Āraišos, bij studē-

juši Jēnā, bet tikai par Meiju var lēzēt, ka viņš nosliecies uz

pietisma pusi, un ir zināms, ka viņš 1743. g. sākumā meklēja

sakarus ar brāļiem Valmierā. Brāļu draudzes kustību viņi nav

veicinājuši, bet Meijs izturējies sākumā neutrāli un Stauve pat

apkarojis to, mazākais pēc 1740. g. Arī abu draudžu muižas,

izņemot Liepu, nav bijušas brāļu labvēļu rokās. Te brāļu drau-

dze tā tad iesakņojusies galvenā kārtā ar pašu zemnieku ro-

sību. Liepas Auduļu Pēteris, — kas 30 gadus vecs apmeklēja
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Valmieras sēmināru (sk. 303. lp.), piedzīvoja tur atmodu un

apliecināja savam jaunajam draugam Skangaļu Jēkabam, ka

Jēzus viņu atdzīvinājis no nāves un viņš nu nemiršot nemūžam,

— ir pirmais no liepēniešiem, kas pievienojās brāļiem. Viņa
darbība skolā, sākumā vienam, tad Zauzelīna vadībā pašķīra
atmodas kustībai tālāku ceļu 46

.

Pirmās pazīmes ir arī Cēsu un Āraišu draudzē baznīcēnu

skaita krišana, kaut gan ļaudis „nav bijuši nekādi Dieva vār-

du nodevēji" (saka Meijs) un „citādi čakli apmeklējuši baz-

nīcu" (liecina Stauve). Jau 1740. g. vasarā Cēsu baznīcā ļaudis

nāca ļoti maz un tā palika lielāko tiesu tukša („ledig"). Ārai-

šos visu vasaru „no 80—100 cilvēku nav (atradušies baznīcā".

Stauve apliecina ģenerālkommisijai 1740. g. pēdējā oktobrī un

pirmajā novembrī, ka viņš nezinot notikušās pārmaiņas cē-

loņus, un pēc kādas nedēļas kommisija dzird arī Meija ap-

galvojumu, ka viņš nezinot, kurp dodoties ļaužu bari, ko viņš

redzējis svētdienās garām ejot. Bet Cēsu pērminderi dod skai-

dru atbildi: ļaužu rindas ejot uz Valmieru (Bvp 1740).
1740. g. ģenerālkommisija iecēla divus Valmieras semināra

absolventus par skolotājiem: Cēsu draudzei priekuliešu
Daukšu Jāni un Araišu draudzei — trīsdesmit gadus veco

Cēsu pils vagari (stārastu) Gavēņa Andžu, ko viņa muižas

pārvaldnieks gan negribēja izslēgt no dzimtsļaudīm, bet so-

līja atstāt Āraišu draudzei uz visu mūžu. (Bvp 1740, sk. augšā

305. lp.). Šie abi turējās pie brāļiem, bet viņu darbība brāļu

garā notika dažādos apstākļos un dažādā veidā. Gavēņa

Andžu neatlaida vasarā no vagara pienākumiem, un viņš va-

rēja ziedoties skolas darbam tikai ziemu. Bumburmuižā ap-

solītās 2 istabas viņš, liekas, nemaz nav dabūjis izlietot bēr-

nu mācībai un pirmo ziemu arī nemaz nav bērnus mācījis.

Kad 1741./1742. g. ziemā, zemniekiem uzstājoties, Cēsu pils
barons f. Mengdens atļāva viņam uzsākt skolu, mācība notika

spārēniešu brīvzemnieka Vaitiņu Jāņa mājā; Jānis tāpēc,

šķiet, uzskatāms par visas lietas galveno kustinātāju. Līdz

lieldienām Andžs tad nu mācīja caurām dienām bērnus, bet

piektvakaros, t. i. ceturtdienas vakaros vēlu naktī Vaitiņi pār-

vērtās par viduspunktu, kur saplūda apkārtnes zemnieki, se-

višķi puiši un meitas, uz sapulcēm — pie Gavēņa Andža uz

mācību, kurā viņš skubināja meklēt Jēzu. Arī citos vakaros
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viņš bij meklētājiem pieejams: tie piedauza, un viņš uzceļas
un ielaiž tos uz sarunām. Arī parasto sapulču laikā viņš kam-

barī sarunājās ar atsevišķiem pulciņiem. Kad mācītājs ap-

prasījās Andžam par viņa darbību, viņš atbildēja, ka Dievs

gribot, lai viņš mācītu ļaudis, un viņš lūdzot, lai Dievs dotu

viņam tikdaudz spēka, ka viņš varētu izturēt dienu un nakti;

viņš meklējot tikai Pestītāja godu. Ap lieldienām viņš beidza

skolotāja darbu, nodeva mācītājam pārskatu par bērnu zi-

nāšanām un uzņēmās atkal vagara pienākumus. Vaitiņu Jā-

nis laikam darbojās ar Andžu roku rokā. — Daukšu Jānis

savukārt, liekas, nevarēja sapulces turēt (aiz telpu trūkuma

Cēsīs?), bet vasaru, kad viņš atbrīvojās no skolas darbiem,

viņš staigāja apkārt ar savu palīgu Gavēņa Juri un sludināja

atgriešanos, pratinādams ļaudis par viņu grēkiem. — Aiz šiem

latviešu darbiniekiem stāvēja Valmieras brāļi. No viņiem 1741.

g. trijkungu dienā atnesa sveicienu Āraišu mācītājam Štauvem

Cēsu pils Raudavīšu Jānis (Raudžu Jahn), kas tur bij pava-

dījis visas trīs ziemsvētku dienas un tām sekojošo svētdienu.

No turienes, liekas, bij dabūjuši ierosinājumus tie vārdā ne-

zināmie zemnieki, kas apmēram ap to pašu laiku sapulcējās
kādu svētdienu pēc dievvārdiem Cēsu pilsoņa Fil. E. Krūgera

namā, noturēja slepenu apspriedi, apkampās savā starpā un

pasniedza viens otram pa glāzītei vīna no kādas līdzpaņemtas

pudeles 47
.

Drīz parādījās atklātībā arī Zauzelīna jeb Zauzeliņa no-

pelni. Viņš noturēja Liepā sākumā divas celsmes stundas: vienu

svētdienās, otru nedēļas vidū. 1741. g. beigās viņam bij jau

vairāk simtu klausītāju un to starpā pāri par 90 dvēseļu, kas

jau bij sasniegušas pestīšanas apziņu. Viņa metode: dot ļau-

dīm vispirms Pestītāju sirdī (des Heilandes Sache ins Herz) un

tad dot tuvāku mācību ar paskaidrojumu un iegaumējumu.
Chr. D. Lenčs, kas 1741. g. 23. decembrī apmeklēja Zauzelīnu

ceļā no Dzērbenes uz Valmieru (sk. augšā 314. lp.), ar sajūsmu
atsaucās par viņa un viņa latviešu palīga (Auduļu Pētera?)
darbību. Viņš iegriezies iepriekš pie kāda zemnieka 14 jūdzi

no Liepas. Zemnieks izteicies par Zauzelīna vadītām sapul-
cēm: „Dieva žēlastība še līst pār mums, kā lietutiņš, un mums

jākaunas, ka esam vēl tik ļauni". Zemnieks viņu pacienājis

un tālākā sarunā apstiprinājis ar priecīgu seju savu ticību
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uz grēku piedošanu. Arī zemnieka tēvs apliecinājis savu „iz-
salkumu pēc Jēzus taisnības" (Ber. d. Past. 11, 185. s. lp.).

1742. g. pavasarī ģenerālmajors barons f. Boijs (Bov) aiz-

liedza Zauzelīnam noturēt nedējas sapulces, kas aizkavējot dar-

bus, un turpmāk saiešanas Liepā notika tikai sestdienas va-

karos pēc darbu nobeigšanas jeb svētdienas rītos priekš baz-

nīcas dievvārdiem un tad atkal svētdienas pēcpusdienās un

vēlu vakaros. Šai pašā gadā sapulču dalībnieku skaits snie-

dzās jau pāri 2000 un vēl vairāk. Pamācības (Ermahnung)
teikuši pats Zauzelīns, Hāfners no Jaunraunas, vai kāds no

Liepas zemniekiem. Pēc pamācības zemnieki gāja pa vienam

pie Zauzelīna kambarī un atklāja viņam savas vajadzības. Viņš
skubinot zemniekus atgriezties no grēkiem. — Grēku piedo-
šana zemniekiem gan esot likusies drošāka Valmierā (Ber. d.

Past- 145. s. lp.).
X

Liepā Zauzelīns kristīja ari bērnus.

Saziņā ar Valmieras brāļiem Zauzelīns izlēma aicināt lie-

lākajā darbu laikā attālāko apvidu zemniekus uz Liepu tikai

ik trešo svētdienu, bet citās svētdienās sapulcēties noteiktās

zemnieku mājās. Šādas vietējās saiešanas notikušas jau mi-

nētajos spārēniešu Vaitiņos, Cēsu pils pagasta īļakās un zet-

lēriešu pērmindera mājās Daudziešās. Tur tad arī svētdienās

sanāca daudz vairāk ļaužu nekā baznīcā. Tur notika arī sa-

pulces nedēļā — ceturtdienas vakarā jeb naktī, jo paši zem-

nieki izvēlējušies tām piektvakarus. Meijs ziņo 1742. g., ka

Cēsu draudzē esot retas mājas, kuru ļaudis neietu daudz mī-

ļāk uz Valmieru un Liepu nekā uz baznīcu. Stauve aizrāda,

ka vairāk nekā puse visu Āraišu draudzes locekļu ceturt-

dienās, sestdienās un svētdienās ierodoties saiešanās, bet baz-

nīcā viņam dažu svētdienu nākoties katēchizēt gandrīz tukšu

solu priekšā un sprediķot tikai nedaudziem.

Stauve atstāsta par divām saiešanām īļakās, ceturtdien 29-

--aprīlī un svētdien 18. jūlijā pēc pusdienas 1742. g. Uz pirmo

viņš ieradies personīgi, uz otru nosūtījis savu skolotāju Chr.

Hardelu, kas paņēmis līdz četrus pilēniešu saimniekdēlus —•

Inķēnu Jēkobu un Anšu un Ģevēku Jāni un Anšu. Cetūrtdie-

nas vakara sapulcē mācītājs bijis apm. no deviņiem vakarā

līdz pusvienam naktī. Mācītāja ierašanās sacēlusi uztraukumu,

un daudzi sākumā pabēguši, bet pēc viņa paskaidrojuma iz-
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nākušajiem pretim — kalpam Jurim un Raudavīšu Jānim, sa-

lasījušies atkal kopā. Daži bijuši nākuši V-fe jūdzes. Kādu

stundu nekas neesot noticis, tad uz mācītāja jautājumu atbil-

dējuši, ka sanākot kā brāli un māsas izkratīt viens otram

savas sirdis. Tālākās sarunās daudzi apliecinājuši, ka esot lieli

nolādēti grēcinieki un kalpojot vienīgi velnam, kas viņos mī-

tot Vaitiņu Jānis, kas sēdējis kaktā tumsā un ko mācītājs

pazinis pēc balss, stāstījis (ar zināmu ironiju) par savu pa-

viršo un vieglprātīgo rīcību, ejot pie dievgalda: vakarā labi

pieēdot, lai varētu svētdienas priekšpusdienu iztikt neēdis, pa-

dziedot kādas dziesmas no savas skaistās grāmatas, lūdzot Die-

vu un jūtoties izpildījis visu nožēlas pienākumu, baznīcā al-

laž atcerējies mājās uz uguns uzlikto gaļas podu un pēc diev-

vārdiem un dievgalda pārnācis mājās, vispirms paēdis, no- 1
dzēries pāris kannas alus un tikai tad atcerējies, ka vajagot

arī Dievu lūgt Kad vēlāk pēc mācītāja paskubinājuma sa-

pulcē iededzinājuši skalu, tad sākuši arī dziedāt no 1739. g.

Karaļaučos iespiestās grāmatas — pa pantiņam no dažādām

dziesmām, bet visas pēc meldijas: Tu augsta manta, Jēzus

Krists. Pēc atsevišķiem pantiņiem te Raudavīšu Jānis, te Prie-

žu Juris, te Astīšu Pēteris, te īļaku Juris (visi pilēnieši un

kārlēnieši) runājuši visā vientiesībā no hernhūtiešiem aizgū-

tos izteicienos. Kalps Priežu Juris beidzot paskaidrojis, ka,

ja esot klāt kāds vecāks brālis, tad tas varot no piedzīvoju-
miem teikt arī citiem kādu pamācību, bet viņi varot tikai viens

par otru izkratīt savu sirdi un viens tad satverot uņ paze-

minot to. Savu nakts sanāksmi ļaudis apzīmējuši par miesas

nokaušanu („wir todten das Fleisch"). Vēlāk mācītājs dabūjis
zināt, ka Gavēņa Andžs bijis visu laiku kambarī un pēc viņa

aiziešanas turējis pamācību līdz gaišai, dienai.

Svētdienas pēcpusdienas sapulcē ieradušos mācītāja uzti-

cības vīrus saņēmuši naidīgi: nu nākot velns un saspārdīšot
IJakas ar pērkonu un uguni, nākot ar saviem zobeniem utt.

Sapulce noturēta mājas pagalmā, bijusi daudz kuplāka nekā

baznīcā, arī bērni bijuši klāt. Runājuši vairāki par līdzšinē-

jiem viltus praviešiem, ko Pestītājs iznīcināšot, lai ar jau-
niem mācītājiem nodibinātu savu patieso valstību. Visvairāk

tomēr dienas kārtībā bijusi grēku sūdzēšana sakarā ar dau-

dzināto „nabaga grēcinieka" stāvokli, ko uzskatījuši par ne-
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pieciešamu iepriekšēju noteikumu žēlastības saņemšanai. Šai

ziņā it kā attīstījusies zināma sacensība: katrs centies parā-

dīties pēc iespējas grēcīgāks un stāstījis savus ļaunos darbus

un domas, kas iznācis reizēm diezgan piedauzīgi. Vaitiņu Jā-

nis, kas todien ar māti, sievu, brāļa sievu un saimi bijis pie

dievgalda, nostājies uz istabas sliekšņa un stāstījis pagalmā

sanākušajiem par savām erotiskajām izjūtām, kas viņam ra-

dušās pie sv. vakarēdiena dziesmas: Nu jau sirdī noskārst

sāku, ka tu man atspirdzini. Pamācības todien teikuši prie-

kuliešu (tagad veismaniešu) Stiķeņu Mārcis un Benča Lau-

ris (?).
Šie apraksti, ciktāl var palaisties uz mācītāja un viņa uz-

ticības vīru bezpartejību, liecina, ka tur, kur latviešu zemnie-

kiem trūka pienācīgi sagatavotu vadoņu, saiešanās notika ari

dažādas nevēlamas parādības. Svētdienas pēcpusdienas sapul-

ce dod noteiktus piemērus augšā minētajam nekaunīgajam ga-

ram (sk. 536. lp.), pret kuru vācbrājiem nācies cīnīties. Ap-

brīnojama tomēr ir ļaužu aizraušanās ar jauno kustību. Tāpat
arī cenšanās ievilkt arvien jaunus ļaužu pulkus savā kopībā.
Tā strīķiešu Šķībustu Jānis zinājis stāstīt, ka brāļiem pie-

slējušies zemnieki staigājot naktīs gar istabām un rijām dzie-

dādami, lai neatgriezīgie sāktu arī meklēt Pestītāju.
Saiešanu apmeklēšana ir daudziem tapusi par sirdslietu,

kuras dēļ viņi ir gatavi ciest. Kad mācītājs Stauve atgādināja
Raudavīšu Jānim, ka viņam par atraušanos no baznīcas drau-

dē sods, atbilde skanēja: „Mīlo mācītāj', esiet tik labi un

parādiet man mīlestību, apsūdziet mani, kur gribat, tad es

arī būšu cienīgs ciest kaunu Jēzus labā... Lai man darītu, ko

darīdami, es neatraušos no Valmieras sapulcēm." Mācītājs arī

veltīgi atgādināja priekšniecības pavēli iet baznīcā kārlēniešu

Kājiņu saimnieka Jēča Jurim un Lielgalvja Anša dēlam Anšam;

viņi iet tomēr uz Liepu. Gavēņa Andžs sarunā ar Lubert-

rencēnu muižas meitu Annu, ko viņas kungs gribēja atturēt no

Vaitiņu saiešanām, pamācīja viņu: „Lai kungs arī sistu miesu,

viņš nevar sist dvēseli, nāci tik šurp Dieva vārdā vienmēr".

Kungs viņu vēlāk arī patiesi pārmācījis, un viņa tad taisījusies

aizbēgt prom.

Jau 1742. g. vasara Cesu un Araišu draudzēs bij vērojama

brāļu un māsu nošķiršanās par sevi, cieša saslēgšanās ap Val-
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mieras Jērkalnu un Liepas saiešanu kā vidus punktiem un no-

robežošanās no tiem, kas „tur nemeklē Pestītāju". Ciešākā sa-

karā esošie notur jau savas atsevišķas sapulces, piem. Vaiti-

ņos un Daudziešās. Pat vienā otrā ģimenē radusies šķelšanās.
Priekuliešu (tagad veismaniešu) Pauča Jāņa Anna sūdzas, ka

viņas vīrs, apmeklēdams saiešanas Liepā, sanācis ar viņu ne-

saskaņā, un viņu omulīgā laulība izjukusi. Spārēniešu Putnu

Jānim sieva un vedekla atstāj mājās mazu zēnu un pašas

aiziet uz saiešanām. Kārlēniešu Rāceņu Jānis nevar vairs ne-

vienu no saviem bērniem dabūt uz Āraišu baznīcu, tie skrien

visi uz Straupi vai Liepu (kādu dienu pat 7 cilvēki no vienām

mājām). Pat mācītāja pagasta Zīparu Mārcis sūdzas, ka vi-

ņam neesot vairs nekāda miera mājās: Daukšas Jānis esot jau

savaldzinājis abas viņa meitas.

Mācītāju ziņojumos minēti arī dažādi naidīgi zemnieku iz-

teicieni par baznīcu un tās darbību. Tie gan atstāstīti visi

pēc citu starpnieku nostāstiem, bet liekas paticami. Ruckas

muižas saimniece Cipule, apmeklējusi Liepas saiešanas, teikusi

Cēsu rēdnieka Reimersa sievai: Jūsu priesteri, baznīca un mā-

cība nav viss it nekas, bet Dievs mums atsūtījis tulkus, kas

mums rāda īsto ceļu uz debesīm. Putnu Jānim bijis jā-
dzird no saviem sieviešiem, kas pārnākuši no saiešanām: „Tas

mācītājs sūdos metams". Rāceņu ļaudis sprieduši, ka baznīcā

~salmus kuļ un pelavas kaisa, bet tur (Straupē, Liepā) ir tie

īsteni graudi". Vaitiņu Jānis, liekas, ir jo asi uzsvēris pret-

statu pret baznīcu un baznīcas «pieklājīgajiem kristiešiem"

(ahrtige Christen). — Pa daļai šis nemiers ar baznīcu pa-

rādījās kā atraušanās no parastajām dievgalda reizēm, pie kam

mēdza aizbildināties mācītāja priekšā, ka neesot cienīgi jeb

sagatavojušies, kā piem. zetlēriešu Buļu Sīmaņa ģimene un

saime, arī strīķiešu Cēļa Mārcis.

Toties jo sirsnīgāk ļaudis pieķērās saviem jaunajiem mā-

cītājiem, un tādi radās arvien vairāk no pašu vidus. Viņi uz-

stājās arī kaimiņu saiešanās, piem. ieradās Āraišu draudzē

no Straupes un Liepas, kur viņi dabūja zināmu skolu. Stauve

pukojās par šiem pamācītājiem, kas ir „skaidri latvieši" un

neliekas ne zinis par baznīcas vīzitācijās kommisijas aizlie-

gumu mācīt bez atļaujas. Bet paši latvieši zin tādus cienīt.

Kad Cēsīs 1742. g. 2. jūlijā apglabāja Katrīnas kapsētā Dau-
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dziešu Anšu, uz apbedīšanu saplūda neredzēts ļaužu pulks,

pāri par 1000 cilvēku, vīriešu un sieviešu, no dažādām drau-

dzēm. Jādomā, ka viņš būs stāvējis Daudziešu saiešanu priekš-

galā-
Pēc Zauzelīna pāragrās nāves Liepas saiešanas vadību uz-

ņēmās Heims. Brūninks viņam lika vēl īpaši pie sirds tos ve-

cākos liepēniešos, kas piederēja Valmieras draudzei, bet ne-

varēja vairs Valmieras baznīcu apmeklēt. Arī Mārsnēnos Heims

uzstājies vairāk reizes, Turka uzaicināts. Vispār vācbrāļi bij

diezgan rosīgi apmeklēt kaimiņu saiešanas.

Smiltenes draudzē brāļu atmodas kustība ienāca no Val-

mieras tieši un tad arī caur Mārsnēniem. Mācītājs N. F.

Harnaks, liekas, centās nevis labot dažādas ļaunas parādības
draudzē, bet aizklāt tās gludiem vārdiem; viņš nebij ne pie-
tisma draugs, ne brāļu labvēlis. Draudzes muižturu starpā

vēlāk radās sirsnīga brāļu atbalstītāja, Cērtenes īpašniece ka-

pitāna Kāļa (Kahl) kundze, bet viņas rosība laikam neattiecās

uz kustības sākumiem. Viņa uzņēma pi,e sevis brāli Hāfneru

ar dzīves biedri tikai 1756. g. 48
.

Kādā 1749. g. sarakstā brāļi

apzīmē par savu draugu majoru Taubi Smiltenes muižā.

Jau 1739. g. vasarā blomēnieši un smiltenieši tika ievilkti

Valmieras atmodas kustības ietekmē. 1740. g. ģenerālvīzitā-

cijas laikā (22. un 23. X,.) mācītājs aizrādīja uz baznīcas diev-

vārdu kavēšanu, baznīcpriekšnieks Bērendss stāstīja, ka dau-

dzi dodoties uz Valmieru, un latviešu pērminderi paskaidroja,
ka pēc beigtiem dievvārdiem ļaudis ejot uz Mārsnēniem un

Valmieru un naktī nākot dziedādami un lūgdami Dievu atpa-

kaļ. Citas ziņas liecina, ka smiltenieši piedalījušies arī Mārs-

nēnu muižas skolas celšanā un, uzskatīdami to par „debesu

skolu", bariem devušies turp svētdienas rītos. Viņi bij arī

ierakstīti Mārsnēnu saiešanu turētāju sarakstā. Drīz vien

smiltenieši ķērušies pašu spēkiem pie savas saiešanas mājas

celšanas: katrs saimnieks pievedis pa 2—3 baļķiem, un visi

kopā uzcēluši īpašu māju smilteniešu Vieļēnā (Welen, Wellen).

Te nu kustības dalībnieki sapulcējās katru trešdienu nakts

laikā, bet ceturtdienas naktīs sanāca Zauskas mājās; tikai nak-

tīs uz svētdienu gāja uz Mārsnēniem. Pat mācītājmuižā no-

turētas sapulces un pie tam baznīcas laikā. Naktī staigājuši
dziedādami no mājas uz māju, un kur zemnieki ielaiduši, tur
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tad rīkojušies talak pa savai parašai. — Blomeniešos sapulces
notika Viķera mājās.

Turks Mārsnēnos bij Smiltenes kustības tiešais vadītājs.
Bet ieradās arī Barlachs no Valmieras, uzmeklēja zemniekus

krogu, sarunājās ar viņiem, deva katram roku un skubināja uz

sapulcēm. Brāļu kustībai pievienojās arī daži pērminderi. Sa-

jūsmā zemnieki stāstījuši, ka saderinoties un svinot kāzas ar

Pestītāju. Kas bij reiz pieķērušies lietai, tos nevarēja atraut

ne ar labu, ne ļaunu. Attiecības pret baznīcu bija spriegas.

Atzīmēti izteicieni, kā: „visi mācītāji ar savām grāmatām esot

ellē", viņi māoot tikai «galvas gudrību", baznīca esot «grē-

ku pirts". No baznīcas piekritēju puses atkal dzirdēja da-

žādas baumas par brāļiem un māsām, it īpaši par pārrunām

ar atsevišķām personām kambarī un ar tām saistīto grēku

izsūdzēšanu. Durvju priekšā nostādot sargus, iekšā «skūpsto-
ties un visādi māžojoties" (betreiben allerlei Gauklerei); bet

citiem jāstāvot ārā pie sienas; to saucot par ceturtdaļstundu

lūgšanu («verendel lūgšanu"). Notikuši bij arī dažādi mur-

gošanas gadījumi, it īpaši blomēniešos: daudzināta tiek Bierņa

meitas vājprātība un Dillītes dēla aplamības. Citi ģībuši, arī

bērni, citi runājuši murgos utt. Mācītājs bij saklaušinājis arī,

ka Mārsnēnos un Valmieras diakonātā pamesti bērni. Ar da-

žādiem pārmetumiem tomēr neko nevarot panākt: vācbrāļi at-

kratoties no šaubīgiem notikumiem un latvieši atbildot vien-

kārši: tie ir meli.

No latviešu brāļiem un māsām zināmi: smilteniešu Tīrum-

Naužēna Bērtulis, Kažauča (Kaschohks) saimniece audēja un

liekas arī pērminderis Vīķeles Reinis. Zauskas saiešanās no-

turēti arī mīlestības mielasti. Nepaklausīgos locekļus izslē-

dzot no kopības.
No Smiltenes, liekas, saņēmuši ierosinājumus pāris jaune-

kļu Palsmanes draudzē, kas turas pie brāļiem: mērēniešu

ležu (Oese) Jēkobs un Jānis. Pēc mācītāja liecības viņi sā-

kuši čaklāk un kārtīgāk nākt baznīcā, dzīvāķ piedalījušies ka-

tēchizācijā, turējuši mājās ar savējiem pātarus un arī savā

tikumiskā dzīvē tapuši citiem par krietniem paraugiem, pa-

nesdami labprāt arī niciņāšanu (Ber. d. Past. 11, 121. lp.).
Kad majors f. Albedvlls ieguva Palsmani par dzimtu, radās

še jaunas iespējas.
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Trikātas draudzē jau 1739- g. pārgājusi kustības liesma

no Valmieras (sk. augšā 526. lp.), bet vietējie apstākli bij

diezgan nelabvēlīgi. Galveno muižu bij ķeizariene Katrīna I.

atdāvinājusi Vidzemes bruņniecībai, kas to iznomāja tālāk.

Blakus muiža Lipskalns bij kādu laiku f. Albedvlla rīcībā, bet

tur pagaidām nekas nav atzīmēts. 1740. g. vīzitācijās proto-

kolā vēl nav nekādu ziņu par brāļu darbību, kas izskaidro-

jams gan arī ar to, ka mācītājs G. J. f. Dīcs vīzitācijās laikā

bij nodzīvojis Trikātā tikko vienu gadu. Vēlākais četrdesmito

gadu sākumā būs jālēzē plānēniešu iepazīšanās ar brāļu mā-

cību Mārsnēnos 49
. Mācītājs Dīcs gan bij Hallē studējis, bet,

liekas, turējās savrup no pārējiem halliešiem Vidzemē. Viņa

garais 1742. g. 28. jūlijā datētais ziņojums viscaur polemizē

ar hernhūtismu un Cincendorfa, kā arī Barlacha izteicieniem

un rīcību, bet tiešu ziņu par brāļu draudzes panākumiem Tri-

kātā tur maz. Viņš aizrāda, ka brāļi „atņemot krietnākos no

viņu mācītāju krūtīm", ka tiklab atsevišķas personas, kā arī

veselas ģimenes tiekot ievilktas Valmieras kustībā. Tā kādu

laulātu pāri brenguliešu stārasta mājās, kas mācītājam devuši

daudz cerību, hernhūtieši ievilkusi savos tīklos; tagad sieva

pārdodot hernhūtiešu grāmatiņas par 4 vērdiņiem gabalā. 1742.

g. martā lūdzamajā dienā brāļu sūtņi no Valmieras ieradušies

cempēniešu Ķervē un aicinājuši ļaudis uz brāļu draudzi Val-

mierā, aizrādīdami, ka viņi līdz šim lietojuši „sapuvušus rak-

stus" un mācības grāmatas. Par Valmieru Dīcs izsakās, ka

liekoties, it kā tur gribētu nodibināt īpašu hernhūtisku direk-

toriju, mazākais pār Latviju. Pie Jērkafna turējās vecbrengu-
lieši — Daudzis, Silgailis, Tīle un Jaunvāles Kaža („sa3fe").
— Liels skaits Trikātes draudzes locekļu turējās arī pie Mār-

snēnu saiešanas, kur bij reģistrēts, piem., viens otrs Bāliņa,

Laidņa, Lauža, Mežciema, Naudieša, Sēņa mājas iedzīvotājs.

Dikļu mācītājs un Matīšu adjunkts G. Gotšeds (sk. aug-

šā 134. un 196. lp.) bij labu laiku turējies sāņus no brāļiem, bet

tad, ierodoties apmeklēt Jaunburtnieku brīvzemnieka Zēme-

les Jāņa mājas, bij no viņa dabūjis tuvākas ziņas par brāļu

mācību un iepazinies ar dažiem atmodinātiem viņa mājas ļau-

dīm. lebraucis Valmierā uz padevības zvērastu ķeizarienei Eli-

zabetei, viņš apmeklēja Jērkalnu, kur Buntebarta runa saval-

dzināja viņu. Saruna ar prāvestu Brūninku piedeva viņa at-
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modai galīgu raksturu, un sajūsma par brāļiem beidzās ar

viņa uzņemšanu brāļu draudzē. Celsmes stundās ar savas drau-

dzes locekļiem viņš tagad uzstājās brāļu garā un dziedāja

brāļu dziesmas,

Zēmeles īpašnieki bij ieguvuši brīvību Zviedrijas ķēniņa

Kārļa XII. laikā. 18. gs. četrdesmitajos gados Zēmelē dzīvoja
kādas 40 dvēseles, un tā tapa par redzamu viduspunktu brāļu

draudzes kustībā Burtnieku virzienā. Zēmeles Mārcis un Pē-

teris bij dedzīgi sludinātāji, kas uzstādamies ar lielu noteiktību

un asumu pret Burtnieku mācītāju M. F. Forhēfu, centās da-

būt viņa draudzes locekļus pie brāļiem. Bet viņiem gadījās arī

pašu zemnieku vidū dedzīgi pretinieki, kā Vākšēnu Liberts,

kas aizstāvēja baznīcas uzskatus par bībeli un katķismu.
Forhofs no savas puses ziņoja Virskonsistorijai, ka viņš

sargājies ielaisties sarunās ar brāļiem, lai viņam nepieliptu

viņu maldu mācības, bet brāļi no savas puses neesot likuši

viņu mierā. Brāļu ierosinātā kustība lauzās iekšā arī Burt-

nieku draudzē, vispirms Zvārtes muižā, kas piederēja f. Hal-

larta kundzei. Justs Eskuchs noturēja vairākkārt atklātas sa-

pulces pie Zvārtes zemniekiem — Stiekas, Limbes un Vilka

(Steecke, Limbe, Wilcke), un uz tām ieradās, zināms, nevien

Zvārtes, bet arī kaimiņu muižu zemnieki; sapulces notjkušas

arī naktīs. Zvārtenieši sūtīja bērnus Valmiermuižas skolā, ku-

ras zemnieku skolotāji — Krišjānis, Antiņa Dāvids un Mēr-

nieka Ansis turējās pie brāļiem; un arī tādā ceļā zvārtenieši

pakļāvās brāļu ietekmei. Netrūkst no citiem pagastiem arī

dedzīgu Jēra kalna apmeklētāju, it īpaši starp sievietēm, piem.

Sveipeles Jānis ar savu Mari, Lukstiņa Tenis, Labrenča muižas

Marieta, Lizdēnu Svākas Marieta un Zibeņa Anna (Ber. d.

Past. 11, 85.—90. lp.). Parastā saiešanas vieta bij Sveipele.

Vispār Zēmeļu ģimenes ierosinātajā kustībā, liekas, stiprāk
nekā citur uzsvērta pretestība pret baznīcu un tās darbinie-

kiem kā kungu lietu. Forhofs zin stāstīt nevien, ka Zēmeles

Mārcis salīdzinājis bībeles lietošanu baznīcā ar salmu un ru-

gāju kulšanu un zobojies par katķisma pātaru mācīšanos, bet

arī uzsvēris, ka kungs un mācītājs esot tikai laicīgi priekš-
nieki (Welt-Obersten), kam neesot jāklausa, un atklāti licis

pateikt Forhofam, ka viņš esot krāpnieks, kas vedot ļaudis

pie velna ellē. Ar zēmeliešiem laikam bijis sakarā arī Dronas
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Mārcis, kura rupjais izteiciens atstāstīts jau augšā (sk. 504. lp.).
— Izmeklēšanas kommisijas priekšā 1743. g. Zēmeles Mārcis

un Pēteris gan neatzina viņiem piedēvētos asos izteicienus par

pareizi atstāstītiem un mīkstināja tos, bet viņu sūdzētāji arī

neatlaidās. Zvērēt attaisnošanās zvērastu Pēteris neuzņēmās.
— Dronas Mārcis atzinās par vainīgu, bet aizbildinājās, ka

bijis toreiz iedzēris un tagad nožēlojot teiktos vārdus (Pro-

tokolla 11, 1138. ss. un 1148. s. lp.).
Gotšeda spriedums par Zēmeles Jāni ir atzinīgs: viņš tēlo

Jāni kā pilnīgi sev līdzvērtīgu sarunas biedru, kas esot ie-

dūris dzeloni viņa sirdī saviem vārdiem: „Jūsu mācība ir

laba", jo viņam labu laiku bijis jādomā par vārdos neizteikto

turpinājumu: „Bet Pestītāju jūs vēl nepazīstat" so
.

Umurgas draudzes mācītājs G. J. Maijs labvēlīgi atsau-

cās par īstajiem bohēmiešu brāļiem, bet atrada pie latviešu

brāļiem dažas negātīvas puses: katēchizācijas necienīšanu, diez-

gan nepareizus mācības jēdzienus, pie dažiem ārī ārkārtēju

lepnumu un iedomību. Bet viņa pietiskais darbības veids bij

sagatavojis ceļu brāļu draudzes kustībai. Straupes brāļu ku-

stības paraugs pievilka arī Umurgas draudzes locekļus; tie roz-

beķieši, kas bij pieskaitīti Umurgai, droši vien dabūja mājie-

ļnus brāļu labā arī no sava dzimtskunga f. Patkula un viņa
muižā dzīvojošiem brāļiem (sk. augšā 542. lp.). Tā radās lat-

viešu brāļi un māsas vainižniekos, rozbeķiešos, Ruckas mui-

žas tiesā, Kaijciemā. Tie nu gāja uz Straupes baznīcu un

turienes brāļu saiešanām, bet atrāvās no pašu baznīcas, kur

mācītājs neturēja īpašas sapulces. Rozbeķiešu jaunā paaudze
un saimes ļaudis pulcējās uz savu roku naktīs te vienā, te

otrā vietā un turēja celsmes stundas līdz rīta pusei (Ber. d.

Past. 11, 114.-116. lp.).

Virzienā uz rietumiem brāļu draudzes kustība drīz aizsnie-

dza jau jūrmalu, kur Skultē (Schulzenhof) radās pulciņš

piekritēju. Starpnieki bija atkal straupieši, kuru ģeografiškais
stāvoklis bij tāds, ka pienāca ļaudis no deviņām draudzēm

(„ūber 9 Kirchspiele mit herbevkommen", kā Sprekelsens rak-

sta). Arī vēl 1749. g. straupieši, braukdami uz jūrmalu ie-

pirkt reņģes, apkopa turienes brāļus 51
.

Uz dienvidiem kustības izstarojumi vērojami Siguldas
draudzē. Sākot ar 1740. g. daži turienes zemnieki un zemnie-



557

ces apmeklē brāļu saiešanas Valmierā, Straupē un Liepā, —

pēc mācītāja Ticmaņa domām, aiz ziņkāres. Siguldiešu Ža-

karu saimnieces Annas dēlam Mārtiņam Valmierā iedota maza

brāļu dziesmu grāmatiņa (sk. augšā 343. lp.), kur kādas dzies-

mas tekstā bieži atkārtotie vārdi ,Jērs, ak jērs" esot bijuši

mājiniekiem par īgnumu. Paltmaliešu Blodziņu Jānis sūta savu

12 gadus veco meitu Babu un 10 gadus veco dēlu Juri uz

Liepu skolā, jo viņam liepēniešos radi un draugi; katķisma
vietā tur mācoties visādus pantiņus. Lejasmuižnieka saimnieka

sieva leva apmeklē Straupes saiešanas. Kalnanamdena Pētera

padēls Pēteris, apmeklēdams saiešanas Straupē un Valmierā,

tapis grūtsirdīgs un sācis šaubīties par Dieva žēlastību.

Atsevišķi stāv atmodas kustība Dolē, kas bij 1739- g. at-

nākušā mācītāja Zīlmaņa panākums. Ar Valmieras brāļiem viņš

bij izšķīries ar zināmām domu starpībām, starp citu, liekas,

savas precības dēļ. Ģenerālsuperintendents Fišers, kam Zīl-

manis jau 1739- g. bij ziņojis par Valmieras atmodas kustī-

bu, izrādīja viņam lielu pretimnākšanu, pielaizdams viņu par

zemes baznīcas mācītāju ar brāļu draudzes ordināciju. No

viņa prasīja tikai, Blaufūsam un Loderam klātesot, svinīgu so-

lījumu ievērot Vidzemē spēkā esošos baznīclikumus. Doles

draudzes atmodas kustību Zīlmanis vadīja un organizēja pēc

pazīstamā brāļu draudzes parauga, bet izvairījās no tieša brāļu
atbalsta. Zināmos sakaros ar Valmieru viņš gan palika. No

Jērkalna viņš saņēma brāļu draudzes dziesmu grāmatas iz-

dalīšanai ļaudīm. Uz Valmieras semināru, laikam ar viņa ie-

teikumu, Ķekavas muižturis Beverts aizsūtīja Kalnavēbera (Jā-

ņa?) Krišjāni mācībā. Jo cieši sakari viņam gan liekas bijuši
ar mācītāju Blaufūsu Rīgā, kas ieradās Dolē un uzstājās sa-

pulcēs tiklab mācītājmuižā, kā arī zemnieku mājās. Vēl esot

vairāk reizes sludinājis Dolē arī kāds balbieris Kolers no Rī-

gas, bet Zīlmanis noliedz sakarus ar viņu. Vispār viņš neat-

zīst, ka Dolē būtu radusies brāļu draudze un pastāvētu brāļu

iekārta, bet runā tikai par līdzīgām parādībām.
Atmodinātie dolēnieši sanāca uz sapulcēm mācītājmuižā jeb

skolā —

vasaru svētdienās, bet ziemu sestdienas vakaros. Dzie-

dāja brāļu dziesmas, mācītājs lasīja bībeli un izskaidroja la-

sīto, lūdza kopā Dievu, nometušies ceļos. Lai labāk varētu

uzturēt ar visiem sakarus, tad noorganizēja arī vēl šaurākas
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sapulces zināmās dienās dažādās vietās draudzē. Sākumā sa-

nākuši katru dienu, bet vēlāk divas reizes nedēļā. Sapulces

pēc iespējas apmeklēja un turēja pats mācītājs, it īpaši tās,

kas notika „im Sirsnesalleischen" trešdienās priekš vai pēc

pusdienas; bet parasti ar mācītāja atļauju uzstājušies arī citi,

kurus viņš atzinis par pamatīgākiem, un „mēģinājuši stipri-

nāt viens otru gādībā par dvēseli. Arī mācītājam neesot klāt,

sapulces vadītāji lasīja bībeli un tad «izsacīja" lasītā saturu.

Ja vadītāji paši neprata lasīt, tad teica dziesmas vārdus no

galvas, bet bībeli viņu vietā lasīja kāds grāmatnieks. Šādas

celsmes stundas turētas pie Ķekavas Kalnavēbera Jāņa otr-

dienās un piektdienās pa vakariem apm. kopš 1740. g. Mā-

cītājs iekārtojis arī uzraudzību par atsevišķiem atmodinātiem,

lai novērotu, vai nenotiek kaut kāda apgrēcība. Sestdienās

visi uzraudzītāji un uzraudzītājas sapulcējās mācītājmuižā uz

ziņojumiem un apspriedēm. Te sapulces ieilgušas līdz četriem

rītā, bet parastās saiešanas turētas tikai vienu līdz divas stun-

das. — Uz dolēniešu sapulcēm ļaudis nākuši arī no Ķīšezera

apkārtnes, Pārdaugavas un pat no Kurzemes. Zīlmanis kād-

reiz apmeklējis arī pie Baldones baznīcas savas draudzes lo-

cekļus, kas tur gājuši uz dievvārdiem (Protok. I, Doles lieta).
Uz atsevišķajām tuvākajām pārrunām Zīlmanis mēdza aicināt un

pieņemt pa 2 personām reizē.

Doles paraugs un atsevišķu dolēniešu propaganda spiedās

iekšā arī kaimiņu draudzēs. Mangaliešu Langaciema Brēžu Mi-

ķeļa (Brehdes Mikkelis) dēls Jēkabs bij aizbēdzis no mā-

jām un kalpoja pie Zīlmaņa Dolē, turēdams saiešanas un uz-

stādamies tur pats ar runām. Bet pie saviem piederīgiem man-

galiešos, kas piederēja pie Daugavgrīvas draudzes, viņam,

liekas, nav bijuši lieli panākumi, tāpat arī citu Doles zem-

nieku skubinājumiem savu radu vidū. Kāda Suntažu bēgļa

Andreja dēls Miķelis bij kādu laiku kalpojis Doles Jaunzem-

jos pie audēja Jāņa un iemācījies amatu. Kopā ar tēvu, kas

bij aizbēdzis uz Kurzemi, viņu 1741. g. atveda atpakaļ Sun-

tažu draudzē. Gadus 20 vecais jauneklis bij Dolē «atmodi-

nāts" un griezās pie Suntažu mācītāja L. Kleinhempela pēc

atbalsta, lai stātos sakarā ar kādām šejienes „atmodinātām"

dvēselēm. Mācītāja aizrādījumi viņam nebij pa prātam, it se-

višķi Dolē kopā baudītais sv. vakarēdiens pievilka viņu, un
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viņš kopā ar diviem brāļiem aizbēga atkal uz Doli. Viņš bij

bijis arī pie Blaufūsa Rīgā un sūdzējies par sava tēva un

citu suntažnieku bezdievību. Blaufūss bij nodomājis dot ap-

dāvinātajam jaunēklim iespēju pamācīties Valmierā, bet ne-

uzdrošinājās runāt ar viņa dzimtskungu „šāda dumpinieka"

dēļ. Tālāku ziņu trūkst (Ber. d. Past. 11, 25. ss. un 71. sslp.).
Daži Biķeru draudzes zemnieki, kas turējās pie Ādažiem,

kā Staņņa Jānis un Ots ar sievām, Ģīzes pusmuižnieks An-

drejs un Kuplastes Anša sieva Dārte griezās 1741. g. sep-

tembrī (Domin. XI. p. Trin.) pie Ādažu mācītāja Bergmaņa
ar lūgumu iekārtot viņiem īpašas celsmes stundas. Mācītājs
esot kādas nedēļas turējis viņiem bībeles stundas mācītāj-

muižā, bet tad pārcēlis tās uz ģērbkambari. Kad mācītāju

lūguši iemācīt kādu dziesmu, viņš ņēmis to no Rīgas dziesmu

grāmatas, bet tas klausītājiem neesot paticis. Beidzot minē-

tie klausītāji piegriezās Rīgas un Doles saiešanām: brauca uz

turieni sestdienas vakaros vai svētdienās un atgriezās nedējas

sākumā. Viņi uzņemti vēlāk brāļu draudzē Dolē. (Ber. d. Past.

11, 15. s. lp.; Protokolla I, Doles lieta 217. ss. lp.).
No Ikšķiles un Salaspils draudzes mācītāja J. Chr. Dun-

kana ziņojuma redzams, ka viņam diezgan daudz rūpju sa-

gādājis kāds vīrs Zviedru (?) Indriķis (Swedre Indrik), kas

no Valmieras bij ieradies pie Ikšķiles skolotāja Konrāda Raufa

un uzdevies par Valmierā atgrieztu un atdzimušu cilvēku un

sludinājis savu mācību arī citiem. Viņš apmeties vēlāk Doles

mācītājmuižā un 1742. g. gavēņa laikā sācis sludināt ļaudīm

Salaspils krogā. Kad mācītājs viņu mēģināja pārliecināt ne-

musināt ļaudis un beidzot pat draudēja apsūdzēt priekšniecī-
bai, Indriķis rādījies izbijies un lūdzis lēnā balsī piedošanu.
Turkalna muižas turētājs vecākais Michaels Kesters atsūtījis
1742. g. pūpolu svētdienā pie mācītāja savu sulaini Hermani

Pēnu (Pehn), lai novērstu viņu no sajūsmas par sapulcēm
Dolē un citur; mācītājam izdevies arī no viņa dabūt solījumu,
ka viņš vairs neapmeklēšot pretlikumīgas sapulces (Ber. d. Past.

11, 45—49. lp.; Protokolla I, papildinājums pie Doles lietas).

Tā Valmieras atmodas dzirksteles sprēgā dažādās Vidze-

mes latviešu draudzēs. Hernhūtes sūtņi ir tās aizdedzinājuši.
Latvieši prot viņus cienīt. Tautas mute, runājot par Jēra kalna

darbiniekiem, sauc viņus par «svētajiem kalnā", par «svētiem
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mācītājiem un praviešiem". Viņus uzskata par īstiem Dieva

sūtītiem tulkiem, kas rāda patieso ceļu uz debesīm. Viņi ir

«vecākie brāļi", kas «notur mācību". Viņu rīkojumi stāv pāri
visu citu priekšnieku prasībām, lai tie būtu cik augsti būdami.

„Viņi mums piekodināja, mums tur jāiet", tā atbild mācītā-

jam Stauvem Kājiņu saimnieka Jēča dēls Juris un Lielgalvja
Anša dēls Ansis (sk. augšā 550. lp.), kad viņš tiem noprasīja,
vai «vecākais brālis" stāvot pāri augstai priekšniecībai. Un

nekādas grūtības, nekādi draudi nevar atturēt tos, kas ie-

sākuši jaunās gaitas. Lubert-rencēnu muižas meita Anņa at-

bild savam kungam: «Sirds dzina mani, man nebij miera, man

bij jāiet" (t. i. pie Gavēņa Andža uz Vaitiņiem, sk. 550. lp.).

Un šo gaitu mērķis ir Jēra kalns, Liepa, arī Straupe, Mārsnēni,

un pašu vietējās saiešanas, bet nolūks: «meklēt Kungu Jēzu",

jeb «meklēt Pestītāju".

Tās ir jaunas meldijas, kas ieskanējušās latviešu zemnieku

sirdīs. Viņi mēģina dziedāt jaunu dziesmu, viņiem vēl trūkst

bieži vārdu, no viņu lūpām atskan nevarīga šļupstēšana, kas

liekas piedauzīga baznīcas teologiem, bet viņi dara, kā prot.

Tikai klusēt viņiem vairs nav iespējams, jo sirds sākusi runāt.

No mācītājiem brāļu pusē turējās J. Baumanis Liezerē, kas

24./13. IV. 1743. likās uzņemties par brāļu draudzes locekli, J.

J. Grūners Krimuldā, Chr. D. Lenčs Dzērbenē un Drustos;

bet viņu draudzēs nebij kustības zemniekos. Arī L. Meijs Cē-

sīs at laiku ir tapis labs brāļu draugs.

Rīgā pirmajās atmodināto sanāksmēs Jēkaba baznīcas mā-

cītāja Haumaņa un viņa pēcnācēja Hēlinga vadībā latvieši ne-

piedalījās. Blaufūsam atnākot 1738. g., kustība pieauga, pie
kam sākumā arī Loders atbalstīja viņu. Blaufūss sadalīja at-

modinātos vāciešus pa dzimumiem un lūdza gan pats tieši,

gan ar Dāvida starpniecību palīgus no Hernhūtes. Vēlākais

1740. g. pavasarī viņš pats tapa uzņemts brāļu draudzē un

kādā 12./1. maijā datētā vēstulē «dārgajai Jēra draudzei" jau

parakstījies kā tās loceklis. Tai pašā gadā arī apmetās Rīgā

no Hernhūtes atnākušais brālis, cimdu taisītājs un kažoknieks

A. Zimchens ar sievu un uzsāka darboties turienes atmodināto

vidū. Liekas, Blaufūss pats vairāk nodevies neprecētajiem, bet

Zimcheni darbojušies precēto pulciņos. Arī Chr. Dāvids ir

apmeklējis Blaufūsu un atkal par jaunu uzmundrinājis. Kad Lo-
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ders sakot ar 1742. g. arvien vairāk atrāvās no brāļiem, Blau-

fūsam nācās uzņemties viņa izpildītos starpniecības pienākumus.
Ar latviešiem Blaufūss nāca sakarā ar «priekšniecības no-

teikto celsmes stundu ar cietumniekiem". Latvieši no Jāņa
baznīcas draudzes, novērodami pie Blaufūsa ievestos cietum-

niekus, ieinteresējās par šīm īpatnējām celsmes stundām un

sāka spiesties tur iekšā. Viņi griezās pie Blaufūsa ar sirsnīgu

lūgumu noturēt arī viņiem stundas un, sazinājies ar viņu mā-

cītāju Elversu, viņš uzsāka tās vispirms istabā, bet, rodoties

vajadzībai pēc plašākām telpām, kur varētu sasēdināt vīrie-

šus un sievietes par sevi, pārcēla sanāksmes uz bēniņiem. Arī

Fr. Just. Brūninks, Buntebarts, Sprekelsens un daži citi Hern-

hūtes brāļi runājuši šais sapulcēs, kas notikušas svētdienas

rītos starp latviešu un vācu dievvārdiem, no desmitiem līdz

vienpadsmitiem. Ir ziņas, ka vēlāk pats Elverss vēlējies, lai

brāļi strādātu viņa draudzes latviešu vidū.

Arī Pārdaugavas latviešos (Jāņa vai Daugavgrīvas draudzē?)

bij radušās pastiprinātas garīgas intereses. Kustības sākumi

nav zināmi. Tās vadonis bija mastu brāķeris Šteinhauers, pār-

ticis cilvēks, kas 1740. g. pieņēma saviem bērniem par mājsko-

lotāju studentu Ortelu, kas agrāk bij kalpojis pie Delabarriem

Ērģemes draudzē. 1742. g. septembrī Šteinhauera pulciņā skai-

tījās kādi 50 cilvēki. Krīgelšteins, ieradies Rīgā kopā ar grā-

fieni Cincendorfu, apmeklēja atmodinātos pārdaugaviešus, bet

Šteinhauers ieradās 21. septembrī (j. st.) pie grāfienes un ap-

sveicināja viņu atmodināto latviešu vārdā. Šteinhaueram pa-

līdzēja kāds Hernhūtē bijis akls mūzikants Dutchens jeb Dūt-

gens. — Ortels starp citu bij dabūjis atļauju sprediķot un

kādas reizes uzstājies Zīlmaņa vietā Dolē.

Šteinhauers ir bijis sakarā ar Elversu un Blaufūsu. Elverss

bij ieteicis viņam Ortelu un sekojis viņa darbībai. Pēc viņa

aizrādījuma sanāksmes izaugušas no Ortela katechēsēm ar

Šteinhauera zēniem, kurās sākuši piedalīties vecāki, saime un

kaimiņi. Uz celsmi Ortelam nemaz neesot bijis dāvanu, 1743.

g. viņš jau arī miris. Šteinhauers pats turējis lūgšanas un

lasījis bībeli. Elverss atzīstas, ka arī pats apmeklējis šīs

sanāksmes un nav tur atradis neko piedauzīgu. Arī Blau-

fūsam ir bijuši ar Šteinhaueru sakari: viņš tam piegādājis
hernhūtiešu rakstus un dziesmas, kā arī apmeklējis sapulces.
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Atsevišķu sapulču dalībnieku skaitu Blaufūss uzdod 20—70

personas. Kopā mēdza sanākt vakaros. Vēl zināmi dalībnie-

ku vārdi — Krastiņš un Raņķis (Raņķe). Šteinhaueram, lie-

kas, bijuši sakari nevien ar Doli, bet arī ar citiem apvidiem.
Vidzemes brāļu draudzes kustības vadītājiem Šteinhauera

rīcība nebij īsti pa prātam. Nepatika viņa mājas iekārta un

dzīve („d. Beschaffenheit seines Hauses und d. Handel und

Wandel darin"), kas, varbūt, likās hernhūtiešiem pārāk lai-

cīga. Bīfers kādā 8. L 1743. Valmiermuižā datētā vēstulē uz-

runā Šteinhaueru „mans mīļais Šteinhauera kungs", pārmet

viņam, ka neejot kopā ar pašu draudzes mācītāju un mācītāju

Blaufūsu un biedina dibināt atsevišķu draudzi. Kādā vēstulē

Krīgelšteinam (dat. 20. I. 1743) viņš izsakās, ka Šteinhauers

ejot par tālu un varētu dot pilsētas konsistorijai iemeslus ie-

jaukties. Šteinhauera pulciņš pastāvēja vēl 1749. g.; tam pie-

vienojās arī dolēnieši, kad Zīlmanis sāka raisīties vaļā no ie-

vadītās kustības. Sk. arī Trīnas vēstuli, augšā 351. s. lp.
Pie Šteinhauera un viņa pulciņa, kura locekli, mazākais

pa daļai, nebij dzimtscilvēki, novērojama līdzīga nosvēršanās

no vācu kungiem kā pie Zēmeles pulciņa (sk. augšā 555. lp.) 53
.

6. Četras latviešu brāļu draudzes. Brāļu draudzes kustība

iesakņojās Vidzemē, kad vēl vispār nebij gaļīgi noskaidrojies

brāļu draudzes tiesiskais stāvoklis, kā arī izveidojušies mācības

principi un dievkalpojumu parašas. Tas atsaucās nelabvēlī-

gi arī uz latviešu brāļu draudzes sākumiem.

Pats Cincendorfs jau nebij sistēmatisks domātājs, bet sa-

jūsmas cilvēks, un viņa vienkāršie līdzdarbinieki un Hernhūtes

sūtņi amatnieki nemaz nepārzināja formālo baznīcas mācību

un nedomāja par to ne savās runās, ne rīcībā. Vēl mazāk in-

teresējās par baznīcu un viņas mācības skaidrību latviešu brāļi

un māsas, un tā drīz vien parādījās uz āru dažādas nesaska-

ņas ar baznīcu, sevišķi tur, kur mācītāji bij brāļu pretinieki.
Taču jo vārīgs jautājums bij Vidzemes beztiesiskajā zemnieku

dzīvē draudžu pārvaldes un satversmes iekārta.

Hernhūtes brāļu draudzē toreiz pastāvēja viena blakus otrai

divas tendences. Moraviešu emigranti tiecās atjaunot seno mo-

raviešu brāļu draudzi kā atsevišķu baznīcu jeb ticības šķiru,
bet citi, it īpaši pats Cincendorfs, mēģināja nodibināt brā-
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līgu Jēzus draudzi, kas pastāvētu pāri tautībām uņ ticības

šķirām... Brāļu sinodes laikā no 1739.—1745. g. daudz sprieda

par attiecīgiem draudzes satversmes jautājumiem, un pa tam

brāļu draudzes tiesiskais stāvoklis dažādās valstīs un atsevišķo
draudžu attiecības pret zemes baznīcu bij izveidojušās diezgan
dažādas. Bet abas augšā minētās puses sastapās prasībā pēc

īpašiem celsmes pulciņiem; moraviešu draudžu iekārta ar laju

(negarīdznieku) amatiem un pietisma prasība pulcināt atmo-

dinātos īpašās vairāk vai mazāk noslēgtās celsmes stundās (sk.

augšā 517. lp.) varēja novest pie līdzīgām praktiskām meto-

dēm. Tikai stādot asi jautājumu par šo pulciņu atkarību vai

neatkarību no zemes baznīcas draudzēm, katrs virziens deva

citādu atbildi.

Hernhūtes draudze bij dibināta uz Cincendorfam piedero-
šās bruņniecības muižas Bertelsdorfas zemes. Tā apgabala,

Augšlauzicas (Oberlausitz), tiesiskā iekārta deva muižas īpaš-

niekam plašas jurisdikcijas tiesības arī baznīcas lietās, it īpaši

amata personu izvēlē (Kirchenkollaraturrechte), un šo tie-

sību varā Cincendorfs varēja diezgan brīvi rīkoties, radot Hern-

hūtes draudzes satversmi, un to viņš arī bij darījis. Hernhū-

tes brāļu draudze bij Bertelsdorfas baznīcas draudzes sastāv-

daļa. Bet vispār brāļu sinode Ebersdorfā 1739. g. bij pil-

nīgi noraidījusi prasību iekārtot brāļu draudzes luteriskās un

reformētās zemēs pēc Hernhūtes jeb moraviešu brāļu parau-

ga. Attiecoties uz atmodinātājiem Baltijā, Cincendorfs bij no-

teikti uzstājies pret hernhūtiskās iekārtas ievešanu s4
. Bet kaut

kādā veidā taču bij jāgādā par atmodināto tālāko kopšanu, ja

negribēja viņus atstāt pilnīgi savā vaļā un varbūt atkal zau-

dēt, un tas bez pulcināšanas un organizēšanas nebij iespē-

jams (sk. piem. Brūninka un Sprekelsena argumentāciju, Ber.

d. Past. 11, 5. un 80. lp.). Baznīcas likumi un trādicijas Bal-

tijā nenorādīja nekādas iespējas šai ziņā, un tāpēc vairāki

pietistiski noskaņoti mācītāji, kā Sprekelsens, Zīlmanis, Brūninks,

bij piegriezušies hernhūtiešu iekārtai kā vērtīgam paraugam

speciālajai dvēseļu kopšanai. Brūninks pie tam visā nopiet-

nībā sev stādīja jautājumu, cik tālu tāda iekārta būtu saska-

ņojama ar Vidzemes baznīcas satversmi, un sākumā neredzēja
šādas iespējas; bet izeja bij jāatrod: „Es domāju šurp un

turp, no kurienes nāk pretējais (atmodas gribai) iznākums
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un kā varētu priekšlaikus pašos pamatos novērst to. Diez-

gan bij sprediķots, diezgan mēģināts ievadīt viņus ar atklā-

tām liecībām un īpašām uzrunām pareizās tekās, bet ar visu

to nekas neiznāca un neizdevās ierosināt viņus uz vēlamo la-

bošanos, — kamēr brāli un īpaši saruna ar mācītāju Bīferu

nenoskaidroja man, ka vaina ir tikai tā, ka pie mums nevada

individuāli katru aizkustināto un nav labas iekārtas, kas tiek-

tos tikai uz iekšējo dzīvi un darbīgas kristietības veicināša-

nu." Viņš pārliecinājies arī, ka aizdomas pret brāļiem bi-

jušas liekas, un viņi nemaz nedomājot par pilnīgu Hernhūtes

atdarināšanu, bet gribot piemēroties šejienes apstākļiem (Ber.
d. Past. 11, 4. s. lp.). Turklāt jāievēro, ka pirmajās brāļu
darbības vietās Latvijā bij viņiem nodrošināta muižas īpaš-

nieku un turētāju labvēlība, un līdz ar to šejienes muižnieku

jūrisdikcijas vara vietās deva kustības attīstībai vajadzīgo tie-

sisko pamatu, bet visvairs faktisko drošību. Jo, kur Vidzemē

kāds kungs rīkoja ko savā muižā, — kas tur drīkstēja iejauk-

ties, ja tas tieši neapdraudēja sabiedrisko mieru un pastāvošo
kārtību? Bet tomēr bij vajadzīga entusiastiskā enerģiskā, pret
cilvēku iecelto kārtību nevērīgā Bīfera personība, lai Chr. Dā-

vida jau 1740. g. pavasarī paredzētā kopību (draudžu) iekārta

sāktu veidoties arī īstenībā (sk. augšā 539. lp.). Bet iepriekš
Bīfers bij devis Brūninkam roku un solījumu, ka viss pasā-
kums nenāks sadursmē ar Brūninka amata stāvokļa prasībām.

Igaunijā Bīfers bij nodibinājis pirmās brāļu draudzes jau

1741. g., bet Latvijā šai gadā netika tālāk par pirmiem šķi-

rošanas un organizēšanas sākumiem (sk. augšā 540. lp.). Pa-

stāvēja jau atsevišķi dvēseļu kopšanas pulciņi, bet nebij vēl

nekādas koporganizācijas, draudzes. Tikai tad, kad Bīfers ie-

radās Valmierā trešo reizi 1742. g. aprīlī un dabūja prāvesta

Brūninka uzaicinājumu sprediķot Valmieras baznīcā, lieta bij

jau tiktāl izrunāta un sagatavota, ka viņš iedrošinājās likt

priekšā izzināt ar lozi Pestītāja gribu par kārtējās latviešu

brāļu draudzes dibināšanu Valmierā. Atbilde bij pozitīva.

25./14. aprīlī šaurā konference, Brūninkam klāt esot, izvēlēja

ar lozi 40 draudzes amatpersonas — 11 vīrus, 11 sievas, 9

puišus un 9 meitas, un draudzes dienā otrajās lieldienās 30./19.

aprīlī 1742. g. ieveda viņus amatā. Bīfers iesvētīja vispirms,

vecākos, uzlikdams viņiem rokas, Hadvigs tai pašā laikā un
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veidā vecāko vietniekus; pēc tam nāca citu darbinieku rinda.

Draudzes svētku otrā daļā jaunie vecākie jau turēja lūgšanas

par draudzē uzņemamiem kandidātiem un pēc viņu uzņem-

šanas atkal par tiem, kas bij uzņemami kandidātos. Brāļu drau-

dzes ziņotājs īpaši uzsver, ka vecāku un viņu vietnieku ama-

tam Pestītājs izvēlējies nevis tos, ko pirmos lika priekšā, bet

citas — «vientiesīgas un klusas dvēseles". Par laulāto brāļu

vecāko tādā kārtā tapa kaugurietis Auškas Mārcis un par

viņa vietnieku kocēnietis Cēla Anšs, par laulāto māsu vecāko

— kauguriešu Jērnes Anna un viņas vietnieci kauguriešu Gai-

des Kača, par puišu brāļu vecāko valmieriešu Kuņģēla Jēkabs

un viņa vietnieku kauguriešu Paulēna (jeb valmieriešu Pā-

vuliņa?) Jēcis, bet par meitu māsu vecāko valmieriešu Pi-

lāta Māris un Muižas (t. i. Valmiermuižas) Līze.

Valmieras latviešu brāļu draudzei vajadzēja pēc pirmā no-

doma palikt par visas kustības centru — par pirmo draudzi

jeb mātes draudzi. Citur gribēja atstāt tikai zemākās vienī-

bas — klases jeb pulciņus, kas paliktu Valmieras draudzes

vadībā. Pirmie saraksti min šādas amatpersonas, kas lielāko

tiesu ir katrai kārtai (laulātiem brāļiem, laulātām māsām, puišu

brāļiem un puišu māsām) savi: vecākie (jeb «vecākie brāļi",

„vecākās māsas"), viņu vietnieki, skolotāji (tikai vīriešu kār-

tas), palīgi („palīdzētāji"), uzraugi, paskubinātāji, slimnieku ko-

pēji, kalpotāji. Latviešu nosaukumi tieši zināmi tikai dažiem

amatiem un likti pēdiņās.
Draudzes augstākā instance bij vecāko konference («kum-

parence"), kas sanāca pirmdienās mācītājmuižā un izšķīra jau-

tājumus, par kuriem nācās lozēt. Lozi vilka 1743. g. jau paši

latviešu vecākie, bet visai labi viņiem šāds izlemšanas veids

nav paticis, un Bīferam vajadzēja turēt 1743. g. februārī ga-

rāku runu, atsaucoties uz Vecās un Jaunās Derības piemē-

riem, lai pārliecinātu viņus par lozes nozīmi. — Palīgu kon-

ference notika trešdienās Jēra kalnā (?): tad sanāca kopā visi

darbinieki, ziņoja un apspriedās par darbu klasēs un kārtās,

kā arī par atsevišķu pulciņu locekļiem. Noturēja vēl arī vis-

pārēju darbinieku konferenci, kas apsprieda praktisku mācī-

bas vielu. Sestdienas vakaros aicināja latviešu darbiniekus vēl

uz īpašām «mācības ceturtdaļstundām", ko turēja vācbrāļi, un

uz sakara stundu («Verbindungsstunde"). Draudzē uzņēma
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ar lozi no īpašu kandidātu («gaidītāju") vidus tāpat atkal

izredzējās gaidītājus no «pulkiem", kas nāca uz vispārīga-

jām sapulcēm. Šīs 3 pakāpes atbilda augšā 540. lp. minētajām.

Svētdienās piecos no rīta turēja Jēra kalnā vispārīgu bībe-

les stundu, kur lasīja epistulu un pa starpām dziedāja kādus

pantiņus. Tad sākās kārtu ceturtdaļstundas draudzes locekļiem.

Pēc baznīcas dievvārdiem sanāca atkal uz draudzes stundu

Jēra kalnā. Katrai klasei jeb pulciņam bij nedēļā viena mā-

cības stunda, pēc tam ceturtdaļstundas «caurruņām" ar atse-

višķiem draudzes locekļiem un gaidītājiem, beidzot konference

ar katru kārtu par sevi. — Brūninks bij pārliecināts, ka tāda

metode dod katrai dvēselei īsto pamatu un stiprina tās ticību

uz Jēzus vāšu nopelnu, bet pasargā no apmulsuma un atkriša-

nas. Baznīcas apmeklēšana ir ar to vairojusies, sakramenti

tiek pienācīgi cienīti, katrs aroda darbs čakli un uzticīgi iz-

pildīts.
Bīfers maija sākumā aizbrauca atpakaļ uz Rēveli, bet kad

tur jūlijā izcēlās ap brāļu draudzi lieli nemieri, viņš ieradās

atkal Valmiermuižā un vadīja tālāk draudzes satversmes iz-

veidošanu. No 1743. g. marta līdz 1744. g. augustam tur uz-

turējās arī A. A. Fīrorts, atstājis savu vietu Rēvelē.

Straupē izredzējās amatpersonas 8. IX./28. VIII. 1742. g.

Sprekelsens noturēja jau agrāk ar latviešu darbiniekiem un

darbiniecēm katru nedēļu 2 sapulces mācītājmuižā, katru treš-

dienu un sestdienu; tur ziņoja par veikto darbu un apspriedās

par turpmāko. 6. decembrī, ģenerālienei Hallartei un grāfienei
Cincendorfai klāt esot, notika svinīga Straupes vecāko iesvē-

tīšana Jēra kalnā: Bīfers uzlika rokas vīriešiem, grāfienes pa-

vadone māsa Estere Grūnbeka — sievietēm. Vīru vecākais te

bija Birzgaļu Miķelis un viņa vietnieks Vīboņu (Vīboda?) Jā-

nis, sievu vecākā — Vīboņu Anna un viņas vietniece Birzgaļu

Baba, puišu vecākais bij Birzgaļu Ansis un viņa vietnieks Birz-

gaļu Pēteris, bet meitu vecākā Apiņu Maija un viņas viet-

niece Apiņu Līze — visi lielstraupieši.
Tad nāca Mārsnēnu un Liepas kārta. 23./12. septembrī iz-

redzēja darbiniekus Mārsnēnu draudzei. 6. oktobrī (j. st?)

Bīfers un Krīgelsteins devās iekārtot Liepas draudzi. Darbi-

niekus tai izredzēja 31./20. decembrī Valmieras mācītājmui-

žas konferencē un 24. decembrī pašā ziemsvētku vakarā Bī-
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fers iesvētīja tos: Liepā min tikai priekšniekus, kalpotājus uu

palīgus, un jādomā arī Mārsnēnos bij tikai šādi amati. Liepā
laulāto brāļu priekšnieki bija priekuliešu Podiņu Mārcis, rau-

nēniešu (?) Medņa Anšs, Liepas Ložu Pēteris, veismaniešu

Stiķeņu Mārcis, strīķiešu Cēla Mārcis un spārēniešu Vaitiņu

Jānis; laulāto māsu priekšnieces — liepēniešu Vagalu Marieta,

priekuliešu Lībānu (?) Trīne, liepēniešu Sigātu Anna; puišu

brāļu priekšnieki — priekuliešu Lībānu Ansis, liepēniešu Si-

gātu Bērtulis un veismaniešu Stiķeņu Jānis, meitu māsu priekš-
nieces — liepēniešu Baižu Līze, priekuliešu Ceipu Anna un

liepēniešu Stīpnieku Anna.

Liepas draudzes locekļu sarakstā, ko Heims iesniedza 1743.

g. 16. maijā izmeklēšanas kommisijai Valmierā, visi liepēnieši

bij sadalīti sešās klasēs, laikam pēc apvidiem. Katrai klasei

ir visas četras kārtas, un šo 24 vienību priekšgalā stāv katrai

savs priekšnieks un viņa palīgs («palīdzētājs"), tikai pāris vie-

nībām ir vienkārši darbinieki priekšgalā. Pirmās klases priekš-
nieki pa visām 4 kārtām ir Stiķeņu Mārcis, Eicēna Maža, Bi-

kara («Pikkere") Jānis, Slaņķu Trīne, otrai — Podiņu Mārcis,

Lībānu Trīne, Lībānu Anšs, Ceipu Anna, trešai klasei — Ložu

Pēteris, Renča Baba, Laņģa Jēcis, Baižu Līze, ceturtai kla-

sei — Medņa Anšs, Sigātu Anna, Sigāta Bērtulis, Sirlaku (Sil-

laku) Kača, piektai klasei — Cēļa Mārcis, Grīviņu (Grihben)
Maža, Pīcena (Pihzen) Jēkabs un Zibeņu (Silbena?) Baba; se-

stajā klasē ietelp tie, kas pieder Valmieras draudzei. īpaši
atzīmēti 14 locekļi no Araišu draudzes ar Vaitiņu Jāni priekš-

galā. (Protok. I, Faseic. Allegat, UU, 89.-96. lp.).

Tai pašai kommisijai Turks iesniedza Mārsnēnu draudzes

locekļu sarakstu. Vīru kārtas vecākais bij smilteniešu Vieļēnu
Pēteris, palīgs mārsnēnietis Junkuriņu Mārcis; sievu kārtas

vecākā — smilteniete „Stuke" Baba un palīdze Rūķa? („Ru-

ker") Anna, puišu kārtas vecākais — blomēnietis Viķera Jā-

nis, palīgs — mārsnēnietis Žagatas Lauris, meitu kārtas ve-

cākā — mārsnēniete Dēliņa Anna un viņas palīdze — Dēliņa
Maža. Kā jau šis saraksts rāda, Smiltenes draudze darbojās
ciešā sakarā ar Mārsnēnu saiešanu. Mārsnēnos pieskaitīta arī

laba tiesa Trikātas draudzes locekļu (Protok. turpat. WW,

107. ss. lp.).

Valmieras draudzei 1743. g. pec Brūninka iesniegta saraksta
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izšķir vadībā šādus amatus: vecākie, palīdzētāji, priekšnieki,

kalpotāji («apkopēji"?) un darbinieki. Amatpersonu skaits vīru

kārtai 22, sievu kārtai 31, puišu kārtai 22, meitu kārtai 19.

Draudzē uzņemtas 14 personas no Matīšu draudzes, Bno

Burtnieku draudzes, 18 no Trikātas draudzes. No Zēmelēm

draudzē skaitās 3 vīrieši un 4 sievietes.

Arī daži vācieši ir īpaši iesvētīti šejienes brāļu draudzes

darbam. Tā 6. XII. 1742. Brūninks ar kundzi, Barlachs un Zau-

zelīns, bet 12. XII. Buntebarts savam šejienes liecības plānam

(zu seinem hiesigen Zeugen-Plan) ss
.

Organizēto latviešu draudžu locekļu skaitu uzdeva 1743. g.

apaļos skaitļos Valmierā 700, Straupē 800, Liepā un Jaunraunā

800, Mārsnēnos 400, pavisam 2300.

Arī Doles draudzē pastāv zināma iekārta. Pāri visiem ci-

tiem uzraudzītājiem stāv katras kārtas priekšgalā savi vecā-

kie. Vīru kārtai — Lejasbauru („Leies Bauer") Andrejs un

Bikšu Pēteris; sievu kārtai — Lejasvēbera (jeb Pīļumiesta

„Pihlemeest") Trīne, Kalnavēbera Maija un Doles kalējiene
Līze, puišu kārtai — Lejasvēbera Viļums un Ķinnu Jānis, meitu

kārtai — Lejasbauru Anna un Ilze. Pēc mācītāja paskaidrojuma
meitu kārta padota sievu kārtas priekšniecībai. Pēc pašu zem-

nieku ziņām Lejasbauru Andrejs, Lejasvēbera Trīne un Lejas-
vēbera Viļums esot lielāki par citiem. Dolē notiek arī uzņem-

šana draudzē, dodot roku un skūpstu un aizlūdzot Dievu.

— Cik vērojams no nepilnīgajām ziņām, arī Šteinhauera pul-

ciņā Rīgā ir 1743. g. sākusies satversmes un amatu ievešana,

bet līdz ar to arī bij radušās nesaskaņas un nemieri.

Doles draudzes locekļu skaitu Zīlmanis uzdeva — 1 vācieti

un ap 70 latviešu. Bet tas bij laikam ar nolūku zemu no-

teikts, jo ir bijušas veselas mājas, kas turējās pie draudzes,

piem.: Kannenieki, Lejasbauri, Melnupji, Renceles utt.

Doles draudze kopā ar Šteinhauera pulciņu bij domājusi
arī par savas saiešanas ēkas celšanu. Doles lietas izmeklēšanas

laikā 1743. g. martā jau bij sagādāts būvmateriāls: Šteinhauers

bij dāvājis 120 krietnus baļķus un solīja vēl vairāk, paši brāļi

bij saveduši pie Lejasbauru Jēkaba 160 baļķus un 50 spāres

un citus būvkokus.

Katrai draudzei bij ik pa 4 nedēļām sava
~

draudzes diena"
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(Gemeintag). Tos ievada lūgšana, tad lasa vēstules un ziņas

no draudzes, runā par kādu bībeles pantu un pēc tam uzrunā

uzņemamos gaidītājus un svinīgi uzņem viņus par draudzes

locekļiem, apkampjot un skūpstot tos; lūgšana noslēdz pirmo

daļu. Otrā daļā bij slēgta draudzes sapulce, kur pārrunāja

draudzes lietas. Kas bij pārkāpuši draudzes noteikumus, tos

izslēdza uz visiem laikiem vai noteiktu laiku no draudzes vai

no attiecīgām stundām. Labprāt un daudz dziedāja. Drau-

dzes svētkiem mēdza pievienoties arī sv. vakarēdiens un kāju

mazgāšana. Jēra kalnā mīlestības mielastu mēdza dot ģene-

rāliene, bet citur ēdienu un dzērienus laikam sanesa paši da-

lībnieki. — Mārsnēnos draudzes dienu svinēja nedēļu pēc

Jēra kalna svētkiem. Mīlestības mielastu sauca par „brāļu

maltīti".

Par straujo pieaugumu liecina ziņa, ka draudzes dienā

Jaunraunas rijā 1743. g. 29. janvārī uzņemti 170 jauni draudzes

locekļi. Jēra kalnā parastais ikreizējais pieaugums bija ap 50

personu.

levestas bij arī īpašas dziedāšanas stundas (ar lasījumiem

pa starpām). Tā saukto pielūgšanu un mīlestības skūpstu vāc-

brāļi izdarīja tikai savā vidū, lai nedotu ļaudīm iemeslus pār-

pratumiem. Pielūgšana un dziedāšanas stundas bij arī para-

stas Valmiermuižā pie Hallartes. Hernhūtiešu sv. vakarēdiens

bij latviešiem pieejams, liekas, tikai kā viesiem. Jēra kalnā

latviešu draudzes dievgalds gan atzīmēts 25. XI. 1742. Vāc-

brāļi savukārt neatrāvās iet ar saviem kungiem kopā pie diev-

galda baznīcā. Drīz ieviesās latviešu brāļu vidū paraša sa-

stādīt īpašas dievgalda kopas, kas pēc nopietnas sagatavo-

šanas gāja reizē baznīcā pie grēksūdzes un sv. vakarēdiena.

Pirmo reizi izvēlēja ar lozi šādu kopu Valmierā 1742. g. 6.

oktobrī un 14. datumā izvēlētie 117 brāļi un māsas gāja kopā
baznīcā pie dievgalda. Nākošā gada 8. janvārī viņiem pievienoja

ar lozi vēl 30 citus.

Draudžu satversme nesa sev līdz arī stingru disciplīnu.
Katrs atsevišķs cilvēks bij likts visai draudzei pie sirds. Viņa

palīdzēja tam iet pašam ar sevi tiesā, rādīja viņam kristīgu
dzīves ideālu un atbalstīja ar pamudinājumiem un padomiem

dziņā pēc šā ideāla. Viņa neatlaidās no tā arī tad, ja viņš ne-

spēja vai negribēja šam ideālam sekot. „Ja vienā vai otrā
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atrodas neskaidras dziņas un pārkāpumi, lai nu tas būtu pret

Dievu jeb pret kungiem, jeb vecākiem un priekšniekiem jeb

vispār pret citiem cilvēkiem, tad viņiem atgādina un viņus

pārliecina pēc mūsu Pestītāja norādītām pakāpēm un izšķi-
rībām, sk. Mat. cv. 18, 15 ss. Ja viņi pieņem to, tad tas vi-

ņiem noder vēlreiz toties jo žiglākam vienreiz uzsāktās kristie-

tības gaitas turpinājumam. Bet ja nevar novērot nekādu ze-

mošanos (Beugung), tad tādus pēc dažiem atkārtotiem atgā-
dinājumiem atlaiž no ciešākās kopības uz kādu laiku, tomēr

seko viņiem un, turot acu priekšā Jēzus Kristus dārgo salī-

dzināšanu, skubina un vilina viņus uz skaidru sirds prātu iekš

Kristus. Bet tiklīdz var uz viņiem paļauties, tad atkal labprāt

uzņem viņus dzīvo Jēzus Kristus locekļu ciešākajā kopībā. Un

viss tas notiek brīvprātīgi un bez ārēja spiediena un apkau-
nojuma" (Sprekelsena raksturojums, Ber. d. Past. 11, 82. s. lp.).
Šāda brālīga kopīga uzraudzība, atgādināšana un sodīšana ne-

varēja izlietot savā labā ārējās varas atbalstu un turējās tikai

iekšējā tikumiskā kopapziņā, kuras nozīmi pastiprināja gan

brāļu draudzes lielā pašapziņa, ka viņa dod drošas izre-

dzes uz mūžīgu dzīvību, turpretim katram, kas paliek ārpusē
vai tiek izslēgts, draudē pazudināšana. Jāliecina, ka brāļiem

pirmajos laikos arī netrūka īstas tikumiskas sirdsapziņas, kas

gāja savu ceļu, neskatoties ne pa labi, ne pa kreisi. Tā 1743. g.

7. februārī Valmieras draudze sprieda tiesu par Pilāta Maii,

meitu māsu kārtas vecāko māsu, jo viņa bij ar dažādām ru-

nām apgrēkojusies pret savu kārtu. Viņu izslēdza no vecāko

konferences un dievgalda kopības, bet tad «Pestītājs (loze)
atkal iestājās par viņu": viņa tika atkal uzņemta atpakaļ sāvā

lamatā un pazemojās. Arī citi dabūja izjust ap to laiku pie
sevi izslēgšanas sodu. Vispār brāļu draudze, lietojot atstā-

dināšanu vai izslēgšanu, nav toreiz skatījusies uz personu un

tās patiku. Ja loze bij izkritusi par izslēgšanu, tad tas bij

jāizpilda; ja tā nebij par izslēgšanu, tad vēl vienmēr palika
vieta evaņģēliskai brālīgai pamācībai.

Ciktāl brāļu draudzes darbība tiecās aizķert latviešu zem-

nieku dzīvi, par to liecina tie nedaudzie uzglabājušies dati,

kas atklāj dažādu apspriežu pārrunas konkrētos sīkumos. 1743.

g. 27. februārī notika konference Mārsnēnos. Tur runāja ne-

vien par ticības dzīves jautājumiem, bet ierosināja arī da-
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žādus tīri praktiskus saimnieciskus jautājumus, kā: uzmanīgu

apiešanos ar uguni, liekoties gulēt, un laternu ievešanu, lai

vairs nebūtu, ēdinot zirgus, jāņem skals mutē, kā to kalpi
mēdzot darīt Apspriedās arī par to, ka bērni sadedzinās pie

ugunskura, un ieteica uzcelt no dēļiem kādu iežogojumu, lai

viņi netiktu ugunij klāt Plaši pārrunāja vispār gādību par

bērniem. Sūdzējās, ka daudzi bērni izskatoties it kā no skur-

steņa izvilkti, skraidot apkārt kaili, netīri, rotaļājoties ar pašu

netīrumiem, ...
un atrada vainu pie vecākiem. Tie paši stai-

gājot saplēstos kreklos, krūtis karājoties ārā. Ja viņi gribētu,
tad varētu paši būt kārtīgi un arī turēt kārtīgi savus bērnus.

Starp citu ieteica bērniem pagatavot svārciņus un priekšautus.
Par dzērājiem nolēma, ka tie izslēdzami no draudzes (Pro-
tokolla I, Fasc. Allegator., pielikums WW, 96. ss. lp.).

1743. g. 5. janvārī vispārīgā darbinieku konference Val-

mierā nolēma, ka brāļi turpmāk vairs neturēsies pie vecā pa-

raduma un nedzers kristības un bēres, bet tai vietā no-

turēs citā laikā mīlestības mielastus. Draudzes dienā 19. fe-

bruārī ievēroja, ka svētkos ierodošies svešie rada nekārtības,

arī naktī, kad nākas visiem pārgulēt pūlī; un nolēma turp-

māk ciešāk ievērot kārtību 56
.

Kā redzam, nav trūcis centienu

visu iekārtot pēc iespējas labāk. Zināms, nospriest bij vieglāk
nekā izpildīt, un pirmajiem brāļiem sākumā trūka vajadzīgo

piedzīvojumu. Jo liela nozīme bij tāpēc tam apstāklim, ka

pirmajās draudzēs piedzīvojuši mācītāji bij vadoņu un padom-

devēju lomās.

Brāļu apustuliskais sludināšanas un dvēseļu kopšanas veids

bij tomēr tas faktors, kas bij pašķīris evaņģēlijam, kaut arī

saīsinātā vienpusīgā izveidojumā, ceļu uz latviešu sētām un

sirdīm. Viņi bij lauzuši aizspriedumus pret vācisko un kun-

dzisko kristietību Baltijā. Bet kustībai attīstoties, viņi jau sen

vairs nebij vienīgie un galvenie darītāji. Paši latviešu zem-

nieki un zemnieces bij izvirzījušies savas tautas garīgo dar-

binieku un vadoņu lomās. Tas pašķīra kustībai vēl plašākas
izredzes. „Jo latvietim ir netikvien daudz labāks ieskats cita

latvieša postā nekā mācītājam un kādam vācbrālim, bet lat-

vietis 1010 arī dabiski pret savu tautas brāli, kurā viņš spē-

cīgi atzinis Dieva žēlastību, jau lielāku uzticību, smeļ arī la-

bāk no viņa parauga cerību, ka arī viņam būs iespējams tikt



572

vajā no sava posta un iegūt citu sirdsprāfu. Jo viņš redz, ka

tas bijis iespējams pēc Dieva žēlastības viņa tautas brālim,

kas taču bij iestidzis tādās pašās lietās, kādās viņš vēl ta-

gad jūtas iepīts. Turpretim mācītājs un vācbrālis vēl vien-

mēr viņam paliek prātā kā izņēmums ar daudzām priekšrocī-

bām, jo viņi jau no jaunības uz to vadīti un pastāvīgi bijuši
sakarā ar Dieva vārdiem, kas turpretim viņiem kā vientiesī-

giem ļaudīm, kas allaž bijuši apkrauti ar fizisku darbu, iznāk

neiespējams. Un pie viņu pašu tautiešiem šāds izņēmums ne-

var būt, bet pilnā mērā atkrīt" (Sprekelsena vārdi, Ber. d.

Past. 11, 81. lp.).

Jau augšā minēts brāļu spriedums, ka latviešu darbinieki

izrādījušies veiklāki nekā tas vācbrāļiem sākumā licies (sk.

536. lp.). Šo spriedumu apstiprina grāfiene Cincendorfa, kas

19. sept. 1742. g. ieradās Rīgā, lai vīzitētu šejienes brāļu drau-

dzes un no 26. IX. — 13- XII. uzturējās Valmiermuižā, ap-

meklēdama pa starpām arī citus draugus un iepazīdamās ar

draudžu dzīvi un darbiniekiem. 6. XII. viņa piedalījās lat-

viešu vecāko mīlestības mielastā Jēra kalnā un raksta par

to savā dienas grāmatā: „Tie bija līdzīgi 24 vecākajiem, kas

man likās ļoti cienīgi, un viņu nozīme, neskatoties uz slikto

ārējo izskatu, bij taču ievērojama" („ihr Ansehen unter der

schlechten āufieren Figur war doch respečtable") s7
.

No atsevišķiem latviešu darbiniekiem visvairāk ziņu par

Šķestera Pēteri. Valmieras draudzes svētkos 19. 11, 1743. g. viņš

uzstājās otrā daļā „ar lielu spēku un liecību visām sirdīm"

un pats izteicās pēc tam, ka Jērs bijis viņam tik tuvu, ka viņš
vairs nevarējis izturēt un bijis jālūdzas: „Jērs, es nevaru pa-

nest tavu spožumu" 58
.

Kādu sapulci Kaugurmuižā viņš attē-

loja šādi: „Mums bij tā, kā mācekļiem ceļā uz Emmavu. Un

lai gan mēs neredzējām sāpju vīru mierīgām acīm, tomēr viņš

bij mums neizsakāmi tuvu un uzpūta mums savu dzīvības dva-

šu. Sirdis tapa prieka un acis mīlestības asaru pilnas" 59
.

Šie piemēri dod liecību par vienkāršo, gandrīz nekādu

skolas izglītību nebaudījušo latviešu zemnieku sludināšanas spē-

jām un panākumiem savējo vidū. To pašu apstiprina citi vēl

tagad uzglabājušies latviešu brāļu un māsu dzīves apraksti,
kā: Ķīša Pētera, Ķiegaļa Pētera, Lāča Madžas, Skangaļu Jēkaba

(sk. augšā 433. s., 520. un 537. s. lp.), kas gan savu tiesu attiecas
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jau uz vēlākiem laikiem 60
.

Savu liecību dod arī augšā iespiestās

brāju un māsu vēstules, sk. 349.—361. lp.
Latviešu brāļu draudzes kustība jau pašos pirmos laikos

ir aizķērusi plašas tautas aprindas. Ja arī pašu latviešu priekš-
nieki un darbinieki nāca no saimnieku kārtas, taču draudžu

locekļu starpā netrūka arī kalpotāju, puišu un meitu. Saime

jau toreiz vēl nedzīvoja nošķirta no saimnieku ģimenes un

bieži vien bij saistīta ar to radniecības saitēm. Atsevišķi mui-

žas kalpotāji, kas sastopami draudžu vecāko sarakstos, droši

vien nāca arī no saimnieku ģimenēm.

Latviešu brāļu draudžu dibināšana liecina, ka latviešiem

nebij nekāda īpaša naida un spītības pret kristīgo ticību pašu.

Viņi labprāt un ar lielu sajūsmu sekoja brāļu draudzes slu-

dināšanai un aicināšanai. Viņi bij arī gatavi atdoties Jēzus
Kristus kalpībai un veidot savu dzīvi saskaņā ar viņa mācību.

Un visu to viņi uzskatīja tagad par savu pašu lietu, kas ka-

tram latvietim atsevišķi un arī viņiem visiem kopā ir jo sva-

rīga un ir viņu sirds lieta, kuras dēl ir vērts uzņemties da-

žādas grūtības, ciest un ziedoties. Tā brāļu draudzes kustība

ar savu reliģisko tikumisko atmodu veica spēji un spēcīgi
latviešu piegriešanu evaņģēlijam un kristīgai ticībai, kas ci-

tādi būtu varējusi notikt tikai ilgākā laikā un mazāk jūsmīgā

veidā. Tas gan neattiecas uz visu latviešu tautu, jo daudzi

apvidi nevien toreiz, bet arī vēlāk palika brāļu draudzes ku-

stības neaizkārti. Bet tāpēc jau liecība, ko mums dod pirmās

latviešu brāļu draudzes, nav mazāk spēcīga un zīmīga.

Nebij jau latviešu brāļu draudzes un arī vispār brāļu drau-

dze bez saviem trūkumiem un kļūdām. Un jo plašākas ap-

rindas tika ievilktas kustībā, jo vairāk tie parādījās atklā-

tībā. Sajūsmā viens otrs no vadoņiem tos varbūt nepamanīja,
vai atkal nepiegrieza tiem pienācīgu vērību, bet visumā tie

nepalika neievēroti un neapkaroti. Šai ziņā liela nozīme bij

augšā minētajam grāfienes Cincendorfas vīzitācijās ceļojumam.

Viņa vēlējās redzēt patstāvīgu brāļu draudzes darbu, un šai

ziņā lietas attīstība Latvijā bij viņai vēlama. Bet viņa atrada

arī dažu labu aizdomīgu un nosodāmu parādību vācbrālu dzī-

vē, kā: patiku pie labas dzīves un zināmu tikumisku slābumu.

Latviešu brāļu un māsu dzīvē viņa, zināms, nevarēja cieši un

dziļi ieskatīties, un tāpēc veltīgi meklēt pie viņas pamatīgu
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latviešu brāļu draudžu novērtējumu. Bet viņas stingrība pret

vācbrāļiem bez šaubām nāca visai brāļu draudzes lietai par

labu, arī latviešos. Viņa nesaudzīgi norāja un sodīja tos, ko

atzina par vainīgiem (Bīferu, māsu Mikši, Chr. Dāvidu) un

centās ilgstošās konferencēs Valmierā un Briņķu muižā nodi-

bināt visur pienācīgu kārtību.

Vēl asāk kritizēja brāļu draudzi un brāļus viņu ienaid-

nieki un pretinieki, kādu nebij trūcis Vidzemē jau no sāktā

gala. Viņiem arī izdevās jau 1742. g. ierosināt landtāgu un

Virskonsistoriju uz izmeklēšanu un apkarošanu, kas noveda

galu galā pie ķeizarienes Elizabetes 27./16. aprīļa 1743. g. pa-

vēles aizliegt turēties pie brāļu draudzes un slēgt visas brāļu
saiešanas un sapulces. Bet brāļu lieta bij pārāk stipra un

dziļa, lai to varētu iznīcināt ar pūblisku varas aktu 61
.

Brāļu draudzes izmeklēšanas kommisijas garīgie locekļi, mā-

cītāji Andreā un Dīcs, savā ziņojumā Virskonsistorijai 1743. g.

25. maijā izskaidroja brāļu draudzes panākumus, starp citu,

ar vairāk kā 2000 zemnieku aklu ticību, ka viņi ieguvuši jau-

najā draudzē svētlaimību, tāpēc ka viņi drīkstējuši saukt vis-

dižākos kungus un pat savus muižas valdītājus par brāļiem

un māsām. Šādas laipas par sabiedrisko plaisu kungu un zem-

nieku starpā brāļu draudze patiesi metusi, bet tām nav iz-

šķīrēja loma brāļu propagandas darbā. Tās bij gan dadzis

acīs muižnieku privilēģiju aizstāvjiem un viņu ideologiem mā-

cītāju vidū. Tā Valkas un Lugažu mācītājs L. J. Blīda ar

sašutumu runā par «garīgās ticības dzīves brīvību un priekš-
rocību attiecināšanu uz dabisko dzīvi", kas atļaujot „saukt

vienam otru, neskatoties uz personu, par brāli, brāli grāfu,
brāli baronu, brāli kurpnieku, brāli dīrātāju un netīrumu ve-

dēju", un kas esot pret ceturto bausli (Ber. d. Past. 11, 141.

s. lp.). Un landrāts f. Boks (Bock) kādā iesniegumā Guberņas
Pārvaldei 1744. g. augustā ziņo, ka brāļu draudzes kustībā

vienkāršā tauta („das gemeine Volck") tiekot pavesta uz da-

žādām «visaugstākā mērā bīstamām un dvēseli postošām pa-

laidnībām" (Ausschweifungen) un uzsver, ka „šī jau visās pa-

saules malās par maldīgu atrastā sekta... vienas vai divu dienu

laikā ieceļ vecākos un vecākās, palīgus un palīdzes, palīgu
biedrus un paskubinātājus utt. no vismuļķākajiem zemniekiem,

sievām un meitām." Šie kārtu priekšrocību iedomu un zemāko
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aprindu nicināšanas piemēri lieku reizi pastiprina jau augšā

raksturoto kļūmīgo šķiru pretešķības atmosfairu, kādā nācās

Vidzemē darboties evaņģēlijam. Tie paskaidro arī vairākkārt

minēto naidu pret zemes baznīcu un tās darbību brāļu vidū,

kas sevišķi bij jūtams tur, kur mācītāji bij brāļu lietai nai-

dīgi (sk. 551., 553. un 555. lp.). Tad sūta mācītājus ar viņu

grāmatām ellē, tad baznīcas grāmatas dēvē par „sapuvušiem

rakstiem" un katķismu par „vella pātariem", bet baznīcas lūg-
šanas par „plauku pātariem" un mocītāju bībeles mācību par

salmu un rugāju kulšanu. Tad visa baznīca rādās „grēku
pirts" un baznīcas dzīve šķiet tumsība, kamēr Valmierā lie-

kas atspīdējusi īsta gaisma 6
3.

Brāļu draudzes kustība latviešos pierādīja, ka Jēzus Kri-

stus evaņģēlijs ir stiprāks par saimnieciskām grūtībām un sa-

biedriskiem aizspriedumiem. Tas iekaroja latvieti dzimtscilvēku

un deva viņam brīva Dieva bērna apziņu un cilvēka paš-

apziņu.

Brāļu draudzes sinode Ceistā 1746. g. starp citu piegriezās
arī jautājumam, vai latviešu dzimtsļaudis netiecoties pēc neat-

karības, „vai vecais latviešu valdnieku gars pilnīgi izmiris un

brāļu galvās nekas vairs neesot palicis pāri? Buntebarts at-

bild uz to savās piezīmēs. Viņš esot dzirdējis, ka Pērnavas

apgabalā Igaunijā esot neliels pagasts (Gebiet), kura iedzīvo-

tāji atšķiroties no citiem apģērbā un valodā, jo viņi turot

sevi par seno valdnieku pēcnācējiem. Bet atmodinātajiem ne-

esot ar viņiem nekādu sakaru. Daži latvieši brāļu vidū sau-

ooties par lībiešiem (Cēsu draudzē), bet esot īsti pieklājīgi
un sirsnīgi ļaudis („recht artige Herzen"). Nekad neesot dzir-

dēts, ka latviešu brāļi būtu ilgojušies tikt vaļā no verdzības.

Ar savu kārtīgo dzīvi un atturību no izšķērdības viņi esot

uzkibojuši savu stāvokli un varot it labi dzīvot. Esot gan ne-

parasta lieta, ka vergi mīlot savu kungu, bet tā esot īsta

zīme, ka brāļi atraduši pamatu. Tas radot uzticību uz brā-

ļiem visā zemē. Latvieši tiecoties gan uz augstprātību un ni-

cinot nabagus, bet tas neizrietot no cerības tikt kādreiz par

valdiniekiem 64
.

Buntebārts, liekas, gribēja ar šiem vārdiem nomierināt Vā-

cijas brāļu prātu, lai tie neuztrauktos par latviešu centieniem.
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Varbūt viņam arī patiesi visa brāļu draudzes kustība latvie-

šos rādījās tikai reliģiskā tikumiskā perspektīvē. Bet tad tāds

uzskats jānosauc par tuvredzīgu. Latviešu zemnieki, ja arī

nesaprata, tad mazākais neapzinīgi juta, ka viņu brāļu drau-

dzēs līdz ar reliģisko pilndzīvi un augstākiem tikumiskiem

centieniem iemiesots liels sabiedrisks un tautisks spēks. Ga-

rīgā pašdarbība, kurā viņiem nācās vingrināties, vadot savas

draudzes un pulciņus, kopības apziņa pāri tuvākās apkārtnes

robežām, izdevība satikties ar citu pagastu redzamākiem pār-

stāvjiem savās saiešanās un konferencēs un pār visām lietām

atraisīšanās no ienīsto kungu aizbildnības, — tas viss slēpa
sevī svarīgus sabiedrisku un tautisku centienu dīgļus, kas sa-

vā briedumā radīja latviešu tautu un Latvijas valsti.

Zīmīgā kārtā brāļu kustības priekšgalā jau pašos sākumos

sāka izvirzīties tautas intelliģence. Tur bij laukos brīvzemnieki

— Zēmeļu un Vaitiņu ģimenes, tad skolotāji, kā Šķestera Pē-

teris, Gavēņa Andžs v. c. Arī Rīgas Pārdaugavas pulciņa priekš-

galā laikam bij latviešu amatu redzamākie darbinieki, kā mastu

brāķeru vecākais Matīss Šteinhauers un zvejnieku amata ve-

cākais Indriķis Krastiņš. Un viņiem līdzās stāv viņu ģimenes

un seko viņu tautieši.

Zemes vadība bij šai ziņā tālredzīgāka par Buntebārtu. Lan-

drātu kollēģija, kas, sākot ar 1742. g. jūnija landtāgu saņēma

savās rokās brāļu draudzes vajāšanas vadību, neatlaidīgi dau-

dzināja nepieciešamību iznīcināt to, „lai baznīcas un zemes

miers tiktu atkal atjaunoti, kaitīgā nošķiršanās un šķelšanās
tiktu izbeigta un citi tiktu biedināti un atbaidīti no tamlī-

dzīgiem neatļautiem pasākumiem" (landrāta f. Anrepa iesnie-

gums Guberņas pārvaldei 17. IX. 1743.). Iznīcināt brāļu drau-

dzi, lai paliktu neaizkārtas muižnieku privilēģijas Vidzemes

laicīgajā un garīgajā pārvaldībā! Bet brāļu draudzei bij lemts

izturēt šo pirmo uzbrukumu un pierādīt verdzības nomākto

latviešu zemnieku reliģiskās, tikumiskās un sabiedriskās vēr-

tības. Ja faktiski arī tikai daļa latviešu gāja caur brāļu drau-

dzes skolu un šķīstīšanās ugunīm, tad principā tās nozīme

attiecās uz visu latviešu tautu.
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Noslēgums.

Šis darbs mēģinājis izsekot Vidzemes zemnieku baznīcas

un ticības gaitām nedaudz gadu desmitos. Tas ir tikai mazs

posms visā latviešu tautas garīgajā attīstības gaitā, bet to-

ties jo zīmīgs. Jo šai laikā 1710—1740 blakus baznīcas ārē-

jai atjaunošanai pēc Ziemeļu kara posta noritēja arī iekšējās

jaunveidošanas un vērtību pārvērtēšanas darbība, kas panāca

to, ka latviešu ieaugšana kristīgās ticības pamatos sāka nest

pirmos redzamos vērtīgos augļus.

Latviešu zemnieks varēja tapt par apzinīgu un darbīgu kri-

stieti tikai tad, kad kristīgais pasaules un dzīves uzskats bei-

dzot bij tapis par noteicēju faktoru viņa gara dzīvē. Šis tap*-
šanas process ir bijis samērā ļoti garš: viņš sākās tad, kad

latvieši pirmo reizi sastapās ar kristiešiem un kristīgo mācību,

un noslēdzās pa daļai tikai vēl apgaismības laikmeta pēdējos

gadudesmitos, 19- gs. pirmā un otrā ceturkšņa mijā. Atsevišķi

apgabali un pat pagasti piedalījušies šai procesā ļoti nevienādi:

kā gaitas sākums un plašums, tā arī ritums un straujums da-

žādās vietās un aprindās bijuši dažādi. Bet par Vidzemi lie-

lumā un visumā, izņemot vienu otru nomales pagastu, var teikt,

ka 18. gadsimtenī tā pamazītēm un pakāpeniski nosvērās uz

kristietības, dzīvas un aktīvas kristietības pusi 6s
.

19. gs. pirmajā puse latviešu zemnieks vispār bij jau cieši

iesakņojies kristīgajā pasaules un dzīves uzskatā.
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PIEZĪMES

1. nodaļa.

Grāmatu un rakstu pilnīgos titulus un izdošanas gadu un vietu

sk. literatūras rādītājā, dokumentu avotus saīsinājumu rādītājā.

1. K. A. Appel b c r g Bidrag till belysande of kyrkans rāttsliga stāllning
i Sverige och Finland frān reformationen intill kyrkolagen 1686, Helsingfors 1900.

2. Baznīcas iekārtu un dzīvi Vidzemē zviedru laikos tēlo Westling I,

VCestling 11, Lundstrom Bidrag, tieši baznīcas satversmes izveidošanu

Vidzemē zviedru pirmajā laikmetā iztirzā Aleksi Lehtonen Die Kvl. KO etc,

bet pārskatu par baznīcas satversmes attīstību visos Vidzemes zviedru laikos dod

Dalton Verfassungsgeschichte etc. 1887.

Zviedru laiku pēdējie likumi un noteikumi baznīcas lietās pa daļai sakopoti

oficiālajā izdevumā LLO 1707, pa daļai (Buddenbrock) Sammlung der Ge-

setze etc 1821. Atsevišķi minami:

a) Privil c g i a, zuerst von Ihro Konigl. Majest. der Konigin Christina,

nachgehends aber von Dem Großmāchtigsten Fiirsten und Herrn, Herrn CARL

dem Eilfften, der Schvveden, Gothen und Wenden Konig etc etc im Jahr 1675

auff dem Reichs-Tage zu Upsal ūbersehen und auffs neue confirmiret fūr die

Bischoffe und sāmptliche Priesterschafft m Schvveden und darunter gehdrigen
Landschaften. Teksts iespiests LLO, 283.—314. lp., un Buddenbrock o. c.

683.—707. lp. Christīnas izdotās „priesteru privilēģijas" datētas 1650. g. 28. no-

vembrī, Kārļa XI — 1675. g. 1. novembri.

b) Kirchen-Gesetz und Ordnung etc 1686 — atsevišķos izdevumos

1687. un 1796. g. un Buddenbrock o. c. 1593.—1986. Ip. Te arī likumu pār-

grozījumi, kas ar ķēniņa rezolūciju atļauti Vidzemei 1691. un Igaunijai 1692. g.,

sk. 1631. ss. un 1641. ss. Ip. Par likumu un pārgrozījumu izdošanu un sa>-

turu sk. Budenbroka piezīmes turpat 1596. un 1631. Ip. un Dalton o. c.

113.—128. lp., bet it īpaši Westling 11.

c) I. K. M. gnādigste Verordnung und Reglement, vvornach der Landes-

Staat des Hertzogthums Lieffland hinfūhro eingerichtet und auffgefūhret werden

soli. Stockholm, den 20sten Deoember 1694. Teksts ar piezīmēm iespiests minētajā
Budenbroka kopojumā 1329.—1344. lp. kā „CXXX Verordnung" nodalī-

jumā „Livlāndische Landesordnungen". Sākot ar 15. punktu šie noteikumi atro-

dami arī oficiālajā izdevumā — LLO, 81. ss. lp. Aizrādījumi par baznīcas

lietām atrodami vēl 1694. g. rīkojumā: „I. K. M. gnādigste Resolution und Er-

klārung auf des General-Superintendenten iiber Lieffland Doctor Joh. Fischer's

insinuirtes unterthāniges Memorial, angehend theils das Consistorial-Wesen m

Liefland, theils die unteutsche Bibel, theils die Kirchen-Ordnung daselbst, wie

auch die Kirch- und Schul-Gebāude, sammt Schul-Lānder und Schulmeister-

Lohn, theils auch seine eigene Privatangelegenheit. Gegeben Stockholm, den

30sten September 1694"; teksts iespiests Budenbroka kopojumā kā „CXXIX

Verordnung" 1307.-1319. lp.
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Par jauno baznlclikumu projektu sk. attiecīgo sarakstīšanos un lēmumus

KA 1738 un 1739, kā ari RD 1738 un JA 1738-

3. Satversmes noteikumi ar virsrakstu: „K6nigl. Maij-t zue Schweden Con-

sistorial vnd Visitetiļon Ordnungh wie es m Liefflandt hinfūro zue Halten 1633",

līdz ar Skvtte's 18. 11. 1633. g. Tērbatā datēto ziņojuimu par Virskonsistorijas

un apakškonsistoriju nodibināšanu, iespiesti kā 16. pielikums Lundstrom

Bidrag, 238.-252. lp. Satversmei 39 kapituli: 20 pirmie attiecas uz konsisto-

rijām, pie kam uz apakškonsistorijām zīmējas tikai 9- kap.; 21.—39- kapituls
nosaka vīzitāciju kārtību, gaitu un uzdevumu.

4. Konsistorial- und Kirchen-Visitations-Ordnung, wie es im ganzen Lieff-

lande hinfuhro zu halten. Gegeben zu Stockholm, den 13. August 1634. — ie-

spiesta ar piezīmēm Budenbrock o. c. kā „VII. Verordnung" 133.—160. lp.;

piezīmēs Budenbroks salīdzina šos noteikumus ar 1633. un 1636. g., kā ari

citiem vēlākiem noteikumiem. Noteikumus parakstījuši „Senatores regni Sue-

ciae", t. i. ķēniņienes Christlnas aizbildņu padome viņas vārdā. No 34 kapi-
tulicm 19 pirmie runā par Virskonsiistoriju (tās darbības aploku nosaka 8. kap.,
kas atbilst pilnā mērā 1733. g. 6. kapitulam), 20.—27. — par apakškonsi-

storijām un 28.—34. par vlzitāoijām; trūkst noteikumu par vīzitācijās gaitu un

atsevišķiem jautājumiem, par kuriem jāievāc ziņas, — kas iznāca vēlāk, sk.

7. piez.

5. Consistorial Ordnung Wie es beij den Vnter Consistorial Gerichtes Se-

cundae Instantiae zu dieser Prouintz Liefflandt soli gehalten werden. Actum

Dorpt d. 5. Febr. A:o etc 1636., sk. Lundstrom o. c. 19. pielikumu 255.—261. lp.
Še arī draudžu sadalījums pa apriņķiem, noteikumi par draudžu lielumu („zum

weinigsten sechtzigk besetzte hacken Landes") un mācītājmuižas iekārtu („negst
der Kirche mit 7 Heusern, alls eine Stub, Vorhauss, Kammer, duppelten Kle(e)then,
Riehe (Riege) vnd Viehstall gebauet, darzue rings hervmb mit einem haken

Landess, welchenn Er mit seinem eigenen Volck bearbeiten magk")> mācītāja

ienākumiem utt. Pavisam 19 kapituli. — Visu attiecīgo likumu raksturojumu

un novērtējumu sk. Dalton o. c. 99- ss. lp., bet īpaši A. Lehtonen, o. c.

24. ss. lp.

6» Citāts no Joh. Skvtte's 1633. g. 18. febr. rīkojuma, sk. Lundstrom

o. c. 251. lp.

7ļ. Articuli Visitationis Publicati & a Supremo Gonsistorio approbati, saiva

tamen potestate augendi, minuendi, izdoti 1636. g. jūnijā (sk. Lumdstrom' o. c.

20. pielikumu, 261.—266. lp.); Articuli Visitationis, izdoti 28. jūnijā 1638. g.

(sk. turpat 24. pielikumu 272.-278. lp.); KO, Cap. XXIV § 6—13 un 19.

8. Sk. Lundstrom o. c. 133. lp., Buddenbrock o. c. 152 un 276.

s. Ip un Westling 11, 45. un 51. lp.

9. KO Cap. XV § 1, Cap. XXIV § 1. un 5. un Ihr-Konigl. May:t Ver-

ordnung, Wie es mit den Gerichts Processen bey denen Thumb-Capituln soli

gehalten werden. Gegeben auf dem Schlosse zu Stockholm! den 11. Februarii

Anno 1687; šie noteikumi par prāvām domkapitulos pievienoti 1686. g. baznīc-

likumu izdevumiem.

10. Buddenbrock o. c. 1144. lp. — CXIX Verordnung — ģenerāl-
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gubernatora J. J. rfastfera 22. IX. 1693. g. izdotais plakāts. — Sk. ari augšā
2. piez. c.

11. KO XV. un XVI., īpaši XV 1 un XVI 1 un Verordnung, wie es mit

den Gerichtsprocessen etc. (sk. augšā 9. piez.) XXIV. p.

12. Sk. Budd enbrock CXXIX Verordnung 1694. g. (sk. augšā 2. piez.).
I Cap. § 1, sal. arī 2, 3. un c §§.

13. Ķēniņa rezolūcija 1694. g. 30. sept. par „prāvesta tiesu" (sk. Fr. West-

ling 11, 69. lp.); 12. oktobra 1697. g. rīkojums par prāvesta tiesu (Vom Prob-

stey-Gerieht) atgādināja to noturēt kārtīgi (LLO, 690.—622. lp.). Sal. 1686. g.

baznīclikumus Cap. XXIV § 20., kas ieteic izvēlēties prāvesta tiesai izdevīgu

gada laiku, pirmā kārtā rudenī, kad desmitā tiesa var būt ienākusi.

14. LLO, 569. s. lp. 1693. g. 4. okt. rīkojums: Vertheilung der Creyse m

Liefflandt.

15.
... „und bei der Administration sowohl internorum als externorum eccle-

siae von altersher gevvohnlichen Konsistorien und kompetlrender jurium patro-
nātus sonder Verānderung evviglich konserviret werden" — tā nobeidzās pirmais

punkts Vidzemes bruņniecības kapitulācijā 1710. g. 4. jūlijā. Tekstu sk. C

Schirren — Die Capitulationen der livlānd. Ritter- und Landschaft und der

Stadt Riga vom 4. Juli 1710. nebst den Confirmationen, Dorpat 1865, 37. lp.
Salīdz, arī 5. p. par bruņniecības seno kompetenču paturēšanu 38. lp.

16. LR, Vol. VI., 527. un 529. lp.

17. RD, 1713: 199. s. Ip., sal. Hermann Baron Bruiningk — Das Ge-

schlecht von Bruiningk m Livland, 106. s. lp.

18. LR, 1710/1711: 527.-529., 540. un 553. lp. Protokola beigās «vispaze-

mīgākā paskaidrojumā un rezolūcijā" konsistorijas papildināšana (ar laicīgiem

locekļiem) atzīmēta kā viena daļa zemes satversmes «atjaunošanā". Kapitulācijas

noteikumu 1.1. p. (avotu sk. augšā 15. piezīme): „Der Adel und die Eingebohrne
des landes haben und geniessen vor andern dasi recht, zu allen sowohl Civil als

Militair Chargen emplovret zu vverden". Faktiski Virskonsistorijas asesori toreiz

bijuši tikai muižnieki. Par muižnieku privilēģijām muižu turēšanā runā 19. p.;

par ierobežojumiem šis privilēģijas realizēšanā sk. A. Tobien D'e Agrar-

gesetzgebung Livlands I, 7. ss. lp. Sal. Bruiningk o. c 105. ss. lp. Tālāk

sk. Latvijas valsts archivā Virskonsistorijas diārija fragmentu no 1706.—1711. g.,

kur atrodams Lovenvoldes konstituētās Virskonsistorijas pirmās kārtējās joridikas

protokols, sākot ar 4. sept. 1711. g.; uni Virskonsistorijas iesniegumu Valsts

Jūstickollēģijai 17. 111. 1732. g. Tuvākas ziņas par Virskonsistorijas locekļiem
sk. 62. lp.

19. RD, 1713: 180.—190., 192.—201. lp. JA, 1713: Nr. 105 — Virskonsi-

storijas 20. IV. 1713. g. raksta noraksts.

19-a. Virskonsistorijas cirkulāra noraksts Raunas bg H, 450. lp.

20. Dalton o. c. 156.-162. lp.
21. KA: konvolūts ar virsrakstu: «Derer Herren Ober-Consistorial Direc-

toris, Praesidum und Assessorum schriftl. vota, davon die Copeven im diario

befindl. Von A° 1730 d. 5. Oct bis A° 1743 d. 3, Jun. m allem folia 306",
Nr. 75

— asesora Q. J. f. Jārmersteta (Jārmerstedt) atsauksme par prāvestu, un
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Virskonsistorijas garīgo asesoru velēšanu principiem, datēta „Meselau d. 17. Maji
1734". Virskonsistorijas iesniegums Jūstickoileģijai 17. 111. 1732. g.

22. ELG 11, 1711.—1712. lp.
23. Sk. 185. s. lp. V. Steudings 1719. g. gan ir Bruninka kandidāts.

24. Pilstiesas raksts Valsts Jūstickoileģijai 26. 11. 1732. g. KA 1732: Virs-

konsistorijas raksts Jūstickoileģijai 17. 111. 1732. g.

25. RD 1727: 41., 42., 51., 54. lp. RD 1728: 12., 13. ss. un 24. lp. Te mi-

nēts saņemtais konfirmātorijs (confirmatorium), ne konstitūtorijs.
26. RD 1731: 14., 18. ss-, 31. ss. lp.
27. Sk. 21. piezīmē minētā konvolūtā asesoru Neuhauzena, Haumaņa, Jār-

merštēta un Otingena rakstus Nr.Nr. 6., 8., 9., 10., 12., 13., 21. un 23.

28. 24. un 26. piezīme minētie dokumenti, kā ari kāds raksts KA 1731:

prod. 19. VI.

29. RD 1731: 63., 73., 75.-78., 81., 85. s., 94., 108., 135. lp. RD 1732:

3. lp. un KA 1732: Budenbroka iecelšanas ukaza noraksts un amatzvērasta teksts.

30. RD 1738: 7. s. un 10. lp.; KA 1738: Volfenšilda iecelšanas ukaza no-

raksts. ,>

31. RD 1732: 8.-10., 13., 16., 17.—20., 51., 56., 69., 79-, 113., 127. ss. lp.;

JA 1732: Nr. 8 (Jūstickollēģijas pieprasījums), Nr.Nr. 15-, 16., 17. un 20. (plaša
bruņniecības atbilde-dedukcija ar vēsturisku atskatu un vairāku dokumentu no-

rakstiem), 65. (instrukcija Ungernam-Sternbergam, te par Virskonsistorijas un

Pilstiesas attiecībām pirmais papildu punkts — „Additional-puncta" 1. p.). —

Virskonsistorijas 3., 4. un 6. 111. 1732. g. sēžu protokolu uzmetums un Virs-

konsistorijas iesniegums Jūstickoileģijai 17. 111. 1732. g. Virskonsistorijas 1732. g.

aktīs. Turpat ari noraksti no Pilstiesas iesniegumiem Jūstickoileģijai 26. 11. un

20. V. 1732. g. Visiem iesniegumiem bijuši klāt dažādu dokumentu noraksti.

Schriftl. Vota Nr. 42—47, 50 un 51: Virskonsistorijas locekļu domu izmaiņa
1732. g. nov. un dcc. un 1733. g. aug. un sept-, kompetenču jautājumā; ievērību

pelna īpaši Budenbroka izteiktie uzskati.

32. JA 1739: Nr. 17.

33. RD 1736:9. ss., 17., 27. s. lp.; 1745: 3., 8.—12. un 63. ss- lp. Sk- tālāk

177. s. lp.; JA, 1736 Nr. —; 1745, Nr.Nr. 26, 38, 40, 85, 217.

34. Buddenbrock 1. c. 153. lp. 22. p. aizrāda, ka par direktoru vēlēts

viens no landrātiem, bet tas attiecas uz vēlāku Laiku. Volfenšildu papriekš ie-

vēlēja par Virskonsistorijas direktoru 1738. g. un tikai 1742. g. par landrātu.

35. Dalt o no. c. 143-, 145. un 153. lp.
36. Virskonsistorijas iesniegums Jūstickoileģijai 17. 111. 1732. un Pilstiesas

iesniegums Jūstickoileģijai 20. V 1732. g. Te min divus Pilstiesas rīkojumus

par izmeklēšanas kollēģijām, 27. VIII. 1729. un 11. 11. 1731. g. Virskonsistorijas
aktīs vairāki prāvesta tiesu protokoli vai norādījumi uz tiem. Zemes tiesa kopā
ar piekomandētiem mācītājiem darbojusies piem. Ļaudonas mācītāja Oksforta

lietā 1732. g. un Kalsnavas un Vietalvas mācītāja Prātorija lietā 1733. g.

37. J. Eckardt o. c., 205.

38. Sk. 21., 27., 31. un 49. piez.

39. LLO, 283.—314. lp., pilnīgu virsrakstu sk. 2. piezīmē a).
40. LVA, OV Kirche und Schule I, 191. s. lp. Valdības gādību par algu
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reglamentu sk. Westling 11, 73. lp. un rīkojumu Fišeram, datētu 1684. g.

17. jūlijā.

41. Koenīglich Schvvedische Oekonomie-Statthalter Instruction fur Liefland,

vom 21. August 1691 —
sk. Buddenbrock o. c. 1223. ss. lp.

42. Piem. M. Klembkenam, kas bij 17. gs. beigās par mācītāju Liezere,

darīja pārestības muižnieks, kas ar muižas redukciju bij zaudējis savas patro-
nāta tiesības Liezeres draudzē. Sk. 5. nodaļas 9. piezīmi un attiecīgo vietu tekstā

154. lp.
43. Sk. 5. nodaļas pirmo apakšnodalījumu. Sīkāki dati Wes 11 m g 11,

100. ss. lp.

44. lekavās iespraustie romiešu un arābiešu skaitļi norāda uz KO kapi-

tuliem un paragrāfiem.

45. Lundstrom o. c. 239. un 256. lp.
46. Sk. augšā šis nodaļas 2. apakšnodalījumu.

47. Virskonsistorijas 1733. g. 11. XII. cirkulāra noraksts Raunas bg 11,

454. lp.

48. Sk. 21. piez. minēto konvolūtu: sarakstīšanās prāvestu iecelšanas ga-

dījumos - Nr.Nr. 72., 74., 75., 81., 84., 85. un 86. Nord. Mise. XIII un XIV,
448. lp.

49. Turpat Jārmersteta atsauksme Nr. 118.

50. KA 1736: 6. IV. ukaza tulkojuma noraksts (oopia copiae translatae)

par F.„ J. Briininka iecelšanu.

51. Jau 1625. g. Gustavs Ādolfs izdevis „mandatum quotannis Svnodum

celebrari debere Wolmariae Praeside M. Hermanno Samsonio", sk. Lundstrom

o. c. 7. piel.; turpat 8. piel. — ķēniņa apstiprināti Articuli Svnodales, 219.—221.

Ip.; 1686. g. baznlclikumi paredzēja gadskārtējas sinodes, Cap. XXV, § 1 ss.

52. LA 1737: Kurtzer Entwurf von denen Desiderus etc p. 4., 115. ss. lp.
un Desideria etc p. 4, 129. s. lp.

53. L undjstro m o. c. 139. lp., sk. ari 37. pielikumu 4. p. — 295. lp.

54. LLO, 4.-9. lp., iespiesti ari Budenbroka kopojumā 11, 560.—565.1p.
— XXXIX Verordnung 111 Abtheilung. Vom Kirchenwesen oder Ober-Kirchen-

Vorstehern und deren Ampte, pavisam 13 §§. Sk. Vfestling 11, 48. s. lp.
55. Sk. 1634. g. konsistoriju un vīzitāciju noteikumos 31. kapitulu un 1636.

g. apakškonsistoriju noteikumos 16. kap.
56. Koeniglich Schvvedische Oekonomie-Statthalter Instruction fūr Liefland,

vom 21. August 1691 — Buddenbrock o. c. 1223. ss. lp., it īpaši 1226. s.

Tad Buddenbrock CXXIX Verordnung (sk. augšā 2. piez.) Cap. 111 § 2 un

Cap, IV. LLO, 692.-695. lp. — Wegen Kirchen Bau im Lande (9. XII. 1697).

57. LR VoL VII, 551. lp.
58. Nord. Miscell., II 56. ss.

59. Lundstrom o. c, 249- lp.

60. ibid. 258. lp.; sk. arī 1638. g. vlzitācijas artikulu otrā nodalījuma virs-

rakstu, ibid. 274. lp.
61. Extract Seiner Erl. Hochvvohlgeb: Grāffl. Excell: Herrn Magni Gabrie-

lis dc la Gardie Reichs Raths Undt General Gouverneurs allhie, der E. E. Ritter-
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Undt Landtschafft hiesig ortts, ertheilten Resolution: dc dat. Rigae den 8. Maij
1650 — Lundstrom o. c., 298. lp.

62. Zviedru laiku vizitāciju protokoli — Bvp Nr.Nr. 6, 7, 8, 9 un 27. Per-

navas apriņķa 1671. g. vlzitācijas protokolā vel ziņas par 6 latviešu draudzēm

(Ērģemes, Lielsalacas, Mazsalacas, Rūjienas, Lugažu un Valkas); tas rāda, ka

tur baznīcpriekšnieku jautājums jau nokārtots, laikam iepriekšējās vizitācijās
1668. un 1669. g.

63. Deklaration der Kirchenordnung. Konigliche Majestāten gnādigste Re-

solution und Erklārung derer von Ritter- und Priesterschafft m Ehstland, durch

den Bischof Johann Heinrich Gerthius, unterthānigst Vorgetragenen Fragpunkte
und Erinnerungen etc. Gegeben Stockholm, den 30sten November 1692. XXI un

XXXVII p.
— sk. Buddenbrock o. c. 1648. un 1654. lp. Buddenbrock

„CXXIX Verordnung" 111 Cap., o. c. 1313. lp. — Instrukcija (sk. 56. piezīmi),
7. punkts, turpat 1227. lp. — 9. XII. 1697. g. izdots rīkojums „Wegen Kirchen-

Bau im Lande"; sk. LLO, 692.-695. lp.
64. LR, Vol. VII: 84. Ip. Desideria IX.

65. Piemēri atrodami lielā skaitā visos baznīcas vlzitācijas protokolos.
Sk. ari Nord. Mise. 11, 58. ss. lp.

66. Sk. dažādos noteikumus baznīcas vīzitācijas protokolos, piem. ari

Extractum protocolli über einige bey der A° 1740, d. 28. und 29. Octobr. im

Ronneburgschen Kirchspiele auf dem Schlosse Ronneburg gehaltenen General-

Kirchen-Visitation gemachten Verfūgungen. — Raunas bg I. sej. 881.—886. lp.,

iespiedums VAR V, 99.—106. lp.
67. Sk. tekstu 91. s. lp.
68. LR Vol. VII: 401. s. un 405- lp., 1. un 2. p. RD, 1731: 59. lp.

69. LLO, 308—310. lp. — Bvp. passim. — Nord Miscell. 11, 68. lp.
piez. un 126. lp.

70. Über das lief- und ehstlāndische Kirchenpatronat, Nord. Miscell. 11,

1781. g., 7.—160. lp. Daļa še sniegtā materiāla attiecas uz 18. gs. otru pusi.

O. Schmidt Geschichte des Kirchenpatronats m Livland, 1894.

71,. LLO, 565. s. lp., ģenerālgubernatora J. J. Hastfera 15. IX. 1693. g.

rīkojums.
72. Sk. 15. piezīmi. — Jautājums par draudzes patronu bij pirmais tā laika

vīzitācijas gaitā. 1 r

73. Bvp sniedz šai ziņā dažādus piemērus. Sk. arī Nord. Miscellan. 11,
32. un 94. lp. un Kampenhauzena aizrādījumus Bvp 1739 (X), 1692. lp.

74. Nord. Mise. 11, 33. un 78. lp.
75. Piemēri Bvp. Sal. Nord. Miscell. 11, 86., 99. un 129. lp.
76. Nord. Mise. 11, 27. lp. piez. un 62. lp.
77. Bvp 1726 Nr. 35, 203., 206. un 210. lp. Nord. Mise 11, 76- un 86. lp.
78. Nord. Miscell. 11, 84. ss. lp.
79. Turpat 94. lp.
80. Turpat 90. ss. lp. un 19. lp. piezīme.
81. Turpat 33.-42. lp.
82. Bvp 1725./1728. un 1731./1732., sal. 1739./1740. Nord. Mise. 11, 41. lp.

Sk. tekstā 87. lp.
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83. LLO, 4. ss. lp. — § 4 un 8.

84. Bvp 1726 Nr. 35, 251.a—251.e lp. sarakste, no kuras redzams, ka Coras

muižas īpašnieks f. Albedvll's pieprasa patronāta tiesības Lugažu draudze, bet

Lugažu īpašnieks un patrons Vrangells grib, lai viņš paliktu tikai par kom-

patronu; abi argumentē katrs no sava viedokļa.
85. Nord. Mise. 11, 130—142. Bvp passim. — Tālākais pārskats par patro-

nāta un kompatronāta stāvokli atsevišķajās draudzēs pamatojas uz aprobežotā

Bvp materiāla par laiku no 1725.—1748. g., kas dažos gadījumos nedod iespēju
noteikti izšķirt jautājumu, vai var novest pie kļūdām.

86. RA: Gouvernements-Patente 1732-1743, Nr. 548. Nord. Miscell. 11,

16. lp. piezīme, 67. ss. lp. Atsevišķos gadījumos, liekas, muižturu rīcība līdz

1734. g. bij tik rezolūta, ka viņi tiecās uzurpēt kronim piederīgās patronāta

tiesībās, piem. Ērgļos, sal. Bvp 1727.

87. Nord. Miscell. 11, 98. ss., 109. ss., 117. s. un 121.—125. lp.

88. Turp. 72. lp.
89. Dažādi dati Virskonsistorijas aktīs liecina, ka ģenerālsuperintendenti at-

sevišķos gadījumos likuši priekšā draudzes pārstāvjiem' mācītāja amata kan-

didātus (candidatus ministerii), kas bij jau izturējuši pārbaudījumus un ordi-

nēti, vai arī dabūjuši tikai venia concionandi.

90. Nord. Miscell. 11, 13. lp. piez., 74. un 101. s. lp.

91. Turpat 47.—55. un 110. lp. Hūpels aizrāda, ka 18. gs. otrā pusē ordi-

nācijas nodevas bijušas 24—30 un vairāk rubļu un kollokvija izdevumi ap

24 rubļu.
92. Turp. 28. lp.
93. Wes 11 m g 11, 73. lp.

; 94. Turp. 15., 23. ss. un 142. ss. lp.
94. Turp. 24. lp., ***

piezīme.

ļ.
95. Dažādi piemēri Vk aktis un tālākās šā raksta lappuses.
96. Pazīstamākie gadījumi ar f. Bonu (Bohn), Hallartiem un Kampenhau-

zeniem, sk. tekstu 185. s. lp.
97. Lundstrom o. c. 274. s. lp.
98. Buddenbrock o. c. 1725. lp. 47. p., 1864. un 1868. lp.
99. Turpat 1654. lp. XXXV. p.
100. Turpat 1227. lp,

, ļ 101. Nord. Miscell. 11, 61. lp.

102. Mazas vienības bez pērmindera minētas, piem., Brantu muiža Raunas

draudze (Bvp 1740, 235.a), Saliņas muiža Jaunpiebalgas draudze (pieder Ran-

kas kungam), ibid 137.b, Rammas muiža (Rammenhof) Siguldas dr. ar 2 saim-

niekiem (Bvp 1739 (X), 271. lp.), Šķiliņa muiža ar 4 saimniekiem Ēveles draudzē,

ibid 1566 lp. uti

103. Piem. Mujēnos Valmieras dr. Bvp 1739(X): 11. lp.
104. Ērgļu draudze neieceļ vairs otru pērminderi Jumurdā, Bvp 1740: 31 b.

105. Bvp 1748 un VAR V, 67. Ip. (Zehne-mānner oder vormūnder). Sal. A.

Švābes Pagasta vēsturi, Rīgā, 1926- g., 264. s. lp. Liekas, arī Vestienā šis

vārds lietots, jo Bvp 1748, 64. a. lp. stāv blakus; vienam pērminderim otrs, kas

apzīmēts par desmitnieku („desmetneck").
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106. Bvp 1739 (X): 999. lp.
107. Buddenbrock o. c. 611. s. lp.

108. Piem. tāds gadījums bijis Lielsalacas draudzē. Bvp 1739 (X): 999. lp.

109. Buddenbrock 1. c.

110. Bvp 1740. g., 186.b lp.: Smiltenes baznīcpriekšnieks sūdzas, ka pēr-

minderi negribot vienmēr paklausīt, sevišķi, kad jābrauc pēc vīna un oblātām

uz pilsētu. Kāds no muižturiem ieminas, ka pērminderi bieži aizbildinoties

ar to, ka viņus izsūtot baznīcas darīšanās, kaut gan tas nemaz neesot patiesība.

Kommisija piekodina pērminderiem paklausīt baznīcpriekšnieku pavēles baznīcas

lietās, bet arī ziņot par to saviem kungiem.
111. Ziņas smeltas no attiecīgo draudžu ģenerālvīzitāciju protokoliem 1739.

resp. 1740. g. Par kārtnieku gaitām sk- Švābe o. c. 304. ss. lp.
112. J. Eckardt o. c. 140. s. lp. piezīme.

113. Cēsu apriņķa otrā iecirkņa prāvesta N. Vurma raksts Virskonsistorijai
- KA 1734: prod. 31. V. 1734.

114. Buddenbrock o. c. 1724. lp. 41. p.

115. Attiecoties uz Palsmani un Aumeisteri Bvp 1740: 161.b. lp.
116. Bvp 1726 un 1739.

117. C E. von Napiersskv Beitrāge zur Geschichte der Kirchen und

Prediger m Livland, Riga 1843 —52, 1 b. 67. lp. dod dažus nepareizus datus,
ko pa dajai jau izlabojis E. H. Busch Ergānzungen der Materialien zur Ge-

schichte und Statistik des Kirchen- und Schulvvesens der Ev.-Luth. Gemeinden

m Russland, II Bd., 1867, 897. lp., tad vēl ELG 11, 118. lp.

118. Napiersky o. c. 73. s. lp., ELG, 182. lp.
119. Nap. o. c. 62. lp., ELG, 126. lp, Sk. tālāk 136. lp.
120. Nap. o. c 72. lp., ELG, 186. lp.

121. Nord. Miscell. 11, 77. ss. lp. Mēģinājumu atjaunot Lielsalacas filiāli

Ķirbižos sk. Bvp 1726, Nr. 35, 187. lp.; sk. par Palsmani, 125. lp.

122. Bvp 1726—1748. Sk. arī Napiersky o. c. I, 12. s. lp.

123. Bvp 1739 (X): 1303. lp.

124. Chillany, Diplomatisches Handbuch, Nordlingen, 1855, I, 158.1p.
Gouvernements-Patente (sk. augšā), Nr. 216 (1723. g.) un Nr. 2.., datēts 1724.

1. I. A. Pommers Pareizticība Latvijā, 1931., 13. lp.
125. Bvp 1739 (X): 1313. lp. Tā paša gada Virskonsistorijas aktīs ziņojums

par viņa pāriešanu ev.-lut. ticībā.

126. KA 1728. Gouvernements-Patente Nr. 557-a, datēts 1735. I. 111. KA

1735: prāvesta Vurma ziņojums par manifesta un aizlieguma izziņošanu Cēsu

apriņķi, prod. 28. IX.

127. KA 1732: prod. 30. I. 1732.

128. J. Eckardt o. c 352. lp. pēc Hupel Topograph. Nachr. I, 210.,

254., 281. un 111, 212. lp. A. Pommers o. c. 14. lp- P. Baerent Die kirchl.

Zustānde Livlands etc (Balt. Monatsschr. 1903), 238. lp.
129. Dalton 1. c. 140. lp.-. BrūnLngk l. c 112. lp.
130. Liezerē kāds katolis dzīvo pat uz mācītājmuižas zemes; viņš neskaita

sevi par „mūsu tautas un ticības" cilvēku. Sk. Fitkava izklaušināšanas protokolu

Is. I. 1730. g. tā paša gada Virskonsistorijas aktīs. 1740. ļg. turpat ziņas par
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kādu salaulātu vietalviešu pāri. Ļaudonas draudzes katechumenu sarakstā par

1725. g. atzīmēts viens krievs un viens polis. Sk. arī Pilstiesas aktīs mācītāja

Prātorija lietai pievienoto izmeklēšanas akti par viņa 1729. g. 5. VII. iesniegto

sūdzību pret Vikuļenu Andžu, kas turējies pie katoļu ticības, tekstā 212. s. lp.

131. KA 1735: mācītāja Gerikes sūdzība.

132. Bvp 1739 (X): 417. lp.
133. Bruninka iesnieguma noraksts 1737. g. aktīs, prod. 17. X. 1737.

134. KA 1735. un 1737. g. aktīs. Sal. Bruningk o.c.un A. Buchho ltz v.

A. v. Bulmerincq — Aktenstūcke und Urkunden zur Geschichte d. Stadt

Riga, 1710—1740, I 8., Riga 1902.

135. KA 1719: Krimuldas mācītāja J. H. Hildes raksts.

2. nodaļa.

1. Ziņas par izpostītajam baznīcām savāktas no dažādiem avotiem: no

mācītāju ziņojumu izvilkumiem, ko iespiedis K. G. Sonntag's „Historisches

aus dem Anfange des 18. Jahrhunderts" — 1817. gg. 188.—192. un 255. s. lp.,

1818. gg. 88.-92. lp.; no dažādu dokumentu fragmentiem, kas iespiesti Na-

pierskv Beitrāge etc. pie dažādu tā laika mācītāju biogrāfijām; no P.

Baerent'a — Die kirchlichen Zustānde Livlands m der ersten Hālfte des

18. Jh. ; no atsevišķiem aizrādījumiem ELG un beidzot no dažādiem citiem

dokumentiem, no kuriem īpaši minami daži 1713. g. vīzitācijās protokolu
noraksti un izraksti no muižu revīzijas protokoliem 1723. g. dcc. līdz 1724.

g. maijam (OV: IV. B, 16. „Kdrche und Schuie". Vol- 11, 207.—220. lp.).
No visp. postīšanas datiem minu vienu konkrētu piemēru: Smiltenes draudzē

1702. g. nodedzinātas 9 muižas un 204 mājas.

2. Dr. Sorntag — Übersicht von der Geschichte der Livlāndischen

Laļndschulen, 23. lp,' Zonntags saka, ka ņemdams no visām 100 Vidzemes

draudzēm uz labu laimi ceturto daļu, viņš atradis, ka šais 25 draudzēs 17

skolas bijušas pa daļai nodedzinātas, pa daļai sabrukušas. Nepāreizi šo Zonn-

taga izteicienu atstāsta A. Vičs „Iz latviešu skolu vēstures" I, 22. lp.; ci-

tādi Vica grāmatā 8.-22. lp. savākti daži interesanti un vērtīgi dati arī

par Ziemeļu kara postījumiem, lielāko tiesu gan pēc jau minētiem iespiestiem
darbiem.

3. Pirmajā gūstekņu mācītāju grupā bij šādas personas: 1) Alūksnes mā-

cītājs un Kokneses iecirkņa prāvests Ermsts Glūks, sagūstīts 1702. g., miris

Maskavā 1705. g., 2) Valmieras mācītājs Michaels Klembkens, gūstā no 1704.

līdz 1722. g„ 3) Valkas mācītājs Dāvids Reinekens, gūstā no 1704.—1711. g.,

4) Rūjienas mācītājs Verners Snē (Schnee), sagūstīts 1704(?), miris gūstā (Plis-

kavā?) 1707. g. un 5) Rubenes mācītājs Joh. Kasp. Tempelmanis, kas palika
gūstā no 1704. līdz 1714. g. Divi no tiem, Klembkens un Šnē, tikko bij at-

nākuši jaunās vietāsij Vēl jāmin 1704. g. uz Gaujienu atnākušais Georgs

Lemkens, kas kara dēļ aizbēga uz Tērbatu, krita tur krievu gūstā un at-

brīvots vairs uz Gaujienu neatgriezās, miris 1707. g. 1707. un 1708. g.

nokļuva gūstā vēl šādi latviešu draudžu mācītāji: 6) Valkas vikārs Joh.

Gerngross, miris ar mēri Maskavā 1709. g., 7) Gulbenes mācītājs Christj.
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Hāns (Hāhn), sabijis gūstā 1707.—1722. g., 8) Cesvaines mācītājs Joh. Neu-

dāls (Neudahl), miris Pliskavā 1708. g., 9) viņa adjunkts un znots Nikolajs

Vurms, gūstā līdz 1711. g., 10) Liezeres vikārs Pauls Meijs (Mey), gūstā

1707.—1711. g. (ar pārtraukumu?), 11) Ērģemes mācītājs Burchards Vincelijs

(Vincelius), gūstā 1708.—1718. g., 12) rosīgais Tirzas mācītājs Cacharija Pils

(Piel), gūstā 1708.—1722. g. un 13) Palsmanes un Gaujienas mācītājs Joh.

Gust. Otoniss (Ottonis), sagūstīts 1709. g., miris Pliskavā 1711. g. Tieši no-

mužīts šausmīgā kārtā Bērzaunes mācītājs Christofs Vendebaums 1707. g.
—

Sk. attiecīgās biogrāfijas Napiersky Beitrāge etc. Cesvaines Neudāls bij

pirms sagūstīšanas izdarījis zviedru labā izlūkojumus pret sakšiem un izpel-

nījies ģenerālgubernatora Dālberga atzinību, — sk. Westling 11, 105. lp.

4. Sk. dokumentus Napiersky o. c. IV Heft, 51.—53. lp. piezīme zem

teksta. Še minētiem: Umurgas mācītājam M. Reusneram, Mazsalacas —
G.

Francam, Lielsalacas — G. F. Trūbenzē'am, Bērzaunes (!) — J. Chr. Vende-

baumam un Matīšu M. H. Folkam — vēl jāpieskaita G. f. Damms no Ēveles,

sk. Napiersky 2. Heft, 47. lp.

5. To starpā Doles mācītājs L. Mercs (sk. Nap. 2. H. 72. lp.), Ikšķiles

un Salaspils Hchs. Meijers (turp. 77. lp.), Smiltenes S. G. Dīcs un Lazdonas

— J. F. Buchmanis (sk. viņa rakstu Virskonsistorijai — KA, 1737. g.: prod.

27. I. 1737.; sal. š. gr. 226. lp.).

6. J. Bērziņš — Mēra postījumi Vidzemē 1710. g. (priekšlasījums Fi-

lologu biedrībā 1930. g., personīgi autors devis man vēl papildu datus). Au-

goņu mēris sācies krievu kara spēkā 1710. g. 14. maijā, ienākdams caur Kur-

zemi no Vācijas, un izbeidzies ziemā. Mēris visvairāk upuru prasījis Vidzemes

rietumos — no jūrmalas līdz līnijai: Vīlande-Lielvārde, kur labā tiesā muižu

miruši vairāk par 800/0,
kamēr tālāk uz austrumiem mirušo skaits pastāvīgi

samazinās un Alūksnē piem. reģistrēti tikai 8<y0 mirušo. H. Brūningka uzdotos

skaitļus Bērziņš raksturo par kļūdīgiem un vispār tur par neprecīziem skait-

ļus, kas uzdoti 171;i. un 1712. skaitīšanā. Viņš uzskata lielumā un visumā

par pareizu vidusmēra aprēķinu, kas skaita, ka no 3 divi miruši mērī, bet

viens palicis dzīvs. 8. un 9. piezīmē daži J. Bērziņa aplēsti dati salīdzināšanai

ar tekstā uzņemtajiem.

7. Napierska sastādītās mācītāju biogrāfijās (Beitrāge, Heft 2—4) un

dažos citos dokumentos esmu atradis tiešus norādījumus uz nāvi mērī pie
16 lauku draudžu mācītājiem, bet 16 citi vai nu pieminēti kā miruši 1710. g.,

vai atkal pazūd tai laikā no agrākās darbības skatuves. Grūti ticams, ka

kāds no mācītājiem, būdams vēl dzīvs, būtu izvairījies turpmāk no sava līdz-

šinējā darba tādā laikā, kad Vidzemē bija tik liels mācītāju trūkums. Par Rīgas

mācītājiem sk. Busch o. c. 823. lp., Eckardt o. c. 111. lp.

8. E-ckardt — Livland etc. 110. lp., Baerent o. c. 225. lp. J. Bēr-

ziņš (sk. 6. piezīmi) saskaitījis Lielsalacas draudzē 1782 mirušos (79,80/0) un

450 dzīvos, bet Raunas draudzē 2545 mirušos (54,540/0) un 2102 dzīvos.

9. Apsīšu Jēkabs — No Lizuma senatnes. Pēc valsts archīva avotiem,

1928., 55. s. lp. Kopskaits še uzdots pēc Brūningka. J. Bērziņš saskaitījis
Smiltenes draudzē 1631 mirušo (46,5<y0) un 1877 dzīvos, Tirzas draudzē 261
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mirušo (16,39<y0) un 1337 dzīvos, Cesvaines draudzē 1891 mirušo (39,4%) un

2906 dzīvos, Palsmanes draudzē 116 mirušos (16,170/o) un 601 dzīvo,

10. Latv. Konv. vārdn. 1928. g., vārds „arkls"; Eckardt o. c. 198. lp.

11. Eckardt o. c 113. lp.: ~Herren und Bauern waren; auf der tiefsten

Stufe der Verkommenheit angelangt, zu welcher das baltische Land vielleicht

überhaupt jemals herabgesunken war". Zemnieku tiesiskā un saimnieciskā

stāvokļa raksturojumu sk. R. Vipera rakstā „No XV. līdz XVIII. g. simte-

nim" (kopojumā «Latvieši I", 1930. g.), 155. ss. lp. un A. Švābes «Zemes

attiecību un zemes reformu vēsture Latvijā" 1930, īp. 117. ss. lp.

12. Eckardt o. c. 198. s. lp. Ekarta sprieduma pareizību pierāda pie-
tistisko mājskolotāju un mācītāju vēstules no Livonijas uz Halli 18. gs. pir-

majos gaddesmitos — ABU un PH, sk. š. gr. 201. un 246. ss.: lp.|

13. LR, Vol. VI., 518., 527.-529., 540., 551. un 553. lp. Bruninka ievē-

lēšanas protokols un viņa vokācijas raksts iespiests Bruiningk o. c. 289.

lp. kā 6. un 7. dokuments.

14. Bruiningk o. c. 111. Abt. 3. und 4. Kap., 88.—122. lp,, tad pie-

likumā: Vermahnung an seinen Sohn Axel Heinrich beim Abgang zur Uni-

versitāt, 291. ss. lp., Mag. Barth. Depkin — Leichenrede auf den General-

superint. Hch. Brūningk. (301—304). J. B. Fišera raksts par viņu Hūpela
Nord. Miscell. viertes Stuck 31. s. lp.

15. LVA: «Diarium Fragment 1706.—1711." KA 1732: Virskonsistorijas

iesniegums Valsts Jastickollēģijai 17. 111. sniedz ziņas par Virskonsistorijas
sākumiem.

161 RD 1713: 180. lp. pēc Pilstiesas viceprezidenta Breverna nostāsta.

Sal. augšā 8. un 64. lp.
17. Noraksts JA, 1713: Nr. 105. Sk- augšā 8. lp.
18. KA 1719. g.: Bruninka vēstules koncepts. 19- un 20. piezīmē mi-

nētie dokumenti.

19. RD 1713, 192—199. lp.
20. Pilstiesas raksts Jūstickoileģijai 26. 11. 1732.

21). RD 1713: 199- ss. lp. Konsistorijas locekļa prāvesta Vīznera 25. IV.

1713. g. cirkulārs (noraksts Raunas bg 11, 447. lp.).
22. Virskonsistorijas iesniegums Jūstickoileģijai 17. 111. 1732.

23. Attiecīgo apkārtrakstu tekstu sk. norakstos Raunas bg 11, 447.—450.

lp. Citāts par klausīšanu priekšniecībai no Vīznera 3. V. 1713. g. cirkulāra-

-24. RA: Patentēti
- Register 1710.—1732, patents ar datumu 28. XII. 1712.

25. Sonntag —
Ūbersicht etc. 23- lp. min, ka viņa laikā Virskonsi-

storijas arehīvā bijis 1713. g. vīzitācijas protokoliem īpašs konvolūts (Nr. 338),

„welches mehrere 20 Kirchspiele enthālt". Man tagad bij pieejami tikai Šo

protokolu izraksti Rīgas vēstures un senatnes pētīšanas biedrības bibliotēkā

— rekrakstā: «Auszūge aus Livlānd. Kirchen - Commissions -Protokollen von

Joh. Gotth, Sehļved-er. Vol. I. und II." (Švēders bijis mācītājs Rīgā un

Lēdurgā, miris 1833.).

26. LR 1714, (Landtāgs und Convent Recesse, Vol. VII, 84. s- lp.)- Desi-

deria IX un XI.
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27. Lundstrom o. c. 259. s. lp.
28. A. Švābe o. c. 325. s. lp.

29. Buddenbrock, 1268. s. lp.: 7. 11. 1687. g. instrukcijas 56. p.

30. Buddenbrock, 1226. s. lp.: Koenigl.-Schvvedisch Oekonomie-Statt-

halter Instruktion fiir Liefland, vom 21-sten August 1691.: 5. un 6. p.

31. Buddenbrock, 1204. s. lp.: 21. 111. 1696. g. reglaments arendā-

toriem.

32. OV: Kirche und Schule IV, B. 16, Vol. 11, 207.—220. lp. Specifica-

tion 6fwer Pastoraternes Importance i dhen Lettjska Distrijcten.

33. P. Baerent, Zustānde etc. 222. lp. i
34. Šo datu kopsavilkums ņemts no J. Bērziņa 6. piezīmē minētā raksta.

Sk. beigās 2. pielikumu.
35. Valmierā jau 1713. g. baznīca cik necik salabota, tikai logi vēl

trūkst. (Nap. IV., 149). Apšu (Lodes) baznīcas celšanai dabūti 1718. g. ozola

bluķi (sk. OV: Skujenes mācītājmuižas aktis). Burtnieku mācītājmuižas zirgu

staļļiem dod baļķus 1714. g. (Sk. turpat Burtnieku mācītājmuižas aktis) uti.

36. LR, Vol. VI, 1712. g. 7. un 9- jūlija protokoli, 726.-728. lp.
37. Cirkulāra noraksts Raunas bg 11, 450. lp.
38. OV: Kirche und Schule 11, 189- s., 191. un 193- lp. — Raunast bg 11,

451. lp.
39. Diarium Fragment 1706.—1711.: Virskonsistorijas aktu saraksts par

1718.—1722. g.

40. KA 1719.: 18. VI. datētais sūdzības raksts, ko parakstījuši f. Hirš-

heits Dubinskas muižā un Folkerzāms Lenču muižā; 20. VI. datētas Bruninka

vēstules koncepts.
41. KA, 1720.: 18. VIII. datēta Vīznera vēstule.

42. LR Vol. VII, 401.—403., 405. s. lp. — 8. VII. iesniegtais un ap-

spriestais Cēsu apriņķa speciālais memoriāls un visas bruņniecības „observāci-

jas" par to, 1., 2., 3. un 6. p.

43. JA 1713.: Nr. 44. Bruninka 5. 111. datētais lūgums pēc algas, jo esot

saņēmis noļtecējušo 2 gadu laikā tikai pusgada algu. — RD 1713.: 156. v.

c. lp.
44. Augšējās ziņas iegūtas, izmantojot datus, kas atrodami Napierskv

— Beitrāge. Kripenštāpela un Dunkama priekšvārdi nav noteikti zināmi. Ki-

bucam zināmi tikai priekšvārdu pirmie burti. Tuvāku ziņu nav par Širnziju
un Širmziju.

45. L. Adamovičs - Studijas utt, 45.-47. lp. konkrēti dati par draudžu

platību. Sk. arī tekstā 393. s. lp.

46. Napierskv — Beitrāge 111, 76. s. lp. Turpat, 72. s. lp.
47. Turpat, 74. s. lp.; Diarium-Fragment 1706—1711; Meija un Vīznera

vēstules un Bruninka vēstuļu koncepti KA 1719. un 1720. g.; kāds Meija raksts

KA 1737. g. — Līdzīgs konflikts divkārtējas sēklas atdošanas dēļ iznācis Mēr-

cam ar savu pēcnācēju Koknesē.

48. Napierskv — Beitrāge IV., 68. lp.

49. Bruninka vēstuļu koncepti par 1719. g. un aktu saraksts par 1718.—22.

g. iesieti vienā sējumā ar „Diarium Fragment 1706—1711". KA 1719: Jākobsa
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un Vitenburga līguma teksts, prod. 11. I. 1720. un Vīznera 18. aug. 1720. g.

datētais ziņojums par introdukciju.

50. E. Seuberlich Stammtafein deutschbaltischer Geschlechter, I Bd.

1 Reihe 1924, 119. s. lp. KA 1737: Buchmaņa raksts, 27. I. prod.

51. OV, Valmieras mācītājmuižas un Kaugurmuižas aktis.

52. KA 1720: Bruninka vēstuļu koncepti 1719- g. 27. X, 28- X, 12. XI,
3. XII; Gerstenmeijera un Fitkava lietas dokumenti.

53. Napierskv — Beitrāge IV, 68. s. lp. Ka 11 meyer-O tto Die

evang. Kirchen und Prediger Kurlands, 2. Ausgabe, Riga 1910, 689. lp. KA 1719:

rekomendāciju teksti.

54. Diarium Fragment 1706—1711.

55. Prāvesta Vīznera apkārtraksts datēts 14. V. 1713, Raunas bg 11, 449. lp.

56. Napie rs k y o. c. 73. lp.
57. Apkārtraksta teksts Raunas bg 11, 450. lp.

3. nodaļa.

1. Dati par Virskonsistorijas locekļiem ņemti no Pilstiesas iesnieguma

Jūstickollēģijai 26- 11. 1732. un Virskonsistorijas iesnieguma Jūstickollēģijai
17. 111. 1732., kā arī no Virskonsistorijas attiecīgo gadu aktīm. Prāvestu rinda

pēc Busch o. c 837., 859. un 899. lp. Baznīcas virspriekšnieku iecelšanu sk.

RD 1727: 41. s., 51. un 54. lp.; RD 1731: 17. *p.; RD 1735: 87. s. lp,* RD

1742: 62. lp. un RD 1743: 21., 43. un 46. lp.
2. RA: Patenten Register von 1710—1782 un Gouvernements Patentē 1721—

1731, NNr. 291., 310. un 347. Sal- 15- piez. Bvp Nr. 35 un 37.

3. Ģenerālkommisijas rīkojumi ierakstīti vairāku draudžu baznīcgrāmatās,

piem. Raunas bg 11. sēj. 14—17. lp., Ērgļu bg I, 196.—199. lp. uti, Jaunpiebalgā
dotais rīkojums Švēdera izrakstos. Paši protokoli pieejami LVA tikai, šķiet,

pirmuzmetumā; pilnīgi izstrādātie uzglabājušies tikai no pāris draudzēm.

4. RD 1727: 41. lp. 5. LR, Vol. VII, 493. s. lp.

6. Senāta ukazs 10. VII. 1725 noteica baznīcu uzturēšanai katru gadu
1200 dālderu „aus der publique Casse". LR, Vol. VII, 507. un 630. s. lp.

7. LR, Vol. VII, 516. ss. lp. 8. Turpat, 631. lp.
9. Turpat 508. s. lp. 10. Turpat 518. s. lp. 11. Turpat 527.-529. lp.

12. Turp. 614. lp. Bruninka priekšlikumu oriģināls LA 1725: 329—332. lp.:

„Unvorgreifliche Vorschlāge welchergestalt m dieser Provinz das Schul- und

Kirchen Wesen und was sonst die āusserliche Verfassung desz Christentums an.

gehet m besseren Stand zu setzen, auf begehren E. Hochvvoll und Wollgeborenen
Ritterschaft bey dero A° 1727 mense Septembris gehaltenen Sollenen Landtag,
unterdienstlich ūbergeben von Endes benandten", paša rokas rakstīts un

parakstīts. Teksts iespiests H. Bruiningk o. c. 297—299. lp. Satura atstā-

stījumu sk. augšā 282. un 293. lp., sal. L. Adamovičs — Studijas utt., 50.

s. lp., un L. Adamovičs — „Latv. skolotāju sagatavoš. un obligāt. ziemas

skolas apmeklēšanas projekts 1727. g." (Audzinātājā 1928, 97.-99. lp.).
13. RD 1727: 54., 62. s. lp.

14. LR, Vol. VII: 630. s. un 518. lp. 15. Turp. 517. lp.
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16. JA 1728: Nr. 44. — 29. 111. 1728. padevīgais memoriāls.

17. JA 1729: Nr. 55. ģenerālgubernātora 22. VIII. 1729- rezolūcija.

18. Bvp Nr. 11 —38 lapas m folio. Siguldas protokola noraksts BVA.

Taisni šis apstāklis, ka uzglabājies protokols ārpus kopsējuma, pastiprina var-

būtību, ka vīzitācija izdarīta arī vel kādās citās draudzes.

19. KA 1729. 20. RA: Gouvernements-Patente 1721—1731, Nr. 400 B.

2U LA 1730: 65,-75. lp., kur memoriāls aizņem 65., 66. un 75. lp.,

pārējās lappuses — Neuhauzena vēstule Folkerzāmam, no kuras plašāku izvil-

kumu sk. L. Ādamovi čš — Studijas, 55. lp.
22. LR, Vol. IX, 53., 64., 132.-135., 138. ss., 141.-145., 149- s. lp.
23. Bvp Nr. 12, 84 lp. m folio. 24. Bvp Nr. 13, 366 lapas m folio.

25. Attiecīgos protokolus neesmu varējis LVA sameklēt, bet sk. A. Vičs

o. c. 37.-42. lp.
26. RD 1735: 44., 87. s. lp.
27. Bvp 1748. Šo 1738. g. vlzitāciju protokolus neesmu atradis.

28. OV: Kirche und Schule, Vol. 11. 235. un 237. lp.

29. RD 1735: 87. s. lp.; JA 1735: Nr. 159 un 159.a; RD 1737i.....

30. BVA Nr. 68 Acta betreffend die Gelder, die die publ. Kirchen von 1728

bis 1760 von der Kronē zur Unterhaltung empfangen haben. Burtnieki, Liel-

jumprava un Umurga saņēmuši 40-os gados vēl otrreiz pabalstus, bet Daugav-

grīva, Matīši un Rūjiena nav dabūjuši par visu laiku neko.

31. KA 1735. un 1736. g.: Vīzitācijas izdarījuši prāvesti katrs savā ie-

cirknī un viņu sakopotie draudžu mācītāju orīģinālziņojumi kādreiz bijuši visi

vienā konvolutā Virskonsistorijas archīvā ar Nr. 367, kā to atzīmē K. G. Zon-

tags kādā no saviem rakstiem. Tagad palikušas pāri tik konvolūta daļas: 1) prā-
vesta J. B. Fišera sakopotie mācītāju ziņojumi par Rīgas apr. pirmo iecirkni (no

23 draudzēm) un 2) prāvesta M. Klembkena sakopotie — par Rīgas apriņķa
otru iecirkni (no 14 draudzēm), te izrauta lapa par Valmieras muižas skolu.

Par vlzitāciju Cēsu apriņķī uzglabājušies tikai abu prāvestu P. Meija un N.

Vurma kopsavilkumi par 17 resp. 20 draudzēm, kas bija ielikti 1735. g. aktīs;

turpat arī dažu igauņu iecirkņu ziņojumu kopsavilkumi. Visplašākais ir J. B.

Fišera ziņojums uz 72 lp. m folio: „Bericht von der auf Ordre E., Hochpreisi.
Kavserl. Ober Consistorii Anno 1736 gehaltenen Schul-Visitation im Ersten

Theil Rigischen Crevses, abgestattet von Jacob Benjamin Fischer Praepos. et

Assess. Consist.", prod. 30. IV. 1736. Pirmais bijis P. Meija ziņojums, prod.
30. XII. 1735.

32. Fišera biogrāfiju sk. augšā 171.—150. lp.

33. KA 1737. Fišera projekts uzglabājies 3 dažādos eksemplāros (visi m

folio). Viens
— paša Fišera pirmuzmetums, kur teksts rakstīts tikai lapas iekšējā

pusē (slejā), bet baltajā ārmalā pierakstītas klāt dažādas atzīmes. Viena daļa
no tām (norādījumi uz saturu un pāris īsāku piezīmju) pierakstīta klāt ar to pašu

spalvu, jādomā, jau pirmuzmetumu sastādot; arī pirmuzmetuma tekstā svītro-

jumi un labojumi. Bet malā pierakstīta klāt arī kāda garāka piezīme par kop-
ēdināšanas iekārtu kādā kroņa muižā, blakus tekstam, kas stāsta par citu, kādā

privātā muižā izdarītu mēģinājumu nodrošināt bērnu iztiku skolā ar reģistrā-
cijas palīdzību; šī piezīme un vel kādi īsāki NB rakstīti ar citu spalvu un,
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jādomā, pierakstīti vēlāk. Vel vēlāk, liekas, izdarīts kāds labojums priekš-
likumā par skolotāju sagatavošanu. Šī cita spalva vērojama Fišera vārda pa-

rakstā un jaunajā datējumā: „d. 3 Mart 1737", tā tad jāslēdz, ka pēdējie labo-

jumi izdarīti tikai tad, kad sagatavoja projektu iesniegšanai landtāgā. — Oūrs

eksemplārs ir noraksts, liekas, ar to pašu roku un pa dajai arī tinti, kas pār-

rakstījusi iesniegumu landtāgam par mācītāju atraitņu apgādāšanu (LA 1737:

141.—147. lp.), bet te vēl nav paša pēdējā labojuma par skolotāju sagatavošanas
materiālo pusi un, ievietojot pirmuzmetuma malas piezīmes tekstā, ieviesusies

kāda kļūda. Trešais eksemplārs — noraksts ar Virskonsistorijas sekretāra

Ant. Giildenstadt'a roku, izgatavots paturēšanai Virskonsistorijas archīvā, ar

uzrakstu „Copia"; tas saskan ar visiem Fišera pārlabojumiem un tā tad uzska-

tāms par tā teksta liecinieku, kas iesniegts landtāgam.' Fišera pirmuzmetumā

uz priekšlapas tituls, ne ar Fišera roku: „Vorschlāge zu Schulen Verbeszerung",
otrā lappusē visa darba plāns, Fišera rakstīts, un trešajā lappusē teksta sākumā

Fišera likts virsraksts: „Project zur Verbesserung der Baur-Schulen m Lief-

land". — Viss tas liecina, ka pie projekta nopietni strādāts, un ka Fišers

un Virskonsistorija izturējušies pret to jo uzmanīgi. — Memoranda saturu

sk. vēl 283., 286., 291. ss. un 306- lp.

34. C. Chr. Ullmann „Zur Geschichte der Volksbildung usvv.", 152. un

161. lp. min šīs piezīmes un atzīstas, ka nav varējis noteikt to autoru, kas, kā

redzams, pārzinājis lietas un bijis praktisks vīrs un enerģisks raksturs. Piezīmes

rakstītas glītu roku un satur vairākus latīņu izteicienus, pat vienu grieķu
teicienu („synaxin"), kas uzrakstīts grieķu burtiem. Piezīmju saturs vēl liecina,

ka viņš vairāk paļāvies uz mācītājiem nekā muižniekiem. Uzglabājies tikai pie.
zīmju noraksts bez paraksta.

35. LR, Vol. IX: Baznīcas un skolas lietas minētas 287., 330., 347., 352.,

371., 378., 387. s., 391. ss., 404. s. lp.
36. LA 1737: 135.—149. lp., pavadraksts aizņem 139. lp., projekts —

141.-147. lp.

37. Turpat 115.—121. lp. pirmais priekšlikums ar virsrakstu: „Kurtzer

Entvvurf von denen Desideriis, welche eine E. E. Ritterschafft des Hertzogthumbs
Lieffland bey gegenvvārtigem offentlichem landtage anzutragen vor nothig er-

achtet". 123.—130. lp., otrs priekšlikums ar virsrakstu: „Desideria welche

E E Ritterschafft bey gegenvvārtigem Landtage anzutragen vor nothig erachtet".

38. Biogrāfiskus datus līdz ar norādījumiem uz avotiem, kur tādi smeļami,
sk. L. Adamovičs — Studijas, 71. ss. lp., un Campenhausen — Ge-

schichte des Geschlechts d. v. Campenhausen, 32.-37. lp.
39. LR, Vol. IX, 150. s. lp.; RD 1735: 86- un 153. lp.; JA 1735, Nr. 152.

Oriģināls ar virsrakstu „Dienst Memorial" KA 1735 ar rezidējošā landrāta

G. fon Berga parakstu; tur ari lapiņa ar izvilktāml ziņām no 1728. g. vīzitācijās
protokoliem.

40. Gouvernements Patentē 1732 — 43, Nr. 616.

41. Bvp 1739 (X) veltīts 18. VII. 1744- g. „kollēgam un brāļiem", t. i.

landrātiem un bruņniecībai. Visa sējuma virsraksts „Protocolla der m denen

Kirchspielen beeder Theile Rigischen Creyses Anno 1739- gehaltenen General-

Kirchen.Visitation nebst angefugten indice"; apmērs 1709 lp., no kurām 1688.—
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1709. lp. aizņem īpašs Kampenhauzena memorands. Otrs eksemplārs (Bvp

Nr. 14) arī m folio ar 1187 lapām. — Kampenhauzena paša attiecības pret vl-

zitāciju pauž minētais memorands, kā ari viņa ziņojumi rezidējošiem landrātiem

pa vīzitācijas un slimības laiku, sk. LA 1739: Nr.Nr. 24, 85. Nevīzitētas pa-

lika Umurgas un Straupes draudzes, kuru mācītāji bij aizkomandēti uz Kara-

ļaučiem latviešu bībeles otrā iespieduma korrektūrai un uzraudzībai, un Sun-

tažu draudze, kuras mācītājs bij aizbraucis spiedīgās darīšanās uz Pēterpili.

42. Gouvernements Patentē 1732 — 43, Nr. 663.

43. Bvp 1740, VSB Nr. 579. „Acta Commissionis Caesareae Ecclesiasticae

Circuli Wendensis habitae Mense Septembris et Novembris MDCCXXXX",

apakšā piezīme ~H(errn) von Buddenbrock Landrath und Ober Kirchen Vor-

steher Wendischen Kreiszes". Sējumam 351 lapas m folio. Pēdējais ir Cēsu

draudzes vīzitācijas protokols, B.—lo. nov. Dažu diraudžu vīzitācijas pro-

tokoli atrodami ari valsts archīvā: Jaunpils Nr. 15, Raunas dr. Nr. 16, Nītaures

Nr. 18, Madlienas Nr. 19, Skujenes Nr. 20.

44. Gouvernements Patentē 1744—1754. Nr. 874.

45. Bvp Nr. 21. 46. KA — vaļīgi.

4. nodaļa.

1. LR, Vol. VII: 727. lp.
2. Piem. OV, Burtnieku muižas aktis: 1711. g. 4. IV. revīzijas liste

atzīmēts, ka Priestergerechtigkeit vormal 24 lof Roggen,24 lof Gerste, jetzo
die helfte... Sk. Gaļicina rīkojumu 6. XI. 1718. g. 114. lp.

3. Citāts no Siguldas Bvp 1739 (X): 304. lp. Līdzīgi spriež mācītājs
M. Vitenburgs Mālpilī Bvp. 1729: 15 b.

4. OV, Burtnieku mācītājmuižas aktis: 1719. g. 30. X- datēts Fišera raksts

par Puiku saimnieku, kas negribot nodot pienācīgo auzu tiesu. Siguldas mā-

cītājs nevar dabūt pieprasītās tiesas nodevas no saviem zemniekiem, Bvp 1739

(X): 300. lp. Vispār sk. Sonntag — Über die Verpflichtung etc. 47.-92. lp.,
īp. 59. s. lp.

5. Bvp 1726, Ādaži.

6. A. Švābe, o. c. 326. s. Ip.. Buddenbrock o. c. 1205. lp., 7. p.

7. Bvp, 1739 un 1740: nodaļā „Besoldung des Pastoris" attiecīgie jau-
tājumi.

8. VAR V, 53. s. lp.
9. Bvp 1740: 169. b- pēc Palsmanes īpašnieka Cokela paziņojuma gan

iznāk, ka Palsmanē muižas un zemnieku tiesā būtu kaut kas ieskaitīts par

zemniekiem, kas dzīvo uz muižas zemes, bet nav uzdots, kas to īsti maksā.

Jautājums netiek arī noskaidrots.

10. Cirkulāru un rīkojumu noraksti Raunas bg 11. 450. un 451. lp.

11. KA 1721: Bvp 1731: Madlienas draudzē mācītājs Paulijs ziņo, ka divus

pirmos viņa darbības gadus muižas nodevušas tikai pusi, bet tas laikam attiecas

vēl uz to laiku, kad viņš kā Suntažu mācītājs bij tikai Madlienas vikārs, t. i,

1724.—1726. g. Pusi dod par vikarēšanu arī citur.
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12. Gouvernements Patentē 1732—1743, Nr. 400 B. Sk. ari Nord. Miscell.

11, 56. lp.
13. Bvp 1730 un Umurgas vizitācija 1744 (LVA: Nr. 14). 1739. un 1740.

g. vlzitāciju protokoli devuši vielu visam turpmākajam tēlojumam, izņemot

gadījumus, kas minēti īpaši.

14. Kā izņēmums jāmin Ropaži, kur katrs saimnieks maksā pilnu tiesu,

bet te atkal sieciņŠ mazāks — 1/i pūra, kamēr citur 1/3. — Zonntags 4. piez.

minētajā rakstā, 76. ss. lp., pierāda, ka sieciņš jānodod no katras atsevišķas

mītnes pilna tiesa.

15. OV, Hinkeldeija raksts Skujenes mācītājmuižas aktīs 3. 111. 1726;

KA 1731 un 1733: Griinera paskaidrojumi par Pēterupes apkalpošanu.
16. Bvp 1727. un 1731.

17. Piem. Valmieras diakonātam pēc 12. VI. 1729- g. immisijas akta (OV)
zirdzinieku deva Kokmuižas Draņķis un kājnieku — Skumeisters.

18. OV, Valmieras mācītājmuižas un Skujenes mācītājmuižas aktis. Bvp
1727 liecina, ka Tirzas muiža 1711.—22. lietojusi mācītājmuižas un skolas zemi

un zemniekus. [ f

19. KA 1734, prod. 18. 111., Ļaudonas baznīcpriekšnieku Ceumerna un

Eberca raksts. Rudzu un miežu cenu viņi aprēķina 3 pūrus, auzu — 4

pūrus par dālderi. Pilnīgu pārskatu par mācītāja algu Nītaurē sk. VAR V,

53. s. lp.

20. Bvp 1739 (X): 1692 s. lp. Tur, kur Kampenhauzens norādījis uz ie-

priekšējām sējuma lappusēm, esmu licis savā tekstā daudzpunktis. Tuvākie

aizrādījumi katru reizi attiecas tikai uz tieši iepriekš minēto draudzi.

21. Turpat 872. lp.; KA, 1730: Budberga 26. 111. dat. raksts.

22. OV: Kirche v. Schule, Vol. 11. 23.. Bvp 1739 (X): 309-, 1697. lp.

24. ELG 11, 127. lp. 25. Napierskv, I, 72. 26. VAR V, 116. lp.

27. OV, Alūksnes un Skujenes mācītājmuiža. VAR V, 168. lp.

28. Bvp 1727., 1731.—32., 1740. un 1748- g. devuši galveno vielu pār-

skatam par mācītājmuižām Cēsu apriņķi.

29. KA 1734., 1735. un 1737; Bescheide 1724—1766, 101. lp.
30. KA 1735: vēstule datēta 15. 11. 31. Turpat, prod. 27. 11. 1735.

32. OV, Valmieras mācītājmuižas dažādi raksti. Bvp Nr. 14, dokumenti,
kas pielikti Valmieras vlzitācijas protokolam.

33. KA 1733: Klembkena, Blaufusa un Fišera uzņemts akts.

34. KA 1743: Sprekelsena ziņojums, datēts 30. V., prod. 3. VI. 1743. g.

35. Ziņas smeltas no Bvp.

36. Bvp 1726., 1731. un 1739.; Virskonsistorijas žurnāls 1723—1729, pie
6. 111. 1729.; KA 1731: Bruninka 20. aug. datēta raksta koncepts; Bescheide

1724—1766, 73.-76. lp. un sub dato 3- X. 1737.; KA 1730: G. f. Budberga
raksts, datēts 6. 111, Neuhauzena raksts, datēts 18. 111, J. G. Vurma pie-

teikšanās raksti, prod. 13. VIL un 9. IX; KA 1731: Griinera sūdzība par

Mengdena prasību svētvakarēdiena lietā; Schrifftl. vota Nr. 55 un 56; KA

1733: Griinera paskaidrojujms un lūgums v. c. raksti; KA 1735: Fišera zi-

ņojums par jaunās baznīcas iesvētīšanu, datēts 16. X.
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37. Bvp 1727. un sevišķi 1732, 191.—255. lp. passim. Daži sīkāki dati

ņemti no Oksforta un Henča vēstulēm Virskonsistorija».

38. KA 1730: Klēbeku sūdzības raksts, prod. 23. VII, Oksforta raksti,

prod. 26. VIII. Urtheilsbuch dc Ao 1724—1769, 76.-78- lp. — Oksforta

biogrāfiju sk. 248.-257. lp.

39. KA „Schrifftl. vota etc.", Nr. 5, Bruninka rakstītā zīme, dat. 15.

XII. 1730.

40. Bvp 1732: 244. lp.; Henča iesniegums turpat 221 —223. lp.; KA:

Henča raksti 1734., 1735. un 1737. g., sk. augšā 125. s. lp.

41. KA 1737: Klēbeka sūdzība, dat. 31. VIII., Henča paskaidrojums,

dat. 19- X.

42. Bvp Nr. 21, 136. b. lp. 43. Bescheide etc, 15. s. lp.

44. KA 1728: Funkes sūdzība, prod. 11. VII. Bvp 1740, 61. b- lp. Be-

scheide etc, 19. s., 24. lp.; KA 1730: Pilstiesas pieprasījums, dat. 6. IV.

KA 1730: Fitkava lietas aktis.

45. KA 1730 un 1731 un 1732: Vurma raksts, dat. 11. X., prod- 23. X.

1730; Funkes raksts, dat. 29- XII. 1730; Funkes, Otingena un citu Liezeres muiž-

turu raksts, prod. 22. I. 1732. Bvp 1731, Liezere.

46. Sk. augšā 49. s. un 146- lp.
47. Bvp 1731 (te arī Paulija vokācijas raksta noraksts, 9.—11. lp.);

Bescheide, 33. s. lp.; Madlienas bg I. sēj. 1.—9. lp. „Sissegalsche Kirchen-

Geschichte".

48. KA 1730.- Paulija vēstules, dat. 22. 111. un 6. IV.; KA 1731: Vīnera

pateicības vēstule ģenerālsuperintendentam, datēta 10. 11. 1731, prod. 2. IV.

Bvp 1740, 14. b — 16. b un 23. lp. Sissegalsche Kirchen Gesehichte, bģ 9.

lp.; Napierskv — Paulija un Šrotera biogrāfijas.
49. Bvp 1740: 168. b. — 170. b. un 178. lp. V. Kupffer - Das unbe-

wegliche Vermogen d. cv. luth. Landkirchen usw., 516- lp. atsaucas uz kādu

apstiprinātu izrakstu, cx actis Commissorialibus districtus Vendensis, dat. 30.

X. 1728. — Grundzālē.

50. OV, Skujenes mācītājmuižas aktis, passim.; Bvp 1727, 394. ss. lp.
un 1732, 333.-366. lp., Bvp 1740: 78.—107. lp. — passim, īpaši nodaļa
Pastoris Besoldung; Bescheide, 223. lp. Virskonsistorijas 4. VIL 1744. g.

lēmums par Paulija atlaišanu. — Par Paulija personu un likteni sk. 263.—

277. lp., par Bergmani 183. s., 233. s. lp,
51. Napierskv 111, 97. lp.; IV, 201. lp,; KA 1735: prāvesta Vurma

ziņojums par Rīmaņa introdukciju Dom. I. Adv.

52. Th. Kallmever -G. Otto
— Die evangelischen Kirchen und

Prediger Kurlands II Ausg. 1910, 664. s. lp.
53. L. Adamovičs Studijas utt., 60. lp.
54.. KA: Index actorum dc Ao 1729. d. 15. Martii bis 1732.

55. KA 1732: D. Gleicha raksti, prod. 2. VIII. un 18- X. Bvp i739i .(K):
107.—118. lp. — Urtheils-Buch, 269.—271. Sk. augšā 234. s. Ip.

56. Urtheils-Buch, 194.—198. lp. Sk. augšā 230. s. lp.

57. KA 1732: Tirzas baznīepriekšnieka f. Bekera protests, dat. 23. VIL

pret to, ka Tirzas mācītājam uzdots vikārēt Alūksnē; Tirzas mācītāja Hof-
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maņa paskaidrojumi, prod. 12. VIII.; KA 1734: prāvesta Vurma sūdzība par

Cimtmermami, dat. 9. 1., Ciir.mermaņa aizbildināšanās raksts dat. 9- VII.,

prod. 15. VII.

5. nodaļa.
1. LLO, 748.-751. lp.
2. Westling 11, 94.—104. lp. Sk. tālāk attiecīgus datus no Neuhau-

zena dzīves, 158. ss. lp. 1

3. LVA, Raunas bg 11, 447. lp. ierakstīts noraksts no apakškonsistorijas

17. 111. 1713. g. izdotā cirkulāra ar zemes tiesneša K. f. Ceumerna kā di-

rektora un Dīca kā garīgā prezidenta parakstiem.

4. OV, Smiltenes mācītājmuižas aktis: kāda, Dīca atraitnes 24. XI. 1722.

g. datēta vēstule ar protestu pret eventuālu Klembkena atnākšanu uz Smilteni

atsaucas uz Dīca nopelniem un velēšanos.

5. Par šo citātu man ziņojis P. Bārents Āraišos.

6. A. Vičs, o. c. 10. s. lp. Eckardt o. c. 563. lp.

7. KA 1730. un 1731. un 1733: Branta muižas īpašnieka Abr. Pētersona

un landrāta G. Ch. f. Grabau'a sūdzības raksti (prod. 7. 11. 1730. un 17.

111. 1731.) un Hinkeldeija paskaidrojumi, prod. 17. 111. 1730. un 16. I. 1733.

Virskonsistorijas spriedumu 18. VII. 1730. sk. Bescheide 1724—1766, 42. lp.
8. LVA, Raunas bg, īpaši 11. sēj.; Bvp 1732. Sk. arī papildu ziņas

augšā grāmatas sākumā, VIII. lp.
9. OV, Liezeres mācītājmuižas aktis: 14. 11. 1696. datēts M. Klembkena

raksts ar virsrakstu „Das Kirchspiel Losern"; sk. arī 4. piez.
10. KA 1731: Klembkena raksts, datēts 12. VIL, prod. 14. VIL KA 1735:

20. I. datēta Klembkena vēstule, prod. 25. II.; Johannas Palmstrauch'as, dc

Priauda's atraitnes, raksts ar priekšlikumu par adjunktūras nodibināšanu, prod.
20. X., un M. Klembkena atsauksme šai lietā, prod. 26. XI.

11. Bvp 1739 (X): 1303. lp.; KA 1735: kāda Blaufūsa vēstule.

12. Miillera biogrāfiju un rakstus Virskonsistorijai 28. XI. 1705. un vē-

lāk sk. Napierskv 111., 84. s. lp., tad K. G- Sonntag — Historisches

etc. 1818., 88. s. lp. — KA 1735: Mullera atraitnes Annas Helenes f. Tran-

sehe's raksts, prod. 9. VIII.

13. KA 1728: aktis par strīdu Doroteas f. Orcenas (Oertzen), Kahl'a

atraitnes, un Chr. Mullera starpā.

14. A. Vičs o. c. 39. lp. KA 1736: N. Vurma ziņojums par skolu vl-

zitāciju Cēsu apr. otrā iecirknī, prod. 7. VI.

15. RH: Nachlass von A. H. Francke, Kapsel 28, Nr. 34, 25. VIL 1722.

datēta Neuhauzena vēstule. — Halles universitātes Catalogus derer studio-

sorum... dc Anno 1693 bis 1744, kur Neuhauzens immatrikulēts 6. VIL 1702.

g. Sk. arī Olaf Si 1 d — A. H. Francke' mojud meie maal, 6. un 23. s.

78. lp.; Na.pier.sky IV, 31. lp.; OV, Kaugurmuižas aktis: 12. XL 1710. g.

datēts Neuhauzena ziņojums par muižas (otrreizēju ?) saņemšanu un 21. VIII.

1711. raksts, ka viņš pārcēlies uz Cēsu mācītājmuižu. Dažus datus man zi-

ņojis P. Bārents Āraišos. lerakstu Āraišu baznīcas grāmatā sk. VAR,
111, 69. lp.

16. Bvp 1713; OV, Kaugurmuižas un Valmieras mācītājmuižas aktis, tad
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Neuhauzena 25. VII. 1722. un 8. VIL 1723. vēstules (PH) un E. D. H6-

vela vēstules, datētas 5. IV. 1717., 28. I. 1719., 8. VIII. 1722., 27. IX. 1722.,

7. I. 1723., tad 18. Vili. 1723. Kaugurmuižā un 2. V. 1726- Harjelā, visas HW.

Par pārbaudījumu pie Bruninka sk. augšā 188. s. lp.

17. KA 1724. un 1725.; Journal 1723-—1729.; Bescheide, 3- lp.; L. Ada-

movičs — Studijas, 61. s. un 87. lp.
18. OV, Valmieras mācītājmuiža: 19. 111. 1728- datētā Neuhauzena vēstule.

Journal 1723.—1729-, 244. s. lp.
19. OV, Valmieras mācītājmuiža: dažādi 1729- g. dokumenti, tad Maija

vēstule, datēta 27. VI. 1734.

20. (J. H. Block) Nachricht von den Predigern zu Wolmar — A. W.

Hupel „Nord. Miscell.", 13. und 14. Stuck, 1787, 448. lp. Ģeru Jurka un

Rieviņu Pētera lieta — sk. KA 1730 un 1731: Neuhauzena, Vīznera un

Maija vēstules, sal. L. Adāmovi ča o. c. 60. s. lp. Skangaļu Jēkaba

biogrāfija „brāļu draudzes ziņās" — Gemeinde Nachrichten Nr. XII.

Bevlage zur 48-ten Woche 1801., 374. lp.
21. Bvp 1732, Dzērbene 316. lp.; Bvp 1740, 120. a., 126. a., 130. a. lp.

Dziedātāja pareizais vārds laikam Urbiņu Jēcis, sk. augšā 298. lp.
22. L. Adamovičs — Studijas, 57. s. lp.; sk. augšā 339. s. lp.
23. Schriftl. vota glabā veselu rindu Neuhauzena atzinumu; Budenbroks

par viņu Nr. 71, Skangaļu Jēkaba izteiciens viņa autobiogrāfijā, 375. lp.
24. L. Adamovičs — Studijas, 60. ss. lp.; sk. augšā 185. lp.
25. Līdzšinējie un turpmākie biogrāfiskie dati lielāko tiesu ņemti no

Napierska Beitrāge etc. ar atsevišķiem papildinājumiem un pārlabojumiem

uz dokumentu pamata. Halles universitātē 1701. g. immatrikulēts kāds H.

J. Kvbbutz, bet Vidzemē min J. H. Kibutz'u. Sk. augšā 11. nod. piezīmi.
26. KA 1718: Bruninka raksts Rīgas apr. otrā iec. prāvestam, dat. 12. X.

27. KA 1720: prāvesta Vīznera vēstule, dat. 18. VIII.

28. KA 1721: abu sūdzības raksti.

29. Sk. Fitkava lietas augšā 79. s. un 137. ss. lp.; KA 1732.

30. KA 1725: Jakobsa raksts, prod. 5. VIL Journal, 98.—100. Bvp 1726,
304. lp.

31. HW: D 88, J. Fišera vēstules A. H. Frankem 1692—1701; Berendsa

vēstule, arī rokraksts J. H. Callenberg Neueste Kirchenhistorie v. 1689—1724,

Vol V. Anderer Theil, Ausser Teutschland, § 2: zu Riga. Halle, Catalogus.
32. Diarium -Fragment 1706.—1711. Bvp 1713, Burtnieki.

33. OV, Burtnieku muižas aktis.

34. OV, Burtnieku mācītājmuižas aktis. Bvp 1726.

35. OV, Dūres muižas un Burtnieku mācītājmuižas aktis.

36. KA: Skolu vīzitācijas ziņojums 1736. g.; OV, Burtnieku mācītāj-
muižas aktis.

37. Pilstiesas aktis 1730: Nr. 30 „In Querel -Sachen Pastoris Jacob

Benjamin Fischer c: d. H. Majoren v. Priauda durch einen Bescheid abgethan
d. 12. Martii 1731., prod. 3. jul. 1730.; Bescheide 25. s. lp. KA 1728:

Priaudas sūdzība.

38. KA 1730: Fišera sūdzības raksti, prod. 10. VIL un 19. IX.; Brauna
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un Kanefēra paskaidrojumi, prod. 5. VIII.; Fosbeka un Klembkena paskai-

drojumi, prod. 5. un 6. VIII., Bescheide, 53.-35. lp.; Schriftl. Vota, Nr. 26.

39. KA 1732: Brauna lūgums, prod. 13. I.; Kanefēra lūgums, prod. 22.

I.; Brauna vēstule Fišeram, dat. 26. I.; Fišera atsauksme, prod. 22. 11.

40. Schrifftl. Vota, Nr. 72, 74, 75, 85.

41. RD 1736: 12. ss. lp. Fišera iestāju sprediķis — Brotze Livonica

XXIII, 70. ss. lp.

42. OV: IV, B, 16 - Kirche v, Schule, Vol- 11, 231. s. lp.
43. RD 1742, 61. lp.; JA 1742: Nr. 121-a- Par Fišera un Bruninka pro-

jektiem sk. 99- s., 282. s. un 293. s. lp.
44. KA 1742: Fišera „Pro Memoria", prod, 29- VI. 1742.; KA 1743:

Sprekelsena nopratināšanas aktis Fišera vēstule Sprekelsenam, dat. 30. IX.

1739., prod. 1. X. 1743.

45. D- Crantz — Alte und neue Briiderhistorie, 1771. g., 272. lp.
46. LR, Vol. VIL, 85. un 403. lp.
47. LA 1725 etc, 331. lp. 6- p. Sk. ari augšā 91. lp.

48. KA 1720: Pratorija raksts, dat. 4. X., prod. 10. X. — Crijminal

Urtheile dc Ao 1711 usque ad 1731 inclus., 294. s. lp.

49. Bvp 1731 un 1739; Napiersky 111, 98. s. lp. — Urtheils-Buch,
105.—112 un 199.—223. lp.

50. VAR 111, 120. s. lp.

51. ABU atrodas rokrakstā A. A. Fīrorta dzīves apraksts: „Sammlung
der merkwurdigsten Lebenslāufe entschlafemer Mitglieder der Evangelischen
Briider-Unitāt" Nr. 10, Albert Anton Vierorth, 226.-272. lp. Tur daudz datu

par Fīrortu un tiem, kas ar viņu bijuši sakarā. Turpat R. 21. A. 179.a:

viņa vēstules G. A. Frankem Hallē no 1724.—1737. g. v. c.

52. ABU: R. 19. G. a. a. Nr. 16, n. 61—96. — Mikvica vēstules uz

Halli.

53. J. Chr. Adelung v. H. W. Rotermund — Fortsetzung v. Er-

gānzung zu Chr. Gottl. Jochers allgemein. Gelehrten -Lexico usvv., 111.

Bd., 1810, 2020. s. sleju: raksts par Loderu. —
L. Adamovičs — Studijas,

71. un 89. lp. — ABU: R. 19- G- a. a- Nr. 16, n, 34—57 un R..21. A.

Nr. 93, n. I—lo — Lodera vēstules uz Halli. — RD 1728, 4. lp. Lodera pre-

zentācija; JA 1728: vairākas Kampenhauzena vēstules, kas runā par Loderu

kā rektora amata kandidātu. — Liceju atvēra tikai 1733. g.

54. Herm. v. Bruiningk. Aus Christian Haumanns Reisetagebuch v.

1720. (Sitzungsberichte der Gesellsch. f. Geschichte und Altertumskunde 1909,
7.—11. lp.). PH: Franckes Nachlass, Kasten 28 — W- Bohna's un Chr.

Haumaņa vēstules. HW: C. 122 un A. 78.b., 63. lp. — Haumaņa 28. X,

1726. vēstules izvilkums. RD 1727: 15., 21. s, un 62. s. lp.; RD 1734,
120. lp. — Sild o. c, 32, lp. Elversu min sakarā ar halliešiem J. K. Mē-

dera 3. XII- 1728. datētā vēstule (ABU: R. 19. G. a. a. Nr. 16, n, 58). —

ABU: R. 19. G. a. a. Nr. 17-b, n. 154—159 — Lodera vēstules grāfam Cin-

cendorfam un brāļu draudzei no 1730.—1739. g.; R. 19.G. a. a. Nr. 16, n.

34.-57. Lodera vēstules uz Halli, 1742.—1744., 1746., 1747., 1750. g.
55. Wreech o. c. (sk. Literatūra), 14., 21., 227., 428. v. c lp. H\V:
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A. 144, 118.—127. lp. — Lebenslauf des J. Chr. Schmidt bey den schvve-

dischen Gefangenen m Sibirien. Turpat 957. lp. — Kampenhauzena 20. VII.

1722- Pēterpilī datētas vēstules izvilkums.

56. ABU: R. 19. G. a. Nr. 2
— Kurze Extract un attiecīgās Chr. Dāvīda

vēstules, rakstītas 1730. g. no Rēveles un Valmieras (sk. 12. nod. 11. piez.);

turpat R. 19.G. a.a. Nr. 17-b, n. 158 — Lodera 9./10. IV. 1737. datēta

vēstule Cincendorfam. — Bvp 1739, Valmierā.

57. ABU: R«IQ,G. a.a. Nr. 16, n. 20.—26- — J. A. Kellnera vēstules

no Valmiermuižas; turpat R. 21. A. Nr. 179-a, n. 10-b — Fīrorta vēstule

datēta 20. XII. st. v. 1731. Rēvelē.

58. Sild. o. c. passim, īp. 45. s., 133. un 135. lp.
59. 54. piezīmē minētā Mēdera vēstule, Napiersky o. c. 111, 69. lp.
60. Nauhausa vēstule, datēta 28. 111. 1729. (Sk. Sild. o. c. 57. s. lp.).
61. Diarium Fragment 1706.—1711., sub dato 5. XII. 1706.

62. 54. piezīmē minētās Haumaņa vēstules. — Fīrorta dzīves gājums
(sk. 51. piez.). Sal. Sild. o. c. 32. un 54. lp. Bruiningk — Das Ge-

schlecht von Bruiningk 119. lp.
63. Sk. augšā 199- s. lp.
64. Fīrorta dzīves apraksts (sk. 51. piez.), 239. lp.
65. Schrifftl. Vota, Nr. 74, 75 un 81. — Pirmo reizi Andreā ir Bu-

denbroka un Jārmeršteta kandidāts, otrreiz tikai Budenbroka.

66. ABU: R. 21. A. Nr. 179-a, n. 10-b. Fīrorta 20. XII. 1731. datēta vē-

stule; tad R. 19.G. a.a. Nr. 16, n. 5. P. F. Bornvasera 1737. g. datētā

vēstule (sk. augšā 246. ss. lp.); turpat n. 62. — ļoti garš Mikvicaj ziņojums,
dat. 10. I. 1724., 24. paragrāfos. PH: Franckes Nachlass, Kasten 28, n.

156. s. Lodera vēstules.

67. RA: Gouvernements Patentē, Nr. 548.

68. KA 1735 un 1739./1740. — Buchholtz v. Bulmerincq — Ak-

tenstucke (sk. I. nod. 134. piez.) 11, 544. lp. Nr. 660.

69. ABU: R. 21. A. Nr. 179-a, n. 20. un 36.

70. Bvp 1740, 310. s. lp.; Bescheide, 186. un 207. s. lp. Sk. augšā
234. ss. lp, \

71. Bruiningk o. c. nodaļa „Friedrich Justin", 144.—153. lp.

72. Napiersky o. c, Dīca un Meija biogrāfijas. KA 1737: Paula

Meija raksts.

73. ABU: R. 21. A. Nr. 179, n. 10-b, 20. XII. 1731. datētā Fīrorta vē-

stule; KA 1734: 31. X. dat. raksts, kur Barlachs likts priekšā par Ārensa

adjunktu Niģenē; ABU: R. 19. G. a. a. Nr. 16, n. 26 — Kellnera vēstule,

datēta 17. IV. 1735; turpat R. 19. G. a. a. Nr. 17-b, n. 88—97 — Barlacha

vēstules dažādiem adresātiem Hernhūtē, datētas Valmiermuižā no 1735. g.

oktobra sākot līdz 1737. g. martam; Hupel, Nord. Miscellan. 13. und 14.

St., 447.-449. un 453. lp.; Bvp 1739, Valmierā: nodaļa par diakonu. —

Tālākās ziņas par Lencu HW: D 24-a
—

informatoru saraksts 1728—1754.

74. KA 1731: Klembkena raksts, dat. 12. VII., prod. 14. VIL (Sk. 10.

piezīmi). Bvp 1740: Jaunpiebalgā.
75. ABU: R. 21. A. Nr. 179-a, n. 33. HW: A. 114., 296. un 299- lp.
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76. ABU: R. 21. A. Nr. 179-a, n. 24. un 26.

77. RD 1736, 12. s. lp. ABU: R. 19- G. a. a. Nr. 17-b, n. 92: Barlacha

vēstule, dat. 17. VI. 1736.

78. ABU: R. 19- G. a. a. Nr. 16, n. 58.

79. KA 1731: Hofmaņa vēstule, prod. 20. XI.

6. nodaļa.

1. KA 1737: 17. 111., datētais ģenerālgubernatora apstiprinājums.
2. KO Cap, 11. § 2, 9, 10; Cap. VIII, § 2.

3. VAR 111, 116. s. lp.

4. Bvp 1726./1727. Sk. noteikumus Ērgļu baznicgrāmatā I, 196- lp.

5. KA 1720:' Fitkava raksts, dat. 21. VII.

6. LVA: Criminal-Urtheile dc Ao 1711 usque 1731, 141. lp.
7. Diarium Fragment: Index actoīrum 1718—1722 (?). Journal 1723—29,

246. ss. lp. Urtheils-Buch 21.-23. lp.
8. Urtheils-Buch, 6., 20., 29:—31. un 38.—41. lp. Napiersky IV, 4. s.,

74. un 106. s. lp. Journal, 37., 43- b. lp.
9. Pilstiesas archīvā: Inquisitions Acta contra die ehmalige Venvittibte

Capitainin Nieroth, Eva Barbara Albedyl und den Loddigerschen Priester

P. J. Buchholtz m puncto adulterii simplicis Ao 1722; Crimiinal-Urthe'le,
275. lp. — KA 1723: Pilstiesas atgādinājums; Journal, 3. s. un 6. lp.

10. Bvp 1726 un 1729, Allažu un Vangažu un Ropažu draudzes. KA

1729: oficiāla sūdzība pret Jākobsu. Urtheils-Buch, 28. s. lp. Criminal-Urtheile,
215. lp. Napiersky 111, 24. lp.

11. Bvp 1729, Krimuldā; Bvp 1731, Pēterupē; KA 1729: sūdzība par

Fiki un viņa paskaidrojumi.
12. KA 1731: Hāzes raksts, prod. 12. VIII; KA 1732: Fikes raksts,

prod. 24. 11., Hāzes paskaidrojumi, prod. 12. III.; KA 1735: Fikes raksts,

prod. 25. 11.

13. Bvp 1726, Daugavgrīvā; KA 1729: Meijera paskaidrojumi pie ģe-

nerālsuperintendenta sūdzības. Bescheide, 23. lp., lēmums 27. 11. 1729. Skļ.

augšā 76. s. lp.
14. KA 1729: Fitkava lieta; KA 1733: f. Berga raksts, dat 1. 11., prod.

3. 11.

15. Bvp 1731, Daugavgrīvā, 59. b. — 63. a. lp.; KA 1731: Hamburgas

birģermeistera raksts, dat. 9. XI. — Napsersky 111, 99. lp.
16. Bvp Nr. 13, 105.—127. lp. passim; KA 1732: Acta c(ontra) H.

Joachim Skodeyski Pastorem zu Kokenhusen wegen versāumten und nach-

lāssig getriebenen amtes; Pilstiesas aktis 1741, n. 2.; Bvp 1748: 25.-42.

lp. passim.

17. KA 1732: Mullera sūdzība, dat. 10. I, Hikšteina paskaidrojumi, dat.

28. II.: Urtheils-Buch, 50.—51. a. lp.; KA 1730: Taubes un Mullera raksti.

18. KA 1730: Brauna sūdzība, datēta 3. VIL; Bvp Nr. 13, 132—161. lp.
— Pilstiesas archīvā: Acta officialia annexa Sententia c(ontra) den Pastorem

zu Calzenau M. Gottlieb Friedrich Praetorius und die Satlerin Mickner, geb.
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Anna Willhelmine Manen m pto Adulterii Duplicis et stupri insimulati imgl.

wieder die m solchem Officiali sich ereignete anderwārtige Verbrechen, alsz

die Caltzenausche Pastoraths Hauszmagd Madde m pto Adulterii simplicis,
ferner wieder die Frau Pastorin Praetorius und den Satler J. G. Mickner m

pto tam dati scandali quam spreti Mandāti nebst Extractivischen Protocollis

— pavisam 348 lp. ar paprāvu pietikumu; Urtheils-Buch, 31 b. — 34. b,

85.-88. Ipļ.; KA 1730: N. Vurma ziņojums, dat. 23- XII. 1720., prāvesta

Mullera raksts, dat. 3. 111. 1730., kopā ar 2. 111. datēto cirkulāru iecirkņa

.mācītājiem; KA 1734: N. Vurma ziņojums, dat- 9- 1., un Šrotera kvīte, prod.
4. 111.

19. KA 1730: Acta H. Candidati Daniel Gleich c(ontra) H. Johann Arens

Prediger zu Niggen und dessen Tochter Jungfer Sara Maria Arens m puncto

obtinendae dissolutionis sponsaliorum; Bescheide, 38. s. lp.
20. Sk. augšā 147. s. lp.; KA 1732: Gleicha sūdzības raksti par rube-

niešiem, Sturcenbergas sūdzības raksts, prod. 22. VII., Gleicha raksti, prod.

2. VIII. un 18. X.; Mullera kundzes raksts prod. 28- VI; Schrifftl. Vota,

Nr. 34. — Mullera kundzes vēstules tekstā pēc Gleicha vārda ierakstīts virs

rindiņas: „oder pastor Sennert".

21. OV: Alūksnes mācītājmuiža; KA 1733: Volfenšilda un Krāma sūdzība,

tad Gleicha paskaidrojums, prod, 11. IX.; KA 1735 un 1736: Ross'a un

Tvrohl'a kundzes sūdzība un Gleicha paskaidrojumi augšā tekstā minētajos

datumos, sarakstīšanās ar baznīcpriekšnieku un prāvestu par samierināšanu;

KA 1736: N. Vurma ziņojums par skolu vlzitāciju, dat. 31. V.

22. KA 1737: „Acta m Sachen H. Regierungs-Rahts Herrmann v. Vieting-
hoff c(ontra) den Marienburgschen H. Pastorem Daniel Gleich m pto m

seinem Amte bezeigte negligence und dessen zum Argerniss der Gemeinde

strāflichen Misbrauches, auch ūblen bezeigens m seinem Hause und gegen

die seinigen, folia 82. — Urtheils-Buch, 105.—112. lp. — Pilstiesas aktis

1739, n. 6.

23. KA 1737: Buchmaņa raksts ar daudziem biogrāfiskiem datiem, prod.
27. I. Šolina prezentācija, prod. 21. III.; KA 1729: Klembkena sūdzība.

—

Bescheide, 3., 108.—111. un 163. s. lp. — Pilstiesas archīvā, 1731: Inquisitions
Acta wieder den Rujenschen Pastorem H. Joh. Friedr. Buchmann m puncto

angeschuldigten adulterii simplicis et duplicis; Criminal Urtheile, 86. lp. —

Bvp 1739 (X), Rūjienas draudzē, tad īpaši vēl Kampenhauzena memorands,

1699. s. lp. — Urtheils-Buch, 172.-184. lp.
24. KA 1730: Reusnera sūdzība, prod. 8. VII. līdz ar Bruninka atbildi

20. XI.; KA 1733: Klembkena ziņojums, prod. 11. IX. — Urtheils-Buch 16.,
194.—198. lp. Bescheide, 155. un 194. lp. — Bvp. 1739, Alojas un Maz-

salacas draudze.

25. Pilstiesas archīvā: Inquisitio Criminalis contra den Segevvoldschen
Pastoraths Knecht Jahne m puncto unternommenen Ūberfalls \vieder seine

Herrschaft d. H. Pastorem Titzmann; Criminal-Urtheile, 241. lp. — Bvp 1729

un 1739, Siguldas draudze; Urtheils-Buch, 185.—193. lp.
26. Bvp Nr. 13, Skujene; Bvp 1739 (X): Ādažu un Carnikavas draudze,

tad Kampenhauzena suplements, 843.—851. lp. — Urtheils-Buch, 199.—223. lp.
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27. Bvp 1739, Rubene; Bvp 1740, Nītaure. — Urtheils-Buch, 269.—271. lp.

28. HW: D. 24-a informatoru saraksts Frankes iestāžu skolās 1728.—

1754. ABU: R. 19. G. a. a. Nr. 16, n. 4.
— KA 1735: dc Priaudas kdzes

raksts, prod. 20. X. Bvp 1740, Jaunpils; KA 1740: Diarium ecclesiasticum

Jurgensburgense oder pastoralisches Tage-būchlein. — Bescheide, 186. un 207.

s. lp.
29. Bvp 1727 un 1740, Jaunpiebalga.
30. Bvp 1740, Jaunpiebalga, 136.—155., īp. 145. b., 146. a. lp.

31. Turp. Ērgļi, 29.—50., īp. 48. a. un 50. a. lp.
32. Bvp 1739 (X): Kampenhauzena memorands, 1696-1702, 1707. lp.

Daudzpunktis gandrīz viscaur liktas tikai tais vietās, kur Kampenhauzens
norāda uz protokola sējuma lapas pusēm. Par brūtes mācību Lielvārdē pašā

protokola tekstā atzīmēta mācītāja atbilde, ka brūtes mācība Lielvārdē parasta
tādā veidā, ka mācītājs nolasa no vecās Rokas Grāmatas dažus gabalus par

kristīgo laulību.

33. Bvp 1692 un 1739, Daugavgrīvā; KA 1740/41 mācīt. Fantera sūdzība

šai lietā.

7. nodaļa.

1. M. Stepermanis Pirmās ziņas par dzimtbūšanas atcelšanu Vidzeme

1750—1764. IMM 1931. 10. burtnīcā. R. Vipers Vidzemes apgaismotāji XVIII

gadsimtenī (Latvieši II), 1932.

2. ABU; R. 19. G. a. a. Nr. 18 a, n. 9; sk. augšā 513- s. lp.
3. ABU: R. 19. G. a. a. Nr. 16, n. 4.

4. Blaufūsa karjeru sk. 186., 83. un 311. lp. — Sal. Adamovičs —

Studijas, 63., 65., 67. ss. lp. un papildinājumu grāmatas sākumā, IX. s. lp.
5. ABU: R. 19. G. a. a. Nr. 17-b, n. 158 — J. Lodera vēstule un R. 19.

G. a. a. Nr. 16, n. 5
— Bornvasera vēstules noraksts. HW: A. 114., 51. lp. —

Honna vēstules izraksts. Bornvasers raksta starp citu: „Die Prediger sind

meistentheils stumme Hunde, wie Script. S. redet. Sie parliren kaltsinnig ihre

Predigt hin, und lassen die Schafe lauffen, schelten auf die geringen, flattiren

den Grossen...Obwohl die meisten Edelleute schrecklich ungerecht und un-

barmhertzig sind, ist ihr Stoltz doch lange nicht so gross wie m Teutschland.

Die vornehmsten Landrathe und Landstande lassen sich nicht einmal gnādige
Herren nennen."

6. KA 1730: Klēbeku sūdzība, dat. 23. VIL, prod. 27. VIL; Oksforta

atbilde un paskaidrojumi, prod. 26. VIII.; turpat arī dokumentu noraksti par

baznīcas sola strīdu; KA 1731: Oksforta aizbildināšanās, prod. 21. IX.; O.

G. f. Ļaudona sūdzība. — OV: IV. B. 16 Vol. 11, 227.-229. lp.; Bvp 1732,
Lazdona un Ļaudona. — KA 1732: vesela rinda rakstu Oksforta lietā: pē-

dējais aizbildināšanas raksts, prod. 3. 111. 1732.; Eberca (Ebertz) sūdzība

ar pielikumiem, prod. 12. VIL, ar Oksforta paskaidrojumu, prod. 17. VIL,

tad „Acta c. Past. zu Laudohn M. G. A. Oxforth m pcto unruhigen ārgerli-

chen betragens und zancksucht mit seinen Eingepfarieten und and. etc/',
kas sākas ar 20. VIL 1732.; Oksforta raksts par Ļaudonas skolu, prod. 24.

VIL, Ēberca un Ceumerna raksts, prod. 26. VIII., Oksforta raksts, prod. 2. X.,
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Henča sūdzība, prod. 20. X., Ceumerna raksti ar pielikumu, prod. 31. X. un

20. XI.; KA 1733: Oksforta pēdējais raksts ar pielikumiem, prod. 8. I. un

Oksforta atraitnes raksti, prod. 17. un 22. II.; KA 1734: Ceumerna un Ēberca

ziņojums par ienākumu ceturto daļu, prod. 18. III.; KA 1735: Oksforta kundzes

lūgums pec pabalsta dēlam ar Vurma, Hofmaņa un Henča atsauksmēm. —

Pilstiesas archīvs 1732: n. 5. — Bescheide, 78. ss. un 100. lp.; Urtheils-Buch,
76. ss. lp.

7. KA 1735: N. Vurma raksts ar klāt pielikto Einberga 12. X. datēto

rakstu prod. 1. XI.; KA 1736: N. Vurma ziņojums par skolu vīzitāciju, Pils-

tiesas ziņojums par spriedumu Einberga lietā, prod. 10. V. — Pilstiesas

aktis 1734, n. 30; Bvp 1748, 265.-287. lp. passim; Gaujienas bg I.

8. Madlienas bg. 1., 2.-4. un 9. lp.: Sissegalsche Kirchengeschichte; turp.

240. lp.; KA 1730: Paulija vēstules ģenerālsuperintendentam, dat. 22. 111.

un 6. IV. — Bescheide, 33. s. lp.; Bvp Nr. 13: Madlienas draudze 1731. g.;

VAR 111, 120. s. lp. — OV: Madlienas mācītājmuižas aktis; Pilstiesas aktis

1739., n. 16. un 1740., n. 12.; Bvp 1740: Skujenes draudze 78.—107. lapas

passim. — Urtheils-Buch, 243.-258. lp.; Bescheide, 205. s., 223. s. un 340.

lp. — Magazin der Lett. litt. Gesellschaft V, 1. 2, 128.—133. lp.: „Bedenken
von Verbesserung der lettischen Orthographie", sk. augšā 322. lp.

8. nodaļa.

1. Lundstrom o. c, 221. lp. — 18. artikuls.

2. Turpat 246. lp. XXX. Cap.
3. Buddenbrock, 148. s. lp. Cap. 31.

4. Lundstrom o. c. 289.-292. lp., salīdz, ziņojuma atstāstījumu IMM

1928, 11, 498. ss. lp.

5. Sonntag — Übersicht, 13.—17. lp. — Das Volksschulwesen m Liv-,
Est- und Kurland (Balt. Monatsschrift XXI, 1872, 531. lp.) — V. Kupffer

o. c. (sk. Literatūra 39), 541. ss. lp.
6. 1688. g. revīziju memoriāla 57. p. uzdod gādāt visās kroņa draudzēs

par skolu celšanu un zemes piešķiršanu skolotājam, sk. Buddenbrock —

1269. lp.

7. Turpat, 1316. lp. Kuppff c r o. c. 538. ss. lp. savākti dati par

draudzes skolu zemes piešķiršanu 17. gs.

8. G. Hi11 ne r — Ernsts Glūks, 32.-36. lp., L. Adamovičs —

Studijas, 76. s. lp. Westling li, 76. s. lp.
9. Lovenvoldes skolu patents, izd. 13. XII. 1711., iespiests A. Vičs o. c,

277. s. lp.
10. LA, 1725 etc, 329.—331. lp. Sk. augšā 91. lp. un 3- nod. 12. piez.
11. Bvp 1726/1727. — A. Vičs (o. c, 33. s. lp.) nav izmantojis visus

protokolus; viņa ziņas nepilnīgas.
12. Sonntag o. c, 24. lp. 13. Sk. augšā, 99.—102. lp.
14. Dati ņemti no skolu vīzitācijas ziņojumiem 1735.—1736. g. un Bvp

1739, un 1740. g.

15. Bvp 1726, Ērģeme; Madlienas bg. I, 4. lp.; Bvp 1732, Kalsnava;
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Skolu vlzitācijas prot. 1736. g., Suntažu draudze; Bvp 1748 min vēl kādu

Rinkbiju Liezere, kur tas darbojies kopš 1743., bet neuzdod viņa vārdu.

16. IMM, 1928 11., 501. lp.; Skolu vlzitācija 1736.

17. Bvp 1740, 202. b. lp., sk. ari 146., 243. utt. Bvp 1748.

18. Dati ņemti no Bvp. 1726./1727., 1739./1740. un 1748., bet neizsmeļ
visus aizrādījumus.

19. Kampenhauzena memorands (sk. augšā 108. s., 121. s. un 239. ss. lp.),

1707. s. lp. Par savu apņemšanos dibināt skolu zemnieku bērniem Kampen-
hauzens runā kādā 20. VIL 1722. datētā vēstulē, kuras izvilkums uzglabā-

jies HW: A. 144, 957. lp.

20. Sk. 10. piezīmi. L. Adamovičs — Studijas, 49. ss. lp.
21. KA 1737: Fišera projekts, sk. 111. nod. 33. piezīmi.
22. Spangenberg — Leben des Grafen Zinzendorff, 991. lp.; sk.

augšā 301. ss. lp.
23. KA 1737: Annotationes etc, sk. 3. nod. 34. piezīmi.
24. Še un tālāk sakopotās ziņas ņemtas g. k. no attiecīgajiem Bvp un

skolu vlzitāciju datiem un attiecas tikai uz draudzes skolām. Par latviešu

skolotājiem muižas skolās sk. attiecīgo apakšnodalījumu 309. ss. lp.
25. Sk. 513. s. lp. un 12. nodaļas 11. piezīmi. 26. Sk. 8. piezīmi.
27. Bvp 1739, Valmiera, 393. un 398. lp.
28. Turpat, 357. s., 376., 394. lp.
29. Kurze Relation, sk. 12. nod. 23. piez. un Protokolla 11, Buntebarta

atbildes.

30. Bvp 1739 un Kurze Relation.

31. ABU: R. 19. G. a. 1, 2. — izvilkumi no Chr. Dāvida un Bunte-

barta vēstulēm 1740. g., sk. 12. nod. 39. piez.; Kurze Relation un Histor.

Nachricht (Literatūra 55).

32. Bvp 1740, Āraiši. Baerents — Āiraižu baznīca un draudze, 106. lp.
33. Sk. augšā 530. ss. lp.
34. Bvp 1748, Kalsnava, Šrotera iesniegums 85. s. lp. 3. p.

35. Sk. piem. augšā 207., 228., 410. un 412. lp. — Sal- Sild, 18. s. lp.
H. Gutslafa vēstuli.

36. Sild
—

134. Ip. 37. 19. piezīmē minētie avoti.

38. Bvp 1739, 360. lp.
39. 1736. g. skolu vīzitācijas konvolutā Blaufusa rakstīts ziņojums par

Ērģemes draudzi, 231.—233. lp. Bvp 1739, Ēļrģeme.
40. Rīgas apriņķa 1736. g. skolu vīzitācijas konvolūtā: T. Sprekelsena

rakstīts ziņojums par Straupes draudzi, 213. s. lp.
41. Turpat, G. J. Maija ziņojums par Valmieras draudzi, 210. s. lp.
42. Bvp 1739: 373. lp.
43. Bvp 1731./32., 316. lp. un Bvp 1740; P. Meija Cēsu apriņķa skolu

vīzitācijas ziņojums, KA 1735, prod. 30. XII. 1735.

44. Bvp 1731./32., 290. lp.; Bvp 1740, 143. b., 144. a. un 154. a. lp.;
P. Meija skolu vīzitācijas ziņojums 1735. g.

45. 1736. g. skolu vīzitācijas ziņojums, 206. lp., Bvp 1739, 923. b. lp.
46. Bvp 1740, 308. a. lp. 47. Turp. 168. b. lp.
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48. Turp., 217. b., 227. a. lp.
49. Bvp 1740 un dažādas ziņas no brāļu draudzes avotiem; attiecoties uz

Straupes draudzi, vēl Bvp 1744.

50. Kurze Relation.

9. nodaļa.

1. Sk. atsevišķu baznīcu inventāra sarakstus VAR 111. — V. sējumā un

ģenerālvīzitāciju protokolos.
2. Bvp 1740, 117. b. un 239. a. lp. 3. LR 1730, 135. s. lp.

4. G. Hillner o. c, 44. lp.
5. ABU: R. 21. A. Nr. 24-b, n. 39: Chr. Dāvida vēstule, dat. 3. VI.

1730. Valmiermuižā: „die letten haben ein grosses vertrauen zu ihr Gnaden

der frau Jeneralin, sie schaffet viel bicher un teillet sie ihnen auss sie hatt

lassen dasz neye testament vor die letten aufflegen und wird fertig sein

vvelches sehr nottig und nūtzlich sein wird..." Bībeles 1739. g. izd. priekšvārds.
6. Sk. augšā 106. lp.
7. ABU, R. 19. G.a. a. Nr. 17-b, n. 158: J. Lodera vēstule Cincendor-

fam, dat. 9./20. IV. 1737. P. Baerent — Zinzendorfs Anerbieten, lettische

und estnische Bibeln drucken zu lassen (Magazin der lett. lit. Gesellschaft XX,
4. burtnīca).

8. C. L. Tetsch — Curlāndische Kirchengeschichte etc. 111. Theil, 1770,

119. ss. lp.; Kallmc y c r-Ott o o. c, 627. lp. Pašas bībeles priekšvārds.
9. J. Fr. Pauli — Zwo Christl. Predigten (sk. Literātūra 51), 34. lp.
10. Buddenbrock o. c, 1726. lp.
11. Sk. tās pašas grāmatas priekšvārdu. Viens grāmatas eksemplārs at-

rodas Rīgas pilsētas bibliotēkā. lepriekš minētās Rokas Grāmatas eksemplārs
atrodas VSB bibliotēkā.

12. Grāmata atrodas Rīgas pilsētas bibliotēkā.

13. Viens eksemplārs VSB bibliotēkā.

14. Prāvesta Neuhauzena cirkulāri, datēti 19. X. 1731. un 10. 111. 1732.

ierakstīti Doles bg. I. 697.—699. s. lp.; prāvesta Meija cirkulārs, ierakstīts

Nītaures bg. I, 620. s. lp.; Virskonsistorijas cirkulārs ierakstīts Raunas bg. 11,
453. lp. — KA 1731: Klembkena raksts, dat. 12. XI.; Mullera, dat. 8. XI.;

Vurma raksts, dat. 9. XI.; Hinkeldeija raksts, dat. 6. XI. un Tirzas mācīt.

Hofmaņa raksts, dat. 3. XI.; KA 1732: Klembkena raksts, dat. 13. I. —

Trīsdesmito gadu izdevumi atrodas Rīgas pilsētas bibliotēkā.

15. Vērtīgus priekšdarbus veicis J. Straubergs, bet pagaidām tikai

cēlis tos priekšā priekšlasījumos Filologu Biedrībā. Par dažiem datiem esmu

viņam pateicīgs.
16. Chr. Ravensberg — Beytrag, 11. s. lp., salīdz. G. Hillner

o. c, 39. lp.; KA 1731: M. Klembkena raksts, prod. 14. VIL 1731. g. —

VSB, rokraksts Nr. 765: Observanda circa novam catechismi Lettici Editionem

ad mandatum recensuit M. S. G. Diet z
...

Anno 1720, mense Augusto.
17. lepriekšējā piezīmē minētais Klembkena raksts. Neuhauzena cirku-

lārs, dat. 10. 111. 1732., ierakstīts Doles bg. I un paziņo grāmatas otra iz-

devuma iznākšanu. Otra un trešā iespieduma eksemplāri VSB bibliotēkā.
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18. KA 1731, prod. 14. VII. Sk. augšā 155. un 198. lp.

19. Kurze Relation, 10. lp.; Histor. Nachricht, 30. lp.

20. AHE, Bd. 8., 1744, 309. ss. lp. M. Cari Ludvvig Tetschen, Past.

Libav. Teut. Prim. v. Insp. Schol. kurze Nachricht. von einigen Herrnhutischen

Bewegungen m Curland, 310. lp. ziņas par dziesmu grāmatiņas iespiešanu Ka-

raļaučos. — KA 1743: Sprekelsena 20. V. datēta vēstule ar pieliktu Fišera

vēstuli Sprekelsenam, kas datēta 30. IX. 1739. — ABU: R. 19. G. a. Nr. S,

n. 60 — kādas Krīgelšteina vēstules noraksts. — Uzglabājies tikai viens šī

dziesmu krājuma eksemplārs Rīgas Latv. Biedrības Zinību Komisijas biblio-

tēkā. — Tālākās dziesmu izdošanas ziņas — Protokolla 11, 75.

21. „Ortas grāmatiņas" virsrakstu citēju no D. Jos. Th. Mii 11 er — Hymno-

logisches Handbuch zum Gesangbuch der Brudergemeine. Herrnhut 1916, 64. lp.

Turpat minēts kā pirmo latviešu brāļu draudzes dziesmu avots „Das Gesang-
buch der Gemeine m Herrn-Huth. Daselbst zu finden im Waysenhause, 1735";

17372
,

17413 ar pielikumiem. Virsrakstam devušas paraugu citas Vācijā iz-

dotas dziesmu grāmatas. Pašu latviešu grāmatu man tomēr neizdevās Hern-

hūtē sadabūt, kaut gan tā likās būt bijusi Mullera priekšā. — Latvijā pieejami
tikai grāmatas jauniespiedumi 19. gs., piem. pie Hartunga Rīgā 18523. —

Par citiem brāju draudzes rakstiem sk. Protokolla I, Valmiera, 46. lp.

22. JA 1743: rezidējošā landrāta un Valmieras izmeklēšanas komisijas sa-

rakste, īpaši Nr. 155 ar pielikumiem. Attiecīgie noraksti arī Protokolla I,
Fascic. Allegat. — KA 1743: Noraksts no Guberņas Pārvaldes iesnieguma

valdībai hernhūtiešu lietās, datēts 10. XII. 1743.

23. Kurze Relation, 75. lp. — P. Heses relācija par Valmieras pulciņu
1736—1763 (ABU: R. 19. G. a. Nr. 3, n. 16). — J. Misiņš o- c, Nr. 895

attiecina „CērpuJa" vārdu uz „Ortas grāmatiņu", bet tas laikam pārpratums.
24. Kurze Relation, 111., 115. un 128. lp. — L. Adamovičs — Latv.

brāļu draudze, 72. lp.
25. ABU: R. 19. G. a. Nr. 11

—
latviešu brām un māsu vēstules

n. 208—254.

26. Kurze Relation, attiecīgās vietas.

27. Sk. tuvākus aizrādījumus par dažiem dzīves stāstiem un izvilkumus

no tiem augšā 433. ss., 537. un 572. lp. Sk. arī H. Enzeliņš — Atskats

Trikātas novada senatnē, 1931, 23. s. lp.
28. Sk. augšā 569. lp.

29. Muižas Līze bij meitu māsu kārtas vecākās māsas vietniece, sk.

augšā 565. lp. Viņas vēstulē minētas vārdā vairākas vācu māsas, kas

kādreiz bij uzturējušās Valmiermuižā un vēstules rakstīšanas laikā dzīvoja

Briņķu muižas „Sānu šķirstā". Māsa Līzele ir Hedviga Elizabete f. Šveinice

(Schvveinitz), Lorele — viņas māsa Eleonore Justine, kas abas bij iebraukušas

Vidzemē kopā ar grāfieni Cincendorfu, sk. augšā 572. s. lp. Rozinele bij Ro-

zīna Ničmane, sk. augšā 529. Ip. Arī Estere Grūnbeka, sk. augšā 566. lp.,
un Brumma (Brumm) bija grāfienes svītā un kopā ar abām f. Šveinicēm vēlāk

palika Vidzemē. „Heugeln" attiecas uz māsu Heucheli (Heuchel, Heuche-

lin). Beidzot vēl minēta Krīgelšteina kundze, kas ar savu vīru ārstu arī

bij iebraukuši kopā ar grāfieni un apmetušies Sānu šķirstā. Joh. Pauls Veiss
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(Weiss), bijis tirgotājs Nurnbergā, kopš 1740. g. grāfienes uzticības persona

naudas lietās, pavadīja viņu uz Vidzemi un Pēterpili.

30. Šo vēstuli nodevis izmeklēšanas komisijai Dole Baldones mācītājs

Chr. K. Villemsens 1743. g. 8. martā. Tekstā esmu iespraudis dažus „h"

un vienā otrā vietā pārsvītrojis „f", kā arī pielicis dažas pieturas zīmes. Adrese

bijusi vēstules papīra otrā pusē (m dorso): „Schi Grāmata nodohdama mannai

mihjai Mahsai Trin Kehpe. Baldone." Vēstuli norakstījis protokolā Virskon-

sistorijas sekretārs Antons Gūldenstaedt's. Kopā ar šo latvisko vēstuli ko-

misijai nodota arī kāda vāciska ar parakstu „Trine Grunde" un adresi „Meine

Liebvvehrteste Jungfein!", izrakstīta tāpat 14. decembrī 1742. Ķēpju mājas
atrodas Baldones draudzē mercendarbiešos. Sk. Protokoli I, Doles lieta, 4. lp.

31. ABU: R. 19. G. a. Nr. 11, n. 229—233 (latviski ar vācu tulkojumu);
tikai vāciski (tulkojumi) — n. 222. un 208. Attulkota latviski pirmējā. Cin-

cendorfs bij ieradies Rīgā 1743. g. beigās, bet tika aizturēts un izraidīts

atpakaļ uz Vāciju.

32. Turpat n. 238—239 un n. 228. Otras vēstules rakstā nevar lāgā

izšķirt burtus } un s; līdzīgs rokraksts sastopams vēl citās vēstulēs ar ci-

tiem parakstiem un, liekas, saskan ar rokrakstu latviešu brāļu kopēju un

priekšnieku koprakstā Hernhūtes brāļu draudzei, kas datēts 8./19. 1749., un

kur parakstu rindu noslēdz „Ķisch Pehter tas Rakstitais". — Otrā vēstulē at-

rodas vārdi filadelfiskie brāļi (philadelphische Briider) un pilger draudze

(Pilgergemeine), kas raksturīgi hernhūtiešu sijāšanas laikmetam; tai uzglabā-

jies arī vācu tulkojums (n. 225). Sveicieni pirmajā vēstulē — papam, t. i.

grāfam Cincendorfam, Leonhartam Doberam, kas kādu laiku vadīja brāļu

draudzes kustību Vidzemē un Rozinai Ničmanei (sk. augšā 529. lp.). Otrā

vēstulē blakus pazīstamiem vācu brāļu draudzes darbiniekiem sveicināts ari

Skangaļu Jēkabs.
'

33. 'ABU: R. 19. G. a. Nr. 11 — n. 228, vācu tulkojums n. 225. Rak-

stīts ar to pašu roku un tai pašā rakstībā kā iepriekš minētā Šķestera Pē-

tera vēstule.

34. Turpat, n. 229—233. 35. Turpat, n. 238/239.

36. Turpat, n. 229—233. Kārtu priekšnieku vārdi paskaidroti augšā. Otras

vēstules beigās sveiciens Annai, dzimušai Ničmanei, grāfa Cincendorfa otrai

dzīves biedrei.

37. Turpat, n. 240.

38. Turpat, n. 234/235. LūpīŠu mājas man neizdevās atrast.

39. Izvilkumi no dažādiem nummuriem 25. piez. minēto vēstuļu starpā.

40. Sk. augšā 560., 572. un 576. lp.

10. nodaļa.

1. OV: IV. B. 16 — Kirche v. Schule, Vol. 11, 207.—220. lp., izvilkums

par baznīcu un mācītājmuižu stāvokli.

2. Bvp 1739, Valkas un Lugažu draudze.

3. Bvp 1740, Palsmanes un Aumeisteres draudze, 167. a. lp.
4. Bvp 1739 (X), 275. s. lp.
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5. Baznīcas celšanai ziedojis 100 dald. piem. Ļaudonas īpašnieks grafs

Rogozinskis.
6. KA 1736: Liepkalna baznīcpriekšnieka raksts, prod. 24. V., ar pieliktu

baznīcas plānu.
7. VAR V, 117. lp.
8. KA 1737: prāvesta Vurma raksts ar pielikto Einberga rakstu, prod.

1. XI.

9. Bvp 1739 (X) pielikums, 1690. lp.
10. ELG 11, ziņas par attiecīgajām draudzēm.

11. LLO, 5. lp. 12. Bvp 1748, Lazdonas draudze.

13. VAR V, 143. lp. (Rūjienā) un 166. lp. (Madlienā), sk. arī augšā 73. lp.
14. Bvp 1739 (X): 24. s., 1387., 1403., 1409. un 1545. ss. lp.; Bvp 1740:

239. b., 243. b., 341. a. lp.; KA 1736: prāvesta Meija ziņojums par Aumei-

steres baznīcas iesvētīšanu, dat. 25. V.

15. Bvp 1739 (X), 1699. lp.
16. Dati no Bvp 1739, 1740 un 1748. g. Par apbedīšanas vietām sk. vel

456. un 460. ss. Ip.
17. Bvp 1748, 45. a. lp.
18. Ādažos, Alojā, Alūksnē, Dzērbenē, Ēvelē, Ikšķilē, Lielsalacā, Matīšos,

Mazsalacā, Palsmanē, Rūjienā, Vestienā.

19. Bvp 1739 (X), 1509. lp.

20. Ādažu draudzē kūtri īpaši rembergieši (Bvp 1731), Kokneses draudze

— pļaviņnieki, Kalsnavas un Vietalvas draudze — kalsnavieši, turpretim čaklu

baznīcgājēju slava jumurdiešiem Ērgļu draudzē 1740. g.

21. A. Švābe o. c, nodala „KlauŠu sistēma", 296. ss. lp.
22. Buddenbrock, 1205. lp. 3. p.

23. Aizkrauklē 1748. g. muižturi ziņo ģenerālkomisijai, ka viņi atlaižot

zemniekus saulei noejot, jo tādā laikā viņi pirmdienās ierodoties darbā, bet

pērminderi nosaka, ka viņi sanākot uz darbu pirmdien pusdienā un atlaisl

viņus atlaižot sestdien naktī. (Bvp 1748, 1. lp.). Ropažos 1729. g. Podkaišu

pērminderi sūdzas, ka viņus tik briesmīgi izdzenot pa darbiem, ka netiekot

baznīcā 5—6 nedēļas no vietas. Pēterupē zemnieki saka 1726. g., ka lab-

prāt vēlētos katechizāciju, bet bieži darbi aizkavējot viņus.

24. Sk. tuvākas ziņas Bvp 1748, par Gaujienas zemnieku apstākļiem ari

augšā 262. lp.
25. Bvp 1739, 348. b. lp. 26. Bvp 1748, 15. a. lp.
27. Bvp 1726, 1729 un 1739, Allaži un Ropaži.
28. Baerent — Die kirchl. Zustānde, 235. lp. min vairākkārtēju at-

zīmi Āraišu bg.: „visi vācieši bij mājās, bet ne baznīcā". Bvp 1726 bieži at-

zīmēts, ka mācītājs sprediķo arī vāciski, ja ir klausītāji („wenn auditores").

Burtniekos un Lēdurgā deva rīkojumus nevilcināt latviešu dievkalpojuma sā-

kumu, ja vācieši nav atnākuši desmitos. Ēvele nolika vācu dievkalpojuma sā-

kumu no vienpadsmitiem uz deviņiem, lai nekavētu latviešu grēksūdzi. —

Par lielu pretimnākšanu vāciešiem liecina J. E. Hinkeldeija vārdi, ka viņš
turot vācu dievvārdus arī vienam pašam vācietim (Bvp 1740).

29. LLO, 29. un 672. ss. lp. Sk. augšā 483. ss. lp.
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30 Bvp 1730 (X), 1231. lp.
31. PH: Franckes Nachlass, Kasten 28, n. 156 — J. Lodera vēstule,

trūkst beigu un datuma, apm. no 1725. g. Sk. augšā 450. lp.
32, Bvp 1748, Tirza

11. nodala.

1. L. Adamovičs — Latvieši un katoļu baznīca un Latvieši un evanģ.
baznīca.

2. Ģenerālis Hallarts un viņa kundze ieņēma izcilu stāvokli pie Pētera

Lielā galma. Arī Vidzemē ģenerāliem mēdz dēvēt par „eine vornehme Standes-

Dame" (Piem., J. B. Fišera priekšvārds bībeles 1739. g. izdevumam, sk. ari

Tetsch — Curlānd. Kirchengeschichte 111, 116. lp.). — B. f. Kampenhauzens

bij ilgu laiku Vidzemes bruņniecības uzticības persona pie Krievijas ķeizaru

galma un gādāja tur par bruņniecības privilēģiju apstiprināšanu un interešu

aizstāvēšanu. Viņš bij arī landrāts no 1721. līdz 1744./1745. g., kaut gan

bieži nemaz nedzīvoja Vidzemē. — Sk. Adamovičs — Studijas, 62. ss. un

71. ss. lp.

3. RD 1745, 77. lp. tēlo ģenerālleitenanta B. f. Kampenhauzena ierašanos

pie landrātiem bruņniecības namā Rīgā. Stingros vārdos viņš protestē pret

viņa personas iejaukšanu hernhūtiešu lietā un izteic sarūgtinājumu, kas viņam

nodarīts, izlaižot viņa brālēna vārdu no bruņniecības matrikula. Viņš kate-

goriski atteicas palikt landrāta amatā, no kura bij atlūdzies jau 1744. g.

Ja negribot matrikulu grozīt, tad lai pavisam izslēdzot no tā viņa ģimeni.

4. L. Adamovičs — Studijas, 45. ss. lp.
5. A. Vīto1 s — Baznīcas grāmatu ziņas utt., 60. lp.
6. Kampenhauzena memorands 1. c, 1707. lp.
7. Bvp 1739 (X), 1168., 1507., 1478. v. c. lp. — Bvp 1740, 65., 124.b.

v. c. lp. i

'

;

8. PH: Franckes Nachlass Kast. 28, Nr. 34 Neuhauzena 25. VIL 1722.

datētā vēstule, sk. augšā 162. lp. — KA 1730 un 1731: Neuhauzena lieta ai

Ģeru Juri un Rieviņu Pēteri, sk. Adamovičs — Studijas, 60. s. lp. —

ABU: R. 19. G. a. a. Nr. 16, n. 4 - Blaufusa vēstule.

9. Sk. augšā 441. ss. lp. 10. Schrifftl. Vota Nr. 49.

10-a. Sk. augšā 85. ss., 403. lp.
10-b. IMM 1928. 11., 57. lp. — Lenca dati. Hinkeldeija ziņojuma

turpinājumu sk. nāk. 424. lp.
10-c. Sk. 207., 292., 400., 503. v. c. lp.
10-d. KA 1735: vēstule datēta 12. XII.

11. IMM 1928. 11., 54. lp.
12. Kurze Relation, 14. s. lp. Sk. augšā 342., 525., 537. lp.
13. Sk. augšā 526. lp.
14. KA 1732: Klembkena vēstule, datēta 12. I. Sk. augšā 327. lp.
15. ABU: Ķīša Pērēja un Ķiegaļa Pētera dzīves stāsti. Sk. 12. nod. 22. piez.
16. Sk. 5. nod. 20. piezīmē minēto Skangaļu Jēkaba dzīves stāstu.

17. Bvp 1748, Lazdonas draudze, 140. lp. — Kleinhempela un Fantera
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ziņas sk. Ber. d. Past. 11, 72. un 27. lp. Še laikam jau brāļu draudzes

atmodas ietekme, sk. augšā 558. s. lp.

18. Buddenbrock 11, 1205. lp. 4. p. (21. 111. 16%. izdotais regla-

ments). Sk. arī noteikumu Guberņas Pārvaldes 1687. g. sept. priekšlikumos

par skolām, ka katrā muižā jābūt ieceltam vīram (Vorbeter), kas varētu tu-

rēt rīta un vakara lūgšanas strādniekiem mācītāja vadībā un uzraudzībā.

(LR IV. Vol., 111. s. lp.).
19 Dati no attiecīgajiem Bvp un Hillner — o. c, 19. lp.
19-a. Saimnieku izvairīšanās no baznīcas un dievgalda stāvēja laikam

sakarā ar seno druvas un mājas kultu, sk. augšā 490. lp. Sal. uzskatu, ka

burvji neiet pie dievgalda. (A. Lerchis-Puškaitis — Latv. teikas VII,
686. lp.).

20. IMM 1928. 11., 57. ss. lp.

21. KO XI 8 nosaka, ka ķesterim jāsagādā tik daudz oblatu un vīna,

cik vajadzīgs. Bernhardija piedzīvojums atstāstīts viņa dienas grāmatā, sk.

57. piei

22. KA 1733: Mācītāju Gutslefa, Ukes, Korbera un Helviga raksts.

2? Sk. augšā 289., 298. lp.
24. Kristījamie vārdi ņemti no minēto draudžu baznīcgrāmatām; Cesvai-

nes datus apstrādājis A. Vītols „Baznīcas grāmatu ziņas utt.", 56. lp.
25. 17. X. 1687. g. noteikumi sk. 463. un 484. lp. un 34. piez.

26. Bvp 1740, 237. b. lp.
27. Valdības patents 1716. g. 2. janv. aizliedza likt šķēršļus zemnieku

laulībām, otrs patents 1733. g. 8. aug. atkārtoja pirmo un noteica, ka mā-

cītājs bez muižtura jeb pārvaldnieka zīmes nedrīkst ne uzsaukt, ne laulāt.

Šis patents bij jālasa otrās lieldienās kancelē. — KA 1730: Gerikes raksts

Virskonsistorijai.

28. KA 1730: Baltača Jāņa sūdzība un mācītāja Harnaka paskaidrojumi.
29. ABU: R. 19. G. a. a. Nr. 3, n. 8-b — Einige Bemerkungen über

Lettland, d. d. 11. IX. 1746. Turpat R. 19. G. a. Nr. 14, n. 6-a — Kurze

Relation (sk. 12. nod. 23. piez.), 125. lp.
> 30. Annotationes, sk. augšā 102. s. lp.

31. Lundstrom — Bidrag, 276. lp.
32. KA 1730: Chr. H. Vick'a raksts Virskonsistorijai, prod. 9. VI. 1730.

33. Sk. augšā 455. s. Ip. un 31. piez.
34. Buddenbrock 11, 1973.—1985. lp.: I. K. Majestāt erneuertes Edict

vom Fluchen, Schw6ren, wie auch Entheiligung des Sabbaths. Pēc Buden-

broka domām šis edikts stājās spēkā Vidzemē līdz ar 1686. g. baznīc-

likumiem. — Edikts pievienots KO izdevumiem.

35. Sk. tālāk 482. Ip. un 47. piezīmi.
36. Lundstrom — Bidrag, 263. un 276. lp.
37. LLO, 8. lp. un 570.—574. lp. — Abergl. Opffer.

38. L. Arbu so w — Die Einfūhrung der Reformation m Liv-, Est-

und Kurland, 44. lp. L. Adamovičs — Latvieši un katoļu baznīca, 186.

s. lp.
39. Buddenbrock 11, 597. lp. 2. piez.
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40. Bvp 1727 īpašs pielikums pie Gaujienas protokola, paša Einberga

rakstīts, 401. s. lp.: ~1720 d. 13 Juny Habe die offentliche Abg6tterey mit

Macht gestohret etc."

41. P. Šmits —
Latv. mitoloģija, 19262

,
22. un 48. lp. Hūpels (To-

pograph. Nachr. 111, 117. lp.), stāsta par avotu Zilajā kalnā, ko min arī

Latv. teikas (Sk. A. Lerchis-Puškaitis VII, 361. lp.).

41-a. H. v. Bruiningk —- Die Nach\virkung der Gegenreformation
m Livland (Sitzungsberichte Riga 1014—1921).

42. IMM 1928. 11., 60. lp.
43. KA 1730: Guberņas Pārvaldes raksts bruģu tiesai, dat. 31. VIL

43-a. KA: Index actorum dc annis 1738/1739 atzīme šādu rakstu.

44. Kampenhauzena memorands, 1. c., 1699. un 1702. lp.

45. P. Karb 1 o m a raksts žurnālā Inland 1736 Nr. 39. Sk. arī Blaufūsa

vēstuli no Ērģemes bez datuma (ABU: R. 19. G. a. a. Nr. 16, n. 4: „Bey uns

findet sich auch viel Abg6tterey, Aberglaube und Zauberev, obgleich heim-

lich und verborgen geschehen muss vvegen weltlicher Strafe" (iepriekš Blau-

fūss min misijas ziņas no Madrasas).

46. KA 1725: Jākobsa sūdzība, dat. 8. VI. 1725.

47. A. W. Hupe 1 — Topograph. Nachrichten 11, 1777, 192. lp.
48. LLO, 29. s. lp.: IX, Vom Bauer-Hochzeiten.

49. LLO, 672.-675. lp.: Wegen Baur-Hochzeiten.

50. Sk. 34. piezīmi, uz kāzām attiecas noteikumu X. un XIII. p.

51. LD 33111; Dienas Lapas etnogr. pielik., 1891., 115. lp.
52. KA 1737: Henča 9. X. datēta vēstule.

53. Ed. Kurtz — Die Jahresberichte der Gesellsch. Ješu usw., 183.

lp.: „Useling". P. Šmits — Latv. mītol. 19262, 42. s. lp.
54. Bvp 1713, Ērģemē: Einige machen zaune, bei denen sie opfern und

zwar die erstlinge von allem. Wenn sie korn māhen, bringen sie das erste

denen dahin nebst einer kanne bier. Bvp 1748, Alūksnē: Wenn diese Leute

(attālāko māju ļaudis) Roggen oder Gerste schnitten, so genossen sie eher

davon nichts, als bisz sie davon geopfert.
55. IMM 1928. 11., 64. lp.
56. Bvp 1739 Valmiera: „Nach dem dieser bey ein und der andren

Schvvelle nach dem Elka Deewu vergeblich sich umgesehen, wāre er end-

lich an einen Stein bey der Pforte gekommen, von welchem er gesagt:
dass der Elka Deews allda sey."

57. KA 1740: Bernhardija — Diarium ecclesiastic. Jurgensburgense.
58. L. Adamovičs — Pasaku motīvi vēsturiskos dokumentos.

58-a. 1731. g. 22. jūnija patents pamatojās uz senāta rīkojuma pa visu

Krieviju Aizliegts nodarboties ar buršanu un griezties pie burvjiem pēc

padoma. Burvjiem un viņu cienītājiem draudē miesas sods (pēriens) un nā-

ves sods (sadedzināšna).
59. ABU: R. 19. G. a. a. Nr. 16, n. 24

— J. A. Kellnera vēstule,; datēta

Valmiermuižā 31. V. 1734. st. v.

60. Sk. 32. piez. 61. IMM 1928. 11., 64. un 66. lp. 62 Turp. 62. lp.
63, Turp. 65. lp. 64 Turp. 62. lp. 65. Kurze Relation, 30. lp.
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66. IMM 1928. 11., 61. ss.; VAR V, 118. 67. VAR V, 162. s. lp.

68. ABU: R. 19. G. a. a.- Nr. 16, n. 22 — Kellnera 16. XII. 1732. da-

tētā vēstule. /

69. Kurze Relation, 31. lp.
70. KA 1720: ziņojums, ka ķempēniešu Zvīguļu Andrejs nodzīvojis ar

kādu sievieti jau 4 gadus bez laulības.

71. Historische Nachricht, 4. un 5. lp.
72. ABU: R. 19. G. a. Nr. 3, n. 8-b.

73. ABU: R. 19. G. a. 10-a. 74. Sk. 57. piezīmi.

75. Kurze Relation, 6. lp. 76. Berichte der Pastoren 11, 88. lp.
77. Turpat 54.-58. lp. 78. Turpat 5. un 80. lp.

12. nodaļa.

1. W. Jannasch — Erdm. Dorothea Grāfin von Zinzendorf, 26. s.

un 409. ss. lp.
2. Zinzendorfs Tagebuch 1716—1719, herausgegeben von G. Reichel

v. J. Th. Muller (Zeitschr. f. Brudergeschichte) I, 182. lp. IV, 25. lp.

3. LVA: Berichte der Pastoren etc. Vol 11, 21. s. lp.
4. Protokolla der Herren-Hutschen Commission 1743, Vol 11, 319. ss. —

Chr. Dāvida noklaušināšanas protokols; tad viņa paša ziņojumi par noklau-

šināšanu — ABU: R. 21. A. Nr. 24-b, n. 98 (1743. g. 17. febr. datētās

vēstules noraksts), sal. H. Plitt „Die Brudergemeine etc."; 1861, 139.—146.

lp. — KA 1743: Griinera noklaušināšanas protokola pirmuzmetums, datēts

Rīgā 3. X. 1743.

5. ABU: R. 19. G. a. Nr. 2, n. 1: Kurze Extract aus der Bruder Chri-

stian Dāvids und Thimotheus Fiedlers im Glauben, Gehorsam und Segen

gevvagte Reyse nach Liefland, 1729. und 1730.

6. Glabājas rokrakstā Hernhūtes brāļu unitātes archīva bibliotēkā.

7. Par D. Šulichu Chr. Dāvida 4. 11. 1730. datētā vēstule (sk. 11. piez.)

un Kurze Extract. Par brāļiem Sāmzemē sk. Krodz nieks o. c., 181. lp.
8. Th. Bechler — Christian Dāvid.

9. Gerh. Reichel — Die Anfānge Herrnhuts.

9. Kurze Extract, sk. 5. piez. L. Adamovičs — Ceļojums no Hern-

hūtes uz Rīgu 1729. g.

10. Chr. Dāvida nopratināšanas protokols, sk. 4. piez.
11. ABU: R. 21. A. Nr. 24-b — Briefe von Chr. Dāvid, n. 36 — 6.

XI. 1729. Rīgā datētā vēstule; R. 19. G. a. a. Nr. 18-a Allgemeiner Brief-

vvechsel mit Livland 1730—1757, n. 1
— Dāvida 4. 11. 1730. Rēvelē datētā

vēstule; turpat n. 7—9 viņa Valmiermuižā 4. V., 2. VI. un 13. VI. 1730.

datētās vēstules; R. 21. A. A. Nr. 24-b, n. 37—39, Rēvelē 22. 11. 1730.

datētā vēstule, — Valmiermuižā 1. IV. un 3. VI. 1730. datētās vēstules.

12. J. Lodera vēstule uz Halli, datēta 1742. g. 14./25. februārī. — ABU:

R. 19. G. a. a. Nr. 16, n. 3. J. Loder — Kurtzer Bericht von der ver-

gangenen Herrnhuterey m Liefland (izdevumā: Das Examen des kaiserlichen

Lycei etc, Riga 1750).
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13. Histor. Nachricht etc. 10.—12. lp. Sk. ari L. Adamovičs — Pir-

mie brāļu draudzes sūtņi Rīgā 1729.

14. Bruiningk — Das Geschlecht von Bruiningk, 112. ss. lp.

15. ABU: R. 19. G. a. a. Nr. 17-b, n. 154 — Lodera 27./16. VIL 1730.

datētā vēstule grāfam Cincendorfam, atbilde uz grāfa 19. VI. datēto.

16. Raksts par D. Ničmani žurnālā Der Bruderbote XXV, 1887, 287. lp.

Izvilkums no D. Ničmaņa dienas grāmatas, ko viņš rakstījis, uzturēdamies

Baltijā — ABU. — Ģenerālienes Hallartes un grāfa Cincendorfa sarakstīšanās

1735./1736. — ABU: R. 19. G. a. a. Nr. 17, n. 5-9-

--17. Bruiningk, 145. lp.

18. LVA: Berichte der Pastoren, 76. s. lp.; ABU: R. 19. G. a. a. Nr. 17-b,

n. 193 un 194 — divas Sprekelsena vēstules grāfam Cincendorfam, datētas

23. IX. Valmiermuižā un 24. IX. 1736, Straupē. Laikam Sprekelsens vēl pēc

šīm vēstulēm braucis uz Rīgu, lai satiktos ar grāfu.

19. ABU: R. 19. G. a. a. Nr. 17-b, n. 93 un 94.

20. Aug. Gortl. Spangenberg — Leben usw., 983.-992. un 1532. lp.

— J. W. Croger — Geschichte der erneuerten Brūderkirche I, 1852.

304. ss. lp.

21. ABU: R. 19. G. a. a. Nr. 17-a Hallartes un Kampenhauzena vēstules;

turpat Nr. 17-b Barlacha un Lodera vēstules; sal. arī turpat Nr. 16, n. 55

un 56 — Lodera vēstules 1750. g. un viņa Kurtzer Bericht, sk. 12. piezīmi.

22. ABU: R. 19. G. a. a. Nr. 2-d. — Diarium 1771 ar Ķīša Pētera

dzīves aprakstu.
23. Viss turpmākais stāstījums izmanto plaši divus rokrakstus Hernhūtes

brāļu ūnitātes archīvā: R. 19. G. a. Nr. 14, n. 6-a — „Kurze Relation von

dem Anfang und Fortgang der Ervveckung m Liefland" un 507. lp. mi-

nēto Rancava „Historische Nachricht". Atsevišķi citi dokumenti būs minēti

par sevi. Sal. arī AHE XIV, Anhang 1751. g., 999.—1092. lp. — Historische

Nachricht von dem ganzen Verlauf der m Liefland eingefūhrten und wieder

gestohrten Herrnhuterev, kas balstās uz vienpusīgajiem 1743. g. izmeklēša-

nas datiem.

24. ABU: R. 19. G. a. Nr. 1, n. I—s — Cincendorfa vēstules Hallartei

par Zīlmani. Salīdz, arī Ber. d. Past. etc. 11, 53. lp.: Zīlmaņa ziņojums par

savu Valmieras darbību.

25. Bruiningk o. c. 145. s. lp. Uzņemšanas datums Kurze Relation,

39. lp.

26. ABU: R. 19. G. a. a. Nr. 17-b, n. 188 un 189 — Zīlmaņa vēstules

no Valmiermuižas grāfam Cincendorfam 1. V. 1738. un Blaufūsam.

27. ABU: R. 19. G. a. Nr. 1, n. 11.

28. H. Enzeliņš — Skolu lietas Kauguru pagastā (IMM 1928. II.),
524. ss. lp.

29. Common Praver pirmizdevumam vācu valodā pievienotā sarakstā.

30. Blakus 23. piez. minētiem senrakstiem izlietoti arī Bruninka un Zīl-

maņa ziņojumi Ber. d. Past. 11, 3. ss. un
• 53. ss. lp.

31. Dāvida vēstule datēta Valmieras diakonātā 29. V. 1739. un sūtīta,
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liekas, Fīrortam Rēvelē. (ABU: R. 21. A. Nr. 24-b', n. 91). Krīgelšteina
vēstule turpat, R. 19. O. a. Nr. 8, n. 43.

32. Sal. Sprekelsena raksturojumu, Ber. d. Past. 11, 80. lp.
33. ABU: R. 19. G. a. Nr. 7-b — Collectanea den Lammsberg m Lief-

land betreffend '1744—1767. Šipanga rokraksts 33.-38. lp. Protocolla etc.

I, 43. ss. lp. arī īss telpu apraksts. Pamatlikšanu tēlo Valmieras pilsētas
vecākais BuŠs nopratināšanā, sk. Protokolla 11, 1157. Ip. — Izmeklēšanas

komisija 1743. g. domājās pierādījusi, ka baļķi tomēr ņemti no kroņa me-

žiem, skaitā kādi 4000.

34. Sk. ABU: R. 20. B. Nr. 9 — Diaria der Grāfin Erdm. Dorothea v.

Zinzendorf, n. 7. sub. 10. XI. 1742. Jeb vai 1741. 9. septembra iesvētīšana

attiektos uz agrāk minēto saiešanas māju un 1739. g. patiesi uzcēla tikai riju?
35. Ber. d. Past. 11, 186.—190. lp. Aprakstā minētās dziesmas atroda-

mas 1742. g. izdotajā „Ortas grāmatiņā". Ceļā Lenčs bijis no 23. XII. 1741.

līdz 3. I. 1742.

36. Hist. Nachricht, 47. lp. piezīme.
37. Sk. 5. nod. 20. piez. un papild. pie 434. lp., XV. s. Ip.

38. H. Enzeliņš — Atskats Trikātas novada senatnē, 24. Ip.
39. Sk. 31. piez. minētās vēstules un ABU: R. 19. G. a. 1, 2

— Extracte

aus Briefen, Conferenzmaterien betreffend — izvilkums no Dāvida vēstules

17. 11. un 26. 111, 18. IV. un 24. IV. 1740.

40. LVA atrodas Berichte der Pastoren betr. die herrnhutische Bevve-

gung 1742 un Protokolla der Herren-Hutschen Commission 1743.

41. Augšējā tēlojuma dati ņemti no Ber. d. Past. 11, no mācītāju Dīca,

Hinkeldeija, Lenca, Meija un Štauves ziņojumiem.

42. Sk. 39. piez.: Buntebarta vēstule 27. 111. un Chr. Dāvida — 24. IV.

1740.

43. Bvp 1744 un Protokolla I. sēj.; Protocolla Inquisitionis, derjenigen,
so sich bey Haltung der General Kirchen Commission m puncto des Herrn-

hutischen Wesens im Roopschen Kirchspiel geāussert Anno 1744, d. 22. Febr.

bis 9. Martii.

44. Sk. 39. piez. Chr. Dāvida 24. IV. 1740 vēstule.

45. Bvp 1740 Rauna; Ber. d. Past. 11, 143.—146. lp.

46. Sk. 37. piez.

47. Šīs un turpmākās ziņas smeltas no mācītāju Meija, Štauves un pa

daļai Hinkeldeija ziņojumiem, Ber. d. Past. 11.

48. Smiltenes draudzes apstākļu tēlojums pamatojas uz Bvp 1740, Ber.

d. Past. 11, 179.—182. lp. un KA 1743: F. Behrends'a ziņojums izmeklē-

šanas komisijai.

49. Sk. 38. piez.
50. Par Zēmeli piezīme ABU: Buntebarta Einige Bemerkungen 11. IX.

1746. Gotscheda ziņojums un spriedums, sk. Ber. d. Past. 11, 127.—130. Ip.
51. ABU: R. 19. G. a. Nr. 3, n. 12

— Vietu saraksts un dati par

brāļiem Vidzemē 1749. g. Turpat R. 19. G. a. a. Nr. 17-b, n- 195 — Sprekel-
sena 11. IX./31. VIII. datētā vēstule.
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52. ABU: R. 19. G. a. 1, 2
— Chr. Dāvida 17. 11. 1740. vēstules

izraksts; R. 19. G. a.a. Nr. 16
— Lodera 25./14. 11. 1742. vēstule. —

Protocolla I: Protocollum Commissionis betreffend die m der Māhrischen

oder Herrnhutschen Briider Sache zu Dahlen vorgenommenen Untersuchung.

53. ABU: R. 19. G. a. Nr. 2 Reise Diaria — n. 4. Chr. Friedr. Vun-

derlinga ziņojums par piedzīvojumiem Rīgā, dat. 18. XII. 1740. Rēvelē; R. 19.

G. a. a. Nr. 17-b, n. 107—119 Blaufūsa vēstules uz Hernhūti 1739—1745.g.;

iepriekšējā piezīmē minētā Lodera vēstule. — Protokolla 11, 1185.—1233. lp.
— Blaufūsa nopratināšana Valmierā 1743. g. 11. un 13. jūlijā, ziņas par štein-

haueru un Ortelu, 83. un 161. lp. —
Bīfera vēstuļu noraksti, Fasc. Alleg. 53.

lp. un AHE XIV., p. 1033. KA 1736: kāds raksts, ko parakstījuši Matthias

Steinhauer, Elste der Mastenbraker, Hindrick Krasting, Āltermann des Fi-

scher-Amts, Joh. Steinhauer, Johann Krasting v. c.

54. W. L. Kolbing — Die Geschichte der Verfassung der evang. Brii-

derunitāt m Deutschland, 1900, 10. s. lp. Cra n z — Alte und neue Bruder-

.historie, 324. lp., Spangenberg, 1533. s. lp.
55. Grāfienes diena grāmata par Vidzemes ceļojumu, sk. 34. piez.
56. ABU: Buntebarta diārijs, par 1743. g., rakstīts Jērakalnā.
57. W. Jannasch o. c, 237. ss. lp.
58. Sk. 56. piez.
59. Sipangs, 135. lp.
60. ABU, dzīves stāsti, sk. augšā 349. lp., 433. ss. un XV. s. lp.

61. L. Adamovičs — Latv. brāļu draudze, 63. ss. lp.
62. JA 1744: Nr. 111. — Bock'a iesniegums.

63. Izteicieni no Berichte d. Pastoren, 88., 146., 157., 179. v. c, vai-

rākos gadījumos tur ierakstīti latviski. „Plauk pahter" Straupes izmekl. pro-

tokolā, „grēku pirts" Bērendsa ziņojumā; sk. 48. piez.

64. Sk. 11. nod. 29. piez.
65. L. Adamovičs

— Latvieši un evanģ. baznīca, 219. ss. lp.
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PIELIKUMI

1. pielikums,

a) LATVISKI DRAUDŽU NOSAUKUMI RĪGAS APRIŅĶĪ.

B. f. Kampenhauzena Bvp 1739 pielikumā 1681.—1686. lp.

Walmera-Basniza. Adafch - 8., Westerotte un Ilkenne.

Rubbena-B. Pehter Uppe -B.

Lehdurga-B. Turreide-B. Skultes -Basniza.

Krimmalda- B. Leep Upp - B.

Siggulde - Basniza. Sallatz -B.

Allafche -B. Limbusche - Basniza.

Roposche - B. Allojes -B.

Mahlpille Basniza. Dikkeln - B.

Leelwardes -8., bet Leehvahrdes Mattihs -B.

muifcha. Burtneek - B.

Uxkull -B. Masfe Sallahts- Basniza.

Sallespille -B. Rujenel -B.

Dohles -B. Ehrgemes - B.

Diinemūndes-B. Luhgufch - Basniza.

Meņģeles -B. (Zarnikau). Ehweles -B.

NB. Ar vārdu baznīca tulkots vācu Kirchspiel. Šai sarakstā ir arī katras

draudzes latviskie muižu vārdi. Saraksta kārtība atbilst vīzitācijas gaitai.

b) NAUDU TABULA.

1 sudr. rublis = s/4 Alberta valsts dāldera.

1 Alberta valsts dālderis (Reichstaler Alberts) = 80 vērdiņu nominālā vērtībā.

1 orta =Vi valsts dāldera, vai 1/3 ejošā (courant) dāldera.

1 pimberis (Fūnfer) = Vie dāldera vai yl2
dāldera.

1 mārka = 2 vērdiņi (Ferding) jeb baltie (Weissling).
1 vērdiņš (Ferding) = Vs pimbera.
1 v. dālderis =z 4 ortas r= 16 pimberi* = 40 mārk. = 80 vērd. = 90 graši.

1 orta = 4 pimberi «= 10 mārk. = 20 vērd. = 221/2 gr.

1 pimberis = 2i/2 mārk. = 5 vērd. = 55/8 gr.

1 mārka
—

2 vērd. = 21/ i gr.

1 vērd. = iy8 gr.

1 dāld. šiliņos — 15 mārku = 30 vērd. = 337 igraš. = 90 ejošu grašu.
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2. pieliku ms.

MĀCĪTĀJMUIŽU LIELUMS (VĒRTĪBA).

Papildinot J. Bērziņa savāktos datus (sk. Literatūra 17) ar Bvp datiem,

dabūjam šādu tabulu, kuras skaitļi gan neliekas absolūti pareizi. (Sk. piem.

Kalsnavu, Piebalgu). * norāda uz papildu ziņām apakšā.

Arkli Arkli Arkli Arkli

Draudze priekš 1711/1712. g. 1726/1727. g.
_

1739/1740.g.

Ziemeļu kara revīzija ģenerālvīzitacija vai 1748. g._
ģeneralvīzitacija

Ādaži * 7« izpost. apm. Vs lh

Aizkraukle * 1 2

Allaži* 1 8/s
SA

Vangaži — nav zemes.

Aloja *

AtaKsnc- 2V2
1 11/»l1/»

Apukalns * 17*

Āraiši* 17* 9U 1 lVs

Bērzaune* 17* 5A

Burtnieki 3 1/* s/s 2 7/s 3

Carnikava — nav zemes.

Cesvaine* 11/*l1/*
Cēsis* 2V* 17* 27s

Daugavgrīvā * (»/4) s/e 7* 7* V*

Dikļi *

Dole * 1 7s

Dzērbene* 3U 7a 7*

Drusti

Ērģeme* 1 s/8 1 1

Ērgli* Vs i/s 3/?

Ēvele* 74 7s 74

Gaujiena * 1/z—7*

Gulbene 17* »/* 7» 7*

Ikšķile 1 izpost.

Salaspils *

Jaunpils* 74 »/8 7, V*

Jaunpiebalga* 17* 17*
Kalsnava* 17s l»/8? V« 1

Vietalva

Koknese *

Krimulda »/B izpost. 74 74
Lazdona* 74

? 7,

Lēdurga 17, 74 7s

Turaida

Limbaži 13/4 i/2 i»/8 is/4

Katriņa — nav zemes.

Lielsalaca IV, 3'
B

3L

Ādaži *
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Arkli Arkli Arkli Arkli

Draudze priekš
_

1711/1712. g. 1726./1727.g. 1739/1740.g.
Ziemeļu karā revīzija ģeneralvīzitacija vai 1748.g.

ģenerālvīzitācijā

Lielvārde 7« 1 /z

Lieljumprava — nav zemes.

Liepkalns* V* V* V*

Liepupe* 1 7s 74 lh

Liezere * V* izpost.
lļ<> lh

Lugaži* 17i 1 11/*l 1/*

Valka *

Ļaudona* 11 1

Lubāna

Madliena*
izp. 1 1

Matīši* IV4 % 17* 11/*I1/*

Mazsalaca *
1 5/a 1 1

Mālpils * 1

Nītaure* 74 7* »/4

Palsmane *
V*

Aumeistere

Pēterupe
*

Piebalga* 17* 17s? 1 11/*l 1/*

Rauna* V/4 7, 1 1

Ropaži* 1 i/2
7 /8

Rubene *

Rūjiena* i»/4 1 178

Sigulda* »/4 V, 7,

Skujene* IV2
1 v/a

Skulte — nav mācītājmuižas.
Smiltene* 27* 17s 1 278

Straupe *

Suntaži *

74 78

Tirza* */ 8 *ļa V2lh
Trikāta* 3 18/8l8/8 3

Umurga * 1

Valmiera *
374 278

Vestiena 7, l U

Ādažu mācītājmuiža. 1739. g. 3 lates (lauki) pa 7 pūrvietām katra; puse ap-

ļaužota un iznomāta namdarim Niklāvam Goldšmīdam, otra puse neap-

Jaužota.

Aizkraukles mm. Bvp 1677. g. uzdoti 2 arkli; 1727. g. saka, ka neesot

mērīts; 1748. g. veci pērminderi vērtē ne vairāk kā 1 arklu. Izsēj 25

pūru rudzu un tikpat miežu. Mācītājs atsaucās uz kādu robežu noteik-

šanas dokumentu no 1654. g. (Bvp 1748, 12. lp. noraksts).

Allažu mm. Bvp 1726. g.: izsēj 8 pūrus rudzu, 8 miežu un 6 auzu; 1739.g.:

ik pa 6 p.
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Alojas mm. Bvp 1739. g.: izsēj mācītājmuižas zemē 14 pūrus, kopā ar mežu

zemēm (Buschlānder) 25 pūrus.

Alūksnes mm. Bvp 1727: izsēj 24-25 pūrus; 1748. g. 40 p. rudzu, 26 p.

miežu un 28 p. auzu.

Apukalna mm. nodibināta 1732. g.; 1748. g. izsēj 25 p. rudzu un 20 p. miežu.

Āraišu mm. Bvp 1740 konstatē, ka 1688. g. protokolā bijis 1 arkls, bet

jaunā revīzija pielikusi klāt i/g arkla.

Bērzaunes mm. Bvp 1727: neizsēj vairāk kā 15 pūru.
Cesvaines mm. Bvp 1727: izsēj vislielākais 30 pūrus; 1748. g. 40. p. rudzu.

Cēsu mm. Bvp 1724/1727: izsēj vislielākajā latē 30 pūru.

Daugavgrīvas mm. Zviedru laiku Bvp uzrādīti 3/4 arkla. Pēc Ziemeļu kara

atzīmēts, ka ūdens pārpludinājis un padarījis zemi nederīgu. Bvp 1739.

iesēj tik 6 pūrus.

Dikļu mm. Zemi šaipus upes paņēmusi apstrādāšanā Dikļu muiža un lietojusi
netraucēta līdz 1736. g.; vēl 1739. g. atdošana nav nokārtota un lauki

neapsēti. Viņpus upes mm. zeme visu laiku atmatā. Sk. augšā 119.

un 134. lp.
Doles mm. Bvp 1726: izsēj 25 pūrus, 1739. g. — 30 pūru, bet uz Mārtiņa

salas vēl 19—20 pūru, sk. Salaspils.
Dzērbenes mm. Bvp 1732: i/3 arkla, bet ievērojot slikto zemi jaunajā revīzijā

pielikta vēl 1/i arkla no Dzērbenes zemnieku zemes ar vārdu Dī-

riķis (Dirich).

Ērģemes mm. Bvp 1739: izsēj 22 pūrus rudzu, 15 miežu un 18 auzu.

Ērgļu mm. Bvp 1727: izsēj 12y2 pūrus rudzu; 1740 — 15 pūru.
Ēveles mm. Bvp 1726: izsēj 40 pūrus visās 3 latēs; 1739: latēs ir 21 līdz

pāri 30 pūrvietas.

Gaujienas mm. Bvp 1727: izsēj 25—27 pūrus. 1748. g. izsēj tikai 14—15

pūrus, jo Gauja aizskalojusi daudz zemes. Nomināli skaita 1 arklu,

pērminderi saka i/2—3 '± arkla.

Jaunpils mm. Bvp 1740: mācītājs saka — % arkla, muižas īpašnieks — vajaga
būt vairāk, jo atņemtās skolas zemes vietā pielikts klāt Dzeņu ciemats,

kas esot i/2 arkla liels.

Jaunpiebalgas mm. Bvp 1727: izsēj 25—26 pūrus.
Kalsnavas mm. 1748. g. izsēj 30 p. rudzu un 15—16 p. miežu.

Kokneses mm. Esot šņoru zeme. Bvp 1727: izsēj 17—20 pūru; 1748. g.

27 p. rudzu un 26 miežu.

Lazdonas mm. Nāca klāt jauni zemes gabali līdz ar patstāvību 1731. g.

Bvp 1732 rakstīts, ka 1727. g. uzdots 1/2 arkla. Bvp 1727 teksts lie-

kas labots. 1748. g. izsēj 27 p. rudzu, 9 p. miežu, 5. p. auzu un

3 p. griķu.

Liepkalna mm. Latv. pērminderi spriež 1748. g., ka lielums ap 1/2 arkla,

bet mācītājs atsaucas uz vaku grāmatu. Izsēj 10—12 pūru katras labības.

Liepupes mm. Bvp 1739: 1/2 arkla apļaužots, otra puse tukša; izsēj 28 pūrus.

Liezeres mm. Vislielākais izsēj 10 p. katras labības (Bvp 1748).

Lugažu mm. Bvp 1726: mācītājs atdevis daļu ķesterim, 1739. g. izsēj 30—60

pūru. Valkā mācītājam pieder 2 šņores zemes, pa 6 pūrvietām latē.
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Ļaudonas mm. Bvp 1727: izsēj B—9 pūrus. Bvp 1748: 26—27 p. rudzu,

līdz 18 p. miežu.

Madlienas mm. 1740. g. izsēj 12 pūru,

Matīšu mm. Bvp 1739: izsēj 16 pūru rudzu, 20 miežu, 21 auzu.

Mazsalacas mm. Bvp 1739: izsēj 20—22 pūrus.

Mālpils mm. Bvp 1726: zeme bijusi agrāk pie pils, bet dragūni izmantojuši

to; tai vietā noteikts ekvivalents — Indriķa kalns (Hinrichsberg), kur

izsēj 30 pūru rudzu, 20 miežu un 20 auzu.

Nītaures mm. Bvp 1727: var izsēt tikai 10 pūrus, agrāk sējuši 18 pūrus;

1740. g. izsēj ap 24 pūru.

Palsmanes mm. Bvp 1740: izsēj 15—18 pūru.

Pēterupes mm. Bvp 1739: agrāk katrā latē sējuši 20 pūru. Līdz 1738. g.

zeme bij iznomāta krodzniekam un zemniekam Āķim (Ahke) par 16

dālderiem. 1739. g. sākumā rija vēl nav uzcelta; rudens sēja palikusi

neiesēta. Par to ģenerālleitenanta f. Mengdena kundzi soda ar 8 dāl-

deriem mācītājam par labu. [

Piebalgas mm. Bvp 1727: izsēj tik 17 pūrus rudzu. 1731. g. vīzitācijā mā-

cītājs apgalvo, ka viņam neesot ne pilns pusarkls, jo viņš neiesējot
vairāk kā 20 pūru rudzu un 7—B p. miežu, bet auzu reizēm vairāk,
reizēm mazāk nekā miežu. .

Raunas mm. 1740. g. izsēj 20—30 pūrus, kopā ar mežu zemi — pāri

par 30, pat 39 pūrus (1740. g.).

Ropažu mm./Bvp 1726: izsēj 16 pūrus katras labības, 1739. g. — 20t pūru.

Rubenes mm. Bvp 1739: uzdod 15—16 pūrvietas lielu zemes gabalu, bet

esot vēl kādi zemes gabali.

Rūjienas mm. Bvp 1726: izsēj ap 30 pūru katrā latē, 1739 izsēj 30 pūru.

Salaspils mācītājam pieder Mārtiņa sala ar Doles mācītāju uz pusēm; 1726. g.:

izsēj 16 pūrus.

Siguldas mm. Bvp 1726: izsēj 20 pūrus rudzu, 1739. g.
— 16 pūrus gal-

venās labības (Vorkorn).

Skujenes mm. Bvp 1727: izsēj 20—25 pūrus, 1740. g. kādus 30 pūrus.
Smiltenes mm. Bvp 1727: 1 arkls apjaužots, pārējais nederīgs. '

Straupes mm. Bvp 1744: izsēj katrā Jatē 17—18 pūru.

Suntāžu mm. Bvp 1726: izsēj 30 pūru rudzu.

Tirzas mm. Bvp 1748: Lizuma pērminderis apgalvo, ka vērtība esot 1 arkls.

Izsēj 25
p. rudzu un 30—40 p. miežu.

Trikātas mm. Bvp 1726: izsēj vislielākais 24 pūrus.

Umurgas mm. Bvp 1726: izsēj 20—30 pūru, 1744. g.: 30 pūru.
Valmieras mm. Bvp 1739: katrā latē 18 pūrvietu. Diakonāta zeme 30 pūr-

vietas 3 latēs (OV: Neuhauzena 19. 111. 1728. datētā vēstule, sk. augšā
127. s. lp.).
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3. pielikums.

PERSONU RĀDĪTĀJS.

a. Latvieši.

Personas, kam zināms maju vārds

citas — pēc priekšvārda.

Alvīžu Reinis — 479.

Ancis — skolotājs Mārsnēnos —

315, 544.

Andersons Aleksandrs — 303 s.,

315.

Andra Kaulacu Mārgieta — 474 s,

Andrējs — skolotājs Turaidā — 298,

459.

Andriev-Sviķu Miķelis —
446.

Anna — meita Lubertrencēnu muižā

— 550, 560.

Antiņa Dāvids — 555; XIII.

Antiņu saimnieks Lugažos — 308,
XII.

Anzuļu Mačs — 254.

Apiņu Līze — 566.

Apiņu Maija — 566.

Astīšu Pēteris — 549.

Auduļu Pēteris — 303, 314, 545, 547.

Auges Indriķis — 299.

Auniņa Vasilis — 443 s.

Auškas Mārcis — 565.

Auziņu Mačs — 499.

Ābolu Jānis — 493.

Āluža, Vasiļa sieva — 490.

Baba (Jaunraunas) — 359.

Babiņa (Valmiermuižas ?) — 350.

Baižu Līze — 567.

Baldoņu Jānis — 446.

Baložu krodzinieks — 441.

Baltača Jānis — 453.

Bebru Jaks — 476.

Beitiņu Pēteris (ķeipenieŠos) — 446.

Beitiņš (Ērgļos) — 117.

Benča Lauris — 359, 361, 550.

Bērenta Grieta — 62.

Bērents (Naukšēnos) — 491 s.

Bērtulis (vārdotājs Naukšēnos) —

478.

vai bijis uzvārds, atzīmētas pec ta;

Bērziņš Jānis — 298.

Bikara „Pikkere" Jānis — 360, 567.

Bikšu Pēteris — 568.

Bindu Pēteris — 262.

Birzgaļu Ansis, Baba, Miķelis un Pē-

teris — 566.

Bisenieka AnŠs
— 446.

Bisenieku Jānis — 215.

Bierņa meita (blomēniešos) — 553.

Blodziņu Baba, Jānis un Juris —

557.

Bļodnieku Krists — 444.

Boļa Jukums — 498.

Braukšas Jānis — XVI.

Brēžu Jānis — 296.

Brēžu Jēkabs un Miķelis — 558.

Briežu Miķelis — 435.

Brūvela Pēteris — 312, XIII.

Brūveru Andrējs — 446.

Bubulis, vārdotājs — 478.

Buļu Sīmanis — 551.

Buņķis (kaugurieŠos) — 523.

Cauņa meita (vērenieŠos) — 445.

Caurmesis sk. Andrejs.

Ceipu Anna — 567.

Cēja Anšs — 565.

Cēļa Mārcis — 551, 567.

Cipule, Ruckas m. saimniece — 551.

Cuncu Ansis — 259.

Cuncu Sīmanis — 488.

Daudziešu Anšs — 551 s.

Daukšu Jānis — 297, 305, 546 s.,

551; XII.

Dēliņa Anna — 567.

Dēliņa Maža — 567.

Dillītes Andžs — 360, 553.

Dīcu Krišus — 304, 315.

Draukšļu Jānis — 497.



622

Dronas Mārcis — 504, 555 s.

Dūdumu Mārtiņš — 213.

Dzellīšu Mādža — 359.

Dzeņu Indriķis — 471.

Dzērvīšu Brencis — 444.

Dzērvīšu Miknis — 479.

Dzirkaļu Indriķis — 446.

Eicēna Maža — 567.

Gaides Kača — 565.

Gaides Māris — 359.

Gailis Frīdrichs (Fr. Hahn) — 297.

Gaiju Kārlis — 296.

Galabendiņu Jēks — 462 s.

Gaužu Biernis — 131.

Gavēņa Andžs — 299, 305, 546 s.,

549 s., 560, 576; XII.

Gavēņa Juris — 547.

Glāzenieku Jēkabs — XI.

Glāzupju Indriķis — 427.

Grāvja „Jassne" — 471.

Grēveļu Sīmanis — 299.

Gribažu Sīmanis — 491.

Gribiešu Jānis — 147 s., 287, 289,

295, XI s.

Grinēnu Andrejs un Bērtulis — 489.

Grīviņu Maža — 567.

Grošu Miķelis — 304, 316, 541.

Grozu Ansis — 444.

Grūslēnu Toms — 209.

Gulbju Jānis — 298.

Ģeicenu Andžs — 213.

Ģevēku Anšs un Jānis — 548.

Ģērcenu Spricis — 53, 444.

Ģibža Marija — 356 s.

Ģierts, Palsmanes skolotājs — 313.

Ģīzes pusmuižnieks Andrejs — 559.

Harls, Johans Erichs, skolotājs —

299.

Ikaliņu Juris — 446.

Ilze (no Stākām) — 441.

Inķēnu Anšs un Jēkabs — 548.

Inķēnu Jānis — 299.

īļaku Juris — 549.

ležu Jānis — 553.

ležu Jēkobs — 553.

Jaunatu Jēkobs — 360.

Jaunatu Lauris — 278.

Jaunsalu Jānis — 303.

Jaunzemju Jānis, audējs — 558.

Jānis (no Kārķiem) — 303.

Jānis, kalps Siguldas mācītājmuižā
— 232.

Jānis, stārasts Skultē — 299.

Jānis (soms) — 493.

Jānis, skolotājs Drustos — 297.

Jānis, skolotājs Gaujienā — 258, 299

Jānis, skolotājs Palsmanē — 299.

Jānitmača Viļums — XI.

JeŠku Bromals — 499.

Jēks (no Stākām) — 441.

Jērciņu Marija — 350.

Jērnes Anna — 565.

Jucenu Jēkobs — 446.

Junkuriņu Mārcis — 567.

Jūriņu Mačs — 263.

Juris, kalps Īļakās — 549.

Jurīšu Anšs un Maija — 445.

Kainītis, valmieriešos — 127.

Kalnanamdena Pēteris — 557.

Kalnavēbera Jānis un Krišjānis —

557 s.

Kalnavēbera Maija — 568.

Kannenieku Toms —
490.

Kapapaļaidu (Kapupļaidu) Jānis —

497 s.

Kapu Marija - 442.

Kārēja Jēkabs — 544; XII.

Kaugars Jēkabs — 297; XII.

Kaugars (Kaugen ?) Kārlis — 297.

Kaula-Lezdiešu Kača — 475.

Kaulpūtēju saimnieka brālis — 44 1.

Kažauča saimniece — 553.

Kājiņu Jēcis un Juris — 550, 560.

Kāls Juris — 298, 300.

Kārkla krodzinieks — 446.

Klancis — XI.

Klauģu Indriķis sk. Auges Indriķis.

Klāmaņa Bērtulis — 316.

Klāvs - 267.
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Korlenu Jānis — 143.

Krastiņš (Indriķis?) — 562, 576.

Kreiļa Mārtiņš — 303.

Krišjānis, skolotājs — 555, XIII.

Krišjānis, Stefana dēls — 299.

Krūklanda Jēkabs — 544.

Kundziņa Mārcis — 360.

Kuņģēļa Jēkabs — 303, 359, 361, 565.

Kuplastes Anšs un Dārte — 559.

Kurļa Maža — 350.

Ķelpu Gustavs — 379.

Ķempis — 498.

Ķešu Stepis — 62.

Ķēdiņa Marija — 350.

Ķēpju Trīne — 351.

Ķiķu Ģērda — 445.

Ķinnu Jānis — 568.

Ķiūvu Andrejs — 441.

Ķīša Pēteris — 279, 344, 349, 352

ss., 361, 433, 515, 519 ss., 523 s.,

530, 572.

Ķiegaļa Pēteris — 349, 434, 572.

Ķuķēgu Baba — 274.

Lakstīgalu Pēteris — 299.

Laņģa Jēcis — 567.

Lapiņš J., māc. — VII.

Lācīšu Ilze un Jānis — 445.

Lāča Madža — 349, 537 s., 572.

Lāčastes Jānis — 360.

Lejasbauru Andrejs, Anna, Ilze un

Jēkabs — 568.

Lejasmenu Andrejs — 497.

Lejasmuižnieka leva — 557.

Lejasstupju Pēteris — 472.

Lejasvebera jeb Pīļumiesta Trīne un

Viļums — 568.

Letenu Indriķis — 497.

Lenc — 182.

Linde — 479.

Lipšu Toms — 471.

Libānu Ansis un Trīne — 567.

Lībesciema Anša Madaļa — 471.

Lībiešu Ivans — 472.

Līcis (ērglēniešos) — 117.

Līze, Muižas (Valmiermuižas) — 350

s., 565.

Līze — kalējiene Dole — 568.

Lielgaidēnu Mārcis — 218.

Lielgaiļa Mārcis — 303.

Lielgalvja Anšs (tēvs un dēls) —

550, 560.

Lielķīsis — 433.

Lielķīša Sīmanis — 303.

Lielstaidulis — 495.

Liepiņu Marija un Sīmanis — 445.

Liepnieku Jēkabs — 213.

Ložas Pāvils — 441.

Ložu Pēteris — 567.

Lubiņu Jānis — 359.

Lukstiņa Tenis — 555.

Lūpīša (Lubiķa) Jānis — 358.

Ļaidu Jaudis (dzelzavieŠos) — 499.

Mač -Kaulacu Anna — 447.

Made (Kalsnavas mācītājm.) — 215.

Maisiņa Jānis — 497.

Marieta no Labrenča muižas — 555.

Matiņu Brencis — 444.

Mazložu Anšs — 316.

Mazstrazdu Jānis — 218.

Mārcis, skolotājs Valmierā — 296.

Mārgieta (Dzelzavas muižā) — 498.

Medņa AnŠs — 567.

Meijas Pēteris — 477 s., 488 s.

Mellumu Ādams — 441 s.

Mesteru Jānis un Jespers — 379.

Mesteru Juris — 472.

Mežkunģēna Grieta un Tenis — XVI.

Mežkūrānu Anšs — 499.

Mērnieka Ansis — 555; XIII.

Miķelis, Andreja dēls, audējs — 558.

Miķelis (Valmiermuižas) — 303.

Milnašķu Juris — 497.

Misa, Miza Ansis — 286, 295 s.

Misiņš J. — 341, 606.

Meelot Jahn — 493.

Mucenieka Ansis — XIII.

Mizis (smilteniešos) — 144.

Nagliņu Jānis — 493.

Ņemnaudu saimnieks — 494 s., 501.

Pakalnieku Krišs — 298; VIII.

Pakalniešu Šķērsts — 489, 493.
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Pauča Anna un Jānis — 551.

Pauls (Paul, Paulchen, Pauli, Pau-

liņš ?, Paulijs) Melchiors — 186 s.,

197, 303, 310, 512 s., 516, 520.

Pauskas Kaspars — 303.

Pāvuliņa Jēcis — 565.

Pāvulēna (Paulena) Jecis — 526, 565.

Pāvuls, Oļu m. krodzinieks — 444.

Peivas Liberts — 443; XIV.

Peremiešu Sīmanis — 495, 498.

Pēteris, dzirnavnieks no Pučurgas
— 443.

Pēteris (Turnavas) — 311.

Pēteris no Skabja (Skāpes?) mājām
— 442.

Pēter - Kaulacu Baba — 423, 447.

Pētersons, Miķelis — 349.

Pinderu Jēkabs — 357.

Pinderu Pēteris — 359.

Pīcena Jēkabs — 567.

Pilāta Māris — 565, 570.

Pilāta Bērtulis — 477, 489, 491 s.

Pilāta kalps Ancis — 491.

Plaužu saimnieks — 446.

„Plessen", lauberiešu saimnieks —

445.

Pluģu krodzinieks — 493.

Podiņu Andžs un Lauris — 360 s.

Podiņu Mārcis — 567.

Poguļu Miķelis — 481, 504.

Priedes Mārcis — 358.

Priežu Juris — 549.

Prūšu Jēkabs — 477, 489.

Prūšu Māris — 490.

Puķe — 172.

Purviņu (pareizi: Urbiņu) Jēcis —

167, 297, 312.

Putnu Jānis — 551.

Pūces Pēteris — 299.

Raibekas Indriķis — 464.

Raņķis — 562.

Raudavišu Jānis — 547, 549 s.

Rāceņa Jēkobs — 358.

Rāceņu Jānis — 551.

Renča Baba — 567.

Rēžu Reinis — 471 s.

Rozēnu saimnieks (lauberiešos) — 446.

Rudzgaiļu Jērcis, Miķelis, Pāvels,
Pēteris — 443.

Ruģēna Anna — 349 s.

Ruģēna Juris — 303.

Rukšu saimnieks — 116.

Rūķa? (Ruker) Anna — 567.

Ruņģu Lūkass — 442.

Salakapūšļa Kristaps — 441.

Salniešu (Salenieku) Miķelis — 303,

315, 541.

Sausiņa Dāvids — 303.

Sālgožu Indriķis — 472.

Sēlieša Jānis — sk. Brēžu Jānis.
Sēlietis (kocenieŠos) — 127.

Sigātu Anna un Bērtulis — 567.

Sirlaku (Sillaku) Kača — 567.

Sīļu Mārtiņš — 464.

Simanēnu Kača — 350.

Sīmaņu Jānis — 445.

Skangaļu Jēkabs — 168, 279, 349,

434 s., 537, 546, 572; XV s.

Skujenieku Andrejs — 465.

Skundriķa Jānis un Marieta — 357 s.

Slaņķu Trīne — 567.

Slēdzeņu Juris — 446.

Smidzu Magusts — 471.

Sniķeru Biernis — 131.

Spreņa Anna — 453.

Sprosts (lizdēniešos) — 172.

Staļa Jānis — 544.

Staļa Juris — 305, 315.

Staņņa Jānis un Ots — 559.

Staparu Jānis un Made — 445 s.

Stārastu Jānis — 131.

Stepis, zvaniķis — 298; XI.

Stiķeņu Jānis — 567.

Stiķeņu Mārcis — 359, 550, 567.

Stīpnieku Anna — 567.

Stiebru saimnieks — 465.

Straubergs J. — 605.

„Streuse" Jānis — 379.

„Stuke" Baba — 567.

Stūrmaņu Mārtiņš un Tenis — 444.

Suņamēneša pusmuižnieks — 441.
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Susaru Līze — 490.

Sūles Murānu Mārgieta — 498.

Svākas Marieta — 555.

Sveipeles Jānis un Mare — 555.

Svelmbeķa Iniņš — 447.

Šķestera Pēteris — 303, 312, 354 s.,

361, 523 s., 526 s., 572, 576.

Šķestera Mārrieta — 523.

Šķībustu Jānis — 550.

Šnapsa Pēteris — 441.

Šteinhauers (Matīss?) — 561 s., 568,

576; XVI.

Tīrum-Naužēna Bērtulis — 553.

Tieču Stepis — 446.

Toms (Kārķu muižas) — 311.

Treimanis Čakstos — 442.

Trīne (Rīgā) — 351, 562.

Trumuļu Indriķis un Jānis — 446.

Urbiņu Jēks — sk. Purviņu Jēcis.

Upīšu „Glabs Puisch" — 445.

Utķena Birnis — 446.

Obeļu Pēteris — 359.

Vagaļu Marieta — 567.

Vaitiņu Jānis — 546 s., 549 s.s., 567,

576.

Vaišanu Indriķis — 445 s.

Vākšēnu Liberts — 555.

Vāveru Sīmanis — 207.

Vavuļa saimnieks — 488.

Vecoķeļķu Pēteris — 489.

Ventenu Jānis — 478, 492.

Vēdzele Dāvids — 298.

Vēru (Vēveru) saimnieks — 446.

Vēversviķu Aleksis — 444.

Vikuļēnu Andžs — 212 s.

Vimmežu Viļums — 471.

Vindēna Ansis — 442.

Virņu jeb Vierņu Reinis — 479, 491.

Vlboņu (Viboda) Anna un Jānis —

566.

Viķera Jānis — 567.

Vīķeles Reinis — 553.

Vlļumu Jānis — 488, 489.

Vieļēnu Pēteris — 567.

Zemīšu Brencis — 479, 491.

Zēmeles Mārcis un Pēteris — 555 s.

Zēmeles Jānis — 554, 556 un 576.

Zibeņa Anna — 555.

Zibeņu Baba — 567.

Zīle (ērglēniešos) — 117.

Zīparu Mārcis — 551.

Ziedu Andris — 445.

Zvirgzdu Indriķis — 368.

Zvīguļu Andrejs — 612.

Zviedru Indriķis — 559.

Žagatas Lauris — 567.

Žakaru Anna un Mārtiņš — 557.

b. Cittautieši.

Adolfijs Jak. māc. — 143, 194, 334,

411.

Albedylla f. - Nīrote — 206.

Albedvlla Gustaviāne f. — sk. Berg-
holce f.

Albedvlls Christers L, majors — 311,

315, 516, 518, 541 s., 553 s.

Alberti H.
— 432.

Andreā (Andreae) Jāk. (māc.) — 177,

180, 183 s., 190, 203, 278, 318,

334, 385, 391, 412, 574.

Anna, ķeizariene — 53, 178, 319.

Anreps f. — 576.

Ārense Zāra Marija — 217.

Ārenss ]~ māc. — 197, 206, 217.

Bachmanis D. — 127, 165, 277.

Bankavs J. Fr. — 429.

Barlachs Joh. Kasp., māc. — 196 s.,

200 s., 279, 303, 310, 377, 386,
518 s., 521, 523, 528 ss., 533, 553

s., 568; XI.

Barre dc la — sk. Delabarrs.

Baumanis Heinr., māc. —
410 s., 421,

560; XIII s.

Baumgartens G. F., māc. — 75, 150,

401, 489.

Baurs, ģenerālis —
121.

Bārents P., mācītājs — 299.

Bekers f.
—

595.
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Bergholce (reizēm saukta Birkholce)
Gustaviāne f. — 314, 543, 545.

Bergholcs Herrn. Fr. f. — 544.

Bergmanis Baltazars, māc. — 108,

122, 130, 144 s.s., 180, 183 s.,

196, 225, 233 s., 267 s., 272, 274,

398, 401, 407, 559; X.

Bergmanis G., māc. — 331.

Bergs Goth. Vilh. f. — 84, 96, 170,

210, 224.

Bergs, skolotājs Piebalgā — XI.

Bernhardijs Jeremija, māc. — 155,

192, 195 s., 198, 225, 235 s.s., 245,

313, 379, 398, 406, 444, 448, 494,
501 s.

Bestuževs Rjumins — 183, 275.

Beverts f., asesors 62 s.

Beverts — 557.

Bērendss (Behrends) Mich. — 171.

Berendss F., baznīcpriekšnieks — 552.

Bismarks L. A. f. — 14, 193.

Blfers (Biefer) Fr. Vilh. Ad. — 532,

539 s., 562, 564-567, 574; XVI.

Bīnemanis K. — 431.

Blnemanis (Bienemann) Bernh. Vilh.,

māc. — 334, 429, 431.

Bīnemanis H. B. — 431.

Bīrmanis (Bvrmann) — 532.

Bīrons E. J., hercogs — 319, 537.

Blaufūss Frīdr. Bernh., māc. — 83,

143, 183—186, 189 s., 196, 236,

246, 278, 305, 308, 311, 318 s.,

334, 377, 380, 385 s., 398, 401,
408 s.s., 412, 473, 500, 518, 520,
522 s., 557, 559-562; IX s.s.

Bilda (Blida) Leop. Joz., māc. —

183, 200, 400, 574; VII, XVI.

Bloks (Block) J. H., rektors — 167.

Blūcherts
— 127.

Boijs (Boy) f. — 548.

Boldts f. - 472.

Bornvasers P. Fr., māc. — 246 s.s.,

602.

Bons (Bohn) Cacharija, skolot. —

289.

Bons (Bohn) V. f., ģenerālis — 185,

517.

Boks (Bock) f., landrāts — 574.

Brauns K. Georgs, māc. — 148, 194,

196.

Brauns J. — 174 s.s.

Brauns V. J. — 213.

Breitenšteins — 445.

Breverns f. — 8 s., 64 s., 588.

Brumma (Brumm) — 351, 606.

Brumms Joach. — 187, 315, 512.

Brūno — 261 s., 278.

Brūninks (Bruningk) Fr. Just, māc,

prāvests —23, 83, 189, 194 ss., 199,

279, 304, 310, 347, 369, 377 s., 380,

386, 410, 415, 505, 517 s., 522,

526 s., 530, 532, 534, 539 s., 552,

554, 561, 563 s., 566 ss., 582; XI.

Brūninks (Bruningk) Heinrichs, ģe-

nerālsuperintendents —
7 ss., 15 s.,

22, 54 s., 59—64, 66 s., 71 ss., 78,

80, 82, 85, 91, 99, 136, 150, 161,

163, 169, 171, 177 ss., 181, 185,
188 s., 199 s., 203, 205 s., 218, 282,

293, 339, 411, 415, 511, 581, 589;
VII.

Buchholcs G. G., māc. — 62 s., 74 s.,

83, 171.

Buchholcs P. J., māc. — 169 s., 206.

Buchmanis J. F., māc. — 75, 79, 150,

191, 203, 225—230, 398, 402, 412,

587; X.

Budberga f. — 346.

Budbergs f. — 3.

Budbergs G. V. f., landrāts — 12—16,

82, 84, 92, 94, 97, 122, 132.

Budenbroks G. J. f. — 43, 468, 578

ss.; XV.

Budenbroks Heinrichs Goth. f., land-

rāts — 60, 73, 84, 170.

Budenbroks Kasp. Frldr. f., land-

maršals — 12—16, 82, 105, 168, 176

ss., 200, 581.

Budenbroks Kārlis Gustavs f. — 13,

84, 109, 141 s., 266.

Buntebarts Magnus Frīdrlchs — 303
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—306, 316, 334, 342, 344-347, 349,

454, 501, 520 s., 523—526, 528 ss.,

532—535, 537 ss., 554, 561, 568,

575 s.; XII.

Bušs - 165, 197, 614.

Būlova — sk. Hallarte.

Ceumerns f. — 256.

Cimmermanis — 366.

Cimmermanis Chr., māc. — 140, 149,

182, 194, 278; XI.

Cimmermanis J. A., māc. — 16 s.,

61, 110, 198, 415.

Cincendorfa Benigna f. —
sk. Va-

teville.

Cincendorfs N. L. f. — 105 s., 236,

245 s., 294, 301, 303, 315, 318, 344,

347, 353 s., 356, 505—508, 511,

513, 515-523, 534, 539, 541, 554,

562 s., 607; IX.

Cincendorfa Erdmute Dorotea f., dz.

Reuse - 505 s., 512, 521, 532,

561, 566, 572 s., 606 s.

Cincendorfs Christjāns Renārus f. —

358.

Cinzelijs (Zinselius) — 189.

Cīglers (Ziegler) Joh. — 316, 529,

541 s.

Cokels f. — 313, 593.

Choringijs A., māc. — 205.

Christīna, ķēniņiene — 5, 578 s.

Damms G. f., māc. — 587.

Dāns (Dahn) — 260.

Dāvids Christjāns — 245, 300, 305,

351, 400, 506—515, 522, 524-530,

536, 538 s., 560, 564, 574; XII.

Debrillijs (dc Brillv) Andrejs — 165.

Decijs N. — 431.

Delabarrs (dc la Barre) Rob. Fr. —

311.

Delabarra Christiāna, kundze — 123,

236, 246, 311, 561; IX.

Delabarrs V. Fr.
— 522.

Delagardijs (dc la Gardie) M. G. —

25, 44, 582.

Delvichs (Delwig) — 261 s.

Depkins Liborijs, mac. — 330 s.,

336, 429 ss.

Depriauda — sk. Priauda dc.

Dipels (Dippel) — 247.

Dies (Dietz) Goth. Joh. f., māc. —

194 ss., 415, 554, 574; VII s.

Dīcs (Dietz) Svante Gust., māc. —

61 ss., 74, 80, 84, 150 ss., 154, 260,

322 s., 331 ss., 337, 339, 429—

432, 587.

Dobers Leonh. — 355, 607.

Dreselis (Dressel) — 312.

Drubīns — 261, 278.

Dunkams, māc. — 168, 243, 589.

Dunkans J. Chr., māc. — 192, 195,

391, 559.

Duntens — 121.

Dūrens (Duhren) O. F. — 286.

Dūtchens (Dūtgens) — 561.

Einbergs Erichs, māc. — 75, 169,

247, 257—253, 277 s., 290, 367, 377,
379 s., 382, 398, 410, 450, 471, 479;

VIII, XI.

Eižens (Eisen) Joh. Georgs, māc. —

244.

Elizabete, ķeizariene — 346, 554, 574.

Elverss (Elvers) Kasp., māc. — 186,

561; IX.

Eskuchs Joh. Justs — 522, 528, 555.

Ēberss P. — 431.

Ēbercs (Ebertz) — 253-256, 277.

Fabrīcijs Chr., māc. — 186.

Fanters Joachims, māc. — 192, 194,

196, 435; XI.

Feige, māc. — 226.

Feodosijs, arehimandrits — 189.

Fike (Vicke, Vick) Chr. H., māc. —

76, 80, 155, 169, 177, 203, 207 s.,

496.

Fišers Joh. — 99, 151 s., 171, 269,
280 s., 300 s., 578, 597.

Fišers Jak. Benjamiņš, māc, ģenerāl-

superintendents — 15 s., 23, 62,

75, 82 s., 97, 99 ss., 108 s., 133, 169,
171—180, 189 s., 200, 208, 282 ss.,
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286, 290—295, 301, 303 s., 306,

309, 316, 318 s., 322, 339, 342,

344, 405, 411, 415, 426, 496, 517

s., 521 s., 528, 557; XII.

Fitkavs (Fitkau) Joh., māc. — 49, 75,
79 s., 137 ss., 169 s., 209 s., 275,

277 s., 401, 411, 453; VII s.

Fīdlers (Fiecler) Johans, saukts Bohm

— 508, 513 ss.

Fīdlers Timotejs — 508, 513, 515.

Fīrorts (Vierorth) Alb. Ant., māc. —

15, 165, 180, 184—191, 194, 197—

200, 204, 248, 512 s., 515, 517, 566.

Fītinghofs (Vietinghoff) Hermanis f.

— 221, 223 s.

Fītinghofs f., landrāts — 516.

Flemmings P. — 431.

Foits (Voit) J. L., māc. — 188.

Folkmaņa (Volckmann) kdze — 436.

Folks M. H., māc. — 587.

Fontīns Joh., māc. — 75, 150, 168.

Forhofs M. F., māc. — 155, 555.

Fosbeks (Vossbeck) J. J. — 75, 134,

150, 169 s., 174 ss., 243, 379; VII.

Folkerzāme f. — sk. Trautfetera

atraitne.

Folkerzāms (Volkersahm) V. G. f.

— 12 s., 71, 94, 144, 166 s., 313 s.

Francs G., māc. — 587.

Franke A. H. — 159, 162 ss., 171,

180, 186, 188 ss., 197 ss., 309, 340.

Franks, J. — 431.

Freilinghauzens Joh. Anastāsijs —

198, 341.

Freimanis Kārlis Oto f. — 84, 96;

VII.

Frick Abr. — 510.

Frīdrichs Vilhelms I. — 194.

Frolichs Zam. Lor. —
267 s., 326

ss., 336, 339.

Funke G. H. — 137—140, 209 s.,

277, 327, 453.

Funke Remmerts f. — 154.

Furekers, Chr. — 323, 330 s., 333 ss.,

338, 426, 429—433, 437.

Gaļīcins — sk. Korybuts-Galicins.

Gardijs dc la — sk. Delagardijs.
Gavēle (Gawel) Anna Helene f. —

314 s., 543.

Gavels (Gawel, Gaveel) f. — 519,
539.

Gecelijs (Gezelius) Joh. — 280.

Gecelis A. — 323.

Gerhards Pauls — 429—432.

Gerike, Gerke (Gericke, Ģercke) Joh.

Christofs, māc. — 83, 131 ss., 183

s., 203, 278 s., 377, 398/ 402, 406,

415, 426, 435, 437, 442, 453,

Gerngross Joh., māc. — 159, 188,

586.

Gersdorfs f. — 275.

Gerstenmeijers (Gerstenmeyer) Chri-

stofs, māc. — 74, 79 s., 137, 170,

204.

Gezēnius J. — 431.

Gigings H., māc. — 129.

Gleichs Daniels, māc. — 147 s., 158,

182 s., 192, 217—225, 287, 440, 442.

Glūks Ernsts, māc. — 156 ss., 280

s., 317, 322, 325, 330, 337, 339,

426, 440, 586.

Godeau A. — 276.

GotŠeds G., māc. — 134, 196, 243,

308, 401, 452, 554, 556; VIII.

GotŠeds J. Chr. — 196.

Grasmanis Andrejs — 515.

Grābavs G. Chr. f. — 596; VIII.

Grāvens A. — 16, 318.

Gregors, Hernhutes pilnvarnieks —

501.

Grochovskis — 378.

Grothozs f. — 137.

Grūnbeka Estere — 351, 566, 606.

Grūners (Grūnerts) J. J., māc. —

132 s., 183 s., 203, 278, 373, 377,

401, 506 s., 510, 512 s., 515, 560;

XI.

Gustavs Ādolfs — 582.

Gutslafs (Gutslaff, Gutsleff) Hein-

richs, māc. — 187.

Gūldensfaedt, A. — 592.

Gūldenhofs f. — VII.
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Gvllenloode Christiana — sk. Dela-

barra kundze.

Hadvigs Mārtiņš — 520, 528, 541

ss., 564.

Haeght W. van — 276.

Haecker Joh. — 510.

Hafsteins f. — 211, 278.

Hāgemeisters f. — 16.

Hāgens Fr., māc. — 196.

Hallarte Magdalēna Elizabete f., dz.

Būlova, atr. Leijone — 107, 128,

164, 168,179s., 185 ss., 189,197, 190,

301, 303 ss., 310, 315, 318, 342 ss.,

346, 386, 499, 503, 506, 509 s., 512—

516, 518-523, 528-532, 534—537,

539, 555, 566, 569.

Hallarts Ludv. Nik. f. — 164 s., 168,

171, 183, 185 ss., 189, 310, 503, 506,

609.

Hanzens (Hansen) Ģerts — 347, 529,

542.

Hardels Chr. — 548.

Harnaks N. F., māc. — 152, 183,

215, 255, 391, 398, 402, 406 s., 414,

453, 552.

Hartungs J. H. — 318.

Hastfers Joh. — 30, 153, 466, 580,

583.

Haumanis Chr., māc. — 13, 83,

168, 177, 185 s., 188 s., 506, 508,

510, 560; IX.

Hāns (Hahn) Chr. f., māc. — 150,

587.

Hāze F. V., māc. — 125 s., 132 s.,

183, 203, 208, 395, 393, 401; VII.

Hāfners Joh. Kaspars — 522, 543 s.,

548, 552.

Heims Joh. Ernsts — 305 s., 529

s., 532 s., 539, 552, 567.

Heldts H. — 430.

Helmbolds L. — 431.

Helmersens — 84 s., 208.

Henčs Ēvalds Gotlībs, māc. — VI.

Henčs (Hentsch) Chr. Goti., māc. —

124 ss., 136 s., 195 s., 256, 406, 435.

Herbers — 445.

Hercogs J. Fr. — 432.

Herling Sven — 510.

Hermanis — 521, 523.

Hese P. — 347, 606.

Hespe Nik. Frīdr., māc. — 332, 429,
431 s.

Heuchele (Heuchel) — 351, 606.

Hēlings G. E., māc. — 83, 117, 186,

189 s., 199, 506, 508 ss., 560; IX.

Hēls (Hehl) M. - 516.

Hermanis (Heermann) Joh. — 429,

431.

Hikšteins H. Ch., māc. — 76, 169,

212, 278.

Hilde J. H., māc. — 75, 80, 83, 124,

131, 133, 170, 206, 208, 415; VII.

Hince Jākobs — 131, 299.

Hinkeldeijs (Hinckeldev) Joh. H., māc.

— 74, 83, 144, 151 ss., 158, 209, 248,

277, 385, 402, 415, 423 s., 426,

443, 473; VII s.

Hinkeldeijs Joh. Eberh., māc. — 83,

109, 129, 144, 180, 183 s., 343, 385,

391, 398, 400, 415, 543 s., 608; XIV.

Hiršheits f. — 589.

Hofmanis, Priekuļu pārvaldnieks —

XII.

Hofmanis J. M., māc. — 183, 201,

224, 476, 487, 595.

Hohenbergs Niklass — 544.

Horstmane M. D. (Barlacha kundze)
— 529.

Horstmanis Frīdr., māc. — 183, 224,

406; XV.

Honns P., māc. — 247.

Hovels Efraims Dītrichs, māc. —

163, 188 s., 259.

Hugke J. H., māc. - 74 s., 126, 140,

150, 191, 203, 238, 382, 398.

Huss Jānis — 509.

Hubenets J. A., skolotājs — 286, 445.

Jacob Casp. — 510.

Jakobijs (Jacobi) K. V., māc. —

110, 184, 254, 257, 279, 396, 415;

VII, XI.

Jakobss (Jacobs, Jacobi) J. M., māc.
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— 78, 139, 168 ss., 207, 375, 391,

465.

Javorskis Stefans — 53.

Jārmerštets G. Fr. —
82 s., 177, 313;

XIII.

Jeropkins D. — 346.

Kampenhauzens Baltazars f. — 14, 84,

97, 107 ss., 121 ss., 181, 185, 187—

190, 200, 228, 233, 239—243, 285,

287, 291, 303 s., 306, 309 ss., 316,

347, 367 s., 386, 405, 408, 410, 418,

426, 477 s., 507, 510, 512, 516, 518 s.,

520, 523, 530, 532, 539, 541 s., 592

s., 604, 609.

Kanefērs (Kanefehr) M. Fr. — 172—

176.

Karbloms P., māc. — 480.

Karpcovs — 400.

Katrīna I. — 60, 554.

Katrīna 11. - 57.

Kāļa (Kahl) kundze — 552.

Kāls (Kahl) f. ar kundzi — 157, 277.

Kārlis XI. — 1, 101, 178, 193, 281,

323, 466, 578.

Kārlis XII. - 21, 151, 193, 323, 555.

Keimanis Chr. — 431.

Kellners jak. Andr., māc. — 187,

192, 197, 199, 245, 515.

Kerstens Kārlis — 264.

Kesters Michaels — 559.

Kibucs, māc. — 168 s., 589, 597.

Kleinhempels L., māc. — 435, 558

Klembkens Mich., māc. — 79, 83,

97, 150—155, 158, 160 ss., 175 ss.,

198 s., 226, 230, 278 s., 327, 339,

341, 383, 401, 415, 582, 586, 596;

VIII.

Klēbeks (Klebeck) K. Gust. f. - 135

ss., 249-252, 254 s., 277.

Klēbeks (Klebeck) Otto Vilh. f.
-

135 s., 249-252, 277.

Klots G. V. f. — 254 s.

Klots f. Jiirgensburgs (Clodt v. Jūr-

gensburg) Jak. Gust. — 47, 195,
236 s.

Klots f. Jiirgensburgs (Clodt v. Jūr-

gensburg) Kārlis Gust. — 11, 60,

63, 78.

Klots —
141 s., 265 s., 277.

Knorre — 136, 252.

Komenskis Amoss — 512.

Korvbuts-Gaļieins P. A. —
9 s., 65,

72, 114, 257.

Kolers — 557.

Kolcrs (Kohler) Jēk. Jānis — 344.

Krāms (K)ahm) f. — 219.

Kripenei apels Joh., māc. — 73, 80,

140, 168 ss., 263, 266, 589.

Krīgelšteins (Kriegelstein, Krūgelstein)
Dāv. Z?gm., ar kundzi — 351, 521,
525, 520, 538, 561 s., 566, 606.

Krūdenets V. J. f. — 84, 238; XI.

Krūgers Fil. E. — 547.

Kundīzijs J. - 337.

Kvants (Ouandt) J. Chr., māc. — 246.

Lange — 50G.

Lange Jākobs, māc. — 16, 195 s.,

316, 318, 379, 393, 398; XIV.

Langhankc J. M., māc. — 194.

Laperskijs H. — 286; XI.

Lasijs (Lacy) dc Pēteris — 35, 55,

80, 92, 115, 121, 304 s., 517.

Lasija kundze — 55, 304.

Laubergs P., māc. — 506 s.

Laudons (Lauwdohn) O. G. f. — 115,

253 s., 277.

Lauterbachs Christjāns, māc. — 57,

331, 431.

Leberechts Christians — 52.

Leijone — sk. Hallarte.

Lemkens Georgs, māc. — 586.

Lenčs (Lenz) Chr. Dāv., māc. — 197,

314, 400, 423, 427, 446, 474 s., 490,
497 ss., 533 s., 538, 540, 547, 560;

VII, XIII.

Lesckens
— 377.

Lichtenbergera kdze — 212.

Loders Joh., rektors un māc. — 184

ss., 188, 190 s., 236, 246, 379 s.,

450, 506, 508—511, 513, 516 s.,

519, 557, 560 s.

Lošers V. —
189.
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Lošers f. Hercfelds Andr. Joh. — 82

s., 189.

Lovenšterns — VIL

Lovenvolde grāfs Joh. Gerh.
—

6 ss.,

15, 22, 59 s., 63 ss., 82, 159, 171,

174, 176, 281; XII.

Lovenvolde, grāfiene —
304 s., 316.

L6\ve Chr. Fr. — 510.

Ludvigs, Hesijas-Homburgas princis

— 17.

Luize Henriete, kūrfirste — 431.

Luters M.
— 429 ss., 511.

Maijs Georgs jak., māc. — 116, 125,

128, 166 s., 183 s., 190, 197, 279,

296, 318, 334, 341 s., 512, 556.

Mancelis G., māc. — 322, 330 s., 333,

426, 429, 468.

Manthee — 170, 278.

Markss (Marks) Joh., māc. —
205.

Matezius J. — 432.

Matezīns (Mathesien) — 63.

Māntels — 445.

Meidelīns (Meidelin) J. — 53.

Meijers Heinrichs, māc. — 74, 76,

208, 394, 587.

Meijs (Mey) Liborijs, māc. — 129,

194 ss., 275, 278, 545 s., 548, 560;

VII s.

Meijs (Mey) Pauls, māc. — 75, 77 s.,

83, 124, 142, 215, 268, 452, 297,

308, 587; XV.

Meks f. — 313.

Mengdens, Cēsu pils barons — 546.

Mengdens G. f. — 276.

Mengdens G. K. f. — 84.

Mengdens j. A. f. —
182.

Mengdens J. H. f.(?), valdības pa-

domnieks — 519.

Mengdens K. Fr. f.
— 60, 84, 132

s., 171 s., 278.

Mengdens M. G. f.
— 77.

Mengdens L, assessor nobilis Cēsu

apriņķī 1731. g. — 96.

Menšikovs — 60.

Mercs (Mertz, Merz, Mārz) Leon-

hards, māc. — 74, 77, 144, 587, 589.

Merklijs (Merkly) O. J., māc. — XI.

Mēders Joh. Kasp., māc. — 188,

201, 246.

Mikners ar sievu —
214 s. o

Mikše (Micksche) Toms ar sievu —

305 s., 529, 532, 574.

Mikvics (Mickvvitz) Chr. Fr., māc.

— 184 s., 187, 191, 197, 199, 512,

517, 599.

Mumms Dāniēls — 288, 315.

Mūllers Chr., māc. — 74, 84, 96,

124, 151 s., 156 ss., 415, 417,

Mullera Chr., kundze — 218, 223.

Mūllers G. J. — 223.

Mūllers J. Th. — 347, 606.

Mvle dc Joh., māc. —
159.

Nachtigali —
445.

Napierskv — X.

Nauhauss Zamuēls, māc. —
188.

Neudāle Margarēta — VII.

Neudāls (Neudahl) Jak., māc. — 140,

142, 146, 150, 180, 184, 243, 265,

279, 475, 503.

Neūdāls Joh., māc. — 587.

Neūhauzens Chr. Gotholds, māc. —

13, 23, 54, 75, 79, 81, 83, 92 ss.,

112, 121, 127 s., 132, 147, 154 s.,

158—168, 171, 177, 180, 185, 187

ss., 196, 198 s., 232, 234, 277, 279,

296 s., 312, 322, 327, 333, 339 ss.,

364, 377, 380, 385 s., 392, 401,

406, 408, 410, 412, 417, 422, 433

ss., 477, 512.

Neūhauzens Joh., māc. — 159.

Neučs (Neutzsch) Fīlips Jak., māc.

—
182 s., 192, 210, 243.

Neumanis Kasp. — 337.

Neumarks G. — 431 s.

Ničmane (Nitschmann) Anna — 358,

607.

Ničmane Rozina — 355, 529, 606 s.

Ničmanis Dāvids — 515.

Ničmanis Dāvids, sindiks — 515 s.

Ničmanis Dāvids, bīskaps — 521.

Nikolai's — 431.

Nīlsens (Nielsen) Bartolomējs — 543.
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Nīrots — 206.

Nollers G. M. — 323 ss., 332.

Oksenšerna (Oxenstierna) Bengts
— 4.

Oksforts (Oxforth) Georgs Andrejs,

māc. —
75 s., 115, 124, 134 ss., 146,

169 s., 210, 247—257, 265, 277, 459.

Opics (Opitz) M. — 276.

Ovanders Joh. Ch. — 260.

Orcena f. Dorothea (f. Kāļa kdze)
— 157.

Ortels — 561; XVI.

Otingens Lorencs Joh. f. — 83, 92, 96.

Otingenu ģimene — 198.

Otoniss (Ottonis) Joh. Gust., māc. —

587.

Palmstraucha — sk. Priauda dc Jo-

hanna.

Parīzijs V., māc. — 80, 131, 168,

208, 394.

Patkuls H. G. f. — 314 s., 517, 529,
541 s., 545, 556.

Patkuls f., landrāts — 11, 82; XI(?).

Paulijs (Pauli) Joh. Frīdr., māc. —

124 s., 140 ss., 145 s., -183 s., 203,

207, 210, 225, 247, 263—278, 315,

318, 322 s., 376, 393 s., 398, 402,

411, 414, 445, 447, 593; X.

Pēns (Pehn) Hermanis — 559.

Pēteris I. — 6, 54, 60, 189, 609.

Pētersons Abr. — 153, 277.

Pīls (Piehl) Cacharija, māc. — 128,

150, 587; VIL

Pīls Pēteris, māc. — 128, 393. 401:

XI.

Plāters Fr. f. — 60.

Plāters Kasp. f. — 436.

Popendiks (Poppendvk) Andr. — 303,

305, 520, 523, 529."

Portāls (Portāns) K. G. — 268.

Prātorijs (Praetorius) G. F., māc. —

75 s., 140, 169 s., 182, 192, 196,

210, 212—217.

Priauda Teof. —
172 -176.

Priauda dc Johanna — 198, 236, 313;

VIII.

Rancavs f. (Ranzau) Erichs — 507.

Raufs Konrāds — 559.

Raulinijs (Raulinius) N., māc. — 129.

Raušerts G. F., māc. — 177.

Ravenbergs Chr., māc. — 341.

Reimerss — 551.

Reinekens D., māc. — 63, 74, 150,

586.

Reinholds, Limbažu pilsonis — 499.

Remlings Gerhards, māc. — 330,

429, 431 s.

Rennenkampfs G. E. f. — 83.

Repņins A. — 84.

Reuse (Reuss) — sk. Cincendorfa.

Reusners Andrejs, māc. — 62, 75 s.,

130, 149 s., 169, 225, 230 s., 391,

398; X, XIV, XVI.

Reusners Mārtiņš Andrejs, māc. —

231.

Reusners Michaēls, māc. — 74, 231,
587.

Reuterna f. — 148, 217.

Rehūzens J. G., māc. — 280.

Richter Casp. — 510.

Richters O. Ch. —
62 s., 82.

Rinkarts M. — 431.

Rinkbijs (Rinckby) Efr. — 265, 289,

604; XI.

Rists — 430 ss.

Rīmanis (Riemann) Gotlībs, māc. —

140, 146, 194, 196, 211, 406 s.,

498.

Rizners (Riesner) A., māc. —
128.

Rodigasts Z. — 431.

Rogons Mich., māc. — 130, 184.

Rogozinskijs, grāfs — 35; VI.

Ross G. P. f. — 220.

Roze (Roose) — 258.

Rozens H. D. f. — 14, 182, 197.

Rozlers (Rosler) Dāv. — 543.

Ruprechts Z. A., māc. — 318.

Samsons H. — 2, 25, 582.

Samsons f. — 131.

Sartorijs Georgs, māc. — 138, 180.



633

Seggelke, Joh. Wilh. — 510.

Skodeiskijs (Skodeiskv) Joach. Er-

nests, māc. —
75 s., 80, 140, 169,

210 s., 239, 278, 282, 398.

Skodeiskijs (Skodeisky) Natanaēls f.,

māc. — 242, 496; IX.

Skogh's — 156, 159.

Skrage (Skragge) Gabriēls, ģenerāl-

superintendents — 59, 323.

Skytte, sk. Šiite.

Sokolovskis G. G., māc. — XVI.

Speratus P. — 431.

Spēners Filips Jākobs — 171, 505,

518.

Sprekelsens (Sprekelsen, Spreckelsen,

Sprockelsen) Tobijs, māc. — 83,

163—166, 184 s., 189 s., '203, 279,

312, 316, 318, 334, 342, 386, 401 s.,

505, 512 s., 515—520, 535, 541 ss.,

556, 561, 563, 566, 570, 572, 598;

VII, IX, XI.

Stachs Chr. — 515, 543.

Stakelbergs K. O. f. - 83.

Stauve Joh. E., māc. — 194, 196,

275, 334, 401, 545 s., 548, 550 s.,

560; XIII.

Stegmanis J. — 432.

Stenders Joh. Zigism., māc. — 148,

194 ss., 225, 234 s., 398, 405 ss.,

414, 482.

Sternbergs Imm., māc. — 77, 168.

Sternfelds Kasp. f. — 109, 314(?).

Sterns, sk. Šterns.

Steudings V., māc. — 63, 83, 185,

581.

Stīmers — 520.

Stovers — 377; XIV.

Stūrcenberga — 218.

Svensons Pēteris — 237; X.

Svdrich — 529.

Šeflers J. — 343, 429, 431 s.

Šefreijs (Schefrey) Dan. — 510.

Šeremetjevs, grāfs — 35.

Šillings J. G., māc. — 159.

Širnzijs jeb Širmzijs, māc. — 168, 589.

Šmits (Schmidt) J. X., ārsts
—

276.

Šmits (Schmidt) Joachims — 520,
540.

Šne (Schnee), māc. — 226, 586.

Šolīns (Scholinus) K. Folr., māc. —

196, 227.

Šonlands Euzebijs, māc. — 62, 168 s.

Šp..., sk. Sp...
Šrāders — 3.

Šrāders — 65.

Šroders Joh., māc. — 76, 122, 150,

169, 171.

Šroters Cacharija, māc. — 142, 195 s.,

216, 266, 308, 382, 400, 412 s.,

438, 459.

Št..., sk. St...

Šterns G. A. f. —
144 ss., 267 s.,

275, 277 s.

Sulce f. - 131.

Šulcs, licejists — 126.

Šulcs (Schultz) G. V., māc. - 75,

146, 168, 394.

Šulcs Joach. f. — 13, 82.

Šulcs J. V., māc. — 61, 74.

Šulcs M., māc. — 75, 137, 199,

237 s., 312, 382, 398, 448; VI.

Šulichs Dāvids — 507.

Šulīns (Schulinus), sk. šolīns.

Šūte (Skvtte) Joh. - 3, 579.

Šveinice (Schvveinitz) f., jkdzes —

351, 606.

Taube K. Fr. f. — 212, 277 s.,

552(?).
Tau's (Thau) Kvirīns Joh., mac. —

80, 168.

Temming Joh. Herm. — 510.

Tempelmanis J. X., māc. — 74, 78,

147, 586.

Tērstēgens G. — 343.

Ticmanis (Titzmann) Joh., māc. —

75 s., 132, 169 ss., 207, 225, 231.

ss., 279, 343, 391, 398, 557.

Tillijs (Tilly) M. — 515.

Tīzenhauzena — sk. Gavele.

Tīzenhauzens (Tiesenhausen) Ādams,

Joh. f. -
11 s., 82, 84 s., 260,

297.
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Tīzenhauzena f. jkdze — 436.

Trautfēters(Trautvetter) f.
— 312; VI.

Trautfetera f. kundze — 238, 312.

Tregēlijs (Tregelius) J. Fr., māc —

76, 81, 150, 169, 239.

Treiblūts J. 8., māc — 206.

Trubenzē G. F., māc. — 587.

Turks (Tūrck) Joh. Friedrichs —

305, 520, 522 ss., 529, 543 s., 552

s., 567.

Tirola (Tyrohl) kdze — 220 s.

Uke (Ucke) J., māc. — 495, 610.

Ulmerss, skol. — 173.

Ungerns-Šternbergs V. J. f. — 14.

Vāgeners H. Chr., māc. — 337.

Vateville (Wattewille) Joh. f. — 352.

Vateville (Wattewille) Benigna f. —

356 s.

Vāgners — 533.

Veiss J. P. — 351, 606 s.

Veiss M. — 430.

Venedigers, ģenerālis — 142.

Vendebaums Chr., māc. — 587.

Vestrings Z. H., māc. —
108.

Vildebrands
— VII.

Vincēlijs (Vincelius) 8., māc. —

74 s., 77, 129, 587.

Villemsens Chr. X., māc — 607.

Vinklers, J. — 343.

Vitenburgs M., māc. — 74 s., 78 s.,

130, 267, 276, 323, 394.

Višmanis (Wischmann) Joh., māc. —

334, 431 s.

Vīners (Wiener, Wihnert) Joh. Mat.,

māc — 139 s., 142, 182, 195 s., 401,

447; X.

Vīzners (Wiesner, Wiesener, Wisner)
J. Chr., māc. — 62, 73 s., 78,

83, 152, 159, 170 s.

Vizners J. J., māc. —
75 ss., 129,

150, 169, 255.

Volfenšilds Hinrichs Ernsts f. — 14,

82, 111, 219, 581.

Volfs j. G. — 343.

Volfs —
521.

Volke, māc. — 180.

Vrangels, K. J. — 364.

Vrēchs (Wreech) Kurts Frīdr. — 186,

315, 516.

Vulfs (Wulff) J. f. — 259 s., 278,

364; XIII.

Vunderlichs joh., māc. — 205.

Vurms Joh. Gust., māc. — 132, 139

s., 182, 194 s., 279, 406; XI.

Vurms N., māc. un prāv. — 74 s.,

84, 139, 149, 158, 201, 214, 221,

257, 585, 587; VIII.

Zakss H. — 431.

Zauzelīns (Sauselin) — 314, 529, 542,

545-548, 552, 568.

Zennerts (Sennert) Christofs, māc —

147, 180, 341, 601.

Zedenss (Seedens, Sehdens) Rotgers
—

168 s.; IX.

Zēlmanis (Sehlmann) 0., māc. — 233.

Zikstels (Sixtel) Chr. f., māc — 191

s., 194, 196.

Zikstels (Sixtel) J. G., māc. - - 194

ss., 405.

Zimchens (Simchen, Simgen) Andrejs
— 529, 560.

Zīlmanis (Sielmann) Joh. Frīdr., māc.

— 303, 310, 504 s., 521 s., 525, 529,

557 s., 561 ss., 568.

Zonntāgs K. G., ģenerālsup. — 245,
282.

Zūtors Alb., māc. — 187.

4. pielikums.

BALTIJAS VIETU RĀDĪTĀJS

Aburtu (Lūggen) m. — 253, 428,

438.

Aderkaši
— 445 s.

Aduliena — 476.

Aizkraukle — 51, 76, 81, 97 s., 124,

192, 239, 243, 284, 290, 368, 374s.,
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393, 401, 406, 416, 418 ss., 422,

428, 436, 443, 451, 461, 476, 608;

XI, XIII s.

Aizkraukles b.
— 56, 362, 364.

Aizkraukles mm. — 124.

fctppene —
469.

Akanstaka — 442.

Allaži — 49, 51, 74, 77-80, 92, 116,

121, 130, 149, 171, 184, 206, 239—

242, 283, 285, 290, 296, 375, 390,

406, 416, 419, 422 s., 428, 436,

440, 443, 461, 469 s., 478 s., 482,

487.

Allažu b. — 362, 365, 367.

Allažu mm. — 69, 78, 118.

Aloja - 21, 36, 51, 76, 80, 130,

149, 230 s., 240, 242, 284 s., 391,

396, 398, 405, 416, 420 s., 452,

608; XI.

Alojas b. — 262, 366.

Alojas mm. — 121.

Alūksne - 35 s., 50 s., 74, 97, 123,

126, 156 ss., 183, 218 s., 221, 223

s., 243, 284, 290, 300, 308, 372, 376,

394, 405 s., 416, 419 s., 422, 440,

464, 479, 485, 490 s., 495, 586 s.,

608, 611; VIII, XI, XV.

Alūksnes b. — 56, 362.

Alūksnes mm. — 69 s., 123.

Andra-Kaulaci — 447.

Annas ala (sala?) Rūjienā — 471.

Annas b.
— 469, 473.

Annas k. Valm. dr. — 469, 473.

Annas pag. — 491.

Antiņi — 308.

Antonija k. — 479, 488.

Apiņi — 542.

Apkalns, sk. Apukalns.
Apšu jeb Lodes b. — 364, 367, 472

s., 589.

Apukalns — 35, 45, 50 s., 97, 123,

149, 156, 195, 220, 243, 279, 284,

293, 364, 369, 372, 394, 406, 416,
420 s., 444, 461, 476, 479 s., 482,

487, 492, 503; VI, VIII, XI s.

Apukalna b. — 56, 364, 367.

Apukalna mm. — 123.

Arakstu m. — 468.

Auciems — 304, 311, 315, 516, 541.

Augstroze — 51, 365, 542.

Aumeistere (-is) — 49 s., 51, 143 s.,

149, 183, 186, 259 s., 233, 393, 451,

585; VI, XIII.

Aumeisteres b. — 56, 364, 368.

Austriņa ezers — 473.

Austriņa b. — 469, 473.

Austriņa k. — 469, 473, 476, 488,

490.

Austriņš jeb Radziņš — 473.

Awistkūll — 472.

Ābrama b. — 469.

Ādama m. — 490.

Ādaži - 36, 51 s., 56, 76 s., 96, 108,

112, 121 s., 130, 145, 149, 169, 171,

183, 225, 233 s., 239 s., 242, 267,

284—288, 298, 303, 365, 370, 374

s., 380, 390, 394 ss., 398, 407, 416—

419, 422 s., 437, 441 s., 451 s.,

461, 559, 608; X s., XVI.

Ādažu b. — 56, 362, 364.

Ādažu mm. — 69, 121.

Āraiši — 27, 35, 47, 51, 75, 77,

97, 134, 149 s., 159 s., 183 s.,

275, 283, 299, 305, 334, 401, 406,

416, 420 ss., 441, 451, 455, 476,

497, 540, 544—548, 550 s., 567;

VII, XI ss., XVI.

Āraišu b. — 362, 364, 367.

Ārciems — 51.

Ārciema kapella — 51.

Ārensburga —
247.

Ārncāni — 474.

Āmis — 488.

Aksija (Ecks) — 205.

Babecka (Babetzkv) — 219, 223.

Baižkalns — 315, 544 s., XII.

Baldone — 558, 607.

Baldones 446.

Bauņi - 504; XIII.

Bauska —
332.

Bāliņš — 554.

Bānūži — 459.
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Beja m. — 220, 490.

Berkava — 462.

Bērzaune — 35, 51, 75, 97 s., 146,

184, 226, 243, 254, 257, 279, 284 s.,

290, 372, 374, 394 ss., 406, 416-

-419, 421, 428, 436, 452, 461 s.,

482, 486, 587; VI, XI.

Bērzaunes b. — 364.

Bērzaunes mm. — 70.

Bērzīši — 472.

Bērzu b. — 469.

Biķeri — 51, 559.

Biķeru b. — 367.

Birži — 435.

Bīriņu m. (Koltzen) — 132 s.;

pag. — 442.

Bīskapa muižiņa — 178.

Blomu pag. — 360, 470, 487, 552 s.,

567.

Blusas (Blusu m.) — 275.

Blusu krogs — 496.

Bormaniešu pag.
— 471.

Branta m. — 116, 153, 423, 428,

584.

Braslavas m. — 374; XVI.

Brenguļi — 313, 436, 554.

Brenti — 469.

Briedēs m. — 173, 176.

Briņķu m. — 350, 539, 543, 574,
606.

Bučauska — 444, 446; XIII.

Buļļi — 542.

Bumburmuiža — 546.

Burtnieki — 32, 35, 51 ss., 67, 75,

87, 122, 129, 155, 171 ss., 177,

179, 192, 194, 225, 242, 282, 284 s.,

287, 298, 307, 309, 368, 370, 372,
376 s., 390, 394, 401, 406, 416,

420 s., 440, 443 s., 452, 461, 470,

473, 479, 496, 504, 555, 568, 608;

XIV, XVI.

Burtnieku b. — 99, 362, 364, 591.

Burtnieku mm. — 69, 122, 589.

Būmaņi — 490.

Carnikava — 36, 51, 76 s., 96, 122,

130, 149, 208 s., 233, 239 s., 242,

284—287, 290, 295, 362, 372, 380,

394, 401, 406, 412, 416 ss., 420 s.,

428, 438, 452, 470, 480; XIII.

Carnikavas b. — 56, 364.

Caunis — 445.

CempēnieŠu pag. — 554.

Cesvaine — 35, 51, 57, 75, 77, 79,
97 s., 124, 132, 139, 150, 153, 214,

226, 243, 284, 289, 308, 368, 375,

381, 394 s., 400, 406, 417, 419 s.,

422 s., 425, 427 s., 436, 444, 446 ss.,
451 s., 459, 471, 474 s., 479 s.,

485, 487, 497, 499, 587 s.; VII,

XIII.

Cesvaines b. — 362, 365.

Cesvaines mm. — 69 s., 124.

Cērtene — 552.

Cēsis — 4, 27, 35, 48, 50 ss., 72,

75, 77, 80 s., 84, 97, 109, 111,
117 s., 124, 134, 142, 152, 158 ss.,

195, 212, 274, 278, 284 s., 297,

308, 313, 316, 362, 364 s., 394, 396,

406, 416, 418, 420 s., 441, 445, 452,

461, 496, 526, 540, 544—548, 550

s., 560, 575; XV. s.

Cēsu apriņķis — 18, 28, 35, 46 ss.,

50 s., 56, 60, 62, 73, 83 ss., 94,
96 s., 99, 108 ss., 116, 123 s., 152,

156, 184, 195 s., 219, 225, 239,

243, 283, 288 s., 295, 304, 367 s.,

374, 396, 398, 406, 410, 415, 417,

420, 423, 442, 444, 478 s., 492,

497, 540, 585; VII, XV.

Cēsu b. — 56, 368.

Cēsu mm. — 69, 118 s., 124.

Cēsu pils pag.-305, 359, 546- 549.

Cēsu prāv. iecirknis — 49.

Coras krogs — 491, muiža — 584.

Čaksti (Čakstes ?) — 442.

Daibe — 428.

Daudzis
— 554.

DaudzieŠas — 548, 551 s.

Daugavgrīvas draudze — 35, 51, 54,
76 s., 84, 96, 148, 171, 182, 192,

208, 210, 239 ss., 243, 284 s., 288,

298, 300, 307 s., 375, 380, 394,
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398, 406, 412, 416, 420, 435, 441,

443, 451 s., 455, 461, 470, 558, 561;

XI, XVI.

Daugavgrlvas b. — 56, 362, 591.

Daugavpils — 224.

Dārzciems — 471.

Dikļi - 21, 36, 47, 51, 75, 80, 119,

121 s., 134, 149, 171, 176, 240—

243, 283 ss., 391, 401, 405, 417 s.,

420, 422, 425, 440, 452, 554; XI,

XIII, XVI.

Dikļu b. — 362.

Dīķeriešū pag.
— 468.

Dole — 35, 51, 76 s., 84, 97, 123,

183, 224, 239 s., 284 s., 308, 380,

388, 391, 405, 412, 414, 416, 420,

452, 461, 470, 521, 529, 557 ss.,

561 s., 568; XVI.

Doles b. — 56, 99, 363 s., 368, 587.

Doles mm. — 69, 123, 557.

Doma b. (Rēvelē) - 185, 517.

Doma b. (Rīgā) - 57, 192, 331; IX.

Domskola (Rīgā) — 61, 194.

Draņķis — 594.

Drepji — 490.

Drusti — 51, 75, 284, 297, 317, 365,

416, 421, 461, 476, 478, 487, 490,

560.

Drustu b. — 56, 367.

Dubinska — 589.

Dunte — 442, 465.

Dūjas m. — 487, 489 s.

Dūres m. — 172, 174, 303, 496.

Dzelzava — 444, 446, 497 ss.; XIII.

Dzērbene — 35, 51, 75, 97, 116, 124,

128, 144, 165, 167, 198, 243, 283 s.,

297, 312, 314, 365, 372, 395, 401,

409, 416 s., 420 s., 461, 476, 489,

533, 547, 560, 608; XVI.

Dzērbenes b. — 56, 362, 366 s.

Dzērbenes mm. — 69, 124.

Elpiņi — 446.

Engelharta pagasts — 499.

Ennēns — 315.

Ērgļi — 21, 35 s., 49, 51, 74, 97,

117, 123, 126, 140, 203, 238, 243,

275, 284, 317, 396, 398, 405, 416,

418—422, 436, 462, 584, 608.

Ērgļū b. — 362, 364, 367.

Ērgļu mm. — 123.

Ērģeme — 36, 47 s., 51, 61, 67, 75,

77, 122 s., 183, 186, 236, 241 s.,

246, 278, 283 ss., 289, 305, 308,

310 s., 313, 372, 374, 377, 380, 396,

398, 408 ss., 412, 416, 420 s., 425,

436, 438, 440, 452, 461 s., 469 s.,

473, 478 ss., 488, 520, 561, 583,

587, 611; IX, XI.

Ērģemes b. — 56, 363 s., 366.

Ērģemes mm. — 69, 123.

Ērģemes pils pagasts — 469.

Ēvele — 36, 51, 61, 75 s., 77, 122,

150, 154 s., 162, 175, 196 ss., 236,

241 s., 282, 284 s., 297, 308, 313,

327, 374, 376, 379, 381, 391, 393,

398, 406, 416, 418, 420, 427 s., 433,

438, 461, 469, 478, 480, 486, 488,

497 s., 587, 608; VIII.

Ēveles b. — 363, 365 s.

Gaiļi — 296.

Garkalns (Langenbergen) — 36, 51,

56, 130, 240, 283, 285, 290, 365.

Garkalna b. — 51.

Gatarta — 487 ss.

Ganjiena — 35, 51, 75, 97, 120, 124,

156, 243, 257 ss., 261, 283 s., 290,

299, 367, 370, 375, 379, 391, 398,

406, 410, 416, 421, 438, 440, 461,

471, 476, 479, 485, 487 s., 491,

586 s.; VI, VIII, X s., XIII s.,

XVI.

Gaujienas b. — 56, 258 s., 362,

364 s., 367.

Gaujienas mm. — 124.

Griguļi — 497.

Grundzāle — 472.

Gūlbene — 35, 51, 76, 97, 150, 156 s.,

ig2, 212, 243, 278, 290, 308, 366,

372, 375, 394, 406, 416, 419, 421

s., 436, 461, 476, 479, 485, 487 s.,

586; XI.
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Gulbenes b. — 362, 365 ss.

Ģerdrūtes kapenes — 469.

Hallista — 495.

Hargla (Harjel) — 163, 188, 257,
259; VI.

Idus — 468.

Igate — 298, 469.

Ignācija kapella (Hinzencapelle) —

51, 364, 462.

Ignācija b. — 469, 473.

Iļķenu kapella (Hilchenskapelle) sk.

Vesterotes kapella.

Ikšķile — 35 s., 51, 56, 61, 74, 76,

97, 117, 121, 168, 192, 239 s., 242,

283, 285, 370, 376, 380, 406, 417,

419, 422, 436, 438, 440, 452, 461 s.,

476, 478, 495 s., 559, 587, 608; IX.

Ikšķiles b. — 362.

Ikšķiles mm. — 69, 118, 121.

Inciems — 132.

Inčukalns — 364, 443.

īļakas — 548 s.

leriķi — 441.

Jaunā m. (Zvārtavas) — 472.

Jaunburtnieki — 357, 554.

Jaunēvele — 313, 379.

Jaungulbene — 490.

Jaunlaicene — 123.

Jaunpils — 21, 27, 47, 51, 75, 78 s.,

97, 124, 130, 156, 192, 195, 207,

225, 236 s., 267, 284, 299, 313,

379, 398, 406, 416, 420, 444, 470,

479, 494.

Jaunpils b. — 363 s., 367.

Jaunpils mm. — 78, 124.

Jaunpiebalga — 27, 35, 45, 49, 51,

75, 97, 117, 137, 199, 237, 284

286, 290, 312, 372, 376, 379, 398,

405, 416, 419 ss., 448, 452, 461,

473, 490, 493; VI, XIV.

Jaunpiebalgas b. — 56, 362.

Jaunpiebalgas mm. — 69 s.

Jaunrauna — 305, 314 s., 359, 473,

488, 493, 522, 538, 543 s., 548,
568 s.

Jaunsalaca — 117.

Jaunvāle — 554.

Jaunzemji — 558.

jāngiožu kapenes — 469.

Jāņa b. (Cēsīs) — 362, 364.

Jāņa b. (Rīgā) — 169, 186, 243,

330; IX.

Jāņa kalns sk. Ogre.

Jelgava — 224, 508.

Jēkaba b. (Rīgā) — 62, 83, 91, 171,

183, 185 s., 295, 510, 517, 560;

IX.

Jēra kalns (Jērkalns) — 305, 531—

536, 540 s., 545, 551, 554 s., 557,

559 s., 565 s., 569, 572.

Jērcēni — 469.

Jērkule — 117, 441.

Jumprava (Jumpravmuiža) — 121
;J

365, 440, 444.

Jumpravas b. (Krimuldas dr.) — 469

Jumurda — 462, 584, 608.

Jura k. — 488.

Kabuļa kapi — 468.

Kaijciems — 556.

Kalsnava — 35 s., 51, 61, 74 s., 79,
97 s., 124, 140, 142, 182, 195, 210,

212 s., 215 ss., 243, 284, 289 s.,

306, 308, 374 ss., 380 s., 384, 394

s., 400, 406, 409, 412 ss., 417-420,
422, 436, 438, 440, 443, 452, 459,

461, 485, 497, 608; XIV.

Kalsnavas b. — 363 s.

Kalsnavas mm. — 69, 124 s.

Kambja — 187.

Kannenieki (Mālpils dr.) — 487, 490;

(Doles dr.) — 568.

Kapeņciems — 471.

Kapeņu k. (Ērģemes dr.) — 469.

Kapeņu kalns (Raunas dr.) — 469.

Karkus — 495.

Karrishof — 469.

Katla kalns — 51, 76, 169.

Katriņa — 35, 51, 122, 241, 283 ss.,

417, 422, 440, 471, 480, 487, 499.

Katriņas b. — 362, 365.
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Katrīnas b. (Cēsīs) — 52, 56, 362,

461.

Katrīnes kapenes (Brenčos) — 469.

Katrīnes kapella (Sprēstiņos) — 462.

Katrīnes kapenes (Ķemeres muižā)
— 469.

Katrīnes b. (Paipas m.) — 468.

Kaugars — 297.

Kaugurmuiža — 79, 127 s., 159 s.,

162 s., 165, 296, 303, 312, 359, 523,
526 s., 565, 572.

Kaulpūtēji — 441.

Kaža — 554.

Kāpurkalns — 473.

Kāģeri (Kagershof) — 488.

Kārķi — 123, 246, 303, 311, 410, 469;

IX.

Kārļa m. — 312.

Kārļu m. — 549 ss.

Kāsīši — 554.

Kāvere (Kavvershof) — 492.

„Kiole" mājas — 468.

Kirrene kappene — 469.

Klāmanis — 542.

Koka b. (Rūjienas dr.) — 468.

Kokmuiža — 127, 147, 167, 296, 312,

356, 529 s., 565.

Koknese — 4, 35, 48, 50 s., 76 s.,

80, 97, 124, 140, 152, 156, 192,

210 s., 239, 243, 280, 284, 290,

300, 368, 372, 375, 394 s., 398, 405

ss., 416, 419 s., 422, 443, 459,

462, 465, 476, 485, 498, 586, 608;

XI.

Kokneses b. — 56, 362, 364, 368.

Kokneses mm. —
124.

Kosa — 274.

Krape (Krāpa) — 51, 140, 284, 394.

Kraukļu muiža — 446 s., 487, 490,

497; XIII.

Krimulda — 36, 51, 61 s., 74, 92,

117, 121 s., 131 s., 149, 203, 207,
241 s., 283, 285, 308, 373 s., 377,

379, 401, 406, 416 s., 420 s., 439—

442, 461, 469, 482, 496, 506, 510,
512 s., 560; XI s.

Krimuldas b. — 362, 365 s.

Krimuldas mm. — 69, 118, 122, 496.

Krogus kapi — 468.

Krustpils — 212.

Kučkalni — 471.

Kuiķuļi — 489.

Kuiķuļu ala — 478.

Kujsviķi — 447.

Kullamaa (Goldenbeka) —
187.

Kumsāri — 447.

Kūdums — 303, 311, 315, 541 s.

Ķeipene — 114, 445 s.

Ķeiži - 313, 469, 488.

Ķekava — 557 s.

Ķemere — 374, 469, 497.

Ķempēni — 497.

Ķempji — 52, 612.

Ķerve — 554.

Ķērciems — 472.

Ķirbēni — 468.

Ķirbiži — 52, 57, 465, 585.

Ķiegaļi — 148, 295; XI.

Ķoņi — 468.

Labrenča b.
— 468.

Labrenča m. — 555.

Laicene
— 375, 416, 438, 479; VI,

VIII.

Laidnis — 554.

Lakstene — 446.

Langaciems — 558.

Laubere — 445 s.

Lauzis — 554.

Lazdona — 36, 50 s., 75 s., 97 s.,

123—126, 134 ss., 138, 149, 154,

226, 243, 248—256, 284, 290, 374

s., 387 s., 395, 406, 416—420, 422,

428, 435, 441, 451, 461, 482, 487 s.,

587; XII.

Lazdonas b.
—

363 s., 367 s.

Lazdonas mm. — 123 s.

Lejasbauri — 568.

Lejasciems — 35, 51, 76, 156, 279,

284, 289, 381, 416.

Lejasciema b. — 56, 362.

Lejas-Galši — 444, 447.

Lenči-313 s., 316,357 s., 461, 589.
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Lepsche k. — 468.

Lēdurga — 29, 36, 49, 51, 96, 121 s.,

126, 132 s., 169, 183, 192, 203,

206, 208, 239, 242, 282, 284 s.,

287, 372, 374, 379 s., 391, 394 ss.,

401, 406, 412, 416 s., 421, 439,

452 s., 459, 462, 469 s., 476, 478,

608; VIL

Lēdurgas b. — 56, 363 s.

Lēdurgas mm. — 122.

Limbaži — 32, 35, 50 s., 54,

80, 114, 117 s., 128 s., 168 s., 195,

203, 207 s., 239 ss., 243, 283 ss.,

391, 396, 405, 417 s., 420, 422, 445,

452, 478, 488, 496, 499; X, XIII.

Limbažu b. — 362, 364.

Limbažu mm. — 69, 118, 121.

Limbažu m. — 117.

Limbe — 555.

Lipskalns — 315, 516, 554.

Litene — 156, 462, 476.

Lizdēni — 172, 555.

Lizums — 49, 51, 72, 283, 364.

Lizuma b. — 56, 364.

Lībesciems — 471.

Lībieši — 487.

Līveni — 359.

Lielandža
— 542.

Lielā muiža (Essenhof) — 142, 446.

Lieljumprava — 35, 51, 97, 284, 417,

422, 428, 459.

Lieljumpravas kapella — 99.

Lielsalaca — 36, 45, 47, 51 s., 55,
57, 67, 121, 131—134, 149, 183,

203, 241, 243, 283, 285, 374, 388,

393, 405, 416, 420 s., 440 s., 452,

478 s., 583 ss., 587, 608.

Lielsalacas b. — 56, 363 s.

Lielsalacas mm. — 69, 121.

Lielstraupe — 21, 470, 542, 566.

Lielvārde — 36, 47 s., 51, 97, 129,

169, 177, 183, 203, 239—242, 278,

284-287, 318, 334, 365, 391, 406,

412, 416, 418-421, 436, 444, 461,

482, 587.

Lielvārdes b. — 365, 367, 591.

Liepa (Liepmuiža) — 303, 314, 357 ss.,

362, 434, 461 s., 540, 544 s., 547 s.,

550 ss., 557, 560, 566 ss.

Liepāja — 508.

Liepkalns (Liepkalne) — 35, 49 ss.,

74 ss., 97 s., 109, 123, 140, 142,

146, 149, 184, 211 s., 243, 283, 372,

406, 415, 420 s., 461, 479, 485;

XI.

Liepkalna b. — 363 ss., 367.

Liepkalna mm. — 69, 123.

Liepupe — 21, 35 s., 49, 51, 67,

96, 123, 131, 133 s., 149, 183, 203,

231, 242, 279, 284 ss., 288, 372 s.,

377, 391, 394, 402, 406, 417 s.,

420 ss., 426, 436 ss., 442, 452 s.,

462, 465, 478, 487, 493; VII.

Liepupes b. — 362, 364.

Liepupes mm. — 123.

Liezere — 36, 49, 51, 75, 77, 79 s.
r

96, 98, 137 ss., 149 s., 153 s., 156,

182, 197, 204, 209, 284, 317, 327,

364, 370, 372, 374, 406, 410 s.,

416, 421, 428, 452 s., 461, 471, 476,
479 s., 485, 560, 585 s.; VIII, X—

XIV, XVI.

Liezeres b. — 56, 363 s.

Liezeres mm. — 69.

Loberģi — 143 s., 444.

Lode — 51, 146, 274, 461, 472 s.,

476, 478 s., 488, 493.

Lodes b. sk. Apšu b.

Lode (Metzkūll) — 468.

Logu jeb Loju kalns — 469.

Lorupe — 444.

Lubāna — 35, 51, 76, 115, 119, 134,

210, 243, 248 s., 255 s., 284, 290,

393, 417, 419, 444, 462, 476, 479 s.,

491.

Lubānas b. — 56, 363 s., 367.

Lubānas mm. — 119.

Lubeja — 461.

Lubert-rencēni — 550.

Ludza — 212, 489.

Lugaži — 35 s., 49, 51, 67, 74,
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117, 120, 122, 150, 183, 239, 241,

243, 284 s., 308, 363 s., 370, 373 s.,

381, 391, 400, 406, 409, 417, 419,

422, 451, 461, 470, 476, 478, 488,

492 s., 496, 574, 583 s.; VII, XII.

Lugažu b. — 56, 364.

Lugažu mm. — 69, 119.

Lutera m. (Burtnieku dr.) — 173,

176; (Gaujienas dr.) — 259.

Lūšu kapi — 469.

Ļaudona — 35, 50 s., 76, 97 s., 115,

117, 119, 124, 134, 146, 149 s., 184,

210, 226, 243, 248 ss., 253—257,

279, 284, 290, 395, 406, 417—420,

422, 428, 451, 459, 464, 479, 432,

487, 503, 586; VI.

Ļaudonas b. — 363. s.

Ļaudonas mm. — 69 s., 119, 124.

Mač-Kaulaci — 447.

Madliena — 36, 48, 51 s., 73, 80,

84, 96, 109, 116, 121, 123, 140 ss.,

149, 170, 184, 210, 212, 243, 263-

-266, 283 s., 283 ss., 317, 375, 396,

401, 406, 416-419, 422, 445, 447

ss., 452, 471, 476, 480, 487, 593;

VII, X s.

Madlienas b. — 56, 73, 363 s., 367.

Madlienas mm. — 118, 123.

Madona — 394, 428; XIII.

Mangaļi — 243, 313, 558.

Matīši — 32, 35, 51, 75, 122, 134,

170, 174 ss., 239, 243, 282, 284 s.,

298, 374, 379, 405, 416, 420, 443,

461, 504, 554, 568, 587, 608; VII,

XVI.

Matīšu b. — 362, 365 s., 591.

Matīšu mm. — 69, 122.

Mazsalaca — 21, 32, 35, 51 s., 76,

122, 129 s., 149, 225, 230 s., 239,

242, 284 s., 374 s., 379, 391, 394,

398, 406, 416, 420, 440, 452, 461,

463, 470 s., 480, 486 s., 492, 583,

587, 608; XI, XVI.

Mazsalacas b. — 362, 364.

Mazsalacas mm. — 118, 122.

Mazstraupe — 316, 542.

Mālpils — 35 s., 47, 51, 61, 74 s.,

77 s., 80, 92, 119, 121, 130, 149,

156, 206, 241 s., 267, 283, 285, 288,

290, 372, 375, 416—419, 422, 427,

436, 442, 478 s., 487, 490.

Mālpils b. — 99, 363, 365, 367.

Mālpils mm. — 69, 78, 121.

Mārciena — 374.

Mārsnēni — 314 s., 473, 543 s., 552

ss., 560, 566—570.

Meija — 487 s.

Melderīši — 266.

Melnupji — 568.

Meņģele — 52, 446.

Meņģeles b. — 52.

Meņķis — 542.

Mercendarbe — 607.

Mežciems — 554.

Mēdžūla — 80, 137, 461; VIII, XIII.

Mēris — 553.

Mikalkas — 490.

Mīlakšas — 487.

Mīlgrāvis — 210, 243.

Mieniķi — 472.

Mujēni (-āni) — 147, 167, 312, 584.

Mūrmuiža — 164, 434, 528 s.

Nabe — 117.

Narva — 4, 60, 154.

Naudietis — 554.

Naukšēni — 468, 478, 491 s.

Nētķens (Nētķins, Nēķens) — 254 s.,

298, 479.. 492.

Nigji — 471.

Niklāva b. — 469.

Niklāva kapenes — 469, 473.

Nikolaja b. — 469, 473.

Nītaure — 35, 48, 51, 75, 77, 97, 117,

119, 124, 144, 148 s., 183, 195,

225, 234 s., 284, 299, 308, 391,

398, 405 s., 416, 420.

Nītaures b. — 362, 364.

Nītaures mm. — 118, 124.

Noo (Nuggen) — 197, 206, 217.

Nurmi — 468.

Ogre (Ogresmuiža) — 51, 97, 286.
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Ogres (Ogres m.) jeb Jāņa kalna b.

- 365.

Olaine — 51, 76, 169.

Oleri — 468.

Oļu m. — 444, 447, 474, 497. s.;

XIII.

Omuļi — 469.

Ozolu kapi (Rūjienas dr.) — 468.

Ozolu m. — XIII.

Olaja b. (Rēvelē) — 517.

Pabaži — 117.

Paide — 246.

Paipas m. (Paipusti) — 468.

Palfere — 188.

Palsmane — 35, 49 ss., 57, 74, 97,
143 s., 149, 152, 156, 183, 186, 192,

246, 283 s., 299, 313, 315, 334, 372,
379 ss., 393, 406, 408, 410, 417 s.,

420 ss., 444, 451, 461, 470, 478 s.,

482, 488, 553, 585, 587 s., 593,

608; VI, XVI.

Palsmanes b. — 362, 365, 367.

Paltmale — 557.

Pāpēnmuiža — 462.

Pečeikas — 469.

Permiesas (Permesas) — 298.

Pērnava — 4, 17 s., 53 s., 57, 59,

61, 108, 150, 159, 188, 198, 225.

Pērnavas apriņķis — 18, 43 s., 48, 84,

107, 575.

Pēter- jeb Kalna-Cērteles — 490.

Pētera b. — (Rīgā) — 61, 192; IX.

Pētera k. — 469.

Pēter-Kaulaci — 423, 447.

Pēterupe — 36, 49, 51 s., 55, 96,
122, 131-134, 139, 149, 183, 232,

239, 243, 283-286, 398, 401, 416 s.,

420, 442, 459, 470 s., 498, 608; XV.

Pēterupes b. — 56, 363 s.

Piltene — 147.

Piņķi — 51, 186, 192, 243, 459, 482,
486.

Pīlāts — 487.

Piebalga sk. Vecpiebalga.
Pieterāni

— 435.

Plauži
—

446.

Plāņi — 537.

Plātere (Weissensee) — 141, 445 s.

Plāteri (Moisekull) — 468.

Pļaviņas — 211, 608.

Podarags — 243.

Podkaiši — 608.

Podzēni — 442.

Polva — 206.

Prauliena — 135, 249 s.

Priekuļi — 72, 276, 278, 314, 357,

360, 546, 550 s., 567; XII.

Priežu k. — 468.

Prūši — 490.

Pučurga — 379, 443.

Puika (Puķe ?) — 593.

Ragāres — 215.

Raiskums — 316, 428.

Ranka (Ramka) — 199, 238, 255,
312, 427, 438, 478, 489, 493; VI.

Rammas m. — 584.

Rannu (Randen) — 185, 188, 201, 291,
310.

Rantītis ? (Rantihts) — 488.

Rapina — 54.

Rauna - 35, 47, 51, 57, 74, 97,

111, 116, 120, 123, 151 ss., 183,
248, 284 s., 288, 290, 297 s., 307 s.,

314 ss., 318, 337, 343, 372, 376,
394 ss., 398, 401 s., 409, 415 s.,

418, 420 s., 423, 426, 440, 443, 451

s., 461, 469, 473, 476, 479 s., 488,

495, 526, 540, 543 ss., 567, 587;

XV s.

Raunas b. — 56, 362, 364 s., 368.

Raunas mm. — 69, 123.

Rācenis — 119, 127.

Rāceņi — 551.

Remberģe — 608.

Renceles — 568.

Rencēni — 488, 497.

Rēzekne
— 489.

Rēvele — 23, 102, 185, 197, 226
;

343 s., 509 s., 512 s., 516 s., 519^
523, 532, 539, 566.

Riktere — 498.

Riteņi — 447.
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Rīga — 4, 9 s., 13, 16 ss., 29, 32,

35, 48, 52-57, 60 ss., 73, 75, 79,

101, 109, 112 s., 127, 133 s., 145,

152, 156, 159 ss., 163, 168 s., 171,

179, 185 s., 188, 191, s., 199, 205,

210, 214, 217, 221, 223 s., 226,

230, 241, 243, 263, 267, 275, 288,

308, 311, 317 s., 323 ss., 328, 330—

333, 336, 338 s., 342, 346, 854,

373, 380, 431, 444, 506—512, 516

s., 519 s., 523, 525, 529, 532 s,

538, 540 s., 557, 559 ss., 568, 572,

IX, XVI.

Rīgas apr.
— 17, 23, 35, 44 s.,

47 ss., 51, 56, 60, 62 s., 83 ss.,

92 ss., 96-99, 108, 110, 116, 121

ss., 154, 166, 177, 179, 184, 195,

200, 206, 225, 239, 241 s., 282,

285, 287 ss., 295, 304, 410, 415 ss.,

420, 423 s., 441 ss., 477. s., 492, 495

Rīgas patrimoniālapgabals — 56.

Rīgas prāv. iecirknis — 49.

Ropaži — 47, 49, 51 s., 55, 72, 78,

92, 117, 121, 130, 149, 170, 184,

206 s., 240 ss., 283 ss., 290, 372,

375, 390, 393, 406, 416, 420, 436,

438, 442 s., 452, 465, 479, 481, 495,

594, 608; VII, XIV.

Ropažu bazn. — 362, 365 s.

Ropažu mm. — 78, 118, 122, 618, 620.

Rozbeķi — 116, 304, 314 s., 517,

529, 541 s., 545, 556.

Rozes m. — 315.

Rozēni — 446.

Rubene — 21, 36, 51, 78, 85, 116,

121, 147 ss., 182, 217 ss., 234

s., 239 - 242, 284 — 287, 295,

341, 363, 377, 379, 405 ss., 412,

416, 419, 422, 428, 440, 442, 452 s.,

462, 470, 482, 528, 586; VI, XI,

XVI.

Rubenes b.
— 56, 365 s.

Rucka — 360, 551, 556.

Ruļļi — 497.

Rūjiena — 35, 51, 67, 75, 79, 87,

116, 119, 122, 192, 203, 225-229,

240 ss., 284 s., 307, 372, 374, 376,

381, 394, 398, 402, 409, 412, 414,

417, 420, 423, 440, 449, 452, 461 s.,

468, 471, 478 s., 495, 583, 586, 608, VI.

Rūjienas b. 56, 363 s., 366, 368, 591.

Rūjienas mm. — 69, 122, 618, 620.

Saara — 205.

Sala — 51, 186, 482.

Salīnas m. — 584.

Salaspils — 35, 51, 56, 61, 74, 76,

97, 122, 192, 239, 242, 284—288,

370, 372, 380, 391, 416 s., 420, 422,

424, 440, 452, 461, 478, 480, 559,

587; IX.

Salaspils b. — 56.

Salnieši (Salenieki) — 542.

Sarkaņi — 497.

Sasmaka — 125, 136, 195.

Sauskāji — 446 s.

Sausnēja — 443.

Sāmzeme (Sāmsala) — 17, 205, 507,

612.

Sārniņi — 542.

Sarumi — 446.

Sedas k. — 468.

Sedvakas kapi — 468.

Sēja — 441.

Sēliešu pag.
— XVI.

Sēnis — 554.

Sigulda — 35 s., 51 s., 74, 76, 92,

116, 122, 129, 132, 152, 171, 207,

225, 231 s., 239—242, 283, 285,

288, 343, 372, 375, 391, 396, 398,

416 s., 419, 422 s., 436, 442, 444,

461 s., 478, 482, 557, 591, 593.

Siguldas b. — 99, 362, 365 s.

Siguldas mm. — 118, 122.

Silgailis — 554.

„im Sirsnesalleischen" (Doles dr.) —

558., sk. Zirņusalieši.

Slmaņa k. (Lēdurgā) — 462.

Skabis (Skāpe ?) — 442.

Skujene — 35, 51, 75, 77, 97, 116,

119 s., 123 s., 144 ss., 149, 183

s., 203, 225, 233, 266 s., 271, 274 s.,

284, 317, 395, 398, 402, 406, 410 s.,
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414, 417 s., 420, 452, 459, 461, 470,

472, 480, 487 s.; X.

Skujenes b. — 362, 364, 366.

Skujenes mm. — 70, 123 s.

Skulte - 49, 51 s., 96, 122, 131 -

134, 149, 183, 231, 243, 279, 284

ss., 299, 406, 412, 416 s., 420,
426 ss., 435 s., 438, 440, 459, 470,
556.

Skultes b. — 56, 363—366.

Skumeisters — 594.

Sloņi — 461.

Smidzi — 471.

Smiltene
— 35, 47, 50 s., 57, 61,

63, 74, 97, 111, 116, 123, 143 s.,

152, 154, 183, 196, 243, 284, 286,

288 s., 290, 303, 317, 331 s., 358

s., 368, 376, 380, 391, 394, 398,

402, 405 ss., 414, 417 s., 420, 422,

436, 440, 449, 453, 461, 470, 476,

479, 487, 496, 526, 540, 544, 552 s.,

567, 585 s., 587; XVI.

Smiltenes b. — 56, 363 s.

Smiltenes mm. — 69, 118 s., 123.

Spāre — 546, 551, 567.

Sprēstiņi — 462.

Spricēni — 488.

Sprosts — 453.

Stalbe - 542.

Stākas
— 441.

Stende — 248.

Stieka — 555.

Straupe — 51, 78, 85, 147 ss., 166,

184, 203, 242, 288, 312 s., 315 s.,

365, 370, 394, 396, 401 s., 409,
415 s., 420, 428, 478, 512 s., 515

s., 520, 541 s., 551, 556 s., 560,

566, 568, 593; IX, XI, XVI.

Straupes b. — 362.

Streide
— 220.

Strīķi — 314, 469, 550 s., 567.

Stukmaņi — 368, 443.

Sunīši — 461.

Suntaži
— 36, 51, 73, 80, 97, 140,

142, 170, 184, 207, 263 s., 266,

288 s., 394, 398, 417, 419, 422, 435

558, 593.

Suntažu b. — 266, 363.

Sūles Murāni — 447, 498.

Sveiciems — 489.

Sveipele — 555.

Svelmbeķis — 497.

vŠķesferi 523.

Šķiliņa m. — 584.

Šļukuma pag. — 236.

Taivola
— 290.

Tarvaste — 208.

Tauriņi — 447.

Taurupe — 446.

Terbata — 4, 6, 17 s., 53 s., 159,

178, 225, 323, 388, 586.

Tērbatas apr. — 18, 48, 84, 96 s.,
99, 113, 177, 187, 193.

Tirza
— 36, 49, 51, 57, 72, 77, 97,

119, 150, 154, 156 s., 183, 201, 243,

284, 289, 364, 377, 332, 406, 416 s.,

420, 452, 461, 470, 476, 479, 485,
487 s., 490, 587, 594 s.; XIII s.

Tirzas b. — 56, 364.

Tīle — 554.

Tīnūži — 436.

Toce — 254.

Toma k. (Siguldas dr.) — 462.

Trikāta — 35, 47, 51, 61 s., 74, 76,

97, 114, 116, 120, 148, 195, 284,

286, 297, 300, 307, 313, 317, 349,

394, 398, 406, 409, 416, 420 s., 452,

462, 526, 544, 554, 567 s.; XII,
XVI.

Trikātas b. — 56, 362.

Trikātas mm. — 69, 118 s.

Turaida — 36, 49, 51, 62, 126, 132,

206, 239, 242, 284 s., 298, 391,

394, 406, 416 s., 421, 458 s., 470,
476. 478.

Turaidas b. (kapella) — 362, 365,
459.

Turaidas mm. — 69.

Turkalns — 462, 559.

Turnava — 311, 469; IX.

Tūjas m. — 212.



645

Übuķi - 254.

Ukuji — 447.

Ummalnieki — 472.

Umurga - 35, 51, 61, 74, 78, 85,

116, 128 s., 147, 183, 197, 231, 242,

283, 288, 299, 394, 415 s., 421,

470, 556, 587, 593; XIII, XVI.

Umurgas b. — 56, 99, 363 s., 591.

Umurgas mm. — 69, 78, 118, 128.

Unguri (Ungurmuiža) — 303, 311,

315, 317, 516, 520, 523, 529, 53*8,
541.

Ungurpils - XI.

Urbiņi — 298.

Urvaste (Anzen) — 246.

Vaidava — XI s.

Vaišani — 445.

Vaitiņi — 546, 548, 550 s., 560.

Valka — 27, 35 s., 49 ss., 63, 67,

74, 118, 122, 128, 150, 183, 200,

239, 241, 243, 284 s., 373, 381, 391,

400, 406, 409, 417, 419, 422, 451,

461, 470, 478, 488, 492, 574, 583,

586.

Valkas b. — 56, 362, 368.

Valkas mm. — 119.

Valkas prāv. iecirknis — 49.

Valmiera — 23, 27, 35, 49 ss., 54,

67, 77, 79, 85, 108, 110 š., 118,

126 ss., 147, 150, 154, 158, 160—

168, 183 ss., 187, 189, 195, 197,

199 s., 239 s., 242, 279, 283, 285,

293, 296 s., 299—306, 309, 312—

316, 341, 343, 346 s., 349, 356 ss.,

368 s., 375, 377, 380, 391, 394,

396, 398, 405 s., 410, 412, 416, 418,
421 s., 424, 433 s., 452, 461 s.,

469 s., 473, 477 ss., 487—491, 496,

507, 512, 515, 517 s., 520-528,

530, 533 ss., 537-541, 543—548,

550—554, 557, 559, 564-572, 574

s., 586, 611; X ss., XVI.

Valmieras apriņķis — 124.

Valmieras b. — 56, 99, 362, 368, 517,

589.

Valmieras mm. — 69, 119, 566.

Valmieras prāv. iecirknis — 49.

Valmiermuižā —
126 s., 164 s., 167,

183, 185 s., 197, 245, 296, 300—

304, 310, 313 ss., 342, 344, 350,

353, 386, 438, 499, 503, 506 s.,

510, 512—523, 529, 532 s., 535,

538, 545, 555, 562, 565 s., 569, 572;

XIII.

Vampas — 266.

Vangaži — 49, 51, 78, 130, 149, 184,

206, 239, 241 s., 283, 285, 290,

297, 390, 406, 416, 419, 422 s., 428,

443, 479.

Vangažu b. — 363 s.

Varisi — 472.

Varīte — 119, 127.

Vāle — 313.

Vāndra (Fennern) — 205.

Vecbrenguli — 554.

Vecgraši — 499.

Vecgulbene — 490.

Veclaicene — 123.

Vecpiebalga — 35 s., 51, 74 s., 79 s.,

96, 120, 137 ss., 144, 170, 204, 209,

243, 284, 368, 372, 376, 401, 406,

410, 416—422, 424, 442 s., 461, 478,

489; VIII, XI, XIII, XVI.

Vecpiebalgas b. — 56, 362.

Vecpiebalgas mm. — 70.

Vecsalaca —
116 s.

Vecstārasti — 542.

Veisenšteina (Paide) — 246.

Veismaņi — 359, 550 s., 567.

Velēna - 36, 49, 364.

Veselauska —
314.

Vesteroie — 298.

Vesterotes kapella — 56, 130.

Vestiena — 49 ss., 75, 97 s., 120, 124,

126, 140, 142, 146, 149 s., 184,

243, 290, 299, 370 s., 374 s., 377,

383, 394, 416, 420, 422, 479, 584, 608.

Vestienas b. — 363 s., 367.

Vestienas mm. 124.

Vērene — 143, 445 s.

Vēri (Vēveri) —
446.
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<26el)rpen lapene — 469.

Viķeris — 553.

Vijciems — 462; XIII.

Vilča kapi — 468.

Vilks - 555.

Vilzēnu m. — 374.

Viļakas (-i) - 542.

Vinkelmaņa m. — 211.

Virķēni — 468.

Vika - 187.

Vīlande — 587.

Vīļumi — 487 s.

Vieļēns - 552, 567.

Vierna ciems — 471.

Vietalva — 36, 51, 74 s., 79, 140,

149, 182, 214 ss., 243, 284, 290,

368, 374 s., 394, 400, 416, 436, 459,

461, 476, 479, 586; XIV.

Vietalvas b. — 364.

Zaļenieki — 318.

Zauska — 552 s.

Zādzene — 445 s.

Zelgava — 462.

Zeltiņš - 36, 51, 74, 156 s., 224,

284, 299, 394; VIII.

Zeltiņa b. — 56, 362, 367.

Zetlēriešu pag.
— 548, 551.

Zēmele - 555, 562, 568.

Zilais k. - 462 s., 469, 473, 478, 488.

Stmmcž falnš — 468.

Zirņusalieši (Doles dr.) —
558.

Ziemeris — 464.

Zvārtava — 471 s., 487 s.

Zvārte — 555.

NB. Visu draudžu mācītājmuižas

minētas 617.—620. lp.

5. pielikums.

LIETU RĀDĪTĀJS

Adjunkta velēšanas — 41.

Adjunkts (mācītāja palīgs) — 19, 21,

41 s.

Agenda, sk. Rokas grāmata.

Aizlūgšanas formula — 61 s.

Aizlūgums — 378.

Akcidences — 68, 120.

Altāra sega — 368.

ApakŠkonsistorijas —
4

s., 7, 9, 63.

Apbedīšana — 455—461, 486.

Apriņķa konsistorijas — 17.

Apzvanīšana — 456.

Atjaunotā brāļu ūnitāte — 508.

Atļauja precēties — 452 s., 610.

Atturības kustība — 571.

Ārstētāji — 491, 493.

Baznīcas aizbildņi, sk. pērminderi.

Baznīcas apmeklēšana (latvieši) —

370—375, 378 s., 608.

Baznīcas apmeklēšana (vācieši) —

247, 253, 608; VIII.

Baznīcas inventārs — 605.

Baznīcas konvents — 28 s.

Baznīcas soli — 33, 253, 368 s.

Baznīcas virspriekŠnieks — 24 s., 48

Baznīcas virstiesa — 24.

Baznīcu celšana un pārbūve — 364

367.

Baznīcu nodevas — 107 s.

Baznīcu (ēkū) stāvoklis — 55 s.

67, 73, 264, 266, 361-369.

Baznīcu stāvoklis Virskonsistorijas
1730. g. memoriālā — 94—96.

Baznīclikūtni, Zviedrijas, 1571. g.
— 1

Baznīcliknmi, Zviedrijas, 1686. g. — 2

5, 19.

Baznīclikūtnu projekts, 1738. g. — 3

Baznīcpriekšnieki — 25—29.

Bērn svinības — 486. ■

Bībele, I. izdev. — 317.

Bībele, 11. izdev. 1739. g. — 318 s.

Bībeles iespiešana — 106, 318, 518 s.

5, 19.
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Bībeles priekšvārds — 319; IX.

Bībeles valodas uzlabošana — 322 s.

Bīskapa uzdevumi — 18.

Bīskapi Zviedrijā — 1.

Brāļu draudze — 197, 300—306, 341—

361, 505—576; IX, XV s.

Brāļu draudzes amatpersonas — 565.

Brāļu draudzes grāmatu iznīcināšana

346; XIII.

Brāļu draudzes ierobežošana — 548,

574, 576.

Brāļu draudzes izmeklēšanas kommi-

sija — 574, 614 s.; XVI.

Brāļu draudzes rakstniecība — 341—

347.

Brāļu draudzes sākumi — 505—519.

Brāļu sinodes — 500, 520, 563.

Brāļu un māsu dzīves stāsti —
433—

435, 598; XV.

Brāļu un māsu vēstules — 348—361,

607.

Brūtes pāra sagatavošana (brūtes mā-

cība) — 202, 239 s., 411—413, 602.

Budberga un Šrādera Vidzemes li-

kumu projekts — 3.

Celsmes raksti — 325-328, 337,

426-432.

Cērpulis — 347.

Citticībnieki — 52—55, 474, 585 s.;

VII.

Ciešanu laika dievkalpojums — XV.

Cietumnieku celsme — 561.

Collegium ecclesiasticum mixtum —

5 s.

Collegium purum ecclesiasticum —
5.

Common Praver (brāļu draudzes) —

347.

Consistoria mere sive pure ecclesia-

stica — 5.

Dabas kults — 487.

Dāvinājumi baznīcai — 368.

Desmitnieki — 45.

Dienas grāmatas (brāļu draudzē) —

349.

Dievgalda gaitas — 439-448; XVI.

Dievgalda kopas — 569.

Dievgalda pirmnieku sagatavošana —

202, 240, 264, 338, 402—409.

Dievgalda rīki — 368.

Dievgaldnieku pieteikšanās — 88, 380.

Dievgaldnieku sagatavošana — 202,

380, 396, 409-411.

Dievkalpojuma kārtība — 376—378,

389; XIV.

Dievkalpojuma nozīme — 384.

Dievkalpojuma sapulces (bez mācī-

tāja) — 383 s.

Draudzes diena — 568 s.

Draudzes lielums — 579.

Draudzes piebalsojums mācītāja ie-

celšanā —
36 s., 39.

Draudzes sapulces — 19, 29.

Dvēseļu mielošana — 480, 486 s.

Dzeršana — 81, 378 s., 482 s.,

496 s.

Dzimts kulta parašas — 481.

Dzīves stāsti (brāļu draudzē) — 349,

598.

Dziedāšana baznīcā — 294, 307, 381 s.

Dziedāšanas mācība — 306 s.; XII.

Dziesmu grāmata — 326, 328—335.

Dziesmu grāmata (brāļu draudzes) —

342—344, 347, 528.

Ecclesia parochialis, sk. kristījamā

baznīca.

Elku izpostīšana — 471 s., 477.

Elku pielūgšana — 487 ss., 611.

Ērģeles — 368.

Filiālbaznīcas — 49—52.

Frankfurtes katķisms —
338.

Gada tirgus — 157, 470, 474.

Garīdzniecība Zviedrijā — 1.

Garīgo dziesmu autori — 330—334,

342 s., 430—432.

Grāmatnieki — 308, 427 s.; XII.

Grēksūdze —
380 s.; XIV s.

Ģenerālsuperintendents, sk. superin-
tendents.

Ģenerālvīzitācija, 1713. g.
— 67.
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Ģenerālvlzitācija, 1725.—28. g., latvju

apr. 1726./27. g. — 84—89.

Ģenerālvlzitācija, 1739./40. un 1748.

g. — 108—111, 225.

Igauņi latviešu draudzēs — VI.

Introdukcija — 41.

Islams — 55.

lus praesentandi, mācītāja — 36—

38, 192 s., 584.

lus praesentandi, virskonsistorija —

7, 10-14, 17, 60.

Izslēgšana no brāļu draudzes
— 570.

Jaunās Derības izdevums
— 318.

Jūstickollēģija — 10.

Kapellas — 467—469, 471—473.

Kapenes — 468 s.

Kapsēta — 369, 456, 461 s., 468.

Kapsētas, neiesvētītas — 461—463.

Kapu vietas baznīcā — 48, 369.

Katēchizācija — 201 s., 239, 241,

258, 271—273, 377, 379, 389-396,
413—424.

Katķisma dievkalpojums — 376; XIV.

Katķisma mācība — 308 s., 387—393,
395, 399.

Katķisma mācības nozīme- — 425 s.

Katķismi — 338—341.

Katoļi —
54

s., 474, 585 s.; VII.

Katolicisma atliekas — 469—476, 478.

Kaulu kambaris
— 369 s.

Kāķis — 370; XIII.

Kāzas — 451 s., 465, 482—486.

Kollokvijs mācītājiem — 20, 40, 41,

77, 81.

Kompatronāts — 29, 34—36, 584.

Konsistoriju un vīzitāciju satversme

— 3, 6.

Kristības formulārs — 449.

Kristietības nostiprināšanās — 435 s.,

450, 577.

Kristījamā baznīca
— 467.

Kristījamie vārdi — 450 s.

Kristīšana — 379 s., 449 s., 481 s.

Kroņa draudzes — 21, 30 s., 35 s.,
38 s.

Kūmu pārbaudījums — 413.

Ķesteris — 280 s.

Landtāgs 1727. g. par baznīcas stā-

vokli — 89—92.

Landtāgs 1730. g. par baznīcu stā-

vokli — 94—96.

Landtāgs 1737. g. par baznīcu nn

skolu stāvokli — 104—107.

Latviešu brāļu draudžu organizēšana
— 564—569.

Latviešu raksturojums — 500—505.

Laulāšana — 379, 454 s.

Laulāšanas formulārs
— 454 s.

Livonijas hercoģistes satversme — 2.

Lībieši — 575.

Loze brāļu draudzē — 565 s.

Lozējumu grāmata — 345 s.

Lukturi (baznīcas) — 368.

Lūgsna pret burvjiem — 493 s.

Lūgšanas muižu darbiniekiem
—

436-438, 610.

Lūgšanas grāmatas — 326, 328, 336 s.

Mazvācieši — 52.

Mācītāja alga — 21, 68—72, 112—

119, 593 s.

Mācītāja amata kandidāts — 20, 37.

Mācītāja amata uzdevums — '19 s.,

269—271.

Mācītāja ļaudis — 21, 68, 112, 117 s.

Mācītāja sabiedriskais stāvoklis —

244.

jMācītāja tiesa, sk. mācītāja alga.
Mācītāji krievu gūstā — 56 s., 154,

186, 586 s.

Mācītāji, latviešu tautības — 186, 310.

Mācītāju atraitņu apgādāšana — 107,

129.

Mācītāju atraitņu mājas — 21, 104,

128 s.

Mācītāju dzīves apstākļi — 124—128.

Mācītāju iecelšana — 18, 20 s., 36

—39.
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Mācītāju ieprecešanas priekšgājēju ģi-

menēs - 20, 129; VII.

Mācītāju nolaidība amatā — 142, 169

s., 207—211, 214, 221 s., 225—243,
247 s., 262, 274, 459; VIII.

Mācītāju personīgā ietekme — 385.

Mācītāju pienākumi — 387 s.

Mācītāju ūn mūižturu attiecības —

154, 157, 174—176, 195, 204, 249-

-255, 261 s., 265, 267 s., 277 s.

Mācītāju un zemnieku attiecības —

155, 167, 195, 213, 232, 244 s., 259,

262, 272 s., 278 s., 453.

Mācītājmuižas un to ēkas — 21,

68-72, 118 s., 121-124, 579.

Mācītājmuižu lielums — 617—620.

Mācītājmuižu stāvoklis — 56, 69, 73,

121—123.

Mājas mācītājs — 42.

Mājas tabula — 338.

Mājmācība — 308.

Māju un muižu vīzitācija — 86 ss.,

393 s., 396—402.

Mēģinājuma sprediķis — 37, 39.

Mēra posts 1710 g. — 57, 587 s.

Mijapkalpošana — 42, 130.

MoravieŠu brāļi — 507 s., 562 s.

Muižas skolas — 309—317; XIII.

Muižnieku draudzes — 21.

Muižturi un baznīca — 135, 212,
247, 253, 265; VIII.

Muižturi un zemnieki — 58 s., 201,

503 s., 608.

Mūižturu privilēģijas — 580.

Muižu ievilktās zemnieku mājas —

114, 593.

Nukas — 329 s., 334.

Ordinācija — 20, 40.

Ordinācijas apliecība — 37.

Ordinācijas nodevas — 584.

Ortas grāmatiņa — 344, 606.

Pabalsti baznīcu celšanai (valdības)
— 98 s., 589—591.

Palīgu konference — 565.

Pareizticīgā baznīca —
53 s.

Pareizticīgie latvieši — 53.

Patrona priekšrocības — 33 s., 368.

Patronāts — 19, 22, 29—35, 37—40,

50, 584.

Patronāts Zviedrijā — 1.

Pāriešana pareizticībā — 54.

Pērminderi — 42—48, 585.

Pērminderu priekšrocības — 44—48,

457.

Pilsētas baznīcas pārvalde — 50.

Pilsētas konsistorijas — 17.

Pilsētnieku nodevas mācītājam —
118.

Pilstiesa — 5, 7—lo, 14 s.

Pirmnieku mācība, sk. dievgalda

pirmnieku sagatavošana.
Pietisma pretinieki — 151, 155, 198 s.

Pietisms — 167, 184—191, 196—201,

339, 385 s.

Pievienota baznīca (annexa) — 49.

Prāvesta tiesa — 6, 17, 22, 580.

Prāvesti — 21, 23, 83 s.

Prāvestu iecirkņi — 49, 51.

Priekšdziedātājs — 381.

Priekšlikumi (anonīmais sacerētājs)
skolu uzlabošanai — 102—104, 294,

592.

Priekšlikumi (Fišera) skolu uzlabo-

šanai — 99-102, 104, 178 s., 283,

291, 293 s., 306, 591 s.

Priekšraksti teoloģijas studentiem —

193 s.

Priesteru privilēģija —
1 s., 18.

Publiskās draudzes — 39.

Rijas kā skolu telpas — 100, 283.

Rīta pātari — 376 s., 610.

Rokas grāmata (1708. g.) — 323—

325.

Rudzu un miežu cena — 598.

Sabaru māņi — 490.

Saiešanas telpas — 528, 530, 532 s.,

535, 542, 546, 548, 552, 568.

Sakristeja — 19, 367 s.

Sāls pūšana — 491.

Seksuālā dzīve (latviešu) — 499 s.
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Senlatviešu dievības — 488 s.

Senlatviešu ticējumi un māņi — 451,

459, 466, 472 s., 476, 478—480,

486.

Sešnedēļas — 451.

Sešvīri — 43.

Sinodes — 23.

Skolas apmeklēšanas ilgums — 307 s.

Skolas mācību prasības — 307; XII.

Skolas ēkas — 100, 103, 284.

Skolu celšana — 284, 295; XI.

Skolu lietas —
94 s., 99-108, 281 s.,

285.

Skolu lietas zviedru laikos — 280 s.

Skolu nozīme — 385.

Skolu stāvoklis
— 100 s., 281 ss.

Skolu vīzitācija — 99, 290, 591.

Skolotāja alga — 100, 103, 285 s.

Skolotāji-amatnieki — 290, 295, 297

s., 305, 312, 315 s.

Skolotāji, latviešu tautības — 147,
167, 287, 293—300, 305, 310-316,
523, 543 s., 546; XI, XII.

Skolotāju sagatavošana — 101, 293 s.,

300—306.

Skolotāju trūkumi — 286—292; X, XI.

Soda stabs, sk. kāķis.
Sodīšana pie baznīcas — 383.

Speciālās vīzitācijas — 92 s., 96—98.

Sprediķis — 377 s., 382, 387; XV.

Sprediķu grāmatas — 429.

Sūdzības par brāļu draudzi — 543—

545, 574.

Sūdzības par mācītājiem — 136—139,

160—171, 174 s., 195, 203—238, 250

—256, 259—262, 266—268, 273—276,
453.

Superintendents — 3 s., 8, 22 s.

Svētdienas svētīšana — 81, 463—465.

Svēto kults — 470 s.

Svinamas dienas — 465—466, 469

—471.

Tikumības pārkāpumi (dzimumu at-

tiecībās) — 62, 182, 206, 212, 214—

216, 223, 226—227.

Valmieras skolotāju seminārs — 300—

306, 518, 523, 532; XII.

Vācu draudzes un dievkalpojumi —

52, 376.

Vārdotāji — 478, 491 s.

Vecāko konference — 565.

Veselības aka — 488.

Vilkatis — 495.

Virskonsistorija — 2—lo, 14, 18,
50—66.

Vīzitācijas (sk. arī ģenerālvīzitācijas)
- 5, 73.

Vokācija — 33, 37, 40.

Zādzības
— 498 s.

Zemnieki un baznīca — 246, 504.

Zemnieki un skolas — 292 s.

Zemnieku ziedojumi baznīcai — 368.

Ziņojumi baznīcā — 378, 383.

Zīlēšana — 493.

Zīlnieki — 490, 492.

Ziedi — 489—491, 611.

Ziedojumi baznīcu celšanai — 364 s.;

VI.

Ziedojumi mācītāju atraitnēm — 129.

Ziedojumu vietas — 263, 466, 473,

478 s., 487 s.

Ziedojumu vietu izpostīšana — 481.

Žēlastības gads — 18, 138.
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6. pielikums.

AVOTU NORĀDĪJUMI UN SAĪSINĀJUMI.

ABU — Archiv der Brūderunitāt, brāļu draudzes archīvs Hernhūtē. Tuvākie

apzīmējumi pēc turienes sistēmas.

AHE — Acta Historico Ecclesiastica, sk. Literatūra 1.

Ber. d. Past. — Berichte der Pastolren betreffend die herrnhutische Be\vegung

1742, LVA.

b. — baznīca.

Bg, bg — baznīcas grāmata, ar draudzes nosaukumu un sējuma apzīmēju-

mu LVA.

BVA — Baznīcas virstiesas archīvs, baznīcas virspriekšnieku archīvs, LVA.

Bvp — Baznīcas vīzitācijas protokols, ar gada skaitli un draudzes apzīmē-

jumu. Izmantotie Bvp atrodas g. k. LVA, izņemot Bvp. 1740, kas

glabājas Rīgas vēstures un senatnes pētīšanas biedrības bibliotēkā. Tu-

vāki dati 3. nodaļas piezīmēs.

ELG — Die Evangelisch-Lutherischen Gemeinden, sk. Literatūrā 28.

FBR — Filologū Biedrības Raksti, ar sējūma un gada apzīmējumu.

g. — gads, gada, gadam utt.

gs.
— gadsimts, gadsimta, gadsimtam utt.

HW — Hauptbibliothek des Waisenhauses, Halle (Franckes Stiftungen).

JA — Jahresakte, gada aktis, Vidzemes bruņniecības archīvā (RA), tagad

LVA; ar gada skaitli un nummuru pēc kārtas.

IMM — Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, ar gada skaitli un pusgada ap-

zīmējumu.

k. — kalns.

KA — Konsistorijas aktis, Vidzemes Virskonsistorijas aktis LVA; ar gada

skaitU un reģistrēšanas datumu (prod. — productum).

KO — Kirchenordnung, sk. Literatūra 37.

LA — Laindtagsakte, landtāgu aktis, Vidzemes bruņniecības archīvā (RA),

tagad LVA; ar gada skaitli un nummuru pēc kārtas.

LLO jeb LO — Livlāndische Landesordnung, sk. Literatūra 45.

lp. — lapas puse.

LR — Landtagsrecesse, landtāgu protokoli, Vidzemes bruņniecības archīvā (RA),

tagad LVA; ar attiecīgo gada skaitli vai sējuma apzīmējumu un lp.

LVA — Latvijas valsts archīvs.

m. — muiža,

mm. — mācītājmuiža.
OV — Oekonomie-Vervvaltung, Saimniecības Pārvaldes archīvs, LVA.

Pilstiesas archīvs — LVA.

PH — Preussische Staatsbibliothek Handschriftenabteilung, Berlinē.

Priesteru privilēģijas — Piezīmes: I. nod. 2. piez. -a.

Protokolla — Protocolla der Herren-Hutschen Commission 1743, LVA.

r. — rinda.
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RA — Ritterschaftsarehiv, Vidzemes bruņniecības archīvs, tagad LVA.

RD — Residirdiarium, rezidesanas dienas grāmata, RA—LVA.

VSB — Vēstures un senatnes pētīšanas biedrība Rīgā (vācu).

VAR — Valsts Archīva Raksti, sk. Literatūra 71.

Tuvākus paskaidrojumus par bruņniecības satversmi un archīvu sk. VAR

VI. sēj., IX-XVII lp.

Virskonsistorijas archīvā trūkst izejošo rakstu un rīkojumu, trūkst sēžu

protokolu un dienas grāmatu. Arī Baznīcas virstiesas archīvs ir nepilnīgs;

no 18. gs. pirmās puses tur atrodamas ziņas vienīgi no Rīgas apriņķa, Cēsu

apriņķa baznīcas virstiesas archīvs gājis bojā lielnieku laikā. Toties atkal

LVA nodaļā, kas uzņēmusi BVA, pieklīduši pāris sējumi no agrākā Vidze-

mes Virskonsistorijas archīva: divi dienas grāmatu fragmenti un pa vienai sprie-
dumu un lēmumu grāmatai. Viens sējums ar virsrakstu „Diarium Fragment

1706—1711" satur blakus virsrakstā apzīmētiem dienas grāmatu fragmentiem

bruljonā un tīrrakstā arī Virskonsistorijas aktu rādītājus (Index actorum dc

A0...) un ģenerālsuperintendenta Bruninka vēstuļu konceptus no 1719. g. bei-

gām līdz 1721. g Otrs ar uzrakstu „Journal 1723—1729 defect" sniedz

sesiju dienas grāmatu par minēto laiku. Lēmumu grāmatas virsraksts „Be-
scheide 1724—1766", spriedumu grāmatas „Das Urtheils Buch dc Ao

1724—1769". — Atsevišķi, ārpus Virskonsistorijas archīva tagad atrodas vēl

daži šā archīva dokumenti no brāļu draudzes pirmā vajāšanu laikmeta: 1)

Berichte der Pastoren betr. die herrnhutische Bevvegung 1742, Vol. I et 11,
m folio un 2) Protocolla der Herren-Hutschen Commission 1743, Vol I et 11,

m folio. Šo protokolu pirmajam sējumam nav cauriejošas paginācijas. Te

sasieti kopā atsevišķi žūkšņi, no kuriem minami šādi: Valmieras sēžu pro-

tokoli 1743. g., no 26. 111. līdz 22. Vil, tad šo protokolu pielikumi (Fasciculus

Allegatorum), Doles sēžu protokoli 1743. g. no 8. 111. līdz 22. 111, tad

Doles nopratināšanā protokolētās atbildes un atsevišķi atkal Straupes sēžu

protokoli un atbildes 1744. g. no 22. 11. — 9. 111. Otrā sējumā sakopotas
Valmieras nopratināšanā protokolētās atbildes. īpaši minami komisijas kop-
savilkumi (Relatio et Deductio), ko izgatavoja iesniegšanai valdībai. Pē-

dējie iepiesti AHE XIV. Anhang, 1751, 1034-1092. lp.
LVA Virskonsistorijas archīva nodaļa (KA) satur galvenā kārtā tikai at-

sevišķu gadu aktis (apzīmējums KA ar attiecīgo gada skaitli). Žūksnī sa-

likti pa gadiem, kopā ar ienākušiem rakstiem, arī dažu (!) izejošo rakstu no-

raksti. Daudzu dokumentu trūkst. Par viena otra dokumenta kādreizējo eksi-

stenci dabū zināt tikai no klātpieliktiem indekiem: šādi indeki sastādīti

bieži pa diviem vai vairākiem gadiem kopā un ne vienmēr sakrīt ar ka-

lendāra gadu. Kādreiz dokumenti bijuši sanumurēti, bet robu un nekārtību

dēļ vecā numerācija lāgā neder. Tagad gadu aktis pa>ginētas par jaunu, bet

tas noticis pēc tam, kad biju tās jau apstrādājis. — Dažs labs Virskonsistorijas
rīkojums citēts tikai pēc noraksta, kas sameklēts kādā baznīcas grāmatjā.



653

LITERĀTŪRA.
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91. ip.)-
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9./10./ L. Adamovičs — Latvieši un katoļu baznīca un Latvieši un evaņ-

ģēliskā baznīca. (Rakstu krājums „Latvieši" I, Rīgā, 1930, 178.—230. lp.)
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Die lettische Brūdergemeine zur Zeit der LeibeL-
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14. P. Baerent — Die kirchlichen Zustānde Livlands m der ersten Hālfte

des 18. Jh. (Baltische Molnatssehrift, 56. Bd., 1903, 217.—238. lp.).
15. P. Baerents — Āraižu baznīca un draudze 700 gadu gaitā. Cēsīs, 1927.

16. Th. Bechler —
Christian Dāvid 1690—1751. Des Herrn Knecht, der

Erbauer Herrnhuts. Ein Lebens- und Zeitbild. Herrnhut, 1922.

17. J. Bērziņš —
Mēra postījumi Vidzemē 1710. g. Rīgā, 1934.

18. L. Bērziņš — Christofors Fūrekers un viņa nozīme latviešu literātūrā.

(FBR VIII, 1928., arī atsevišķi).
19- Bībele, 2. izd. 1739. Pilnīgu virsrakstu sk. šīs grāmatas 319. lp.
20. Herm. Baron Bruiningk — Das Geschlecht von Bruiningk m Liv-

land. Familiengeschichtliche Nachrichten. Riga, 1913.

21. (Gust. Joh. v. Buddenbrock D. J.). Sammlung der Gesetze vvelche
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Riga, W. F. Hācker 1821.

22. E. H. Bus c h — Ergānzungen der Materialien zur Geschichte und Sta-
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--24. Tas ceļš uz labklāšanu utt. (J. A. Freilinghauzena). Tuvākas ziņas
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