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Ievads

Katram lielākam darbam latviešu vēsturē jāsaduras ar zinā-

mām vācu vēsturnieku ieaudzinātām tradīcijām un ar skepticismu,

ar kādu uzņem atkāpšanos no šīm tradīcijām. Tādēļ arī šajā darbā

ir nācies vairāk, kā tas būtu nepieciešams parastā pilsētas vēsturē,

kas domāta plašākām aprindām, pamatot vietas, kur jāatkāpjas
no līdzšinējiem uzskatiem, ieiet dokumentu analizē, un pat pole-

mikā, t, i. bija jādara tā sauktais vēstures melnais darbs, kam vai-

rāk piemērota vieta ir atsevišķās monogrāfijās. Centos' to iero-

bežot, bet iztikt bez viņa nevarēju.

Ilgāki nācās uzkavēties pie apšaubāmām hipotēzēm, par

Rīgas Indriķa kronika, kā interpoletos, tā arī n&nter-

poletos norakstos, dibinājās šc4t uz leģendām; nācās pakavēties pla-
šāki arī pie citām leģendām un tradīcijām.

Centos turēties stingri pie dokumentiem, lai gan šo dokumentu

ziņā Rīgas archivos ir lieli robi, un dokumentu, kas tēlo Rīgas

iekšējo dzīvi, līdz 17. g. īsi. vidum uzglabājies maz. Visbēdīgāki ir

ar dokumentiem, kas raksturo Rīgas latviešu dzīvi un to sameklē-

šanai un sakopošanai bija jāziedo vairāku gadu darbs.
Tie mums arī ir vissvarīgākie. Rīga ir Latvijas mētropole un

latviešu zemes galvas pilsēta tā jau bijusi vairāk kā 700 gadus.
Visa viņas vēsture ir cieši saaugusi ar latviešu zemi. Un tad, kad

latviešu dzīve uz laukiem sastingst zem svešinieku jūga, mēs jū-

tam, ka tikai vēl Rīgā latviešu tautas sirds strauji pukst. Vēl līdz

17. g. s. latvieši Rīgā uzglabā tādas pat tiesības kā citām tautībām,
un kad sākot ar reformācijas gada simteni, latviešus Rīgā sāk ap*

robežot, tie ne pēdu neatkāpjas no savām tiesībām un beidzot 18. gi
simtenī uzsāk aktīvu cīņu jau par latviešu tiesābām. šīs cīņas
nebeidzas līdz tam laikam, kamēr Rīga nav nonākusi latviešu ro-

kās, un tas ir ilgu un neatlaidīgu cīņu dabīgais noslēgums.

J. Straubergs.





I daļa

Rīga XII un XIII gadu simteņos
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Rīgas skats Minstera kosmografijā 1559. g.

I nodaļa

Rīgas dibināšana

Pirmās ziņas par vāciešu ienākšanu Baltijā stāsta mums divas

chronikas: Latviešu Indriķa un Atskaņu chronika. Tās pašas chro-

nikas stāsta arī par Rīgas pirmajām dienām. Ziņas par Rīgas di-

bināšanu atrodas Indriķa chronikas IV. nodaļā. Tur chronists stā-

sta: „Otrā bīskapa Alberta darbības gadā tas ar divdesmit trīs ku-

ģiem, daudzu krusta karotāju pavadīts, ierodas Livonijā. Viņš do-

das pa Daugavu uz augšu uz Salaspili un grib doties tālāk uz Ikšķili.
Ceļā viņam uzbrūk lībieši, dažus ievaino, un, starp citiem, nogalina
arī priesteri Nikolaju. Tomēr bīskaps ar savējiem sasniedz Ikšķili,
lai gan ar mokām un briesmām. Brāļi, kas Ikšķilē dzīvoja bailēs

jau no bīskapa Meinharda laikiem, kā arī citi, saņēma tos ar prieku.
Arī lībieši tur sapulcējās un līga ar vāciešiem mieru uz trim die-

nām, lai gan ar viltīgu nodomu — šai laikā savākt karaspēku.
Pēc miera līgšanas bīskaps brauc lejup uz Salaspili un, paļau-

joties uz līgto mieru, sūta ļaudis uz Daugavas grīvu, lai tie atvestu

no kuģiem viņa troni, apģērbu un citas nepieciešamas lietas. Tie

paņem, kas vajadzīgs, un atgriežas pa to pašu ceļu, pilnā pārliecībā

par nolīgto mieru.x
Bet, sasniedzot Rumbulu, tiem uzbrūk lībieši ar

lielu sparu, laužot miera līgumu. Viens no kuģiem pagriežas un

izbēg, bet otru tie sagūsta un nokauj gandrīz visus, kas atrodas

uz šī kuģa. Tad lībieši atgriežas uz Salaspili un aplenc tur bīskapu
ar viņa ļaudīm. Aplenktajiem nebija barības ne pašiem, ne zir-

giem, un tie bija stipri nobaidījušies, bet beidzot, uzrokot zemi, tie

atrada dažādās bedrēs daudz barības un labības. Pa to laiku ieradās
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frlzi ar vienu vienīgu kuģi, aizdedzināja lībiešu druvas un šai vietā,
kā ari citās, postīja, cik varēja. To redzot, lībieši, kas baidījās vēl

no lielākām briesmām, saderēja un apstiprināja mieru, un devās

kopā ar bīskapu un citiem vāciešiem uz Rīgas vietu (ezeru), kur

Aco un citi tika kristīti.

Tomēr bīskaps neuzticējās viņu mieram, ko tie vairākkārt bija
lauzuši, un pieprasīja no Aco, Kaupo un zemes vecājiem ķīlniekus.
Vācieši ielūdza vecajos viesos, un kad tie sanāca kopā, tos visus

ieslodzīja vienā namā. Tā kā tie baidījās, vai tos neaizsūtīs pār

jūru uz Vāciju, tad viņu labieši no Daugavas un Turaidas nodeva

bīskapam savus zēnus, skaitā trīsdesmit. Bīskaps saņēma tos ar

prieku un, novēlot zemi Dieva gādībā, aizbrauca uz Vāciju.

Pirms aizbraukšanas lībiešu vecajie bīskapam ierādīja pilsētas
vietu, ko tie sauca Rīgu, vai nu pēc Rīgas ezera, vai arī pēc apūde-

ņošanas (irrigua), jo tur bija apūdeņošana no lejas ar apslacīšanu
no augšas, un ka tā ar ganībām, pļavām un ūdeņiem ir plaši ap-

ūdeņota, vai arī tādēļ, ka šeit sniedza pilnīgu grēku

piedošanu un tiem ar šo apslacīšanu no augšas tika vēlāk pasniegta

mūžīgā dzīvošana, vai arī tādēļ, ka Rīga ar jauno ticību apūdeņota

(rigata) un caur to apkārtējās tautas tapa apūdeņotas ar svētās

kristības avotu.

Bīskaps turpretim, zinādams lībiešu ļaunumu un redzēdams, ka

bez peregrīnu palīdzības tas nekā nepanāks, sūtīja brāli Didriķi no

Turaidas, par kuru minēts jau agrāk bīskapa Meinharda vēsturē,

uz Romu pēc apstiprinājuma vēstules. Tas nodeva ziņojumu pāve-
stam Inocentam 111., un saņēma no tā šo vēstuli. Un tā paša Di-

driķa žēlošanos un lūgumu svētais Romas tēvs aizliedza apmeklēt

Zemgali tirdzniecības nolūkos un, piedraudot ar lāstiem, noliedza

apmeklēt viņu ostu.

Tam ar prieku pievienojās arī tirgotāji, un paši ar kopīgu dē-

krētu noliedza apmeklēt šo ostu; ja kāds tirdzniecības nolūkos šo

ostu apmeklēs, tad tas kopā ar precēm zaudēs arī dzīvību.

Un vēlāk, divi gadi pēc pilsētas rašanās, dažus, kas šo norunu

un noteikumu negribēja ievērot, no sākuma visi tirgotāji sirsnīgi
lūdza Zemgali neapmeklēt; bet tie, neievērojot pāvesta aizliegumu

un tirgotāju kopējo lēmumu, brauca ar savu kuģi pa Daugavu uz

leju. Redzēdami šādu nekaunību, pārējie ar kuģiem devās pakaļ un

tos pievarēja. Pēc tam tie divus vīrus, kuģa kapteini un stūrmaņi,

nomocīja grūtā nāvē, un atlikušos piespieda atgriezties.

Trešā gadā pēc savas iesvētīšanas atgriezās Livonijā bīskaps, ar

peregrīniem, ko viņš bija sadabūjis, atstājot ķīlniekus Vācijā. Un

šai pašā gadā cēla Rīgas pilsētu uz plaša laukuma, kur blakus va-

rēja ierīkot kuģu ostu."

Tas. ir Latviešu Indriķa stāsts par Rīgas pilsētas dibināšanu.

Atskaņu chronika par Rīgas dibināšanu stāsta sekojošu:

Der brschof bertolt der began
Die rige buwen als ein man,

Der gerne wolde bliben,
Die letten un dc liwen

Umme zins sae hatzten sich:

Das was den cristen helflich.



11

Tā tad, pēc Atskaņu chronikas, Rīgu sācis celt bīskaps Bertolds,
jo gribējis labprāt šeit palikt. Latvieši un lībieši šeit apmetušies
uz renti, kas kristiešiem nācis stipri par labu.

Abu svarīgāko avotu ziņas par Rīgas dibināšanu tā tad nesa-

skan, un jau 13. g. s. Livonijā skaidrības par Rīgas dibināšanu nav,

nav viņas arī mūsu laikos.

Atskaņu chronika gan ir uz rakstīta vēlāk par Latviešu In-

driķa chroniku, bet ir pilnīgi neiespējama lieta, ja tiešām Rīga būtu

dibināta tukšā, neapdzīvotā vietā un šo pilsētu būtu dibinājis bīs-

kaps Alberts, ka tad tāds fakts būtu palicis nezināms labi informē-

tam Atskaņu chronikas autoram, kas dzīvoja un savu informāciju
smēlās ordeņa aprindās, ne sevišķi ilgu laiku pēc Latviešu Indriķa.

Abu chroniku nesaskaņu iemesli meklējami citur. Jau lasot

Indriķa chronikas stāstu par Rīgas dibināšanu, mēs uzduramies uz

lielām neskaidrībām. Alberts atbrauc ar divdesmit trīs kuģiem,
tomēr viņa tālākās gaitās piedalās tikai divi resp. trīs kuģi. Tikai

divi kuģi brauc atpakaļ uz Salaspili, vienu izlaupa, otrs atgriežas

Daugavas grīvā. Vēlāk, kad varēja sagaidīt, ka visa peregrīnu flote

ies palīgā aplenktajam bīskapam, to dara tikai viens kuģis. Kur

palikusi pārējā flote? Kauja ar lībiešiem sākas tūliņ kuģiem dodo-

ties pa Daugavu uz augšu un norisinājušās ātrā gaitā, tā ka grūti

ticams, ka šī flote būtu jau aizbraukusi atpakaļ. Salaspilī šīs flotes

nav, tā tad viņai vajadzēja atrasties kādā drošākā bazē Daugavas

lejas galā. Šīs bāzes atrašanos Daugavas grīvā apstiprina arī Indri-

ķis, stāstīdams, ka bīskaps sūtījis divus kuģus atpakaļ uz Dauga-
vas grīvu pēc sava krēsla un apģērbiem. Kur tieši atradusies šī

bāze, nav zināms, bet ir pilnīgi iespējams, ka Alberts, atsvabinoties

no ielenkuma, atgriežas tieši šai savā bazē, kopā ar lībiešu virsai-

šiem. Un šo vietu, uz kurieni atgriežas bīskaps Alberts no Salaspils,

un kur jau ir nams (pils) lībiešu ieslodzīšanai, kur arī ir pietiekoši

ļaužu, kas to var izdarīt, chronika nosauc vārdā: tā ir Rīga.

Rīga kā vācu bāze tā tad ir pastāvējusi jau priekš Alberta

Rīgas pilsētas proklāmēšanas.

Rīga ar nerru un bērnu. 1620. g. R. P. B.



12

Tomēr chronists Indriķis min Rīgu vēl agrāki. Stāstot par

bīskapu Bertoldu, viņš min, ka Bertolds, tāpat kā Alberts, iebrau-

cot ar saviem kuģiem Daugavā, atstājis tos Daugavas lejas galā,
bet kad bez kuģiem Salaspilī nekā nav varējis izdarīt, tad atgrie-
zies atpakaļ Rīgā. (Ergo cum exercitu ad locum Rigae re-

vertitur).
Tā tad Rīga kā kuģu osta un vācu bāze pastāvēja jau bīskapa

Bertolda laikā.

Par šādas bāzes esmi un viņas raksturu bīskapa Meinharda

laikā, liecina tā vieta Indriķa chronikā (1. II.) kur chronists stāsta,
ka Meinhards pēc tam, kad tas pārliecinājies par lībiešu stūrgalvību,
gribējis atgriezties atpakaļ Vācijā un tādēļ Salaspilī savācis visus

brāļus un priesterus un ar tiem devies uz tirgotāju kuģiem, kas

patlaban taisījušies doties uz Gotlandi. Lībju pierunāts un klausī-

dams tirgotāju padomam, viņš atgriežas Salaspilī. Tā tad tirgotā-

jiem Daugavas lejas galā ir bāze, kur viņi ar saviem kuģiem uz-

turas ilgāku laiku; tur ir arī lībieši un viņu attiecības ar lībiešiem

arī ir labas.

Tā tad Indriķa chronika dod iespēju konstatēt, ka jau bīskapa
Meinharda laikā Daugavas lejas galā ir atradusies osta, kur iebrau-

ca vācu kuģi, un kur bija atbalsta bāze kā tirgotājiem, tā arī pir-

majiem garīdzniekiem un bīskapiem. Bertolda laikā chronists jau
šo bazi min vārdā, un tā ir Rīga.

Šī bāze vispirms ir tirdznieciska, bet bīskaps Bertolds to grib

pārvērst par militāru, ierodoties ar savu karaspēku. Tas rada pir-
mo bruņoto konfliktu Rīgā. Lībieši sapulcina savu karaspēku aiz

Rīgas kalna (11. 5), un pieprasa bīskapam, kādēļ viņš ieradies ar

karaspēku; viņš varot pats mierīgi dzīvot savā bīskapijā, bet kara-

spēks tam jāatlaiž mājā. Kad bīskaps ar to nav mierā, tad iede-

gas kauja, kur pats bīskaps Bertolds dabū galu.

Šī sadursme ir pilnīgi saprotama, jo ar Bertoldu pirmo reiz

Rīgā parādījās vācu vara, kur līdz tam laikam Rīgā vācu tirgotāji

bija tikai viesi. Cik daudz Bertoldam izdevās Rīgu pakļaut vācu

varai, nav zināms; nav zināms arī, vai vāci Rīgā jau Bertolda laikā

ieguvuši noteikšanu par zināmu territoriju, bet Atskaņu un visu

pārējo chroniku apgalvojums, ka Bertolds dibinājis Rīgu, liecina, ka

Bertolds tiešām to ir izdarījis, un tā tad Bertoldu var uzskatīt par

Rīgas dibinātāju.

Tomēr pilnīgi reālizēt Bertolda plānus Rīgā izdevās tikai bīska-

pam Albertam. Tas 'piespieda lībiešu vecājos ierādīt viņam daļu
no senās Rīgas territorijas, par kuru jau noteicējs būtu bīskaps un

kur viņš varētu uzcelt apcietinātu militāru bazi — Rīgas pilsētu.

Otrs uzdevums bija pakļaut savai virskundzībai visust apkārtējos

Rīgas lībiešu apgabalus, kas Albertam arī izdevās, ar viltu iemā-

not Rīgā un apcietinot 30 lībiešu zemes vecajos un saņemt to dēlus

par ķīlniekiem.
Rīga kā tirdzniecības bāze eksistēja jau priekš Meinharda iera-

šanās. Paša Meinharda ierašanās bija iespējama tikai tādēļ, ka

tāda tirdznieciska bāze jau eksistēja; un kā to liecina Indriķis
(I, 2), tad vācu tirgotāji jau priekš Meinharda bija ar lībiešiem

draudzīgās attiecībās un mēdza bieži uz Livoniju braukt un iebraukt

Daugavā.
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Bet par tirgotāju dzīvi un arī šo tirgotāju nometni chronisrs

Indriķis nekā nestāsta. Viņš par savu uzdevumu uzskata bīskapu
un sevišķi bīskapa Alberta darbu aprakstu, gluži tāpat, kā Atskaņu
chronikas autors par savu uzdevumu uzskata ordeņa darbu aprak-
stu. Un tādēļ arī ne vienā, ne otrā chronikā nav piegriezta vaja-

dzīgā uzmanība Rīgas pilsētas vēsturei un attīstības gaitai, kā arī

tās vēsturiskai misijai, ko veica vācu un citu zemju tirgotāji jau

priekš bīskapa Alberta. Ka šī misija ir bijusi ļoti svarīga, to lie-

cina kāds teikums Indriķa chronikā (XXIX, 0): kas gan tādā veidā

sastopams tikai vēlākos Indriķa kronikas norakstos.

„Daudzas slavenas lietas ir notikušas Livonijā pie pagānu at-

griešanas, sākot ar to laiku, kad priekš 67 gadiem Brēmenes tirgo-

tāji pirmo reiz atrada lībju ostu."

Ar to Indriķis, resp. kāda veca tradicija, konstatē faktu, ka

1158. g. vācu tirgotāji atraduši lībiešu ostu, kas>, liekas, nevar būt

nekas cita, kā Rīga. Tālāk arī viņš ieskaita pagānu at-

griešanas laikā visu laika sprīdi no Rīgas atrašanas, bet

Rīgas dibināšana. P. Jannsena sienas glezna Bremenes biržas ēkā.



14

par to darbu, ko ir darījuši vācu tirgotāji kā Rīgā, tā

arī Rīgas apkārtnē, tas nemin ne vārda. Ir pilnīgi iespējams,
ka Rīgā un Rīgas apkārtnē, Meinhardam ienākot, bija jau visas

ticības lietas pie vietējiem un apkārtnes iedzīvotājiem

tā, ka Meinhardam Rīgā nebija ko darīt, un Rīgas tirgotāji Mein-

harda sūtīja prom neskartajā lībiešu zemē, lai rastu vēlāk iespēju
tur iespiesties un sagrābt savās rokās svarīgo Daugavas ūdens

ceļu.
Šim laikmetam Rīgas vēsturē priekš 1201. gada savā chronikā

pieskaras Rīgas birģermeistars Nīenstets. Nīenstets nav rakstījis
savu chroniku kā vēsturnieks, bet ziņas par Rīgas dibināšanu sako-

pojis pa daļai no vecām chronikām, pa daļai no agrāk rakstītām

un tagad pazudušām Livonijas vēsturēm. Bez tam ir pilnīgi sapro-

tams, ka Nīenstets stipri balstās uz tām mutvārdu tradīcijām, kas

toreiz 16. g. s. vēl bija uzglabājušās no paaudzes uz paaudzi. Nīen-

stetai chronika mums attēlo tos uzskatus, kādi valdīja toreizējā
Rīgas sabiedrībā par Rīgas dibināšanu un tās sākumiem. Nīen-

steta chronika ir datēta ar 1604. gadu, un tā ir vecāka par pārējām
jaunākām chronikām

— Rusova, Kelcha v. c.

Savu Livonijas vēsturi Nīenstets sāk ar nostāstu, ka Brēme-

nes tirgotāji pirmo reiz iebraukuši Daugavā. Gadu, kad tie iebrau-

kuši, viņš pats min 1148., bet cits rakstot 1158. Šī piezīme pašā
sākumā mums rāda, ka Nīensteta rokās bijušas divējādas chroni-

kas: tās, kas balstās uz Indriķa chroniku un kādas citas, kuru chro-

noloģija ir bijusi savāda. Nīenstets vairāk seko otrajām.

Par pašu tirgotāju iebraukšanu viņš stāstāt gandrīz tāpat, kā

Atskaņu chronika, bet tikai daudz plašāki. Šī nodaļa sākas sekojoši:

~1148. gadā, daži raksta arī 1158. gadā, no Brēmenes aizburāja

kuģis ar tirgotājiem un precēm, lai dotos uz Visbiju, Gotlandes salā.

Bet liela vēja un vētras dzīti, tie nevarēja pie Gotlandes piestāties,
un vakanai un ziemeļvakara vējš tos dzina tālāk, kamēr tie nonāca

pie Kurzemes. Tā ka tie pie šīs zemes neuzdrošinājās piestāties,

tad, gods Dievam, tie savā priekšā ieraudzīja kādu mazāku kuģi,
kas burāja Daugavas virzienā, tā kā tie domāja, ka šis kuģītis bei-

dzot iebrauks kādā osta, tad tie iedrošinājās, palaizdamies uz Dieva

žēlastību, sekot šim kuģītim, un iebraucai Daugavā. Kad nu me-

žonīgā pagānu tauta ieraudzīja, ka pienāk tik liels kuģis, kādu tie

savu mūžu nebija redzējuši, tad tie saskrēja lielos baros, lai to

tuvāk apskatītu, jo no tālienes tas viņiem bija licies ļoti svešs. Tie

domāja, ko lai tie iesāk ar šiem iebraucējiem, kas bija tikpat sveši,

kā viņu kuģis un par kuriem tie nekā nebija ne dzirdējuši, ne re-

dzējuši. Kristīgie pirmo nakti palika upē uz kuģa un domāja, ko

lai tie dara tālāk.

No rīta daži brauca uz krastu, un paņēma līdzi tukšas mucas,

nolika tās krastā un uzlika tur virsū maizi, alu, dažādus pārtikas

līdzekļus un citas lietas, par kurām tie domāja, ka tās pagāniem

var noderēt. Tie māja pagāniem ar roku, un daži iedrošinājās pie-
nākt tuvāk; tad kristītie pagāniem deva roku un tiem kā dāvanu

pasniedza cukuru, vīģes, rozīnes, baltmaizi v. t. t, un draudzīgi

viens pret otru izturējās, bet tie nevarēja sarunāties; tad pēc satik-

šanās tie ļāva viņiem iet mājās, un ziņot saviem radiem un drau-

giem, cik kristīgie labi ar viņiem apgājušies. Trešā dienā mežoņi
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pulkos ieradās no jauna un par dāvanām kristīgiem atnesa medu,
pienu, vistas, olas, putnus un zaķus. Kristīgie saņēma viņus ļoti

laipni un apdāvināja ar cepurēm un cepuru saitēm, bikšu saitēm,

spoguļiem, jostām, nažiem, ķemmēm un šujamām adatām; draudzī-

ba ļoti palielinājās, un kad pagāni ceturtā dienā ieradās no jauna,
tiem bija līdzi aitas, zivis, lini, medus, vasks, olas, putni, meža

zvēri; to visu tie nolika zemē un rādīja ar dažādām zīmēm, jo sa-

runāties tie nevarēja, ka tie vēlas apmainīties. Kad kristīgie viņu
nodomus un vēlēšanos saprata, tad tie izmeklēja dažas viņu atne-

stās lietas un pie katras lietas nosvieda zināmu gabalu naudas. Tā

kā pagāniem nauda nobijā pazīstama, tad tie ar zīmēm rādīja, ka

tie nav mierā, bet ka tie vēlas mainīties ar kristīgo mantām. Tad

arī kristīgie deva pretim savas mantas, pielika un atņēma:, līdz abas

puses palika apmierinātas. Tad tie sniedza viens otram roku, pa-

ņēma viens otra mantas un šķīrās. Tādā kārtā tie mācījās tirgoties
viens ar otru.

Kad nākošā dienā ieradās kāds nabags, tie izlika nazi, cepures

saites un dažas maisa adatas, turpretim nabags nolika dažas olas,
domādams par tām iegūt izliktās lietas. Bet kristīgie viņam rā-

dīja, ka olu ir par maz un par tām mantu nevar dot. Tad viņš no

krūtīm noņēma divas caunu ausis, kurās bija ievērtas mazas sudra-

ba standziņas; tās viņš pielika pie olām un lika saprast, ka nu

esot samaksāts pietiekoši. Lai gan kristītie tās maz vērtēja, to-

mēr tie pirkumam piekrita, lai ar to rādītu, ka pagāni var lietot

arī šāda veida naudu. Domā, ka tfdēļ arī vecos laikos 3 šiliņu un

2 šiliņu naudas gabali nevācu valodā dabūjuši nosaukumu Auss un

Nagat; pie kam 3 šiliņu gabalus sauc arī par ore.

Kad tie 14 dienas ar pagāniem draudzīgi bija sagājušies, pre-

ces pret precēm mainījuši un savas lietas tā bija iekārtojuši, ka

tiem bija cerība atrast vēl labāku tirgu, kad tie pēc gada ieradīsies,
tad tie šķīrās ļoti draudzīgi.

Lai tie uz priekšu arī pagānu valodu mācētu, tie pielabināja
vienu zēnu, to katru dienu apdāvinot ar cukuru, vīģēm, rozīnēm,

baltmaizi v. c, un dabūja vēlāk atļauju, ka tie šo puiku varētu

ņemt līdz, tā vietā atstāja vienu no savējiem, lai tas valodu ie-

mācītos."

Tālāk chronists stāsta, ka tirgotāji atgriežas Brēmenē, nākošā

gadā brauc jau ar diviem kuģiem atpakaļ, pārdod preces, noslēdz

ar 3 vecākiem līgumu, ka tiem tiesības katru gadu te ierasties un

brīvi• tirgoties, un atstāj 4 no savējiem.
Nākošā gadā tie jau brauc un ņem līdz mūku Mēinhardu, un

24. maijā laimīgi ierodas Daugavā.

Tie uztaisa dažas būdas pie Daugavas, divi jūdzes no jūras, lai

paši varētu zem jumta dzīvot un būtu kur mantas nolikt, un lai

būtu pagaidu dzīvoklis Meinhardam un viņa „zeļļiem", kas tiem

sprediķoja. Jo vienu laiku tas sprediķoja tikai tirgotājiem un kuģu

ļaudīm, kamēr tas ar saviem zeļļiem Livonijas valodu iemācījās;

tad sāka viņš arī pagāniem Dieva-vārdu sludināt, un arī ar mīlību

un labdarību atgrieza daudzus pie kristīgas ticības. Šie priesteru

dzīvokļi un tirgotāju būdas un dzīvokļi tika uztaisīti Daugavas malā

tai vietā, kur tagad atrodas Rīgas pilsēta, un domā, ka tās visas

bija rindā (reihe) saceltas, tad šo vietu nosauca arī par Rīgu. Pa-
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mazām ari turpat savas mājas uzcēla zvejnieki, strādnieki, kas ku-

ģus izkrauj, namdari un citi."

Tas ir Rīgas birģermeistara stāsts par Rīgas dibināšanu. Ja šo

stāstu viņš izpušķojis vienā otrā vietā, tad tomēr visa šī stāsta pa-
matā ir kādas vecākas chronikas un tradīcijas. Un šīs tradīcijas
balstījās uz kādiem vecākiem nostāstiem, kas mutvārdu veidā un,

nav izslēgts, arī rakstveidā
— cirkulēja Rīgā. Ir pilnīgi neiespē-

jams, ka Rīga, kam jau toreiz bija liels svars, nebūtu interesējusies

par savu pagātni, un ka izglītots un gudrs birģermeistars nebūtu

zinājis pat savas pilsētas dibinātāja vārdu. Tomēr ne tikai Nīen-

stets, bet ari pārējās 16. un 17. g. simteņa chronikas par pilsētas
dibinātāju uzskata Bertoldu. Vēl tālāk iet Dionīzijs Fabricijs un

kopā ar Nīenstetu apgalvo, ka Rīgas pilsētu cēluši tirgotāji jau
Meinharda laikā un Bertolds gribējis Rīgu ar mūriem nocietināt,
bet to nav paguvis izdarīt.

Tā tad chronikas mums nedod nekādu skaidrību par Rīgas di-

bināšanu. Vienīgā Indriķa chronika resp. vēlākās chronikas, kas

balstās uz Indriķa chroniku, bīskapu Albertu tur par Rīgas dibi-

nātāju; visas pārējās chronikas, kā arī vairāki Indriķa chronikas

noraksti, sākot ar Atskaņu chroniku, šo godu piešķir Bertoldam,
un beidzot Nīensteta un Fabricija chronika — Meinhardam. Indri-

ķa chronika ir ticamākā par visām šīm chronikām, bet šās pašas

Indriķa chronikas sākumā ir tikdaudz neskaidru vietu, kas padara

Indriķa liecību ļoti šaubīgu un beidzot — vai Indriķim tieši šai jau-

tājumā var uzticēties? Neaizmirsīsim, ka Indriķis chroniku bija

rakstījis tieši bīskapa Alberta slavināšanai un viņa darbu izcelša-

nai, un cik ļoti bieži tas jūtams, ja to pašu Indriķa chronikas noti-

kumu aprakstu salīdzina ar aprakstiem Atskaņu chronikā. Indriķis
bieži aizmirst pieminēt par ordeņa nopelniem, bet Atskaņu chro-

nika visus tos pašus varoņu darbus piedēvē vienīgi ordenim.

Un ar ko vēl varēja labāki izcelt Albertu, ja ne ar Rīgas dibi-

nāšanu? Pilsētas parasti nedibina, tās pa laiķam izaug biezi apdzī-
votā vietā, un to cilvēku, kas dod šādai apdzīvotai vietai pilsētas

tiesības, viegli vien var nosaukt arī par pilsētas dibinātāju.

Un taisni visu šo chroniku neskaidrības un nesakaņas Rīgas
dibināšanas lietās, ir vislabākā liecība, ka šādas dibināšanas nav ko

meklēt. Tāpat kā lielākā daļa pilsētu, to starpā arī Rīga, jāpie-
skaita pie pilsētām, kas nevar uzrādīt savu dibināšanas gadu, bet

tikai gadusimteni, kad tā sākusi augt.
Tā lībiešu osta, kur 1158. gadā iebrauca vācu tirgotāji, pastā-

vēja-droši jau ilgi priekš vācu ierašanās. Daugavas ceļš jau priekš

vācu ienākšanas bija pazīstams un sevišķi Skandināvijas iedzīvo-

tāju braukts, ko pierāda Daugmales pilskalna izrakumi. Vācu tir-

gotāji bieži brauca pēc 1158. gada uz Daugavu un apmetās šai pašā
lībiešu ostā. No šejienes jau priekš 1201. gada dzina preces ragavu

ceļā uz Pliskavu, šeit Bertolds koncentrēja pirmos karaspēkus, šeit

arī pats Alberts līgst ar lībiešu vecākiem un šeit arī viņam ierāda

territoriju apcietinātas pilsētas celšanai.

Tie visi ir fakti, kas ļauj mums apgalvot, ka Rīga kā lībiešu

osta un apdzīvota vieta pastāvējusi jau priekš 1158. pēc
1158. gada te vācu tirgotāji kā viesi — nodibina savu faktoriju.

Bertolds mēģina sagrābt šo faktoriju savās rokās, bet sastop no-
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pietnu pretestību un krīt kaujā, tikai Albertam izdodas faktoriju,
ostu un beidzot arī lībiešu pilsētu dabūt zem savas virskundzības.

Ar pilnīgu tiesību Rīgas pilsēta un viņas birģermeistari 16. un

17. g. simtenī varēja apgalvot, dibinoties uz vecu vecām tradīci-

jām, ka Rīgu dibinājuši vācu tirgotāji jau Meinharda laikā, un par'

Albertu, kā Rīgas dibinātāju nekā nezināja, un ar tādām pat tie-

sībām mēs par Rīgas pamatu varam uzskatīt Indriķa chronikā mi-

nēto lībiešu ostu.

Ir fakti, ko tauta nekad nepiemirst, un viens no šiem faktiem

Daugavgrīva 17. g. s.
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ir, ka tauta nekad nepiemirst ienācējiem atgādināt, ka viņi ienācēji
svešā zemē, un vecie iedzīvotāji, kam piederējusi visa zeme, ir

bijuši viņi.
Un Rīgas pirmiedzīvotāji šīs tradīcijas glabāja no paaudzes

uz paaudzi, un šīs viņu tradicijas dod mums iespēju rast vēl citu

pieeju Rīgas dibināšanas vēsturei.

Par Rīgas vēsturi priekš Alberta ziņu uzglabājies maz. Bet

tomēr, nerunājot jau par citām chronikām, arī Indriķa chronikā

vienreiz, otrreiz garāmejot min dažus faktus, kas liecina par Rīgas
seno vēsturi. Indriķa minētais Vecais kalns „Mons antiquus"
(X, 14), tālāk nostāsts par ka vendinus no šī Vecā kalna, kas at-

radies pie Rīgas, padzinuši kurši, liecina par leģendām, kas jau vācu

Rīgas pirmā laikā paustas par Rīgas pirmajiem iedzīvotājiem. Nav

jau nekas neiespējams, ka šo vietu kādreiz pārvaldījuši un Rīgas
ostā iepriekšējos gadu simtos uzkundzējušies kurši, tādu iespēju
kuršiem deva viņu lielā flote, kas toreiz lepni braukāja pa Baltijas
jūru un ar kuru tie izdarīja sirojumus Skandināvijā un citās Bal-

tijas valstīs. Pa daļai to apstiprina kuršu uzbrukums Rīgai 1210.

gadā, kā arī kuršu senlietu atradumi ap Doma baznīcu.

Diemžēl labākais liecinieks par senatni archailoģija Rīgas vecās

vēstures noskaidrošanai devusi ļoti maz.

Kā visus vecos lībiešu apcietinājumus, apdzīvotās vietas, kapus,
izpostīja pilsēta, kas šai vietā uzauga, tas ir pilnīgi saprotams un

tikai laimes gadījumā viena otra senās lībiešu Rīgas vieta varēja
uzglabāties.

Vēl līdz šim nav arī pietiekoši novērtēta kāda atzīme Elter-

maņu grāmatā, 280. Ipp., ko ierakstījis eltermans Frolichs 1610.

gadā:

~1610. gadā es iesāku tīrīt Rīdziņu, sākot no Daugavas, cauri

velvēm, padziļinot to no Daugavas līdz iekšvaļņu rajonam, un tas

bija liels darbs. Bet kad iekšpus vaļņiem nonācu starp velvēm un

plato Rīdziņu, tad atradu zemē savādu izbūvi, kas no stipriem
ozola un priežu baļķiem tā bija sasieta un ar pāļiem savienota, ka

tā visa bija ar cirvjiem jāsacērt."
šādas vāciešu neparastas un savādas izbūves no ozola un prie-

žu baļķiem mēs no pēdējo laiku archailoģiskiem izrakumiem pazī-
stam jau ļoti labi, un ir diezgan skaidrs tas, ka 1610. gadā, pa-

plašinot un padziļinot Rīdziņu, ir atraktas vecās Rīgas lībiešu pils
apcietinājumi, kas apsargāja ieeju Rīgas lībiešu ostā.

Šie fakti dod mums iespēju runāt par seno Rīgu, t. i. to lībiešu

Rīgu, ķas pastāvēja jau priekš 1201. gada un, varbūt, arī ilgus ga-
dus jau priekš 1158. g., kad vācieši pirmo reiz ieradās Rīgā.

Par šo seno Rīgu un viņas iedzīvotājiem nekādas ziņas nav uz-

glabājušās, bet, pētīt Rīgas latviešu vēsturi, nācās uzdurties uz ve-

selu rindu faktu, kas var zināmā mērā apgaismot arī senās Rīgas
vēsturi.

Kad 18. g. s. sākās Rīgas latviešu cīņas par tiesībām, tad viens

no latviešu svarīgākiem argūmentiem bija viņu, kā Rīgas pirm-
iedzīvotāju, tiesības Rīgā, kas nedrīkstot būt mazākas, kā svešnie-

ku, tas ir vācu tiesības Rīgā.

Vairākos šā laika dokumentos, kas iespiesti manā grāmatā:
„Rīgas latviešu pirmās nacionālās cīņas 18. g. s." latvieši saka, ka
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tie savas tiesības mantojuši no pirmajiem šīs vietas lībiešu iedzīvo-

tājiem. Tā tad Rīgas latviešu tradīcijas neatzīst vāciešus par Rīgas
dibinātājiem, bet vāciešus uzskata par Rīgā ienācējiem-svešniekiem.
Sevišķi spilgti tas izpaužas tais dokumentos, ko iesniedza vecie, tā

sauktie „četri latviešu amati", t. i. sāls nesēji, liģeri, alus nesēji un

kaņepju kūlēji. 1800. gada amatu sarakstos šie amati atzīmēti kā

lībiešu cēluma amati. 1804. g. iesniegumā ķeizariskai komisijai tie

aizrāda, ka viņu amati eksistējuši jau 1158. gadā, un ka vinu senči

bijuši īstie šīs vietas pirmiedzīvotāji, lībiešu tautības. Mērītāji,
sāls nesēju pēcteči, savā zīmogā kā savu dibināšanas gadu atzīmē

1150. gadu, lai parādītu to, ka viņu senči dzīvojuši Rīgā jau priekš
vāciešu ierašanās. Tāpat sāls nesēji, pārdodot savu namu 1692.

gadā, paziņo, ka šis nams viņiem piederējis jau 1000 gadus. Sapro-
tams, ka šo datu prēcīzitāte ir šaubīga, bet nevar šaubīties, ka, bal-

stoties uz vecām no tēvu tēviem mantotām tradīcijām, Rīgas lat-

vieši resp. daži latviešu amati uzskatīja sevi par pirmo Rīgas iedzī-

votāju lībiešu tiešiem pēcnācējiem, kas šeit dzīvojuši jau priekš
vāciešu ierašanās.

Kā visi Rīgas latvieši nevarēja sevi uzskatīt par senās lībiskās

Rīgas iedzīvotāju pēcnācējiem, ir skaidrs, bet to gan varēja darīt

vismaz daži no vecajiem četriem latviešu amatiem, šo amatu uzbū-

vē, statūtos un pienākumos mēs sastopam daudz tāda, kas uzglabā-
jies vēl no vecu veciem laikiem, šiem amatiem vēl 17. g. s. ir savi

soģi;šie amati pilda Rīgā policijas un ugunsdzēsēju pienākumus un

dažus tādus darbus, kas radušies jau ļoti vecos laikos.

Tomēr vislielākās tiesības uzskatīt sevi par senās lībiskās Rīgas
tiešiem pēcnācējiem bija sāls nesējiem, kas vēlāk saucās par mērī-

tājiem. Bez pašu sāls nesēju aizrādījumiem, ļoti svarīgu liecību šai

lietā dod Lielās Ģildes statūti. 1613. gada noteikumospar vastlāvju
svinēšanu Lielā Ģildē 46. p. ir rakstīts sekojošs:

„Ceturtdien divi no jaunākiem vecajiem atved uz Ģildes namu

sāls nesējus, tiem noliek priekšā siļķi un kaltētas zivis un ar viņiem

rīkojas pēc vecajām parašām, un kroģētāji uzmudina viņus dzert.

Tie dod viņiem rokā pilnas glāzes un aicina izdzert, bet glāzes tie

nedrīkst nolikt un tās viņiem ir jātur rokās. Viņu vecākiem ar bal-

tām nūjām rokās jārūpējas, lai vecās parašas kārtīgi pildītu."

Vajadzēja būt zināmiem iemesliem, kādēļ, noslēdzot vastlāvju

dzīres, uzaicināja tikai sāls nesējus, bet ne liģerus un alus nesējus.
Tas tikai apstiprina to, ka šī paraža un tradīcija nāk no ļoti veciem

laikiem, varbūt, no tiem laikiem, kad ieradās pirmie vācu tirgotāji

un kad tie, lai apstiprinātu un atjaunotu vecos līgumus, uz savām

dzīrēm uzaicināja ierasties lībiešu virsaišus un vecākos, kas tad arī

ieradās ar visām savām amata zīmēm, t. i. baltām nūjām. Vēl

17. g. s. šī vecā tradīcija bija uzglabājusies. Tad uz dzīrēm ieradās

šo lībiešu pēcnācēji sāls nesēji, kuru vecākie, pēc veco lībiešu vir-

saišu paraduma, ieradās ar vecajiem varas simboliem — baltajām

nūjām, un visa ceremonija notika pēc vecvecām tradīcijām, t. i. tā,

kā šīs dzīres notika tad, kad lībieši vēl bija Rīgas kungi.

No vecajiem Rīgas latviešu amatiem pārējos grūti būs uzskatīt

par lībiešu tiešiem pēcnācējiem. Latvieši iespiedās Rīgā tik strauji,
ka drīz viņu skaits ne tikai pārsniedza lībiešu skaitu, bet tie arī pār-

latviskoja atlikušos Rīgas lībiešus. Bagātie lībieši drīz vien ižbla-



20

lijās no vecās lībiešu komūnas un pārvācojās, turpretim komūnas

rindas papildinājās ar latviešu ienācējiem, kam jau drīz šeit bija

noteicēju loma, pārlatviskojot atlikušos lībiešus un pārņemot viņu
vecās tradīcijas un pienākumus.

Kad lībiskās Rīgas vietā stājās jauktā lībiešu-latviešu-vāciešu

Rīga un pilsētas administrācija pārgāja vāciešu rokās, lībiešu ko-

mūna pakāpeniski pārveidojās latviešu nesēju saimē un brālībās un

pēc tam četros latviešu amatos, zaudējot savas agrākās tiesības, bet

paturot tādus agrākos komūnālos pienākumus, ko 18. un 19. g. s.

jau grib uzskatīt par klaušām. Bez šīs vēsturiskās attīstības gaitas
mums ir pilnīgi neiespējami dabūt noteiktu atbildi uz jautājumiem,
kas šie četri latviešu amati tādi ir, ar ko tie nodarbojās, kādēļ šos

četrus, amatus min gandrīz arvienu kopā un tādēļ viņu tiesiskais

stāvoklis tik ļoti atšķīrās no pārējo Rīgas latviešu un vāciešu amatu

stāvokļa.
Savādi dzirdēt, ka; liģeri esot transportstrādnieki, ka šie strād-

nieki nodarbina katrs līdz 15 algādžus, kad šo strādnieku pārrau-

dzībā atradās visas Rīgas labības noliktavas un nevienu pūru labī-

bas no šīm noliktavām viņu īpašnieki nevar izņemt, ja to ldģeri nav

pārmērījuši un izsvēruši; ziņas, cik lieli labības un sals krājumi
atrodas Rīgā, rāte pieprasa nevis tirgotājiem un noliktavu īpašnie-

kiem, bet liģeriem un sāls nesējiem.

Pareizāks ir diezgan nenoteiktais latviešu četru amatu apzīmē-

jums par tirdzniecības palīga amatiem, kam ir monopola tiesības

preču izkraušanās un iekraušanās, svēršanā un mērīšanā, noliktavu

pārraudzībā, kā arī eksporta preču (linu, kaņepju, pelnu, tauku

v. t. t.) pārstrādāšanā.
Šis monopols balstās uz ļoti vecām tradīcijām, un tā sākums

meklējams tais laikos, kad lībiskā Rīgā kā viesi ieradās vācu tirgo-

tāji, un viņu preču izkraušanu kā arī uzglabāšanu pa to laiku uz-

ņēmās vietējie lībieši, kamēr šie tirgotāji ceļoja tirgodamies.

Ikšķiles baznīca
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Ir arī jāatzīmē, ka vecajos Rīgas likumos nevāciešu, kas ne-

bija pastāvīgi Rīgas pilsoņi, tiesības bija aprobežotas tikai tirdznie-

cībā un alus darīšanā. Vācieši centās sev nodrošināt monopola tie-

sības vispirms pašā tirdzniecībā, atstājot tirdzniecības apkalpošanu
par lībiešu Rīgas komūnas un viņu pēcnācēju četru latviešu amatu

privilēģiju.

Kopā ar to šie četri latviešu amati uzņēmās Rīgas ostas kop-
šanu, sitot pāļus, ieliekot mucas, kas rāda kuģu ceļu, v. t. t., gluži
tāpat kā tas notika senās lībiskās Rīgas laikā.

Vēl grūtāk bez šīs vēsturiskās perspektīvas ir izskaidrot tos

policijas pienākumus, kas bija uzlikti vienīgi šiem četriem latviešu

amatiem. Kādēļ uz trauksmi ugunsgrēka, plūdu, dumpjai un citos

gadījumos obligāti bija jāierodas tikai četru latviešu amatu locek-

ļiem? Kādēļ sardzes uz vaļņiem, patruļas pilsētā un nakts&ardzes

ar klaburiem bija jāsūta tikai četriem latviešu amatiem, bet nevie-

nam citam latviešu vai vācu amatam? Kādēļ latviešu brālībām jā-
seko un jāziņo rātei par katru jaunu ienācēju Rīgā, jāpavada notie-

sātie uz soda vietu un pie tam jābūt bruņotiem ar viņu vecajiem
ieročiem

— sirpveidīgiem šķēpiem?
Arī šeit dabiskais izskaidrojumk ir tas, ka kārtības uzturēšana

palika senās lībiešu Rīgas veco iedzīvotāju un viņu pēcnācēju rokās

arī pēc tam, kad vācu tirgotāji neieradās šai pilsētā vairs kā viesi,
bet jau palika par Rīgas kungiem.

Visas šīs pazīmes ir tik nepārprotamas faktorijas pastāvīgo ie-

dzīvotāju pazīmes, un mums negribot jāsecina, ka Rīga ir dibināta

kā svešu tirgotāju faktorija; un ka Rīga šo savu faktorijas raksturu

zaudē tikai pamazām, sākot ar 13. gs.

Viena no faktorijas pamata īpašībām ir tā, ka faktorijas tir-

gotāji ļoti bieži atrodas tirdzniecības ceļojumos un viņu mantu šai

laikā uzglabā liģeri (Lagerherr — ligger — noliktavu kungs). Viens

no latviešu četriem amatiem — liģeri netikvien šo nosaukumu uz-

glabā līdz 19. gs., bet visā šai laikā pildīja arī noliktavu pārziņu pie-
nākumus. Liģeri rūpējās par preču izkraušanu, nosvēršanu, mērī-

šanu un uzglabāšanu, kā arī bija atbildīgi par preces zudumiem.

Visas preces, kas ienāca Rīgā un kas nebija domātas sīktirdzniecībai,

bija obligāti jānodod četru latviešu amatu pārraudzībā. Tā tad no

faktorijas laikiem bija uzglabājušies ne tikai liģeru pienākumi, bet

arī pats liģeru nosaukums. Tās ziņas, kas uzglabājušās latviešu

amatu tradicijās, ka viņi ir pirmie īstie Rīgas iedzīvotāji un vācieši

ir Rīgā tikai ienācēji, arī apstiprinās.
Tālākais jautājums, kas būtu jānoskaidro, ir senās Rīgas atra-

šanās vieta un arī tas, vai arī šeit Rīgas latviešu tradīcijas nevar

sniegt kādus materiālus, šinī gadījumā mums jāapstājas pie sāls

nesēju nama likvidēšanas 17. gs. beigās. Kad 1677. gadā Rīgā bija
lielais ugunsgrēks, bojā gāja: arī sālsnesēju un alus nesēju mājas

tagadējā Peldu ielā. Tūliņ pēc tam nāca rīkojums, ka lekšrīgā ne-

drīkst celt koka mājas un ka visas koka mājas jāpārbūvē par mūra

mājām ar nedegamiem jumtiem. Kā sāls nesējiem, tā arī alus ne-

sējiem namu atjaunošana nebija pa spēkam un trūka arī nopietnas

gribas. Ja agrākos laikos šie nami bija Rīgas latviešu centrs, kā

atjaunošanai nekad nebūtu trūcis līdzekļu, tad tagad tas bija citādi.

Bieži piebūvētā lekšrīgā latviešiem vairs nepatikai dzīvot, un tie sāka
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doties ārpus Rīgas mūriem, apmezdamies vispirms rajonā starp pil-
sētas mūriem un vaļņiem (binnen Walles), kā arī ārpus vaļņiem,
apmezdamies tagadējās Brīvības un Tērbatas ielas rajonos, "jura
hospitāļa robežās, Lastadijā un Pārdaugavā. 17. ģs. vidū Lielā

Ģilde sūdzas par to, ka sāls nesēji esot atstājuši savu māju un tur

dzīvojot tikai vecas sievas. Sāls nesēju aiziešana radot lielas ne-

ērtības, sevišķi ugunsgrēku gadījumos, kad sāls un alus nesējiem
esot pirmajiem jāierodas ugunsgrēka vietā. Rāte nolēma izdot rī-

kojumu par to, ķa sāls un alus nesējiem no priekšpilsētām jāpārvā-
cas atpakaļ savās mājās. Tas tomēr vairs neizdevās, jo sāls nesēji
bija jau ieguvuši īpašumus priekšpilsētās un nedomāja atgriezties
uz dzīvi pilsētā. Sāls nesēju komūnas nams lekšrīgā palika lieks,
un kad tā atjaunošanai bija- jāiegulda lielas naudas summas, tad

katru vairāk interesēja paša īpašums, un ziedot naudu kopēja īpa-
šuma atjaunošanai neviens labprāt nevēlējās. Vairāk kā desmit ga-
dus laukums paliek neapbūvēts, un beidzot rāte noteikti pavēl vai

nu laukumu apbūvēt, vai pārdot. ■ Beidzot, pēc ilgas vilcināšanās

1687. gada 13. augustā sāls nesēju vecākais ar piesēdētājiem ierodas

Ķemerejas tiesā un paziņo, ka tie nolēmuši laukumu pārdot T. Rem-

am un Zembricham. Bet Ķemerejas virskungs paziņo, ka pie viņa
jau ieradušies sāls nesēji un protestējuši pret nama pārdošanu, un

ka nama pārdošanai vajadzīga visa amata piekrišana. Noskaidrojot

iemeslus, kas šos protestus radījuši, izrādās, ka šie protesti ir sakarā

ar tām senām tradicijām, kas saistītas ar šo māju. šī vieta viņiem

piederot jau 1000 gadus, un no šīs vecuvecās vietas viņi negribot

šķirties. Tomēr sāls nesēju vecajiem izdodas pārliecināt sāls nesē-

jus, ka citas izejas nav, un 1687. gada 16. aug. tiesā ierodas kā

vecaji, tā arī visu partiju pārstāvji: Arends Stārks eltermanis, Dī-

riķis Bakens, Ansis Karls, Karpars Krūze, Pēteris Tampa, Ansis

Kule, Jirgens Bauska, Tenis Steriņš, Ansis Zīle, Ansis Pavasaris,

Ansis Vrede, Josts Geilis, Ansis Rūsa, Jānis Bluķis, Kaspars Kaija,

Berends Ģīze, Pauls Vanags, Jēkabs Sproģis, Jēkabs Briņķis, Dīri-

Salaspils baznīca
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ķis Kauliņš, Ansis Belte un paziņo, ka tie nolēmuši namu pārdot.
Par šo lēmumu ziņo ari rātes sēdē 1687. g. 17. aug., un tomēr ari

vēl pēc šī lēmuma ienāk rātei protests un divu sāls nesēju paziņo-
jums, ka tie vēlas uzņemties jauna sāls nesēju nama būvi. Tādā

kārtā no latviešu rokām izslīd atliekas no tās territorijas, kas pēc

viņu paziņojuma viņu rokās atradusies jau 1000 gadu, resp. jau
priekš vācu ierašanās Rīgā un tā tad piederējusi senās lībiskās Rī-

gas territorijai.

Šis sāls nesēju paziņojums dod mums noteiktus norādījumus

par to, kur meklējama vecās lībiskās Rīgas territorija. Alus un

sāls nesēju nami aizņēma laukumu, kas atrodas starp Peldu un

Mārstaļu ielu no Kungu ielas uz Pētera baznīcas pusi. Šeit Peldu

ielā, sākot no Grēcinieku ielas, tieši aiz Pētera baznīcas šķūņiem
bija alus nesēju nams, tad bija Pētera baznīcas (latviešu) vikāri jas

nams, tad sāls nesēju nams.

Par tām vietām, kuras apdzīvoja Rīgas latvieši, mums ir uz-

glabājušās ziņas no 17. g. s. vidus. 1643. gadā starp Jāņa baznī-

cas mācītāju un viņa diakonu Relandu norisinājās asi strīdi, un

Relands starp citu aizrāda, ka Ulrichs savā kopšanā esot paņēmis
visas latviešu apdzīvotās vietas, kā: Bīskapa pagalmu, sāls nesēju

mājas, starpvalni, ārpilsētas Smilšu un Kaļķu ielu, Kubes kalnu,
kā ari ločus, zvejniekus, pārcēlājus, kā arī silniekus un salu iedzī-

votājus. Tā tad šai laikā latviešu apdzīvotās vietas lekšrīgā bija
divas: Bīskapa muiža un sāls un alus nesēju mājas, kā arī starp-

vaļņu rajons. Bīskapa muižu kā lībiešu apdzīvotu vietu mēs sa-

stopam jau ap 1210. gadu, un šai lībiešu sādžā uzceļ Doma baznīcu.

Tomēr latvieši šo savu vecveco vietu nav atstājuši vēl 17. gs. šī

sīvā latviešu turēšanās pie viņu vecvecajām dzīves vietām dod

mums iemeslu domāt, ka ari otrā vietā, kur lekšrīgā dzīvo latvie-

ši, tie dzīvo jau no seniem laikiem un arī tur ir dzīvojuši priekš
vāciešu ienākšanas. Tādā kārtā tas netieši apstiprina sāls nesēju

ziņojumu, ka šī vieta tiem piederējusi jau priekš vāciešu ienāk-

šanas.

Ja ievēro sāls nesēju tradīcijas, ka viņu nams atradies senās

lībiskās Rīgas territorijā, tad Rīgas izveidošana norisinājusies

sekošā kārtā: 1) Priekš 1201. gada tagadējā lekšrīgas territārijā
ir: a) galvenā kārtā lībiešu zvejnieku ciems Daugavas malā, kur

vēlāk izbūvē Doma baznīcu, bet kas kā latviešu rajons lekšrīgā

pastāv vēl līdz 17. gadsimtenim, b) lībiskā Rīgas pilsēta pie Rī-

dziņas, kas aptvēra rajonu starp Rīdziņu, Kungu un Peitavas,

vai pat Reformātu ielu un tālāk uz augšu rajonu starp Kungu,
Grēcinieku un Mārstaļu ielu, ietverot, domājams Pētera baznīcas

laukumu. 2) 1201. gadā lībieši ierāda vietu a) dibināmai patstā-

vīgai vācu pilsētai pie Rīdziņas upes aiz savas pils uz augšu, sākot

ar Reformātu ielu līdz Jāņa ielai b) vietu bīskapa un vēlāk ordeņa

pilij pie Rīdziņas, sākot ar Jāņa ielu, gandrīz līdz tagadējai Kaļķu
ielai, šāda Rīgas izaugšana gar Rīdziņas upi ir pilnīgi dabiska:

Rīgas osta faktiski sākās tikai ap Kungu ielu, no kurienes līdz

Daugavai veda šaurs kanālis, tā sauktā šaurā Rīdziņa; no Kungu
ielas un augšu sākās platā Rīdziņa, kuru dažreiz sauc arī par Rīgas

ezeru. Lībiešu Rīga atradās pašā ostas sākumā, lai nosargātu ie-
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eju no kanāla ostā. Vācu tirgotājiem, kas ieradās vēlāk, ierādīja
vietu uz augšu tagadējā Vecpilsētā un beidzot bīskapam un orde-

nim, kas ieradās pašās beigās, atlikās ieņemt vietas pašā Padzinās

augšgalā. Ja pirmie Rīgas pilsētas mūri ierobežo tikai Vecpilsētu,
tad jau pēc dažiem gadiem šī norobežošanās no lībiskās pilsētas,
ko dažreiz apzīmē arī par Wickbold, kas nozīmē nevis priekšpilsē-

tu, bet apcietinātu vietu ārpus pilsētas mūriem, izrādās lieka un

kaitīga pilsētas tālākai attīstībai. Tādēļ abas Rīgas lībiešu un vā-

ciešu apvienojas kopējā pilsētā, kas dabū iespēju brīvi plesties uz

Daugavas pusi un arī kontroli par ieeju Rīdziņas ostā. Šo kontro-

li Rīgas pilsēta arī cenšas izlietot, lai iegūtu sev monopēlu Rīdzi-

ņas ostā un dabūtu no ceļa nost savus konkurentus Rīdziņas ostā,

t. i. bīskapu un ordeni. Tas saceļ ap 1300. gadu asus Rīgas pil-
sētas karus ar ordeni. Tikai ar vecās ordeņa pils izpostīšanu Rīgas

pilsēta dabū iespēju brīvi izplesties arī aiz Kaļķu ielas.

Apvienojoties abām Rīgām, Rīgas lībieši un latvieši patur
ne tikai savu brīvību, bet arī iegūst pilnīgas namnieku tiesības, kā

arī patur savas liģeru tiesības un monopolu preču kraušanā un

uzglabāšanā, tāpat tiem arī turpmāk jādarbojas kārtības uzturē-

šanā pilsētā, bet jau rātes uzraudzībā.

Rūpīgāki meklējot senās lībiskās Rīgas atliekas mēs atradīsim

vēl diezgan daudz. Neskaidru lietu Rīgas vecajā vēsturē ir vairāk

kā pietiekami, un laba daļu šo lietu būs tādu, kuru noskaidrošana

nebūs iespējama, ignorējot veco lībiski latvisko Rīgu, kā tas līdz

šim parasti notika.

Minēšu tikai vienu piemēru: Rīgā no veciem laikiem ir Ķē-
niņu iela, lai gan Rīgā ķēniņu nav bijis. To lietu mēdz izskaidrot

tā: Rīgā daudz ielu ir nosaukts to namsaimnieku vārdā, kam šai

ielā bijušas mājas, un tā tas būs noticis arī ar šo ielu, jo tur

būs dzīvojusi Ķēniņu ģimene. Tomēr nav tiešu datu par šās ģi-
menes dzīves vietu, ne arī par šās ģimenes izcelšanos, kas agrāk
saucās Konink un piederēja pie latviešu nesēju amata. 15. gs. par

Ķēniņu ielu sauc arī Peldu vai Cūku ielu. Abas šīs ielas, kas Rīgā
sauktas par Ķēniņu ielām, ir latviešu rajonu galvenās ielas, jo
latviešu centrs līdz 17. g. s. ir Peldu vai Ķēniņu iela, un kad 16. gs.
latviešu vairums pārceļas uz starpvaļņu rajonu, arī šā rajona gal-
veno ielu sāk saukt par Ķēniņu (Ķoniņu) ielu. Tas dod iespēju

secināt, ka šo abu ielu nosaukumi stāv sakarā ar viņu iedzīvotā-

jiem — brīviem latviešiem, kurus pārējā Latvijā parasti apzīmēja

par Jķoniņiem", un ka Rīgas Ķēniņu ielas faktiski ir Jķoniņu", tās
ir brīvo Rīgas latviešu ielas. Šķirstot Rīgas vēstures lapas puses
mums bieži nākas sadurties ar tādām Rīgas brīvo latviešu īpašī-

bām, kas deva iemeslu viņu apzīmēšanai par Rīgas ķēniņiem.
Savdabīgais lepnums, ciešā turēšanās pie vecajām tradīcijām, ne-

atlaidīgā cīņa par savām vecajām tiesībām un beidzot arī tā apzi-

ņa, ka viņi ir īstie Rīgas pirmiedzīvotāji un vācieši ir tikai ienā-

cēji, tas viss modināja pret šiem pirmiem Rīgas iedzīvotājiem zi-

nāmu cienību.

Un tad, kad Rīgas vācu līdziedzīvotāji aizmirsa to, ka šie

brīvie latvieši ir to Rīgas ķēniņu pēcteči, kas viņiem atvēlēja Rīgā
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apmesties un kopīgi palīdzēja celt Rīgu, un mēģināja šos brīvos

latviešus nostādīt vergu stāvoklī, tad šie Rgas ķoniņi apvienojās

kopējai cīņai, ne tikai lai atsistu šos uzbrukumus, bet lai atgūtu

pilnībā savas tiesības, un paši pārgāja uzbrukumā, lai sasniegtu
savu galīgo mērķi — latvisko Rīgu.

Marstaļu iela, kur atradās lībiešu Rīgas centrs
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Rīga 1572. no Brauna un Hegenberga grām. Civitates orbis terrarum R. P. B.

II nodaļa

Cīņas par tirdzniecības ceļiem

Rīskaps Alberts bija pirmais Rīgas kungs. Viņam bija izdevies

ne tikai piespiest lībiešus ierādīt Rīgā territoriju, kas vairs neat-

radās lībiešu rokās, bet arī piespiest visus apkārtējos lībiešu ve-

cākos atzīt viņu par zemes kungu.
Kristus mācības nesējs palika par zemes kungu, kas nebūt ne-

apmierinājās ar iegūto, bet kā plānos ietilpa jau visas Baltijas un

arī tās Krievijas daļas iekarošana, kas veda uz svarīgajiem Krievi-

jas tirdznieciskiem centriem: Polocku, Smoļensku, Novgorodu.

Bīskaps Alberts šos savus nolūkus nebūt neslēpa un rīkojās

pēc labi apdomāta plāna. Un lai to realizētu, nepieciešamas bija
divas lietas: vispirms bīskapa rīcībā vajadzēja atrasties pietiekoši

lielam, labi apmācītam un apbruņotam karaspēkam, un otrkārt,
nepieciešama bija labi apcietināta un no Vācijas viegli sasniedza-

ma baze.

Ar Rīgas iegūšanu Alberts iemantoja pirmklasīgu bazi Baltijas
iekarošanai. Vecie jūras vilki — kurši un sāmsalieši — jau 11. g. s.

bija zaudējuši savu varu Baltijas jūrā. Skandināviešu un vācu ku-

ģi dominēja Baltijas jūrā, veikdami svarīgos uzdevumus, kā tirdz-

niecībā starp minētām Baltijas valstīm, tā arī uzturēdami satik-

smi ar Novgorodu, ar pārējo Krieviju un pat Bizantiju. 12. g. s. jau
Visbijas tirgotājiem un kuģotājiem bija iespēja diezgan droši ap-
braukāt visu Baltijas jūru. Bīskapa Alberta laikā Rīgai briesmas

no jūras jau draudēja maz, un Rīgas ostas stāvoklis šo drošību

pastiprināja vēl vairāk.

Šī osta atradās nevis Daugavā, bet Rīdziņā, kuras šaurā ie-

teka Daugavā bija tā nocietināta jau priekš vācu laikiem, ka tur

ielauzties nebija iespējams. Cik lielu nozīmi šīs ieejas apcietinā-
šanai piešķīra jau lībiešu laikos, pierāda 1610. gadā atraktās seno

apcietinājumu atliekas Rīdziņas šaurajā daļā; vēlāk pašu Rīdziņu
ar visu ostu ieslēdz pilsētas mūros,un ieeja tur iespējama tikai pa



27

šauriem vārtiem. Arī vēlāk, kad jau kuģi parasti uzturējās Dau-

gavā un Daugavas krasts bija izbūvēts ostas vajadzībām, briesmu

gadījumos Rīgas kuģi patvērumu meklēja vecajā Rīdziņas ostā. Tā

tas bija vēl 1710. gadā, kad krievu karaspēks aplenca Rīgu.
Tā tad no jūras puses Rīga bija nodrošināta, un Visbijas, dāņu

un vācu kuģi bija Rīgai droša aizmugure, no kurienes grūtos brī-

žos varēja dabūt palīgus. Būtu izdevies kuršiem un sāmsaliešiem

nosargāt ar saviem kuģiem ieeju Rīgas jūras līcī, visa Baltijas vē-

sture būtu ņēmusi citu virzienu. Bez jūras pārvaldīšanas Baltiju

iekarot vācieši nevarēja, un pat atsevišķas latviešu ciltis, kā piem.

zemgaļi, kaujās nevienu reiz vien parādīja, ka tās ir spējīgas uz-

varēt svešos ienācējus, bet Rīgu ieņemt tie nevarēja. Priekš 700

gadiem vācu spēks pie Saules tika iznīcināts, bet Rīga palika vācu

rokās, un jau pēc dažiem gadiem vāci varēja savākt jaunus spēkus

un turpināt Baltijas iekarošanu.

Bet Rīgas stāvoklis bija izdevīgs arī citā ziņā. Rīga atradās ne

tikai pie svarīga ūdens ceļa uz Krieviju, bet arī pašā Baltijas cen-

trā, no kurienes varēja viegli raidīt uzbrukumus kā Lībijai, tā Tā-

lavai, tā Letgalei, Sēlijai, Zemgalei un Kursai. „Lieli ceļi, mazi

ceļi —■ visi Rīgā satecēja." Šim Rīgas izdevīgajam stratēģiskajam
stāvoklim bija arī ārkārtīgi liela nozīme Latvijas iekarošanā. Tur-

pretim Baltijas tautu stāvokli ļoti vājināja tas, ka Rīga neatradās

vis kādas stipras tautas apdzīvota apgabala vidū, bet visvājākās

Baltijas tautas robežas malā, maz apdzīvotā vietā, kur tuvumā

atradās dažādu tautu robežas, no kurām laba daļa, kā Tērbatas

igauņi, letgaļi, tālavieši un Daugavas lībieši jau stāvēja zem svešu

kungu (krievu) virskundzības un maksāja tiem nodevas. Ka šo

tautu pretošanās spējas ar to jau bija stipri vājinātas, saprotams
pats par sevi, jo tur vairs nevarēja runāt par patstāvības zaudē-

šanu, bet tikai par to, vai kalpot vienam kungam, vai otram.

Pati Rīga turpretim pret vietējo uzbrukumiem bija labi no-

drošināta. Rīgai gandrīz visās pusēs bija ūdeņi, purvi un necaur-

ejami meži, kas ļoti apgrūtināja uzbrukumus, sevišķi vasaras laii
kā. No vienas puses bija Daugava, aiz tās nāca nepārejamie Tīreļa

purvi, kur cauri veda tikai pāris ceļu gar Lielupes un Daugavas
krastiem. Arī Daugavas Rīgas pusē pieejas bija ļoti grūtas, jo

Juglas un Ķīšu ezers ar Juglas upi un Mīlgrāvi ļoti labi noslēdza

Rīgu gandrīz no visām pusēm, ko starp citu vēlāk izmanto ordenis

cīņā ar Rīgu ap 1300. g., noslēdzot visas pieejas pie Rīgas un pie-

spiežot Rīgu padoties aiz bada. Parastais ceļš, pa kuru zemgaļi
uzbrūk Rīgai, ir: pāriet pāri brasliem pāri Daugavai, un tad pa

Daugavas labo krastu doties uz Rīgu. Tā tad ceļu, pa kuriem varē-

ja uzbrukt Rīgai, bija nedaudz, tie bija labi zināmi, tos nebija

grūti apsargāt un vai nu ienaidnieku še atsist, vai arī paziņot Rī-

gai par gaidāmo uzbrukumu. Un tiešām, no chronikām redzam,
ka Rīga arvienu zina un ir brīdināta par ienaidnieka tuvošanos,

un piepeši uzbrukt Rīgai nav iespējams.
Bet arī pati Rīgas pilsēta bija labi apsargāta. Pilsētas vienā

pusē atradās Daugava, otrā Rīdziņa, un šais pusēs nebija nepie-
ciešami grāvji aiz pilsētas mūriem, ne arī kādi mākslīgi pārāk stip-
ri nocietinājumi. Atlika tikai stipri nocietināties ar mūriem no

sauszemes puses. Šī iemesla dēļ arī Rīgas pilsētas pirmā apcieti-
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nātā vieta meklējama pie Rīdziņas upes, šīs upes līkumā, tā sauktā

Vecpilsētā. Pilsētai pieaugot, Rīgas mūrus pārnesa arvienu tālāk

— vispirms uz Daugavas un tad arī uz jūras pusi.
Tā tad Rīgas apcietināšanai arī nevajadzēja pārāk liela darba,

jo to stipri sargāja Rīdziņas un vēlāk Daugavas ūdeņi.
Ar Rīgas iegūšanu bīskapa Alberta un vācu iekarotāju rokās

atradās pirmās šķiras bāze, uz kuru balstoties, varēja sākt Latvi-

jas iekarošanu.

Spēki, kas bija bīskapa Alberta rīcībā zemi iekarojot, bija: pe-

regrīni, ordenis, Rīgas pilsoņi un tirgotāji, un beidzot, paši zemes

iedzīvotāji.

Pirmie, kas palīdzēja bīskapam Albertam ieņemt Rīgu, un arī

Rīgai tuvākos lībju apgabalus, bija krusta karotāji (peregrīmi). Pe-

regrīnu kustība radās sakarā ar krusta kariem, kad no visām Ei-

ropas malām peregrīni plūda uz Palestīnu, iai atkarotu svētās vie-

tas no muhamedāņiem. Krusta kari Rīgas dibināšanas laikā sāka

jau izbeigties, bet netrūka cilvēku, kas, karojot ar pagāniem, gri-
bēja izpirkt savus grēkus un iegūt mūžīgu dzīvošanu. Un viens

otrs arī atrada, ka daudz drošāki ir doties nevis uz Jeruzālemi pret

turkiem, kad tepat kaimiņos Kristus vārdā var gūt, kopā ar grēku

piedošanu, arī labu laupījumu. Tādēļ arī mēs peregrīnos, kas de-

vās uz Latviju, neredzam ne tā fanātisma, ne tās sajūsmas, ne arī

tās varonības, kas piemita krusta karu peregrīniem. Ir tiešām jā-
brīnās par to, cik enerģijas bija jāizšķiež bīskapam Albertam, lai

savāktu Vācijā niecīgu peregrīnu skaitu, un tie paši ieradās nevis

uz ilgiem gadiem, bet tikai uz vienu sesonu, lai pēc tam atgrieztos

mājā ar īsta peregrīna godu, kad bija piedoti viņa visi iepriekšējie
grēki, un kas bieži vien atveda sev līdzi arī bagātu laupījumu. Uz

šo peregrīnu spēku bīskaps daudz palaisties nevarēja, jo bieži pat
kritiskos brīžos peregrīni, kuru laiks ir izbeidzies, atstāj Rīgu, vi-

ņu vietā jauni savervēti nav, un Rīga palika bez drošas apsardzī-
bas. Indriķa chronika min vairākus gadījumus, kur bīskapam Al-

bertam tikai ar lielām mokām izdodas pierunāt peregrīnus, lai

tie atliek savu aizbraukšanu un paliek Rīgā, kamēr briesmas būs

Zemgaļu osta Daugavā (Daugmales pilskalns)



29

garām, šī peregrīnu karaspēka nepastāvība, grūtības tos savervē-

jot, un beidzot karaspēka nejaušais sastāvs un vājās spējas karot,

bija iemesls, kas bīskapu Albertu spieda ķerties pie atsevišķa orde-

ņa dibināšanas, lai rastos labi organizēta un kvalificēta karaspēka

vienība, kas jau uz visiem laikiem būtu saistīta ar sv. Marijas zemi.

Dibinot tādu pastāvīgu, spēcīgu organizāciju, kas drīz izveido-

jās par vadītāju militāro organizāciju, bīskaps Alberts gan nepare-

dzēja, ka šīs organizācija pāraugs viņam pāri galvai. Peregrīni

bija ]audis, kas uz zināmu laiku bija nodevušies bīskapa vadībā un

bīskaps bija vienīgais viņu pavēlnieks; bet ordenis klausīja savam

mestram un drīz galīgi izslīdēja no bīskapa rokām, iedams jau pil-

nīga neatkarīgus ceļus.

Beidzot vēl Rīgas pilsoņi bija pastāvīgs spēks, uz ko bīskaps
Alberts zemi iekarojot varēja paļauties. Par pilsoni, resp. namnieku

Rīgā skaitījās viņas pastāvīgie iedzīvotāji. Bez šiem pastāvīgiem

iedzīvotājiem pie Rīgas bruņotiem spēkiem piederēja vēl tirgotāji

(mercatores), kas pa vecam paradumam ieradās Rīgā tikai sezonā,

bet kuru pastāvīgā dzīves vieta bija Gotlandē vai Vācijā. Tikai

pamazām šie sezonas tirgotāji Rīgā zaudē savas vecās tiesības un

pārvēršas par viesiem (gast), kas pirmo vietu Rīgas tirdzniecībā

nodod vietējiem pilsoņiem.

Tāpat jau pirmās cīņās pret Salaspils lībiešiem mēs Rīgas ka-

raspēkā atrodam jau Rīgas lībiešus, kas vēlāk ieplūst Rīgas pil-

soņos.

šo Rīgas iedzīvotāju loma zemes iekarošanā ir ļoti svarīga,

un bieži, kad peregrīni aizbrauc, Rīgas iedzīvotāji ir vienīgie, kas

atsit vietējo tautu uzbrukumus un aizstāv vācu kundzību Baltijā.
Tomēr vislielākie zemes nodevēji vācu rokās ir paši zemes ie-

dzīvotāji.

Gandrīz visos kara gājienos pret neticīgajiem, kas vēl nebija

padevušies vācu pārspēkam, lielākā daļa karavīru vācu karaspēkā
ir kristītie lībieši, latvieši un igauņi. Bīskaps Alberts pats vairāk-
kārt atzīst, ka vācu spēki vieni par vājiem iekarot Livoniju, un tā

arī ir pilnīga taisnība. Saujiņa vāciešu, kas ienāca Livonijā, to

nevarēja veikt. To veica pašas Baltijas tautas, veikla diriģenta va-

dībā apkarodamas viena otru, līdz beidzot šis veiklais diriģents vi-

sām tām uzkundzējās.
Ar militārās vācu kolonijas nodibināšanos Rīgā sākas Baltijas

iekarošana. Rīga bija jau pieradusi pie vācu un Gotlandes, kā arī

citu zemju tirgotājiem, jo kā svešzemju faktorija tā pastāvēja jau
ilgus laikus. Tāda tā palika arī vēl ilgāku laiku pēc tā sauktās

Rīgas pilsētas dibināšanas, jo svešu zemju tirgotāji vēl ilgus laikus

izmantoja Rīgu kā faktoriju, baudot vienādas tiesības ar pastāvī-
giem Rīgas pilsoņiem. Starpība bija tikai tā, ka priekš tam fakto-

rijas'kungi bija vietējie lībieši, un visa tirdzniecība notika ar šo lī-

biešu atļauju. Atskaņu chronika pat aizrāda, ka tirgotājiem, kas

bieži mēdza iebraukt Daugavā, lībieši atvēlējuši tirgoties sešu jū-
džu apkārtnē. Piespiežot lībiešus atdot daļu no vecās faktorijas
territorijas, bīskaps Alberts paliek arī par faktorijas kungu, un vi-

ņa dibināto pilsētu sākumā grūti vēl saukt par pilsētu. Tā vēl il-

gākus gadus uzglabāja savu faktorijas raksturu, un klāt nāca tikai

militāra kolonija.
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No šīs militāras kolonijas Rīgā sākās arī zemes iekarošana. Vis-

pirms jau piespieda padoties tuvākās Rīgas apkārtnes iedzīvotājus

un atzft bīskapu par viņu zemes kungu. To viņš arī panāk, uzai-

cinot lībju vecajos uz dzīrēm un ieslogot tos kādā namā (pilī). Tā

bīskapa rokās nonāk visas

apdzīvotās vietas Rīgas tu-

vumā un visas viņu zemes,

kā Daugavgrīvas apgabals,

Vēj zaķu sala, Latgales

priekšpilsēta, Katlakalns un

citas vietas, kas vēlāk ie-

tilpst Rīgas pilsētas apga-

balā, resp. markā.

Pirmie apgabali, kas ār-

pus markas krīt vācu iekaro-

tāju rokās, ir Ikšķile un Sa-

laspils, un pēc tam arī viss

Vikingu kuģis

pārējais Daugavas lībiešu apgabals ar Lielvārdi un Aizkraukli.

Misionāru iepriekšējā darbība deva bīskapam zināmas tiesības
uzskatīt Ikšķili un Salaspili par saviem novadiem. lespējams, ka šie

lībieši ir arī jau agrāk atzinuši bīskapa virskundzību, varbūt kopā
ar pārējiem lībju vecākiem, tos atbrīvojot no ieslodzījuma Rīgā, uz

ko norāda lēņu kungu iecelšana šai novadā Bet šī atkarība negāja
tālāk par priesteru uzņemšanu un zināmu meslu došanu baznīcai.

Ikšķiles un Salaspils pilis un lauki atradās pilnīgi pašu lībiešu

rokās.

Pirmo reiz vācu karavīri ierodas, pēc chroniķa Indriķa ziņām,

Salaspilī 1203. gadā. Šai gadā Polockas kņazs uzbrūk Lībijai. Ik-

šķiles pilī vāciešu nav, un lībieši der mieru ar Polockas kņazu, sa-

maksādami tam zināmu naudas summu. Turpretim vācieši no Rīgas
uz Salaspili nosūta vācu garnizonu, kas tur ierodas ar akmeņu
sviežamām mašīnām un citiem ieročiem. Krievi, pili aplencot, cieš

lielus zaudējumus un atgriežas atpakaļ, neejot tālāk uz Rīgu.

Tomēr tai pašā gadā Jersikas valdinieks ar leišiem dodas uz

Rīgu un pie Vecā kalna sagūsta divus vācu priesterus, kas ar kru-

sta karotājiem tur cirta malku; iebrucēji laupīja pilsētas lopus un

nosita pilsoni Brudegamu, kas tos ar pārējiem pilsoņiem vajāja.

Krievu, kā arī Jersikas un Kokneses valdinieki uzbrūk Rīgai

stipri bieži. Polockas kņaziem bija izdevies sev nodrošināt jau

priekš vācu ienākšanas brīvu ceļu pa Daugavu uz jūru. Jersikas un

Kokneses valdinieki atzina krievu virskundzību. Tāpat arī Atskaņu
chronikas atzīmē, ka Mernhards esot apmeties Ikšķilē ar Polockas

kņaza ziņu, liecina, ka arī Daugavas lībieši bijuši atkarīgi no krie-

viem. Kad vācieši grib pakļaut Salaspils lībiešus sev, arī lībieši sūta

sūtņus pie Polockas kņaza.

Saprotams, ka vācu militārās* kolonijas nodibināšana Rīgā ār-

kārtīgi apgrūtināja Polockas kņaza rīcības brīvību Daugavā, un

viņš ar jauno stāvokli nevarēja apmierināties, kamdēļ vairākkārt

mēģināja vāciešus padzīt un dabūt Rīgu savās rokās.

Tāpat arī pārējie kaimiņi, nojaužot tuvojošās briesmas, mēģina

uzbrukt Rīgai, lai gan šos uzbrukumus nevar atzīt par kārtīgiem

karagājieniem. 1204. gadā Rīgai uzbrūk leiši ar Lielvārdes un Aiz-
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kraukļos lībiešiem ap 300 cilvēku kopskaitā un mēģina aizvest pil-
sētnieku lopus. 20 vīru no pilsētas dzenas tiem pakaļ, atsit lopus,

un pie Senā kalna notiek cīņa, kur pilsētniekiem piesteidzas palīgā
vēl bruņinieki, un šī cīņa ilgst līdz abas puses piekūst un cīņu iz-

beidz.

Tai pašā laikā lībieši pa Daugavu tuvojas Rīgai no otras puses

un mēģina uzbrukt, domādami, ka pilsētas iedzīvotāji otrā pusē

kaujas ar leišiem, bet viņiem dodas pretī daži vīri no pilsētas un,

apšaudot tos ar bultām, piespiež bēgt. Viss leišu un lībiešu laupī-

jums šoreiz ir tikai trīs zirgi.

Pirmais lielākais vācu karagājdens no Rīgas bija kauja ar leišu

virsaiti Svelgatu, kad tas atgriezās no sirojuma pa Igauniju. Tomēr

arī šoreiz šī kauja nenotika vis uz vāciešu, bet uz Zemgales ķēniņa
Viestura ierosinājumu.

1205. gadā leiši dodas sirojumā uz Igauniju. Viņu ir ap 2000

vīru. Viņi pāriet pār Daugavu un gar Daugavu uz leju garām Rī-

gai. Svelgats ar vairākiem leišu vadoņiem iegriežas Rīgā. Tur

viņiem pretim iziet daži Rīgas pilsoņi un viens no viņiem — Mār-

tiņš — pasniedz Svelgatam medus dzērienu. Svelgats to izdzer un

aizejot stāsta saviem biedriem: „Vai jūs neredzējāt, ka vāciešiem,
kas mums pasniedza medus alu, drebēja rokas? Par mūsu atnākšanu

viņi jau dabūjuši steidzīgu ziņu un ir tā satrūkušies, ka tie dreb no

bailēm. Tagad mēs vēl atliekam pašas pilsētas izpostīšanu, bet ja
mēs uzvarēsim apgabalus, uz kuriem dodamies, tad, saņēmuši cil-

vēkus gūstā un tos nosituši, viņu sādžu iznīcināsim. Maz gan
šīs pilsētas putekļu pietiktu mūsu tautas pilnai riekšavai."

No tā redzams, ka Svelgats neuzskatīja Rīgu un viņas sargus

par tādiem, kas varētu pretoties nopietnam karaspēkam* un arī pats
chronists vairākās vietās atzīst, ka viņu spēks Rīgā esot vēl ļoti
vājš.

Pēc Svelgata aiziešanas uz Vidzemi, Rīgā ierodas Viesturs un

uzaicina vāciešus kopā ar zemgaļiem uzbrukt leišiem atpakaļceļā,
kad tie ar laupījumu atgriezīsies no Igaunijas. Šo priekšlikumu vā-

cieši pēc ilgākas domāšanas arī pieņem, un starp Ropāžiem un

Iķšķili uzbrūk leišiem. Cīņā piedalās pirmo reiz Kristus kareivju
brāļi, bīskapa ļaudis un bruņinieks Konrāds no Ikšķiles, ar nedaudz

citiem. Kauju ievada nevis ordeņa brāļi, bet Konrāds no Ikšķiles;
tad kaujā dodas zemgaļi un leišus galīgi sakauj. Lielais laupījums
krīt zemgaļu un vāciešu rokās.

Vēl jāatzīmē, ka pēc Indriķa chronikas Viesturs, dodoties uz-

brukumā, pārtiku savam karaspēkam savācis Rīgas namos. Jāšau-
bās tomēr, vai Viesturs šo pārtiku varēja vākt Rīgas vācu namos,

un, domājams, tie bija Rīgas lībiešu nami.

Tai pašā gadā bīskapam Albertam izdodās Vācijā savervēt lielu

krustnešu karaspēku, un tas atgriežas Rīgā. Pēc šī karaspēka ie-

rašanas Rīgā sākas aktīvas operācijas Daugavas lībiešu iekarošanai,
kā tālākais mērķis bija jau visas Daugavas malas pakļaušana vācu

iespaidam.

Sākas karagājiens gar Daugavu, kas beidzas ar to, ka Ikšķiles
pili atņēma lībiešiem un nodeva bruņiniekam Konrādam par lēni,
nodedzināju Lielvārdes un Aizkraukles lībiešu pilis un piespieda
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Lielvārdes lībiešus dot ķīlniekus*. Tāpat arī saderēja mieru ar Ve-

cāko (Vesceke, Vetso), Kokneses valdnieku.

Lai gan šis pirmais karagājiens nodeva vācu karaspēka rokās

Ikšķiles piļi un piespieda arī pārējos Daugavas lībiešus atzīt vācu

virskundzību, tomēr lībieši ar šādu cīņas iz-

nākumu nebūt nebija apmierināti.
Lai kļūtu vaļā no vācu jūga, lībieši vis-

pirms sūta vēstnešus pie Polockas kņaza, lai

tas ar savu karaspēku dodas uz Vidzemi un

padzen vāciešus no Rīgas. Polockas kņazs to

arī apsola un pulcina karaspēku, bet bīskapa
sūtnis to dabū zināt un slepeni par to ziņo

uz Rīgu. Kad Polockas kņazs pārliecinājās

par to, ka viņa nodomi ir atklāti un ka viņš
nevar uzbrukt vāciešiem nesagatavotiem, tas

atceļ karagājienu un tā vietā ievada miera

sarunas ar bīskapu. Starp citu viņš uzklau-

sa abu pušu — vāciešu un lībiešu — delegātus,
kur lībieši atklāti pasaka par vāciešiem, ka

tie esot ļaudis, kas mieru nedz gribot, nedz

arī to turot. Un neviens nevarēs teikt, ka šis

Runu akmens

rūgtums un lāsti lībiešu mutē nebūtu bijuši pamatoti. Avju drēbēs

bija ienākuši vilki lībiešu zemē. Aizmirsts bija tas, ko bija zvē-

rējuši tirgotāji un priesteri, ko lībieši uzņēma kā mīļus viesus. Ta-

gad šie viesi paņēma saimnieku pilis un zemes, laupīja ražu viņu
laukos un nokāva katru, kas tiem iedrošinājās pretoties.

Un velti pie iekarotājiem meklēt gribu — turēt mieru, vai arī

gribu godīgi turēt savus solījumus un miera līgumus. Pašu Baltijas
tautu starpā bija nodibinājies zināms starptautisko tiesību kodeks,
kas bij nepieciešams katras šīs tautas eksistencei. Kad bija karš,
tad karoja, bet kad bija noslēgts miers, tad šo mieru arī turēja. Un

sevišķi noslēgtos līgumus un solījumus citām tautām turēja svēti,
un uz tiem varēja cieti palaisties.

lelaižot vāciešus savā zemē, lībieši arī bija iedomājušies, ka

tiem ir darīšanas ar tautu, kas savus solījumus un līgumus arī turēs

tikpat svēti, kā tas bija parasts pie apkārtējām tautām, un kopā ar

to bija izdarījuši kļūdu, ko izlabot vairs nebija iespējams.
Par šo kļūdu lībieši samaksāja ne tikai ar savas brīvības zau-

dēšanu, bet arī ar savas tautas eksistenci. Sitiens, ko vācieši deva

lībiešiem, atņemot viņu zemi, izrādījās nāvīgs.
"

Lībieši jau ilgākus laikus atradās dēfentīvā stāvoklī. Lielus

apgabalus tie jau bija pametuši latviešu ciltīm un bija atspiesti uz

neauglīgākiem apgabaliem. Latviešu cilšu spiešanos lībiešu apga-

balos varēja apturēt tikai līdz tam laikam, kamēr virskundzība un

visa vara pār šiem apgabaliem atradās pašu lībiešu rokās.

Tikko šī virskundzība un vara izslīdēja no lībiešu rokām, latvie-

šu spiešanās lībiešu apgabalos vairs nesastapa nekādus mākslīgus

šķēršļus, un lībiešu atliekas izkusa apkārtējo latviešu cilšu vidū.

Liekas, to izprata arī paši lībieši un tādēļ arī pielika visus spē-

kus, lai likvidētu un atsistu vācu uzbrukumu savām zemēm. No-

tiek vēl mēģinājums panākt vācu aizraidīšanu miera ceļā. Polockas

kņazs uzaicina abas puses ierasties sarunās pie Ogres upes, lai tur
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tadkņaza sūtņi varētu izklausīt abas puses un izšķirt visas lietas

taisnīgi. Bet taisni taisnīgā izšķiršana vāciešus interesēja vismazāk.

Nekādu motīvu, kas attaisnotu p. Ikšķiles pils okupāciju, tiem

nebija. Motīvs, ko min chronists Indriķis (IX, 12) ir sekojošs:

„Viņiem likās, ka lībieši, kas, lai gan kristīti, tomēr līdz šim

bija dumpīgi un neticīgi, nav cienīga tāda apcietinājuma. Un šā ie-

mesla dēl viņi lika Konrādu par tā lēņa īpašnieku un atstāja tam

no peregrīniem dažus dūšīgus un karam gatavus vīrus."

Tā tomēr ir vienkārša laupīšana. Tā kā vāciešiem nav nekādu

motīvu, ar ko pamatot zemju nolaupīšanu lībiešiem, tad, saprotams,
tie no katrām sarunām atsakās, un no visām lībiešu zemēm sanā-

kušie delegāti nospriež iesākt karu ar vāciešiem. Uzbrukumam

bija jāsākas no Salaspils, kur salasās lībieši no visas zemes, kā Dau-

gavas, tā arī Turaidas lībieši. Tomēr uzbrukums Rīgai ļoti gļēvs

un nedrošs. Dažas lībiešu grupas gan dodas pret Rīgu, bet tāpat, kā

agrākajos uzbrukumos — aprobežojas ar to, ka laupa lopus pilsētas

ganībās un apkauj cilvēkus, kas bija iznākuši ārpus pilsētas. Dažas

lībiešu grupas, neapmierinātas ar nenoteikto stāvokli, atstāja Sa-

laspili, bet daži lībieši, kā piem, Lembevalds, pievienojās vāciešiem.

Kad Salaspilī bija sācies apjukums, bīskaps nodomā uzbrukt

Salaspilij. Sasaukta apspriede, kur piedalās ordeņa brāļi, pilsoņi un

peregrīni, un nolemj doties uz Salaspili. Uzbrukumā piedalās arī

Rīgas lībieši. Rīgas lībiešus šeit chronists piemin pirmo reizi. Tā

tad līdzās Daugavas un Turaidas lībiešiem bija vēl Rīigas lībieši.

Tad, kad visa lībiešu tauta sacēlās pret vāciešiem, šie lībieši cīnījās
vācu pusē. Tie tā tad bija kristīti lībieši, kas jau bija atzinuši vā-

ciešu varu un kas aizstāvēja Rīgu līdzīgi pārējiem Rīgas iedzīvotā-

jiem. Tas un daudz citu iemeslu dod mums iespēju apgalvot, ka

te ir runa nevis par lībiešiem, kas Rīgā ienākuši pēc Rīgas pils

celšanas, bet par Rīgas senajiem lībiešu pēcnācējiem.

Labi apbruņotam Rīgas karaspēkam nespēja pretim stāvēt vāji
apbruņotie un pret bultām nepasargātie lībieši, lai gan to skaits

bija lielāks. Krīt starp citiem arī Salaspils lībiešu vadonis Aco, ka

galvu nosūta bīskapam. Lībieši izklīst, bet daļa nocietinājās pili.
Vācieši aplenc pili un, lietojot akmeņu un bultu sviedējas mašīnas,

ievaino un nonāvē daudz Salaspils aizstāvju. Beidzot Turaidas lī-

bieši lūdz mieru; to viņiem arī dod, un tie atstāj pili gandrīz visi

ievainoti. Palikušie salaspilieši padodas, viņu vecākos iekaļ važās

un vēlāk nosūta uz Vāciju, bet pili paņem vācieši un nodod to bru-

ņiniekam Dāniēlam.

Tā 1206. gadā noslēdzas pirmais iekarošanas posms, kā rezul-
tātā vācu rokās nāca divas svarīgas pilis un apcietinājumi uz Dau-

gavas krasta — Salaspils un Ikšķile, un Daugavas lībiešu pretestība
bija satriekta,

Polockas kņaza mēģinājums — tai pašā gadā atņemt vāciešiem

Ikšķiles un Salaspils pili neizdevās. Aplenkto vāciešu rīcībā atra-

dās akmeņu un bulšu sviežamās mašīnas, kas pils aplencējiem no-

darīja lielus zaudējumus. Bez tam krievu karaspēks saņēma ziņas,
ka no jūras tuvojas jauni vācu kuģi. Tā kā ceļi uz Rīgu bez tam

bija nokaisīti ar trīszaru naglām, tad Polockas ķēniņš nemaz līdz

Rīgai neatnāk, bet griežas atpakaļ. Rīdziniekiem gan bijusi pār-
liecība, ja kņazs būtu ilgāki uzturējis uzbrukumu, tad Salaspiliešu
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un Rīgas spēki būtu bijuši par vājiem noturēties pretī šim uzbru-

kumam.

Priekš Polockas kņaza uzbrukuma vācieši kopā ar zemgaļiem

Viestura vadībā dodas uzbrukumā pret Turaidas lībiešiem. Tas gan

pilnīgi neizdodas, jo Dabrelis atsit uzbrukumu savai pilij.

Viens no šī uzbrukuma vadoņiem ir pašu Turaidas lībiešu kungs

Kaupo, kas jau visspilgtāki rāda, ka lībiešu vidū ir sākusies dezor-

ganizācija un lībiešu aristokrāti pāriet vāciešu pusē.
Pēc Polockas kņaza neizdevīgā karagājiena uz Rīgu visa Lībija

padodas vāciešu virskundzībai. Vai vācieši ieņem ari kādu no Tu-

raidas lībiešu pilīm, nav noskaidrots, bet Lielvārdes p
i- li bīskaps

nodod bruņiniekam Dānielam par lēni, un Dāniēl ievietojas pilī

ar vācu garnizonu; pie Daugavas tā jau ir trešā pils, kas atrodas vā-

cu karaspēka rokās. Tas norāda arī galveno virzienu, kurp iet vācu

spiediens: pirmais viņu uzdevums ir — sagrābt savās rokās ūdens

ceļu uz Krieviju.
Turaidas resp. Gaujas lībiešu zemē vēl 1206. gadā, liekas, vācieši

neieliek atsevišķus militārus posteņus, pilis paliek pašu lībiešu ro-

kās, neieceļ ari lēņu kungus. Tikai it kā uz pašu Turaidas lībiešu

lūgumu viņiem ieceļ soģi. Šis pirmais Turaidas lībiešu soģis ir prie-
steris Alobrands, kas arī ir kristījis lielāko daļu Turaidas lībiešu.

Tas, ka vāci šeit neievieto vēl savu karaspēku, ir Kaupo nopelns,

jo bīskaps uz Kaupo varēja paļauties labāki, kā uz sava paša
cilvēkiem.

Turaidas lībiešu ciešāka saistīšana notiek sakarā ar Li bijās
dalīšanu.

Koknese
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Ja līdz Lībijas iekarošanai bīskaps Rīgā ir vienīgais kungs, tad

pēc Lībijas iekarošanas līdzās bīskapam izaug citi spēki, kas prasa

arī daļu laupījuma. Galvenais spēks, uz ko balstās bīskaps zemi ie-

karojot, ir peregrīni. Bet šie krusta karo1 āji ieradās tikai pa se-

zonām, un kad viņu gads bija cauri, tie devās uz māju. Tā Rīga

pirmā laikā bieži palika bez aizstāvjiem, jo vecie peregrīni bija

aizbraukuši, un jaunie nebija ieradušies. Šis karaspēks trešajam

bīskapam bija pilnīgi uzticams, bet katrreiz tā nebija pie rokas.

Bija nepieciešams pastāvīgs karaspēks, no kvalificētiem karotājiem
— bruņiniekiem, kas zemē uzturētos arvienu un kas varētu uzņem-

ties triecienu grupas lomu cīņās ar pagāniem. Šāds Kristus karavīru

ordens jeb brālība nodibinājās, pēc Indriķa chronikas ziņām, jau
1202. gadā. Bet tomēr pirmajās cīņās mēs ordeni necik nemanām,

vadītāja loma karaspēkā un kaujās ir bīskapa bruņiniekiem un vē-

lākiem vasaļiem Ikšķiles Konrādam, Lielvārdes Dāniēlim un citiem

peregrīnu bruņiniekiem. Ordeņa brāļus turpretim piemin kopā ar

pārējiem bīskapa ļaudīm, Rīgas pilsoņiem un peregrīniem. Viņu

skaits arī nevarēja būt liels.

Stāvoklis mainījās ar Lībijas iekarošanu. Rīgas nozīme ar to

ļoti cēlās. Rīga ar to kļuva jau par Lībijas galvas pilsētu. Pavērās

ceļi uz Polocku un Pliskavu, un Rīgas tirdzniecība ar to iegjva

ļoti daudz. Un beidzot arī Rīgai nebija jādzīvo vienās bailēs no

ienaidniekiem, jo ceļi uz Rīgu no Vidzemes puses jau bija stipri

apsargāti.

Tirgotājiem atklājas plašs darba lauks, un tie sāk arvienu vai-

rāk apmesties Rīgā uz pastāvīgu dzīvi, bet arī viens otrs no pere-

grīniem vairs nebrauc atpakaļ dzimtenē, jo ļoti vilina izredzes uz

vieglu iedzīvošanos Lībijā»

Sākās plašs peregrīnu ieplūdums ordenī, un tas pārvēršas par

plašu militāru organizāciju un cīnās ar pagāniem, ordenis uzņemas

vadītāja lomu. Apzinoties savu spēku, tas no bīskapa karaspēka

grupas izveidojas par neatkarīgu karaspēka vienību ar savu mestru

priekšgalā. Ordeņa izaugšanas process jau 1207. gadā ir nobriedis

tik tālu, ka ordenis šai gadā pieprasa sev jau atsevišķu territoriju.
Par šo lietu Indriķa chronika stāsta sekojošo (XI. 3.):

„Bet notika tai pašā laikā, ka tas Kungs palielināja dienu no

dienas kareivju brāļu skaitu; viņiem likās, ka līdzīgi tam, kā pie-

auga personās un darbā, tā vajag pieaugt arī lietās un mantā, tā

kā tiem, kas karos un citos darbos panesa dienas nastu un karstumu,
līdz ar to jādabū kā sava darba apmierinājums denārijs par dienas

algu. Viņi lūdza tāpēc no bīskapa kunga kā ikdienas atbalstu trešo

daļu no visas Lībijas un arī no citām zemēm vai tautām visapkārt,
vēl neatgrieztām, kuras tas Kungs ar viņiem līdz ar citiem rīdzi-

niekiem nākotnē pakļautu kristīgai ticībai, lai līdz ar lielākiem iz-

devumiem viņi tiktu pamudināti un priecātos par vairāk ienāku-

miem. Bet bīskaps tādus vīrus, kas kā siena stāvēja par Dieva

namu dienu un nakti, vēlējās pabalstīt, saskaņā ar tēvu paražu, un

viņu skaitu palielināt un, gribēdams atlīdzināt viņu darbus un iz-

devumus, deva viņiem trešo daļu no visas Lībijas. Un tāpēc ka

viņš pats saņēmis Livoniju no ķeizara ar visu augstāko varu un

tiesībām, viņiem atstāja savu trešo daļu ar visām tiesībām un aug-

stāko varu. Bet par vēl neiegūtām vai neatgrieztām zemēm, jo
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viņš nevarēja dot, kā viņam nebija, tā saprāta ziņā viņš runāja

pretim. Bet viņiem uzstājoties ar lūgumiem laikā un nelaikā, bei-

dzot tas tika nonests līdz augstākā priestera (pāvesta) ausīm. Šīs

vēl neiegūtās zemes uzticēja Dievam, no iegūtām piešķīra trešo

daļu viņiem, bīskapam tika atstāta ceturtā daļa no desmitās viņu

daļas kā atzinība par paklausību. Tā uz bīskapa lūgumu kareivju
brāli sadalīja Lībiju trīs daļās un piešķīra viņam kā tēvam pirmo
izvēli. Kad viņš no turienes ņēma vispirms Kaupo daļu, t. i. Tu-

raidu, viņi izvēlējās sev Gaujas otrā pusē otru daļu, trešo daļu

Metropoli atstāja bīskapam. Bet par zemēm un muižām, jau sen

citiem benefīciju atdotām, viņi saņēma vēlāk pilnīgu atlīdzību

citās vietās."

Ar to ordenis jau territoriāli bija nostājies pats uz savām kā-

jām, un Lībijā bija tagad divi kungi: bīskaps un ordenis. Ka šī

jaunā kunga kāre būs lielāka kā bīskapa, to varēja jau iepriekš pa-

redlzēt. Ši kāre drīzumā noved pie lībiešu dumpja, ko izdodas no-

slāpēt tikai ar grūtībām.
Un tāpat arī varēja paredzēt, ka ordenis, kas tagad bija ieguvis

arī territoriālo neatkarību no bīskapa, neapmierināsies ar to un

mēģinās kļūt par zemes vienīgo kungu.

Ar Lībijas iekarošanu Vidzemē faktiski bija izbeigusies tā

misija, ko bija uzņēmušies Rīgas bīskapi. Lībieši bija piegriezti

kristīgai ticībai un tālāk nāca kristīto latviešu zemes —
Tālava un

Jersikas karaļa valsts. Abas šīs zemes bija kristījuši krievu prie-

steri jau iepriekšējā gadu simtenī. Te nebija ko kristīt un ar

zobenu spiest atzīt Kristus mācību, bet te parādījās jo spilgti tas,
ka ne jau Kristus mācības izplatīšana bija galvenais mērķis, ko

centās sasniegt vācu ienācēji. Šīs zemes bija jāpiesavinājas tādēļ,
ka tās atradās ceļā uz galveniem krievu tirdzniecības centriem —

Polocku un Smoļensku no vienas puses, un Pliskavu un Novgorodu

no otras. Un tas bija tas iemesls, kādēļ arī šīs zemes bija jādabū
vācu rokās.

Jau no pirmajiem vāciešu iekarojumiem skaidri iezīmējas tas

virziens, kurā vērsās pirmie uzbrukumi. Ikšķile, Salaspils un Liel-

vārde bija lībiešu pilis uz Daugavas krasta, ko vācieši atņēma lī-

biešiem un ielika tur savus karavīrus. Lielvārdi bīskaps nodod

lēņos Dāniēlim, kas tur apmetās ar prāvu karaspēku.

Lielvārdes tuvākais kaimiņš latviešu zemē ir Koknese. Kok-

neses valdinieks ir Vecākais (Vetseke), kas, nojauzdams briesmas,

tūliņ pēc Lielvārdes apcietināšanas un Dāniēla apmešanās tur, do-

das pie bīskapa, lai derētu ar to mieru. Bīskaps to laipni uzņem,

un Vecākais atgriežas atpakaļ pārliecībā, ka vācieši ne viņu, ne arī

viņa valsti neaizkārs. Un tiešām, vācieši pirmo sitienu vērš nevis

pret Koknesi, bet pret Sēlpili, uri 1208. gadā vācieši ar lībiešiem un

latviešiem iebrūk sēļu zemē, to izposta, aplenc Sēlpili, piespiež to

padoties un pieņemt Romas kristību.

Tomēr arī Koknesi neliek ilgi mierā. Tai pašā gadā Lielvārdes

Dāniēls piepeši kādā naktī uzbrūk Koknesei, pārsteidz visus miegā,

ieņem pili un sagūsta pašu Vecāko. Bīskaps tomēr šo Kokneses

ķēniņu atsvabina un atdod viņa mantas. Kokneses ķēniņš jau

agrāk, līgstot mieru, bija atdevis bīskapam pusi no savas zemes;

tagad bīskaps deva viņam līdz 20 apbruņotus vīrus, kas nocietinātu
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pili un aizsargātu to pret leišu uzbrukumiem. Tomēr kad bīskaps

patlaban taisās ar paregrīniem doties uz Vāciju un vēl ir aizka-

vējies Daugavgrīvā, tas dabū zināt, ka Vecākais ar saviem ļaudīm
uzbrucis aizsūtītiem karavīriem un 17 no tiem nogalinājis. Bīskaps

ar lielām lūgšanām pierunā daļu no peregriniem atgriezties Rīgā un

doties uzbrukumā Koknesei. Bet Vecākais dabū zināt, ka bīskaps

nav aizbraucis un ar karaspēku dodas uz Koknesi, nodedzina pats

savu pili un aiziet uz Krieviju. Vācieši ierodas Koknesē un atrod

tās drupas, kādēļ soda tikai vietējos latviešus un sēļus un aiziet

atpakaļ.
Nākošā 1209. gadā bīskaps no jauna rīko karagājienu uz Kok-

nesi, bet atrod pili tukšu. Bīskaps izlabo pili, to stipri apcietina

un atstāj pilī stipru garnizonu ar akmeņu sviežamām mašīnām.

Pils divi trešdaļas tas nodod Rūdolfam no Jerikas un vienu treš-

daļu ordeņa brāļiem. Ar to vācu rokās nonāk visa Kokneses valsts

un svarīgā pils.

Starp krievu Polockas valsts robežām un vāciešiem vēl paliek

tikai Jersikas latviešu karaļvalsts. Jersikas valsts ķēniņš Visvaldis

bija paspējis apvienot visu Latgali, kā arī Vidzemes austrumu daļu
pat līdz Cēsīm. Tā ir lielākā latviešu valsts, kas kādreiz pastāvējusi.

Par šīs pilsētas izpostīšanu un nodedzināšanu Indriķa chronika

stāsta sekojošo (XIII, 4):

„Bīskaps Alberts sasauca karaspēku no visiem Lībijas un Lat-

vijas novadiem un ar rīdziniekiem un krustnešiem un visiem ļaudīm

devās pa Daugavu uz Koknesi. Un tā kā Jersika vienmēr bija slazdi

un it kā liels ļaunais gars visiem šī Daugavas apgabala iedzīvotā-

jiem, kristītiem un nekristītiem, un Jersikas karalis vienmēr bij

darījis naidīgus darbus un karojis pret rīdziniekiem un nebija gri-

bējis līgt ar viņiem mieru, bīskaps pagrieza savu karaspēku uz pil-
sētu. Bet krievi, no tālienes redzēdami karaspēku nākam, saskrēja
pie pilsētas vārtiem, un kad vāci uzbruka viņiem bruņotām rokām

un dažus no viņiem nogalināja, viņi, nespēdami aizstāvēties, bēga.
Un vāci, viņiem sekodami, iegāja līdz ar viņiem pa vārtiem un,

aiz cieņas pret Kristus vārdu dažus nogalinādami, citus gūstīdami
un vairāk atļaudami aizbēgt, sievas un bērnus, pēc tam, kad bija

ieņēmuši pilsētu, saudzēdami, daudzus no viņiem sagūstīja, un, ka-

ralim pār Daugavu ar laivu bēgot līdz ar daudziem citiem, karaliene

tika sagūstīta un nodota bīskapam ar jaunavām un sievām un visu

savu pavadonību. Tā šai dienā viss karaspēks apmetās pilsētā, un,

savākuši daudz laupījuma no visiem pilsētas kaktiem, viņi ieguva

gan tērpus* gan sidrabu, gan purpuru, gan daudz lopu, gan baznīcas

zvanus, gan svētbildes, gan citas rotas, un naudu, un, daudz mantu

paņēmuši, aizveda sev līdzi, pateikdamies Dievam, ka viņš tik

pēkšņi piešķīris viņiem uzvaru par ienaidniekiem un atvēris pilsētu
bez zaudējumiem pašu pusē. Nākošā dienā, kad viss bija izvests,

viņi gatavojās atgriezties un aizdedzināja pilsētu, un, redzēdams

ugunsgrēku, karalis Daugavas otrā krastā izdvesdams smagas

nopūtas un grūti vaimanādams skaļi izsaucās: „Ai Jersika, mīļā

pilsēta! ai, manu tēvu mantojums! ai, nenojaustais gals manai ciltij!
vai man! jo esmu dzimis, lai redzētu savu pilsētu liesmās, lai re-

dzētu savas tautas iznīcināšanu!"

Pēc tam bīskaps un viss karaspēks, kad viss laupījums bija



38

savā starpā sadalīts, ar karalieni un visiem gūstekņiem atgriezās
savā zemē un paziņoja karalim, lai nāk uz Rīgu, ja viņš vēlas vis-

maz mieru un atdabūt gūstekņus». Bet viņš, atnācis, lūdza piedot

pārkāpumus, sauca bīskapu par tēvu, pazemīgi lūdza visus latīņus
un kristīgos brāļus, lai aizmirstot līdzšinējos ļaunumus, lai pie-

šķirot viņam mieru un atdodot sievu un gūstekņus, pieminēdams,
kā asas rīkstes uguni un zobenu, ar ko latīņi bija viņu pārmācījuši.
Tad bīskaps ar visiem savējiem, iežēlodamies par lūdzēju karali,
lika viņam priekšā miera norunu, sacīdams: „Ja tu turpmāk gribi
izvairīties no savienības ar pagāniem, tā lai ar tiem negrautu mūsu

baznīcu, un arī nepostīsi ar leišiem savu kristīgo krievu zemi; ja
tu gribi ar mūžīgu dāvinājumu nodot savu karaļvalsti Sv. Māras

baznīcai, lai tomēr saņemtu to atkal no mūsu rokas un līdz ar

mums baudītu saskaņā pastāvīgu mieru, — tad beidzot mēs atdosim

tev karalieni ar visiem gūstekņiem un vienmēr sniegsim tev uzti-

cīgu palīdzību!" Pieņemdams šo miera norunu, karalis apsolījās

turpmāk vienmēr būt uzticīgs Sv. Māras baznīcai un apstiprināja,
ka viņš nepiedalīšoties pagānu kara plānos un turēšoties pie kristī-

giem, un, nododams savu valsti minētai baznīcai, saņēma to no

bīskapa rokas, kas svinīgi pasniedza trīs karogus, un izraudzīdams

viņu par tēvu, apsolīja turpmāk viņam atklāt visus krievu un leišu

ļaunos nodomus. Un viņam atdeva karalieni līdz ar citiem gūstek-

ņiem, un viņš priecīgs atgriezās savā zemē un, sasaucis savus, ļaudis,
kas bija izbēguši, sāka atjaunot savu pili, un tomēr vēlāk, piedalī-
damies leišu kara plānos, neievērodams uzticības solījumu, bieži

sakūdīja pagānus pret vāciem, kas atrodas Koknesē."

Šis dokuments spilgti tēlo Jersikas izpostīšanu. Vācieši pār-
steidz Visvaldi, piepeši ielaužas pilsētā, nokauj pilsētas aizstāvjus,

izlaupa pilsētu un to nodedzina. Aiz cieņas pret Kristus vārdu, ap-

laupa baznīcas, tās nodedzina* Cik bagāta bijusi šī pilsēta, liecina

laupījuma saraksts, kur starp citu minēti tērpi, sudrabs, purpurs,

bezgala daudz citu mantu, kas tos kā īstus laupītājus visvairāk in-

teresē. Atklātāki par Jersikas ieņemšanu jau izsakās Atskaņu
chronika, kur uzsvērts, ka Jersikas ieņemšanā galvenā loma piekrīt
nevis bīskapam, bet ordeņa bruņiniekiem (P. 660—686).

„Kāds brālis, ko sauca Hartmūtu, kas pārvaldīja Aizkraukli,

salasīja labākos vīrus, ar kuriem tas nolēma doties karagājienā, pēc
kura lai atraitnes un bāriņi skaļi kliegtu, un vaimanātu. Gar Dau-

gavu tie devās strauji uz augšu, un pa ceļam gadījās viena otra

ļauna upe, kas sagādāja lielas pūles. Pie Jersikas tie ieradās agri

rītā, piepeši ieņēma pili, tie nosita vienu otru dūšīgu vīru, ka tas

tik novaidējās, dažu tie modināja no miera tā, ka tam pakausis
ielūza. Tas bija īsts bruņniecisks gājiens, kur seši simti krievu

tika nosisti un sievas ar bērniem no turienes aizdzītas un to izdarīja
kristītie.

Brāļi par to ļot : priecājās, bez kauna pārveda mājās daudz

bagātības, šis gājiens bija nabaga kristītiem ļoti patīkams, un tie

dzīvoja ar slavu."

Liekas, ka Indriķa chronika it kā ar nolūku grib slēpt to kri-

stīgo izkaušanu Jersikā, turpretim Atskaņu chronika grib tieši ar

to lielīties, ka esot tikdaudz kristītu cilvēku nosists un nolaupītas
tik lielas bagātības.



Šis barbariskais uzbrukums Jersiku satrieca, ka tā vairs nevar

atžilbt. Jersika bija pirmā lielā pilsēta uz Daugavas, kas atradās

starp Polocku un Rīgu. Tur garām gāja visas Krievijas preces no

Krievijas uz Rīgu un otrādi, tur saplūda arī pa zemes ceļiem mantas

no Latgales un sēļu zemes. Netāļu lejpus Jersikai sākās Daugavas

krāces; ir pilnīgi iespējams, ka daļu preču no Krievijas laivās, kuģos

un plostos veda tikai līdz Jersikai un jau šeit apmainīja pret ār-

zemju mantām, lai pašiem ar mazām mantu partijām nebūtu jādo-
das garajā un bailīgajā ceļā uz Rīgu, kur arī bez vietējo Jersikas

pavadoņiem grūti bija tikt krācēm cauri. To lomu, ko vēlākos

laikos izpildīja Jēkabpils iedzīvotāji, kas kā loči vadīja plostus un

laivas cauri krācēm, varēja pildīt toreiz Jersika. Tā tad pašas Jer-

sikas stāvoklis sekmēja šeit tirdznieciska centra attīstību, ja vēl

ņem vērā, ka abām pilīm — Jersikai un Dignājai, kas atradās viena

otrai pretim, bija iespējams arī kontrolēt Daugavas kuģniecību un

ierīkot muitas punktu. Ņemot vērā šo, ir pilnīgi saprotams naids,
kādu rīdzinieki juta pret Jersiku.

Jersika bija nopietns Rīgas konkurents, kas atņēma daļu peļņas,
un šim konkurentam bija jāpazūd; vienalga — vai tur dzīvoja kri-

stīgie vai pagāni.

Karalis Visvaldis tikko izbēga no gūsta, bet viņa sieva un tu-

vinieki krīt vācu rokās. Lai izpirktu gūstekņus, karalim jādodas uz

Rīgu un jālīgst ar bīskapu miers, kas Jersikas karaļvalstij maksā

dārgi. Vispirms viņam jānodod kā dāvinājums visa sava valsts

bīskapa rokās un viņš saņem atpakaļ kā lēni tikai daļu no *īs

valsts. Karalistes Vidzemes daļa ar Antiņu un Cesvaini pāriet vncu

rokās.

Saprotams, viņam kā vasalam bija jāgarantē brīvs cep ar

precēm rīdziniekiem uz Polocku un krieviem uz Rīgu. Ar to

Visbijas skats
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pēdējais šķērslis tiešai satiksmei ar Polocku bija novērsts, un ceļš
uz Polocku bija vaļā.

(Tuvākas ziņas par Jersikas karaļvalsti skat. A. Švābe. Jersikas

karaļvalsts. Senatne un Māksla I. p. 5.—29. 1. p.).
Un jau nākošā 1210: gadā Polockā ierodas vispirms Rūdolfs no

Jersikas un pēc tam vācu delegācija ar ordeņa brāli Arnoldu priekš-

galā un lūdz Polockas kņazam mieru un Rīgas tirgotājiem brīvu

ceļu viņa zemē. Kņazs nosūta savu delegātu Lūdolfu no Smoļen-
skas uz Rīgu un tur sader starp Polockas kņazu un rīdziniekiem

mūžīgu mieru, kas apmierina abas puses. Tomēr lībiešiem mesli

krieviem jāmaksā arī uz priekšu, vai arī bīskaps maksā par tiem.

Tomēr Polockas kņazs nav pilnīgi apmierināts ar to, ka vācieši

sagrābuši savās rokās Rīgu un viņa lībju zemes; tas redzams no

sarunām Jersikā 1212. g. Sarunās piedalās no vienas puses Polockas

kņazs, no otras puses bīskaps, ordeņa pārstāvji, Rīgas tirgotāji un

lībju un latviešu pārstāvji. Sarunas kļūst brīžam asas: kņazs pār-
met bīskapam, ka tas ar varu spiežot lībiešus kristīties; tie esot

viņa ļaudis, un viņš varot par to lemt, vai tos kristīt vai nē. Tau-

tām, kas nākot krievu virskundzībā, kņazi neuzspiežot kristīgu

ticību, bet tām jāmāksājot naudas un jādodot mesli. Strīdus kļūst
tik ass, ka kņazs izsauc savu karaspēku un solās nodedzināt visas

pilis, kā arī pašu Rīgu, Tomēr beigās kņazs apmierinās un no jauna

līgst mūžīgu mieru, kur atsakās no savām pretenzijām uz Līlbiju un

garantē brīvu ceļu uz Polocku (XVI, 2). Šis līgums tiek vēlāk

vairākkārt apstiorināts. (Sk. Z. Ābers. Rīgas 13. g. s. tirdznieciskie

līgumi: S. v: M. 111. 25—34.).

Tā tad pirmais rīdzinieku mērķis bija sasniegts: Daugavas ceļš

uz Polocku bija blīvs pēc Visvalža padošanās 1209. gadā.

Bija vēl otrs svarīgs tirdzniecisks ceļš, kas bija vāciešiem jā-
dabū savās rokās. Tas bija ceļš uz Pliskavu un tālāk uz Nov-

gorodu. Šis ceļš gāja lielo gabalu caur latviešu Tālavas zemēm.

To Rīgas tirgotāji izlietoja jau priekš Rīgas pilsētas celšanas (Indr.

XI, 7), bet igauņu pēc tas bija nedrošs, un Igaunijas lībieši toreiz

laupījuši preces, kas no Daugavas ar ratiem vestas uz Pliskavu.

Tālavas pakļaušana vācu varai norisinājās citādos apstākļos.
Vispirms še jau atkrita pakļaušana kristīšanas nolūkos, jo Tālava

jau bija kristību dabūjusi no Pliskavas, un šai kristībai arī bija
sekojušas zināmas nodevas Pliskavas vaidiniekam.

Otrkārt, Tālavas latvieši saņēma vāciešus kā Ka

šādas draudzīgas attiecības varēja nodibināties, nav arī nekāds

brīnums. Šīs labās attiecības ar Rīgas tirdotājiem bija nodibinā-

jušās jau priekš Rīgas pilsētas celšanas. Un šī tradicionālā drau-

dzība starp Rīgas tirgotājiem un Tālavas, kā arī Antines latviešiem,

turpinājās arī 13. g. simtenī. Latvieši grūtos brīžos meklē atbalstu

pie Rīgas tirgotājiem un kad jāuzstājas pret bīskapu un ordeni, p. p.

mēģinot nodot Livoniju dāņu ķēniņa rokās:, Rīgas tirgotāji līgst
slepeni ar latviešiem un Turaidas lībjiem.

Tomēr svarīgākais iemesls, kādēļ latvieši izturējās draudzīgi

pret vāciešiem, slēpjas daudz dziļāk. Jau gadu simteņus Baltijā

norisinājās zināmi vēsturiski procesi, kas izgāja uz to, lai izspiestu
somu tautas no tagadējām Latvijas robežām. Baltu tautu ekspan-
sija spiež somu tautas pamazām atpakaļ uz ziemeļiem un rietumiem.
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Šī ekspansija sākusies jau ap Kristus dzimšanu un izbeidzas

tikai 17. un 18. g. s. (Prof. Balodis: 9.—12. gadsimteni Latvijā.

S. v. M. EL 5—15.)

Kā viens no latviešu cilšu galveniem panākumiem šai ekspan-

sijas laikmetā ir kāda zemgaļu cilts nostiprināšanās Vidzemes zie-

meļos, šis Zemgales tālais zars kā ķīlis iespiežas somu tautu vidū,
bet to ne zemgaļi, ne ari leiši neaizmirst un neatstāj to grūtos
brīžos. Vēl vācu laikā zemgaļu un leišu karagājieni uz lībju un

igauņu zemēm ir gandrīz rēgulāri, pēc vecu vecā paraduma. Nav

apšaubāms, ka šie karagājieni nenotiek vienīgi laupīšanas nolūkos,
bet tie ir baltu tautu ekspansijas rezultāts, un viņu nolūks ir —

vājināt somu tautas un atvieglot Tālavas latviešiem iespēju iespie-
sties tālāk lībiešu un igauņu novārdos. Chronista ziņas, ka latvieši

Tālavā esot bijuši apspiesti un daudz cietuši no apkārtējām tautām,
jāuzņem ar lielu uzmanību, un šīs ziņas ir ļoti šaubīgas. Fakti rāda

taisni pretējo, jo p. p. uzbrukumos igauņiem iniciatīva atrodas gan-

drīz tikai latviešu rokās. Neaizmirsīsim, ka chronists arī citās

vietās grib vāciešus rādīt kā atbrīvotājus, p. p. stāsta, ka vācieši

atbrīvojuši lībiešus, Kokneses, Jersikas latviešus no krievu jūga.
Viens no chronikas autora galveniem uzdevumiem jau arī bija kaut

kā attaisnot vācu ielaušanos un varas darbus Livonijā. Un svarī-

gākie no šiem motīviem, ar kuriem chronists operē, bija tautu pie-
griešana kristīgai ticībai un viņu atbrīvošana no kaimiņu tautu

apspiešanas. Liekas, tā tas ir bijis arī ar Tālavas latviešiem. Tie

negāja vis pie vāciešiem meklēt glābiņu un aizsargu pret uzbrucē-

jiem kaimiņiem, bet gluži otrādi — vāciešu ierašanās un draudzība

ar vāciešiem deva tiem iespēju reālizēt jau sen lolotos iekarošanas
plānus. Tālākā notikumu gaita un visas Vidzemes territorijas pār-
iešana latviešu rokās rādīja, ka šie plāni nav bijuši bez nopietna
pamata.

Pirmie latvieši, kas pakļaujas vācu varai, ir Idumejas latvieši;

Visbijas mūri
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tie pieņem kristību kopā ar Turaidas lībiešiem, un kopā ar to atzīst

bīskapu par savu virskungu. Nav ziņu, ar kādiem līgumiem vācie-

šiem pieslējās Antines un Tālavas latvieši. Tikai jau 1208. g. kara-

gājienos vācu karaspēkam pievienojas kā lībji, tā latvieši. Kad

1209. gadā līgst mieru ar Jersikas ķēniņu Visvaldi, vācu virskun-

dzībā pāriet atlikušā Vidzemes latviešu daļa, un kā Lībija, tā arī

Latvija — abas ir vācu virskundzībā. Jāatzīmē gan, ka līgumi, ar

kuriem latvieši bija pievienojušies — latviešiem bija stipri izdevīgi.
Latviešu rokās paliek visas pilis — vācu karaspēks nevienu no tām

neokupē. Vācu ordenis ceļ pats savas pilis — Cēsīs un Siguldā.

Tāpat arī sevišķi cīņās ar igauņiem — latviešiem paliek ļoti liela

rīcības brīvība, jo latviešu vadoņi paši uz savu roku sarīko kara-

gājienus pret igauņiem, tāpat arī paši uzaicina palīgā rīdziniekus,

pat uzsāk karu ar ordeni.

Ar Lībijas un Latvijas pakļaušanu, tirdzniecības ceļu atvēršanu

uz Polocku un Pliskavu jau 1209. g. bija stipri realizēti tie mērķi,
ko sprauda Rīgas tirgotāji. Rīga kā plašas provinces galvas pilsēta

varēja apkalpot šīs provinces plašo, vietējo tirgu, un, atverot ceļu

uz Krieviju, caur Rīgu sāka plūst šīs zemes ražojumi. Atlikās tikai

gādāt par zemes un ceļu drošību, kā arī par zemes iedzīvotāju lab-

klājību, un ne tikai Rīga, bet arī visa Lībija un Latvija varēja
dzīvot labas dienas. Bet viegli iegūtās zemes modināja vēl lielāku

kāri. Vācieši nenāca jau uz šejieni, lai domātu par šejienes tautu

labklājību. Pirmā vietā taču bija savas labklājības nodrošināšana.

Un te sadūrās dažādu grupu intereses. Ja iekarošanas sākumā bija
tikai viena vara un autoritāte zemē — bīskaps, tad zemes iekaro-
šanu beidzot, līdzās bīskapam nostājās vēl divas spēcīgas grupas,

kam bija savas īpatas intereses. Tās bija šķēpnešu ordenis un Rīgas

pilsēta. Abi jutās jau stipri iet savus patstāvīgus ceļus.

Pirmais uz šā patstāvīgā ceļa nonāca ordenis. Jau 1207. g. tas

jutās tik stiprs, ka pieprasa sev atsevišķu territoriju —- trešdaļu no

Lībijas, un šo territoriju arī saņem; 1209. gaoā tas pieprasa trešdaļu

no Latvijas territorijas, un to arī saņem 1212. gadā. Zemes dalī-

šanas protokolā tam piešķir tiesības iegūt jaunas zemes bez bīskapa

ziņas. Un tā vienotā Lībijas un Latvijas territorijā rodas divas

valstis: bīskapa un ordeņa, kas ir pilnīgi neatkarīgas viena no otras

un kas katra savu territoriju var palielināt bez otras ziņas*

Tas vispirms modina dziņu pēc jaunām territorijām, jo sevišķi

ordeņa kāre nav tik viegli apmierināma, kā arī rada bezgalīgus kon-

fliktus ar kaimiņiem, un viss šis ļoti noposta un novājina zemi.

Bez tam vēl rodas sīki nepārtraukti konflikti abu valšķu starpā,
kas bieži beidzas ar bruņotām sadursmēm un pat atklātu karu un

varas darbiem.

Otrs spēks, kas izaug bīskapam aiz muguras, ir Rīgas pilsēta.

lekarotās provinces un brīvie ceļi ārkārtīgi paceļ Rīgas tirdzniecību,

un Rīgas patstāvīgo iedzīvotāju skaits stipri pieaug. No Vācijas uz

Rīgu dodas ne tikai jauni pilsoņi, bet tai jau sāk stipri ieplūst vie-

tējie latvieši un lībieši. Lai gan vēl liela daļa tirgotāju izmanto

veoās faktorijas tiesības un ierodas Rīgā tikai pa sezonām, tomēr

Rīgā salasās jau prāvs skaits pastāvīgi šeit dzīvojošo tirgotāju,

namu īpašnieku un vienkāršu pilsoņu.

Bīskaps turpretim visu pilsētas pārvaldību tur savās rokās,
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viens pats rīkojas ar pilsētas zemēm un tiesu, kas nebūt nepatīk

jaunajiem pilsoņiem- Rīgas pilsoņi un tirgotāji bez tam iegūst

arvienu lielāku svaru kā militārs spēks. Ordeņa spēki Rīgā sa-

skaldās. Jaunā ordeņa territorija prasa, lai tur būtu pietiekošs

garnizons, un arī paši ordeņa locekli cenšas iegūt sev lēņu īpašu-

mus, kādēļ arī vairums ordeņa locekļu pārvietojas uz provinces

pilīm un laukiem. Krusta karotāju spēki ieplūst Livonijā ļoti ne-

regulāri, un tas karavīru kodols, kas nepieciešams mētropoles un

zemes apsardzībai, ir Rīgas pilsoņi un tirgotāji. Šis kodols iegūst

bīskapa karaspēkā pēc 1207. gada tādu pat vadītāju nozīmi un

svaru, kā priekš tam ordenis. Visos karagājienos pēc 1207. gada jau
nerunā vairs par vāciešiem, bet lielāko daļu par Rigenses, t* i. par

rīdziniekiem.

Un ar šo jauno kodolu notika tas pats, kas ar veco kodolu, t. i.

ordeni. Drīz vien tas sāka iekšēji sakust kopā, sāka apzināties savu

spēku un iet savus patstāvīgus ceļus, pieprasot nodot viņu rokā ne

tikai Rīgas pilsētas territoriju un plašus zemes gabalus ap to, bet

arī tāpat kā ordenis — trešdaļu no tām territorijām, kuru iekaro-

šanā tie piedalījušies.

Jēkaba baznīca ap 1860. g.
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Rīga 17. g. s- Holandiešu gravīra R. P. B.

IIInodaļa

Uzbrukumi Rīgai un rīdzinieku piedalīšanās
kara gājienos

Kā pirmie sitieni zemes iekarošanā bija vērsti gar Daugavu
uz augšu, arī pirmie uzbrukumi Rīgai nāca pa Daugavu lejup.

Pirmo uzbrukumu Rīgai 1203. g. vada Jersikas karalis, šai

karagājienā piedalās arī Polockas kņazs, bet tas pie Salaspils sa-

stop pretestību un atgriežas atpakaļ (VII, 7). Turpretim Jersikas

karalis ar leišiem (?) dodas uz Rīgu, pašai pilsētai neuzbrūk, bet

apmierinājās ar to, ka laupa ganībās pilsētnieku lopus, sagūsta
divus priesterus — Jāni no Fechtes un Folchardu no Harpenstetas
un pie Vecā kalna, kur tie sadursmē ar krusta karotājiem nogalina

Didriķi Brudegamu ar vairākiem pilsoņiem, kas tiem dzenās pakaļ.

šī uzbrukuma apraksts ir ļoti īss un neskaidrs. Maz ticams,

ka Jersikas valdnieka uzbrukums Rīgai varētu norisināties tik nie-

cīgos apmēros un tikai aprobežotos ar lopu laupīšanu. Drīzāk jā-

domā, ka lieta grozās ap parasto Polockas kņaza meslu ievākšanu

viņam piederīgajā Lībijā. Un tiešām. Ikšķile viņam šos meslus

arī nodod (VII, 7), bet Salaspilī jau iesēdušies Rīgas vācieši un

saņem Polockas kņazu ar bultām. Tā kā kņazs uz karagājienu

nav gatavojies, tad viņš griežas atpakaļ, un varbūt par rīdzinieku
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ielaušanos viņa robežās, izsūta kādu karaspēka nodaļu, lai tā pasi-
ro Rīgas pilsētas robežās. Maz ticams, vai šo sirotāju grupu va-

dījis Jersikas ķēniņš Visvaldis, jo tas taču būtu nācis ar saviem

ļaudīm, bet ne leišiem.

Vispārīgi par kādu nopietnu uzbrukumu Rīgai šai gadījumā

nav ko runāt.

Arī otrs Polockas kņaza gājiens uz Rīgu 1206. g., ko apraksta
chronists Indriķis (X, 12), atgādina, ka arī te Polockas kņazs grib
tikai iztīrīt savas robežas no ienaidniekiem, bet par nopietnu kara-

gājienu uz Rīgu nedomā. Tas atrod, ka Ikšķili un Salaspili ieņē-
muši vācieši, uzbrūk Salaspilij, bet pēc neizdevīga uzbrukuma ne-

maz pie pils aplenkšanas neķeras un atgriežas atpakaļ. Stipri jā-

šaubās, vai tie niecīgie iemesli, ko min chronists, būtu varējuši at-

turēt Polockas kņazu no karagājiena uz Rīgu. Liekas, ka Polockas

kņazs bija izsūtījis savu karaspēka daļu ar jau zināmām direktī-

vām — nepāriet pār savas valsts robežām. Ja Polockas kņazs tie-

šām būtu gatavojies nopietni uzbrukt Rīgai, tad viņam nebūtu bi-

jis grūti arī Rīgu ieņemt, jo Rīga, pēc chronista ziņām, vēl nav

spējusi šādu uzbrukumu atvairīt un dzīvojusi vienās bailēs.

Arī lībiešu uzbrukumu Rīgai 1206. gada sākumā nevar no-

saukt par īstu uzbrukumu. Kamēr lībji vāca kopā savus spēkus

Ikšķilē, nevarēdami vienoties par kara plānu un, domājams, ari

sagatavoja aplenkšanas līdzekļus, daļa lībju kareivju dodas uz Rīgu.

Viņu nodoms bija pasirot Rīgas apkārtnē, postīt tur un nodarīt rī-

dziniekiem pēc iespējas daudz zaudējumu. To viņi arī izdara —

nolaupa ganībās zirgus un nosit vairākus cilvēkus, ar ko arī siro-

jums nobeidzas (X, 6). lekam galvenie lībiešu spēki, kas sakopoti

Salaspilī un kuru starpā jau sākušās nesaskaņas, taisās uzbrukt

Rīgai, bīskaps sakopo visus Rīgas vāciešus un kopā ar Rīgas lībie-

šiem — pārsteidz Salaspils lībiešu spēkus un sakauj tos pie

Salaspils.
Pie šādiem sirojumiem jāpieskaita arī Aizkraukles un Liel-

vārdes lībiešu uzbrukums Rīgai 1204. gada pavasarī. Tie uzbrūk

kopīgi ar leišiem, un uzbrukumā piedalās ap 300 lībju. Leiši atkal

laupa rīdzinieku lopus, uzbrucējiem dzenas pakaļ, kaujas līdz abas

puses piekūst un lielāko lopu daļu atkaro atpakaļ. Strēlnieki atsit

dažus lībiešus, kas piebraukuši pie Rīgas pa Daugavu un grib uz-

brukt pilsētai no otras puses.
Tā tad tos pirmos uzbrukumus, par kuriem stāsta Indriķa

chronika, mēs par īstiem uzbrukumiem nevaram saukt, tie ir tikai

parastie sirojumi, kuru nolūks nav nemaz bijis uzbrukt Rīgai, bet

tikai palaupīt Rīgas apkārtnē.
Pirmais nopietnais uzbrukums Rīgai nāk tikai tad, kad vācie-

šiem jau izdevies sev pakļaut visu Lībiju un Latviju, šoreiz uz-

brūk kurši 1210. gadā (XIV. 5.).

Kuršiem jau agrāk bijušas sadursmes ar vācu krusta karotā-

jiem. Krusta karotāji, kas brauc atpakaļ uz Vāciju, sastop Zundā

astoņus kuršu laupītāju kuģus. lesākas kauja, kur kurši gūst

virsroku un nogalina kādus 30 vācu karavīrus. Pāra gadus vēlāk

frīzi, kas brauc krusta karā uz Vidzemi, sastop kuršus Gotlandes

salā un atriebjas, nogalinot gandrīz visus tos, un atņemot četrus

kuģus ar visu laupījumu.
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Par kuršu uzbrukumu Rīgai chronists Indriķis stāsta sekojošo:

„Tad lībieši no Adias (Aģes), kas sen jau bija kristīti, neuzti-

camības žulta pārpildīti, devās kuršu zemē un sacēla visu zemi pret

Rīgas baznīcu un savāca lielu un drošu karaspēku, iestāstot tam, kas

arī saskanēja ar patiesību, ka pilsētā palicis maz ļaužu. Kad pilsoņi
par to dabūja dzirdēt, tie sūtīja jūrā novērotājus.

Kurši sapulcēja visu savu karaspēku un apmetās tuvumā četr-

padsmit dienas un ar buršanu mēģināja panākt savu dievu palīdzību
un izdevīgu laiku. Novērotāji pa to laiku nekā neredzējuši, atgrie-
zās atpakaļ. Tai laikā Slades grāfs, bruņinieks Markvards ar ci-

tiem krusta karotājiem, kas pa Lieldienām bija palikušies, devās

atpakaļ uz Vāciju un brauca pa Daugavu uz leju. Atstājot dažus

uz kuģiem, tie nakti pārgulēja klosterī. Nākošas dienas rītā visa

jūra izlikās pārklāta ar pelēku miglu. Daļa to, kas atradās uz ku-

ģiem, redzēdami pagānu lielu skaitu un stipru karaspēku nākot

virsū, gatavojās aizstāvēties, daļa aizbēga uz klosteri. Tomēr pa-

gāni, cerot, ka pilsētā nezinās par viņu tuvošanos un varēs to pie-

peši ieņemt, krusta karotāju kuģus paši neaizskāra un steidzīgi

airēja uz pilsētu. Bet zvejnieki visās Daugavas malās tos ierau-

got, bēga uz Rīgu un paziņoja par viņiem sekoj' šo karaspēku.

Pilsoņi, ordeņa brāļi un akmeņu sviedēji, lai gan to bija maz,

kopā ar garīdzniekiem un sievietēm ķērās pie ieročiem. Ar zva-

niem, ko zvanīja tikai kara laikos, sauca kopā tautu, izgāja pretim
ienaidniekam uz Daugavas krasta, daudzus no tiem ar akmeņiem

ievainoja. Kurši, atstājot kuģus Daugavā, sakārtoja savu kara-

spēku uz lauka, un katrs nesa sev priekšā koka dēli, kas sastāvēja
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no divām daļām, un mietu, kas līdzīgs gana zizlam, ar ko atbal-

stīt šo dēli. Un kad saule apgaismoja šos baltos dēļus, tad no tiem

atspīdēja kā lauki, tā ūdeņi. Jo tas bija liels un stiprs karaspēks,
un tie tuvojās pilsētai.

Lībieši un akmeņu sviedēji sagaidīja tos pie pirmajiem apcie-

tinājumiem, kas atradās laukos priekš pilsētas vārtiem, un karoja

ar tiem līdz trešajai dienas stundai. Pilsoņi atkal nodedzināja

sādžu, kas atradās ārpus pilsētas mūriem. Dažiem no mūsējiem

bija mazas trīsžuburu naglas, un tie tās izkaisīja uz ceļa, pa kuru

nāca karaspēks. Kad daži no pilsoņiem dūšīgi devās cīņā un no-

nāvēja vairākus ienaidniekus, kas stāvēja zem dēļiem, tad, ejot

atpakaļ, tie uzdūrās uz šīm naglām, vairāki tika nokauti un daži

pārnāca pie mums. Pēc tam karaspēks gāja uz saviem kuģiem

un, paēduši, gatavojās atkal uz kauju, un izdzirdējuši lielā kaujas

zvana skaņas, sacīja, ka kristīgo Dievs tos apēdīšot. Un tie no

jauna gāja uz pilsētu un kāvās visu dienu. Un kad tie iznāca no

saviem dēļiem ārā, lai sanestu kokus un tos aizdedzinātu, vienu

otru no tiem bulšu šāvēji ievainoja. Bet kas no viņiem nokritis

zemē, mašīnu akmeņu vai akmeņu sviedēju ievainots, tam viņa
brālis vai tuvākais kara biedrs tūliņ nogrieza galvu un to galīgi

nonāvēja. Un kad tie no visām pusēm bija pilsētu aplenkuši un

lielu uguni sakūruši, ieradās salaspilieši savos zirgos pie Vecā

kalna, draudēja ienaidniekiem ar saviem zobeņiem un no otras pu-

ses tuvojās pilsētai. To ieraugot, kurši atkāpās no pilsētas, savāca

savus kritušos, atgriezās uz saviem kuģiem. Tad tie pārbrauca pār
Daugavu, trīs dienas palika mierā, sadedzināja savus kritušos un

skaļi vaimanāja par tiem.

Kad Turaidas lībieši izdzirda, ka kurši aplenc Rīgu, tie, vēlē-

damies pilsētas iznīcināšanu, savāca lielu karaspēku, lai dotos kur-

šiem palīgā. Jo daži neuzticami lībieši un zemgaļi, kā arī citas

tautas tikai gaidīja, kā izies kuršiem, lai uzreizi visi kopā sanāk-

tu uz pilsētas izpostīšanu.

Bet salaspilieši ieradās pilsētā tai pašā dienā, nositot salās

dažus iedzīvotājus un paņemot dažus kuģus. Bruņinieks Mark-

vards atgriezās no Daugavgrīvas, izlauzies caur ienaidniekiem,
ienāca pilsētā un pievienojās ordenim. Kaupo ar saviem drau-

giem un radiem, kā arī uzticīgajiem lībiešiem nākošā naktī ieradās

pilsētā. Konrāds no Ikšķiles ar augšējiem lībiešiem ieradās agri
rītā laukumā pie pašas pilsētas, un izdarīja lielus manevrus tur

ar zirgiem un ieročiem, tad tur arī sanāca visi no pilsētas un visi

bija ļoti priecīgi.
Un tie tuvojās kuršiem un aicināja tos kauties, gatavi būdami

droši mirt vai uzvarēt.

Bet tie vairāk rūpējās par saviem kritušiem, runāja miera

valodu un pēc trim dienām devās atpakaļ."
Tāds ir chronista stāsts par kuršu uzbrukumu Rīgai. Rīgu

glābj šoreiz Salaspils, Ikšķiles lībieši un Kaupo. Ja šie spēki laikā

nepienāktu, tad uzbrukuma sekmes varēja būt arī citādas, jo kur-

Šj bija atspieduši pilsētas aizstāvjus atpakaļ pilsētā un jau pie mū-

riem bija aizdedzinājuši sārtus. Uzbrukums bijis labi pārdomāts
un labi sagatavots. Tomēr arī pēc uzbrukuma neizdošanās kurši

nebēg no Rīgas projām, bet mierīgi sadedzina savus kritušos un
ti-
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kai pēc trim dienām atstāj Rīgu. Rīgas aizsardzībā piedalās visi

iedzīvotāji, kā vīrieši, tā sievietes. Tomēr pirmie cīņā dodas Rīgas
lībieši, kas ilgu laiku sekmīgi iztur kuršu uzbrukumu apcetināju-
mos pilsētas vārtu priekšā. Tai pašā laikā pilsoņi nodedzina priekš-

pilsētu, šais cīņās ļoti maz mēs redzam ordeņa brāļu līdzdalību.

Otrs uzbrukums Rīgai nāk no sāmsaliešu puses 1215. gadā.

Igauņi bija nodomājuši sīvi uzbrukt Rīgai un Livonijai. Sāmsalie-

šiem bija jāveic uzbrukums Rīgai, un tai pašā laikā igauņi noru-

nāja uzbrukt lībiešiem un latviešiem, lai tie nevarētu nākt Rīgai

palīgā. Sāmsaliešu pirmais uzdevums bija noslēgt ieeju Rīgas
ostā un Daugavā. Tādēļ tie ierodas ar veselu pulku kuģu un lai-

vu, kas piepildītas akmeņiem, un tos nogremdē Daugavas ietekā,

nosprostojot kuģu ceļu tā, lai kuģi nevarētu ietikt Daugavā. Daži

sāmsalieši ar kuģiem dodas uz augšu pa Daugavu un pie Rīgas

izkāpj malā. Rīgas vārtos jau stāv ordeņa brāļi un citi. Kad lī-

bieši un ordeņa kalpi ierauga sāmsaliešus, tie tūliņ uzbrūk, nokauj
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dažus sāmsaliešus un vajā tos līdz kuģiem. Arī vienu kuģi tie at-

ņem sāmsaliešiem, atlikušie aizbēg kuģos uz Daugavas grīvu. Rī-

dzinieki — daži kuģos, daži pa sauszemi — dodas paka} sāmsalie-

šiem, bet tie no kaujas izvairās un pārceļas uz otru krastu. Tai

pašā laikā no jūras tuvojas divi kuģi ar krusta karotājiem, tie ko-

pīgi ar Rīgas kuģiem uzbrūk sāmsaliešiem, kas savos kuģos bēg;
līdzinieki atņem tikai dažus kuģus, pārējie aizbēg."

Arī šai uzbrukumā jāatzīmē Rīgas lībiešu aktivitāte: tie pir-
mie dodas kaujā un aizdzen sāmsaliešus. Tā tad Rīgas lībieši,

tāpat kā 1210. gadā kuršu uzbrukumā, šeit izrādās par Rīgas sva-

rīgu militāru spēku.

Sāmsalieši iebrūk Daugavā arī 1218. gadā, bet Rīgai neuzbrūk

un aprobežojas tikai ar to, ka izlaupa Daugavas salas (XXII, 8).

Pēdējo reiz vietējās tautas uzbrūk Rīgai jau gadu simta bei-

gās —
1287. gadā. Uzbrūk vienīgā vēl brīvā Baltijas tauta —

zemgaļi, kas simts gados bija nosargājuši savu brīvību un jutās
vēl tik spēcīgi, ka iedrošinājās uzbrukt vācu spēku galvenai no-

metnei. Par šo uzbrukumu stāsta Atskaņu chronika (10201—

10328).
Zemgaļi gan arī pašai Rīgai tieši neuzbruka, bet gribēja iz-

postīt Rīgas priekšpilsētas un Rīgas apkārtni. Gājiens sākās

1287. gada gavēnī, un par šo gājienu ordeņa ļaudīm Rīgā bija jau

zināms, to viņiem bija paziņojuši Svētā kalna brāļi. Landmaršals

savāc tūliņ ordeņa brāļus, tiem pievienojas daļa pilsoņu un pulks
krusta karotāju, arī tie latvieši, kas atradās pilsētā, un daļa lībie-

šu. Kopā sanāk ap 450 vīru liels kara spēks, šis karaspēks gaida

zemgaļus cauru dienu, tad pilsoņi atgriežas pilsētā, bet landmar-

šals ar ordeņa brāļiem, lībiešiem un latviešiem apmetas ordeņa

stallī, un ordeņa maršals liek atstāt durvis pa nakti vaļā, lai varētu

doties tūliņ pretim zemgaļiem un pārsteigt tos ar pretuzbruku-

mu, ja tie tuvosies Rīgai. Visi iemieg dziļā miegā, bet pa nakts

tumsu zemgaļi ielaužas stallī un uzbrūk ordeņa karaspēkam. Lī-

bieši izglābjas bēgot, bet no 18 ordeņa brāļiem, kas atrodas stallī,

tikai 3 iziet sveikā. Pieci brāļi krituši, pārējie smagi ievainoti.

Nokauj arī labu daļu ordeņa kalpu. Pašu stalli zemgaļi nodedzina.

lelauzties pilsētā tomēr zemgaļi nespēj, jo pilsētnieki pagūst aiz-

slēgt vārtus. Zemgaļi tā tad gūst pie Rīgas lielu uzvaru. Kad nu

mēs apskatām visas šīs cīņas pie Rīgas resp. uzbrukumus Rīgai,
tad izrādās, ka Rīga tomēr visās šais zemes iekarošanas cīņās pati

cietusi ļoti maz, daudz mazāk, kā visas citas pilsētas. Rīgai

nav bijis nopietnu uzbrukumu, izņemot kuršu uzbrukumu 1210. g.,

lai gan visas vietējās tautas zināja, ka savu brīvību tie var atgūt

tikai Rīgu iznīcinot. lemesli, kādēļ nav izdarīti nopietnāki Rīgas

ieņemšanas mēģinājumi, meklējami jau no vienas puses Rīgas ap-

cietinājumos, bet sevišķi gan tais grūtībās, ko sagādāja Rīgas ap-

lenkšana. Nebija viegli piekļūt Rīgai ar smagajām aplenkšanas

mašīnām, vēl grūtāki bija panākt, lai Rīga nevarētu saņemt palīga

spēkus no jūras. Un liekas, ka Rīgas dabīgi aizsargāta vieta un

techniski grūta aplenkšanas sagatavošana bija tie galvenie ieme-

sli- kādēļ bija jāaprobežojas tikai ar sirojumiem Rīgas apkārtnē,

un nevarēja ķerties pie Rīgas aplenkšanas.

Turpretim, bezgalīgi liels tas posts, ko Rīga nesa vietējām tau-
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tām un viņu brīvībai. Bez Rīgas vācieši nekad nebūtu varējuši

Baltiju iekarot. Gandrīz visos gājienos pret igauņiem, zemga-

ļiem, leišiem Rīga ir bāze, no kurienes sākas kara gājieni pret šīm

tautām, sevišķi cīņās pret zemgaļiem.
Bet svarīga loma zemes iekarošanā ir pašiem rīdziniekiem.

Pēc tam, kad nodibinājās ordenis un saņēma savā rīcībā veselu

territoriju, bez Rīgas centra radās arī mazāki vācu centri Livonijā.
Tādi centri vispirms bija ordeņa pilis Cēsīs un Siguldā, pa daļai
arī bīskapa lēņu pilis Ikšķilē un Koknesē. Bieži cīņas izcīnīja ar

vietējiem spēkiem, cīņās pret igauņiem iziet atsevišķi kā latvieši,
tā lībieši, bieži viņiem pievienojas Cēsu ordeņa brāļi ar savām

tautām, bet kad jau izceļas nopietnas cīņas, tad sauc palīgā rī-

dziniekus, un tad cīņā un lielajos uzbrukumos kopīgi iet rīdzinieki,
latvieši un lībieši, šais rīdziniekos gan ietilpst vispārīgi tie spēki,
kas noorganizējušies un nākuši no Rīgas. Saprotams, ka rīdzinie-

ku karaspēks bija labāki apbruņots, apgādāts ar mašīnām, un arī

labāki apmācīts, kā tie karavīri, ko varēja dot provinces lēņu

kungi, vai arī latvieši un lībieši. Rīdzinieku karaspēks visumā ir

padots bīskapam, un viņā ietilpst vispirms tā sauktie bīskapa kal-

pi, t. i. nelielais paša bīskapa regulārais karaspēks, tālāk krusta

karotāji, kuru sastāvs bija ļoti raibs un kuru dažreiz bija vairāk,
dažreiz mazāk un dažreiz pavisam maz. Bet ļoti bieži chronikas

minētie rīdzinieki ir tikai īstie rīdzinieki, kur ietilpa vietējie

Rīgas pilsoņi t. i. ļaudis, kas Rīgā bija jau apmetušies uz pastāvīgu
dzīvi un kam tur bija kāds nekustams īpašums vai arī kas nodar-

bojās ar tirdzniecību vai kādu amatu, šādu pilsoņu Rīgas pilsētas

pirmā pastāvēšanas laikā ir stipri maz. Otra grupa, kas skaitās

piederīgi pie Rīgas, ir tirgotāji, kas brauc uz Rīgu tikai sezonas

Rīgas skats no Pārdaugavas
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laikā. To pirmā laikā ir vairāk kā vietējo tirgotāju, un viņi bauda

vietējo tiesības. Trešā grupa ir Rīgas lībieši, šī grupa ir vislie-

lākā un tā cēlusies no vecajiem Rīgas ciemu iedzīvotājiem, šī

grupa vēlāk palielinājās ar latviešu un lībiešu ienācējiem, bet vēlāk

saplūst kopā ar Rīgas pilsoņiem. Rīgas karaspēks sākumā iet cī-

ņās zem bīskapa virsvadības, bet vēlāk bieži sāk cīnīties arī patstā-

vīgi. Kara gājienos Igaunijā kopā ar latviešiem mēs bieži sasto-

pam rīdziniekus, kur tie bieži ir Rīgas pilsētas karaspēks. Lat-

vieši bieži sūta delegātus pie Rīgas vecajiem uz sarunām par kara

gājieniem un kara gaitām. Dažreiz pat izliekas, itkā Rīgas ve-

caji būtu Rīgas lībiešu vecaji: (XII, 3) Rīgas vecajie (seniores

XIV, 10) liek saukt kopā lībiešus un latviešus kara gājienā pret

igauņiem. Rīgas vecajie kopā ar bīskapu piedalās miera sarunās ar

igauņiem (XVI, 1), igauņi padodas Rīgas vecajo klātbūtē (XXI, 6).
Visos biežajos kara gājienos rīdziniekus arvienu min pirmā

vietā, un tādēļ arī nav brīnums, ka Rīgas karaspēku pazīst kā dro-

šāko zemes sargu un ka arī rīdzinieki sāka justies neatkarīgi

no bīskapa un sāka zināmos gadījumos nostāties patstāvīgi, vai

pat uzstāties pret bīskapu. Un pienāca drīz gadījums, kad rīdzi-

niekiem bija jāuzstājas pret bīskapu Albertu.

Smilšu vārti 19. g. s. vidū
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Rīga 17. g. s. Franču grav R. P. B.

IV nodaļa

Rīga ceļā uz savu valsti

Kā ordenis, tā arī Rīgas iedzīvotāji bija sākumā pilnīgi atka-

rīgi no bīskapa, tie visi bija bīskapa ļaudis. Bet ordenis, izman-

todams savu militāro spēku, paguva drīz vien nostāties patstāvīgi
un piespiest bīskapu ne tikai atzīt šo patstāvību, bet arī nodot

viņiem trešdaļu no Lībijas un vēlāk arī trešdaļu no latvju zemēm

Vidzemē. Tā Livonijā radās līdzās bīskapa valstij jauna ordeņa
valsts. Formāli gan palika atkarībā no bīskapa, bet faktiski or-

denis pār sevi neatzina bīskapa varu, un drīz vien iesniedza lūgu-

mu, lai viņu zemē viņiem pašiem dodot savu bīskapu.

Tāpat tas bija ar Rīgu. Arī visa Rīga no sākuma pieder vie-

nīgi bīskapam, Rīgas iedzīvotājus soda bīskapa soģis, rīdzinie-

kiem bez bīskapa ziņas pat aizliegts apvienoties ģildēs. Bet pama-

zām noteikšana par Rīgu izslīd no bīskapa rokām un pāriet pašu
rīdzinieku rokās. Un atkal arī te svarīgākais faktors ir rīdzinieku

varas pieaugšana. Rīgas karaspēks, kur bez Rīgas pilsoņiem ieiet

arī sveši tirgotāji un Rīgas lībieši un kam parasti pievienojas arī

daļa krusta karotāju, pārvēršas par stiprāko pastāvīgu karaspēka
vienību. Karaspēku vada Rīga vecajie, un tie jau ar šo karaspēku

piedalās tikai tais kara gājienos, kur paši vēlas. Nebija šaubu, ka

rīdzinieki ar savu beztiesisko stāvokli ilgi neapmierināsies un pie

pirmās izdevības centīsies atkratīties no bīskapa, pārņemot Rīgas

pilsētas pārvaldību pilnīgi savās rokās un arī pieprasot noteiktas

kompensācijas par piedalīšanos jaunu territoriju iegūšanā.
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Un izdevīgs gadījums — reālizēt savas prasības — pienāca
drīz. Tas radās sakarā ar dāņu karaļa Valdemāra plāniem — sa-

grābt Baltiju savās rokās. Vācu ekspansija Baltijā un Baltijas

jūras slavu zemēs sadūrās ar skandināviešu ekspansiju. Un 13. g.
simtenī visenerģiskākā no Skandināvijas valstīm ir Dānija. Dā-

nijas tronī nāk vesela rinda enerģisku karaļu, kas paplašina Dāni-

jas robežas un pakļauj sev lielu daļu no Dānijas pieguļošiem taga-

dējās Vācijas apgabaliem. 13. g. s. sākumā dāņiem spiesta pado-
ties pat Lībeka, un galvenais Rīgas un rīdzinieku atbalsts un bāze

pāriet dāņu rokās.

Skandinaviešiem Baltijā arī bija savas intereses, un Skandi-

nāvijas zemju sakari ar Baltijas valstīm bija ļoti veci. Ceļš uz Bi-

zantiju, ko pārvaldīja skandināvieši, veda gar Igauniju. Daugavas

ceļš arī tiem bija labi pazīstams un Kursā tiem bija vecas koloni-

jas. Pirmā zeme, kur 12. g. s. iesakņojās svešnieki un viņu prie-

steri, bija Igaunija. Jau 11T0. gada dokumentos mēs sastopam

Igaunijas bīskapu Fulko, un dāņu karalis pieņem Igaunijas herco-

ga tituli. Kad Valdemārs lii bija nostiprinājies vācu apgabalos,
tas sāka savus skatus griezt arī uz Baltiju. Kari ar igauņiem un

krieviem bīskapam Albertam sagādāja lielas rūpes. Zobenbrāļu
ordeņa spēks bija mazs, un tas nespēja aizsargāt zemi ne pret igau-

ņiem, ne pret krieviem, uz latviešiem un lībiešiem pilnīgi paļauties

nevarēja. Svarīgākais bīskapa atbalsts bija krusta karotāji, kas

kopā ar rīdziniekiem bija jau tāds karaspēks, no kā ienaidnie-

kiem bija jābaidās un kas kopā ar latviešu un lībiešu sabiedrotiem

arī izšķīra visu svarīgāko cīņu iznākumu. Bez krusta karotāju

pieplūduma vietējie vācieši vien nebija spējīgi noturēt savas ieka-

rotās zemes. To labi apzinājās arī bīskaps Alberts, un tādēļ viņš

gandrīz vairāk laika pavadīja Vācijā, vervējot krusta karotājus.
Šiem krusta karotājiem vēl bija ļoti liela nozīme paša bīskapa va-

ras uzturēšanai. Tas bija bīskapa karaspēks, uz ko viņš varēja
balstīties un kas viņu padarīja neatkarīgu no ordeņa un Rīgas

pilsētas. Tikko izbeidzās krusta karotāju pieplūdums, tā tūliņ no

bīskapa rokām izslīdēja faktiskā vara.

Un tādēļ arī saprotams Alberta uztraukums, kad dāņu ka-

ralis Valdemārs 1220. g. noliedz vākt un sapulcēt Lībekā krusta

karotājus. Dāņi savu karagājienu uz Igauniju iesāka jau 1218. ga-

dā, nocietinājās Tallinā un spiedās uz dienvidiem, drīz sasniegda-
mi rīdzinieku ieņemtos apgabalus. Un nu sākās dāņu un rīdzinie-

ku sacensība igauņu kristīšanā. Tur, kur vieni jau nokristījuši,
ierodas otri un krista no jauna, tā ka izceļas pat sadursmes dāņu
un vācu starpā. Lai tagad mazinātu bīskapa Alberta spēkus,
dāņu karalis aizliedz vest no Lībekas uz Vidzemi krusta karotājus.
Alberts griežas pie pāvesta un ķeizara, meklēdams palīgus, bet,

nekā nepanācis, ir spiests griezties pie paša dāņu karaļa Valde-

māra. Tas pieprasa, lai Alberts bez Igaunijas nodotu arī Livoniju

viņa rokās. Alberts beidzot piekāpjas un atzīst Valdemāru par

savu kungu. Valdemārs jau jūtas visas Livonijas kungs un sāk

ieņemt Igaunijā rīdzinieku zemes un atsūta uz Rīgu savu soģi.

Ordeņa brāļi pasteidzas bez bīskapa 1220. gadā nolīgt draudzību

un saņem no Valdemāra valdīšanā Ugauniju un Sakalu, vecās bī-

skapa zemes.
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Kaut gan ordenis bija nodevīgs, rīdzinieki kā arī latviešu un

lībiešu vecajie nolemj nepadoties dāņu varai, šai laikā Rīgas pil-
soņi kopā ar tirgotājiem Turaidā 1221. g. sabiedrojas ar latviešu

un lībiešu vecajiem (XXV, 2) pret Dānijas ķēniņu Valdemāru,
kā arī pret citiem pretiniekiem. Dabūjis zināt par šo līgumu, or-

denis uzbrūk lībju vecajiem, sagūsta dažus un iesloga Siguldas
pagrabos.

Tomēr rīdzinieki nepiekāpjas, un grūtss dienas jāpārdzīvo
1221. g. uz Rīgu atsūtītam dāņu soģim Gotšalkam, kam dāņu ķē-
niņš Valdemārs bija pavēlējis uzņemties zemes pārvaldību. Bet

lībieši, latvieši un sevišķi vācieši visā Vidzemē viņam tā pretojas,
ka tam neizdodas nekā panākt, un tam jādodas atpakaļ. Ceļš uz

Dāniju pilns dažādu grūtību: tirgotāji atsakās dot Gotšalkam lo-

čus, un tam jādodas ceļā pat bez stūrmaņa, arī pretējie vēji ap-

grūtina viņa ceļojumu (XXV, 2).

Dānijas karaļa vara Vidzemē un bīskapa līgums ar Valdemā-

ru likvidējās citādi. Dāņu pozīcijas Igaunijā nebija sevišķi stip-
ras un, lai noturētos Igaunijā, dāņiem bija jālīgst ar rīdziniekiem

miers. To arī izdara Lundas virsbīskaps, ko Dānijas karalis bija

atstājis par savu vietnieku Igaunijā, un atdod Albertam viņa ze-

mes atpakaļ (1221?). 1222. gadā Dānijas karalis dodas kara gā-

jienā pret Sāmsalu. Tur viņš pieņem livoniešus un apstiprina
iepriekšējo lēmumu par Livonijas atdošanu atpakaļ bīskapam, bet

pieprasa no visiem vidzemniekiem, lai tie viņam paliktu uzticami

(XXVI, 2). Tomēr šis karagājiens beidzās nesekmīgi. Sāmsalieši

dāņu pili aplenc un ieņem, un pēc tam 1222. g. sākās igauņu sa-

celšanās visā Igaunijā.

Un te nu vispirms izrādās, ka ordenis nespēj noturēt no Dā-

nijas karaļa piešķirtās zemes Igaunijā. Igauņi saņem savās ro-

kās visas Ugaunijas un Sakalas pilis, sagūsta un apsit visus ordeņa

brāļus šais provincēs. Vienīgie, kas uzdrošinājās stāties pretim

igauņiem, ir latvieši, kas Rameķa un Varigriba vadībā ielauzās un

izposta Ugauniju. Tāpat arī igauņi iebrūk latviešu zemēs un iz-

posta tās. Ordeņa brāļi spiesti lūgt 1223. g. bīskapa un rīdzinieku

palīdzību. Tie ir ar mieru palīdzēt tikai tād, ja igauņu zemes sa-

dala trīs daļās un ordenis apmierinās tikai ar vienu trešdaļu; no

pārējām divām daļām vienu patur Rīgas, otru Igaunijas bīskaps

(XXVI, 13). Tad savāc latviešus un lībiešus un dodas karagājie-

nā un noposta Sakalu. Tomēr igauņi vēl tai pašā gadā iebrūk

latvju zemē un to pamatīgi izposta. Rīdzinieki, kā vācieši, tā lī-

bieši ķeras pie ieročiem, dodas karā un sakauj iebrukušos igauņus.
Karagājieni uz igauņu zemi turpinājās vēl visu 1224. g., līdz bei-

dzot ieņem Tērbatu, kur atrodas krievu garnizons ar bijušo Kok-

neses ķēniņu Vecāko priekšgalā, šai laikā arī vācieši izdzen igau-

ņus no' vairākām viņu apcietinātām pilīm un pārņem tās savā īpa-

šumā. Tomēr tiem neizdodas iekarot igauņu zemi. Pēc Tērbatas

krišanas igauņi paši atstāj savas pilis un padodas. Viņu bailes no

rīdziniekiem un vāciem ir tik lelas, ka tie neuzdrošinājās cīņu tur-

pināt. Tāpat arī izdevās salīgt mieru ar Pliskavas krieviem, šis

miera līgums arī izšķīra Tālavas likteni.

Tālava visu laiku skaitījās Pliskavas virskundzībā, ar ko

bija saglabājusi sev zināmu neatkarību no vāciešiem. Liekas, šai
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līgumā vācieši panāk to, ka virskundzību par Tālavu krievi nodod

viņiem, jo tūlīt pēc miera līguma bīskaps un ordenis sadala Tālavu,
kur ordenis dabū trešdaļu, bīskaps turpretim divas trešdaļas ze-

mes. Ar to visas Vidzemes latviešu zemes galīgi nonāk vāciešu

rokās. Vidzemes latviešu dzīvē sākās arī tagad cits laikmets. Lie-

lie patstāvīgie kari ir beigušies. Nav vairs arī vajadzība pēc pašu
pilīm un stingras kara organizācijas. Un tagad vācieši, kas līdz

šim nemaz nav skāruši zemes iekšējo iekārtu un īpašuma tiesības,
sāk jau nostiprināties zemē. Piļu vecākie pārvēršas bīskapa un

ordeņa vasaļos, veco dzimtsīpašnieku latviešu dzimtām iznirstot,
vai nekārtīgi pildot savus vasaļa pienākumus, tie zaudē vasaļa tie-

sības un par vasaļiem nāk vācieši. Arī vecie vasali ātri pārvāco-
jas, un mēs drīz vien redzam, kā Vidzemes, tā Igaunijas lēņi ir

mierīgā garā pārgājuši jaunas vācu muižniecības rokās, lai gan

šo muižnieku laba daļa ir veco piļu vecajo pēcnācēji.

Igauņu kari ļoti paplašināja Rīgas saimnieciskas sfairas ro-

bežas. Rīdzinieku rokās krīt Tērbata, kam ordeņa brāļi nespēj
nekā padarīt. Tas ir svarīgākais saimniecisks centrs ceļā uz Pli-

skavu un Novgorodu. Dāņu resp. Tallinas iespaidā paliek tikai Tal-

linai tuvākie apgabali.

Bet šais cīņās pieauga arī Rīgas pilsētas militārā spēka prestižs.

Rīga ar saviem kareivjiem un technisko iekārtu parasti palika re-

zervē mazākās cīņās, kur piedalījās ordenis, latvieši, lībieši, kru-

stakarotājii; bet kad nāca grūti brīži, tad cīņā devās Rīgas iedzī-

votāji — kā Rīgas pilsoņi un tirgotāji, tā arī Rīgas lībieši* Šis

spēks, apvienojoties parasti ar latviešiem un lībiešiem, guva cīņās
arvienu lielus panākumus, un viņi visās svarīgākās cīņās ir pirmā
vietā. Turpretim ordeņa stāvoklis nav sevišķi spīdošs šai laikā:

viņš ir stipri nevarīgs un daudzreiz spiests lūgt rīdzinieku atbalstu.

Bet rīdzinieki nebūt negrib uz priekšu apmierināties ar savu

līdzšinējo stāvokli, kur visa Rīga atradās pilnīgi bīskapa rokās.

Rīdzinieku prasība — nodot pilsētas lietas viņu pašu rīcībā — kļūst
arvienu neatlaidīgāka. Un kad 1220. gadā sastādās Rīgas pilsoņu
— latviešu un lībiešu — koalīcija pret dāņiem, ordeni un bīskapu,
Alberts spiests piekāpties un nodot Rīgu pašu pilsoņu rokās. Bet

ar pašvaldības iegūšanu vien rīdzinieki neapmierinājās un piepra-
sa sev — tāpat kā ordenis — zināmu teritoriju. Vēlāk nāk vēl

cita prasība: rīdzinieki ir ar mieru piedalīties tālāko jaunu zemju

iekarošanā tikai tad, ja tiem piešķir — tāpat kā ordenim — trešo

daļu no iekarotās territorijas. Un rīdzinieku palīdzība zemes ie-

karošanā ir tik svarīga ka bīskaps Nikolajs šo privilēģiju Rīgai

piešķir. Ar to līdzās bīskapa un ordeņa valstij nodibinājās vēl

trešā valsts ar savu territoriju: Rīgas pilsētas valsts.

Rīgas pilsētas territorijas attīstību pirmajā laikā mums nav

iespējams izsekot. Izņemot nelielu Indriķa chronikas atzīmi, ka

lībieši ierādījuši bīskapam Albertam vietu, kur celt pilsētu, līdz

1225. gadam nav nekādu dokumentu par pilsētas territorijas papla-

šināšanos. Nav noteiktu ziņu, cik liela bijusi territorija, ko aiz-

ņēma vecā pilsēta, bet ka tā ir bijusi stipri maza, to liecina kā

Indriķa chronika, tā arī atzīme, ka pirmā lielākajā Rīgas uguns-

grēkā nodegusi tā Rīgas daļa, kas vispirms celta kopā ar pirmo
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katedrāli. Visizdevīgākā vieta pilsētas celšanai bija tas Rīdziņas

stūris, ko vēl tagad sauc par Vecpilsētu.

Ja Rīga būtu celta neapdzīvotā vietā, tad viņas plāns nesagādā-
tu pētniekiem tādu grūtību un nebūtu tik irrēgulārs, kā tas ir ta-

gad. Tādā gadījumā Rīga būtu konstruēta pēc kāda noteikta plā-

na, kā ļoti daudzas vācu pilsētas, kas dibinātas šai pašā laikā.

Rīgas plāns ir viens no labākiem pierādījumiem, ka Rīga ir

celta apdzīvotā vietā un no dažādiem centriem. To atzīst arī no-

pietnākais Rīgas plāna pētnieks Dr. V. Neumanis savā rakstā: Der

Stadtplan als geschichtliche Urkunde. (Mith. XXI.) Analizējot šo

plānu, viņš pārliecinās, ka Rīga dibināta blakus kādam iedzimto

ciemam, gluži tāpat, kā liels vairums vācu pilsētu. Pirmā pilsētas

territorija bija vāciem ierādītā pilsētas vieta kopā ar daļu ga-

nību un pļavu. Pirmo reizi Rīga paplašinās, ietilpinot Rīgas pil-
sētas robežās lībju ciemu un ostu. Ar to Rīga iegūst jau plašu šī

ciema territoriju ar plašām ganībām, pļavām un mežiem abās Dau-

gavas malās. Šī territorija vēl paplašinās, kad arī pilsētas territo-

rijā ietilpina otru lībju ciemu, kas atrodas Daugavas malā Doma

baznīcas vietā, Ar šo divu ciemu ietilpināšanu Rīgas pilsētā, tā

nodrošina sev plašas ganības un mežus Daugavas labajā un kreisajā
pusē.

Tie ir bijušie šo ciemu komunālie īpašumi; kas tālāk pāriet

pilsētas komūnālā īpašumā. Turpretim savas mājas un laukus lī-

bieši patur savā personīgā dzimtīpašumā. Tāpat arī dzimtīpašumā

paliek tie lauki, ko tie kā līdumnieki iestrādājuši plašajos pilsētas
mežos.

Tomēr Rīgas pilsētas territorijā neietilpst zemes, kas pieder

kaimiņu ciemiem. Ir gan iespējams, ka vienu otru ciemu Rīgai ir

izdevies pierunāt, lai tas ar bīskapa ziņu atzītu Rīgu par savu

virskundzību, piesolot par to zināmus materiālus labumus un pla-
šu tirgu viņu ražotām mantām, bet daudzi ciemi ar to nav mierā

un paliek bīskapa virskundzībā.

Rīgas pilsētas territorijā iespiežas šo veco ciemu zemes, kas

skaitās Rīgas bīskapa īpašums, un kas stipri traucē Rīgas pilsētas

īpašumu. Šādi īpašumi ir vispirms jau Daugavas salas, tad Lasta-

dija, t. i. tagadējā Latgales priekšpilsēta, Vējzaķu sala, Katlakalns

un Daugavgrīva.

Ja pilsēta būtu dibināta neapdzīvotā vietā un bīskapam Alber-

tam pašam būtu pilnīfga noteikšana par šīm zemēm, tad Rīgas pil-
sētas territorija būtu izveidojusies citādi. Bet ka bīskapam Alber-

tam šādas pilnīgas noteikšanas nav, to rāda jau 1211. gada akts

par Doma baznīcas laukumu: lai uzdāvinātu šo laukumu pats sa-

vai baznīcai, tam vispirms jāapmaina un jāatpērk šī zeme no lībie-

šiem un tad ar sevišķu aktu jāapstiprina šīs zemes atsavināšana no

lībiešu ciema robežām, lai gan oficiāli bīskaps skaitījās par šīs

zemes kungu.

Sevišķi kaitīgs apstāklis Rīgas tālākai attīstībai bija tas, ka

Daugavas grīva neatradās Rīgas pilsētas rokās. Ja Albertam būtu

bijusi pilnīga noteikšana par šo territoriju, tad viņš nekad nebūtu

atstājis ieeju Daugavā citās, kā tikai tās pilsētas rokās, kuru tas

pats dibina un vēlas izveidot pēc sava prāta. Tā bija kļūda, kas
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vēlāk, kad Daugavgrīva nonāk ordeņa rokās, nožņaudz Rīgas pat-
stāvību un vēlāk arī pašu bīskapu.

Rīgas pilsētas territorijas izveidošanos nelabvēlīgi ietekmēja
arī pašas pilsētas pašvaldības vēlā izveidošanās. Rīgas pilsēta at-

tīstījās ļoti īpatnējos apstākļos. 12. gadu simtenī tā bija vieta,
kur vācu un krievu tirgotāji daudzreiz ieradās tikai uz laiku un pēc
tam aizceļoja, atstājot par vietniekiem dažus vietējos un svešos

liģerus, kas pārzināja noliktavas un apkalpoja vietējās vajadzības.

Vietējie Rīgas apdzīvotāji bija gandrīz vienīgi lībieši un daži lat-

vieši (sēļi), kas jau vecos laikos, t. i. priekš 1201. g. bija iepirkuši

lībiešu laukus. Vācu pastāvīgo iedzīvotāju skaits pirmos gados

pēc vācu Rīgas dibināšanas ir niecīgs, jo Gotlandes un Lībekas tir-

gotājiem tomēr savas mājas ir tik tuvu, ka nav nozīmes apmesties
uz pastāvīgu dzīvi. Un pašas Rīgas tirdzniecībai vēl patstāvīgas
nozīmes nav. Tā ir atbalsts Lībekas un Visbijas tirdzniecībā ar

Polocku un Novgorodu.

Tikai tad, kad Rīga kļūst Livonijas galvas pilsēta, pieaug arī

Rīgas lokālā nozīme, un šo lokālo vajadzību apkalpošana sagādās
eksistences iespēju jau vietējo tirgotāju un amatnieku prāvākam
skaitam.

No vietējiem lībiešu un latviešu tirgotāju kalpiem un vācu ie-

nācējiem izveidojas jau pastāvīgo pilsētas iedzīvotāju —• (pilsoņu)

Rīga 1652. g. (Ceilers). R. P. B.
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kadrs, kas kopā ar iebraukušajiem tirgotājiem un Rīgas lībiešiem

ir jau nopietns militārs un saimniecisks spēks.
Kad pastāvīgo iedzīvotāju vairums bija lībieši, bīskapa soģa ie-

celšana Rīgā ir pilnīgi saprotama, bet kad lībieši jau bija ieauguši
pilsētas dzīvē, un arī vietējo vācu pilsoņu skaits jau bija prāvāks,

svešas varas iejaukšanās pilsētas dzīvē tomēr traucēja. Un tūliņ

pēc Lībijas padošanās, mēs Indriķa chronikā jau atrodam ziņas

par Rīgas vecajiem, kas iegūst arvienu lielāku varu.

Kad beidzot 1221. gadā izdodas bīskapu piespiest oficiāli atzīt

pilsētas pašvaldību ar rāti priekšgalā, tad tikai Rīgas pilsēta var

ķerties arī pie savas territorijas izveidošanas. Bet bija jau par vē-

lu. Kaimiņu ciemu zemēs jau bija pamatīgi iesakņojies Doma ka-

pituls un Daugavgrīvas klosteris; vienīgais, ko vēl varēja izda-

rīt, bija tas, ko panāca no Zemgales bīskapa, lai tas Babītes ezera

apgabalu un Lielupes lejas gala labo krastu nodod Rīgai.

Territorijas paplašināšana pie pašas Rīgas bija iespējama tikai

plašajos neapdzīvotos mežu apgabalos. Un šo izeju arī atrod pā-
vesta legāts Modēnas bīskaps Viļums, ko pāvests bija speciāli sū-

tījis uz Vidzemi, lai nokārtotu konfliktus starp tām trim vācu var

rām: bīskapu, ordeni un Rīgas pilsētu. Un tas arī bija pēdējais
laiks, jo konflikti starp visiem trim bija jau kļuvuši tik asi, ka

taisījās izvērsties bruņotā sadursmē. Pirmais Modēnas Viļuma uz-

devums bija Rīgas apgabala robežu nospraušana. Pāvests Hono-

lijs 111 paraksta Modēnas Viļuma mandātu 1224. gada 31. decembrī.

Pirmais Modēnas Viļuma lēmums par Rīgas robežām datēts 1225. gar

da decembrī. (U, B. I. 82.) Tas ir Rīgas strīdus ar Zemgales bīska-

pu Lambertu par Babītes apgabalu, kas atrodas starp Daugavu un

Lielupi, sākot no jūras līdz Gātei, t. i. Babītes' ietekai Lielupē. Rī-

dzinieki apgalvo, ka šis apgabals atrodoties viņu robežās un pie-
nākoties viņiem, bīskaps stāsta pretējo. Noklaušinot lieciniekus,
Modēnas Viļums nosaka Rīgas un Zemgales bīskapa robežas: ka

augšā minētais apgabals ietilpināms Rīgas apgabala robežās; sākot

no Gātes līdz jūrai robeža iet pa Lielupes vidu, tā ka upes labā pu-

se un labais krasts atrodas Rīgas pilsētas īpašumā un kreisā puse

un kreisais krasts Zemgales bīskapa īpašumā. Pilsoņiem ir arī

tiesības izmantot pļavas un mežus Lielupes otrā krastā. Tomēr

nevieni lauki un līdumi nedrīkst atrasties otrā upes pusē. Jaunas

pils celšanai pilsoņi maksā bīskapam 37 markas sudraba. Pēc pils
uzcelšanas Rīgas pilsētai šai pilī jāievieto 15 bruņoti vīri, un pils

iedzīvotājiem kā arī bīskapam ir tādas pat zvejas tiesības Babītes

ezerā, kā Rīgas pilsoņiem.
Šī pirmā lieta Rīgai izbeidzās ļoti labvēlīgi. Un liekas, ka lielu

iespaidu šai lietā būs atstājuši Babītes apgabala iedzīvotāji, kam

Rīga varēja radīt daudz izdevīgāku tirgu viņu ražojumiem, sevišķi
zivīm, nekā Zemgales biskaps.

1226. gada martā nāk Modēnas Viļuma vispārējais lēmums par

Rīgas pilsētas robežām, un šīs robežas nosaka šādas:

Šaipus Daugavas Rīgas robežas sākas pie Rumbulas, pie tā ak-

meņainā stūra, kur krasts sāk pacelties augstāku. No turienes ro-

beža iet Ropažu (Juglas) ezera virzienā pa taisnu līniju līdz tiltam,
kas ved pār Pičurgu* no turienes taisnā līnijā uz Ropažu ezera ga-

lu, kam no vienas puses pieiet mežs* no otras ūdeņi, ko sauc par
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Kilagua. Tālāk pa ezeru uz leju līdz Daugavgrīvas robežām, šais

robežās ietilpst arī pļava, kas atrodas pie Ropažu tilta starp diviem

kalniem: tālākā — Nabas kalna pie Nabas strauta un tuvākā — Ēr-

gļu kalna, uz kura mēdiz apmesties ērgļi. Ordeņa zvejas vadi, kas

tur atrodas, turpretim mūžam paliek ordeņa īpašumā* Kuģiem jā-

atstāj brīvs ceļš un nav brīv ezerā traucēt zvejniecību.

Daugavas otrā pusē no tās pašas vietas iet taisna līnija uz Mi-

sas tuvāko vietu, no turienes taisna līnija uz vietu, kur Lielupe

savienojas ar Babīti. Tālāk pa upes vidu līdz jūrai un tad pa zemi

līdz Daugavgrīvas klostera robežām. Šo visu apgabalu nodod visu

pilsoņu, tirgotāju un krusta karotāju kopējai lietošanai, bet ne

bīskapu, prāvestu un maģistra. Tāpat arī pļavas abās Lielupes pu-

sēs, pļavas pie Ropažu ezera līdz Pičurgas upītei, un pļavas pie šīs

upītes. Ropažu ezerā brīv zvejot visiem, izņemot daļu pie ordeņa
vadiem. Pārējās apgabala daļās visiem —kā garīdzniekiem, tā arī

laicīgiem — ir vienādas tiesības izlietāt kopēji zveju, ganības, cēr-

tot kokus, rokot mālu, dedzinot ķieģeļus un kaļķus, un brīv arī

ierīkot tur nepieciešamās krāsnis un apmetnes, bet pēc izmantošanas

visas vietas paliek pilsētas rokās.

Tāpat kopējā lietošanā atrodas dažādu citu lietu izmantošana,
kā zāļu lasīšana pļavās, bišu turēšana v. t* t. Visiem, arī Daugav-

grīvas brāļiem, ir tiesības izmantot kultivēšanas tiesības kā laukos,
tā pļavās, tā krūmos, kā arī īpašuma tiesības uz dzirnavām un ve-

cām mājām. Turpretim nav brīv celt jaunas mājas un dzirnavas

bez komūnas atļaujas. Ja apgabalā ir sēļi vai citi, kas maksā ma-

ģistram vai citam renti, tad tie pilda arī pienākumus pret pilsētu.

Sala, ko sauc par Osmesāru (Vējzaķu sala) atstāta svētās Māras

baznīcai. Ja ceļas neskaidrības vai vieta uzskatāma par kultivētu

vai nekultivētu, ko saukt par krūmiem, par lauku vai nekultivētu

mežu, ko saukt par vecu vai jaunu māju, tad to nodod triju pilsoņu
izlemšanai, un šos pilsoņus kopīgi izvēl bīskaps, prāvests un ma-

ģistrs, ja kāds nomirst vai nav klāt, tad lemj atlikušie.

Visiem, kā bīskapam, prāvestam un maģistram, kā arī visiem

pilsoņiem, ir atļauts nekultivētā zemē dedzināt līdumus, kur un cik

tie grib, un astoņus gadus brīvi izmantot sava darba augļus, un

ja tur ir labas ganības vai pļavas, tad tās pāriet pēc tam pilsētas

īpašumā. Ja turpretim ir iekopts lauks, tad par to pilsētai maksā

renti Pārpratumus izšķir triju pilsoņu kommisija."

Ar to uz ilgiem laikiem noteiktas Rīgas apgabala robežas. Šīs

robežas ir stipri plašas, bet tomēr lielākā daļa apgabala, kas atro-

das Daugavas kreisajā krastā, ir nederīgi purvi. No šī līguma nav

redzams, cik tālu tas sankcionē jau pastāvošās Rīgas apgabala ro-

bežas, un cik daudz Rīgas apgabalam piedalīts klāt. Zeme, kas at-

rodas pilsētas apgabalā, sadalīta divās daļās. Viena daļa ir tikai

pilsoņu īpašumā un izmantošanā: tas ir Babītes apgabals ar Liel-

upes pļavām, Pičurgas un Juglas pļavas. Babītes apgabalu Rīga
tikko bija atpirkuši no Zemgales bīskapa, domājams, ka arī Pičur-

gas un Juglas pļavas bija iegūtas pirkšanas ceļā. Pārējā daļā var

zemi
un zemes bagātības izmantot visi Rīgas un Rīgas apgabala

iedzīvotāji, lai tie būtu garīdznieki, laicīgie vai arī krusta karotāji.
Ir brīv arī dedzināt līdumus, un tos brīvi izmantot astoņus gadus,
bet pēc tam pilsētai jāmaksā rente. Pilsētai tā tad paliek zemes
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īpašnieka tiesības uz visām jaunām zemēm, un bez viņas piekriša-

nas nav brīv celt jaunas mājas un dzirnavas. Ārkārtīgi plašas ir

ne tikai pilsoņu zemes izmantošanas tiesības, bet arī visu pārējo

Rīgas iedzīvotāju un garīdznieku tiesības.

Rīgas robežas pa lielākai daļai iet pa mežiem un gar ezeriem,
kur robežas bija noteicamas dabā, bet kur dabīgo robežu nebija,

vilka taisnas līnijas. Tikai vienā vietā Rīgai neizdodas paplašināt
savas robežas tik tālu, cik to prasītu viņas intereses. Šī vieta ir

Vidzemes lielais ceļš un dambis pār Juglas staigno purvu. Šī damb-

ja otrais gals atradās ordeņa rokās, kas dod tam iespēju noslēgt
katrā laikā lielo tirdzniecības ceļu uz Vidzemi un Pleskavu. Tāpat
arī ordeņa rokās atrodas Bertolda dzirnavas, kas noslēdza izeju no

Rīgas uz lielo Daugavmales ceļu.

Vēl viena robežu neskaidrība bija ar Daugavgrīvas klosteri. Šīs

robežas nosaka Modēnas bīskaps 1226. gada 17. martā. Rīgas apga-

balu no klostera zemēm atdala strauts, kas tek no Ropažu (Ķīšu)
ezera Daugavā un kur mūki cēluši dzirnavas, šai pusē no strauta

(Mīlgrāvja) klosteris patur joslu starp Mīlgrāvi un jauno grāvi,
kas sākas 80 kārtis (cordarum) no Mīlgrāvja iztekas no Ķīšezera

un beidzas 100 kārtis no Mīlgrāvja ietekas Daugavā.
Tālāk klostera robežas iet gar Ķīšezeru, Langes upe, Gauju

līdz jūrai un pa jūru līdz Daugavai. Šais robežās nevienam nav

brīv izmantot ne apiņu dārzus, ne ganības, kokus cirst, ozolus iz-

cirst, izņemot gadījumus, kad nepieciešama kuģu labošana. Cilvē-

kiem, kas neizdevīga laika dēļ spiesti uzturēties ostā, ir brīv savus

zirgus ganīt pļavās šajā laikā. Zvejniecība visos ūdeņos ir brīva,

izņemot vadu vietas, kas paliek tikai viņu īpašniekiem. Vienīgi

klostera brāļiem pieder zvejas tiesības Mīlgrāvi un ūdeņos, kas atro-

das pie klostera.

Otrā Daugavas pusē dabīgu robežu nav, un te kā robežas vie-

tas ir norādīti koki un ūdeņi šai pusē no Lielupes līdz tās ietekai

jūrā. Rames sala paliek mūkiem. Ganīt otra robežās nav atļauts

un no kokiem nav brīv aizkārt ozolus klostera robežās.

Ar to pilsētas robežas bija noteiktas. Tomēr vēl vairāk reizes

Modēnas bīskapam jānoskaidro daži pārpratumi, kas radušies ro-

bežu spriedumos. Šādas neskaidrības ir 15. marta spriedumā par

sēļu laukiem un Daugavgrīvas mūku laukiem pilsētas territorijā.
Modēnas bīskaps 1226. g. 7. maijā nosaka, ka sēļiem jāmaksā rente

nevis par veciem, bet tikai par jauniem laukiem, neatkarīgi no tā,

vai tie iegūti no lībiešiem vai nē, un ja ceļas domu starpības, vai

lauki ir veci vai jauni, tad to izšķir triju pilsoņu komisija. Dau-

gavgrīvas mūkiem šaipus Daugavas nav brīv.būt lauku ne kulti-

vētu, ne nekultivētu, bet otrā pusē tiem var būt lauki tāpat kā

bīskapam, prāvestam un maģistram.

Ļoti svarīgs ir šī raksta norādījums par sēļu un citu vecajiem

un jaunajiem laukiem. Ir skaidrs, ka ar šiem „sēļiem un citiem"

jāsaprot vispārīgi latvieši, un tas dod mums iespēju konstatēt, ka

Rīgas apgabals ir bijis apdzīvots jau vecos laikos, t. i. priekš vācu

varas nostiprināšanās Rīgā, un, otrkārt, ka šo apgabalu jau vecos

laikos apdzīvojuši arī latvieši, šiem latviešiem par saviem senajiem

laukiem nekādas rentes nav jāmaksā. Bet kopā ar to Rīgas apga-

balā ir latviešu jaunie lauki, ko tie ieguvuši no lībiešiem vai ari
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iekopuši no jauna. Par šiem jaunajiem laukiem jāmaksā rente, tā-

pat kā visiem pārējiem, kas jaunus laukus iekopj pilsētas territo-

rijā. Tā tad latvieši Rīgas apgabalā 13. g. s. sākumā joprojām iz-

spiež lībiešus no viņu zemēm.

1226. gada 11. dcc. pāvests apstiprina spriedumu par Rīgas ap-

gabala robežām. Ar to Rīgas robežas ir galīgi izlemtas,

Bet Rīga ar to neapmierinājās. Ordeņa piemērs, ka iekarotāji

var iegūt savu territoju ari iekarotās zemēs, ietekmē arī Rīgas pil-

soņus. Tie bija tagad ievērojams militārs spēks, kas cīņās pret pa-

gāniem ari negrib piedalīties bez atlīdzinājuma.

Modēnas bīskapa laikā vēl vesela rinda zemju ap Rīgu atradās

pašu iedzimto kungu rokās. lekarojot Zemgali, Kursu un Sāmsalu,

var nodibināt līdzās bīskapa un ordeņa valstij vēl trešo — Rīgas

pilsētas valsti, kur bez Rīgas apgabala ietilptu arī plaši apgabali
šais provincēs.

Pirmā padodas Kursa. Lamekins ar savu valsti, pēc tam arī

Bandava padodas pāvesta legātam Balduīnam. Bet rīdzinieki arī

negrib palikt bešā, 1230. gadā daļa kuršu padodas Rīgas baznīcai,

zobenbrāļu ordenim un Rīgas pilsētai. Šai Kursas daļā ietilpst

Rende, Galevale, Pidrāle, Matkule, Vāne, Pūre, Ugese, Kandava,

Auce; Kurši apsola nodot no arkla zināmu daudzumu labības un

piedalīties cīņās pret pagāniem. Šai dokumentā nav minēts, kādi

novadi tieši pāriet Rīgas pilsētas pārvaldībā.

Bet jau 1231. gada 9. augustā iznāk Rīgas bīskapa raksts, kur

viņš nosaka, ka pēc Sāmsalas, Kurzemes un Zemgales iekarošanas,
arī Rīgas pilsoņiem jāsaņem trešā daļa no iekarotās platības. Šo

beneficiju Rīgas pilsētas vārdā saņem divpadsmit konsuļi, kas no-

dod arī uzticības zvērastu bīskapam un Rīgas baznīcai; ka tie Rī-

gu un Rīgas bīskapijas robežas aizstāvēs un kā vasaļi būs uzticīgi

bīskapam. Ja kāds no konsuliem mirst, tad viņa pēcnācējiem jā-
nodod uzticības zvērests. Ja dibināsies jaunas bīskapijas, tad bīs-

kaps apsola, ka Rīgas pilsoņi saņems arī no tiem savu daļu kā lēni.
Bet pie zemju dalīšanas starp Rīgas pilsoņiem un tirgotājiem

tūliņ rodas domu starpības. Svešie tirgotāji skaitīja gan sevi par
rīdziniekiem un piedalījās ne tikai visās Rīgas cīņās, bet arī pašas
Rīgas uzturēšanā, tomēr viņu īstā dzīves vieta bija Lībekā un Got-

iandē, un Lībekas tirgotājiem Rīgā bija pašiem sava sēta. (U. B.

I, 146.)
Strīdus starp pilsoņiem un tirgotājiem Rīgas bīskaps Nikolajs

izšķir 1232. gada 16. februārī šādējādi: Zemgales trešo daļu, kas

pienākas Rīgai, saņem tirgotāji vieni paši, un ar saņemto renti rī-

kojas pēc savas patikas. No zemēm, kas atrodas šaipus Ventas, tir-

gotāji nedabū nekā; no zemēm, kas pilsoņiem pieder Ventas otrā

pusē, pusi saņem tirgotāji. No zemēm, kas vēl tiks iekarotas, katrs

saņems pusi. Tirgotājiem jābūt uzticīgiem Rīgas vasaļiem un kār-

tīgi jāpilda vasaļu klaušas sevišķi kara laikā, un kad sanāk visi

kopā, tad tie vairs neiet zem sava, bet zem Rīgas karoga. Tirgotāju
skaitam nav jāpārsniedz līdzšinējais, t. i. 71 cilvēks, bet arī nedrīkst

būt mazāks, un tiem visiem jābūt kārtīgi apbruņotiem un spēcī-

giem kareivjiem. Savus lēņus un zemes tie nedrīkst nodot citām

personām bez pilsoņu ziņas. (U. B. I, 160.)
Tomēr tie nedabū reālizēt savus plānus Zemgalē un Kurzemē.
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Izcēlās strīdi ar pāvesta legātu Balduīnu, un, izbeidzot šos strīdus,

Rīgas pilsēta atsakās no vasaļu tiesības Zemgalē un 1234. gada

L aprīlī Baldvīns piešķir 56 Rīgas pilsoņiem pa 25 arklu lielus lē-

ņus pie Ventas, bet ir liels jautājums, vai tie dabūja šos lēņus aiz-

ņemt, jo ordenis saceļas pret Balduīnu un tam jāatstāj Livonija. No

Rīgas sūdzībām 1304. gadā redzams, ka šos lēņus — 1500 akru lielu-

mā — Kurzemē piesavinājies ordenis.

Daudz labāki Rīgas pilsētai neveicās ar savu tiesību reālizēša-

nu uz trešdaļu zemes Sāmsalā. 1234. g. 20. decembrī bīskaps Niko-

lajs, ordeņa mestrs Volkrīns un Rīgas rāte vienojās, ka trešā daļa

Sāmsalas, t. i. Svorves un Karmeles apgabali — nododami Rīgai.
Bet jau 1336. gada 24. februārī pāvests nodod Sāmsalas bīskapam

pusi no Rīgas bīskapa zemēm Sāmsalā un arī pusi no Rīgas pilsētas
zemēm Sāmsalā»

Rīgai paliek vēl sestdaļa no Sāmsalas. 1258. gada 14. martā

rīdzinieki ziņo pāvestam, ka Sāmsalas bīskaps esot viņiem to no-

laupījis. Pāvests uzdod gan Daugavgrīvas abatam lietu izmeklēt,
bet Rīga savu Sāmsalas daļu vairs atpakaļ nedabū. Ar to izbei-

dzas Rīgas lolotie plāni par savas valsts dibināšanu.

Šie plāni nāca jau par vēlui, kad vairs pie pašas Rīgas nebija
tādu brīvu ko varētu cieti saistīt ar pašas Rīgas territoriju,

un ko vajadzības gadījumos varētu apvienot. Saites starp Ventas

apgabalu un Rīgu bija vājas, lai to varētu labi izmantot. Varbūt

Rīgai būtu arī izdevies savus plānus reālizēt, ja ar zemes iekaroša-

nu lietas būtu gājušas tādā pašā gaitā kā līdz šim, un nebūtu radu-

sies citi pretendenti uz šīm zemēm. Un tāds vispirms bija pats pā-

vests, kas caur savu legātu Balduīnu mēģināja Kursā un Zemgalē

dibināt jaunu valsti, kas atrastos paša pāvesta rīcībā un tādēļ arī

pāvests vairs nebūt neatbalstīja Rīgas centienus jaunu zemju ie-

gūšanā. Tomēr galvenais pretinieks Rīgas plānu reālizēšanā bija
ordenis. Ordeņa plānos neietilpa trešā konkurenta rašanās un no-

stiprināšanās Livonijā, un cīņā pret saviem ieškējiem pretiniekiem
ordenis ir bieži vien daudz veiksmīgāks un nežēlīgāks kā pret pa-

gāniem. Vēl 1230. un 1234. gadā Rīgas pilsētas līdzdalība karos

bija nepieciešama, bet kad zobenbrāļu ordeņa atliekas apvienojās

ar teutoņu ordeni, šī līdzdalība vairs nebija nepieciešama un tādēļ
arī mestra Volkvīna līgumus par iekarotās zemes sadalīšanu trijās

daļās starp bīskapu, ordeni un Rīgas pilsētu pēdējo vienkārši aiz-

mirsa un ignorēja, un tālākos zemes dalīšanas protokolos Zemgalē

un Kurzemē to sadala savā starpā ordenis un bīskaps, un lauvas

tiesu iegūst ordenis.

Vecos solījumus vēlreiz atceras tikai Rīgas virsbīskaps Alberts

II 1272. g. 21. decembrī, t. i. tai laikā, kad Zemgales iekarošana iet

uz beigām un ordenis un bīskaps sadala Zemgales, Dobes un Spār-
nes novadus. Atminēdamies tos lielos nopelnus, kādi bijuši Rīgai
zemi iekarojot, bīskaps Alberts II dāvina Rīgai zemi starp lecavu

un Misu, sākot no lecavas ietekas Lielupē līdz Doles salai. Tas bija

jau reāls ieguvums, kas stipri paplašināja pilsētas robežas, bet arī

šo pilsētas ieguvumu ordenis vēlāk likvidēja.

Cik uzmanīgi Rīgas bīskaps sekoja katram Rīgas pilsētas terri-

torijas ieguvumam, redzams no sekojošā: Rīga, pērkot no Megar-
des Vikbera atraitnes, iegūst ceturto daļu no Vējzaķu salas, ko
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bīskaps bija izlēņojis Vikberam. Sala piederējusi bīskapam, un ka-

pituls panāk, ka Rīga no šī pirkuma atsakās.

Bet Rīgas lielo plānu sabrukumā nav vainojams tikai ordenis

un bīskaps. Lielākā vaina meklējama pašā Rīgas pilsētā, viņas ne-

pietiekošā iekšējā organizācijā un spēkā. Un bez tam Rīga arī ne-

ķeras pie šiem plāniem diezgan nopietni un ar noteiktu gribu. Vi-

ņas intereses nebija tā saistītas ar jaunu zemju iekarošanu, kā tas,

piem., bija ar ordeni, kā vienīgais mērķis bija zemju iekarošana un

mantas iegūšana, turpretim Rīgas galvenās intereses saistījās pie
tirdzniecības. Un varbūt tieši šo lielo plānu neizdošanās piespieda

Rīgu piegriezt lielāku vērību pašas Rīgas iekšējai izbūvei un viņas
saimnieciskās nozīmes pacelšanai.

Jāņa baznīcas koris
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Rīga 18 g. s. L. Ķeizara pils. M. Rātes nams. N. Pētera b. O. Ūdens tornis.

P. Jāņa b. Q. Reformatu b. R. Jaunie vārti. U. Šāļu v. V. Grēcinieku v.

X. Peldu v. Y. Krievu būdas. Z. Plosta vaj kuģu tilts. A. Baterejas.

V nodaļa

Rīgas veidošanās par tirdzniecības centru

Visi vēsturnieki atzīst, ka Rīgas dibināšana ir saistīta sevišķi

ar tirdzniecības nolūkiem. Šos nolūkus uzsver arī visas chronikas,

runājot par Rīgas dibināšanu, izņemot vienīgo Indriķa chroniku,
kas rakstīta bīskapa Alberta darbu slavināšanai un kas aizmirst

stāstīt par Rīgas tirgotāju misiju jau priekš bīskapa Alberta; un

par šo tirgotāju darbību priekš 1201. gada mēs dabūjam zināt tikai

sakarā ar kādiem notikumiem bīskapa Meinharda un Alberta dzīvē.

Vācieši nenāca uz Baltiju ne ar speciālu nolūku iekarot vietējo
cilšu zemi, ne arī lai piegrieztu šīs tautas kristīgai ticībai; tie vis-

pirms brauca šurp, lai tirgotos un lai dabūtu savā rokā svarīgo

Daugavas ceļu uz Polocku.

Vācu tirgotājus visvairāk interesēja Krievijas tirgus, un jau

priekš tā sauktās Rīgas dibināšanas krievu tirgotāji brauca uz

Visbiju un Vāciju, un vācu tirgotāji uz Novgorodu.
1195. gadā Novgorodas kņazs Jaroslavs līgst ar visiem vāciem,

gotlandiešiem un latīņiem, apstiprinot veco mieru. Šaī līgumā

noteikts, ka Novgorodas sūtņiem un katram Novgorodas iedzīvo-

tājam ir tiesības braukt uz Vāciju un Gotu krastu (Gotlandi), tāpat
arī katram vācietim un gotlandietim tiesība braukt uz Novgorodu.

Novgorodā tiesā Novgorodas kņazs, Vācijā vācu tiesa. Par no-
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ziegumiem svešā zemē paredzēts naudas sods, bet ne vācieti Nov-

gorodā, ne krievu Vācijā nedrīkst iesprostot pagrabā. Tāpat arī

nedrīkst aizturēt, bet prasības jānokārto nākošā gadā.
Tā tad starp Krieviju un Vāciju, kā arī Gotlandi pastāvēja jau

tirdzniecības sakari, ko rēgulēja jau noslēgti līgumi.
Bet šie tirdznieciskie sakari bija sākušies jau agrāk. Priekš

vācu laikmeta Baltijas jūrā bija tā sauktais varjagu laikmets, t. i.

skandināviešu laikmets.

Skandinavieši bija paspējuši jau vairākus gadu simteņus priekš

vāciešiem nodibināt tirdznieciskus sakarus ne tikai ar Krieviju un

Baltijas tautām, bet bija caur Krieviju nodibinājusi sakarus ar Bi-

zantiju. Un tirdzniecībā priekš 12. g. s. liela nozīme ir arī Baltijas

tautām, sevišķi kuršiem un igauņiem, kam bija savas flotes. No-

stāsti par viņu uzbrukumiem uzglabājušies visās Baltijas piekrastes
zemēs. Bet ne jau tikai ar uzbrukumiem nodarbojās šīs kuršu

flotes. Indriķa chronika stāsta ļoti zīmīgi, ka krusta karotāji sa-

stapuši kuršu flotes Gotlandē, kur tie nebūt nav laupījuši, bet,

liekas, izpārdevuši Dānijā nolaupītās mantas; krustneši brīnījušies,
ka gotlandiešiem ar kuršiem ir tik labas attiecības.

Pēdējo gadu izrakumi Grobiņā ļoti spilgti parādīja, cik plaši

un dziļi bijuši saimnieciskie sakari starp Skandinavju un Kursu.

Izrakumi Daugmales pilskalnā galīgi sagrāva ka vācieši

atklājuši Daugavas tirdzniecības ceļu. Izrādās, ka tas ir sens tirdz-

niecības ceļš, pa kuru jau priekš 12. g. s. vidus braukuši skandina-

vieši, krievi un arī citas tautas.

Latviešu ciltis priekš 12. g. s. vidus nebūt nav bijušas izolētas

no pasaules un pasaules tirdzniecības, bet katrai no šīm tautām ir

bijušas ostas, un tās ar citām tautām, sevišķi skandinaviešiem, uztu-

rējušas dzīvus tirdznieciskus sakarus.

Vācu tirgotāji ierodas Baltijas jūrā stipri vēlu: tikai 12. g. sim-

teņa vidū.- Bet vācu tirgotājiem ir daudzas priekšrocības, kādu

nebija vikingiem — toreizējiem Baltijas juras tirdzniecības pārval-
dītajiem.

Vācija patlaban bija pārdzīvojusi lielu lūzumu, kas to bija
galīgi izsitis no sliedēm. Lielie krusta kari gan nebija atstājuši
tik lielu iespaidu uz vācu tautu, kā Francijā un citās zemēs. Vā-
cieši šais karos piedalījās daudz mazāk, un viņu karagājienu mērķis
bija ne tik daudz neticigajiem atņemt Kristus kapu, kā sagrābt sa-

vās rokās Romu* Tomēr šie gājieni uz Romu tautām, kuru kultūra
ir daudz augstāka un kā arī krusta kari, dod vāciešiem iespēju iepa-

Bastejkalns 1860. g
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zīties ar šo tautu kuģniecības, amatniecības un tirdzniecības sasnie-

gumiem, bet arī mudināja uzņemt tiešus tirdznieciskus sakarus ar

svarīgākajiem toreizējiem tirdzniecības centriem ziemeļu Itālijā.
Un 11. g. s. sākas lielais amatniecības un tirdzniecības uzplaukums
Vācijā,. Veco tirgu vietas pārvēršas patstāvīgās pilsētās, un pilsētu
dibināšanas drudzis pārņem visu Vāciju Un tikpat intensīvi sākas

arī jaunu tirgu meklēšana. Še vispirms Flandrijas; Vestfāles un

Frīžu tirgotāji tos atrod piejūras slavu valstīs. Uz šīm valstīm do-

das vācu tirgotāji, kam seko vācu šīs zemes nonāk vācu

rokās, un tur nodibinājās vesela rinda jaunu pilsētu. Viens no

svarīgākiem notikumiem ir Lībekas dibināšana. Ar šīs pilsētas di-

bināšanu vācu rokās nonāca pamata bāze Baltijas jūrā. Tagad
flandru, Vestfāles un Brēmenes tirgotāji varēja droši doties ar

savām precēm Baltijas jūrā, apkārt Dānijai, jo visas šīs preces

varēja novietot Lībekā un no turienes ķerties pie viņu pārdošanas

Baltijas zemēs. Lai ar savām precēm vieglāki tiktu Lībekā, tie pat

ierīkoja preču pārvadāšanu pa zemes ceļu un upēm no Hamburgas
uz Lībeku, lai nebūtu ar kuģiem jābrauc diezgan bīstamais ceļš

pa Zundu.

Lībeka tā tad pārvēršas par vācu tirgotāju un kuģotāju priekš-

posteni Baltijas jūrā, un tagad var ķerties pie šīs jūras iekarošanas,

izspiežot no tās vikingus.

Un šī vikingu izspiešana no vadītāju lomas Baltijas jūras tirdz-

niecībā, izdevās vieglāki, nekā to varēja cerēt. Vispirms jau pati

kuģniecība. Vikingi vēl brauca ar vecajiem airu kuģiem, resp.

kombinētiem airu un buru kuģiem. Vācieši jau lietoja tikai buras,

un viņu bureniekiemi bija tik lielas priekšrocības, ka vācieši drīz

vien tika par jūras valdiniekiem. Otrs, kas veicināja vācu uzvaru

tirdzniecībā, bija tas, ka vāci varēja daudzas preces ņemt no pir-

mām rokām, piem., Lineburgas sāli, amatniecības ražojumus, resp.

tiem šo preču ražošanas vietas bija labāki sasniedzamas kā skandi-

naviešiem, un beidzot — vāciešiem jau bija stipri attīstījusies vai-

ruma tirdzniecība, un tie jau bija speciālizējušies tāltirdzniecībā un

tirdzniecībā uz kredīta, kamēr skandinavieši šais lietās bija tomēr

vēl diletanti.

Šīs vācu priekšrocības ir tik lielas, ka vācieši ne tikai nomāc

skandināviešu tirdzniecību Baltijas jūrā, bet sāk ar savu tirdznie-

cību spiesties iekšā pašā Skandināvijā,

Vācieši drīz vien saņem savās rokās tirdzniecību Visbijā, un

dibina savas tirdzniecības vietas Zviedrijā (Stokholmā) un Nor-

vēģijā,

Dabīgi, ka vāciešus visvairāk interesēja plašais Krievijas tirgus.

Vispirms Novgoroda, un 13. g. s. sākumā jau vācieši pārvalda Nov-

gorodas ārzemju tirdzniecību:, bet neaizmirst arī citas Krievijas

pilsētas.
Tirdzniecības ceļi uz Krieviju, pa kuriem savā laikā brauca

skandinavieši un paši krievi, tiem bija zināmi, un tos atklāt nebija

nekādas vajadzības. Tāpat arī pazīstams jau 12. g. s. bija Daugavas
tirdzniecības ceļš, un tādēļ ar zināmām šaubām jāuzņem arī chro-

nista Indriķa un citu stāsts par Brēmenes tirgotāju iemaldīšanos

Daugavā un lībiešu ostas atrašanu 1158. gadā.

Nav jau arī neiespējams, ka nejauši kāds Brēmenes kuģis ie-
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maldījies lībiešu ostā, bet chroniķu stāstā par šo iemaldīšanos ļoti
zīmīgs ir epizods, ka brēmenieši ieraudzījuši kādu mazāku kuģi

dodoties Daugavas virzienā un, sekojot šim kuģim, iebraukuši Dau-

gavā un lībiešu ostā. Tā tad jau toreiz brēmeniešiem pa priekšu ir

gājis kuģis uz lībiešu, resp. zem-

gaļu ostu Daugavā, un šādu kuģu
ir bijis ne viens vien, un brēme-

nieši jau pa zināmu kuģu ceļu no-

nākuši Rīgā,
Tomēr šis brēmeniešu nejau-

šais brauciens nebūt nenozīmē

tirdzniecības sakaru nodibināšanu

ar lībiešiem. Brēmene atradās

par tālu un tā nevarēja būt par to

bazi, no kurienes varēja uzsākt

sistēmātisku tirdzniecību kā ar lī-

biešiem un zemgaļiem, tā arī ar

Polocku. Šo uzdevumu varēja veikt

tikai Lībeka un Visbija, un tie-

šām, šo divu pilsētu iespaids Rīgas

pirmajos laikos ir ārkārtīgi liels,
kas norāda, ka jau no paša sākuma

vācu tirdzniecība Daugavā atra-

dusies šo divu pilsētu — un se-

višķi Daugavai tuvākās Visbijas
rokās. Un arī Rīgas starptautiskas
ostas dibināšana 12. g. s. otrā

Krievu tirgotājs

pusē, ir Visbijas un Lībekas nopelns. Bet šī dibināšana arī nav jā-
saprot burtiski. Ir ļoti grūti dibināt jaunā, neapdzīvotā vietā tikai

tirdzniecības vietu, nedibinot tur kopā ar to savu koloniju. Katrai

tirdzniecības ostai ir jābūt apdzīvotai, jo ir nepieciešami kuģus iz-

kraut un iekraut, nepieciešama satiksme ar vietējiem iedzīvotājiem
un tirgotājiem, kam mantas pārdot, nepieciešami ir pašiem dzīvot

un novietot mantas krastā. Tāpat ari nepieciešami ir ceļi, mantu

transportam uz tuvākiem un tālākiem sauszemes centriem, un bei-

dzot nepieciešami cilvēki, zirgi un pajūgi mantu transportam. Tā-

dēļ arī tirdzniecības vietas un pat tirgi arvienu novietojas blakus

kādai apdzīvotai vietai, vai arī pašā šai apdzīvotā vietā un parasti
izmanto jau esošās ostas.

Mums nav nekāda iemesla domāt, ka tas Baltijā un ar Rīgu
bijis ir citādi. Vēsturisko faktu un saimnieciskās dzīves attīstība

liecina, ka tam tā vajadzējis būt; chronika un tradīcijas rāda to pa-

šu, to atzīst arī visi nopietnākie vācu zinātnieki. Un ja par to jā>

runā, tad tikai tādēļ, ka augot latviešu nācionālai kustībai, izauga
arī Baltijas vācu vēsturniekos tā sauktie apoloģēti, kas ar visu va-

ru gribēja pierādīt, ka latviešiem vācu ienākšanas laikā nekādas

kultūras nav bijis, un ka vācieši ir vienīgie kultūras nesēji Latvijā.
Tie ir aizgājuši tik tālu, kā, piem., Bulmerings, ka sāk ar visu

nopietnību apgalvot — Rīga esot dibināta pilnīgi neapdzīvotā vieb-

tā, arī neviena iedzīvotāja visā Rīgas apgabalā neesot bijis, un In-

driķa chronikas teksts par vietas ierādīšanu pilsētai jāsaprot tā, ka

vācieši paši nav varējuši atrast vietu ostai, un lībieši to viņiem
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tādēļ nedrīkst izprast, it kā lrbieši būtu nodevuši un ierādījuši bīs-

kapam Albertam laukumu pilsētas celšanai.

Tas tikai nozīmē, ka lībieši bīskapam parādījuši vislabāko vie-

tu, kur varētu pilsētu celt, ne jau tādēļ, ka lībieši būtu zinājuši,

itkā tieši šī vieta ir visderīgākā, lai tur no tirgotāju nometnes iz-

augtu pilsēta, bet tie zināja, ka vācu tirgotāji šo vietu vairākkārt

izlietojuši kā ostu...

Šis teikums ir konstruēts tā, lai nerunātu pretim vispārējām at-

ziņām, t. i. šai teikumā Bulmerings sankcionē, ka Rīga par pilsētu

attīstījusies no tirgotāju nometnes, un otrs — ka*vācu tirgotāji

jau senāk Rīgu ir izlietojuši kā ostas vietu. Šīs atziņas mēs Rīgas
vēsturē varam uzskatīt par neapšaubāmām. Bet šīs atziņas nekā

nedod chronikas teksta izskaidrojumam tā kā to grib iztulkot au-

tors, bet runā tam tieši pretim. Ir tiešām savādi, ka vācieši nezin

vietu, kur parasti apmetas vācu tirgotāji, un tas viņiem jāprasa

lībiešiem; vēl nesaprotamāki, ka Alberts pats ar savu karaspēku

jau šai vietā apmeties, jau paspējis ielūgt šai vietā viesos lībiešu

vecākos, tos piedzirdot un iesprostot līdz tam laikam, kamēr tie

nepadodas un nedod ķīlniekus. Un viss tas tikai tādēļ, lai nebūtu

jāatzīst, ka vācieši saņēmuši no lībiešiem Rīgas territoriju.

Par territorijas pāriešanu vāciešu rokās jāatzīmē sekojošais: Kā

vācu tirgotāji, tā arī vēlāk bīskaps Alberts ļoti labi saprata, ka ar

varu iekarot Baltijas tautu zemes nav iespējams, un ja vietējās tau-

tas manīs, ka svešnieki grib atņemt viņu zemi un brīvību, tad tūliņ
celsies karš uz dzīvību un nāvi, karš, kurā uzvarēt vismaz bez dažu

vietējo tautu palīdzības vāciešiem nebija nekādas izredzes. Tādēļ

arī tirgotāji ieradās nevis iekarot zemi, bet tirgoties, un kā viesi

nodibināja labus tirdzniecības sakarus un vairījās pieskarties zemes

iekšējām lietām, nerunājot jau par kādām zemes iegūšanām v. t. t.

Tāpat arī bīskaps Alberts nāca tikai kristīt, un tā kā viņam bija

ārkārtīgi svarīgi parādīt draudzīgām tautām, ka viņš nav nācis

kā iekarotājs, tad viņš cenšas iegūt zemi kā labprātīgus ziedojumus.

Polocka 16. g. s.
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Bieži vien šie dāvinājumi tik labprātīgi nemaz nebija, bet svarīgā-
kais bija tas, ka bīskapa rokās atradās dokuments par zemes likumī-

gu iegūšanu.

Šos pamata principus — garantēt iedzimtiem viņu zemes un

mantas neaizkaramību, kā arī personīgo brīvību — vācu tirgotāji
un arī bīskaps Alberts cenšas pēc iespējas ievērot un pārkāpj tos

tikai ārkārtīgos gadījumos.

Ir pilnīgi neiespējams, ka bīskaps Alberts pašā savas darbības

sākumā būtu no šiem principiem atkāpies un sācis savu darbību

atņemot zemes lībiešiem. Zemes iegūšana notika parastā likumīgā

ceļā, un pirmā territorija, ko vācieši ieguva Baltijā savā īpašumā,

bija lībiešu ierādītā un iedāvātā vieta Rīgas pilsētai.

Rīgas tirdzniecības vēsturi mēs varam sadalīt trīs posmos: 1)

Rīga kā vietējā lībiešu osta, 2) Rīga kā Lībekas un Gotlandes tir-

gotāju faktorija un 3) Rīga kā patstāvīgs tirdzniecības centrs. Cie-

šas robežas starp šiem posmiem nevar novilkt, jo atliekas no viena

posma ieiet otrā, un pārejas laikmets no viena posma uz otru vel-

kas diezgan ilgi

Vismazāk ziņu mums ir par pirmo posmu, t, i. bijušo lībiešu

ostu. Šeit noteiktākas ziņas varētu dot tikai archailoģija, bet zi-

nāmu pieturas punktu par dzīvi šai Rīgas lībiešu ostā var dot mums

archailoģiskie izrakumi Zemgales ostā (Daugmalē), kas liecina par

to dzīvo satiksmi, kas 11. un 12. g. simtenī noritēja pa Daugavu.

Šai laikmetā Daugavas ceļu sagrābj krievi. Kad Meinhards ie-

rodas Baltijā, jau visa Daugava ar Ikšķili un Salaspili atrodas Po-

lockas krievu rokās. Tāpat ari ceļš uz Pleskavu, igauņu un latvie-

šu zemes, kas atrodas šī ceļa virzienā, arī ir Pleskavas kņaza rokās.

Ceļi tā tad no Krievijas uz Rīgu ir vaļā, un pa Daugavu rit rosīga

tirdzniecība. Vikingu kuģi bieži iebrauc Daugavas lejas galā, iet

arī uz augšu; vai arī sagaida lejpus krācēm no Krievijas strūgas,
plostus un jūras ceļojumiem nepiemērotas laivas, lai preces no tām

pārkrautu savos jūras kuģos.

Un Daugavas lejas galā nav nevienas tik izdevīgas vietas šai

operācijai, kā lībiešu osta Rīga. Tādēļ arī liekas, ka līdzās Zem-

gaļu ostai Daugmalē varēja pastāvēt arī lībiešu osta Rīgā. Vai tā

arvienu atradās lībiešu rokās, par to var šaubīties. Indriķa chro-

nikas stāsts, ka kurši no Rīgas padzinuši ventiņus, kā arī Rīgā at-

rastās kuršu senlietas stāsta, ka arī šī lībiešu osta, tāpat kā Zemga-
les osta Daugmalē — pārdzīvojusi dažādus likteņus un redzējusi
dažādus kungus.

Kad vācieši 1158. gadā iebrauc Daugavā, tie iegriežas šai lībiešu

ostā, un pēc tam sākas rēgulāra satiksme ar Vācijas ostāmu Vācu

tirgotāji šeit ierīko pastāvīgu tirdzniecības punktu, kur tie uztu-

ras nevis pastāvīgi, bet zināmu sezonas laiku, pārdodami preces,

iepērkot vietējās un Krievijas preces un tad dodas atpakaļ uz Vā-

ciju. Tomēr tikko Vācijas tirgotāju apmeklējumi kļūst rēgulāri,
arī tirdzniecība kļūst citāda. Tā vairs nav nejauša preču apmaiņa,
bet jau kārtīga tirdzniecība, kas prasa, lai arī tais laikos, kad tirgo-
tāju kuģi aizbrauc projām, varētu turpināties preču apmaiņa, eks-

portējamās preces jau tiktu sakrātas iepriekš, un kuģi, kas atveduši

preci, varētu atkal tūliņ bez lielas kavēšanās ar jaunu kravu do-
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ties mājās vai arī tālākos braucienos. Tāpat arī jāatstāj uz vietas

preču krājumi, lai varētu tirgoties pārējā gada laikā.

Vienkāršai tirgus vietai ir tieksme pāriet faktorijā, kur zināmas

operācijas turpinās cauru gadu — arī pēc sezonas laika. Un fakto-

rijai jau bija vajadzīgi

vietējie iedzīvotāji, kas

varētu paši palīdzēt

tirdzniecībā, un no ku-

riem . varētu izraudzīt

komijus, resp. tirgotā-

ju palīgus, kas tirgotos
ar šīm precēm arī tad,
kad paši tirgotāji aiz-

braukuši ; tāpat bija

vajadzīgi arī liģeri, kas

pārrauga noliktavas.

Beidzot nepieciešama
arī apcietināta vieta,
kur patverties uzbru-

kumu un briesmu gadī-

jumos.

lespējams, ka šāds

faktorijas raksturs Rī-

gai bija jau skandinā-

viešu laikā, uz ko norā-

da kaut arī vecā kalna

(mons antiqua) no-

saukums ; tomēr par

Lībekas un Visbijas

faktoriju Rīga paliek
tikai 12. g. s. otrā pu-

sē. Savu faktorijas
raksturu Rīga patur

stiprā mērā vēl visu

13. g. simteni, līdz tam

laikam, kad atbraucēju

tirgotāju vietā stājas

pašas Rīgas tirgotāji,

Vecais L. Ģildes nams 19. g. s.

un noteikšana par Rīgas tirdzniecību nonāca pašu rīdzinieku rokās.

Ka bīskaps saņēma Rīgas faktoriju savās rokās un nodibināja šeit

militāru koloniju, vēl Rīgu nepārvērta par patstāvīgu tirdzniecības

pilsētu. Mainījās tikai faktorijas īpašnieki: līdz 1201. gadam tie

bija Rīgas lībieši, pēc tam bīskaps Alberts. Līdz 1225. gadam ne-

izdevās pat noorganizēt pilsētas pašvaldību, jo Rīgas tirdzniecības

radītāji nav Rīgas pastāvīgie iedzīvotāji, bet tirgotāji, kas ierodas

Rīgā tikai uz zināmu laiku. Un arī pēc tam, kad noorganizējās

Rīgas rāte, gandrīz visu 13. g. s. Gotlandes un Lībekas tirgotāji iz-

manto savas tiesības Rīgā kā faktori jā vienādi ar Rīgas pilsoņiem.

Un grūti būs atrast kādu citu pilsētu, kur šo pakāpenisko pāre-

ju no faktorijas uz pilsētu varētu tik labi izsekot, kā Rīgā. Dau-

dzas parādības Rīgas pilsētas dzīvē, kā arī viņas tirdzniecībā nav

saprotamas bez šī faktorijas laikmeta.
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Rīgas faktorijas pirmie saimnieki bija lībieši. Viņu uzdevums

bija rūpēties par faktorijas iekšējo dzīvi un pildīt visus uzdevumus,
kas saistīti ar pilsētas drošību, tīrību, kā arī par preču iekraušanu,
izkraušanu un uzglabāšanu, kā arī par ostas uzturēšanu kārtībā.

Un ka rūpes par faktorijas drošību tie uzskata par vienu no

saviem pirmajiem uzdevumiem, to mēs redzam abos nopietnākos uz-

brukuma mēģinājumos Rīgai. Kad 1210. gadā kurši uzbrūk Rīgai,

pirmie ir zvejnieki, kas par to cenšas ziņot Rīgai, un kad kurši iz-

kāpj no kuģiem, viņiem pretim dodas lībieši, kamēr Rīgas pilsoņi
šai laikā dedzina pilsētas namus. Tāpat arī kad Rīgai uzbrūk sām-

salieši, tiem stājas pretim un tos padzen lībieši.

Kad izbeidzās faktorijas laiki un Rīga pārveidojās pilsētā, šie

bijušo faktorijas īpašnieku pienākumi neizbeidzās, un kā lībieši, tā

arī viņu pēcnācēji — četri latviešu amati joprojām pilda šos pienā-
kumus tāpat, kā vecos laikos, lai gan savas vecās tiesības, kas tiem

bija tais laikos, tie sen jau bija zaudējuši.

Kad 1201. gadā vara pār Rīgu pāriet bīskapa Alberta rokās,
līdzās vecajai Rīgas lībiešu faktorijai paceļas jau vācu pilsēta. Bet

ar to nebūt nemainās Rīgas faktorijas raksturs. Ir nācis klāt jauns

faktorijas kungs, ir pieaugusi faktorijas drošība, jo nu ir iespējams
kā pašiem tirgotājiem, tā arī) viņu precēm rast drošāku patvērumu

jaunās pilsētas mūros, bet Lībekas un Visbijas tirgotāji savu dzīvi

un tirdzniecības veidu: nemaina. Tie tāpat kā agrāk ierodas Rīgā
tikai sezonas laikos, atstādami pārējā laikā preces savu kalpu un

liģeru rokās. Tiesa, pieaug vietējo tirgotāju skaits, bet, salīdzinot

ar iebraucējiem, to skaits un viņu nozīme ir maza. Tirgus notei-

cēji ir iebraukušie tirgotāji, un šie tirgotāji līdzās Rīgas pilsoņiem
ir noteicēji arī par Rīgas pilsētas likteņiem. Rīgas dokumentos bie-
ži min līdzās cives (pilsoņi) arī mērcat ores (tirgotāji).

Un tikai pamazām pieaug kā pilsoņu, tā arī vietējo tirgotāju

skaits, un iebraukušie tirgotāji pamazām tiek nobīdīti pie malas.

Rīga sāk pamazām atsvabināties no Visbijas un Lībekas varas un

mēģina nostāties savā tirdzniecībā pati uz savām kājām. Rīgas
tirdzniecības veicināšanai arī bīskaps jau pašā sākumā veltī ļoti
lielu vērību. Viens no pirmajiem soļiem ir nodrošināt Rīgai mo-

nopolu ārzemju tirdzniecībā un pārtraukt ārzemju kuģu satiksmi

ar Zemgales ostu. To panāk ar pāvesta pavēli un arī ar

komūnas lēmumu. Ne krievu, ne vācu kuģi vairs nedrīkst iegriez-
ties Zemgales ostā, un mēģinājums iebraukt Zemgales ostā kādam

kuģa kapteinim un stūrmanim jāsamaksā ar dzīvību. Otrs uzde-

vums bija ceļu atvēršanu uz Polocku un Pleskavu. Šos ceļus vācu

tirgotāji izlietāja jau priekš 1201. gada. Indriķa chronika stāsta

par to: Igauņi priekš 1201. g. izlaupījuši kādu vācu tirgotāju preču

karavānu, kas vedusi preces no Daugavas uz Pliskavu, par ko rī-

dzinieki vēlāk prasa gandarījumu. Un tikko Koknese un Jersika

ir sagrābta vācu rokās, tūliņ rīdzinieki dodas pie Polockas kņaza
un sarunā ar to brīvu ceļu Krievijas precēm caur Rīgu uz

Eiropu. Šī līguma teksts mums nav uzglabājies, bet kā vecākie

Novgorodas līgumi, tā arī vēlākie 1229. gada Smoļenskas līgumi
ļauj mums spriest par līguma pamata principiem. Šie līgumi ir

slēgti kā Rīgas, tā arī Gotlandes tirgotāju vārdā un balstās uz

savstarpējas labvēlības principiem, t. i. vācu tirgotāji Polockā un
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Smoļenskā bauda tādas pat tiesības, kādas ir krievu tirgotājiem

Rīgā un Gotlandē. Viņu tiesības pirkt un pārdot nevienā vietā

nav aprobežotas, un tiem ir tiesības pirkt un pārdot preces bez vie-

tējo tirgotāju starpniecības. Tiesa pieder vietējam kņazam, bet nav

brīvi nevienu likt cietumā. Par krimināliem pārkāpumiem pare-

dzēti naudas sodi, un parādi svešam tirgotājam tika nodrošināti pir-
mā kārtā. Šo pirmo līgumu taisa rīdzinieki, tas ir Rīgas tirgo-

tāji bīskapa uzdevumā.

Svarīgs pirmos līgumos ir tas, ka tajos līdzās Rīgai min arī

Gotlandi. Tas nozīmē, ka krievi, līgstot ar Rīgu, grib paturēt sev

tiesības braukt cauri Rīgai tieši uz Gotlandi un tālāk dod ari Got-

landes tirgotājiem tādas pat tiesības braukt ar savām precēm ga-

rām Rīgai uz Polocku un Smoļensku. Tas raksturo vēl Rīgas tir-

gotāju atkarību no Gotlandes, kas bauda tādas pat tiesības uz tirdz-

niecības ceļiem kā rīdzinieki.

Otrs svarīgais punkts šai līgumā, ka krievu tirgotājiem ir pil-

nīga brīvība tirgoties Rīgā. Nav ievērots Rīgas vēlāko laiku tirdz-

niecības likumu pamats, ka viesis nedrīkst tirgoties ar viesi. Krievu

tirgotājam ir brīv tirgoties ar Gotlandes un vācu tirgotājiem bez

Rīgas tirgotāju starpniecības. Tas arī norāda uz vietējo tirgotāju

mazo nozīmi tirdzniecībā ar Krieviju» Šī tirdzniecība vēl atradās

Vācijas un sevišķi Gotlandes tirgotāju rokās.

Ar Gotlandes vārdu ir saistītas arī pirmās tirdzniecības tiesības

Rīgā, kas parādās tūliņ Polockas 1211. gada miera līgumā. Tās ir

tirdzniecības privilēģijas Gotlandes tirgotājiem (U. B. I. p. 26.),

Tās tomēr ir domātas visiem tirgotājiem, tāpat kā Polockas līgumu
ar Gotlandi un Rīgu parakstījuši visu vācu pilsētu tirgotāju pār-
stāvji.

Vērmaņa parks 19. g. s. sākumā. R. P. B.
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Ņemot vērā lielos nopelnus, kādi ir Gotlandes tirgotājiem pa-

gānus atgriežot, bīskaps Alberts šais privilēģijās vienības dēļ no-

saka: 1) ka visiem tirgotājiem atvēlēts brīvi bez muitas tirgoties

Daugavā un citās Livonijas ostās; 2) tie atbrīvoti no pārbaudes ar

nokaitētu dzelzi un obligātām divkaujām; 3) to, ko viņi kuģiem

bojā ejot var glābt, to tie var arī paturēt; 4) tiesu tie var turēt savu,

bet prasības pret mūsu pilsoni tiesā bīskapa tiesnesis, tāpat arī tos,

kas nepieder ne pie vienas pilsētas; 5) bez bīskapa piekrišanas nav

brīv dibināt nevienas ģildes; 6) četru marku un pus pfeniņu naudas

gabaliem jāsver 1 Gotlandes marka sudrabā. Par kalšanu meistars

saņem 2 ores; 7) tādā pat vērtībā jābūt Rīgas pfeniņiem, kas, lai

gan izskatās citādi, bet tik pat labi kā Gotlandes nauda; 8) par

cilvēka nosišanu jāmaksā 40 markas pfeniņu, kā vieniem, to otriem.

Svarīgs ir Alberta atzīmējums par Gotlandes tirgotāju nopel-
niem pagānus atgriežot. Tas varēja attiekties kā uz laiku priekš
1201. gada, tā arī uz Livonijas iekarošanas laiku, kur arī Gotlandes

tirgotāji piedalījās karagājienos.

Tāpat arī jāatzīmē lēmums par tiesu, ko tie savā starpā var tu-

rēt savu, bet ja tiesājas ar Rīgas pilsoni, tad jāiet pie bīskapa soģa.

Tirgotājiem arī aizliegts apvienoties ģildēs, un šais ģildēs turēt sa-

vu tiesu. Šis aizliegums rāda, ka ģildes jau tais laikos bijušas, un

bīskaps arī galīgi neaizliedz Rīgā ģildes, bet tās var nodibināt tikai

ar bīskapa piekrišanu un tām jādarbojas viņa vadībā. Noteikta arī

Rīgas naudas vērtība un viņas attieksme pret Gotlandes naudu.

Minētais dokuments nosaka tirgotāju tiesības Rīgā. Šīs tiesības

apstiprinātas kādā Saksijas hercoga Alberta rakstā 1232. g. (U. B.

I. p, 150,), kur viņš visai tirgotāju saimei apstiprina tās tiesības un

brīvības, ko tiem devis bīskaps Alberts un Modēnas bīskaps Viļums,
Tas mūs pamudina domāt, ka jau 13. g. s. pastāvējusi kāda apvie-
nota tirgotāju saime, ko bīskaps Alberts ir licis vērā un kam tagad

Saksijas hercogs piešķir privilēģijas savās zemēs. Šī apvienotā
vācu tirgotāju saime ir tā, kas savās rokās turēja tirdzniecību ar

Krieviju un šīs tirdzniecības bāzes — Visbiju un Rīgu. No šīs

saimes vēlāk izauga Hanza. Šos pašus apvienotos tirgotājus piemin

ordeņa mestrs 1268. gada 30. maijā, kur viņš lūdz tos kara laikā pār-
traukt sakarus ar Novgorodu.

Par to pašu tirgotāju saimi runā ordeņa mestrs Valters 1273.

gadā, atļaujot Rīgas pilsētai un tirgotāju saimei brīvu tirgošanos
ordeņa zemēs;

Tā pati tirgotāju saime Visbijā izdod noteikumus par bojā
gājušo kuģu mantām (U. B. I. p. 649.) un arī 1291, gada 1. sept.
izdod mandātu Lībekas, Visbijas un Rīgas pilsoņiem, kā saviem

īstiem un pilnvarotiem sūtņiem līgt ar Novgorodu un tiem pilnīgi
uzticēties: (U. B. I. p. 676),

Tirgotāju saimes sastāvu mēs redzam 1229. gada Smoļenskas
līgumā, kur gan līgst it kā ar Rīgu un Gotlandi, bet to paraksta
arī Lībekas, Minsteras, Dortmundas, Brēmenes un citu pilsētu
tirgotāji.

Šī tirgotāju saime nejūtas kā viesi ne Visbijā, ne Rīgā, bet kā

pie šīm pilsētām piederīgi, un viņiem ir pilsētā tādas pat tiesības kā

pilsoņiem. Viņiem arī Baltijā — kā bīskapa, tā ordeņa zemēs ir

tādas pat tiesības, kā Rīgas pilsoņiem.



74

1277. gadā virsbīskaps un Sāmsalas bīskaps apliecina šo visu

pilsētu tirgotāju priekšrocības' Baltijā, kad tie ieradās Livonijā,
Tie vispirms ir brīvi no muitas un nodevām visā Livonijā, kā arī

zemēs, kas tiks pievienotas Vidzemei. Ja kāds kuģis iet bojā vai

Daugavā, vai jūrā, tad tirgotājiem ir tiesība savas mantas no šī

kuģa glābt un neviens nedrīkst tās piesavināties. Tirgotājiem brīv

savus zirgus ganīt kopējās ganībās. Kokus apkurināšanai un kuģu

remontiem tiem ir brīv cirst, bet jaunus kuģus nav brīv būvēt bez

sevišķas atļaujas. Ja pašu starpā notiek strīdus jūrmalā vai uz

ūdens, tad to izšķir pašu soģis pēc Gotlandes tirgotāju likumiem.

Ja uzbrūk kādam vietējam iedzīvotājam, tad soda viņu pašu elter-

manis pēc Livonijas likumiem; ja turpretim vainīgie ir vietējie, tad

lietu izspriež pēc tēvu zemes likumiem. Ja laupītāji nogalina tir-

Rīgas reljefs 19. g. s.
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gotāju Livonijā, atraitne saņem mantu bez kādiem atvilkumiem.

Ja tas dabū galu citādi, tad vainīgo soda pēc likuma un vainīgais
maksā atraitnei 10 markas soda. Ja mantu nozog un zagto mantu

atrod, tad zagto mantu atdod īpašniekam.
Šādas pat privilēģijas virsbīskaps Alberts agrāk devis 1256. g.

jūnijā, 1266. gada 9. jūnijā pāvesta lēgāts Gvido, 1275. g. 24. martā

virsbīskaps Jānis, un tās 1295. g. 4. martā apstiprinājis virsbīskaps
Jānis 111., tāpat arī 1299. g. 6. janvārī ordeņa mestrs Gotfrīds Rīgā.

Apstākļi, kādos bija jāattīstās un jāizaug pašas Rīgas tirgotā-

jiem un tirdzniecībai — nebija viegli. Tirgotāju saime, sevišķi pie-
daloties iekarošanas kara gājienos, bija ieņēmusi un nodrošinājusi

sev — tādas priekšrocības kā pašā Baltijā, tā arī Krievijā, kā Rīgas
tirgotājiem nebūt nenācās tik viegli atšķirties no šīs kopējās tir-

gotāju saimes un nostāties uz savām kājām. Bet to veikt viņiem

stipri palīdzēja tā pati tirgotāju saimes piekoptā vaļējo durvju

politika.
Šī nostāšanās uz savām kājām sākās Rīgas pilsētas pašvaldībām

nodibinoties ar rāti priekšgalā. Rīgas tirgotājiem tagad bija pa-

šiem sava tiesa, savi pārstāvji, kas varēja aizstāvēt Rīgas pilsētas
intereses arī citās vietās.

Un Rīgas tirgotāji jau ar rātes palīdzību sāk paši izmantot

vaļējo durvju principu, pieprasot sev tādas pašas tiesības no pil-
sētām un zemēm, kuru tirgotājiem ir piešķirtas visas brīvības Rīgā

un Baltijā.

Rīgai tiešām izdodas panākt šādu privilēģiju piešķiršanu ve-

velā rindā pilsētu un zemju. Ka Rīgas tirgotāji tās baudīja Visbijā

un Lībekā, tas pilnīgi saprotams. Bet sākot ar 1246. gadu Rīga

panāk šīs tiesības arī pārējās vācu piekrastes pilsētās. Meklen-

burga tādas pašas tiesības kā Lībekā piešķir Rīgai 1246. gada
28. maijā. Tad Holsteinā 1251. gada 7. augustā, un no jauna tās

apstiprina 1254. gada 16, aprīlī, Rostokā 1257. g. 17. jūnijā, Rīgena
atjauno vecos līgumus un Rīgas tirgotāju privilēģijas 1282. g.
19. aprīlī. Ar to Rīga kā līdztiesīga tirdzniecības pilsēta nostājas
līdzās pārējām vācu pilsētām un panāk arī no tām šīs līdztiesības

atzīšanu.

Tālākais solis ir līdztiesības atzīšana un privilēģiju iegūšanu
kaimiņu Skandināvijas valstīs. Ar 2'viedriju to izdevās panākt jau
1271. g. septembrī, kad Zviedrijas karalis piešķir Rīgas pilsoņiem
tirdzniecības privilēģijas, ko apstiprina ķēniņš Magnus 1275. g.

6. oktēbrī. Tas pats Magnus 1276. gadā apstiprina arī, ka Rīgas
pilsoņi uz priekšu baudīs Zviedrijā tādas pašas tiesības kā Lībekā

un Visbijā.
Ar to Rīga ir iekarojusi arī starptautiskā mērogā tādas paša

tiesības, kā pārējās vācu pilsētas un tur, kur 13. g. s. otrā pusē vācu

pilsētas līgst piem. ar Norvēģiju, Dāniju un Novgorodu, starp šīm

pilsētām ir arī Rīga,

Bet tas vien neapmierināja Rīgu, ka tā kā jauna pilsēta bija

ierindojusies veco tirdzniecības pilsētu starpā. Vajadzēja vispirms

nostiprināties pašu mājās un sagrābt kā vietējo tirgu, tā arī visu

Rīgas aizmuguri, t. i. tirdzniecību tais kaimiņu valstīs, kuru tirdz-

nieciskie ceļi veda pa Daugavu caur Rīgu. Un te nācās soli pa

solim izspiest svešos vācu tirgotājus, kuru pozicijas tiešām bija
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ļoti stipras. Vispirms jau vaļējo durvju princips, no kā negribēja
atteikties neviens no Baltijas zemju kungiem, ne arī kāda no kai-

miņu valstīm, kā Polocka un Lietuva; negribēja arī no tiem atteik-

ties Visbijas tirgotāju saime un Lībekas tirgotāji, "kā rokās 13. g. s.

sākumā un arī agrāki atradās visa Baltijas un Daugavas tirdzniecība.

Te nu Rīgas tirgotājiem pie šīs lietas bija jāķeras ļoti uzmanīgi

un jāizmanto visi tie labvēlīgie apstākļi, kas sekmēja vietējās tirdz-

niecības nostiprināšanos. Daudz grūtību nesagādāja svešo tirgo-

tāju izstumšana no tirgošanās mazumā. Šī tirdzniecība prasīja

paša tirgotāja pastāvīgu klātbūti, un ja kāds tirgotājs gribēja tir-

goties mazumā, tad tam bija jāapmetas Rīgā uz pastāvīgu dzīvi, t. i.

jākļūst par Rīgas pilsoni.
Bet rīdzinieki neaizmirsa izlietot tās priekšrocības, ko pie-

šķīra viņu ģeogrāfiskais stāvoklis tirdzniecībā ar Polocku un Lie-

tuvu. Un šeit Rīgas tirgotāju priekšrocības bija ļoti lielas. īsā-

kais ceļš, šo ceļu labā pārzināšana, valodu prašana, vietējo apstākļu

un tirgus labāka pazīšana, personīgas pazīšanās, rīdziniekiem deva

ļoti lielas priekšrocības un lai gan piem. Polockas un Smolenskas

līgumos vēl 13. g. s. vidū līdzās Rīgai minēta arī Gotlande, resp.

visa tirgotāju saime, tomēr šī gadu simteņa beigās Polockas tirdz-

niecībā ar Baltijas jūru vienīgie noteicēji ir Rīgas tirgotāji. Vēl

tirgotāju saime dažreiz mēģina atjaunot tiešus sakarus ar Polocku,
bet kad ap 1277. g. leiši uzbrūk Visbijas un Lībekas mantu trans-

portam Daugavā un to aplaupa, iegūstot ārkārtīgi bagātu laupī-

jumu, tad arī tie atsakās no tiešas tirdzniecības un atstāj Polockas

tirdzniecību Rīgas rokās.

Tā pamazām visu tirgotāju saime, kas 13. g. s. sākumā še rīko-

jās ar saimnieka tiesībām, šī gadu simteņa beigās pārvēršas par

viesiem, kuru tiesības, ir jau mazākas par pašu saimnieku, t, i.

Rīgas tirgotāju un pilsoņu tiesībām.

Sākas pāreja uz Rīgas vēlākas tirdzniecības pamata likumu:

Viesim nav brīv tirgoties ar viesi, un visai viesu tirdzniecībai jāiet

caur vietējo tirgotāju rokām.

Un jau pirmajos Rīgas likumos (Bursprake) 1376. g. izdevumā

mēs lasām 19.—22. punktā, ka nevienam nav brīv no viesa pirkt

mantas, un tiem nav brīv tirgoties ne ar vāciem, ne ar nevāciem.

Rīgas skats no Vērmaņa parka 19. g. s. sākumā
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Tāpat tiem aizliegts drēbi pārdot olektīm, tāpat arī sāli, siļķes un

dzelzi pārdot mazākos kvantumos, kā pus lāstu.

Tāpat 1399. g. likumos viesiem aizliegts iepirkties tādas man-

tas, ko tie tepat grib pārdot*

Šie noteikumi paliek spēkā arī 15. un 16. g. s. likumos un

16. g. s. nāk klāt vēl noteikums, ka viesiem nav brīv tirgoties būdas

un konkurēt ar pilsētas tirgotājiem.
Tie mērķi, ko uzstādīja Rīgas tirgotāji, bija jau 13. g. s. beigās

reālizēti. Rīga ne tikai bija iekarojusi cienīgu vietu pārējo pilsētu

starpā, bet bija arī izspiedusi svešos tirgotājus no Livonijas un

Daugavas baseina, un tirdzniecību šajos apgabalos saņēmusi savās

rokās.

Doma baznīca ap 1860. g.
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Rīgas skats 18. g. s.

VI nodaļa

Rīgas pilsētas izveidošanās

Katras pilsētas izveidošanā svarīgākie ir trīs faktori: tirgus,
ceļi un osta. Rīgas vēsturē vislielākās grūtības sagādā tas, ka

nav vēl pietiekoši noskaidrots ne pirmā tirgus vieta, ne arī galve-
nie satiksmes ceļi un pat pašas ostas stāvoklis. Ka tirgus ir vai-

rākas reizes pārnests no vienas vietas uz otru, tāpat arī osta pār-
gājusi no Rīdziņas uz Daugavu, tas ir skaidrs, un viss tas ir at-

stājis noteiktu iespaidu uz Rīgas plānu, un šo svarīgāko faktoru

maiņa ir Rīgas plānu tā sarežģījusi, ka līdz šim nav izdevies kaut

cik to atrisināt.

Vieglāki ir noskaidrot galvenos satiksmes ceļus tagadējā Rī-

gas territorijā.

Rīga bija tā ūdeņu ierobežota, ka iekļūt viņā pa zemes ceļu
varēja tikai pa tā saukto Smilšu ceļu. šis ceļš, kas Rīgu savie-

noja ar visu Vidzemi un arī ar Tērbatu un Pliskavu, gāja starp
Juglas un Ķīšu ezeriem pār Juglas upi, apmēram tagadējās Brīvī-

bas ielas (agrāk ārpilsētas Smilšu iela) virzienā, tad nogriezās gar

Rīdziņas krastmalu pa Vaļņu (agrāk Smilšu) un Smilšu ielu un,

apejot Rīdziņas galu, pagriezās pa tagadējo šķūņu ielu līdz šķūņu
un Tirgoņu ielai, šeit Smilšu ceļš sadalās divos virzienos: viens

pa Tirgoņu un Kungu (agrāk Siļķu, vēl iepriekš Tirgoņu iela) ielu

uz Rīgas ostu, otrs pa šķūņu un Skārņu ielu, garām ordeņa un

bīskapa pilīm uz veco pilsētu un tirgu.
Nb Smilšu ceļa ārpus pilsētas nodalījās Kaļķu ceļš vai arī ceļš

uz kaļķu cepļiem Daugavas malā, pa tagadējo Tērbatas ielu (ag-
rāk ārpilsētas Kaļķu iela), kas tālāk pa Daugavas krastu gāja uz

Koknesi un Krieviju.
Uz Zemgali tiešu ceļu nav, bet pie Rīgas atradās pārceltuves,

uz Zemgales ceļu sākumiem, un divus galvenos ceļus uz Zemgali
min jau 13. g. s. sākumā. Viens no šiem ceļiem ir tagadējais

Bauskas ceļš, kas nobeidzās Beņķu salā un no turienes pārceltuves
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krastiem un nobeidzas Iļģeciemā, un no turienes pārceltuves ari

iet uz Peldu ielas galu. Vēl 14. g. s. Peldu ielu dažreiz sauc par

veco Jelgavas ceļu.
Šo veco satiksmes ceļu iespaidu varēja vērot vēl ilgi pēc tam,

kad jau ostai bija Daugavā, kad tirgus jau bija Rātes laukumā,
un kad tagadējās Kaļķu ielas galā atradās tilts pār Rīdziņu, pa

ko jau tieši iekļuva Rīgā un kas bija tiešs ceļš no ārpilsētas Smil-

šu ielas uz tirgu un ostu Daugavā.
Un nekādā ziņā mēs nedrīkstam aizmirst virzienu, kādā auga

Rīga. Rīga izauga no ostas, kas atradās Rīdziņas lejas galā pre-

tim tagadējai Kungu ielai, un Rīgas vecākā daļa atradās šīs upītes

malā, t. i. rajonā starp Kungu, Peldu, Audēju ielām un Rīdziņas

upi. Ka/ Rīgas pirmsākumi meklējami šeit, bet ne ap Pētera

baznīcu un Kaļķu ielu, vispirms jau liecina tas, ka Rīgu 13. g. s.

parasti dēvē par pilsētu pie Rīgas, kas tieši norāda uz šīs pilsētas
atrašanās vietu.

Aprakstot 1215. gada lielo Rīgas ugunsgrēku (XVIII, 6), In-

driķis saka:

„Un vastlāvju laikā nakts klusumā izcēlās liels ugunsgrēks

Rīgas pilsētā, un nodedza pilsētas pirmo daļu, t. i. kas pirmā bija
uzcelta un ar mūriem apjozta, sākot no svētās Marijas katedrāles,
kas sadega līdz ar lielajiem zvaniem, līdz bīskapa pilij, kopā ar

piegulošiem namiem līdz ordeņa baznīcai."

Tā tad ne bīskapa namu, ne arī ordeņa baznīcu viņš pie šīs

pirmās Rīgas nepieskaita. Bīskapa namam gan vecā Rīga pieiet

klāt, bet tie nami, kas šai ugunsgrēkā nodeguši, pie ordeņa baz-

nīcas jau atradušies ārpus pirmajiem mūriem, un tikai tiem pie-

kļāvušies.
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Ordeņa baznīca ir identiska ar Jura baznīcu, bīskapa pils aiz-

ņēmusi tagadējo Jāņa baznīcas rajonu, domājams, līdz Audēju
ielai. Ja vecā Rīga atradusies Rīdziņas malā, tad šī pirmā Rīga,

par ko runā Indriķis, meklējama sākot no Audēju ielas pai Rīdziņu
uz leju līdz Peitavas vai pat līdz Kungu ielai.

Kad Alberts ierīko Rīgā savu militāro koloniju, tad lībieši šim

nolūkam, domājams, saziņā ar vācu tirgotājiem, neatdod vis saivu

ostu un ciemu, bet ierādījuši vietu augšpus savas ostas, un Indri-

ķis savā chronikā (V, 1) apliecina, ka vācieši savu pilsētu uzcē-

luši pie plaša laukumas, kur varēja ierīkot arī ostu.

Tā tad tur, kur vāciešiem ierādīja pilsētas vietu, vēl izbūvētas

ostas nebija; turpretim, kā tas redzams no Indriķa chronikas

(IV, 7), par aizliegumu iegriezties Zemgales ostā, osta Rīgā (lībie-

šu) ja/v pastāvēja, un šai ostai Daugavā bija jau piešķirtas mono-

pola tiesības.

Tas arī pilnīgi sakrīt ar tā laika paražām: jaunas pilsētas un

sevišķi pilsētas apcietinājumus necelt vis tieši pašā apdzīvotā vie-

tā, bet tad blakus.

Rīgas pirmais izskats ap 1202. gadu tā tad bija apmēram
šāds: Pa šauro Rīdziņas ieteku Daugavā, kas, liekas, bijusi ar

aizsarga apcietinājumiem, ietika Rīgas ostā vai Rīgas ezerā, pie
šīs ostas atradās lībiešu ciems, kas bija apvienots jau ar vācu

tirgotāju faktoriju; tālāk nāca ar ne visai augstiem mūriem apcie-
tināta vācu pilsēta, kas savos apmēros pēc Indriķa chronikas liecī-

bas, bija ļoti maza.

Arī lībju ciems, domājams, apcietināts, ar parastiem pils sētu

žogiem. Rīgas vācieši šo lībiešu ciemu arī sauc par Vikboltu

(Weihboden, svētīta vietai), kas nozīmē svētītu, ar pilsētu saistītu

apdzīvotu un bieži arī apcietinātu vietu. Ar pilnu tiesību lešu

karavadonis Svelgats, apskatot Rīgu 1205. gadā, varēja nosaukt

viņu par sādžu, jo šīs pilsētas lielākā daļa bija lībiešu ciems, un

vācu pilsēta daudz arī no šī ciema neatšķīrās.

Ja vācu pilsētu no Daugavas puses šķīra lībiešu apdzīvotās
vietas (Vikbolta) zemes, tad pai Rīdziņu augstāk abās pusēs stie-

pās plašie, neapdzīvotie smilšu lauki, ko bieži min 13. g. s., piem.

Atskaņu chronikā.

Un kad nāca negaidīti ātrā Vidzemes lībiešu un latviešu pa-

došanās un vācieši sagrābj tirdzniecības ceļu, Rīgas tirdznieciskā

nozīme pieaug tik strauji, ka šaurās vācu pilsētas mūri vairs ne-

var pildīt savu uzdevumu, un Rīgas robežas jāpaplašina. Bīskaps

pirmais atstāj šaurās robežas, nodibinot pie Rīdziņas augšpus pir-

mās pilsētas mūriem savu sētu un pili. Tālāk aiz bīskapa sētas

pie Rīdziņas apmetas ordeņa brāļi un tur dibina savu pili.

Bet arī lībiešu ciems nevar palikt neaizkārtsl
,

sevišķi zemes, kas

atrodas pie tirgus un galveniem satiksmes ceļiem, t. i. Smilšu

ceļa un Skārņu ielas. Tirgotāji atpērk lībiešu zemes, un Smilšu

ceļš pārvēršas par Tirgotāju ielu. Beidzot arī viss lībiešu ciems

ietilpst pilsētas robežās, un ar to Rīga jau pārvēršas par lielu pil-

sētu, kur kā vācieši, tā arī lībieši un latvieši bauda vienādas tiesī-

bas, bet lielākā daļa» šīs pilsētas zemju vēl atrodas lībiešu rokās.
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Rīga ar projektētiem apcietinājumiem 17. g. s.

Pilsētas attīstība, ko Alberta šauri iežogotā pils izsita no slie-

dēm, ieiet no jauna savā dabīgā gaitā, un gluži tāpat kā 12. g. s.,

Rīga var turpināt savu attīstību tālāk kā jaukta lībiešu, latviešu

un vāciešu pilsēta, kam tālākai attīstībai jau garantēti nepiecie-
šami saimnieciskie pamati.

Kopā ar straujo pilsētas augšanu bija nepieciešami arī pārnest

pirmo tirgu. Pilnīgi neiespējams, ka pirmais tirgus sākumā atra-

dies pie Kaļķu ielas, jo toreiz visa apdzīvotā Rīga vēl koncentrējās
Grēcinieku ielas rajonā. Rīgas plāna analizē norāda, ka pirmā
Rīgas tirgus vietai vajadzējis atrasties Grēcinieku un Skārņu ielas

stūrī. Tā ir vieta, kur saiet kopā visi svarīgākie ceļi, t. i., Smilšu

ceļa nozarojumi pa Skārņu un Grēcinieku ielu, Jelgavas ceļš pa

Peldu ielu, ostas ceļš pa Mārstaļu ielu, tās atrodas arī starp lībiešu

ciemu un vācu pilsētu, šī vieta ir pirmais Rīgas centrs, kas savu

nozīmi patur stingrā mērā arī tad, ķad tirgus jau pārnests uz pla-
šāku laukumu Skārņu ielas otrā galā pie Kaļķu ielas. Bet arī tur

tas ilgi nepaliek un vēlāk pāriet uz Rātes laukumu. Ap šo jauno

tirgu Kaļķu un Skārņu ielas galā tad arī izveidojās un izbūvējās

rajons starp Tirgoņu ielu, *Ģilžu ielu, Rīdziņu un Kaļķu ielu.

Šī jaunā Rīga izauga ļoti ātri, un jau 1211. gadā mēs Rīgu

atrodam jaunajās plašās robežās, mūru apjoztu. Laba daļa šo jau-

no mūru celta jau 1207. g., bet pilnīgi iespējams, ka vēl līdz 1211. g.

nācās 1207. g. celtos mūrus vienā otrā vietā pabīdīt uz priekšu.
Un arī tad jau pilsētas robežas visām vajadzībām izrādās par
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šaurām, kamdēļ vienai otrai iestādei jau vajag novietoties ārpus pil-
sētas mūriem. Tādas iestādes ir Doma baznīca, klosteris un bīska-

pa sētu; tai bīskaps Alberts 1211. gadā ierāda vietu aiz pilsētas
mūriem uz zemes, kas atpirkta no lībiešiem, un vecā lībiešu ciema

vietā, kas gan kuršu uzbrukuma laikā bija nodedzināts, paceļas ta-

gadējā virsbīskapa katedrāle. Tāpat arī ārpus pilsētas mūriem

jānovietojas Jēkaba klosterim un baznīcai.

Kad ap 1210. gadu mūri apjož jauno Rīgu, šo mūru apjoms
jau stipri plašs. Mūri apņem tagad gar Rīdziņu visu veco lībiešu

ostu, veco vācu pilsētu, tad bīskapa sētu, ordeņa pili, tālāk iet pāri

pār Kaļķu ielu līdz Ģildēm un no turienes pāri uz Rozena ielu. Ne-

skaidrs tik paliek vēl jautājums, vai šis mūris, sākot no Krāmu

ielas, iet arī tālāk pa Tirgoņu, t. i. tagadējo Kungu ielu līdz Rīdzi-

ņai, jeb arī tūliņ mūri turpina gar Jaunavu ielu līdz Daugavai, un

tad tas pa Daugavas malu iet līdz Rīdziņai. Pilsētas mūros tagad

jau ieslēgti Smilšu ceļa sazarojumi, Tirgoņu un Skārņu iela, un

pilsētai vajadzīgi tikai vieni lieli vārti: Smilšu vārti, pa kuriem,

braucēji no Vidzemes var ietikt Rīgā, un šos vārtus tad arī nebija
grūti nosargāt, šie vārti arī saucās par Lieliem vārtiem un atra-

dās šķūņu ielā pie Zirgu un Rozena ielas.

Saprotams, ka bija vēl daži mazāki vārti, kas veda uz Daugavu
un Rīdziņu.

Bet arī jaunajās robežās vecie satiksmes ceļi patur savu domi-

nējošo nozīmi. Visdzīvākā ir tā pilsētas daļa, kas atrodas starp

Tirgoņu, Kungu, Mārstaļu un Skārņu ielu; vēl vienu laiku dzīvs

arī ir Rīdziņas ostas rajons, bet tas arvienu kļūst klusāks, kad Rī-

gas ostas vietu sāk ieņemt Daugava.
No rajona, kas atrodas starp Kungu ielu un Daugavu, vispirms

atdzīvojās apgabals starp Rīdziņu un Grēcinieku ielu. Pa Grēcinie-
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ku, Peldu un Mārstaļu ielu dodas uz Tirgoņu ielu kā arī uz Veco

Rīgu preces no kuģiem, kā arī iebraucēji no' Daugavas otra krasta,

šai rajonā, kā to vēsta kāds dokuments no 16. g. s. vidus, 13. g.
simtenī atradušās arī abas ģildes. Tur Peldu ielas galā tās bija
viegli pieietamas kā kuģiniekiem, kas apmetušies Rīdziņas ostā, tā

arī tirgotājiem un kuģiniekiem, kas apmetušies ar saviem kuģiem
Daugavā, un tādēļ arī tirgotāji un kuģinieki labprāt mēdza sapulcē-
ties ģilžu namos un tur savus vakarus omulīgi pavadīt.

Tukšāks bija rajons starp Grēcinieku, Kungu, Jaunavu ielu un

Daugavu, šeit arī, aiz Grēcinieku ielas tai vietā, kur tagad atrodas

Melngalvju nams, bija purvaina vieta, kas to atdalīja no lībiešu

Rīdziņas ciema zemēm. Tamdēļ, kā purvs, tā arī Daugavas krasts

aiz šī purva, paliek ilgāku laiku neizmantots. Tādēļ tur arī ir pie-
tiekami daudz vietas, lai vēlāk uz šo laukumu pārnestu tirgu, tur

celtu rātes namu, Melngalvju namu, maiznīcas v. t. t.

Tāpat arī vāji apdzīvots apgabals bija starp šķūņu ielu, Kaļķu
ielu un Rīdziņu. Jau pašu ielu nosaukumi: šķūņu iela, Zirgu iela,
Laipu iela — rāda, ka tas ir vairāk noliktavu rajons.

Nevar piekrist W. Neumaņa uzskatam, ka šis rajons pieskai-
tāms vecākiem, bet gan ir pareizs tas Neumaņa uzskats, ka tas iz-

veidojies tad, kad tirgus jau atradies Skārņu un Kaļķu ielas stūrī,
un šis jaunais rajons varēja izveidoties tā, kā tirgus rajoni parasti
izveidojās toreizējās vācu pilsētās.

Robežas, kas ietvēra Rīgu ap 1211. gadu, bija jau ļoti plašas,
sevišķi salīdzinot ar viņas iedzīvotāju skaitu. Rīgas iedzīvotāju
dzīve tomēr toreiz stipri atšķīrās no tagadējo pilsētas iedzīvotāju
dzīves. Visu dzīvei nepieciešamo katrs pilsonis centās ražot pats.
Lielākais pastāvīgo iedzīvotāju vairums bija lībieši. Viņi pārtika no

savu dārzu un pa daļai lauku un pļavu ražojumiem. To pašu centās

darīt arī vācu pilsoņi. Katrs centās iegūt savu govi, cūku, savu

pļavu un savu dārziņu, kā arī iepirkt nepieciešamo labību. Un pil-
sētas iedzīvotājiem bija jāgādā ne tikai kur pašiem apmesties, bet

arī kur ievietot savus lopus, lopbarību, kā arī jāalgo speciāli kalpi
un meitas, kas šos lopus kopj. Tādēļ arī Rīgā parasti sastopam
nevis atsevišķu īpašnieku dzīvojamās ēkas, bet gan šo iedzīvotāju
sētas. Ka šīs sētas aizņēma daudz plašāku vietu, kā parastās pil-
sētu mājas, tas pilnīgi saprotams. Bez tam mājas bija jāierīko

tā, ka tās varētu sezonas laikā uzņemt svešniekus, kad Rīgā saplū-
da daudzi tirgotāji un krustai karotāji — tiem visiem vajadzēja
dot mājas vietas. Dažu pilsētu tirgotājiem, piem. Lībekas — bija

savas sētas, tāpat arī krievu tirgotājiem, bet pārējie parasti miti-

nājās Rīgas pilsoņu dzīvokļos. Sevišķi lielu sētu vajadzēja tirgo-

tājiem, kam tur bija jāierīko bez parastās mājsaimniecības vaja-

dzībām vēl preču noliktavas un dzīvokļi kalpotājiem.

Ēkas šai Rīgā bija pa lielākai daļai koka, un ugunsgrēki Rīgai

nodara lielu postu. Tādēļ arī jau 1293. gadā iznāk pirmie Rīgas

būvlikumi. šais likumos noteikts, ka Rīgas mājas jāceļ no ķieģe-

ļiem vai akmeņiem, ja to nevar, tad atļautas arī stenderu celtnes.

Mājām, ko ceļ pilsoņi, jābūt 50 pēdu garām un mājas sāniem jāiet

gar ielu, pamatam jābūt trīs ķieģeļu biezumā un mājas augstumam

divdesmit četras pēdas. Pilsēta tad palīdz pilsoņiem māju celt un

uz katrām desmit pēdām dod 1000 ķieģeļu. Ja mūris jāceļ pa ro-
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bežu, tad mūra celšanā jāpiedalās arī kaimiņam; ja abi izlieto šo

mūri, tad izdevumi jāsedz abiem uz pusēm; ja turpretim to izmanto

tikai viens, tad kaimiņš sedz vienu ceturto vai trešo daļu izdevu-

mu. Sētas mūrim jābūt 10 pēdu augstam.
Tomēr šis rīkojums, kā arī tālākie, palika daudzreiz tikai uz pa-

pīra, un Rīga joprojām ceļ koka ēkas. lekšrīgā koka ēku celšanu

galīgi noliedz tikai pēc lielā 1677. g. ugunsgrēka.
Bet arī tās plašās robežas, kādas laikā no 1211.—1215. gadam

bija Rīgai, nevarēja visus apmierināt un vispirms jau pašu Rīgas
kungu — bīskapu Albertu, ūn viņš nolemj bīskapa sētu pārnest ārpus
pilsētas mūriem, un kad 1215. g. nodeg katedrāle vecā pilsētā, viņš
tur uzceļ arī jaunu katedrāli, tagadējo Doma baznīcu.

Ļoti raiba ir bīskapa sētas vēsture līdz 1211. gadam. Bīskaps
Alberts 4—6 gados no misionāra, kas dzīvo uz svešas zemes, pārvēr-
šas par plašas valsts valdnieku.' Pilnīgi iespējams, ka bīskapa dzī-

voklis sākumā atradās pie pirmās Rīgas katedrāles. Bet kad bīskaps
kļuva jau par lībju zemes valdnieku, tam bija nepieciešama arī sava

rezidence, un plašākas bīskapa sētas vajadzība kļuva nepieciešama.
Atrast tādu vietu pirmās vācu Rīgas mūros nebija iespējams, jo šī

pirmā Rīga vispirms bija ļoti maza, otrkārt, šī Rīga tika dibi-

nāta nevis kā pils, bet kā pilsēta, kam jākalpo vispirms tirdzniecības

mērķiem. Beidzot bīskapa sētai vajadzēja atrasties arī Rīdziņas
malā, jo bīskapa sētā kuģos ieradās krusta karotāji no Vācijas, tā-

pat arī pa Rīdziņu bija jāpiegādā bīskapa sētai nepieciešamie uztu-

ras līdzekļi, kā paša bīskapa ļaužu, tā arī krusta karotāju iztikai.

Bet atņemt tirgotājiem ostas malu tirdzniecības pilsētās ir pil-

nīgi neiespējams, tādēļ arī bīskapa sēta bija jāpārceļ ārpus pirmās

pilsētas mūriem, un tā līdzās pirmajai vācu Rīgai, pie Rīdziņas upes
radās bīskapa pils.

Galīgi nepieņemams tagad pastāvošais uzskats, ka Rīgas
vācu pilsētas vecākā vieta ir bīskapa sēta ar veco ordeņa pili, t. i.

tagadējā Jāņa baznīca un Sv. Gara konvents, un'ka vecākā mūriem

ierobežotā pilsētas daļa radusies ap šo pili un sevišķi aiz šīs pils

(Dr. W. Neumaņa plāns), šim uzskatam nevar pievienoties tā-

dēļ, ka pirmajai „apcietinātai, pēc stingra plāna veidotai tirgus vie-

tai, ar baznīcām, tirgu, namiem, amatnieku un tirgoņu dzīvojamām
ēkām" (sk. Jušķevics, Vecā Rīga 3. lpp.) trūka elementārākās un

ostas pilsētai visnepieciešamākās lietas: proti —
ostas. W. Neu-

maņa plānā Rīdziņas krastu no Jāņa ielas līdz Kaļķu ielai aizņem

bīskapa un ordeņa pilis un pašas pirmās pilsētas ostai tā tad būtu

bijis jābūt starp Kaļķu un Zirgu ielu, bet par šādas ostas esmi ne-

tikai nav nekādu datu, bet arī techniski ostas ierīkošana un izmanto-

šana šai vietā ir ļoti neizdevīga, un tādēļ arī neviens vēsturnieks ne-

kad par kādu ostu šai vietā nav minējis. Rīdziņas upi augšpus bī-

skapa sētas varēja gan izmantot būvmateriālu, kā kaļķu, akmeņu,

ķieģeļu piegādei, un tas tā arī ir bijis, bet tirdzniecības ostai šī

vieta ir nelietojama.
■Pārnest turpretim savu sētu un to apcietināt — tas bīskapam

nekādas lielas grūtības nesagādāja, jo darba spēks — krusta karo-

tāji un mūki — pie rokas bija, un tie paši bija arī sētas garnizons.

Bīskapa sētas jautājums ar šo pārnešanu bija tā tad atrisināts,
bet arī ne uz ilgu laiku. Māras baznīcas valsts auga un kopā ar to
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vienīgā šīs zemes kunga rezidencei tika uzstādīti vēl plašāki uzde-

vumi, kurus veikt arī jaunajai bīskapa sētai nebija pa spēkam, un

no jauna uzpeldēja jautājums par sētas paplašināšanu. Bet tālāka

sētas paplašināšana uz vietas nebija iespējama. Bīskapa sētai bija
radies jauns un ne sevišķi patīkams kaimiņš — ordeņa pils.

Ordenis, kā pamatā ir bīskapa pastāvīga karaspēka nodaļa, pir-
mās dzīvības zīmes sāk parādīt ap 1206. gadu. No sākuma tas kā

bīskapam padota karaspēka daļa dzīvo bīskapa pilī, bet tad tas sāk

rīkoties patstāvīgāki, un tam ierāda vietu pie Rīdziņas augšpus bī-

skapa sētas. Un še drīz paceļas ordeņa pils, kas pārvēršas par

stipru cietoksni, no kurienes ordenis var apdraudēt bīskapa sētu.

Arī ordenim ir iespēja savu pili izmantot kā ostu.

Ar ordeņa pils uzcelšanu visa Rīdziņas — kā ostas — izmanto-

jamā gultne bija apbūvēta un Rīgā bija jau četras vietas, kam pa-
šām bija savi apcietinājumi un sava osta, t, i. 1) vecais Rīdziņas
lībiešu ciems un vecā Rīgas osta, ko joprojām izmantoja pēc vecām

tradīcijām ārzemju, kā arī Rīgas tirgotāji; šis ciems bija apcieti-
nāts ar vaļņiem un žogu; 2) vācu bīskapa Alberta celta pilsēta, kas

bija apjozta ar ne visai augstiem mūriem; 3) bīskapa sēta un 4) or-

deņa pils.

Ap 1207. gadu sāka rasties tas pilsētas mūris, kas ietvēra sevī

šīs visas četras apvienotās vietas, ietverot sevī arī stipri apdzīvo-
tos satiksmes ceļus, Tirgoņu un šķūņu ielā, kā arī dažus neapbū-
vētos vai vāji apbūvētos laukumus ap jauno tirgu. Rīga bija ar to

saplūdusi vienā vienībā, bet tomēr vecie mūri, kas atdalīja vienu

daļu no otras, vēl tik drīz nepazuda, un dažos gadījumos, kā tas

piem. bija ar ordeņa pili, tie pacēlās pat augstāki; citi turpretim, kā

bīskaps — atstāja savu līdzšinējo sētu un pārcēlās ārpus pilsētas
mūriem.
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Bīskapu pārcelties spieda tas, (ka viņa sēta Rīdziņas malā atkal

izrādās par šauru, un jaunais kaimiņš arī nebija patīkams, jo neva-

rēja galvot, ka, balstoties uz savu stipro pili, tas nesāk drīz vien ap-
draudēt savu kaimiņu bīskapu. Un nav jau arī zināms, kādos ap-

stākļos ordenis I "10. gadā izspieda no bīskapa lēmumu par Lībijas
trešās daļas nodošanu ordenim.

Tādēļ arī bīskaps pārceļas uz jaunu sētu. šo sētu tas izmeklē

sev Daugavas krastā, lībiešu ciema vietā, un šī sēta aizņem laukumu

starp tagadējo Jauno iela, Pils ielu un Daugavu. Aizņemot šo vietu

savai sētai, bīskaps atpērk lībiešu zemes vai arī apmaina tās pret
citām zemēm. Tomēr daļa ciema iedzīvotāju paliek savās vietās, un

bīskapa sēta paliek arī uz priekšu lībiešu, vēlāk latviešu apdzīvots
Rīgas rajons, un kā latviešu apdzīvotu rajonu to min vēl 17. g. s.

1211. gada 25. jūlijā bīskaps ar procesiju apiet un iesvētī bijušā
lībiešu ciema robežas un nodod tās dibinājamam klosterim un Ma-

rijas katedrālei, šī īpašuma robežas atrodas starp Daugavu, pilsē-
tas mūriem un grāvi, kas tek pa šo laukumu ap ķieģeļu māju no

mūra stūra pie lielajiem vārtiem un ceļa.
Šo laukumu tad arī bīskaps apcietina, un tā ārpus Rīgas mū-

riem rodas jauns apcietināts rajons. Vēlāk izceļas strīdus starp

pilsētu un bīskapu par bijušās lībiešu kapsētas zemi no lielā

(Smilšu) ceļa uz Doma baznīcas pusi. Pilsēta šo territoriju, kur

celta Paula baznīca un atrodas kapi, neatzīst par piederīgu pie bī-

skapa sētas, atņem šo laukumu 1383. gada decembrī un šīs baznīcas

vietā ierīko tagadējo Rozena ielu. Strīdi par Paula baznīcas un kap-
sētas laukumu sākušies jau agrāki, un jau 1263. g. 10. septembrī

virsbīkaps Alberts 11. noraida pilsētas pretenzijas uz šo laukumu,

jo tas atrodoties 1211. g. noteiktajās bīskapa sētas robežās un arī

netiekot izmantots kā kapsēta pilsētas vispārējām vajadzībām, jo
tur publiskas kapsētas tagad neesot un esot tikai kapliča, ko izman-

tojot mirušo muku apbedīšanai. Tomēr šis apgalvojums nesaskan

ar citiem dokumentiem, jo kādā 1390. g. dokumentā teikts, ka

Paula baznīca atrodoties kapsētā. Rīgas pilsētas pretenzijas tā tad

var izskaidrot, ka šai vietā jau priekš 1211. gada bijusi lībiešu kap-

sēta, ko arī pēc joprojām izmantoja kapsētas vajadzībām, un šo

kapsētu, kā arī viņā uzcelto Paula baznīcu pilsēta uzskatīja par

vietu, kas kalpo vispārības vajadzībām, kāpēc tad arī atrodas pil-
sētas rīcībā. Lai gan 1391. gadā pāvests šo lietu atkal izšķir Doma

baznīcai par labu, tomēr Paula baznīcu un viņas zemes Doma kapi-
tuls savās rokās vairs nedabū.

Tālāk Rīgai izplešoties aiz pilsētas mūriem, mūki ap 1220. gadu

apmetas ārpus pilsētas un nodibina tur Jēkaba baznīcu un klosteri,

šis klosteris atrodas pie ceļa, kas ved no pilsētas lielajiem rātes vār-

tiem uz pilsētas ganībām.
Ar to ir radīts pamats jaunai priekšpilsētai, kas bez bīskapa

sētas un Jēkaba klostera sevī vēl ietver trīs ceļus: 1) Lielo Smilšu

ceļu, 2) ceļu uz pilsētas ganībām gar Jēkaba klosteri un 3) ceļu gar

bīskapa sētu — vēlāko Pils ielu. Visi šie ceļi paliek par jaunas

priekšpilsētas apdzīvotiem centriem un tur jau 1211. gadā ir ķieģeļu

nami, kā tas redzams no Doma baznīcas dibināšanas akta. Visvairāk

apdzīvots, saprotams, ir lielais Smilšu ceļš.
Un jau para desmit gadus vēlāk sākās šo jauno priekšpilsētu
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ieslēgšana pilsētas robežās. Jaunie mūri iet gar Daugavu, ieslēdzot

Doma baznīcu un no Daugavas gar Jēkaba klosteri uz Rīdziņu. Vis-

lielāko territorijas pieaugumu atkal šeit pilsēta dabū lielā Smilšu

ceļa virzienā un atkal liekas tādēļ, ka šis ceļš bija jau stipri apdzī-
vots, šo jauno pilsētas daļu vēl ilgi sauc par Jauno pilsētu. Visu

trīspadsmito gadu simteni turpinājās Rīgas pilsētas mūru papildi-
nāšana un nostiprināšana, kā arī torņu celšana, un Rīgas apcietinā-

jumus beidza tikai ap 1300. gadu.

Tad arī Rīga iegūst pilnīgi apcietinātas pilsētas izskatu. Lie-

lākā daļa Rīgas torņu un vārtu ir uzglabājušies jau no šī laikmeta.

Mūri gāja no Pulvera torņa gar Torņa ielu, Arsenālu uz pili un šķēr-
soja pili apmēram vidū; no turienes gar Daugavu līdz Minsterejas

ielai, tad pa Minsterejas ielu un tālāk šai virzienā līdz Kalēju ielai,

pa Kalēju ielu gar Rīdziņas malu līdz Smilšu tornim. (Sk. karti.)

Lielākas pārmaiņas Rīgas pilsētas mūros radīja Rīgas pilsētas

cīņa ar ordeni. Arī ordenis bija kļuvis par zemes valdnieku, un

viņa nozīme ar katru dienu palielinājās. Arī ordeņa pils nevarēja

apmierināt ordeņa vajadzības, un tam bija vajadzīgas plašākas tel-

pas. Bet ordeņa pili paplašināt vecajā vietā nebija iespējams. Ga-

rīdznieki un mūki Rīgā jau tā bija aizņēmuši ļoti daudz telpu, un

sevišķi Rīgas apkārtnes labākās vietas: tagadējā Latgales priekšpil-

sēta, Katlakalns, Vēj zaķu sala, Mīlgrāvis atradās garīdznieku rokās.

Tādēļ Rīgas pilsoņiem izdevās 1244. g. saņemt no bīskapa Nikolaja

rakstu, ka aizliegts Rīgā namus un zemes pārdot vai arī novēlēt ga-

rīgiem ordeņiem un baznīcām. Ja grib baznīcām un garīdzniekiem
ko novēlēt, tad nams jāpārdod pilsonim un saņemtā nauda jānodod
baznīcai. Pilsētai ir tiesība atpirkt tādus namus.

Ja jau pilsēta tā rūpējās, lai zemes Rīgā paliktu pašu pilsoņu
rokās, tad ka arī ordeņa īpašumus Rīgā paplašināt ne-

varēja. Tas bija viens no iemesliem, ķas saasināja pilsētas un or-

deņa attiecības un beidzot noveda 13. g. s. beigās pie atklāta kara.

Un šai karā Rīgas pilsoņi vispirms noposta līdz pamatiem ienīsto

ordeņa pili, kas atradās tagadējā Sv. Gara konventa vietā. Arī Rīga

nevarēja vienaldzīgi skatīties, ka pilsētas territorijā atradās sveši

bruņoti spēki.

Tomēr beidzot 1330. gadā, bloķējot Rīgu no visām pusēm, or-

denis piespiež izmērdēto Rīgu kapitulēt. Un pēc šīs kapitulācijas
ordenis piespiež Rīgu celt jaunu pili — tagadējās pils vietā, noplēst

pilsētas mūrus šīs pils rajonā līdz Jēkaba klosterim un bīskapa sētai,

un Rīga apņemas necelt nekādus apcietinājumus nedz mūrus pret

ordeņa pili.
Nu ordenim ir atklāts ceļš uz pilsētu, turpretim pats tas aizsar-

gājis savu pili ar stipriem mūriem. Tā ordenim bija ļoti liela priekš-
rocība varbūtējos konfliktos ar pilsētu, un šo robu pilsētas mūros

pilsēta cenšas aizpildīt pirmā izdevīgā gadījumā. Tāds gadījums
nāk 15. g. s. vidū, kad Rīgas pilsēta kopā ar ordeni cīnās pret bī-

skapu un 1454. g. Rīga dabū atļauju arī pret ordeņa pili uzcelt mūri,
kas sākas no Arsenāla un iet uz Anglikāņu baznīcu. Lai gan atļaujā
teikts, ka šais mūros nav brīv būt torņiem, tomēr pilsēta uzceļ arī

torņus. Ar to atkal Rīgas mūri noslēdzas no visām pusēm, un visi

mūri atrodas pašas pilsētas pārziņā, jo Rīgas pilsoņi ņem savā ziņā

arī Kapitula vārtus, kas veda no bīskapa sētas uz Daugavu.
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Rīgas skats ap 1650. g.

VII nodaļa

Rīgas pārvaldības un namnieku kārtas

izveidošanās

13. g. s. sākumā Rīgas iedzīvotāju sastāvs bija ārkārtīgi raibs.
Lielākā daļa vāciešu, kā krusta karotāji un tirgotāji — iebrauca

Rīgā tikai uz zināmu laiku, un tikai maza daļa apmetās Rīgā uz pa-
stāvīgu dzīvi. Kad krusta karotāji un tirgotāji aizbrauca projām,
atlikušo pastāvīgo Rīgas vācu iedzīvotāju skaits bija ļoti mazs, kā
to vairākkārt apliecina chronists Indriķis.

Bet nebija vēl noskaidrojušās arī attiecības ar vietējiem Rīgas
lībiešu iedzīvotājiem. Lībieši uz pirmiem vācu ienācējiem skatījās
greizi kā uz cilvēkiem, kas atņem viņiem zemi un maizi, un bīskaps
Bertolds šādu mēģinājumu samaksāja ar savu dzīvību. Stāstīdams

par Salaspils aplenkšanu, Indriķis min, ka Rīgā un Salaspilī lielas

bailes bijušas ne tikai no krieviem, bet arī no tiem lībiešiem, kas at-

radušies pilī.

Rīgas lībiešu un vāciešu attiecības pirmā laikā bijušas stipri

vēsas, katrs dzīvojis savā pilsētā un katrs dzīvojis savu dzīvi. Lieta

mainās ap 1206. gadu, kad Rīga kļūst par Vidzemes galvas pilsētu
un atveras tirdzniecības ceļi uz Krieviju. Rīgā saplūst tik daudz

preču un tirgotāju, ka darba pietiek kā lībiešiem, tā vāciešiem. Tie

tirgotāji, kas apmetās Rīgā uz pastāvīgu dzīvi, nemeklē vis sev dzī-

ves vietu aiz vācu Rīgas mūriem, bet apmetās ostai tuvākā lībiešu

ciema territorijā, atpērkot no lībiešiem viņu zemes, šis uzplaukums
nes bagātību ne tikai vācu tirgotājiem, arī daudz vietējo lībiešu

tiek pie mantas kā ar tirdzniecību, tā arī ar vērtīgiem zemes īpašu-

miem, un var nostāties vienādā stāvoklī ar vāciešiem.
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Sākas Rīgas pastāvīgo iedzīvotāju saplūšana vienā Rīgas pilso-

ņu saimē. Pastiprinājās arī latviešu ieplūšana Rīgā, kas Rīgas ze-

mēs bija paguvuši iesakņoties jau priekš bīskapa Alberta laikiem.

Tāpat arī Rīgu apmeklē krievu, zemgaļu, leišu tirgotāji un daļa to

apmetās Rīgā uz pastāvīgu dzīvi. Visi Rīgas pastāvīgie iedzīvotāji
bauda vienādas namnieku tiesības.

Pilnīgi saprotams, ka pie šāda raiba Rīgas iedzīvotāju sastāva

grūti nācās noorganizēt pilsētas pašvaldību. Rīgas lībieši paturēja

savu veco iekārtu, savus vecājos, savus soģus, savu karaspēku.

Tirgotājiem, kas iebrauca Rīgā un piedalījās zemes iekarošanā,

bija savas ģildes un savs karogs. Krusta karotājiem bija savs

konvents. Arī pastāvīgiem Rīgas vācu iedzīvotājiem, liekas, bijuši
savi vecājie. Rīgas iedzīvotāji tā tad dalās atsevišķās grupās,
kam katrai pašai sava pašvaldība, bet kas vēl nav apvienoti kopē-

jā pašvaldībā.

Rīgas bīskaps kā zemes virskungs apvieno administratīvi visas

šīs grupas. Tiešā uzraudzība pār visām iedzīvotāju grupām atra-

dās bīskapa soģa rokās, kam nācās lemt par visiem gadījumiem,
kas skāra dažādu grupu piederīgo intereses. Tomēr ļoti iespē-

jams, ka jau no paša sākuma šim soģim asistēja arī dažādo grupu

vecājie.
Kad Rīgā izbeidzās saspīlētās attiecības starp vāciešiem un

lībiešiem, abu grupu vecājie veido jau Rīgas vecājo institūtu, kas

saņem savās rokās noteikšanu par Rīgas likteņiem. No šī laika do-

kumentos izzūd arī Rīgas iedzīvotāju šķirošana lībiešos un pilso-

ņos, un mēs Rīgā sastopam tikai Rīgas pilsoņus jeb namniekus ar

Rīgas vecajiem priekšgalā, šis Rīgas vecājo institūts tad arī pir-
mā laikā aizstāj Rīgas pilsētas pašvaldību.

Rīgas vecājos mēs sastopam Indriķa chronikā jau 1208. gadā,
kad visi Rīgas vecājie un cienītie vīri pēc neizdevušās uzbrukuma

Smilšu tornis 19. g. s.
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leišiem lemj, ka uz priekšu jāatsakās kopā ar pagāniem piedalīties
kara gājienos. (XII, 3). Tālāk 1210. gadā Rīgas vecājie sūta pa
visu Livoniju sūtņus, uzaicinot tos gatavoties uz kara gājienu
Igaunijā (XIV, 10). Kad Turaidā 1212. gadā līgst mieru ar igau-
ņiem, tur piedalās Rīgas vecājie. (XVI, 1.) Tas nozīmē, ka Rīgas
vecāji jau bija ieguvuši tādu svaru, ka tie ne tikai ir klāt svarī-

gākos Livonijas dzīves momentos, bet paši uz savu roku izsludina

kara gājienus — kā šai gadījumā uz Igauniju.
Šo Rīgas senioru iespaids Vidzemē it sevišķi izceļas, ka vi-

ņiem bija ļoti labi sakari ar Vidzemes latviešiem un lībiešiem.

Šīs sirsnīgās attiecības stipri veicināja tas, ka Rīgas vecājo in-

stitūtā bija arī Rīgas lībieši un varbūt arī latvieši, kas mācēja at-

rast labāku kontaktu ar saviem Vidzemes tautasbrāļiem. Rīdzi-

nieki ar latviešiem un lībiešiem ir tie, kas cīņās ar igauņiem izcīna

svarīgākās uzvaras un kas palīdz viens otram katrā grūtā brīdī.

Un pienāca laiks, kad šai Rīgas vecājo draudzībai ar Vidze-

mes latviešiem un lībiešiem bija jā.zpaužas darbos momentā, kas

izšķīra tālākos Livonijas un Rīgas likteņus.
Tas bija tad, kad bīskaps Alberts līga ar dāņu karali Valdemā-

ru, nonodot dāņiem visu Livoniju, kā arī Rīgu. Liekas, ka orde-

nis par šo lietu ir bijis informēts un tas noticis ar viņa pie-
krišanu. Vienīgais, kas aktīvi uzstājās pret šo līgumu, bija Rīgas

pilsēta, liegdamās padoties šīm lēmumam un noslēdzot savienību

ar Vidzemes latviešiem un lībiešiem pret visiem Māras zemes pat-
stāvības ienaidniekiem, t. i. pret bīskapu un ordeni. Ordenis gan

cenšas šo savienību sagraut, uzbrūkot lībiešu un latviešu vecājiem,
bet pretspars bija tik liels, ka bīskapam ar ordeni bija iāpiekāpjas,
un dāņu karaļa sūtnis spiests ar negodu un bez stūrmaņa atgriez-
ties atpakaļ, jo rīdzinieki ne par viņu, ne par dāņu karali nekā ne-

grib dzirdēt.

Rātes sēde 17. g. s.
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Bet galvenais motīvs šai rīdzinieku enerģiskai cīņi?i pret vācu

varu bija nevis Livonijas patstāvība, bet pašas Rīgas neatkarības

iegūšana. Jo tāds pa.t liktenis, kādu piedzīvoja dāņu soģis, bija

jāpiedzīvo arī bīskapa soģim. Rīdzinieki vairs nevēlējās klausīt

bīskapa soģim, bet gribēja paši sev vēlēt soģi, un bīskaps bija

spiests to atļaut. Un tālākais solis bija kārtīgas pilsētas pašvaldī-
bas noorganizēšana un rātes nodibināšana pēc citu pilsētu parauga.

Arī šo bīskaps ir spiests atzīt.

Nav iespējams konstatēt, kad tieši notika šī pirmās Rīgas rā-

tes konstituēšanās, bet tikai no 1221. gada Rīgas pilsētas pārval-
dība atrodas pašu Rīgas pilsoņu rokās, un 1225. gadā jau Rīgā ir

rātes locekļi (consules) un līgumos piedalās kā konsuli (rātes kun-

gi), tā namnieku saime. Rāte un pilsoņu, resp. namnieku saime ir

aibas pilsētas varas nesējas. Vēl dažreiz dokumentos tiek minēts

arī soģis (advocatus) un sindiks, bet liekas, tas notiek paraduma

dēļ, jo līdz rātes ievešanai dokumentus, kur aizkārtas pilsētas in-

tereses, parakstīja bīskapa ieceltais soģis, un pēc tradicijas soģis

joprojām parakstīja dokumentus arī kad tas bija tikai pilsētas
ierēdnis.

Rāte pirmā laikā ir pilsoņu vēlēta iestāde, un viņas 12 loce-

kļus ievēl uz gadu. Rāte reprezentē pilsētu, bet viņas svarīgākos
lēmumus apstiprina visa komūna, šīs komūnas pilntiesīgos loce-

kļus sauc par Rīgas namnieikiem un viņu vairākums pirmā laikā ir

lībieša.

Jaunā, neatkarīgā pilsētas vadība un koalīcija ar Vidzemes lī-

biešiem un latviešiem tūliņ arī parāda savu spēku. Ordenis šai

laikā bija zaudējis cīņu ar igauņiem, ordeņa pilis Igaunijā bija ie-

ņemtas un ordeņa brāļi nogalināti. Mēģinājumi noorganizēt kara-

spēku pret igauņiem ordenim neizdodas. Tad rīdzinieki kopā ar

saviem sabiedrotiem latviešiem un lībiešiem dodas cīņā un netikai

cīņās pret igauņiem gūst uzvaras, bet izdara vēl plašākus siroju-

mus krievu apgabalos.

Kad ierodas pāvesta legāts Viļums, tad viņam atliekas tikai

klusu ciešot sankcionēt jau notikušu faktu — Rīgas rātes nodibinā-

šanos, kā arī apstiprināt tos ieguvumus, ko jaunā neatkarīgā pil-

sētas vadība panākusi kā pašā pilsētā, tā arī pilsētas apgabalā, kur

visi plašie novadi jau nonākuši šīs jaunās pilsētas vadības pārval-

dīšanā, izņemot Daugavgrīvas klostera, Doma kapitula un dažu ci-

tu klosteru zemes. Kad legāts Modēnas Viļums brauc projām, Rī-

gas pašvaldība ne tikai ir jau oficiāli atzīta, bet Rīgai jau ir ierā-

dīti plaši apgabali un to robežas nospraustas.

1225. gada decembrī legāts Viļums izšķir strīdus starp pilsētu

un bīskapu jurisdikcijas, naudas kalšanas un citus jautājumus. Pil-

soņu uzdevumā sindiks ziņo, ka jau no pilsētas dibināšanas pilso-

ņiem esot piešķirtas Gotlandes tiesības, un ka šīs tiesības paredzot

arī pilsoņu vēlētu soģi.

Bīskaps atbild, ka tiešām no pilsētas dibināšanās Rīgas nam-

nieki baudot Gotlandes tiesības, kā — tiesības atteikties no divkau-

jas, un ir brīvi no uguns pārbaudes. Par pašiem Gotlandes liku-

miem tomēr skaidrības nav.

Pāvesta legāts atzīst, ka Rīgas namniekiem ir tiesības vēlēt

sev soģi, un bīskaps to apstiprina. Bet šim tiesnesim nav pakļauti
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ne garīdznieki, nedz ari ordeņa locekļi ; tāpat arī tos, kas atrodas

bīskapa jurisdikcijā kā lēņu ļaudis, netiesā pilsētas tiesnesis, izņe-
mot gadījumu, kad noziegums vai darījums noticis pilsētas territo-

rijā. Naudas kalšana visādā veida monētās pilsētā ir bīskapa ziņā,
ja šīs monētas ir vienādā vērtībā ar Gotlandes naudu. Pilsoņi ir

atsvabināti no obligātām divkaujām, muitas, pārbaudījuma ar ugu-
ni un krasta tiesībām. Visi, kas vēlas pilsētā apmesties, jāuzņem
namniekos, un tie bauda visas namnieku brīvības. Ja pilsoņiem
izdodas pierādīt, ka vāciešiem Gotlandē ir vēl citas tiesības, tad tie

var izmantot ari šīs tiesības, izņemot tiesības iecelt sev garīdz-
niekus.

No šī Modēnas Viļuma sprieduma vispirms ir jāatzīmē, ka Rī-

gas namniekiem jau pie pilsētas dibināšanās ir piešķirtas Gotlan-

des tiesības. Tas vēl reiz pierāda, ka starp Gotlandi, t. i. Visbiju
un Rīgu ir ģenētiski sakari, un kad Visbijas tirgotāji, apmetoties

Rīgā, joprojām turējās pie Visbijas tiesībām, tad bīskaps viņiem
tās arī piešķīra. Tomēr no tā paša protokola ari redzams, ka te,

■cik liekas, nav vis runa par kādu Gotlandes tiesību kodeku, jo pa-

šiem dalībniekiem nav skaidrības, kas šīs Gotlandes tiesības ir, bet

te, domājams, ir runa par tām faktiskām tiesībām un privilēģi-

jām, kādas Visbijā bauda vācu tirgotāji.
Ka Rīgai nav bijis šāda pilnīga Gotlandes tiesību kodeka, resp.

tas nav pilnos apmēros pieņemts, norāda arī tas, ka tai laikā Rīgai

jau sastāda savu likumu krājumu, ko Rīga. paklausot Tallinas lū-

gumu, nosūta tai ap 1227. gadu. šis likumu krājums nesaskan ar

Gotlandes resp. Visbijas-Rīgas tiesībām, šis krājums, kur ietilpst
48 īsi noteikumi, tomēr nav radies vienā laikā. Daļa uzrakstīta

priekš rātes ievešanas, daļa pēc. Pirmajā daļā sakopoti vairāk

vispārīgi noteikumi, un šī daļa varēja būt arī ņemta no vācu pilsē-

Rīgas vecā rātsnama rekonstrukcija
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tu tiesību krājumiem, turpretim beigās ir vairāki punkti, kas jau
atsaucas uz īpatiem vietējiem apstākļiem. Tādi ir punkti par div-

sievību, ja kāds Vācijā atstāj sievu un šeit ņem otru; tad punkts
par bēgļiem pagāniem.

Tomēr arī šis likumu krājums izrādās stipri nepilnīgs, un

1238. gadā piešķir Rīgai likumdošanas tiesības un atļauj pilsētai
pašai papildināt savus likumus. Par šiem Rīgas likumu papildinā-
jumiem mēs varam spriest pēc tā sauktiem Rīgas-Hapsalas statū-

tiem. Tie rodas šā. Sāmsalas bīskaps 1279. gadā piešķir Hapsalai
Rīgas tiesības, un Hapsala lūdz Rīgu atsūtīt viņai savu tiesību

krājumu. Tas arī notiek, ka Rīga nosūta Hapsalai savus likumus,
kas sadalīti 71 pantā, kur kādi 34 panti ņemti no vecā Rīgas-Talli-
nas krājuma, šis krājums jau sīkāki uzskaita sodus par dažādiem

pārkāpumiem, bet vietējās dzīves īpatnības aizķertas mazāk. Uz

šiem likumiem dibinājās 1294, gada Hapsalas likumi, kur ir daži

tādi panti, kas nav Rīgas krājumā. No tiem minēsim 70. noteiku-

mu: Ja mirst kāds igaunis vai igauņu sieva, kas ir pilsētas nam-

nieks un kas atstāj mantojumu un īpašumu šeit pilsētā un miru-

šajam bērnu nav, tad šo īpašumu manto Hapsalas pilsēta; un tie

igauņi, kas dzīvo uz laukiem, lai tie būtu kā ļaudis būdami, un vai

tie būtu arī brālis, māsa vai cits kāds radinieks, nekā no šī man-

tojuma nesaņem.

13. g. s. beigās ap 1290. gadu Rīga pieņem Hamburgas statū-

tus, bet šie statūti Hamburgas redakcija bija Rīgai nepiemēroti,

kādēļ ķērās pie viņu pārstrādāšanas, ņemot vērā arī vecos Rīgas
statūtus. Rezultātā ap 1300. gadu parādās tā sauktie Rīgas pār-

strādātie statūti, kas paliek uz ilgiem laikiem par Rīgas tiesību

pamatu.
Ir uzglabājies šo pārstrādāto Rīgas statūtu kodeks, ko datē ap

1293. gadu. šis kodeks uzrakstīts uz 62 pergamenta folio lapām

33,5 cm garumā un 23,7 cm platumā. lesiets stipros ozola koka

vākos, kas apvilkti ar ādu un katrā stūrī un vidū atrodas misiņa

apkalumi, šis kodeks glabājas pilsētas archīvā. Tāpat arī dažādos

archīvos ir uzglabājušies daudzie vēlākie šo likumu krājumu

XV, XVI, XVII un XVIII g. s. noraksti. Pārstrādātie Rīgas
statūti sadalās 11 nodaļās: 1) Rātes grāmata. 2) Soģa grāmata.

3) Par lieciniekiem. 4) Mantojumu grāmata. 5) Par ģimenes
dzīvi. 6) Par laulības pārkāpšanu. 7) Par aizbildniecību un testa-

mentiem. 8) Par viltojumiem. 9) Par slepkavībām, ievainojumiem

un apvainojumiem. 10) Par laupītājiem un zagļiem. 11) Par jū-

ras tiesībām.

Pirmā nodaļā bijuši pirmrakstā 25 panti, ar citu roku vēlāk

6 panti pierakstīti klāt, otrā arī 25, un 2 vēlāki, trešā 14+3, ceturtā

16+1, piektā 20 +1, sestā 10+2 (vēlākos norakstos), septītā 9+4,
astotā 7, devītā 24+2, desmitā 8+2, vienpadsmitā 17+5.

Pamata kodeks sākas ar noteikumiem par rātes vēlēšanu, kas

izlaists vēlākos norakstos, jo rātes vēlēšana vairs nenotika pēc šiem

noteikumiem. Noteikumi ir sekojošie:

„Lai ir zināms, ka šie ir Rīgas pilsētas likumi, tā kā tas te ir

rakstīts.

1. §. Rātei, kas vienu gadu sēdējusi, jāvēl jauna rāte, kam

nākošā gadā jāsēž; tam jānotiek svētdienā priekš Miķeļiem un tas
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jāpasludina šai dienā tautas sapulcē. levēlēto jauno locekļu
skaits ir 12.

2. §. Tad birģermeistariem, soģim un kasieriem savs amats

jānoliek, tad jāierodas tiem 12, kas ir uzaicināti nākošā gadā rātē

sēdēt un tiem jāizvēl ir vēl četri jauni locekļi, kas divus tuvākos

gadus nav rātē sēdējuši un nav bijuši amatos (vēlāks ie-

raksts) .

3. §. Pēc tam četri jaunākie no sešpadsmitiem noiet lejā, pie-
aicina klāt dažus no vecās rātes, kādus tie vēlas, un tie no divpad-
smit citiem izvēl divus birģermeistarus.

4. §. Pēc tam tie noiet lejā, pieaicina arī dažus no rātes lo-

cekļiem, kādus tie vēlas, un ievēl soģi un divus kasierus, kas ir go-

dīgi un pilsētai noderīgi.

5. §. Un kad nu rāte ir sastādījusies un noorganizējusies, tā

kā tas te ir aprakstīts, tad šī grāmata rātei ir priekšā jāizlasa, lai

katrs zinātu, ka tam savā tālākā darbā vienlīdzīgi jāipietas kā ar

nabagu, tā ar bagātu."

šis rātes vēlēšanu reglaments mums raksturo to kārtību, kas

pastāvēja Rīgā pie rātes vēlēšanas ap 1300. gadu. Tā ir pārejas
kārtība no vecās, kur visu rāti izvēlēja visa namnieku komūna uz

vienu gadu, uz to kārtību, kad rāte kooptēja pati savus iztrūkstošos

locekļus uz visu mūžu.

Arī 1300. gadā vēl pastāv šī visu namnieku komūnai, bet tai

tikai vēl pieder tiesība noklausīties jauno rātskungu vārdus, bet

vēlēšanas jau izdara nevis šī sapulce, bet vecā rāte. Ir vēl uzgla-

bājies princips, ka rātes locekļus vēlē uz vienu gadu, bet ne visu

mūžu, bet tā kā ir tiesība vēlēt tos pašus, tad saprotams, ka vēlēja

paši sevi, un ar to bija sagatavota pārejai, ka rātskungu ievēl amatā

uz visu mūžu. Tomēr pārstrādātos Rīgas statūtos ir vēl noteikums,
kas garantē rātes sastāva atjaunošanos. Vecai rātei, kur ieiet seš-

padsmit rātskungi ir tiesība izraudzīt tikai 12 savus pēcnācējus.

Pārējos četrus ievēl jau 12 jaunie rātskungi, un pie tam tiem nav

tiesības tos izraudzīt no vecās rātes locekļiem, ne arī no ļaudīm,
kas stāv pilsētas amatos, šiem četriem jauniem rātskungiem jānāk

no ārienes, no ļaudīm, kas vismaz divus pēdējos gadus nav rātē

sēdējuši. Tā tad rātē katru gadu nāca klāt vismaz ceturtā daļa,
t. L četri jauni locekļi.

Šiem jaunajiem locekļiem rātē bija svarīga tiesība, tie vieni

paši vēlēja jaunos birģermeistarus. Šī tiesība- jaunākajiem četriem

rātes locekļiem paliek arī turpmāk. Arī soģus un kasierus rāte ne-

vēl pati. Tos uzaicina un ieceļ birģermeistari.

Taļjā pašā kodekā ierakstīti arī vēlāki noteikumi par rātes vē-

lēšanu, šie noteikumi nosaka, ka rāte nav jāvēl katru gadu, bet

tikai tad, kad rāte atrod par vajadzīgu uzaicināt jaunus rātes lo-

cekļus. Par to ātrālk publikai jāzina un tas jāizdara svētdienā priekš

Miķeļiem. Tad četri jaunākie locekļi ievēl divus birģermeistarus un

birģermeistari ieceļ soģi un kasierus. Birģermeistarus arī nozvē-

rina. Par četru jaunu locekļu vēlēšanu, kas pie vecās rātes ne-

pieder, nav vairs nekas minēts.

Rātes locekļu skaits 13. g. simteņa* vidū ir 12, vēlāk 16.

Pirmā pārstrādāto likumu nodaļa runā par rātes kompetencēm

un par rātes lēmumu ievērošanu. Pašu rātes darbību aizkar daži
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punkti, kā piem. 1., kur noteikts, ka rātes lēmumus pieņem ar balsu

vairākumu. Tālāk par rātes iekšējo kārtību runā no 26.—31. pp.,

kas ierakstīti vēlāk un liekas ņemti no namnieku runām.

Šais paragrāfos noteikts, ka katram rātskungam uz birģermei-
stara lūgumu jāierodas kaut kurā pilsētas vai pilsētas apgabala

vietā, kur tas vajadzīgs, un ja tas neierodas, tad jāmaksā trīs su-

draba markas soda. Ja rātskungs saka otram, ka tas melo, vai ka

tas nav patiesība un to dzird divi rātskungi, tad tam jāmaiksā trīs

sudraba markas; ja ir lietots kāds vēl stiprāks vārds, tad par sodu

lemj rāte. Ja rātskungs ir vesels un var aiziet un stāvēt baznīcā,
tad tam jāierodas arī uz rātes sēdēm; ja neierodas, tad jāmaksā
3 ores. Ja tas neierodas uz otru aicinājumu, tad tam jāmaksā viena

sudraba marka. Ja tas neierodas uz trešo aicinājumu, tad tam nav

vairs tiesības rātes namā iennsties. Ja viņš ierodas uz trešo

nājumu, tad tam marka jāņem līdz.

Statūtu 29. un 31. paragrāfs nosaka uzņemšanu nomniekos. Ja

kāds grib iegūt namnieka tiesības, tad tās var iegūt par 12 orēm.

Ja kāds namnieks izstājas no pilsonības, tad tas samaksā nākošo

nodokli, un ja tas vēl joprojām pēc tam tirgojas, tad tam jāmaksā

tāpat 'kā pārējiem namniekiem.

Ja šai pilsētā ir kāds namnieks. kas nodzīvojis šeit gadu un

dienu, un ja ierodas kāds un paziņo, ka tas ir viņa cilvēks, pieprasa

to sev un pierāda ar lieciniekiem, tad ja tas diviem rātskungiem ar

lieciniekiem var pierādīt, ka tas gadu un dienu šeit nodzīvojis kā

Rīgas rātslaukums 19. g. s. sākumā
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namnieks un nekādi pieprasījumi šai laikā nav bijuši, tad šis pie-
prasījums viņu nedrīkst skart nekādā ziņā.

Ir kāda atzīme, ka 1543. g. 2. novembrī rāte esot gada un vienas

dienas vietā nolikusi divgadīgu termiņu, kad varēja pieprasīt ne-

brīvu cilvēku atpakaļ. Līdz tam laikam tā tad varēja namniekos

iestāties katrs, kas samaksāja 12 ores, neatkarīgi no tā, vai tas

bija brīvs vai dzimtcilvēks. Nebija vajadzīgs arī, ka namnieks būtu

nama vai zemes īpašnieks. Namniekam vajadzēja būt tikai Rīgas
pastāvīgam iedzīvotājam un maksāt zināmas nodevas. Rīgai bija
arī tiesības piespiest ierakstīties namniekos tos, kas šeit apmetās
un nodarbojās ar tirdzniecību vai arī ar amatu, jo tikai namnie-

kiem bija tiesība izlietāt namnieku pārtiku, un ja kāds svešnieks

namnieku pārtiku gribēja izlietāt ilgāku laiku, tad tam bija jāie-
rakstās namniekos. Saprotams, ka vietējām tautībām — lībiešiem,

latviešiem, leišiem un citiem nebija nekādu ierobežojumu. Ļoti
daudzi dati liecina, ka latviešu un lībiešu namnieku skaits sākumā

un arī vēlāk ir stipri liels, jo bez vietējiem lībiešiem un latviešiem

uz Rīgu plašā mērā plūda latvieši kā no Vidzemes, tā arī Kur-

zemes. .

Rātes sēdes notika piektdienās. Rātes sēdes bija slēgtas un

atklātas. Par segtajām sēdēm rātskungiem nebija brīv nekā iz-

paust. Atklātajās sēdēs kārtoja īpašumu lietas, liecinieku pielai-
šanu v. t. t. Rātskungs nepiedalījās sēdēs, kur lēma par viņa rad-

nieku lietām, tāpat divi tuvi radinieki nevarēja būt rātes locekļi.
Otrā pārstrādāto statūtu nodaļa veltīta soģa (fogta) tiesībām.

Pie soģa sēž klāt rātskungi, kā uzdevums ir sekot, lai tiesā visi va-

rētu atrast taisnību. Aizstāvjiem ir noteikta takse, gadījumos, ja
draud nāves sods, tas saņem 6 ores, ja miesas sods,'tad 4 ores,

vienkāršās prāvās 4 Lībekas pfeniņi. Ar nāves sodu aizliegts pa-

šam noziedznieku tiesāt.

Soģa vēlēšana ir pilsētas rokās, sākot ar 1221. gadu. Līdz tam

laikam visas lietas Rīgā tiesāja bīskapa soģis, kam kopā ar tiesas

pilnvarām bija nodotas arī administrātora tiesības. 1225. gadā bī-

skaps Alberts ar pāvesta legātu Viļuma lēmumu nodod tiesas sprie-
šanu Rīgas pilsoņu vēlētam soģim, kam ir tiesības visās pilsētas

iedzīvotāju lietās. Tomēr viņam nav padoti garīdznieki, ordeņa lo-

cekļi un slimnieku kopēji, tāpat arī krusta karotājiem ir pašiem

savs tiesnesis. Arī svešajiem tirgotājiem ir tiesības savas lietes

nodot pašu tiesnesim, bet lietas ar pilsoņiem kārto pilsētas soģis.

Soģis pie rātes nepieder, bet ir rātes ierēdnis. Tiesu lietas viņš
kārto neatkarīgi no rātes, bet viņam ir piesēdētāji rātes locekļi, un

rātei ir tiesības dot vispārējos norādījumus tiesu lietās.

Pati rāte prāvu tiesāšanā nepiedalās, lai gan vēlāk tā uzņemas

virssoģa pienākumus, un vajadzības gadījumā atceļ soģa sprie-
dumus.

Ap 1300. gadu soģi vairs nevēl visa komūna, bet to ieceļ rāte.

Arī soģa amata pienākuma laiks uz gadu atkrīt, un soģi darbojas
savā amatā ilgākus laikus.

Soģi apstiprina amatā bīskaps, bet arī ar laiku šī apstiprināšana

kļūst tīri formāla, jo soģis var stāties darbā arī bez apstiprināša-

nas. Vēlāk, kad izceļas strīdus starp ordeni un bīskapu par virskun-
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dzību Rīgā, šī apstiprināšana pavisam atkrīt, un pārraudzība par
tiesu lietām galīgi pāriet rātes rokās.

Sīkāku tālāko Rīgas pārstrādāto statūtu nodaļu iztirzājumu, kas

aptver Rīgas vispārējas tiesības, sniegsim šīs nodaļas beigās.
Pašu Rīgas dzīvi daudz vairāk raksturo tā sauktās namnieku

runas (burspraken).

Rīgas pašvaldība sastāv no namnieku komūnas un rātes. Rīgins
faktiskais saimnieks ir visa Rīgas komūna, un rāte ir šīs komūnas

izpildu orgāns. Arī tad, kad jau rātes tieša vēlēšana izslīd no ko-

mūnas rokām, un rāte sāk savu sastāvu papildināt ar kooptāciju,
tomēr rātes vēlēšanu rezultāts ir jāpaziņo Rīgas namniekiem no rā-

tes nama balkona un tikai pēc šī paziņojuma jaunie rātskungi var

stāties savos amatos. Ar to arī rāte apliecina, ka jaunas vēlēšiamas

rāte ir izdarījusi visu namnieku uzdevumā, un šīs vēlēšanas komū-

nas locekļi ir sankcionējuši.
Tomēr ar to vien, ka komūna bija izlaidusi no savām rokām

rātes vēlēšanas, tā nebūt nebija nodevusi visu varu rātes rokās.

Rāte varēja vadīt pilsētu tiklai tais robežās, ko noteica likumi un

paradums. Visos ārkārtīgos gadījumos lietas izšķīra komūna. Rā-

tei bez komūnas nebija tiesības uzņemties ne jaunu saistību, ne

arī aplikt pilsoņus ar jauniem nodokļiem. Kad., piem. 1330. gadā

Rīga padodas ordenim, par to lemj nevis rāte, bet namnieku pilnā sa-

pulce. Un sevišķi Rīgas pirmajos pastāvēšanas laikos komūna uzma-

nīgi seko rātes darbībai un aktīvi iejaucas rātes darbībā, kad tā pār-

kāpj savas pilnvaras. Viens no tiem jautājumiem, ko namnieku ko-

mūna ilgus laikus patur savās kompetencēs, ir zināmu noteikumu

izstrādāšana, kas rēgulē vietējo pilsētas dzīvi.

Pirmie šie noteikumu sakopojumi 13. g. s. tiešām ir izstrādāti

namnieku kopējās sanāksmēs, un šo sanāksmju pieņemto noteikumu

sakopojumu nosauca par namnieku runām (Burspraike.) Katru

gadu pie rātes vēlēšanām pilsoņu si.pulcei šos noteikumus nolasīja

priekšā, un katrs grozījums, kas bija ievests šais namnieku runās,

bija jāapstiprina namnieku sapulcei.
Šīs namnieku runas minētas jau 13. g. simteņa vidū, bet šo

namnieku runu vecākie teksti ir uzglabājušies tikai no 14. g. s. vi-

dus. Tā kā šo namnieku runu teksti ir ļoti konservātīvi, tad Mela

daļa no šiem noteikumiem cēlušies jau 13. g. s. un tie mums dod

iespēju dziļāk ieskatīties šā laika Rīgos dzīvē.

Šīs namnieku runas ir uzglabājušās no 1376. gada ar 42 punk-

tiem, tad no 1384. gada ar 60 punktiem, no 1399. gada ar 46 punk-

tiem, no 1405. gada ar 48 punktiem, no 1412. g. ar 83 punktiem, tad

dažas nedatētas 15., 16. un 17. g. simteņa namnieku runas.

Atstāstīšu šeit pēdējās 17. g. s. saturu, kur jau noteikumi sa-

kārtoti sistemātiskā kārtībā, un ko lasīja no rātes balkona vēl

19. g. simtenī. (J. Napiersky. Die Quellen des Rig. Stadtrechts

p. 238—250).

1. Vispirms rāte uzdod katram ar cienību runāt par kungiem

un valdniekiem, par dāmām un jaunkundzēm, par pilsētām

un vinu rātēm.

Šī panta pirmās runās nav, bet pirmo reiz tas ierodas

1412. gada msmnieku runās, un tur rātes vietā ir ordenis

un viņas mestrs; bet rāte parādās tikai 16. g. s. runās.
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2. Nevienam nav tiesības citu pret likumu aizsargāt.
3. leķīlātas lietas var izpirkt tikai sešu nedēļu laikā.

4. Ja kāds pilsonis atstāj pilsētu, tad tam jāatstāj pilsētai
Vio mantas.

5. Nevienu testāmentu neapstiprina, ja tai nav novēlēta kāda

summa baznīcām un skolām.

6. Kamēr nama pirkšanu rāte nav apstiprinājusi, nekā nedrīkst

būvēt.

7. Ātrāki nedrīkst neviens nekustāmu īpašumu pārdot, kamēr

tas nav pierādījis savas īpašuma tiesības.

8. Par nomas dārziem un zemēm priekšpilsētā noma jāmaksā

kārtīgi.
9. Neviens nedrīkst otra kaļķus, akmeņus un malķu ņemt bez

viņa ziņas, jo citādi tas ir zagts.

Nākošā noteikumu grupa ir par drošību uz ielas.

10. Vakaros uz ielām nav brīv traci taisīt un bļau-
stīties.

11. Nav brīv arī pa ielām jādelēt.
12. Vastlāvjos un kāzās, kā arī citā laikā nav brīv rādīties uz

ielas maskās, ar aizsegtu ģīmi un pārģērbtās drēbēs, kā

arī ar ieročiem pa ielām apkārt skriet, jādelēt un braukāt.

13. Visi vīna, alus, medus un degvīna krogi jāslēdz pulksten 9

vakarā,
14. Mācekļi un jauni kalpi, sevišķi kas par algu kalpo, ne-

drīkst ieročus nēsāt.

15. Katram jāuzmana sava uguns, un ja ugunsgrēks iz-

ceļas, tad katram jāierodas ar spaiņiem un ķekšiem glāb-
šanas darbos.

Tālākā grupa runā par tīrības uzturēšanu pilsētā.

16. Nav brīv netīrumus gāzt Rīdziņā, grāvī, uz ceļiem vai ziemā

uz Daugavas.
17. Tāpat arī nav brīv gāzt gružus pie pilsētas mūriem ne iekš-

pusē, ne ārpusē.
18. Mēslus nav brīv sviest uz ielām, bet tie jāizved.
19. Ja kāds Daugavā un attekās tur malku, tad nedrīkst no-

slēgt ceļus.
20. Balastu nedrīkst izmest uz bulvāriem un visciešāki noliegts

to sviest Daugavā.
21. Katram savi lopi jātur ieslēgti.
22. Pilsētā nedrīkst turēt cūkas un tās kaut uz ielas.

23. Bez ķemerejas un zemes fogta atļaujas neviens nedrīkst

būvēties pie ārpilsētas ceļiem.

Tālāk nāk noteikumi par tirdzniecību.

24. Nevienam nav brīv pirkt preci ārpus parastām vietām.

25. Nav brīv pirkt preci ārpus pilsētas, uz ceļiem, kas ved

uz pilsētu.
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26. Arī zemniekiem jāļauj brīvi ierasties pie sava saimnieka;
ja viņam saimnieka nav, tad tam jāļauj ar savām mantām

uz tirgu braukt.

27. Tāpat nav brīv ātrāki paņemt tās mantas, ko zemnieks

tirgū pārdod, kamēr nav salīgts, un katram jātirgojas ar

zemnieku tā, lai par to nekādas sūdzības neceltos.

28. Nav brīv arī iziet aiz vārtiem un uzpirkt lopus atkalpār-
došaned.

29. Divas nedēļas priekš un pēc Mārtiņiem miesniekiem nav

brīv lopus pirkt, un pēc veciem noteikumiem lopu iepirk-
šanā šai laikā priekšroka ir pilsoņiem).

30. Nevienam nav brīv agrāki ierasties uz kuģa, kamēr tas nav

pie krasta piestājies.
31. No kuģiem, kas no jūras ienāk, nevienam nav tiesības pirkt

zirgus, kamēr pilsētas staļļu kungs tos nav apskatījis.

32. Nevienam nav brīv pirkt baļķus, kas pa Daugavu nāk lejup,
kamēr pilsētas ķemerejas kungs nav iepircies pilsētas vaja-
dzībām.

33. Nevienam nav brīv būvbaļķus pirkt atikalpārojošanai.

Par atkalpārdošanu, pārtikas līdzekļiem un zivīm.

34. Kad kāds sapircdes plekstes (butes) un žāvētas zivis atkal-

pārdošanai un ierodas kāds pilsonis, tad tam ir tiesības pa-

ņemt par pašcenu tik daudz zivju, cik viņa uzturam vaja-

dzīgs.

35. Atkalpārdevēji un svešnieki, kas ieved plekstes un žāvētas

zivis, drīkst tās pārdot tikai krastmalā.

Rīgas rātslaukums 19. g. s. sākumā
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36. Ja kāds svešnieks ieved pārtikas līdzekļus, zivis vai gaļu,
tad tā viņam pašam jāpārdod un viņš to nedrīkst pārdot tair

citu palīdzību.
37. Nevienam atkalpārdevējam nav brīv šeit zivis iepirkt tālā-

kai pārdošanai, izņemot tos, kam pašiem šeit ir pārdotavas.
38. Nevienam nav brīv pirkt vairāk lopu, sviesta, žāvētu zivju,

siera un citu pārtikas līdzekļu, kā tas viņa mājas vajadzī-
bām ir nepieciešams.

39. Arī neviens zellis nedrīkst vairāk labības, medus, apiņu un

citu pārtikas preču iepirkt vairāk, kā tas kunga namam ir

nepieciešams.

Par pareizu mēru, svaru un precēm.

40. Katram jāskatās, lai tas no laukiem ievestu pareizu preci,
bez kādiem viltojumiem.

41. Ja nopērk labību, kas augšā labāka kā apakšā, tad pircējs
var paņemt tikai labāko.

42. Nevienam pilsonim, ne zellim nav brīv izvest nešķirotus un

nenosvērtus kaņepājus, tāpat kaņepājus, kas šķiroti kā

pakulas, drīkst pārdot tikai kā pakulas.
43. Tāpat tiem, kas ar svariem un mēriem apkārt staigā, ir pa-

reizi jāmērī un viņu mēri un svari katru gadu jāpārbauda.
44. Siļķes nav brīv citādi pārdot, kā ar tā vārdu, kas tās ķēris

un sālījis, tāpat arī drēbes ar tā vārdu, kas tās audis.

45. Siļķu mucām jābūt pietiekoši lielām pēc Rostokas mēra un

jābūt labi ncblīvētām un pilnām.
46. Arī sāli nav brīv citādi pirkt un pārdot no kuģiem, pagra-

biem un pārdotavām, kā tikai ar jauniem pilsētas mēriem.

47. Visas Vidzemes pilsētas ir vienojušās, ka nederīgu sāli nav

brīv ne zemē ievest, ne izvest.

48. Tāpat ir vienojušās, ka kabeļu dzijas nedrīkst šai zemē

vērpt no atkritumiem.

49. Ja kāds ieved kalumus, tad tos neviens nedrīkst pirkt ne

pārdot, kamēr tos nav apskatījis zeltkaļu meistars.

50. Tāpat nevar ievest vīnus, ja tos vīnu kungs iepriekš nav

nogaršojis.
51. Aizliegts pārdot tik lielas preču partijas, kas pārdevējam

nemaz nav un ko viņš arī nezin kur dabūt, kā tas bieži dzē-

rumā notiek.

Zeļļu un svešnieku tirgošanas.

52. Nevienam nav tiesības izlietāt namnieku pārtiku, ja tas nav

ieguvis namnieka tiesības.

53. Personas, kas ar sievām ieguvušas īpašumus vai pilsonību,

var uzturēties pilsētā tikai kā viesi.

54. Nevienam namniekam nav brīv atvērt vairāk kā divas pār-

dotavas.

55. Nievienam viesim nav brīv atvērt pilsētā pārdotavu.

,56. Vienīgi namniekiemi, kam ir nekustāmi īpašumi, brīv alu da-

rīt pārdošanai.



57. Tāpat arī vdesdim nav brīv pieņemt kalpus (zeļļus'), kas viņa
uzdevumā tirgojas pilsētā un ārpus pilsētas.

58. Nevienam namniekam nav brīv izīrēt zeļļiem dzīvokļus.
59. Nevienam namniekam ne zellim nav brīv atlīdzināt kuģinie-

kiem un svešiem dažādus izdevumus, kā svaru naudu, iz-

kraušanas naudu v. t. t.

60. Nevienam zellim nav brīv pirkt no kuģiem sāli un siļķes,
bet tas jāņem no namnieku pagrabiem, tāpat arī namnieks

nevar pārdot zeļļiem un svešiem sāli un citas mantas, kas vēl

nav novietotas noliktavās.

61. Nevienam skotam ne arī citam svešniekam nav brīv preces

mazumā pārdot, bet tās vairumā jāpārdod vietējam nam-

niekam un tirgotājam, izņemot tās 14 dienas pavasarī un

14 dienas Miķeļos, kas atļautas brīvam tirgum, un pēc šiem

tirgiem tiem mantos jāievieto noliktavā, tās vairumā jā-

pārdod vai arī jāizved.
62. Tāpat viesiem nav tiesības iekurt savu pavardu, bet tiem

pie namniekiem jāuzturas un pie viņu galda jāēd.
63. Kuģiniekiem un svešniekiem, kas ierodas no jūros ostā, jā-

pārdod savas preces 14 dienu laikā.

64. Svešiem faktoriem un liģeriem, kas arī pa ziemu šeit pa-

liek, jārīkojas saskaņā ar tirdzniecības noteikumiem.

65. Faktoriem savas mantas vairumā jāpārdod namniekiem,
tiem nav brīv monopolus dibināt, preces ilgāki par 14 die-

nām turēt un ziemā ar faktoriju nodarboties.

Par saderināšanos, namnieka tiesībām, viesībām.

66. Aizliegts slepeni saderināties un laulāties.

67. Aizliegtas laulības radu starpā.

68. Kas grib apmesties pilsētā, tam vispirms jālūdz rātei, lai

piešķir namnieka tiesības.

69. Katram namniekam jāstaigā pilnā apbruņojumā, tāpat tam

jāiegādā seši ādas spaiņi.
70. Viesībās, krustībās un ar izgreznojumiem jārīkojas tā, kā

tas noteikts rātes dzīru un drēbju noteikumos.

Par amatniekiem.

71. Amatniekiem, kas staigā apkārt, būs savu darbu labi izdarīt.

72. Mūrnieki un namdari nedrīkst vairāk darba uzņemties, kā

tie tiešām var padarīt.
73. Ja kāds apņemas darbu pildīt un to nedara, tad sods

30 markas.

74. Namdariem bez pilsētas atļaujas nav brīv apstrādāt pilsētas

būvbaļķus.
75. Maizniekiem, kas grib cept veģus, jācep arī bulkas. kārtīga

rudzu un ēdama maize, un darbs labi jāpadara.

Par nevāciem-māju kalpiem un meitām.

76. Nevāciem nav brīv pirkt un pārdot tirgotāju mantas.

77. Neviens nevar tirgoties nevācu uzdevumā ne arī sabiedrībā

ar tiem.
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78. Neviens nevācs nevar darīt alu un medu pārdošanai, ne arī

ar medu tirgoties.
79. Nevienam mājas kalpotājam nedrīkst būt dzīvoklis un pa-

grabs ārpus kunga mājas.

80. Tāpat arī sievām un meitām ar aizdomīgu dzīves veidu —

nav brīv dzīvot savos dzīvokļos, bet īrētos.

Dažādi.

81. Ja kāds parādu dēļ aizbēg un paņem mantu līdz, tam šī

manta ir zagta.
82. Ja kāds ļaunprātīgi vai vieglprātīgi bankrotē, tad tas pie-

līdzināms zaglim, un trijās Livonijas pilsētās tas nedrīkst

uzturēties.

83. Lai novērstu pārpratumus, katram, kas grib aizņemties
naudu uz nekustāmu īpašumu, tas jāieraksta rātes grā-

matās.

84. Gada rentes jāiekasē noteiktā laikā.

Namnieku runās visvairāk ir to noteikumu, kas rēgulē tirdznie-

cību. Tirdzniecība nebūt vairs nav brīva, tā ir jau tirgotāju — vie-

tējo pilsoņu privilēģija. Tirgotāju-viesu tirdzniecība jau ir stipri

aprobežota. Tam nav tiesības tirgoties ar vietējiem iedzīvotājiem,
kā vāciem, tā arī nevāciem. Tie drīikst tirgoties tikai vairumā, šie

noteikumi ir jau 1376. gada namnieku runās. Tāpat tiem nav brīv

pirkt Rīgā tādas preces, ko tie tepat grib pārdot.
Tomēr daudzi dokumenti rāda, ka bija grūti panākt to, lai sve-

šie viesi netirgotos savā starpā, bet visa tirdzniecība notiktu taM

ar Rīgas tirgotāju starpniecību. Ļoti bieži: atkārtojas vel 16. g. s.

Poļu žīdi Rīgas rātslaukumā 19. g. s. sākumā
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sūdzības, ka krievi pārkraujot preces no savām strūgām tieši jūras
kuģos, neizkraujot tās malā un nenosverot. Tāpat arī svešie tirgo-
tāji tirgojoties Rīgas ielās un atņemot Rīgas pilsoņiem viņu pārtiku.
Visvairāk sūdzas par krievu un 16. g. s. arī holandiešu tirgotājiem.

14. g. simtenī Rīgas tirdzniecība sarežģījas arī ar Hirmzas sa-

vienības privilēģijām. Hanzas savienībā ieejošās pilsētas piešķīra
viena otrai šo pilsētu tirgotājiem dažādas privilēģijas, ko nebaudīja
to svešo tautu tirgotāji, kas Hanzā neiegāja. Bija jāšķiro vācu

resp. Hanzas tirgotāji no svešiem nevācu tirgotājiem.
Hanzas iespaids Rīgas namnieku runās mi:nāms jau 14. g. s.

beigās, 1412. g. Hanzas noteikumi ir gan vēl vispārīgi. Nav brīv

siļķu mucas taisīt mazākas kā Rostokā, tās kārtīgi jāblīvē, niav brīv

pirkt tirgotājiem nolaupītas mantas, nav brīv atbalstīt jūras laupī-

tājus, tā sauktus vitautu brāļus. Tāpat arī aizliegts preci ieķīlāt
un kuģus pārslogot.

Bet jau nākošā 15. g. s. namnieku runās ir noteikumi, ka ne-

vienam, ķas nepieder pie Hanzas pilsētām, nav brīv savas mantas

glabāt pilsētā ilgāki kā trīs mēnešus. Tāpat arī tiem nav brīv pa-

likt nevienā Hanzas pilsētā pa ziemu. (Napierskv VI. 83—85.)

Nākošās runās, kas uzrakstītas 16. g. s. sākumā (Napiersky

VII. 87—94), nāk ķlāt jau citi noteikumi. Nevienai Hanzas pilsē-
tai nav tiesības svešas tautas piederīgos pieņemt mācībā, tāpat pie-

ņemt svešus kuģotājus. Jau agrāk parādās noteikums, ka valodas

nav brīv nekur citur mācīt, ka tikai Hanzas jūras pilsētās. Ar to

Hanza vēlas noslēgties no pārējo —
kā vācu, tā nevācu pilsētu kon-

kurences un tiem liegt mācīties to tautu valodas, t. i. krievu un leišu

valodu, ar ko visvairāk tirgojāsl. Tāpat arī nedrīkst ne krievus, ne

leišus, ne arī kādas citas tautas piederīgos, pat zviedrus un holan-

diešus pieņemt par Hanzas tirgotāju mācekļiem un palīgiem, lai tie

neiepazītos ar šīs tirdzniecības noslēpumiem un paši nesāktu tirgo-
ties patstāvīgi.

Preces drīkst pārdot un sūtīt tikai pie Hanzas piederīgiem,, iz-

ņemot siļķes, vīnu, alu un tam līdzīgas preces, ko var sūtīt katram.

Nevienu, kas dzimis ārpus Hanzas un svešā tautā, turpmāk ne-

var uzņemt nevienas Hanzas pilsētas pilsoņos un tas tur nedrīkst

izmantot Hanzas tirgotāju privilēģijas; ja tādi tagad tur ir, tiem

jāapņemas, ka tie netirgosies ne ar vienu, kas stāv ārpus Hanzas.

Ar vīģēm un rozīnēm jātirgojas uz svara. Arī zeltā un sudrabā

nedrīkst būt krāpšana un tas jāaplēš uz svara.

Ar ikrieviem nedrīkst tirgoties uz kredita. Tirdzniecību ar krie-

viem skar namnieku runās vēl daži punkti. Nav brīv krieviem izīrēt

noliktavas un pagrabus ilgāki kā uz četrpadsmit dienām, nav brīv

par tiem maksāt krauširinas un svēršanas naudu.

Tas viss raksturo Hanzas cenšanos sagrābt savās rokās visu

tirdzniecības monopolu, un šīs Hanzas tieksmes atfcnlsojas arī Rīgas

tirgotājos. Bet to nolūks jau bija saņemt pilnīgi Rīgas rokās visu

tirdzniecību Daugavas baseinā un arī ar Novgorodu, piemērojot Han-

zas tirgotājiem tos pašus noteikumus, ko Hanza lietāja pret tirgo-

tājiem ārpus Hanzas.

Un tiešām, kad si:iira Hanza, tad, piem., noteikums par visu

preču pārdošanu divi nedēļu laikā, kas Hanzas laikā ķēra tikai krie-

vus, tagad attiecināts uz visiem viesiem, t. i. sviešiem tirgotājiem.
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Noslēdzot tā tad Rīgas tirdzniecību svešiem tirgotājiem, brīvas

tirdzniecība palika tiem tikai tirgus laikā, tā sauktajā Miķeļu tirgū.

Bet mantas, kas tirgū nebija pārdotas, bija vairumā jāpārdod vie-

tējiem tirgotājiem, vai arī īsā laikā jāizved atpakaļ.

Bet ierobežojumi tirdzniecībā bija arī vietējiem iedzīvotājiem.

Tirgošanas tiesība pieder visiem „besetene borger", t. i. visiem pil-

soņiem, kam ir nekustāms īpašums vai arī patstāvīga nodarbošanās.

Izslēgti ar to ir visi mājkalpotāji un algādži, un namīpašniekam ir

stingri aizliegts kādam mājkalpotājam izīrēt dzīvokli vai noliktavu.

Tā kā šie mājkalpotāji un algādži paivisti ir latvieši, tad tirdzniecī-

bas aizliegums ar tirgotāju mantām ir apzīmēts kā tirdzniecības aiz-

liegums nevāciem.

Tomēr latviešiem, kas bija zemes īpašnieki, ir tādas pašas tie-

sības tirgoties kā vāciešiem un
vairākās vietās namnieku runās

līdzās vācu tirgotāju palīgiem. (knechte) min arī nevācu, t. i. lat-

viešu zeļļus, kas nozīmē, ka latviešiem ir atļauts mācīties un tapt

par profesionāliem tirgotājiem.

Tirgotāju kārta Rīgā noslēdzās šaurā nacionālā un sociālā kasta

tikai 17. g. s., un Rīgas pilsoņiem, neatkarīgi no tā, vai tas vācietis,

vai latvietis, ir arvienu tiesības iesākt tirdzniecību un kļūt par pro-

fesionālu tirgotāju. 1
To pilsoņu tiesībās, kas ar profesionālu tirdzniecību nenodarbo-

jās, arvienu paliek tiesības iepirkt no pirmām rokām visas mantas,

kas nepieciešamas mājas vajadzībām. Tomēr iepirkt pārtikas lī-

dzekļus vairāk kā pašu vajadzībām, parastiem namniekiem noliegts.

Ir pk pilsoņiem dažās vietās lielākas priekšrocības kā tirgotājiem.

Piem., ja tirgotājs nopircis kādu zivju partiju un ierodas pilsonis,

tad tam ir tiesības paņemt par iepirkšanas cenu tikdaūdz, cik viņa

mājas vajadzībām nepieciešams. Tāpat arī ap Miķeļiem veselu mē-

Leiši uz Daugavas ledus. 19. g. s.
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nesi miesniekiem nav tiesības pirkt lopus, kamēr tos nav iepirkuši
pilsoņi savām vajadzībām.

Laucinieku tiesības uzvest tirgū savus ražojumus un tos brīvi

pārdot — ari šai laikā nav aprobežotas, un namnieku runās ir vai-

rāki noteikumi šīs laucinieku tiesības aizstāvēšanai. Tā kārtība,
kad lauciniekiem noliedza uz tirgu vest savus ražojumus, bet tiem

visd ražojumi jāpārdod tā sauktiem zemnieku tirgotājiem, nāk

vēlāk.

Tā tud sākumā Rīga saviem pilsoņiem cenšas sagādāt pēc ie-

spējas lielu iepirkšanas brīvību, un arī ierobežo tirgotāju rīcību tur,
kur tā varētu kaitēt pilsētas iedzīvotāju interesēm.

Ar to arī izskaidrojama tā lielā vērība, ko namnieku runas pie-

griež uzpircēju izskaušanai. Uzpirkt mantas uz ceļa, ārpilsētās,
māju vietās, pie pilsētas vārtiem bija stingri noliegts ne tikai pa-
šiem tirgotājiem, bet arī viņu vācu un nevācu palīgiem. Tomēr uz-

pirkšana ir tik ienesīgs amats, ka ne ar kādiem priekšrakstiem to

nevar izskaust, un sūdzības un prasības sevišķi par priekšpilsētu

iedzīvotājiem, lai šīs spekulantu ligzdas priekšpilsētā nojauc, ir ļoti
bieži sastopamas. Noiet pat tik tālu, ka ap 17. g. s. priekšpilsētās
ne tikai latviešiem, bet arī vācu namniekiem atņem tiesības tirgo-
ties un stingri noraida katru vācu priekšpilsētas namnieku mēģinā-
jumu šīs tiesības atjaunot.

Ir dažas nozares, kur p;.ti pilsēta patur sev tirdzniecībā priekš-
rocības vai arī monopolu. Tas vispirms ir ar buvbaļķiem, ko brīv

pirkt tikai tad, kad rāte iegādājusies tos pilsētas vajadzībām un

pilnīgi aizliegts ir baļķus pirkt tālākai pārdošanai. Nav brīv pirkt

ārzemju zirgus ātrāk, kamēr tos rātes staļļa kungs nav apskatījis.
Tomēr namnieku runās vēl nav tās stingrās rātes kontroles,

kādu par visām eksporta precēm vēlāk ieved Rīgā, lai nodrošinātu

Rīgas precēm labu slavu ārzemēs. Ir gan jau noteikumi par preču

viltošanu, tad par kārtīgu svaru un mēru pārbaudīšanu, un svēršana

un mērīšana jau nodota zināmu personu, latviešu amatu locekļu, ro-

kās, bet no precēm tikai par kaņepājiem ir noteikums, ka tos ne-

drīķst nešķirotus izvest uz ārzemēm.

Diezgan daudz vērības namnieku runās piegriež tirgotāju un

tirgotāju zeļļu attiecībām, šīs attiecības sākumā nav skaidri nokār-

totas, un zeļļi bieži atstāj savus saimniekus un sāk tirgoties paši uz

savu roku. Šo zeļļu tirdzniecību cenšas pēc iespējas ierobežot un

likvidēt, neatļaujot pilsoņiem izīrēt zeļļiem telpas un neatļaujot tiem

iepirkt preces.

Tomēr arī pašu tirgotāju tiesības ir ierobežotas ar to, ka tiem

nav brīv atvērt vairāk kā 2—3 pārdotavas.
Tirdzniecība ir tikai viens no namnieku pārtikas veidiem. Ja

kāds ir ieguvis namnieku tiesības, tad tas iegūst arī namnieku pār-

tiku, t. i. tiesību iekurt savu pavardu, tiesību iepirkt sev visādas

mantas savām mājas vajadzībām un pelnīt savu maizi kādā tirdz-

niecības vai amatniecības nozīmē.

Tiesības iekurt savu pavardu nebija ne viesim, ne arī citam,
kas nebija ieguvis Rīgas namnieka tiesības. Izņēmums bija garīdz-

nieki, bet arī tiem nebija tiesības iegūt nekustāmus īpašumus. Ja

kāds ar precību ieguva nekustāmu īpašumu, tad tas skaitījās tomēr

par viesi un viņam nebija brīv nodarboties ar tirdzniecību.
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Viena no pilsoņu pārtikas nozarēm bija alus darīšana pārdošanai.
Bet šo tiesību drīkstēja izmantot tikai tie naimnieki, kam bija ne-

kustāmi īpašumi. Ne vāciem, ne latviešiem, kam nebija nekustāmu

īpašumu, nebija brīv darīt ne alu, ne medu. Tomēr ar to nebija no-

liegts darīt alu pašu vajadzībām.
Beidzot namnieku runas aizkar vienu otru sīkumu no toreizējās

pilsoņu dzīves. Vispirms jau cīņu pret greznību, šī cīņa sākas agri,
un jau 1399. grīdā ir izdoti speciāli noteikumi par rotām, par apģēr-
biem un katrai kārtai noteikts, kādu apģērbu, kādas rotas katra

kārta drīkst nēsāt, cik viesu drīkst būt kāzās un kristībās, šie no-

teikumi arī vēlākos g. s. atkārtojas.

Ir vēl viena lieta, ko aizķer namnieku runas. Tie ir tā saukto

„nevācu" aprobežojumi tiesībās. To nav daudz un tie paši ir stipri
neskaidri. Vispirms jau ir neskaidrs pats nevācu jēdziens, kas tiek

lietāts visādās nozīmēs. Nacionālā ziņā šis vārds var nozīmēt katru,

kas nav vācu tautības, bet attiecība pret frančiem, holandiešiem un

citiem, kas ieceļo no Vakareiropas, šo vārdu nelietā. Bieži tas no-

zīmē kā krievus, tā leišus, tā poļus, tā igauņus un arī latviešus. Bieži

tas nozīmē tikai vietējos latviešus un lībiešus. Bet ir tādi ieraksti

dokumentos, kas liecina, ka vārds nevāci ir jāsaprot citādāki. Piem.,

Rīgas prāvests Nāgels 15. g. s. ziņo, ka viena trešdaļa no Rīgas ie-

dzīvotājiem esot latvieši un nevāci. Latviešu nesēju 1535. g. notei-

kumos par ugunsgrēku dzēšanu ir noteikts, >ka šis latviešu amats

nedrīkstot pielaist ugunsgrēku tuvumā neviena nevāca.

Tādēļ arī ir jābūt ļoti uzmanīgiem pie šī vārda tulkošanas un

nebūt nedrīkst ar vārdu nevāci, saprast katrreiz visus latviešus.

Visbiežāki šis vārds nozīmē tos latviešus, kas nebaudavācu tiesībris.,

par piem., ikas Rīgā nebauda namnieku tiesības.

Malkas tirgus Daugavmalā
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Tādā kārtā, arī ir jāsaprot aprobežojumi nevāciem Rīgas ncm-

nieku runās. Visi latvieši tomēr nebaudīja namnieku tiesības. Pa-

lika arvienu viena dala priekšpilsētas, kā arī pilsētas latviešu, kam

pašiem pastāvīgas nodarbošanās nebija un kas bija spiesti nodarbo-

ties kā algādži un mājkalpotāji. šo nevācu, kam nebija
sava nekustāma īpašuma, tiesības tad arī bija aprobežotais tirdznie-

cībā un alus darisanā pārdošaniad. Bet vēlāk šie aprobežojumi ķer
arī Mazās Ģildes amatniekus un arī visus priekšpilsētu iedzīvotājus,
neizslēdzot vācu namniekus. Tos vienīgos aprobežojumus tā tad arī

nevar uzskatīt kā speciālus aprobežojumus latviešiem, bet kā tādus,
kas ķer zināmus sabiedrības slāņus, un sevišķi priekšpilsētas iedzī-

votājus.
īsumā apskatīsim likumus, kas rēgulē pilsētas iedzīvotāju pri-

vāto dzīvi. Rīgas pārstrādāto statūtu IV. nodaļa te vispirms pie-
skaras jautājumam par dzimtīpašumu pāreju no vienas rokas otrā.

Likumi par dzimtīpašumu pārdošanu nosaka, ka pārdošanas ak-

tam jānotiek rātes priekšā, rātsnamā, un ja kādsm ir iebildumi

pret minētā īpašuma pārdošanu, tad šie iebildumi jāceļ gada un die-

nas laikā, kad īpašums jau galīgi pāriet pircēja rokās.

Ja kāds savu īpašumu grib pārdot, tad tas vispirms jāpiedāvā
diviem tuvākiem radiniekiem, un ja tie nepērk, tad tas var pārdot

tam, kas vairāk dod, bet nekādā ziņā garīgām personām.

Brīvi var pārdot tikai tādu īpašumu, ko vīrs un sieva paši ir

pirkuši, bet ja tas mantots, tad to var darīt tikai tad, kad tas ir

nepieciešams un kad pārējie radinieki to atļauj.

Ja īpašums ir ieķīlāts un pēc trīskārtēja uzaicinājuma ķīla nav

izpirkta, tad īpašumu pārdod un to dabū tas, kam pieder ķīla.
Ja no nama jāmaksā par aizņemtu naudu rente un šo renti

laikā nenomaksā, tad sešu nedēļu laikā īpašums jānodod rentes tu-

rētājam.
Ja īpašums pieder diviem un tie nevar vienoties, tad īpašumu

pilnīgi lieto vienu gadu viens, otru otrs.

Ja pilsēta aizliegusi ko celt un to celtni turpina, tad pilsēta šo

■celtni var noplēst. Tāpat ugunsgrēka laikā pilsēta var noplēst na-

mus, ja tiem namiem uguns iet pāri, tad īpašnieks nedabū nekā, ja

neiet pāri, tad īpašnieks saņem pus vērtības.

Ģimenes un mantojumu tiesību pamats ir izteikts pārstrādāto
statūtu piektā, sestā un septītā nodaļā.

Kad mirst sieva bez bērniem, tad vīrs patur divi trešdaļas un

sievas radi trešdaļu no kopējas mantas, ja tupretim nomirst vīrs

bez bērniem, tad sieva patur pusi un otru pusi vīra radi.

Ja mirst sieva un paliek bērns, un vīrs paņem citu sievu, tad

vīrs patur divi trešdaļas un bērns vienu trešdaļu, tādā pat gadīju-

mā, ja mirst sieva, tad tā patur pusi un bērns pusi. Ja bērnu ir

vairāk, tad vīrs patur pusi, bērni pusi, resp. sieva trešdaļu un bērni

divi trešdaļas. Ja manta pāriet uz brāļiem un māsām, tad visi man-

to vienādās daļās.
Ja kāda atraitne vai meita iziet pie vīra bez radu ziņas, tad tā

var paņemt līdz tikai savas drēbes vai to, ko radi atvēl. Ja kādu

noķer pie kādas meitas, tad tam tā jāņem par sievu vai jāmaksā

10 'markas sudrabā. Ja kāds izvaro sievu vai meitu, tad tam no-

•cērt galvu. Tāpat tas ir tad, ja kādu noķer pie sveša vīra sievas,
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to piekrāptais vīrs var apžēlot, bet tad tas saņem no vainīgā 10

markas sudrabā un pilsēta trīs markas sudrabā. Vainīgo sievu

vīrs var ieslēgt pie ūdens un maizes cik ilgi vēlas.

Par aizbildņiem ieceļ tuvākos radiniekus. Pilngadība vīrie-

šiem ir 18 gadu, sievietēm 14. Aizbildņiem jābūt Rīgas namnie-

kiem. Testaments jāapliecina diviem rātes kungiem, strīdus par

testāmentiem izšķir rāte. Ja kāds nomirst bez mantiniekiem, tad

manto to pilsēta. Visas prasības uz mirušā mantu jāpieteic gada

un dienas laikā.

Astotā nodaļā ir sodi par viltošanu:

Ja kādu noķer ar viltotu naudu un šis naudas daudzums ir

2 ores, tad tam jāmaksā sods 1 marku sudrabā; ja šādas naudas ir

pus vērdiņa, tad nocērt roku, ko tomēr var aizstāt ar sodu pieci
markas sudrabā, bet ja viltotas naudas ir vairāk kā vērdiņš, tad cep

uz pannas. Tāpat arī smagi sodi paredzēti naudas lējējam par ne-

pareizu naudu.

Smagi sodi paredzēti par viltotām precēm un ja to ir vairāk

kā par vērdiņu, tad draud nāvessods. Mēru un svaru viltošanu un

krāpšanu ari soda tik pat stingri. Ja olekts ir par puspirksta pla-
tumu mazāka, tad nocērt roku, ja par pirksta platumu, tad no-

cērt galvu.
Devītā nodaļā ir apskatītas slepkavības un kaušanās. Par slep-

kavību, kad noķer slepkavības vietā, nocērt galvu; ja slepkavība
notikusi slepeni, tad liek uz rata. Ja slepkava aizbēg, tad tas var

izpirkt savu grēku, samaksājot radiem desmit markas sudrabā un

pilsētai trīs markas. Ja slepkavība notikusi ar nodomu, tad sods

ir divkāršs. Ja uzbrukumu ierosina un ievainotais nomirst 14 dienu

laikā, tad soda par slepkavību, ja izveseļojās vai nomirst pēc

14 dienām, tad soda par ievainošanu.

Ja kāds otru ievaino ar asu ieroci, tam nocērt roku; šo sodu var

aizstāt ar piecām markām sudrabā. Ja nogriež otram degunu,

ausi, vai izdur aci, tad jāmaksā demit markas sudrabā. Ja kāds

otru sasit zilu vai līdz asinīm, vai ari nosauc par laupītāju un slep-

kavu, tam jāmaksā cietušajam viena marka, pilsētai viena marka

un soģim 5 ores. Ja tam naudas nav, tad tam jāsēž cietumā trīs

nedēļas pie sāls un maizes.

Ja kāds otru ūdenī iesviež un tas noslīkst, tad soda ar nāvi.

Desmitā nodaļā ir par laupītājiem un zagļiem.

Baznīcas aplaupītāju liek uz rata. Ja zaglis nozog vairāk par

vērdiņu, tad to pakar, ja vairāk par pusvērdiņu, tad iededzina zīmi,

nogriež ausi un padzen no pilsētas. Ja zādzība mazāka par pus-

vērdiņu, tad noper un izraida no pilsētas. Kad nozog vistu, zosi,
malku vai sienu, tad piesien pie kāķa, var to atpirkt ar vienu mar-

ku sudrabā un soģim četras ores. Aizbēgušos zagļus ieved melnā

grāmatā.
Kristīts vīrs vai sieva, kas ir neticīgs, vai arī nodarbojas ar

buršanu un indes maisīšanu, ja to noķer šādā noziegumā, jāsade-
dzina uz sārta.

Pašnāvnieka līķi izved uz lauka un tam izdur cauri mietu.

Jaunā 14. g. simtenī Rīga ieiet jau ar izveidotu pašvaldības ie-

kārtu, kā arī stabilu likumu kodeku, un zināmām pastāvīgām tra-

dicījām iedzīvotāju iekšējā dzīvē. Savas iekšējās dzīves jautājamus
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Rīga 13. g. simtenī bija lielā, mērā paguvusi nokārtot un stabilizēt,

bet gluži otrādi tas bija ar Rīgas politisko stāvokli. Bīskapa un

ordeņa konflikts padarīja Rīgas stāvokli ļoti nestabilu un katrā

momentā varēja ieraut Rīgu jaunās dēkās, kas varēja stiprā mērā

apdraudēt pilsētas labklājību.

Doma baznīcas skats
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Rīgas skats 17. g. s.

VIII nodaļa

Rīgas kungi

Cik neskaidrs ir jautājums par Rīgas dibināšanu, tikpat neskaid-

ras ir Rīgas attiecības ar viņas virskungiem, un šo attiecību izvei-

došanās. Nav uzglabājies neviens akts ne par pilsētas dibināšanu,
ne arī par pilsētas tiesību piešķiršanu Rīgai, ne arī par pirmo

privilēģiju piešķiršanu Rīgai un virskunga tiesību formulējums. Un

šādu aktu, liekas, nav arī bijis, jo vēlākos strīdos uz šādiem aktiem

resp., privilēģijām neviens neatsaucas. Tas mūs vēl vairāk pār-

liecina, ka Rīga nav pieskaitāma pie tām pilsētām, kas dibinātas

uz virskungu rīkojumu, bet pie pilsētām, kas izaugušas patstāvīgi
un pakāpeniski, un tāpat pakāpeniski ir izveidojušās attiecības

starp bīskapu un pilsētu. Vienīgā privilēģija, uz ko Rīgas pilsoņi

atsaucas, ir Gotlandes tiesības, ko bīskaps Alberts tiem it kā esot

dāvinājis. Bet no bīskapa Alberta atbildes redzams, ka tas nav

nekas cits, kā tās tiesības, ko Alberts 1211. gadā piešķir nevis Rīgas
pilsoņiem, bet Gotlandes tirgotājiem. Tā tad Rīgas pilsoņi piesa-
vinājušies tās tiesības, ko bīskaps Alberts piešķīris Visbijas tirgo-
tājiem kā vecās Rīgas faktorijas dalībniekiem. Tas mums vēl lie-

ku reizi atgādina, ka Rīgas pilsēta ir izveidojusies no agrākās Rī-

gas faktorijas, kuras territorija līdz 1200. gadam pieder lībiešiem,
bet pēc tam šīs territorijas virsīpašuma tiesības lībieši nodod bīska-

pam Albertam. Ar zemes virskunga tiesību iegūšanu Alberta ro-
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iās pāriet arī zemes pārvaldīšana un tiesa, ko bīskaps Alberts reā-

izē, ieceļot savu soģi. Pirmo reiz šis soģis Fīlips — Rīgas advo-

kāts ar saviem pilsoņiem sastopams dokumentos 1209. gadā, bet arī

ziņa kompetences nekur nav noteiktas. Cik nenoteikts ir bīskapa

itāvoklis Rīgā, to rāda pirmie strīdi ar ordeni Rīgas dēļ. Kad bīs-

kaps pēc Lībijas un Latvijas iekarošanas bija_ spiests dot_ ordenim

;rešo daļu no šīm zemēm, tad ordenis dalāmas zemēs bija ieskal-

ojis arī Rīgu un sūdzas pāvestam, ka bīskaps Alberts liedzoties vi-

aiem nodot trešo daļu Rīgas ar desmito daļu, tiesu, naudu un zve-

ļu, kas tiem esot gan apsolīts. Tā kā dokumenti par Lībijas dalī-

šanu ir pazuduši, tad mums šo dokumentu saturs un arī tas, kas

tur teikts par Rīgu, nav zināms, bet ir iespējams, ka šadu doku-

mentu tiešām bīskaps Alberts ir izdevis. Bet šāda dokumenta iz-

sniegšana no vienas puses vēl reiz apstiprina, ka bīskaps Alberts

šo zemes dalīšanas dokumentu nav izdevis labprātīgi, bet ar drau-

diem bijis piespiests to darīt. Tālāk — ja dokumentā ir minēta

lesmitā daļa, zivju ienākumi, tad tas dod iemeslu domāt, ka Rīgu

nav vēl šai laikā uzskatījuši kā pilsoņu apdzīvotu un pārvaldītu

pilsētu, bet kā lībiešu zemi, kam jāmaksā desmitā daļa kā no lau-

ku ražojumiem, tā arī no zvejas. Uz Lībijas sadalīšanas doku-

mentu pamata ordenis varēja pieprasīt virskundzību tikai pār lī-

biešiem un viņu zemēm, bet ne pār Rīgas pilsoņiem, un paša šī

strīdus rašanās norāda, ka Rīga šai laikā vēl uzskatīta par lībiešu

apdzīvotu vietu un viņas zemes par lībiešu zemēm zem Rīgas bīs-

kapa virskundzības. Arī pāvests piekrīt tam un uzdod Daugav-

grīvas abatam rūpēties, lai ordeņa prasības tiktu izpildītas. (Sal.

pāvesta Inokenta iii. rakstu 10. oktobrī 1213. g. Daugavgrīvas aba-

tam U. B. I. XXVII.).
Un kopā ar to, liekas, ordenis iesniedzis sūdzību pāvestam, ka

bīekans Alberts apspiežot vietējos Rīgas jaunatgrieztos, laupot vi-

Pilsētas kanālis 19. g. s. otrā puse
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ņu īpašumus un arī citādi apspiežot. Un 1213. gada 11. oktobrī

pāvests Inokents 111. uzdod tam pašam Daugavgrīvas abatam gā-

dāt, lai bīskaps neapspiestu jaunatgrieztos Rīgā, viņus no viņu īpa-
šumiem neizdzītu un ar to neaizkārtu arī ordeņa intereses. (U.
B. L XXIX.),

Šis raksts, cik liekas, ir sakara ar bīskapa Alberta rīkojumu

par zemes ierādīšanu Doma baznīcai, klosterim un bīskapa sētai

ārpilsētā — lībju ciema vietā 1211. gada 25. jūlijā. (U. B. I. XXI,),
Lai iegūtu šīs zemes, bīskaps daļu zemju nopērk no vietējiem

lībiešiem un daļu zemju apmaina pret citām. Ka šī apmaiņa ne

arvienu būs bijusi labprātīga, tas pats par sevi saprotams un pil-
nīgi skaidrs, ka viens otrs no lībiešiem ir bijis ar varu piespiests
atstāt savu no tēvu tēviem mantoto dzimtīpašumu. Visinteresan-

tākais ir tas, ka vislielākais latviešu un lībiešu zemju laupītājs,
kas ar visādiem līdzekļiem centās sagrābt zemes savās rokās, šo-

reiz uzstājas kā lībiešu aizstāvis pret bīskapa netaisnībām.

Bet šādā ķecerībā ordeni apvainot nevar. Viņš arī šai lietā

ir palicis sev pilnīgi uzticams. Galvenais iemesls, kādēļ ordenis

sūdzas par lībiešu zemju atņemšanu, ir tas, ka bīskaps šīs zemes

pārņem vienīgi savā lietāšanā, nepiešķirot no tām ordenim to tre-

šo daļu, ko ordenim pēc viņa uzskata nācās saņemt. Tā jau bija

ordeņa interešu aizkaršana, un lai to novērstu, ordenim bija jāuz-

stājas kā lībiešu tiesību aizstāvim.

Nav zināmas kompensācijas, kādas ordenim tika dotas, lai no-

vērstu jau pirmās Rīgas pastāvēšanas dienās divvaldību Rīgā un

Rīgas pakļaušanu diviem virskungiem, bet izšķīrēja loma arī šeit.

lieKas, ir piekritusi pašiem Rīgas iedzīvotājiem, 'kuru spēks jau

bija pieaudzis tā, ka bez viņu palīdzības nebija iespējams ne bīska-

pam, ne ordenim noturēt iekarotās pozicijas sevišķi cīņā ar igau-

ņiem. Un ir pilnīgi iespējams, ka rīdzinieki savu palīdzību orde-

nim sniedza tikai tad, ja ordenis atsakās no savām pretenzijām Rī-

gas pilsētā. Nodibinoties pilsētas pašvaldībai, saprotams, daudzas

no šīm pretenzijām atkrita, bet ordeņa varai pieaugot, izauga jau

jauna prasība: Rīgai jāpāriet ordeņa virskundzībā.

Nenoteiktas ir arī paša bīskapa attiecības un atkarība no ga-

rīgiem un laicīgiem valdniekiem.

Pirmo Livonijas bīskapu Meinhardu ieceļ Brēmenes virsbīskaps.
Šī pirmā bīskapa sēdeklis atrodas Ikšķilē; lai gan Meinharda lai-

ka biedrs Lībekas chronists Arnolds liecina, ka Meinharda pirmais
sēdeklis bijis Rīgā (locum Riga). Un tas, ka Meinhards savu sē-

dekli bija izraudzījis Ikšķilē, lieķas, nav nejaušība. Ikšķile ir Dau-

gavas lībiešu centrs, kas atradās tiešā satiksmē ar Gaujas lībiešu

centru Turaidā. Bīskapa sēdeklis nevarēja atrasties kaut kur lī-

biešu zemes nomalē, bet tam vajadzēja būt zemes centrā, jo tikai

no šāda centra varēja kārtīgi vadīt misionāru darbību un tikai

šādā centrā bīskaps varēja sevi uzskatīt arī par visas Lībijas bīs-

kapu. To arī apstiprina pāvesta raksts 1193. gada 27. aprīli (U.
B. 1. XI), kur jau Meinhards nosaukts par lībiešu tautas bīskapu,

tāpat arī par Lībijas bīskapu un Lībijas baznīcu ir runa tālākos

dokumentos. Meinhardam ar Polockas kņaza atļauju bija tiesī-

bas izvēlēties sev vietu, no kuras sākt Lībijas kristiānizēšanu, un

tas, ka viņš izvēlējies par šo vietu Ikšķili, liecina, ka Daugavas
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Lībijas centrs resp. galvas pilsēta ir bijusi Ikšķile. Arī tas, ka

Ikšķile ir pirmā pilsēta, ko vācieši okupē Lībija, norāda uz Ik-

šķili kā Lībijas centru. Kamēr vēl bija izredzes, ka lībieši kristī-

sies labprātīgi, bīskapa sēdeklis atradās Ikšķilē. Kad šīs izredzes

zuda un kristīgā ticība bija jāieved ar zobenu, tad arī bīskapa sē-

dekli vajadzēja pārnest uz iekarotāju centru — Rīgu.

Brēmenes virsbīskaps ir tas, kas ieceļ pirmos Lībijas bīska-

pus
- Meinhardu, Bertoldu un arī pašu Albertu. Bet kad Albertam

uzsmaida laime un viņš piepeši tiek par Livonijas valdnieku, viņš

vispirms nokrata Brēmenes visbīskapa aizbildniecību. Tas arī Al-

bertam izdodas, un 1213. gada 20. februārī pāvests Inokents paslu-
dina jau tagadējo Rīgas bīskapu neatkarīgu no katras mētropoli-

jas, t. i. galvenā kārtā no Brēmenes virsbīskapa. Lai gan Brēme-

nes virsbīskaps vairākreiz mēģina savas vecās tiesības atjaunot,
tomēr tas neizdodas, un pāvests to katēgoriski noraida. (U. B.

I, XXVI, XLIV, LVII.). Tomēr 1219. gada ?. novembri pāvests
atteicas piešķirt Rīgas bīskapijai mētropoles tiesības. (U. B. I.

XLVII.) Alberta pārraudzībā tomēr paliek jaundibinātās bīska-

pijas Livonijā. Ar to Rīgas bīskapija ir nodota jau tiešā pāvesta
uzraudzībā un pāvests arī apstiprina visus svarīgākos bīskapa Al-

berta lēmumus, kā ari izšķir strīdus ar ordeni un Rīgas pilsētu.

Pāvesta interese par Livoniju vispārīgi ir liela un viņam ir

pašam savi plāni attiecībā uz Livonijas pārvaldīšanu. Viņa no-

doms dibināt šeit Livonijā sevišķu valsti, kas būtu tieši atkarīga
no pāvesta. To vēlāk arī cenšas realizēt pāvesta legāts Balduins

no Ainas, bet tas izpaužas jau bīskapa Alberta laikā, kādēļ arī pā-
vests nebūt tik labprātīgi neatbalsta bīskapa Alberta nodomus —

palikt par vienīgo Livonijas kungu, un Albertam bieži nākas no

pāvesta caur Daugavgrīvas klostera abatu saņemt tādus aizrādī-

jumus, kas tieši ir pretēji visai bīsķapa Alberta politikai. Turklāt

Doma baznīca 19. g. s. pirmā puse
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vēl pavests uzdod Daugavgrīvas abatam sekot, lai Alberts šos

pāvesta lēmumus kārtīgi pildītu.

Neveicas bīskapam Albertam arī ar laicīgiem valdniekiem Li-

vonijas lietās pirmais iejaucas ķeizars Otto IV. Pēc ordeņa lūgu-

ma tas apstiprina 1211. g. 27. janvārī ordeņa īpašuma tiesības uz

tām zemēm, ko tas iegūst pie zemju sadalīšanas starp bīskapu un

ordeni. Šo apstiprinājumu Otto IV. izsniedz pēc ordeņa piepra

sījuma.

Lai gan Indriķa chronikā ir stāstīts, ka karalis Fīlips esot

1207. gadā pieņēmis Albertu un atdevis tam Livoniju lēņos, tad

tomēr par šo faktu Indriķis ziņo diezgan savādā veidā. (XI, 17.).

„Bet bīskaps Alberts gāja apkārt Vācijā pa ciemiem, ielām un baz-

nīcām, meklēdams peregrīnus. Un izstaigājis Zaksiju un Vestiāli,
viņš beidzot nonāca pie karaļa Fīlipa galma, un tā kā ne pie vie-

na karaļa nebija izredzes uz palīdzību, viņš griezās pie valsts un

saņēma Livoniju no valsts, tāpēc dievbijīgās atmiņās karalis Fī-

lips apsolīja dot viņam katru gadu palīdzību — simt marku, ja
tik ar apsolījumiem kāds varētu būt bagāts."

Tas viss ir ietērpts tādā veidā, ka ir lielas šaubas par ciešā-

kiem sakariem starp vācu resp. Romas valsti un bīskapu Albertu,

un arī līdz 1225. gadam nav nekādu šī lēņa apstiprinājumu. Bīska-

pa Alberta padošanās 1219. gadā dāņu karalim Valdemāram 11., no-

dodot visu zemi viņa rokās, rāda, ka bīskaps Alberts šīm lēņu sai-

stībām nekādu lielu vērību nav piegriezis. Šī padošanās tomēr

bīskapam sagādāja tikai nepatikšanas, jo rīdzinieķi, kā arī latvieši

un lībieši nolēma nepadoties dāņu varai, un rīdzinieki šo gadījumu

iziietāja, lai faktisko varu Rīgā galīgi sagrābtu paši savās rokās.

Alberts ir spiests kratīties nost no dāņiem un meklēt atbalstu pie

ķeizara;, un 1225. gada 1. decembrī ķeizars Indriķis viņam pie-

šķir principātu pār Lībiju, Latviju, un piejūras apgabalu ar tie-

sībām kalt naudu, dibināt pilsētas komūnu Rīgā (fundandi civita-

tem m Riga) un arī citas tiesības, kādas ir zemes valdniekiem. Tādas

pat tiesības saņem arī Tērbatas bīskaps. Alberts nav vienīgais Livo-

nijas garīgais valdnieks, un viņa robežās ietilpst tikai daļa no Igau-

nijas, kas ari drīz dabū savu bīskapu, un Alberts no Livonijas bīs-

kapa paliek tikai par Rīgas un Rīgas apgabala bīskapu. Bet arī

tur viņš nebija pilnīgs valdnieks. Nerunājot jau par to, ka daļa
no šī apgabala atradās ordeņa un Rīgas pilsētas rokās, arī pārpa-

likušā bīskapa vara bija diezgan problēmātiska. Lībiešu un latvie-

šu vecajie, sevišķi Turaidas apgabalā un Tālavā, jūtas diezgan ne-

atkarīgi un paši uz savu roku, vai saziņā ar rīdziniekiem — rīko

ne tikai kara gājienus, bet arī apvienojas ar rīdziniekiem pret

bīskapu. Bīskapa vasali bīskapu kā lēņu kungu ciena visvairāk

tādēļ, ka viņš tos maz apgrūtina. Un beidzot ari paša bīskapa ga-

rīgās pasaules lietas nav spožas. Daugavgrīvas klosteris ir paguvis
sevi nostādīt kā neatkarīgu valdnieku ar savām noteiktām robe-

žām, un bieži Daugavgrīvas klostera abatam pāvests uzdod lūko-

ties, lai bīskaps pildītu pāvesta spriedumus un rīkojumus. Pat pa-
ša bīskapa kapituls ir izveidojies par republiku, kas stipri neat-

karīga no bīskapa, kas dažos gadījumos nostājas pret bīskapu, un

kas jūtas par zināmu prāvu zemju valdnieku. Vienīgais, kas bīs-

kapam izdevās, bija tas, ka viņš savu kapitulu pārveidoja no augu-
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jstīņu mūkiem promonstratu (sprediķotāju) ordenī, lai atkratītos

no Brēmenes bīskapa pretenzijām, jo augustīniešus ar Meinhardu

priekšgalā bija nodibinājis Vidzemē Brēmenes virsbīskaps.

Bieži nākas lasīt ]oti lielus slavinājumus par bīskapa Alberta

lielajām organizātora spējām. Turpretim, ja iepazīstas ar tā lai-

ka dokumentiem, tad gluži otrādi — duras acīs taisni Alberta lielā

nevarība, un arī tas, ka sevišķi pie vācu Māras valsts noorganizē-
šanas ir kļūdījies vienu reizi pēc otras. Kardinālā kļūda bija or-

deņa dibināšana, kas beidzot apēda pašu bīskapa valsti. Cik lai-

mīgi Albertam veicās uzkundzēties pār lībiešiem un latviešiem, tik-

pat maz viņam veicās pie saviem vāciešiem. Kaut kāda valstiska

domāšana un plašāki valstiski nodomi ienācējiem bija pilnīgi sveši.

Atsevišķu grupu un atsevišķu personu intereses stāvēja pirmā
vietā un tādēļ arī ar savām lielajām idejām par Māras valsti, kurā

ietilptu ne tikai visa Livonija un Igaunija, bet varbūt arī Polocķa

un Novgoroda, bīskaps Alberts palika viens. Pāvests pats sapņoja

par savas valsts dibināšanu Livonijā un tādēļ Alberta nolūkus ne-

atbalstīja; ķeizaram Livonija bija par tālu un viņa intereses bija
citā virzienā; dāņi, zviedri arī centās nepalikt bešā un rāva no

jaunās provinces, cik varēja. Bet visvājākā bija pati iekšējā fron-

te. Tie pašlabuma meklētāji, kas ieradās Livonijā, neklausījās uz

kādām idejām, bet ņēma katrs, ko varēja. Katrs bīskaps, ko iesvē-

tīja Alberts, vispirms centās padarīt savu bīskapiju par patstāvīgu

valsti, to pašu darīja ordenis, to pašu darīja Rīgas pilsēta, to pašu

darīja Daugavgrīvas abats un bīskapa kapituls, un beidzot, ap

1225. gadu, paši iekārotāji ir jau nonākuši tādā anarchijas stāvoklī,
ka zemē nav nevienas autoratī vas un pietiekami spējīgas

valdības, un visi apstākļi ir tā sarežģījušies, ka nopietni apdraud
iznīcināt visus līdzšinējos ieguvumus.

Tādēļ ar lielām cerībām uzņem pāvesta legātu Modēnas bīska-

pu Viļumu, kam pavēsts uzdevis savest kārtībā Livonijas un Prū-

sijas sarežģītās lietas. Modēnas Viļums ierodas Livonijā un ķeras
pie lietu kārtošanas. Starp lietām, ko viņam izdodas kaut cik no-

kārtot, ir Rīgas lietas. Rīgai patlaban ar bīskapu ir ļoti saspīlē-
tas attiecības. Varu Rīgā pilsoņi ir sagrābuši savās rokās. Kīgai
ir jau sava rāte un Rīga jau arī sagrābusi savās rokās gandrīz vi-

sas brīvās zemes Rīgas tuvumā, un nerunājot jau par Rīgas bīskapa
zemēm, vēl arī atņēmuši zemes gabalus Zemgales bīskapam un lau-

žas iekšā arī Daugavgrīvas klostera robežās. Pirmais Modēnas bīs-

kapa uzdevums ir nospraust Rīgas territorijai noteiktas robežas.

To viņš arī izdara un, lai galīgi apmierinātu Rīgas iedzīvotājus,
tiem apsola vēl trešo daļu no visām tām zemēm, kas no jauna tiks

iekarotas. Izšķir viņš arī strīdus starp bīskapu un Rīgas pilsētu

par kompetencēm, atstājot bīskapam tikai tīri fiktīvas tiesības, kā

apstiprināt pilsētas soģi, uzspiest uz pilsētas naudas savu zīmogu
v. t. t.

Līdzīgi pārējām iedzīvotāju grupām arī rīdzinieki pat vairāk
kā visi citi, domāja tikai par savām interesēm un nekādus kungus
pār sevi neatzina, varbūt tikai tādā gadījumā, ja no šiem kungiem
varēja dabūt kādu labumu. Ļoti zīmīgi par rīdziniekiem raksta

1221. gadā Vartberga chronika, ka tie nekad nekādas bīskapa va-



Rīgas, ordeņa un Doma kapitula līgums ar kuršiem 1230. g



119

ias un jurisdikcijas nav atzinuši, bet arvienu paši pilsoņi Rīgā ir

valdījuši un tiesājuši.
1226. gadā Rīgas pilsoņi līgst arī ar ordeni, šai līgumā nav

vairs nekādas runas par ordeņa virskundzību Rīgā, bet gan par

to, ka ordeņa locekļi bauda Rīgā tādas pat tiesības kā parastie pil-

soņi. Vienīgā viņu privilēģija ir tā, ka tie nav padoti pilsētas so-

ģa tiesai, bet tos tiesā bīskapa soģis. Bīskaps viņiem abiem ir ti-

kai garīgais tēvs un kungs. Divi vai viens pārstāvis ordenim ir arī

rātē, bet viņa piedalīšanās rātē nav obligāta. Rīgas pilsoņiem ir

tiesība iestāties ordenī ar visiem saviem īpašumiem. Ordenim un

pilsētai jāpalīdz viens otram kapa gājienos.

Šie noteikumi Rīgai ir ļoti labvēlīgi. Ordenis te neuzstājas

vairs kā kungs, bet ordeņa locekļi ir Rīgā tiesībās pielīdzināti Rī-

gas namniekiem un maksā tās pašas nodevas; no otras puses Rī-

gas namniekiem ir tiesības iestāties ordenī. Ar to atkrīt vienu otru

reizi uzsvērtā teze, ka ordenī uzņēmuši tikai muižniekus: ja ordenī

varēja iestāties arī pilsoņi, kuru starpā bija lībieši un latvieši, tad

saprotams, ka ordenī arī varēja ieplūst latviešu labieši un zemes

vecāji.
Modēnas Viļumam izdevās kaut cik izklaidēt to biezo atmos-

fairu, kas toreiz valdīja Livonijā, bet grozīt pašu sistēmu un no-

vērst šīs sistēmas trūkumus tam neizdevās. Bīskapa Alberta, kas

vienīgais varēja pretendēt uz visas zemes kunga tiesībām, stāvoklis

ne tikai neuzlabojās, bet kļuva pat vēl ļaunāks, un Māras valsts

arī pēc tam palika sadalīta atsevišķās valstīs

Kopā ar to arī bija jau skaidrs, ka Māras valstij nākotnes nav.

Vāciešu iekarotāji spēja gan sagrābt zemes bagātības, bet tie bija

pilnīgi nespējīgi nodibināt un izveidot pastāvīgu valsti.

Bija tikai laika jautājums, kad Māras valsts kļūs par kādas

trešās valsts provinci, jo Māras valstij trūka viselementārās lietas

— tautas. Māras valsts varēja zelt tikai kā lībiešu un latviešu

valsts, un ja ienācēji būtu izkusuši šo tautu masā, tad varēja Baltijā

izaugt spēcīgas valstis, kolonistiem turpretim tādas valstis nekad

nav izdevies nodibināt. Bīskaps Alberts pirmais noskārta tās brie-

smas, kas draudēja jaunajai valstij no sašķelšanās un, redzēdams,
ka nav iespējama apvienošanās zem kādas vietējas varas, piedāvāja

Livoniju dāņu karalim. Tikai rīdzinieku nevēlēšanās dabūt sev

uz kakla stiprāku varu, kā arī viņu savienība ar latviešiem un lī-

biešiem šo Alberta nodomu izjauca.

Pēc Alberta nāves pie Māras valsts atjaunošanas ķeras pats pā-

vests. Viņa nodomi ir plaši un arī valstiski pārdomāti. Viņš pir-
mais saprot, ka bez saprašanās ar vietējām tautām un bez viņu
līdzdalības valsts dzīvē, nav iespējams to izveidot. Gregors IX. jau
1227. g. 5. maijā izdod speciālu garantiju par jaunatgriezto perso-
nīgu brīvību un paziņo, ka tie ir padoti tikai Kristum un Romas

baznīcai, t. i. pāvestam. Viņš atrod, ja tie ir aicināti Dieva Dēla.

brīvībā un ar ūdeni svētā garā atdzimuši, un tā kā tur, kur ir

gars, arī ir brīvība, tad būtu ļoti necienīgi, ja jaunatgrieztie baudītu

pēc kristīšanas mazākas brīvības, kā tās tiem bijušas prieks kri-

stīšanas. (U. B. L, 97.).
Tādu pat garantiju jau 1224, gadā izdod ķeizars Fridrichs 11.,

(U. B. I. 112) aizrādot, ka daudzi baidoties ar kristīšanos pazaudēt
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savu brīvību un nonākt vergu stāvoklī. Lai novērstu šīs aizdo-

mas, viņš spiests izdot šīs speciālās garantijas. Katru jaunatgriezto

atsevišķi un visus kopā ar viņu mantu un mājām viņš pieņem sa-

vā aizsardzībā un garantē visiem viņu agrākās brīvības.

Tāpat arī viņš ar šo garantiju izņem tos no visādu karaļu,
valdnieku un magnātu jurisdikcijas un padotības un uz priekšu tie

līdzīgi pārējiem valsts iedzīvotājiem padoti tikai Romas baznīcai

un valstij.

Kā šī garantija radusjes, nav zināms, bet ir pilnīgi iespējams,

ka tā radusies uz latviešu cilšu pieprasījumu. Abi šie dokumenti

ir tādas latviešu tiesību dēklarācijas, kas nekad nav atceltas. Iz-

devuši šīs privilēģijas ir abi augstākie zemes valdnieki un šīs dē-

klarācijas arī palika spēkā vismaz visu laiku, kad pāvests un ķei-

zars bija Livonijas augstākie valdnieki, t. i. līdz 17. g. s., tā tad

vēl dzimtbuves laikos. Bet veltīgi mēs šos dokumentus meklēsim

Livonijas privilēģiju krājumos, vai archīvos, tie ir pazuduši un

parādās tikai pēc dzimtbuves atcelšanas, kad tiem nekādas nozī-

mes vairāk nebija.
Jau pašu šo garantiju parādīšanās Livonijas kungiem nevēstīja

nekā laba. Jau Modēnas Viļums sāk ķerties pie pāvesta Gregora

programmas reālizēšanas, un to Igaunijas daļu, kur sabruka dāņu

vara, pasludina par piederīgu tikai pāvestam.
Tomēr Modēnas Viļums neuzdrošinājās spert radikālākus soļus

zemes pakļaušanai tieši pāvestam, līdzšinējo valdnieku savaldīša-

nai un vietējo iedzīvotāju tiesību aizsargāšanai. Tādēļ Livonijā
ierodas pāvesta speciāls legāts, kas apbruņots ar ārkārtīgām piln-
varām un kam uzdota pāvesta valsts reālizēšana Livonijā. Tas ir

mūks Balduīns no Ainas, ko drīz pēc tam ieceļ arī par Zemgales

kapu. Balduīns ierodas i)augavgrīvā 1230. g. un iesāk enerģisku
darbību. Viņam izdodas noslēgt ar kuršiem līgumu, kur kurši pa-
dodas tieši pāvesta varai, paturot sev visas vecās tiesības un uzņe-

moties nodevas garīdzniecībai tikai tādos apmēros, kā tas ir Got-

landē. Tas bija līgums, ar ko visa Livonijas politika tika ievadīta

jaunā virzienā, kas līdzšinējiem kungiem, t. i. ne bīskapam, ne or-

denim galīgi nebija pieņemama; vienīgi Rīga, kur bija daudz lī-

biešu un latviešu, sevišķus iebildumus pret šo jauno virzienu necē-

la un pat labprātīgi atsacījās no saviem ieguvumiem Kurzemē. Tā-

pat arī tam izdodas atjaunot pāvesta varu Jervē, bet tikko tas mē-

ģina realizēt savu tālāko programmu, ordenis parāda savu īsto seju.
Tālāko notikumu gaitu ļaušu attēlot vācu vēsturniekam E. Sera-

fimam, lai lasītāji varētu redzēt ne tikai ordeņa „varoņa" darbus,
bet arī to, kā šos varoņu darbus novērtē vietējie vācu vēsturnieki.

(E. Seraphim. Geschichte Liv- Est- und Kurlands I. S. 82.)

„Livoņi tiešām nodeva Kurzemi un Jervi viņa varā, bet kad tas

pieprasīja Rēveles nodošanu, ilgi slēptais nemiers izlauzās ārā ele-

mentārā veidā. Kad beidzot ordeņa mestrs izlikās, it kā tas ir ar

mieru izpildīt Balduīna prasības, jo bija publiski apsolīts, ka tas

pili Doma kalnā saņems kā lēni atpakaļ, ordeņa brāļu dusmas grie-
zās arī pret savu vadoni, kas, pēc paša Balduīna vārdiem, bijis Ro-

mas baznīcai labvēlīgāki noskaņots.

Tie dabūja savā varā viņa personu, ieslodzīja to, lai šai trīs

mēnešu apcietināšanas laikā izdarītu mežonīgus pašaizsargāšanās
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aktus. Ordeņa brāļi saņēma visu Domu savās rokās, nosita vasa-

ļus, kas viņiem gribēja pretim stāties, un izpostīja visu Rēveles ap-
kārtni. Kāds simts vasaļu esot tad galu dabūjuši, pat Dieva namu

svētnīcas bija asinīs; brāļi no līķiem uzcēla piramīdu, kur virsot-

nē nostādīja vasaļu vadoņa līķi. Divi simti vasaļus saņēma gūstā
un daudz vēlāk tos pret lielu izpirkšanas naudu atlaida, divi simti

kara zirgu, divi simti piecdesmit zirgu, četri simti bruņu, turklāt

vēl tirgotāju preces un pilsoņu mantu, uzvarētāji dabūja par laupī-

jumu. Kopējo nolaupīto mantu vērtību lēš uz neiespējami aug-

stu summu — 15.000 marku.

Tā ordeņa pretinieki Harrijā tika zemē samīti, un arī citos Igau-

nijas apvidos viņa pretiniekiem negāja labāki, visur tas palika uz-

varētājs, neskatoties uz to, ka sacēlās igauņi, ka krievu karaspēks

parādījās un ka Balduīns ar saviem garīgiem ieročiem pret tiem

cīnījās. Kad Balduīns visus ordeņa piederīgos apkrāva ar lāstiem,
aizliedza priesteriem apkopt viņu garīgās vajadzības, tie atbildēja
ar jauniem varas darbiem. Kādu lielā Alberta brāli, Jāni Buks-

hevdenu, kā dēli pievienojās legātam, tie nosodīja ar 200 markām,
kādam vasalam tie izdūra acis, iedzimtos, ko Balduīns gribēja sū-

tīt uz Romu, tie aizturēja, lai gan tie jau bija tikuši līdz Holandei.

Tie bija legāta politikas augļi." Tik tālu Serafims. Visi šie va-

ras darbi tam ir tikai pašaizsargāšanās, lai gan tur cita nekā ne-

var ieraudzīt, kā vienkāršas laupīšanas, slepkavības un svētuma

apgānīšanu. Tāpat šī slavenā ordeņa slaveno darbību novērtējis
vācu ordeņa delegāts Ērenfrīds Neinburgs, kas uz zobenbrāļu lū-

gumu par apvienošanos dod ārkārtīgi negātīvu atsauksmi, un pa-

ziņo, ka tie vīri neesot cienīgi nest vācu ordeņa bruņinieku vārdu.

Rēveles un apkārtnes izlaupīšana, kā arī muižnieku noslepka-
vošana bija arī pēdējā zobenbrāļu ordeņa gulbja dziesma. Cik spē-

jīgi šie vīri bija uzbrukt, laupīt un slepkavot mierīgus iedzīvotā-

jus, tikpat nespējīgi tie bija zemi aizstāvēt kā pret krieviem, tā

arī pret leišiem. 1234. gadā ordeni sakauj krievi, bet 1236. gadā

zobenbrāļu ordeni iznīcina leiši un zemgaļi Saules kaujā.

Tomēr ar Rēveles slaktiņu ordeņa brāļi Balduīna plānus izjau-
ca. Taču šis mēģinājums — nodibināt pāvesta valsti, kas balstītos

uz vietējām tautām, bija atradis lielu piekrišanu kā starp vietējiem,
tā arī starp vasaļiem un pilsētās. Vietējo tautu delegāti jau atro-

das ceļā pie pāvesta un vai ordenim būtu jāapkauj Igaunijas va-

sali, ja tie nebūtu bijuši Balduīna piekritēji?

Ar Balduīna misijas likvidēšanu nebija likvidēts pats jautājums

par Māras valsts tālāko pastāvēšanu. Ordenis ar savu laupīšanas
politiku to bija novedis bezdibeņa malā. Mēģinājums noorganizēt

vietējos spēkus bija bankrotējis, atlika tikai vienīgais ceļš — at-

dot Livoniju svešu spēku varā.

Šis ārējais spēks ieradās Livonijā ar zobenbrāļu ordeņa likvi-

dēšanu un viņa ietilpināšanu vācu ordenī, kas patlaban sekmīgi cī-

nījās Prūsijā un kam bija iespējams sagādāt neizsmeļamas karotā-
ju rezerves no Vācijas. Ka šis ordenis nenāks ne ar kādiem ķom-

promisiem, bet nāks kā iekarotājs, kas ātrāk neapstāsies, kamēr

visu Livoniju nebūs sagrābis savās rokās un visus savus konkuren-

tus iznīcinājis, tas jau bija pilnīgi skaidrs.

Tomēr ordenis Livonijā neienāca kā zemes kungs. Livonijas
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virskungi palika zemes bīskapi un prēlāti, un, tāpat kā vecos lai-

kos — ordenis atrodas šo virskungu jurisdikcijā, pie kam ordenis

patur tās privilēģijas, ko pāvests tam piešķīris. Ordenim jāievēro
noteikumi par baznīcas un jaunatgriezto brīvību, kas ir jau izdoti,

vai ko arī turpmāk izdos. Ar šiem noteikumiem pāvests 1237. g.

12. maijā akceptē zobenbrāļu ordeņa ietilpināšanu vācu ordenī,

Arī šeit pāvests ir ievedis noteikumus par jaunatgriezto brīvī-

bu. Taču ordenis to nebūt nedomāja respektēt, to rāda jau tā pa-

ša pāvesta Gregora IX. raksts legātam Modēnas Viļumam 1238. g.

8. martā: Modēnas Viļums atradis, ka teitoņu ordenis, kā arī

garīdznieki un privātie sākot apspiest iedzimtos, un pavēl tam

stingri sodīt visus, kas apspiež jaunatgrieztos un laupa viņu brī-

vību, neizslēdzot pat vainīgo nolādēšanu un izraidīšanu no zemes.

Rīgas intereses ar jauno vācu ordeni no sākuma daudz nesaska-

ras. Rīgas virskungs paliek Rīgas bīskaps. Pēc Alberta nāves par

Rīgas bīskapu nāk Nikolajs, kas cenšas uzturēt labas attiecības ar

pilsētu, jo pilnīgi pareizi uzskata Rīgu par vienīgo atbalstu, cīņā

pret ordeņa pieaugošām varas tendencēm. Cik tālu iet šī piekāpī-

ba, redzams no bīskapa Nikolaja 1244. gada rīkojuma, ar ko viņš
aizliedza novēlēt vai arī pārdot tai Rīgas daļā, kas norobežota ar

pilsētas mūriem, zemes gabalus un mājas garīdzniekiem un garī-

giem ordeņiem. Tāpat arī tas nodod 1238. gadā Rīgas rātes rokās

likumdošanas tiesības, atļaujot tai dāvātos Gotlandes likumus gro-
zīt un paplašināt. Tāpat tas 1231. g. 9. augustā Rīgai piešķir '/a
no visām zemēm, kas tiks atkarotas Sāmsalā, Kursā un Zemgalē,
tomēr šos ieguvumus Rīga nespēj paturēt.

Bīskapa Nikolaja valdīšana ilgst no 1231.—1253. gadam, pēc vi-

ņa par Rīgas bīskapu ar virsbīskapa tiesībām nāk Alberts 11. Suer-

bērs. Alberts 11. kandidēja uz Rīgas bīskapa posteni jau kopā ar

Nikolaju, bet toreiz tas bija Brēmenes virsbīskapa kandidāts, kas

pēc Alberta I. nāves grib atjaunot savas mētropolita tiesības Rīgā,

Bīskaps Nikolajs aizliedz garīdzniekiem Rīga iegūt īpašumus 1244. g.
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bet bez panākumiem. Alberts 11. jau 1245. gadā iegūst virsbīskapa
tiesības Igaunijā, Livonijā un Prūsijā un pēc Nikolaja nāves savu

rezidenci pārceļ uz Rīgu. Ar to arī garīgā vara Livonijā pāiiet
vienās rokās un tas mērķis, ko vēlējās sasniegt Alberts L, ir reā-

lizēts. Bet palikt par visas zemes faktisko kungu virsbīskapam
Albertam 11. vairs neizdodas. Visa zeme ir tā sadalīta starp atse-

višķiem bīskapiem un ordeni, ka paša Alberta 11. Rīgas bīsķapijas
spēki ir par maziem, lai šos mērķus varētu reālizēt. Alberts mē-

ģina tikt pie varas ar ārējo spēku palīdzību. Viņš līgst ar Šverī-

nas grāfu līgumu, kur Šverīnas grāfs uzņemas virsbīskapijas apsar-

gātāja lomu. Un te virsbīskaps dabū tūliņ just, ka faktiskā vara

Livonijā jau atrodas vācu ordeņa rokās, kas sev līdzās necietīs ne-

viena ķonkurenta varas pastiprināšanos. Izzinājis par sarunām ar

Šverīnas grāfu, ordenis sagūsta virsbīskapu Doma baznīcā un kopā
ar Doma baznīcas kungiem aizved uz Cēsīm un iesloga cietumā.

Tā izbeidzās virsbīskapa Alberta lielie plāni, un virsbīskaps ir

spiests ņemt vērā faktiskos apstākļus, un atzīt, ka vienīgo pretspa-

ru ordenim var dot virsbīskapa draudzība ar Rīgas pilsētu. Tādēļ
arī ne tikai virsbīskaps Alberts 11. (1251.—1273.), bet arī viņa pēc-

nācēji — Jānis I. no Lunes (1273.—1284.) un Jānis 11. no Fechtes

turpina draudzību ar Rīgu. Tie apstiprina vecās Rīgas privilēģi-

jas un Alberta 11. piešķirto Rīgas patrimoniālā apgabala paplaši-

nājumu līdz lecavas upei.

Bet ordeņa kara gājieni 13. g. s. beigās sāk izbeigties, jo visa

Livonija jau ir gandrīz iekarota, un tagad ordenis var piegriezt
vairāk vērības savu iekšpolitikas plānu reālizēšanai, t. i. iegūt fak-

tisko varu un noteikšanu pilnīgi savās rokās. Te nu vispirms ir

nepieciešama Rīgas pilsētas patstāvības iznīcināšana.

Pirmais solis Rīgas pakļaušanai ordenim ir- ķeizara Rūdolfa

1275. g. 23. novembra raksts, kur viņš pavēl Rīgai pieņemt par

augstāko soģi ordeņa mestru, jo tas esot skandalozi, ka Rīga neat-

zīstot nekādu augstāku soģi un tiesājot pati pēc saviem likumiem.

Tomēr Rīga nebūt nedomā šo ķeizara rakstu ievērot. Tas tikai

stipri saasina ordeņa un Rīgas pilsētas attiecības, un pamazām
naids ordeņa un pilsētas starpā pieaug, un lieta nonāk līdz atklātam

konfliktam.

Zināmus simptomus par šī konflikta tuvošanos var jau saska-

tīt 1292. g., kad Rīgas pilsēta pieprasa no kapitula apliecināt or-

deņa solījumu, ka ordeņa pilis un cietokšņi Rīgai nesagādās nekā-

dus traucējumus vai zaudējumus.
Par pašu konflikta sākumu Rīgas rāte un namnieki 1297. gada

jūnija beigās ziņo Lībekas rātei sekojošo:

«Cienījamiem vīriem un mūsu draugiem Lībekas rātes kungiem

Rīgas rāte un namnieki apliecina savu sirsnīgāko draudzību. Drau-

gi arvienu ir patīkami, bet letos pazīst tikai nelaimē.

Mēs ticam, ka jums nav nezināms, kādus traucējumus mums

dara arvienu un arī tagad Daugavas plūdir
kas nodala mūs no sa-

las pie Rīgas ostas un ūdens straumes, kā arī ledus gabali ar lielu

sparu dodas uz pilsētas mūriem. Lai to novērstu, tad uzcēlām Dau-

gavā tā saukto bolverķi, kas gāja 7 olektis dziļumā un kur mēs ie-

guldījām daudz līdzekļu un darba. Ļaudis, kas pie šī darba strā-

dāja, bija dažas dienas četrreiz pār Rīdziņu jāpārceļ, kas bieži ra-
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dīja daudz grūtību un laika zaudējuma. Rāte nosprieda, ka šai

vietā nepieciešams dambis, un par upi uzcēla tiltu tai vieta, kur

abi krasti pieder pilsētai, ar ko neviena tiesības netika aizkārtas,

ne arī radītas kādas grūtības, un šis tilts kalpoja vispārības vaja-

dzībām, un visiem pilsētas

iedzīvotājiem. Šai tiltā atra-

dās caurlaide 33 pēdu platu-

mā, nerunājot par citām caur-

laidēm, caur kurām varēja ie-

braukt prāmji un mazāki ku-

ģi; caurlaide bija apgādāta

ar paceļamo tiltu, ko viegli

varēja pacelt un nolaist ne-

pieaudzis zēns. Ordeņa brāļi
tilta būvi uzņēma ar lielu ne-

patikšanu, un kamēr paceļa-
mo tiltu būvēja, pār caurlaidi

bija pārliktas garas laipas.
Pa to laiku ordenim vajadzēja

caur tiltu izvest kādu kuģi, un

mums nezinot, agrā rīta krēs-

lā, tie izsūtīja savus kalpus,
lai iznīcinātu pārliktās laipas.
Šis notikums mūs smagi aiz-

kāra un tad sūtījām pēc baz-

nīcas kungiem, pēc sprediķo-

tajiem, un minoritu prieste-

riem, un pie pils komandanta

ar ordeņa brāļiem, un piepra-

sījām, vai tas viss noticis ar

viņa ziņu. Tie atbildēja, ka

tas tiešām tā bijis un ka vi-

ņi par visu atbildot. Mēs at-

Skats uz Doma baznīcu no Herdera

laukuma priekš 1880. g.

bildējām, ka tas pilsētai ir maksājis simtu marku un

būtu bijis labi, ja tas nebūtu noticis, jo tas viņiem radis

lielu neslavu ārzemēs. Komturs uz to nicīgi atbildēja: ~Kas

man bēdas par jūsu 100 markām! Celiet un taisiet, un ko jūs 10

dienāsuztaisīsiet, to es vienāpus dienānoārdīšu." Pēc tam rātskungs

sacīja: „Komtur, brīdiniet savus kalpus, ļai tie apbruņoti neietu

caur pilsētu gribēdami mums zaudējumus sagādāt; var gadīties,
ka tiem pretim stājas." Tas mums atbildēja: „Kas jūs? Jūs stāsaties

pretim? Labāk jau es mirstu te no jūsu rokas, kā eju bo-

jā no pagāniem". Pēc tam pārrunājām, kā uz priekšu iztu-

rēties un izsargāties no sadursmēm. Jāsūta esot sūtņi pie vice-mest-

ra, un ko mestrs teiks, tas jāpilda. Pēc apspriedes arī nosūtījām

savus sūtņus pie vice-mestra un vienojāmies, ka turēs mieru uz

priekšu vēl astoņas dienas pēc sūtņu atgriešanās. Kad šie sūtņi

atgriezās, mums paziņoja, ka mestrs atcēlis visas mums viņa pie-

šķirtās brīvības par kokiem, mežiem, ganībām, par ūdeņiem, jūras

krastu, zvejniecību un ceļiem ordeņa zemēs, piezīmējot, ka mūsu

preces, ko sūtīs caur ordeņa zemi, konfiscēs līdz tam laikam, ka-

mēr tilts nebūs noārdīts. Ja mēs to nevēlēšoties izpildīt, tad viņš
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to tomēr izdarīšot pats, ja arī visam ordenim tādēļ būtu bojā jā-
aiziet.

Doma baznīckungi, prāvests un mūki mēģināja no jauna sa-

sniegt to, lai šī lēmuma izpildīšanu atliek, bet komturs atbildēja,
ka mums vispirms jānojaucot tilts. Pēc tam tie paši lūdza kom-

turu uzklausīt pilsētas rātes locekļus. Rātes locekļi lūdza, lai til-

ta un priviļēģiju lietu atliek vismaz līdz tam laikam, kad atgrie-
zīsies virsbīskaps un arī viņu īstais meistars, un ja šie abi kungi
vienosies un mums norādīs, ka esam ar šo celtni kāda tiesības aiz-

kāruši, tad apsolāmies padoties viņu lēmumam. Neskatoties uz

šiem lūgumiem, komturs savus draudus arvienu vairāk pastiprinā-

ja un tādēļ mums bija jāaiziet. Pēc apspriedes mēs atgriezāmies un

iesniedzām apellāciju pāvestam, nododot sevi, savu pilsētu, visas

brīvības, ko ieguvuši mūsu senči, kas uz mums pārnākušas un

par kurām asinis lējuši daudz cienījami vīri, kungi, jātnieki un

kalpi, tirgotāji un peregrīni, lai šo zemi padarītu brīvu, un visu

to, ko mums atstājuši mūsu priekšteči, pāvesta rokās un

viņa svētības aizsardzībā. Bet arī šis solis, kā arī griešanās pie

virsbīskapa un mestra nekā nelīdzēja. Tie savāca lielu pulku savu

ļaužu, lai mūs izpostītu, uzcēla divus apcietinājumus savā tornī,
trešo apcietināja pie viņu mūriem pret pilsētu, noslēdza savas sē-

tas un baznīcas vārtus, savāca savos torņos un apcietinājumos ak-

meņus un karavīrus, un tas notika piektdienā, kur sestdienā bei-

dzās pamiers.

Redzot, ka mums draud briesmas, mēs gatavojāmies aizstāvē-

ties. Tai dienā, kad izbeidzās pamiers, un tas bija svētā Modesta

un Vita dienā, iejaucās Doma baznīcas kungi ar mūkiem un panāca

atļauju sūtīt sūtņus pie vicemestra.

Divi no vecākiem un divi no jaunākiem mūkiem tūliņ devās

ceļā, un miers bija jātur līdz tam laikam, kad tie atgriežas un vēl

trīs nedēļas pēc tam. Ko šie sūtņi sasnieguši, mēs nezinām vēi līdz

šim laikam, bet palaižamies uz Dieva žēlastību. Tomēr šai pamiera
laikā ordeņa brāļi neatļāva zemniekiem ievest savus ražojumus pil-

sētā, kā arī neatļāva mūsu namniekiem ceļot pa viņu zemi. Tāpat
arī sāka konfiscēt mūsu preces."

Ziņojums Lībekas rātei beidzas ar lūgumu sniegt palīdzību, in-

formēt arī citas pilsētas par konfliktu un atsūtīt Rīgai miltus, jo
ordeņa dzirnavas Rīgai ir slēgtas. (U. B. ī. 708.).

Par tālāko notikumu gaitu stāsta kāds Rīgas prokurātora 1299.

gadā pāvestam Bonifācijam VIII. iesniegtais sūdzības raksts, kur

starp citu ziņots, ka laikā, kad izcēlies konflikts starp pilsētu un

ordeni, Rīgas bīskaps Jānis 111. no Šverīnas nav bijis mājās, jo tas

Flandrijā dziedēja salauzto kāju, un par savu vietnieku bija atstā-

jis ordeņa vicemestru. Tas arī izlietojis šo laiku, lai. radītu kon-

traktu ar Rīgu. Bīskaps atgriežas trīs dienas priekš pamiera note-

cēšanas. Tas kopā ar Tērbatas bīskapu tūliņ griežas pie mestra ar

lūgumu, atteikties no pilsētas aplenkšanas un apsola rūpēties, lai
tilts tiktu noārdīts. Bet mestrs un ordeņa brāļi atbild, ka te sva-

rīgs neesot tilts, bet tās domu starpības, kas starp pilsētu un or-

deni pastāvot ļau divdesmit gadus. Bīskaps nekā nesasniedz un

tikai iesniedz protestu, ka tie uzbrūk pilsētai, kas kā garīgi, tā arī

laicīgi padota pāvestam. Ordenis ar karaspēku, kad pievienojies
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liels pagānu pulks, dodas pret Rīgu, noposta priekšpilsētas, un ap-

lenc Rīgu un nogalina dažus ļaudis ārpilsētā. Tāpat tie ieņem vi-

su pilsētas apgabalu un noslēdz visus ceļus uz Rīgu, lai izmēidētu

Rīgu badā. Visus ūdens un zemes ceļus tie aplikuši ar muitām un

iesākuši paši tirgoties ar pagāniem un tirgojas līdzīgi sīktirgotā-

jiem ar augļiem, saknēm v. t. t.

Tas jau dod mums iespēju dziļāk ieskatīties tais motīvos, kas

radīja naidu starp ordeni un pilsētu. Ordenis sāk iejaukties tirdz-

niecībā un arī tur mēģina izsist kapitālu, kas ir galīgi nepieņemams

Rīgas tirgotājiem. Un turpmākā cīņas gaitā skaidri rāda ordeņa

mērķus, kas ar Zemgales iekarošanu bija reālizējis savus iekaroša-

nas plānus un kā tālākais nolūks bija kļūt par vienīgo Livonijas

kungu.
1297. gadā sākās karš ar Rīgu, kas ar nelieliem pārtraukumiem

ilga veselus 33 gadus un 1330. gadā nobeidzās ar Rīgas kapitulāciju

un padošanos ordenim.

Karš sākas 1297. gada jūnijā, un pirmās cīņas norisinājās ap

ordeņa pili un ordeņa (Jura) baznīcu Rīgā. Un Rīgas pilsoņi šeit

izrādījās labāki karotāji, kā ordeņa bruņinieki. Tie no Pētera
un Jāņa baznīcas torņiem sāk apšaudīt ordeņa sētu un pili, uz-

brūk ordeņa pilij, to ieņem, saņem gūstā 60 bruņiniekus ar pašu ie-

nīsto komturu priekšgalā, visus tos nogalina un beidzot 1297. g. Mi-

ķeļa dienā galīgi noposta ordeņa pili.

Ar to rīdzinieki bija sasnieguši savu senkāroto mērķi, ka vairs

sveša karaspēka un svešas varas nevienā Rīgas vecās pilsētas daļā
nav, bet kopā ar to konflikts ar ordeni ieguva jau tādu asumu, ka

ceļa uz izlīgumu vairs nebija, un cīņa varēja beigties tikai ar vie-

na pretnieka sakaušanu.

Tai pašā rudenī ordenis aplenc Rīgu, ieņem visu Rīgas apga-
balu un nogriež visus ceļus uz Rīgu* Rīgai vienai pašai veikt

ordeni nav iespējams un tādēļ jāmeklē sabiedrotie. Un šie sabied-
rotie varēja nākt kā no pašas Livonijas, tā arī no ārienes. Pašā

Livonijā no ordeņa bija vēl neatkarīgas bīskapu valstis: Rīgas,
Tērbatas un Sāmsalas. Kurzemes bīskapa kapitulu turpretim or-

denis jau bija aizdzinis un viņa vietā ielicis savus cilvēkus, tā ka

tā jau bija pilnīgā atkarībā no ordeņa. Ārējo palīdzību varēja mek-

lēt vispirms pie tā sauktām Hanzas pilsētām, Dānijas un beidzot tu-

vākās kaimiņu valsts
—

Lietuvas. Visi tie bija noskaņoti pret or-

deni un viņa varmācīgo rīcību, bet ordenis ar veiklu diplomātisku
rīcību prata šos atsevišķos pretiniekus izolēt un tādējādi tam nā-

cās cīnīties nevis pret visu šo spēku koalīciju, bet pa lielākai daļai

pret katru atsevišķi.

Hanzas pilsētas aktīvā cīņā pret ordeni nepiedalījās. Tās ap-

robežojās tikai ar to, ka centās būt par starpniekiem starp Rīgu un

ordeni, un atbalstīja Rīgu ar pārtikas līdzekļiem un citiem materiā-

liem. Ka šīs pilsētas, sevišķi Lībeka, nav vēlējušās atklātu konflik-

tu ar ordeni, to liecina ordeņa 1299. g. 7. janvārī, Lībekai izdotās

privilēģijas, ar kurām Lībekas tirgotājiem piešķir Livonijā plašas
priekšrocības un garantijas.

Kad visas cerības samierināt Rīgu ar ordeni izbeidzas, bīskapi

nolemj nostāties Rīgas pusē un Rīgas virsbīskaps vienojas ar Tēr-

batas un Leales bīskapiem pret ordeni. Tomēr ordenis negaida, ka-
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mēr pretinieku spēki apvienojas, bet pāriet uzbrukumā pret Leali

un Rīgas virsbīskapu un 1298. g. sākumā cīņas jau atjaunojas plašā
frontē. Rīdzinieki šai laikā apsēž ordeņa apcietinātās Bertolda

dzirnavas, tagadējā Latgales priekšpilsētā, un uz Rīgu virzas tai

pašā laikā virsbīskapa vasaļu karaspēks, lai apvienotos ar Rīgas

spēkiem. Bet ceļā virsbīskapam uzbrūk ordeņa karaspēks un to

uzvar. Virsbīskapa karaspēka vadonis Otto Rozens krīt kaujā. Pēc

šīs uzvaras rīdzinieki pārtrauc Bertolda dzirnavu aplenkšanu, bet

ordenis uzbrūk virsbīskapa pilīm, ieņem Koksnesi, Turaidu un Tu-

raidā sagūsta pašu virsbīskapu un aizved to gūstā uz Vilandi.

Ar to tad arī izirst pret ordeni vērstā bīskapu koalicija. Orde-

nis ieņem visu šo bīskapu zemes, okupē viņu pilis un viņa rokās

tagad ir visa Livonija, izņemot Rīgu. Bet arī pie Rīgas ordenis uz-

ceļ Juglas tilta galā labi apcietināto Ādažu pili, lai noslēgtu Rīgas
satiksmi ar Vidzemi.

Tomēr Rīga nedomā padoties. Ar virsbīskapa kapitula piekri-
šanu tā noslēdz savienību ar Lietuvu, un stiprs leišu karaspēks do-

das uz Livoniju palīgā Rīgai. Jau 1298. gada 9. aprīlī stiprs rīdzi-

nieku karaspēks uzbrūk Ādažu pilij, noposta apcietinājumus un iz-

nīcina materiālus, ko ordenis sagatavojis Rīgas aplenkšanai. Tā

paša gada Lieldienās jau apvienotais leišu un Rīgas karaspēks do-

das kara gājienā uz ordeņa igauņu apgabaliem, noposta piecas drau-

dzes, ieņem un nodedzina Karkus pili, un ar bagātu laupījumu tie

dodas uz Vilandi. Pie Gaujas tos sagaida ordeņa mestrs ar savu

karaspēku, bet kaujā leiši ar rīdziniekiem gūst uzvaru, ordeņa ka-

raspēks bēg, bet ordeņa mestrs kaujā dabū galu.

Pēc šīs kaujas rīdzinieki uzbrūk Bertolda dzirnavām un tās

ieņem.

Kopā ar to rīdzinieki cenšas sagādāt sev citus sabiedrotos, un

1298. g. 12. jūnijā vienojas ar dāņu karali pret ordeni, atdodot dā-

ņu karalim Zemgali. Tomēr šis līgums netika reālizēts.

1298. g. otrā pusē uzvaru svaru kauss nosveras uz ordeņa pusi.

Ordeņa vietējie spēki nav spējīgi tikt galā ar Rīgu, un tādēļ palīgā
nāk vācu ordeņa Prūsijas karaspēks. Šis ordeņa palīgspēks iero-

das tai brīdī, kad Rīgas karavīri ir aplenkuši Ādažu pili un tikai

ar lielām pūlēm ordeņa bruņinieki spēj vēl to noturēt savās rokās.

Prūšu ierašanās beidzas ar rīdzinieku katastrofu: rīdzinieki 1298.

gada 29. jūlijā kauju zaudē un bojā iet ne tikai daudz Rīgas pil-

soņu, bet tie zaudē arī savus kuģus un aplenkšanas materiālus.

Abas puses no cīņas ir piekusušas un pieņem Hanzas priekšli-
kumu par pamiera noslēgšanu līdz 1299. gada 6. decembrim. Ar šo

pamieru iestājas tiešā kara darbībā garāks pārtraukums, kas ilgst
līdz 1329. gadam. Tomēr par miera laikmetu arī to saukt nevar,

jo atsevišķas sadursmes, sūdzības, patvarības un gatavošanās uz jau-
nu karu, nedrošība ir raksturīgas šī nemierīgā laikmeta pazīmes.

Pēc pamiera noslēgšanas ordenis no gūsta atsvabina virsbīska-

pu Jāni 111., kas atstāj zemi un drīz svešumā nomirst. Par Rīgas

virsbīskapu pāvests ieceļ Izarnu, kam izdodas pierunāt Rīgu un or-

deni salīgt mieru, un 1304. gada 21. martā tas kā abu pušu šķīrēj-
tiesnesis izšķir Rīgas un ordeņa strīdus sekojošā kārtā:

Abas puses atsakās no pretenzijām, par nodarītiem zaudēju-
miem. Ordenis saņem savus īpašumus Rīgā atpakaļ. Starp pilsētu
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un ordeņa sētu ordenim jāuzceļ sešas olektis augsts mūris, ordeņa

brāļi var šais mūros dzīvot, tajos drīkst atrasties tikai mazas pa-

kaļdurvis 4 pēdu platas un 6 pēdu augstas. Bez vārtiem pilsētas

mūros, kas viņu rīcībā bija agrāk, citus vārtus nav brīv ierīkot.

Vairāk kā 20 brāļu arī tikpat daudz kalpu nedrīkst pilsētā atra-

sties, nekādas sapulces un saiešanas pilī nedrīkst noturēt, izņemot

gada konventu, kur arī drīkst piedalīties ne vairāk kā piecdesmit

brāļu, nav brīv arī pilsētā un viņas apgabalā ierīkot apcietināju-

mus. Tiltu pilsēta patur, bet ordeņa kuģiem ir caur to brīvs ceļš. Kā

ordenis, tā arī Rīga atļauj viens otram savās robežās brīvu tirdznie-

cību, un nekādas jaunas muitas nav brīv ierīkot. Ja ordenis uz-

brūk Rīgai, tad visi viņa īpašumi Rīgā pāriet virsbīskapa rokās. Rī-

gas prasību no ordeņa par 1500 arkliem Kurzemē un 100 arkliem

Sāmsalā nodod pāvesta izlemšanai.

Šis Izarna spriedums ir tikai kompromiss uz zināmu laiku, kas

vajadzīgs, lai pakāpeniski varētu savus mērķus reālizēt. Sevišķi

rosīgs ir ordenis, kas šo laiku izlieto, lai galīgi izolētu Rīgu. Viens

no pirmiem soļiem šai virzienā ir līgums, kur 1304. g. 15. februārī

ordenis vienojas ar Tērbatas un Sāmsalas bīskapiem, kā arī ar dā-

ņu karaļa vasaļiem Igaunijā, kas apzīmēts kā Livonijas un Igauni-

jas aizsardzības līgums, bet kas visvairāk vērsts pret Rīgu, pa da-

ļai arī pret dāņu karali, un sankcionē ordeņa hēgemoniju šais ap-

gabalos. Jaunā savienība vispirms apņemas piespiest jauno Rīgas

virsbīskapu pievienoties šai savienībai. Ja ķāds
— sevišķi rīdzi-

nieki, mēģinātu ar leišiem, pagāniem vai krieviem separāti vieno-

ties vai līgt mieru, tad savienība pieprasa šo līgumu atcelt; ja to

nedara, tad savienība dodas pret atkritējiem kā atklātiem ienaid-

niekiem. Tos strīdus, kas tagad ir starp bīskapu un Rīgu, izšķir

sevišķa komisija, kur ieiet bīskapu un vasaļu pārstāvji, ja Rīga
tiem nepadodas, tad savienība tos ar varu piespiež to izdarīt. Ja

turpretim kāda lieta ordeņa rīcībā tiek atzīta par nepareizu, tad

pārējie sabiedrotie strīdā nedrīkst iejaukties. Tālāk nāk lietas, kur

noteikta strīdu likvidēšanas kārtība pašu starpā, strīdos ar krie-

viem un vasaļu strīdos ar dāņu karali.

Vēl lielāks sitiens Rīgai nāk ar 1305. gada 26. maija cisterciāņu
ordeņa aktu par Daugavgrīvas klostera pārdošanu vācu bruņinieku
ordenim. Ar šo aktu ordenis iegūst šo klosteri ar visām zemēm

abās pusēs Daugavai par 4000 markām. Ar to tiek pārgriezts Rī-

gas galvenais dzīvības nervs, jo Rīgas spēks un patstāvība vispirms
balstījās uz brīvu satiksmi ar jūru, bet ar Daugavgrīvas pāreju, or-

deņa rokās arī viss Daugavas lejas gals atradās ordeņa rokās.

Ar šo lietu Rīga nevarēja apmierināties. Vispirms jau Daugav-
grīvas abatam nebija tiesības šo klosteri nodot citās roķās, otrkārt,
pastāvēja Daugavgrīvas abata 1263. g. līgums ar Rīgas pilsētu, kur

abats apņemas bez Rīgas ziņas ne klosteri, ne arī klostera zemes

ne pārdot, ne arī mainīt, nedz arī šī klastera robežās celt tādas

ēkas, kas varētu kaitēt Rīgas interesēm.

Sākās bezgalīgas sūdzības par šo Daugavgrīvas lietu. Tām se-

ko rīdzinieku uzbrukumi Daugavgrīvai, bet viss tas nelīdz, un or-

denis vairs no savām rokām Daugavgrīvu neizlaiž.

Nāk klāt vēl konflikts ar Sāmsalas bīskapu un vasaļiem. Sām-

salas bīskaps 1298. gadā ir Rīgas pusē, bet tad ordenis iebrūk Sām-
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salā, to izlaupa un piespiež bīskapu piekāpties, un 1304. gadā Sām-

salas bīskaps jau ir ordeņa sabiedrotais. Sakarā ar to, Sāmsalā sā-

kas represijas pret rīdziniekiem, un daudzi rīdzinieki, kas Sām-

salā ieņēma ienesīgas vietas, ir spiesti Sāmsalu atstāt. Tas Rīgā

saceļ lielu sašutumu pret sāmsaliešiem, un tie padzen Doma prā-

vestu Videkinu, kas strādājis pretim Rīgas interesēm. Tas tomēr

negrib padoties un 24 Sāmsalas bruņinieku pavadībā ierodas Doma

baznīcā, lai ieņemtu ar varu savu veco vietu. Rīdzinieki saceļ trauk-

smi, ielaužas baznīcā un tur nogalina prāvestu ar visiem Sāmsalas

bruņiniekiem.
Tas sacēla gandrīz formālu karu starp Rīgu un Sāmsalas vasa-

ļiem, kas atriebjoties par savu tuvinieku nāvi cenšas visur uzbrukt

Rīgas pilsoņiem un tos nogalina. Galīgi šo sāmsaliešu konfliktu

likvidē tikai 1319. gadā.

Arī ar Rīgas Doma kapitulu attiecības sevišķi labas nav. Kad

pāvests pats ieceļ Rīgas virsbīskapu un bīskapa vēlēšanas izslīd no

kapitula rokām, attiecības starp virsbīskapu un kapitulu paliek

vēsākas, un kapitulus sāk piekopt pats savu politiku. Šī kapitula

divkosīgā politika uztrauc Rīgas pilsoņus, un tie vairs nav droši,
vai kapituls savus vārtus Rīgas sienās kādreiz neatver Rīgas ienaid-

niekiem. Rīdzinieki tādēļ ņem un šos vārtus vienkārši aizmūrē, bet

vēlāk, pēc sarunām ar kapitulu un virsbīskapu, tos atjauno, bet

vārtu apsargāšanu pārņem savās rokās.

Arī Hanzas pilsētu aktīvu atbalstu Rīgai neizdodas panākt.
Hanza noteikti izvairās no atklāta bruņota konflikta ar vācu or-

deni un liekas, ka tās interesēs nav arī pardaudz atbalstīt Rīgas

varu, kas jau sāka apdraudēt Hanzas tirdzniecību Krievijā.

Atlikās tikai Lietuva. Ar šo spēcīgo un vareno ordeņa ienaid-

nieku Rīgas attiecības visos laikos ir ļoti labas: Rīgai pat izdodas

pierunāt Lietuvas un Zemgales karali Ģediminu tik tālu, ka tas

ziņo pāvestam, ka vēloties pieņemt katoļu ticību un pat uzaicina

savā zemē mūkus. Tomēr arī šo draudzību atvēsina daži notikumi.

Kad 1307. gadā leiši iebrūk Livonijā un izlaupa ordeņa Tērbatas

apgabalu, tos atpakaļceļā vajā ordeņa karaspēks, un tie dodas uz-

Rīgu, cerēdami uz Rīgas palīdzību, tomēr rīdzinieki, vēl baidīda-
mies ielaisties ar ordeni un 1304. g. koalīciju atklātā konfliktā, ne-

sniedz leišiem palīdzību, un ordenis sakauj leišus. Tas padara arī

leišus apdomīgākus, un tie vairs tik viegli neriskē iejauķties Livo-

nijas lietās.

Tādējādi ordenim savus plānus par Rīgas izolēšanu izdodas

reālizēt pilnīgi.

Vienīgais, kas nepadodas ordeņa plāniem, ir Rīgas virsbīskaps,
kas vēl skaitās visas Livonijas virskungs> bet kam vairs pašam Li-

vonijā nav nekādas varas un viņa paša lielākie vasali pāriet or-

deņa pusē, un viņš ir spiests tos nolādēt; neklausa tam arī paša
kapituls.

Tomēr virsbīskaps ir arī pāvesta pārstāvis, jo sākoties jukām,
pāvests pats ieceļ Rīgas virsbīskapus.

Pēc Jāņa 111. pāvesta ieceltais Izarns Rīgā uzturas tikai īsu

laiku, 1304. gadā tas atstāj Rīgu un pāriet uz Lundu par virsbīs-
kapu. Viņa vietā pāvests ieceļ Fridrichu. Tas ir kāds no pāvesta
galma priesteriem un var pilnīgi paļauties uz pāvesta atbalstu.
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Rīgā ieradies, tas nepiekļaujas ordenim, bet mēģina pretoties

ordeņa varas kārei, paliekot tā par Rīgas sabiedroto un gandrīz

vienīgo atbalstītāju. Viņa ziņojumi par stāvokli Livonijā ir pilni
sūdzību par ordeņa nelikumībām. 1305. g. 14. sep. viņš ziņo, ka or-

denis pretlikumīgi esot sev pakļāvis Tērbatas bīskapu un dāņu ka-

raļa vasaļus un apspiežot viņa (virsbīskapa) vasaļus un Rīgas pil-
sētu. No Rīgas pilsoņiem tas esot izspiedis 2000 markas un pie-

spiedis tos atteikties no sūdzības, ko tie iesnieguši Kurzemes zemju
lietā. Tas arī esot piesavinājies daudz virsbīskapa zemes, tā kā

tagad ordenim vienas trešdaļas vietā jau piederot divas trešdaļas,
bet bīskapam tikai viena trešdaļa. Visus tos, kas tam nepiekrīt,
tas bez žēlastības nokauj un esot tādas bailes iedzinis visiem, ka

neviens tam nedrīkstot pretim stāties, izņemot Rīgas pilsētu, bet

to tad arī ordenis vajājot ar lielu naidu un gribētu to galīgi iznī-

cināt. Tikko viņš ieradies Rīgā, tie atņēmuši viņa Daugavgrīvas

pili un klosteri, un viņš tagad esot it kā iesprostots Rīgas pilsētā.

Aprakstot visus ordeņa varas darbus, tas starp citu izsakās: „Nav
neviena ļaunāka Romas un Rīgas baznīcas ienaidnieka, kā ordeņa

brāļi, ar savām vajāšanām tie ir gandrīz iznīcinājuši visu kristīto

draudzi Rīgas provincē un ticību un tikumus sagrāvuši, un ja pā-

vests steidzīgi nesniedz savu palīdzību, tad visu kristīgo draudzi

Livonijā iznīcinās pilnīgi, tāpat kā tas notika Ankonā un Tripolī."

Ordenis uz šo rakstu atbild 1306. g. 26. martā ar plašu ziņoju-

mu, kur starp citu saka, ka Rīga neesot Izarna šķīrēja tiesas lēmu-

mu atzinusi un tad ordenis vienojies ar Rīgas pilsētu tā, ka ordenis

pārdod savu pili Rīgās rātei par 1000 markām, bet Rīgai gada laikā

jāatcēļ visi līgumi ar leišiem. Tāpat Rīgas pilsoņi piegādājot pa-

gāniem ieročus un dzelzi un rīdzinieku apvainojums, ka ordenis ar

to nodarbojoties, esot nepareizs.

Šīs sūdzības beidzot noved pie tā, ka pāvests Klements V iz-

sūta uz Rīgu savu auditoru un inkvīzitoru Francisku dc Moliano,
kas atbrauc ar 230 punktus garu apsūdzības rakstu pret ordeni. No

šīs sūdzības uzglabājies tikai fragments: tas uzrakstīts uz 11/?l 1/? olek-

tis plata un 51 olekti gara pergamenta ruļļa. Tur atrodamas sma-

gas apsūdzības pret ordeni, un aprakstīti daudzi ordeņa varas darbi.

Bet panākumi šai Franciska misijai bija niecīgi. Neskatoties uz

visiem lāstu draudiem ordenis turpināja savas gaitas tādā pat
garā un savus varas darbus nebūt neaprobežoja. Virsbīskaps Frid-

richs pa lielākais daļai uzturējās'pie pāvesta galma un neiedroši-

nājās pat ierasties Rīgā. Viņa vasali un Doma kapituls bez viņa
ziņas 1316. gada 23. aprīlī līgst un vienojas ar ordeni, tā kā ordenis

ir jau faktiski saņēmis savās rokās visu Livoniju, izņemot Rīgas
pilsētu un negriež nekādu vērību ne uz Franciska dc Moliano pra-
sību par Daugavgrīvas klostera atdošanu, ne arī uz tādu pašu pā-
vesta vēlāko pavēli. Ordenis uzsāk pat citus ceļus kā aizsargāt sa-

vas intereses: pāvestam nosūta krietnus kukuļus, un pāvests Jā-
nis XXII. ne tikai sāk svārstīties, bet 1319. gada 25. jūlijā pat ap-
stiprina 1304. gada aktu par Daugavgrīvas pārdošanu ordenim.

Vēl 1323. gadā Rīgai rodas izredzes cīņā pret ordeni gūt zinā-
mus panākumus. Šai gadā Ģedimins, kas izsacījis vēlēšanos kristī-
ties, līgst mieru ar visiem Livonijas kungiem, to starpā arī ar or-

deni un Rīgu, un tā Rīgai rodas iespēja atjaunot brīvu tirdzniecību
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ar Lietuvu, bet arī jau kristītā Lietuvā atrast sev drošu sabiedroto.

Tomēr ordenis drīz vien uzbrūk Lietuvai un lauž līgumu, spiež arī

Rīgu to darīt, bet Rīga neklausa.

Pēc miera laušanas ar Ģediminu, virsbīskaps Fridrichs kopā ar

pāvesta legātiem apkrauj ordeni ar lāstiem, par ko gan ordenis

daudz neko nebēdā.

Rīgas stāvoklis paliek traģisks, tā ir ielenkta no visām pusēm,

tirdzniecība Rīgā apstājās un pat pārtikas līdzekļu piegāde ir ap-

grūtināta. No visām pusēm Rīgu ielenc ordeņa apcietinājumi; Ber-

tolda dzirnavas, Ādaži, Daugavgrīva. Nemiers Rīgā pieaug un jau
1316. gadā nonāk pie atklātām sadursmēm. Šā gada 24. aprīlī rī-

dzinieki uzbrūk Daugavgrīvai, noposta priekšpilsētu un ārējos ap-

cietinājumus, bet pašu pili nevar ieņemt.

īstais karš tomēr sākas tikai 1329. gadā, atkal ar rīdzinieku uz-

brukumu Daugavgrīvai, Atkal nodedzina Daugavgrīvas priekš-

pilsētu, bet pili neizdodas ieņemt. Tad Rīgai palīgā steidzas Ģedi-

mins. Tomēr ordenis ir izzinājis par Ģedimina gaidāmo uzbruku-

kumu un ieņēmis Rīgas virsbīskapa pilis pie Daugavas. Tomēr rī-

dzinieki dod Ģediminam ceļa vadoņus, un leiši iziet cauri latviešu

novadiem un smagi izposta ordeņa igauņu apgabalus.

Bet tad ordenis mestra Eberharda Munheima vadībā iesāk kara

gājienu pret Rīgu un 1329. gada oktobrī ielenc Rīgu. Rīga aizstā-

vās dūšīgi un ar varu Munheimam nekādus lielus panākumus pret

Rīgu neizdodas panākt. Bet Munheimam nāk palīgā pārtikas trū-

kums Rīgā. Pārtikas trūkums Rīgā pēc pusgada aplenkšanas jau

pāriet badā un marta vidū Rīgai pārtikas vairs nav. 1330. gada
18. martā sanāk Sēstas istabā visa Rīgas komūnas locekļu pilna

sapulce un nolemj padoties ordenim. Rīgas birģermeistari Gerhards

Meija un Johans no Vilandes noskaidro, ka pilsētai labības palicis ti-

kai 42 pūri, iedzīvotāju pārtikas līdzekļi esot izsīkuši: daudzi jau ba-

dā nomiruši; augot ar nemiers un varot izcelties pilsoņu karš. Tādu

pašu lēmumu pieņem rātes un ievērojamāko namnieku apspriede.

Tad 1330. gada 20. martā pilsēta padodas ordenim bez kādiem

citiem noteikumiem, kā tikai pilsētas iedzīvotāju dzīvības saudzē-

šanu. Un tā paša gada 23. martā Rīgas soģis, rāte un komūna iz-

sniedz sekojošu dokumentu, ko parasti apzīmē par naekende Brief.

„Visiem kristīgiem cilvēkiem, kam šo vēstuli nāksies lasīt vai

dzirdēt, Rīgas pilsētas soģis, rāte un komūna novēl Dieva mūžīgu
svētību. Ar šo paziņojam un publiski apliecinām, ka mūsu Kunga
tūkstots trīssimts un trīsdesmitā gadā, tai otrdienā pēc tās svēt-

dienas, kur mesas sākumā dzied Laetare, mēs sanācām vietā, ko

sauc par Mīlgrāvi, kopā ar Livonijas vācu ordeņa nama no Jeru-

zalemes vadītājiem un brāļiem, lai nokārtotu svētās trīsvienības

aizsardzībā tos vecos strīdus un nesaskaņas, kas starp viņiem un

mums pastāvēja. Mēs nododam sevi un mūsu pilsētu Dievam un

svētai Jaunavai, viņa mātei, un iepriekš minēto vadītāju un brāļu

žēlastībai, ar visu savu mantu un brīvībām, paturot sev tikai mūsu

miesas veselību.

Un tā kā tiem vadītājiem un brāļiem ar mūsu kailiem vārdiem

vien nepietiek, tad mēs no brīva prāta viņu rokās ierādījām un no-

devām divus mūsu pilsētas torņus: vienu, ko sauc Smilšu torni ar

visiem vārtiem, un ar jauno priekšpilsētu (apcietinājumu), turpat,
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un vārtiem, un otru torni, ko sauc par svētā gara torni ar vārtiem

un mārstali turpat. Un to tie patur, izmanto un uzglabā tik ilgi,

kamēr tie pārdomā un noteic, kādu žēlastību un tiesības tie mums

un mūsu pilsētai vēlas piešķirt. To visu apliecinot, piekaram seit

apakšā mūsu pilsētas zīmogu. Dots Rīgā augšā minēta gada piekt-

dienā priekš Judica."
.

Šim padošanās aktam pēc nedēļas 1330. gada 30. marta seko jau

ordeņa priekšā likto noteikumu apstiprinājums, un pilsēta sai die-

nā izsniedz ordenim tā saukto „Sūhnen Brief".

Dieva vārdā, Amen! Visiem Dieva ticīgiem, kas so dokumen-

tu redz vai dzird, Rīgas pilsētas soģis, rāte un vienkārši namnieki,

novēlam Dieva svētību. Mēs atzīstam un apliecinām sai publiska

rakstā, ka tie strīdi un nesaskaņas, kas diemžēl ir bijusi starp

mums no vienas puses un kristietību, mestru un Livonijas brāļiem

no otras puses, draudzīgi un slavējami ar svētā gara žēlastību ir

novērstas un nokārtotas, un ka kristietībai, mestram un brāļiem ir

no mums un no pagāniem, kas mūsu palīgi bija šai strīdus iaika,

bijis jāpārcieš daudz zaudējumu, daudz pārestības un smagas va-

jāšanas. Lai no sirdīm, kaut ko no tā visa dzēstu un lai tie visas

nesaskaņas pilnīgi aizmirstu, tad mēs apņemamies vācu nama or-

deņa Livonijas mestram un brāļiem pildīt šos noteikumus, kas ta-

lāk uzrakstīti.

Vispirms: tā kā svētā Jura sētu mēs, namnieki, pirmā karā_ no-

postījām, un lai arī mums un mūsu pēcnācējiem nebūtu nekādas

satiksmes ar pagāniem, tad mēs ordenim nododam svētā Gara setu,

kā tas viņiem ir ierādīts, lai tie tur varētu pili celt pēc pasu pati-

kas, un šīs pils vajadzībām mēs tiem nododam par lopu ganībām

Herdera laukums ap 1880 g.
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zemi, kas atrodas starp jauno grāvi, blakus akmeņu ceļam, kas iet

no pilsētas grāvja pie Jēkaba vārtiem, līdz šķērsgrāvim, kas nāk

no ķieģeļnīcas, kopā ar salu, ko sauc „Koggenlage" un visu, kas

atrodas šais robežās līdz Daugavai; tomēr ganības paliek kopējas
visiem tā, kā tas ir bijis jau senos laikos, un tai upītei, kas dzen

dzirnavas pie hospitāļa, ar visām citām upītēm, kas tur tek, ir brīva

gaita un tās var nosprostot, ūdeni pacelt un dzirnavas celt tur,

kur mestrs to atrod par labu, tomēr divas vēja dzirnavas paliek
mūsu pilsētas vajadzībām.

Tālāk mēs nododam pils vajadzībām visus laukus, kas mūsu

namniekiem piederēja Rīgas salā un Lokesārā kopā ar Gerlacha

Rēzena sētu, un VaSUi, kas pie tās pieder, ar laukiem, ganībām un

pļavām.

Turklāt mēs vēl maksājam šai pilij katru gadu 10 markas,
skaitot marku 36 Lībekas šiliņus, pusi Lieldienās un pusi Miķeļos.

Tāpat arī mūsu zvejniekiem jānodod pils vajadzībām desmitā

daļa no visām zivīm, ko tie noķer. Tāpat arī visas tās tiesības, kas

mums ir uz lomiem pie Jelgavas, mēs labprātīgi nododam šai pilij.

Turpmāk dzimts īpašumi un zemes gabali, kas ordenim pieder, ir

brīvi no nodokļiem, kā tas bija jau no seniem laikiem, tomēr tiem,
kas tur iekšā dzīvo, jāmaksā tāpat kā citiem namniekiem.

Tālāk mēs nododam mestram un ordenim pusi no mūsu tiesas,

brālis, ko mestrs izvēlē, sēž kopā ar mūsu soģi tiesā un spriež so-

dus pēc mūsu likumiem un nodevas ievāc abām pusēm par labu.

Tomēr, ja šis brālis, jeb viņa vietā kāds cits brālis neierodas

vai negrib ierasties, tad tomēr tas, ko tiesa spriež, ir pilnā spēkā.

Tas pats brālis var katrā laikā, kad tas vēlas, ierasties un sē-

dēt mūsu rātes sēdēs.

Kad ir ievēlēts jauns rātes kungs, tad tam jāzvēr uzticība me-

stram un ordenim, tāpat kā pilsētai. ■

Tas pats jādara arī citiem namniekiem, ja to no viņiem pie-

prasa.

Mēs gribam mestram un ordenim palīdzēt ar padomu un dar-

bību pret visiem, kas tam uzbrūk, tomēr virsbīskapam un viņa baz-

nīcai paliek viņu tiesības.

Ja pats mestrs dodas kara gājienā vai arī svešs karaspēks ie-

brūk, tad mums ordenim jāpalīdz ar visiem spēkiem, pēc viņa gri-
bas. Bet kad landmaršals ar tiem, kas pāri Daugavai, vai arī ar

tiem, kas atrodas Siguldā un Cēsīs, dodas kara gājienā, tad mums

jāsūta tam 30 kara jātnieki.
Tālāk visu to piemiņai un svētībai, kas karā krituši no abām

pusēm, mēs dibinām pēc mestra norādījuma piecas vikārijas, katru

pa sešām Rīgas sudraba markām, puse naudas jāmaksā Ziemas-

svētkos, puse Jāņos, un šīs vikārijas mestrs var izlēņot, kam

tas grib.
Ja kāds savā testāmentā jeb kādā citādā ceļā grib ko novēlēt

ordenim, tad mēs tur šķēršļus necelsim un tas paliek spēkā.
Tā kā mēs visas privilēģijas, ko esam no ordeņa saņēmuši,

esam mestram izsnieguši atpaķaļ, tad ja starp tām atrodas dažas,
kas ar šo rakstu nesaskan, tad tām nekāda spēka vairs nav.

Ja kāds par visu to, kas šeit uzrakstīts, pret mestru vai ordeni
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celtu iebildumus un šķēršļus, tad mēs gribētu ar viņu padomu un"

palīgu, no tā tos atsvabināt un atbalstīt.

Lai visi šie noteikumi un šī piedošana uz mūžiem stipri pa-

liktu, tad šim rakstam ir piekārts mūsu zīmogs.

Visu to apliecina un visam, kas te uzrakstīts, klāt bija kā lie-

cinieki godājami ļaudis un rātskungi: Verners no Straupes, soģis
Jānis no Vilandes, Indriķis Meija, birģermeistari, Johans vVaren-

dorps, Indriķis no Jelgavas, Folkvins no Ostenhuzenes, Indriķis

Bornes, Hermanis Roze, Indriķis Reze, Indriķis Krūze, Jānis no rā-

tes vārtiem, Andreja kungs, pilsētas rakstvedis un citi rātskungi un

namnieki, ar daudz citiem klātesošiem labiem ļaudīm. Šīs lietas

notikušas un nokārtotas un šis raksts ir rakstīts piektdienā priekš

pūpolu svētdienas pie Rīgas pilsētas mūsu kunga gada MCCCXXX."

Tā paša gada 16. augustā ordenis papildina un atbild uz pilsē-
tas iesniegto samierināšanas grāmatu un atvēl namniekiem seko-

jošās brīvības.

Vispirms ordenis nodod Rīgas pilsētas namniekiem dārzus, kas

tam piederējuši otrā Rīdziņas malā, izņemot tos, kas tagad pieder

sprediķotāju mūkiem. Tāpat arī nodod Kalveru salu ar zemes ga-

balu, tāpat zemes gabalu, kur atradās gaļas skārņi. Atļauj zvejot
visos ordeņa ūdeņos, kā tas bija vecos laikos. Atļauj cirst malku

abos Lielupes krastos, sākot no jūras līdz Birzei (Bērzei) un pa
Bērzi divas jūdzes uz augšu, izņemot baļķus. Pusjūdzi ap Kaņiera

ezeru brīv lūkus plēst. Ganības brīv kopēji lietot tikai tiem, kam

šī tiesība bija jau vecos laikos. Kad kāds no ordeņa ļaudīm nogrē-

kojas pilsētā, to soda pēc pilsētas likumiem, tāpat arī pilsētniekus

ordeņa zemē soda ordeņa tiesa pēc pilsētas likumiem. Uz priekšu
ordenis aizsargās Rīgas namniekus, kā savus pavalstniekus. Ja

neierodas ordeņa brālis, pilsētas soģis var tiesāt viens, izņemot ga-

dījumus, kad lieta grozās ap galvas vai rokas zaudēšanu. Tās pri-

vilēģijas, brīvības un tiesības, ko pilsēta no ordeņa saņēmusi un

kas nerunā pretim ordeņa tiesībām un rakstiem, pilsēta var pa-

turēt bez kādiem šķēršļiem.
Ar šiem trīs dokumentiem Rīgas pilsētas vēsture tiek ievadīta

jaunā posmā. Rīgas tiešais kungs nu ir ordenis. Šim kungam ir

jādod zvērests ne tikai rātskungiem;, bet arī visiem namniekiem, ja
to pieprasa. Tāpat arī jāiet palīgā kara gājienos, sevišķi lielākos,
ko vada pats mestrs. Jāmaksā arī mestram ķatru gadu 100 markas.

Jāuzstājas ar ordeņa mestru pret* visiem ienaidniekiem, izņemot

virsbīskapu un Rīgas baznīcu. Tomēr neskaidrs paliek jautājums

par Rīgas attiecībām pret savu agrāko kungu — Rīgas virsbīskapu,
un dokumentos neviens vārds par to nav minēts.

Rīga patur savu pašvaldību, savu tiesu un tiesības. Tikai tiesā

līdzās pilsētas soģim sēž arī ordeņa brālis, un tiesas ienākumus abi

dala uz pusēm. Šim pašam ordeņa soģim ir tiesība piedalīties rā-

tes sēdēs.

Pilsēta patur arī savas privilēģijas un savus īpašumus No

pilsētas īpašumiem ordenis atņem tikai tagadējo pili ar apkārtē-

jām zemēm, ieslēdzot tā saukto forbargu; tad laukus tagadējā Lat-

gales priekšpilsētā. Tāpat arī ordenis ķīlām paņem vairākus pil-
sētas namus, piem., vēlākos ģilžu namus.

No pilsētas iedzīvotājiem vissmagāki nācās ciest zvejniekiem.
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Tiem ieved desmitās daļas nodokli, t. i. no visām zivīm ordenim

jānodod desmitā daļa, un sākumā pat liedz zvejot ordeņa ūdeņos.

Šis bargais sods zvejniekus ķer tādēļ, ka zvejnieki esot Rīgas

un ordeņa karā ordenim sagādājuši vislielākos zaudējumus un vis-

niknāk apkarojuši ordeni. Šos zvejniekus būtu vajadzējis visus

pakārt, bet ja ordenis par viņiem apžēlojies un atstājis dzīvus, tad

tomēr nesodītus viņus nevarot pamest. Tas mums atkal paver ne-

lielu skatu Rīgas pilsētas iekšējā dzīvē un rāda, kāda liela loma ir

bijusi latviešiem un lībiešiem Rīgas dzīvē XII. un XIII. g. simtenī.

Latvieši un lībieši karā ar ordeni ņem tik aktīvu dalību, ka izpel-

nās ārkārtīgas ordeņa dusmas un nelabvēlību, jo ordeņa neveiksmes

karā ar Rīgu tas visvairāk piešķir nevāciem. Visvairāk ordenim

pie dūšas ķeras ordeņa pils izpostīšana Rīgā, kā arī abi uzbrukumi

Daugavgrīvai. Šie pēdējie uzbrukumi, liekas, lielo tiesu ir zvej-

nieku darbs.

Vēl atzīmējam, ka tad, kad Rīga atkal tiek vaļā no oideņa

varas, viņa aizmirst savus dūšīgos aizstāvjus — zvejniekus atbrīvot

no ordeņa uzliktā soda, t. i. zivju nodevām.

Pētera baznīca



IIdaļa

Rīga XIV un XV gadu simteņos
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Rīgas skats 17. g. s.

I nodaļa

Rīga zem ordeņa un divvaldības laikmets

Ar Rīgas ieņemšanu ordenis paliek par Livonijas vienīgo fak-

tisko kungu. Tomēr tas nebūt nesaskanēja ne ar vecām tradīci-

jām, ne arī ar tiem noteikumiem pie zobeņbrāļu ordeņa apvieno-
šanās ar vācu ordeni, kur ordenim Livonijā tika ierādīta subordi-

nēta loma un tas bija padots Rīgas virsbīskapam, kas juridiski arī

vēl pēc Rīgas padošanās skaitījās* zemes virskungs. Rīgas virsbīs-

kaps bez tam arī bija pāvesta varas pārstāvis, un pāvests visu laiku

uzskatīja sevi par augstākās varas nesēju jaunajā svētās jaunavas
Marijas valstī. Uzstāties atklāti pret pāvestu ordenis neuzdrošinā-

jās, jo pāvests bija lēmējs arī par garīgo ordeņu likteņiem. Tikko

bija ar pāvesta pavēli likvidēts un nolādēts templiešu ordenis, šo

apstākli izmantoja daži laicīgie valdnieki, piem., Francijas karalis,
lai nogalinātu šī bagātā ordeņa brājus un piesavinātos viņu mantu.

Vācu ordenis darbojās tādā darba laukā, kur bija ieinteresēts

arī pāvests, un tādēļ jutās daudz drošāks, bet tomēr arī tam bija
jāturas zināmās robežās, lai to neķertu templiešu liktenis. Tādēļ
arī ordeņa politika ir kompromisu pilna, un bieži ordenis arī pie-
kāpjas un, izvairīdamies no atklātām cīņām ar pāvestu, mēģina
savus mērķus reālizēt aplinkus ceļā, ar kukuļiem, un ar visādiem
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diplomātiskiem paņēmieniem. Tāpat arī jāņem vērā, ka Livonijas
ordenis nekad spēcīgs nav bijis, un viņa vara visvairāk balstījās uz

prūšu ordeņa varu. Un kad ordeņa stāvoklis Prūsijā sāk šķobīties,
arī ordeņa stāvoklis Livonijā nav vairs drošs un tas ir spiests vi-

sādi pieķāpties. Bez tam vēl aiz ordeņa muguras izauga jauni

spēki, kas ordenim bija nopietni jāņem vērā, un šis spēks ir va-

saļiem, no kuriem sāk izveidoties jaunā vācu muižniecība. Igau-

nijā jau dāņu karaļa vasali jūtas tik stipri, ka pārņem zemes pār-

valdīšanu savās un sava landtāga rokās, un patur šo varu ari tad,

kad Igaunija pāriet ordeņa rokās. Un šī jaunā kārta jau sāk dik-

tēt savu varu ordenim. Tas stiprā mērā samazināja ordeņa sparu,,

un kopā ar vasaļiem galvu sāka pacelt arī garīgie kungi bīskapi»

Ordeņa varas kulminācijas punkts Livonijā sakrīt ar Rīgas ie-

ņemšanu. Bet ar Rīgas ieņemšanu nepietika, vajadzēja arī juridiski
sankcionēt šo ieguvumu. Un te ordenis uzdūrās uz tādām grūtībām,
ko pārvarēt tam neizdodas, un pamazām Rīgas virsbīskaps ne tikai

atdabū savas zemes, ko okupējis ordenis, bet ordenis ir spiests at-

stāt arī Rīgu. Cīņa par Rīgu nemitās, un Rīgai te brīžam ir tikai

viens kungs — virsbīskaps, te divi kungi — ordenis un bīskaps, te

atkal vienīgi ordenis. Bet Rīga nebūt nav tikai objekts šo kungu
rokās. Rīgai ir pašai sava politika un, veikli manevrēdama starp
abiem kungiem, tā iegūst no jauna gandrīz pilnīgu patstāvību un

pati netraucēti veido savu saimniecisko un tiesisko dzīvi. Grūti

Rīgai iet tad, kad bīskaps ar ordeni apvienojas pret Rīgu, bet tiķko

abi cīnās un vienam iet grūti, tad Rīga no jauna atgūst visu

zaudēto.

Tūliņ pēc Rīgas ieņemšanas bija skaidrs, ka ne Rīgas virsbīs-

kaps, ne arī pāvests ar šo stāvokli nekad neapmierināsies un šo

soli nekad neakceptēs. Un tikko saņem ziņu par Rīgas ieņemšanu,

virsbīskaps Fridrichs jau pāvestam iesniedz katēgorisku protestu

pret ordeņa varas darbiem. Fridricham izdodas panākt, ka pā-

Rīgas skats 19. g. s. otra pusē
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vests ieceļ sevišķu kommisiju, kur ieiet kardināli Jēkabs un Bert-

rands. Kommisija 1332. g. 15. jūlijā izšķir strīdu tā, ka ordenim

jāatdod visas virsbīskapa zemes un pilis un jāsamaksā zināma sum-

ma zaudējumu segšanai. Rīgas lietu atliek līdz tam laikam, kamēr

abas puses nebūs uzrādījušas dokumentus par Rīgas piederību.

Starp citu ordenis savā aizstāvēšanās rakstā aizrāda, ka Rīga vi-

ņam esot uzbrukusi un tā tad tam esot bijušas tiesības Rīgu ap-

lenkt un ieņemt. Bez tam Rīga neesot vis bīskapa, bet valsts un

ķeizara pilsēta. Šo pēdējo punktu ordenis uzsver sevišķi tādēļ,
ka tam bija izdevies panākt, ka ķeizars Ludvigs IV. 1332. g. 8. maijā

apstiprina Rīgas pilsētas un viņas iedzīvotāju padošanās aktus or-

denim un piešķir ordenim pilnu juridikciju Rīgā un viņas zemēs.

Ordenim tā izdodas Rīgas lietas izšķiršanu novilcināt. Tāpat
:arī nesteidzas kārtot un atdot virsbīskapa pilis, kādēļ Tērbatas

bīskaps Engelberts pāvesta uzdevumā 1336. gada 15. novembrī pa-

ziņo tiem tā paša gada 30. aprīļa pāvesta Benedikta XII. bullu par

īpašumu tūlītēju nodošanu, piedraudot neizpildīšanas gadījumā tos

apkraut ar lāstiem.

Drīz pēc tam nomirst virsbīskaps Fridrichs, un viņa vietā nāk

Tērbatas bīskaps Engelberts. Lai gan arī tas ir enerģisks cilvēks,
tomēr pret vareno ordeni tam nekā neizdodas panākt, un tas ir

spiests doties pie pāvesta, kur tomēr arī neko daudz nepanāk. At-

griezties Rīgā tas neuzdrošinājās un tāpat kā Jānis 111. un Fridrichs

nomirst svešumā.

Ordenis turpretim šai laikā savu territoriju un varu vēl vairāk

paplašinājis, 1346. g. 29. augustā atpērkot no Dānijas karaļa Valde-

māra IIL par 19,000 marku Igauniju.

• 1347. gadā pēc Engelberta nāves par Rīgas virsbīskapu nāk

Fromholds, kas turpina cīņu par Rīgu. Vispirms jau Fromholds

noslēdz savienību ar Zviedriju, un 1351. gada 17. septembrī Zviedri-

jas karalis Magnus uzņem Rīgas bīskapu un viņa baznīcu savā se-

višķā aizsardzībā. Tomēr nekādas reālas nozīmes šim rakstam ne-

bija. Kad 1352. gadā par pāvestu nāk lnokents VI, tas no jauna

paceļ lietu par Rīgas piederību.

Jau agrāk savāktos materiālus pāvesta kūrija skata cauri virs-

bīskapa Fromholda un ordeņa prokurora Roves klātbūtē un atrod,
ka ordenis Rīgu ieņēmis pretim visiem rīkojumiem un pavēlēm.

Tādēļ arī pāvests pavēl Vesteras, Linčepingas un Oslo bīskapiem

nekavējoties izpildīt pāvesta Jāņa XXII. 1324. g. 10. februārī, un

kardinālu Jēkaba un Bertrana rīkojumu, kā arī Rīgas un Daugav-
grīvas nodošanu virsbīskapa rokās.

Izpildot šo pāvesta 1353. g. 12. augusta bullu, Vesteras bīskaps
Magnus uz virsbīskapa Fromholda lūgumu uzaicina 1354. g. 15. sep-

tembrī ordeni nodot trīsdesmit dienu laikā virsbīskapam kā pilsētu,
tā arī Rīgas pili. Kad ordenis šo pavēli nepilda, tad bīskaps Mag-
nus tā paša gada 23. oktobrī, izsludina par ordeni baznīcas lāstus.

Tāpat tas 1355. g. 21. februārī izsludina lāstus par Rēveles bīskapu
Ludvigu, kas bija atteicies pildīt Magnus pavēli.

Lai gan ordenis par baznīcas lāstiem bēdā maz, tomēr pāvesta
un arī ķeizara Kārļa IV. nostāšanās Fromholda pusē, kas 1356. ga-
da 19. augustā apstiprina visas Rīgas virsbīskapam piešķirtās privi-

lēģijas, ordeni piespiež nodot Rīgas lietu pāvesta ieceltā tiesnešu
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izšķiršanai. Šis tiesnesis ir kardināls Francisks, kas 1359. g. 23. de-

cembrī pasludina savu lēmumu Rīgas lietās. Noklausījies virsbīs-

kapa un ordeņa advokātus, Francisks pasludina savu lēmumu, ka

Rīgas pilsēta arvienu ir atradusies virsbīskapa virskundzībā un tai
arī uz priekšu jāpaliek virsbī-

skapa un viņa baznīcas rokās.

Ordenim Rīga jānodod virsbī-

skapa rokās un ordenis patur
savus agrākos īpašumus un

tiesības pilsētā, izņemot tās,
kas saistītas ar kundzību pār

pilsētu. Ja bīskaps uzceļ Jura

pili vecā vietā, tad ordeņa jau-
nā pils jānoārda un ordenim

jāpāriet vecā pilī, pretējā ga-

dījumā ordenis savu pili pa-

tur. Ordeņa pilnvarotais ap-

ņemas šo spriedumu pildīt.

Spriedums nav pārsūdzams.
Šo spriedumu apstiprina

pāvests 1360. g. 16. martā un

Aries virsbīsikapam Stefanam

uzdod rūpēties par tā izpildī-

šanu, piedraudot nepaklausī-

gajiem ar baznīcas lāstiem.

Spriedumu pasludina Rīgā
1360. gada 17. augustā Tērba-

tas bīskaps Jānis. Bet jau
otrā dienā pie Tērbatas bīska-

pa ierodas Rīgas birģermei-
stars Gerh. Meija un prote-

Rigas pils 1515 g.

stē pret šo spriedumu. Spriedums aizķerot svarīgas Rīgas

vilēģijas un brīvības, kas pastāvot jau no Modēnas Viļuma lai-

kiem, un esot par to visu lemts bez pilsētas ziņas, tādēļ arī birģer-

meistars rātes un visu iedzīvotāju vārdā pret to protestē. Lai gan

Tērbatas bīskaps apgalvo, ka virsbīskapa nolūks esot atbrīvot Rīgu

un nemaz neesot domājis aizkārt pilsētas vecās privilēģijas, tomēr

Meija savu protestu uztur.

Ar to Rīga noteikti nostājas ordeņa pusē un arī tālākos strī-

dos paliek ordeņa pusē. Šī Rīgas pozicija liekas nesaprotama, jo
ordenis bija Rīgas lielākais ienaidnieks. Bet tomēr Rīga vispirms

bija tirgotāju pilsēta un tirgotājiem bija svarīgi uzturēt labas at-

tiecības ar zemes stiprāko varu. Ordenis bija jau pierādījis priekš
1330. gada, ka tas var nogriezt Rīgas tirgotājiem visus ceļus un pa-
darīt Rīgas tirdzniecību neiespējamu. Otrreiz to izbaudīt Rīga ne-

vēlējās. 14. g. s. sākumā kari ap Rīgu izpostīja gan Rīgas tirdznie-

cību, bet šīs tirdzniecības izpostīšana smagi atsaucās uz visas Li-

vonijas labklājību. Krievijas preces sāka plūst pa citiem ceļiem uz

Vakareiropu, ejot garām Rīgai un no tā radās zaudējumi arī or-

denim. Rīga visos laikos palika visas Livonijas stiprākā bāze un

tādēļ ordenis nevēlējās arī pēc savas uzvaras Rīgu galīgi pazudi-

nāt, bet uzstādīdams ciešamus miera noteikumus, kā arī atvērdams
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Rīgas tirgotājiem ceļus visā Livonijā, ļoti sekmēja Rīgas atplauk-

šanu, un Rīga ordeņa laikā jau bija savas vecās brūces sadziedi-

nājusi.
Kad Rīgas jautājumu sāk no jauna cilāt, ordenis ari ap to laiku

paliek Rīgai sevišķi labvēlīgs. Tas vispirms atlaiž simts markas;
kas katru gadu Rīgas pilsētai jāmaksā, un 1353. gadā atdod atpa-
kaļ Rīgas namniekiem viņu vecās sapulces vietas t. i. Minsteras un

Sēstas (Soest) istabas, ko tas visu laiku, sākot ar 1330. gadu, bija

ieņēmis.
Tad vēl Rīgas protestā pret virsbīskapu uzsver tīri formālo pu-

si, t. i., ka pilsētas likumus sāk lemt bez pašas pilsētas ziņas un ari

neņemot vērā vecās pilsētas privilēģijas.

Rīga nemaina savu ieņemto stāvokli arī tad, kad jau virsbīs-

kaps un pāvesta ieceltie eksekūtori sāk draudēt ar baznīcas lās-

tiem. Ordenis un Rīgas pilsēta griežas atkal pie pāvesta, bet pā-
vests 1361. g. 26. februāri apstiprina lēmumu par Rīgas nodošanu

virsbīskapa rokās un pavēl šo lēmumu nekavējoties izpildīt.

Kad ordenis un Rīga vēl vilcinās nodot Rīgu virsbīskapam, tad

tā paša gada 26. novembri Rīgu un ordeni apkrauj ar baznīcas"

lāstiem,
Tas tomēr nedod lietas atrisinājumu, sūdzība no abām pusēm

turpinājās un beidzot ordeņa lielmestrs pats ķeras pie lietas kārto-

šanas.

1366. gada maijā Dancigā ierodas ordeņa lielmestrs Vinrichs,

Rīgas virsbīskaps Fromholds, Livonijas mestrs Vilhelms, bijušais
mestrs Burchards, Tērbatas bīskaps Jānis, Lībekas bīsķaps Ber-

trams, Ermlandes bīskaps Jānis, Kulmas b. Vigholds, Pomeranijas b.

Nikolajs, Samlandes b. Bērtulis, Rēveles b. Ludvigs, kā arī daudzi

augstākie ordeņa un garīdzniecības locekļi. Piedalās konferencē arī

Lībekas, Greifsvaldes un Rīgas rātskungi.

1366. gada 7. maijā lielmestrs Vinrichs no Kniprodes izšķir

strīdu starp Rīgas virsbīskapu Fromholdu un Livonijas ordeņa mest-

ru Viļumu no Frimersheimas, kā arī ordeni sekojošā kārtā: Livo-

nijas mestrs un ordenis nodod kundzību pār Rīgu pilnīgi virsbīs-

kapa rokās un atsvabina Rīgas namniekus no ordenim nodotā zvē-

resta, patur sev tomēr ordeņa pili Rīgā ar Forburgu, kā arī namus,

kas Forburgā atrodas, kopā ar dzirnavām pie pils. Tāpat ordenis

patur Andreja salu, savus vecos namus un īpašumus iekš un ārpus

pilsētas, tāpat arī namus, kas pieder Siguldas komtūram un Cēsu

soģim. Ordenim paliek arī četras vikārijas pilis, bet piekto lieto

virsbīskaps. Rīgas namnieku piedalīšanās kara gājienos, ko tie ap-

solījuši ordenim, paliek spēkā. Jaunie īpašumi pilsētā un zvejas

desmitā daļa, ko namnieki nodevuši ordenim, pāriet virsbīskapam.

Virsbīskaps saņem arī Bertolda dzirnavas, kas agrāk piederēja or-

denim. Turpretim jaunie ieguvumi ārpus pilsētas, ko Rīgas nam-

nieki padodoties nodevuši ordenim, paliek ordeņa īpašumā. Bīs-

kaps brīvprātīgi atsakās ari no pretenzijām uz tiem īpašumiem un

zemēm, ko zobenbrāļu ordenis nodevis vācu ordenim un ari no Burt-

niekiem. Tāpat arī virsbīskaps nedrīkst vairs nekad pieprasīt no

mestra un ordeņa uzticības zvērestu.

Tāds ir Dancigas miera līguma saturs. Šis miera līgums ienes

svarīgas pārmaiņas Livonijā. Ar šo līgumu galīgi likvidē ordeņa
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padotību virsbīskapam, un ordenis Livonijā ir arī tiesiski pilnīgi

neatkarīgs no virsbīskapa. Ordenis un virsbīskaps ir viena no ot-

ras neatkarīgās varas Livonijā. Ar to tiek likvidēts tas nenormā-

lais stāvoklis, ka Livonijas faktiskais valdnieks ordenis, kā rokās

atradās visa vara, bija nostādīts zem virsbīskapa ne tikai garīgās,
bet arī laicīgās varas, kur virsbīskapam tomēr pēdējā laikā nekādas

varas nebija. Bet no otras puse Rīgas nodošana virsbīsakapa rokās

un arī virsbīskapa varas atjaunošana visās Rīgas bīskapa zemēs,

atjauno virsbīskapa faktisko laicīgo varu Livonijā, un Rīgas virs-

bīskapa apvienība var izaugt par tādu spēku, kas var nopietni ap-

draudēt ordeņa hegemoniju Livonijā, kā tas vēlāk arī notiek. Bet

ir skaidrs arī tas, ka ordenis no šīs hegemonijas neatteiksies un cen-

tīsies sev pakļaut kā faktiski, tā arī juridiski ir Rīgas pilsētu, ir

Rīgas virsbīskapu.

Dancigas 1366. g. miera līgums nevarēja apmierināt ne vienu,

ne otru pusi. Virsbīskaps nevarēja apmierināties ar to, ka viņš zau-

dē savas juridiskās tiesības pār ordeni, ordenis — ar virsbīskapa
faktiskās varas atjaunošanu un Rīgas atdošanu. Tādēļ arī pāvests
šo Dancigas līgumu neapstiprina un virsbīskapa attiecības pret
ordeni paliek nenoskaidrotā stāvokli, tāpat arī tādā pašā neno-

skaidrotā stāvoklī paliek Rīga.

Par to, kā Rīga uzņēmusi šo līgumu, ziņu nav, bet tā kā orde-

nis pats viņu atsvabinājis no savas kundzības un no zvēresta orde-

nim, tad Rīga atrod par izdevīgu atgriezties pie tā stāvokļa, kāds

tai bija priekš padošanās ordenim 1330. gadā. Tas, ka Rīga ir at-

griezusies pie savām vecām privilēģijām, vislabāk redzams jau no

Rīgas strīdiem ar virsbīskapu par zemēm Daugavas kreisā krastā.

Šie strīdi bija ierosināti jau 1359. g., bet atjaunojās 1383. gadā kad

pilsētas vecās privilēģijas bija jau atjaunotas, Atsaucoties uz sa-

vām vecām privilēģijām, Rīga atjauno savas Modēnas Viļuma no-

spraustās robežas un atrod, ka virsbīskaps un kapituls ir piesavinā-

Rīgas pils 1767 g,
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jušies daudz zemes pilsētas apgabala robežās. Abas puses ieceļ šķī-

rējtiesu, kas 1383. g. 14. decembrī pasludina, pamatojoties uz veca-

jām privilēģijām, ka jauniekoptai zemei pēc astoņiem brīvajiem ga-

diem jāpāriet pilsētas īpašumā, resp., par to jāmaksā rente, ka tiem,
kas agrāk maksājuši rentes mestram vai citiem, jāmaksā rente ta-

gad pilsētai, ka virsbīskaps un kapituls var paturēt Daugavas krei-

sā pusē tikai tās zemes, par kurām tie var pierādīt, ka tās bijušas

iekoptas un atradušās viņu īpašumā jau priekš 1226. gada. Zemes,

par kurām šādu pierādījumu nav, pāriet pilsētas īpašumā. Pie šī

lēmuma pasludināšanas ir tikai daži garīdznieki, bet nav ordeņa

pārstāvja un nekur šai strīdā ordenis neiejaucas, tā kā ordenim Rī-

gā vairs noteikšanas tai laikā nav.

Vara pār Rīgu pāriet virskunga rokās, kas ir vājāks par Rīgu,

un tūdaļ arī sākas virsbīskapa sūdzības par savu apakšnieku, kas

nebūt neizturas pret savu virskungu ar pienācīgu autoritāti. Rīga
iet savus patstāvīgus ceļus, no jauna iekarojot cienījamu stāvokli

Hanzas pilsētu starpā, un arī no jauna saņem Rīgas apcietinājumus
savās rokās, negriežot vērību uz bīskapu un pa daļai arī ordeni.

Kā šīs attiecības sāk izveidoties, par to liecina kāda Rīgas ka-

pitula iesniegta sūdzība pāvestam 1391. gadā. Rīgas rāte esot no

kapitula namiem, kas tam piederot no seniem laikiem, izlikusi vi-

sus īrniekus un neatļaujot nevienam tur dzīvot, un nami stāvot

tukši. Tāpat apbruņoti rīdzinieki ielauzušies bīskapa sētā, uzlau-

zuši tur pagrabu, no tā paņēmuši un aizveduši dažādas mantas, tā-

pat arī tur saķēruši vienu garīdznieku Jāni Bārdu — to ieslēguši
važās un ielikuši cietumā, kur tas sēžot vēl tagad. Tālāk tie at-

ņēmuši Doma baznīcas kungiem divu bīskapa sētas vārtu atslēgas

un pārvērtuši svētīto sētu par atklātu un visiem pieejamu vietu,
kur vairs neviens garīdznieks nevar būt drošs, un tiem jāmeklē ap-

cietinātas vietas. Tāpat arī rīdzinieki esot piesavinājušies dažādas

kapitula un bīskapa zemes īpašumus un mantas.

Šo sūdzību pāvesta Bonifācija IX. uzdevumā izlemj Pēteris no

Rīgas pils 1767 g.
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Florences un savu lēmumu pasludina 1391. gada 8. augustā, kur uz-

dod novērst nelikumības un, piedraudot ar lāstiem, uzdod ierasties

pāvesta tiesā.

Tai pašā laikā Roma izšķir arī lietu par Paula baznīcas un kap-
sētas atņemšanu Doma kapi-
tulam.

Vēl interesantāka ir ka-

pitula sūdzība par Pētera sko-

lu. Rīgas pirmās baznīcas ir

trīs: Māras (Doma), Pētera

un Jura. Pirmā — visos lai-

kos ir bijusi virsbīskapa kate-

drāle, kas atradās bīskapa ka-

pitula, resp. augstāko garīdz-
nieku pārvaldībā. Otrā — Pē-

tera baznīca — ir pilsētas un

viņas namnieku oficiāla baz-

nīca, un beidzot trešā — Jura

baznīca ir ordeņa baznīca.

Visas šīs trīs baznīcas sa-

cenšas savā starpā ar pašu
baznīcu izdaiļošanu, altāru ie-

rīkošanu, un starp citu — arī

ar skolu ierīkošanu.

Skolu pie Jura baznīcas

min jau 1226. g. 3. aprīlī Mo-

dēnas Viļums, bet par šīs

skolas tālākām gaitām nekā-

du ziņu nav, un kad 13. gadu

simteņa beigās šo baznīcu iz-

posta, to vairs neatjauno un

Pētera baznīca 19 g. s. sākumā

šī baznīca vēl kā noliktava uzglabājusies mums līdz šim laikam

Skārņu ielā. Pēc tam paliek Rīgā divas lielās baznīcas — Doma

un Pētera. Rīgas namnieku baznīca bija Pētera baznīca.

Tā ir vecāķā- Rīgas baznīca, un viņas sākumi meklējami

jau priekš bīskapa Alberta Rīgas lībiešu ciema baznīcā. Kad pir-

mo Māras baznīcu pārceļ no Vecpilsētas uz otro lībiešu ciemu, un

lībiešu Rīga saplūst kopā ar vācu Rīgu, Pētera baznīca paliek par

pilsētas baznīcu, kas apkalpo kā lībiešus, tā arī latviešus un vācie-

šus. Reformācijas sākumā tā jau ir latviešu un vāciešu baznīca un

pirmie luterāņu dievkalpojumi latviešu valodā notiek Pētera b£iz-

nīcā, kur abi brāļi Knopkeni ir latviešu vikāri vēl katoļu laikos.

Opozīcija pret virsbīskapu izpaudās arī ar to, ka Rīgas nam-

nieki arvienu Pētera baznīcu uzskatīja par pirmo, un vēl 19. g. s.

Pētera baznīcas virsmācītājs ir visu Rīgas garīdznieku prīmārijs.

Pētera baznīcai vajadzēja būt lielākai Rīgas baznīcai un Pēte-

ra baznīcas tornim bija jābūt augstākam Rīgas tornim, un tie-

šām, salīdzinot šo baznīcu ar virsbīskapa katedrāli, mēs redzam,

ka Rīgas namnieki nav kaunā palikuši. Nav jau ko runāt par ze-

mes faktisko kungu un cīnītāju par kristīgo ticību, ordeni. Tas ne-

vienas kārtīgas baznīcas nav atstājis, jo par tām ordenim neatlika
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vaļas domāt. Apbrīnojamu garīgas kultūras tukšumu atstājis pēc
sevis šis Livonijas valdnieks.

Pie Doma baznīcas, kā bīskapa katedrāles, pastāvēja kapituls
un ar to saistītā skola, šī Doma skola apkalpoja vispirms jau pa-

šās garīdzniecības intereses un lai gan tur arī uzņēma pilsoņu bēr-

nus, kas negribēja palikt par garīdzniekiem, tomēr tie arvienu tur

atradās pabērnu lomā. Tādēļ arī pilsoņi ir ieinteresēti savas sko-

las nodibināšanā, kur varētu mācīties viņu bērni. Tā rodas skola

pie Pētera baznīcas. Pirmo reiz šī skola minēta 1353. gada, bet

iespējams, ka tā pastāvēja jau agrāk. Taču pilsoņi nebūt negri-
bēja apmierināties ar parasto latīņu triviālskolu, bet centās arī šo

skolu nostādīt tikpat labi un pat labāki kā Doma skolu. Bet to

varēja izdarīt tikai tad, kad skolas likteņu noteikšana atradās pa-

šas pilsētas rokās. Un Rīgas pilsēta nodod Pētera skolu pilsētas
uzaicinātā rektora vadībā. Tas saceļ ārkārtīgu uzbudinājumu ka-

pitula aprindās. No pašas Livonijas kristīšanas virsbīskaps neiz-

laiž no savām rokām Livonijas garīgo vadību un tādēļ arī — visa

garīdznieku iecelšana atrodas bīskapa kapitula rokās. Tikai vienī-

gi ordenim izdodas izkarot sev patronāta tiesības, turpretim pilsē-
tās šīs tiesības tiek pilnīgi liegtas. Tādēļ arī kapituls ar ārkārtīgu

enerģiju apkaro pilsētas mēģinājumu saņemt Pētera skolu savās

rokās, un pilsēta savukārt izmanto katru gadījumu, lai šo skolu

paturētu savās rokās. Un tai pašā laikā, kad Teodorichs no Halles

rr pilsētas birģermeistars un pilsēta sāk enerģiski cīnīties, tā sa-

ņem savās rokās arī Pētera skolu.

Par šo konfliktu ir uzglabājies pāvesta Bonifācija IX. 1391.

gada 3. oktobra raksts šverīnas bīskapam, kam viņš uzdod šo kon-

fliktu nokārtot un kur tas starp citu raksta:

„No veciem laikiem Doma prāvesta, dekāna un kapitula privi-

lēģija bija skolas turēt Doma baznīcas ejā un otru pie Pētera baz-

nīcas kapsētas un tur mācīt, vai arī likt mācīt gramatiku, loģiku,
mūziku un citas brīvas mākslas un zinības. Tagad turpretim Teo-

dorichs no Halles un Volfards Ravenssachs, birģermeistari, Her-

manis Vintermasts, Teodorichs Gravē un Hermanis no Hidenzē rāts

kungi, kā arī Rīgas namnieki nepareizi apgalvo, ka tiesības uz-

aicināt Pētera skolai rektoru piederot tiem, un tie laupot prāvesta

un kapitula tiesības, paši uzaicinādami rektoru. Tāpat tie arī iz-

devuši rīkojumu, ka visiem, kas vēlas Rīgā mācīties zinības un

mākslas, jāapmeklē Pētera, bet ne Doma skola un tiem, kas to ne-

grib pildīt, draud ar sodiem."

Konflikts ar skolu sācies jau pāvesta Urbāna VI. laikā, kas

mirst 1389. gadā, un tas jau bija uzdevis iesākt izmeklēšanu, lai

gan lieta nepieder pie tādām, ko izšķir pāvests. Pēc Urbāna VI.

nāves uzdod no jauna izmeklēt lietu. Tas nopratina kā kapitula, tā

arī pilsētas pārstāvjus, kas iesniedz veselu rindu dokumentu. Kad

lietu izlemj par labu kapitulam, pilsēta divreiz apelē pie pāvesta,

bet pāvests beidzot 1391. g. 3. oktobrī izlemj lietu galīgi, atjauno

kapitula tiesības pārzināt Pētera skolu un uzliek pilsētai tiesas iz-

devumus.

Stipri jāšaubās, vai tiešām šo pāvesta lēmumu pilsēta ir izpil-

dījusi, jo jau nākošā gadā virsbīskaps Jānis no Sintenes kopā ar
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kapitula locekļiem atstāj Rīgu un arī tālākās ziņas rāda, ka skola

paliek pilsētas rokās.

Rīgas pilsēta tā tad ne tikai cenšas nodrošināt savu materiālo

stāvokli, bet viņas mērķi iet tālāk, un jau šai konfliktā skaidri re-

dzamas Rīgas tieksmes izņemt arī no virsbīskapa rokām noteikšian

nu par pilsētas skolām un baznīcām; šī tieksme arvienu aug un re-

formācijas sākumā ir jau pilnīgi nobriedusi.

Ordeņa un virsbīskapa strīds turpinājās tālāk. Virsbīskapam

neļauj piekāpties vecās tradīcijas, ordeņa rokās ir spēks, kas tam

neatļauj locīt galvu virsbīskapa priekšā. Strīds te paasinājās, te

ispklust, bet beigties neizbeidzās nekad.

Pēc virsbīskapa Fromholda nāves 1370. g. par virsbīskapu nāk

Zigfrīds no Blomībergas. Viņa laikā attiecības ar ordeni saasinājās
vēl vairāk ar apģērbu jautājumu. Viņš atjauno kapitula augustīņu
likumus. Pie šī ordeņa piederēja pirmie Livonijas garīdznieki ar

bīskapu Meinhardu priekšgalā. Lai atkratītos no Brēmenes virs-

kundzības, bīskaps Alberts pārgāja uz premonstratu ordeņa liku-

miem. Augustīni nēsāja melnas drēbes, premonstrati baltas.

Baltais tērps bija arī teutoņu ordenim, un garīdzniecības krāsas tā

tad bija arī ordeņa tērpa krāsas. levedot garīdzniekiem melnus

apģērbus, ordeņa baltajai krāsai ar to it kā tika izrādīta nicināša-

na, un ordenis ārkārtīgi noskaitās par šo bīskapa) soli, un lieta bei-

dzās ar to, ka ordeņa mestrs ieņēma virsbīskapa pilis Livonijā.
Atkal sākās bezgalīgas sūdzības pie pāvestiem, un turpinājās arī

tad, kad 1374. gadā par Rīgas virsbīskapu nāk Jānis IV. no Sinte-

nes. Bet tad lieta ņem pavisam citu virzienu. Uz bīskapa varu

Livonijā vairs negriež vērību un nonāk tik tālu, ka vienā un tai

pašā bīskapijā irodas divi bīskapi. Tā Tērbatas bīskapijā līdzās

bīskapam T. Damerovam parādās pretbīskaps Alberts Hechts, kā

liekas —ne bez ordeņa ziņas, jo Damerovs ordenim sevišķi patī-
kams nebija. Tas rāda, ka ordenis jau meklē izeju citā virzienā,

un ordenī nobriest doma par bīskapu un augstākās garīdzniecības

inkorporāciju, t. i. ka visiem Livonijas augstākiem garīdzniekiem
ir jābūt ordeņa loceklēm. Rodas arī izdevība. Par pāvestu nāk

Bonifācijs IX., pie kura par naudu var dabūt visu. Ordenis nolemj

piekukuļot pāvestu, apsolot tam samaksāt 11500 zelta guldeņu, t. i.

Citadele 1790. g.
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to summu, kas ienākusi ordenim no virsbīskapa ko ordenis

bija sagrābis savās rokās. Un kad pāvests saņem pirmos 5000 gul-

deņus un nodrošinājis sev srī atlikušo summu, viņš ieceļ Rīgas

virsbīskapu Jāni IV par Aleksandrijas patriarchu un izdod rīkoju-

mu, ka uz priekšu visiem bīskapiem, prāvestiem, dekāniem un pā-

rējai augstākai garīdzniecībai jābūt vācu ordeņa biedriem un jānē-
šā ordeņa baltais tērps.

Ar to ir virsbīskapa un kapitula inkorporācija ordenī izdarīta

un ordenis ir sasniedzis savu. Viņam ir vara ne tilkai par zemi,
bet arī par virsbīskapu. Tomēr tālākā prakse rāda, ka tik vien-

kārši šo jautājumu nevar atrisināt. Taisni tie virsbīskapi, ko ieceļ

Vecie Rīgas pils vārti
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no ordeņa garīdznieku vidus, vislabāki zina ordeņa vājās puses un

tiem piemīt tāda pat nekautrība sīvu mērķu sasniegšanā, kā pa-
šam ordenim, un tie bieži pārvēršas par ordeņa niknākiem ienaid-
niekiem.

Piimais Rīgas virsbīskaps, kas pieņem ordeņa tērpu, ir Jānis
Valenrode. Bet jau pašā sākumā jaunais virsbīskaps atduras uz

stipru pretestību Livonijā. Daudzi, to starpā arī varenie' Rīgas
virsbīskapa vasali, kā Tīzenhauzeni, Pāleni, Ungerni ir nemierā ar

jauno ordeņa virsbīskapu un atsakās to atzīt. Visa opozicija apvie-
nojas ap Tērbatas bīskapu Damerovu un uzstāda visbīskapa amatam

savu kandidātu Stetinas princi Otto, ko atbalsta arī ķeizars. Tikai

ar lielām grūtībām ordenim izdodas 1397. g. piespiest' Damerovu un

vasaļus piekāpties.

Bet tālāk nāk nepatikšanas ar pašu Jāni Valenrodi. Tas ir ļoti
godkārīgs cilvēks un, tikko nodrošinājis savu amatu, tas jau sāk do-

māt par ordeņa varas nokratīšanu. šīs nesasikaņas ar Livonijas or-

deni beidzot paliek tik asas, ka virsbīskaps 1404. gadā atstāj Rīgu
un tāpat kā viņa priekšgājēji dodas uz Vāciju meklēt aizsardzību

pret ordeni. Te tas ņem aktīvu dalību Konstances koncilā un jauna
pāvesta vēlēšanā un 1418. g. to ieceļ par Lježas bīskapu. Viņa vietā

par Rīgas virsbīskapu ieceļ Jāni Habundi, kas koncilā ar savu pārie-
šanu Romas partijas pusē bija kopā ar Valenrodi izpelnījies jaunā

pāvesta Mārtiņa V. sevišķu labvēlību. Bet ieceļot Jāni Habundi par

Rīgas virsbīskapu tas nebija iestājies ordenī, un tas arī to nedomāja
darīt. Un ordenis neko nevarēja virsbīskapam padarīt. Pēc nelai-

mīgās Tannenbergas kaujas 1410. gadā ordeņa spēks stipri sašļuka.
Prūsijas ordenis šai kaujā bija gandrīz pilnīgi iznīcināts un tikai ar

lielām mokām vilka savu dzīvību, un ordeņa vasali un pilsētas Prū-

sijā jau droši paceļ galvu un sekmīgi iesāk cīņu ar vācu ordeni par

varu. Ordenis Livonijā balstījās sevišķi uz Prūsijas ordeni. Ar

Tannenbergas kauju arī Livonijas ordenim un viņa autoritātei bija
dots tik smags trieciens, ka ordenis nebūt vairs nedomāja par cīņu

ar augstprātīgo virsbīskapu, bet uzņēma to ar visu cieņu un nodeva

tam visas zemes. Vēl drošāks virsbīskapa stāvoklis kļūst tad, kad

viņš saņem no pāvesta aizsardzības grāmatas un pāvests viņu nodod

Tannenbergas Vitauta aizsardzībā. Habundi tomēr ne-

apmierinājās ar to vien, bet 1423. g. 22. decembrī saņem no pāvesta

bullu, ar kuru tas atceļ Bonifācija IX. rīkojumu par garīdznieku

ordeņa tērpu un atļauj nēsāt augustīņu melno tērpu.

Kad Habundi mirst 1424. gadā. kapituls ievēl par virsbīskapu

Heningu šarfenbergu, kas turpina sava priekšgājēja politiku un jau

1426. g. 13. nov. saņem pāvesta bullu, kas Rīgas virsbīskapu pilnīgi

atsvabina no ordeņa virskundzības. Maksājis tas virsbīskapam diez-

gan dārgi, jo dāvanās pāvestam un kardināliem bijis jāizdod

14,000 dālderu. Bet kopā ar to virsbīskaps bija nostājies atkal

Livonijā pats uz savām kājām, bet to viņš varēja izdarīt nevis tādēļ,
ka pašam būtu pietiekami spēka, bet tādēļ, ka ordenis bija galīgi bez

spēka. īstenībā kā virsbīskapa vara, tā arī ordenis bija savu laiku

pārdzīvojuši. Ordenis bija dibināts cīņai ar pagāniem, bet to 15. g.

simtenī vairs apkārtnē nav, un tā tad viņa tālākai eksistencei vairs

dabīgu pamatu nav. Tas savu varu jau 15. g. s. spiests atdot Livo-

nijas muižniecībai un pats turpmāk paliek tikai par šīs muižniecības
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pārstāvi. Tāpat ari faktiskā vara virsbīskapa zemēs jau pāriet šo

zemju muižniecības rokās. Tas, ko mēs redzam Heninga šarfenberga

cīņās ar ordeni, rāda, cik lielā mērā jau šo abu garīgo kungu valdī-

šana bija izvirtusi, un vēl bēdīgāki ar šo garīgo varu bija Romā.

Kad virsbīskaps 1426. gada ziemā sūta dažus garīdznietkus uz

Romu, lai pāvestam iesniegtu sūdzību par tām pārestībām, ko baz-

nīcai nodarījis ordenis, tad Liepājas tuvumā šai delegācijai uzbrūk

ordeņa Grobiņas soģis un garīdzniekus ar visiem pavadoņiem, kuru

starpā ir daudz Rīgas un Tērbatas labāko ģimeņu dēlu, kopā 16 cil-

vēkus, noslīcina Liepājas ezerā.

Ordeņa mestrs cenšas visu vainu novelt uz šo soģi un viņam iz-

dodas panākt, ka lietas izmeklēšanu nodod šķīrēju tiesai. Un šinī

tiesā ar tiesnešu iespaidošanu ordenis panāk sev ļoti labvēlīgu sprie-

dumu, kas par Liepājas slepkavību gandrīz nekā nerunā, bet kas uz-

liek par pienākumu virsbīskapam un kapitulam valkāt ordeņa tērpu.
Tas runā tieši pretim pāvesta Mārtiņa V. bullai, un virsbīskaps ar

kapitulu nedomā šo lēmumu pildīt, un arī pāvests šo lēmumu neap-

stiprina.

Ordenis no jauna 1430. gadā sasauc šķīrēju tiesu, un tās lēmums

ordenim vēl labvēlīgāks. Šo lēmumu jaunais pāvests Eiženijs IV. ap-

stiprina 1432. gada 22. februārī, un ordenis ar to iegūst atpakaļ tās

tiesības, ko tam 1394. gadā piešķir Bonifācijs IX. Bet Eiženijs IV.

sanāk konfliktā ar 1431. gada koncilu, tas atceļ šo pāvesta rīkojumu,
uzdod Tērbatas un Sāmsalas bīskapiem izstrādāt noteiktus priekš-
likumus šai lietā.

1435. gada 4. decembrī ordenis vienojas ar virsbīskapu visās

lietās, izņemot Rīgas jautājumu, bet arī šo jautājumu par Rīgas

virskundzību nolemj neaizkārt 12 gadus. Visās atlikušās lietās or-

Skats uz Rīgas pili ap 1830. g.
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denis piekāpjas pilnīgi. Virsbīskaps un viņa kapituls uz vi-

siem laikiem patur augustīņu tērpu, un ordenis apsolās vairs šo

tērpa jautājumu nekustināt. Daugavgrīvā ir visiem ceļš brīvs un

nevienam tur nav brīv ne kuģus, ne ļaudis aizturēt, izņemot noziedz-

niekus. Arī Rīgai ir pilna brīvība Daugavgrīvā. Nokārto arī visus

zemes jautājumus.

Rīgai 12 pamiera gados neviens nedrīkst izsniegt jaunas privi-
lēģijas, kas aizķer otra tiesības. Ja Rīga šai laikā iegūst kādas jau-
nas tiesības, tad tās ar šo vienošanos ir izsludinātas par nederī-

giem.
Ar to uz kādu laiku izbeidzas nerimstoši strīdi starp ordeni un

virsbīskapu un pie tam ordenim stipri piekāpjoties. Ja salīdzina or-

deņa stāvokli 1330. gadā ar to, kas tagad bija 1435. gadā, tad tas ir

stipri mainījies. 1330. g. ordenis ir vienīgais zemes kungs un nav pat
tādas varas, kas tam drīkstētu pretim runāt. Katrs tāds pretinieks,
lai tas būtu virsbīskaps vai arī cits, nebija drošs par savu dzī-

vību, un tādēļ arī tie Rīgas virsbīskapi, kas cīnījās pret ordeni, bija

spiesti dzīvot ārzemēs. Tagad turpretim ne tikai virsbīskapi, bet pat

atsevišķi bīskapi un doma kungi iedrošinājās atklāti nostāties pret

ordeni, un kā Rīgas bīskaps, tā arī pārējie bīskapi bija atjaunojuši
faktisko varu savās zemēs. Zemes lietas tika izlemtas nevis ordeņa
konventos, bet vispārējos landtāgos. Vasaļu un pilsētu iespaids ir

arī Vidzemē pieaudzis, lai gan ne tik straujā gaitā, kā Prūsijā, kur

tie jau nodibina savas apvienības cīņai pret izvirtušo ordeni un pat
uzsāk karu ar ordeni. Bet šis iespaids bija jau tik liels, ka ordenim

bija jāaprobežo patvarība un bandītisms, ko 13. un 14. g. s ordenis

piekopa tādā mērā, ka to ar pilnīgu pamatu var saukt par razbainieku

bandu.

Galvenais iemesls, kas ordeni piespieda piekāpties, bija viņa ārē-

jās neveiksmes, šīs neveiksmes sākās ar Tannenbergas kauju, kas

tomēr Livonijas ordeni tik smagi neķēra, bet tad nāk viena neveiksme

pēc otras, un beidzot 1435. g. 1. septembrī, poļi galīgi sakauj Livo-

nijas ordeni pie Sventajas, un lai kaut kā glābtu stāvokli, Livonijas
ordenim jālūdz palīgi no Prūsijas un jāatsakās no ikatrām domām

par iekšējiem kariem.

Tomēr arj>pēc 1435. g. paliek neizšķirts svarīgākais virsbīskapa

un ordeņa nesaskaņu jautājums, t. i. kam pieder virskundzība pār

Rīgu.

Rīga pēc 1330. gada apmierinājās ar savu stāvokli un atzīst or-

deni par savu kungu un pat tad, kad virsbīskapam Fromholdam iz-

dodas dabūt pāvesta lēmumu par Rīgas nodošanu virsbīskapa rokās

un Rīgas namnieku atsvabināšanu no zvēresta, ko tie nodevuši or-

denim, Rīga paliek uzticīga ordenim, un to 1361. g. kopā ar ordeni

apkrauj ar baznīcas lāstiem.

Bet lieta kļūst šaubīga tad, kad 1366. g. pats lielmestrs Vinrichs

no Kniprodes atsakās no Rīgas. Lai gan pret šo lēmumu abas puses

cēla iebildumus, tomēr Rīga to varēja un arī uzskatīja, ka ar šo lē-

mumu tā var balstīties atkal uz savām vecajām Modēnas Viļuma pie-

šķirtām privilēģijām un rīkojās tā, it kā 1330. g. līgums vairs ne-

būtu spēkā.
Tomēr formāli Rīga neuzdrošinājās pasludināt, ka viņa uzskata

1330. g. līgumu par anullētu, jo tas noteikti nozīmētu iesākt atklātu



karu ar ordeni. Tādēļ ari Rīga vienkārši izmanto Kniprodes līgumu
un nepilda 1330. g. līguma noteikumus. Jau 1421. g. 26. jūlijā or-

denis ir spiests atgādināt, ka pilsēta nepildot 1330. g. līguma notei-

kumus.

Ap 1430. gadu ordeņa mestrs sastāda veselu apsūdzību, ka Rīga
nepildot 1330. gada līguma noteikumus.

„1) No zemes, kas ordenim ierādīta 1330. gadā, pilsēta ir noņē-
musi lielu daļu. Tas grāvis, kas gāja no bruģētā Jēkaba ceļa līdz

šķērsgrāvim, ir piebērts un iznīcis un tā vietā pilsēta izrakuši jaunu
grāvi, kas no mūsu zemes atgriež lielu gabalu, šī zeme atdota pil-
soņu augļu dārziem un tur sarakts daudz jaunu grāvju, tā kā vecā

grāvja vietu nevar vairs konstatēt.

2) Kas attiecas uz Koggelages salu, tad tie mums neatdod to

salas daļu, kas no jauna pieradusies klāt, Daugavai mainot virzienu.

3) No ganībām, kam bija jāpaliek kopējām, Rīga labu daļu ir

apstrādājusi, tur ierīkojusi sētas, dārzus un dzīvokļus, kas' ļoti
traucē šo ganību izmantošanu.

4) Noteikumus par pusi no tiesas arī tie nepilda, jo tie saņem
visus tiesas ienākumus un maksā mums tik, cik paši vēlas. Tāpat
tie tur rātes sēdes, par kurām ordenim nekā neziņo.

6) Arī noteikums, ka ordenim jānodod visi tīrumi ar Gerlacha

Rezena muižu, nav pienācīgi pildīts.
7) Arī noteikumu, ka katrai no piecām vikārijām Rīga dod gadā

6 Rīgas sudraba markas, tie nepilda, bet dod šīs markas kaltā naudā,
kas astoņas kopā sver tikai vienu Rīgas sudraba marku,

8) Tāpat tie arī nepilda solījumu, ka gadījumos, kad mestrs do-

das kara gājienā, vai arī ienaidnieks iebrūk zemēs, tiem ar visiem

spēkiem mestram jāpalīdz.

9) Arī noteikumu, ka nedrīkst celt iebildumus pret testāmen-

tiem, kur ordenim kas novēlēts, Rīgas rāte nepilda, jo tā izdevusi

tādu likumu, ka katram, kas pilsētā iegūst nekustāmu īpašumu, jā-
nodod zvērests, ka tas nedrīkst šo īpašumu nodot garīgās rokās, to

pārdodot vai ieķīlājot.

10) Līgumā paredzēts, ka gadījumos, ja pret kādiem līguma
punktiem rastos iebildumi, tad tie izšķirami ar mūsu piekrišanu.
To viņi nepilda, un daudz ko grozījuši mums par ļaunu. Lai gan tie

mums ir zvērējuši uzticami kalpot, tomēr tie mums atņēmuši mūsu

ļaudis, kas zem mums dzimuši. Tie ir pieņēmuši mūsu dreļļus un

parādniekus, kas no mums aizbēguši, un tāpat tie mums ir kaitējuši
daudzās citās lietās.

11) Kad 1429. gadā Valkas landtāgā bija jāuzstājās pret Tēr-

batas bīskapu un ordenis uzaicināja Rīgu sūtīt savus pārstāvjus, lai

tie kopā ar mums uzstātos pret šo bīskapu, tie kopā ar Rīgas un Tēr-

batas bīskapu uzstājās pret ordeni un paziņoja, ka tiem esot jāklau-
sa Rīgas bīskapa padoms. Ar to tie pārkāpuši savu uzticības solīju-
mu ordenim.

12) Tāpat tie pārkāpuši noteikumus par tiesībām cirst malku

abos Lielupes krastos līdz Bērzei (Birzei) un divas jūdzes pa Bērzi

uz augšu. Tie cirtuši ne tikai malķu, bet tur arī dzīvokļus un mājas

uzcēluši, un iedzīvotājus ielikuši, kas tomēr mums pieder, bet ne

viņiem."
Šī apsūdzība mums ļoti skaidri rāda, kā Rīga izturas pret
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1330. gada padošanās līgumu, kā tā cenšas to pēc iespējas apiet, un

faktiski to ignorē, bet kopā ar to ordeņa mestrs neuzstāda jautā-
jumu, vai Rīga vispārīgi atsakās no 1330. gada līguma pildīšanas.
Par to, ka Rīga izdevīgā momentā izvairīsies no šī līguma pildīšanas,
nav šaubu, tāpat arī nav šaubu, ka ordenis no jauna mēģinās ar

varu sev pilnīgi pakļaut Rīgu, kas jau atkal ir izaugusi par ievēro-

jamu spēku un kas neatzīst faktiski par sevi neviena kunga. Or-

deņa prokurors Kaspars Vandofens 1430. gada 13. martā dod pa-

domu tūliņ pieprasīt no Rīgas zvērestu ordenim; ja tā atsakās to

dot, tad lai uzsāk karu pret Rīgu. Tomēr kā ārējie, tā iekšējie ap-

stākļi neatļāva ordenim šo padomu pieņemt, bet ja ordenis 1435. g.
būtu atgriezies no Lietuvas kā uzvarētājs, tad droši vien ordenis

būtu uzstājies pret Rīgu ar ieročiem rokās. Cik sakarsēts gaiss jau

valdīja Rīgā, var redzēt no tā, kad priekš nelaimīgās Sventājas

kaujas 1434. gadā Rīgā sarodas ordeņa papildu spēki, ka Rīga izslu-

dina trauksmi, aizbarikādē ar kokiem un ķēdēm ceļus no pilsētas uz

pili un sagatavojas aizstāvēties pret varbūtējo ordeņa uzbrukumu.

Un arī ordeņa Rīgas komturs 1434. gada 6. jūnijā izsakās, ka būtu

nepieciešams vairs lietu ar Rīgu garumā nevilkt.

Tomēr ordeņa katastrofa 1435. gadā Rīgu paglāba no ordeņa

nagiem un uz 12 gadiem Rīgu atstāja mierā. Bet skaidrs bija tas,
ka ilgi šis nenoteiktais stāvoklis turpināties nevarēs, un vai nu pa-

šai Rīgai būs jāizšķiras un jādod noteikta atbilde, ko viņa grib atzīt

par savu kungu, vai arī par to lems abi kungi — bīskaps un ordenis.

Kad 1448. gadā nomirst vecais Rīgas virsbīskaps Henings Šar-

fenbergs, ordenis no jauna paceļ jautājumu par inkorporāciju, un

ordenim izdodas panākt, ka pāvests Nikolajs V. 1448. g. 9. oktobrī

par Rīgas bīskapu ieceļ ordeņa kandidātu, kas nāk no ordeņa aprin-
dām, šis jaunais Rīgas virsbīskaps ir Silvestrs Stodevešers, liel-

Rīgas pils laukums 19. g. s. sākumā
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mestra kaplāns un ordeņa kanclers, vispusīgi izglītots vīrs. Ordenis

viņa ievēlēšanai nežēlo 4000 dukātus. Ar to tad ordeņa vecu vecais

mērķis būtu bijis sasniegts un ordeņa rīcībā ir jau pats Rīgas virs-

bīskaps, kam, pats par sevi saprotams — visas lietas būs jākārto pēc
ordeņa priekšrakstiem. Tikai pie šīs izvēles bija aizmirsts viens:

jaunais virsbīskaps bija ordeņa skolu izgājis pamatīgi cauri un tam

pilnā mērā piemita tie netikumi, kas bija ordenim. Tas bija tikpat
godkārīgs kā ordenis, tikpat viltīgs, tikpat nodevīgs un tāpat ne-

kautrīgi prata savus mērķus sasniegt pat noziedzīgiem līdzekļiem.
Taisni šīs negātīvās īpašības bija tās, kas veicināja viņa ātro karjēru
vācu ordenī un kas deva viņam iespēju ieņemt svarīgo ordeņa kanc-

lera vietu un lai cik nesimpātisks arī vēlāk Silvestrs Stodevešers un

viņa metodes cīņā ar ordeni arī mums izrādītos, nevajaga aizmirst,
ka Stodevešers cīnās ar ordeni ar paša ordeņa iecienītām metodēm,
bet tikai šīs metodes lieto pret pašu ordeni.

Ordeņa ierēdņa un garīdznieka iecelšana par Rīgas virsbīskapu

stipri uztrauc Rīgas Doma kapitulu, un Rīgas baznīcas kungi dodas

uz Prūsiju, lai noskaidrotu jaunā bīskapa uzskatus, sevišķi garīdz-
nieku tērpu jautājumā. Tie atgriežas no turienes pilnīgi apmieri-

nāti, jo jaunais virsbīskaps tiem devis solījumus, ka tas kapitula in-

tereses neaizkārs un ka tērpu jautājumā kapituls var paturēt savus

melnos augustīņu tērpus. Par šo savu solījumu Stodevešers tomēr

ziņo ordeņa lielmestram, kam tas jau iepriekš solījies, ka visādā ziņā

rūpēsies par augustīņu tērpa atcelšanu. Tāpat arī tas ļoti pakal-

pīgā tonī ziņo lielmestram, kā tas saņemts Livonijā, kur tam tiešām

bija sarīkota ļoti svinīga sagaidīšana.

Jau Liepājā virsbīskapu sagaida Kuldīgas komtūrs ar savu svītu,

Aizputē virsbīskapu sagaida Rīgas baznīcas prāvesta, baznīcas kungu

un bruņinieku sūtnis un pasniedz sudraba traukus, grāmatas, bī-

skapa cepuri un citas dāvanas. Desmit jūdzes no Rīgas virsbīskapu

sagaida Livonijas mestra sekretārs Pauls, kā arī Doma prāvests un

pavada virsbīskapu līdz dārgiem paklājiem greznotam kuģim, kas

darītu godu pat pāvestam un ķeizaram. Ar šo kuģi virsbīskaps do-

das uz Doles pili, kur pavada laiku līdz svētdienai. Svētdienā, 1449. g.

22. jūnijā, virsbīskaps iejāj Rīgā. Viņu pavada tā kalpi, virsbīskapa

bruņinieki, dārgās drēbēs tērpti, ar mūzikantiem, tad ordeņa kungi

un pilsētas namnieki. Pie pilsētas vārtiem uzcelta grezna telts un

tur virsbīskapu sagaida skolēnu un mūku procesija. Tur viņu lūdz

parastīt zvērestu baznīcai, ko tas pēc veca paraduma arī dara. Kad

tas ieiet Doma baznīcā un nosēžas greznotā bīskapa krēslā, dzied

Te deum laudamus. Virsbīskapam pa priekšu baznīcā iet arhibīska-
pijas bruņinieks ar kailu zobenu rokā, kas virsbīskapam nebūt labi

nepatīk. Mielastā bīskapu apkalpo bīskapijas bruņinieki. Otrā dienā

virsbīskaps sarīko savā pilī mielastu bruņiniekiem, un Jāņa dienā

mielastu bruņinieku dāmām, kur top arī daudz dejots.

Nākošā dienā Doma baznīcas kungi nodod zvērestu virsbīska-

pam, un asarām acīs apsveic jauno bīskapu, kas varēšot viņus tagad

apvienot vienā kopējā saimē. Tie viņu arvienu atbalstīšot un mīlēšot

kā savu tēvu. Pēc tam ierodas bīskapa vasali un ceļ stiprus iebildu-

mus, ka baznīcas kungi nozvērējuši bez vasaļu klātbūtes, kā tas nav

bijis parasts vecos laikos. Baznīcas kungi ir spiesti atkārtot savu

zvērestu vasaļu klātbūtē. Pēc tam zvērē vasali. Tie noņem galvas



Rīga

1612.
g



157

segu, ieročus un jostu, nometas ceļos un lūdz piešķirt tiem viņu tēvu

lēni un tiesības. To viņš ar katru izdara un to noskūpsta. Tad baz-

nīcas kungi nodod bīskapa rīcībā sudraba traukus un lietas, starp
tām kādu sevišķi dārgu infulu (bīskapa galvas segu) ar daudz dārg-
akmeņiem pušķotu.

Jau tai pašā 22. jūnijā virsbīskaps sūta pēc Rīgas rātes un nam-

niekiem un lūdz atzīmēt visus tos namniekus, kas piedalījušies viņa
sagaidīšanā, lai tiem pēc veca paraduma parādītu žēlastību, šie to

labprāt uzņēma un arī izdarīja, un bez tam vēl atsvabināja apcieti-
nātos. Tāpat tie atsūtīja virsbīskapam kā dāvanas šarlacha sarkanu

drēbi, dārgas ādas un mucu Reinas vīna.

Tālāk virsbīskaps ziņo ordeņa lielmestram, ka viņš pēc svētkiem

apmeklējis savu kungu — Livonijas ordeņa mestru, kas saslimis un

dzīvojot Salaspilī, un tur pāris dienas uzkavējies. Viņš nevarot arī

noslēpt, ka viņa vasaļos un baznīcas kungos esot liels naids pret or-

deni un ka viņš iejājot Rīgā labprāt gribējis sev blakus redzēt Dau-

gavgrīvas komtūru, tomēr šo vietu ieņēmis viņa vasaļu vecākais.

Tāpat tie ļoti priecājoties par viņu, bet tiem tikai ļoti nepatīkot tas

melnais ordeņa krusts, ko virsbīskaps uz savām krūtīm nēsājot, tie

viņam tā vietā pasūtīšot zelta krustu. Viņš cerot tomēr, ka viņam
izdošoties uzlabot attiecības pret ordeni. Viņš esot atlaidis dažus

soģus un kalpus, kas bijuši no zakšiem un Pomerānijas, un esot fei-

eis dažiem vasaļiem, ka viņš gribot vietās celt vidzemniekus, par ko

tie bijuši ļoti priecīgi. Viņš centīšoties vispārīgi atlaist visus, kas

ir pret ordeni, un to vietā ielikt ordenim labvēlīgas personas.

Tā tad iebraucot Rīgā virsbīskaps ir pilnīgs ordeņa piekritējs un

tāds tas vēl ir 1451. gadā, kur, sarakstoties ar ordeņa lielmestru,

tas nepiemirst rūpēties par Rīgas lietām, t. i. garīdznieku inkorpo-
rēšanu ordenī, šai 1451. gadā izšķiras arī garīdznieku tērpu jautā-

jums, un ļoti savādā kārtā.

Tērpa jautājums bija viens no tiem uzdevumiem, ko ordenis pēc
Silvestra iecelšanas par virsbīskapu cenšas nokārtot par katru ce-

nu, Silvestrs pats pie šīs lietas neuzdrošinājās ķerties ar savu ini-

ciatīvu, jo negrib lauzt savu solījumu pie iestāšanās amatā. Tādēļ

ierosinājumam jānāk no ārienes un šo lietu savās rokās saņem or-

deņa lielmestrs. 1451. gada 8. martā lielmestrs L. fon Erlichhau-

zens ieceļ veselu komisiju, kur starp citu ieiet lielmaršals Eksdorfs

un Baigas komtūrs — nokārtot tās nesaskaņas, kas radušās starp

Rīgas baznīcu un ordeni bijušā mestra Šundeļa laikā.

Tā paša gada 13. maijā jau lielmestrs izdod rīkojumu, lai abi

augšminētā ordeņa pilnvarnieki, kopā ar virsbīskapu Silvestru kā

baznīcas galvu gādātu, ka tiek izpildīta Bonifācija IX. bulla par

ordeņa tērpu ievešanu Rīgas garīdzniekiem un visu garīdznieku uz-

ņemšanu ordenī. Tai pašā dienā ordeņa lielmestrs ziņo virsbīska-

pam Silvestram par minētās delegācijas izsūtīšanu un uzdod ar vi-

siem spēkiem rūpēties par pāvesta Bonifācija IX. bullas izpildīšanu.

Bet ar to vien nepietika, jo kā pāvesta Bonifācija IX., tā arī

Eiženija IV. bullas, uz kurām savas tiesības dibina ordenis, bija zau-

dējušas savu spēku ar vēlākām bullām un 1436. g. koncila lēmumu.

Tādēļ jārada ir kaut kāds tiesisks pamats. Un tādēļ arī parā-

dās 1451. gada 2. jūnijā sekojošā bulla.

„Jānis Plastevigs, doktors un Ermlandes baznīcas dekāns, kopā
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ar citiem šai lietā apustuliskā krēsla ieceltais eksekūtors Romas
karalim Fridricham, poļu karalim Kazimiram, Ķelnes, Maincas.

Trieras, Magdeburgas, Brēmenes un Rīgas virsbīskapiem, Meisenes,
Vircburgas, Halberstātes, Lībekas, Kaminas. Breslavas, Krakovas,
Leslavas, Plockas, Tērbatas; Sāmsalas, Rēveles, Kurzemes, Kulmas,

Pomesātijas, Ermlandes un Sāmlandes bīskapiem, viņu vikāriem un

oficiāliem, tāpat arī daudzām citām garīgām personām, Bavārijas,

Austrijas, Zakšu, Braunšveigas hercogiem un citiem firstiem, Rīgas

provinces pilsētas un diecēzes laicīgiem ierēdņiem un citiem, kā

arī Rīgas baznīcas kapitulam: Lielmestrs Ludvigs un viņa ordenis

pieprasa izpildīt viņam lielmestra uzdevumā, notāra un apakšā mi-

nēto liecinieku klātbūtē nodoto pāvesta Eiženija IV. orīģinālbullu

(1432. g. 22. febr,) un pavēl Rīgas kapitulam sešu dienu laikā pēc šī

raksta saņemšanas un lielmestra rekvizīcijas, pieņemt ordeņa tērpu
un arī jaunuzņemamos kanoniķus piespiest to darīt, tāpat arī ne-

atļaut ordeņa lielmestru vai viņa prcikurātorus apgrūtināt pret šīs

bullas saturu. Piedraud tiem, kas pretojas, ar garīgiem sodiem, kas

pretošanās turpināšanās gadījumos tiks pastiprināti un tā kā viņš

pats svarīgu darīšanu dēļ nevar eksekūcijā piedalīties, tad uzdod

savā vietā to izpildīt Rīgas provinces, pilsētas un diecēzes abatiem,

prioriem, prāvestiem, dekāniem un citiem garīdzniekiem, un ja pre-

tošanās turpināsies, tad, uzaicinot piedalīties eksekūcijā laicīgu va-

ru, uzdodot to izpildīt Romas karalim Fridricham, poļu karalim

Kazimiram un Rīgas provinces, pilsētas un diecēzes laicīgiem ie-

rēdņiem. Heilsbergā 1451. g. 2. jūnijā, Kā liecinieki aktu parak-

stījuši, divi vietējie garīdznieki un Kulmas notārs,"

Šo rakstu nolasa Rīgas bīskapijas kapitula locekļiem, bet ne

Rīgas skats 19 g. s.
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raksta oriģinālu, ne arī norakstus tiem neizsniedz. Tie pec tam

pārtrauc pretošanos ordeņa pilnvarotiem un pieņem ordeņa tērpu.

Tā ordenis beidzot guva uzvaru pār bīskapa kapitulu.
Bet šī uzvara bija gūta ar viltotiem dokumentiem, un Jāņa Pla-

steviga eksekūcijas raksts ir viltots uz lielmestra pavēli no viena

gala līdz otram. Neviens par Eiženijas IV. bullas izpildītāju dekānu

Jāni Plastevigu nav cēlis un savu zīmogu šim viltotam dokumentam

Plastevigs piekāris tikai uz ordeņa lielmestra pavēli un to arī viņš

darījis tikai ar tādu noteikumu, ka šo rakstu nevienam nedrīkst

ne izsniegt, ne arī ļaut norakstīt. Par šo lietu ordeņa lielmestrs

ziņo lielmaršalam: „Jau agrāk mūsu mācītie pie šīs Eiženija bul-

las apstājušies un atraduši, ka tā ir atcelta un nederīga. Bet tā kā

vajadzējis ar kaut ko Livonijas ordenim palīdzēt, tad mēs šo rakstu

likām mūsu mācītiem sastādīt un dekānam to parakstīt. Tas gan

no sākuma negribēja savu zīmogu dot, bet kad mēs ļoti lūdzām un

apsolījāmies, ka to mēs tikai izlietosim, lai sabiedētu Rīgās kapitu-
la locekļus un nevienam uz rokas neizsniegsim, ne arī atļausim

norakstīt, tad tas ar Heilsbergas bīskapa ziņu šo dokumentu apzīmo-

goja. Lielmaršalam ar šo dokumentu tā jārīkojas, ka tas nenonāk

svešās rokās, jo ja šī lieta nonāktu Romā, tad tas mūsu mācītiem

būtu liels negods un katrs par tiem varētu ņirgāties."

Tik veikli tā tad ar viltotiem dokumentiem ordenis piekrāpa

Rīgas virsbīskapa baznīcas kungus. Nav noskaidrots, vai virsbīs-

kaps par šo lietu zināja, bet tas ir pilnīgi iespējams, jo virsbīskaps

jau pie visām ordeņa cīņas metodēm bija pieradis; tomēr jāšaubās,
ka tas noticis uz viņa iniciātīvui

Taču mērķis bija sasniegts, un visi garīdznieki bija inkorporēti

ordenī, bīskapi arī bija. ordeņa locekļi un ordenis bija visas Livo-

nijas kungs. Palika tikai viena vieta, kas atkal turējās ļoti pat-

stāvīgi, un tā bija Rīga.

Rīgas jautājuma steidzīga izšķiršana bija nepieciešama arī ci-

Jaunais pontonu tilts
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tu iemeslu dēļ. Konflikts starp pilsētām un ordeni Prūsijā bija

pārgājis jau tādā stadijā, kad katru minūti varēja sākties atklāts

karš. Pilsētu savienība ar muižniekiem šeit bija izveidojusies tik

stipra, ka varēja jau 1454. gadā paziņot, ka atsakās no zvēresta or-

denim un saceļas pret ordeni, kas arī vairs nav spējīgs pārvarēt šo

sacelšanos.

Rīgas izturēšanās šai Prūsijas pilsētu cīņā pret ordeni bija ļoti
aizdomīga. Liekas, ka Rīga jau agrāk nodibinājusi sakarus ar Prū-

sijas savienību un tai laikā, kad izdodas nokārtot tērpu jautājumu,

Rīgas sekretārs ierodas Dancigā, lai kārtotu jautājumu par Rīgas
iestāšanos Prūsijas pilsētu savienībā. To uzzinājuši bija kā virs-

bīskaps, tā arī mestrs. Abi apzinājās, ka šī Rīgas apvienošanās ar

Prūsijas pilsētām varēja būt arī Livonijas ordenim un virsbīskapam

liktenīga, un tādēļ nolēma, ka jārīkojas bez kādas liekas kavēšanās.

Un tagad sākas gudrošana, kā laupīt Rīgai viņas gandrīz pilnīgo
patstāvību un pakļaut viņu sev. Bija skaidrs, ka to var sasniegt
tikai ordenis un virsbīskaps kopējiem spēkiem un ka jāatrod jau
priekš uzstāšanās pret Rīgu noteikts un skaidrs jautājuma atrisinā-

jums, kas būs Rīgas kungs.

Un sarunās, kuru iniciatīva it kā piederējusi Silvestram un kas

notikušas bīskapa pilī Salacā, pēc tam Bērzainē un Limbažos, starp
mestru un virsbīskapu panākta vienošanās, ka Rīga jāpakļauj abiem

kungiem, kā bīskapam, tā ordenim.

Pēc ordeņa avotiem (U. B. 12. 768) mestrs Osthofs ne labprāt
esot ielaidies cīņā pret Rīgu, un aizrādījis, ka šī cīņa neesot vēlāma

tai laikā, kad Prūsijā ordenis esot tik asā konfliktā ar pilsētām, un

tāpat arī cīņa ar Rīgu nebūšot viegla. Visvairāk pret Rīgu aģitē-

jis Doma prāvests Nāgels, kas starp citu teicis, ka Rīga neesot spē-

jīga pretoties, jo viņā esot maz kaujas spējīgu cilvēku, svešu cilvēku

Rīgā neesot, kuģu arī nē, un trešdaļa no Rīgas iedzīvotājiem esot

latvieši, tā ka no tās neesot ko baidīties.

Kad visas pārrunas beigušās, tad 1452. gada 21. augustā sasauc

Salaspilī landtāgu, kur uzaicina ierasties Rīgas pārstāvjus. Šiem

pārstāvjiem nolasa priekšā veselu apsūdzību rakstu, ka tie esot sa-

vas privilēģijas pārkāpuši un neturot arī 1330. gada līgumu. Pie Jē-

kaba vārtiem esot novilkta nepareiza robeža, tāpat arī Koggenla-

ges salā, ganības sašaurinātas, zivju desmito daļu nenododot kārtī-

gi, un zivis nenesot vis uz tirgu, bet bagāto mājās. Mestra Finke-

na laikos pilsēta likusi nocirst galvu mestra kalpam Sternbergam,
kas piederējis ordeņa tiesai. Pret pils komtūra gribu arestēts arī

Hanss Stenikens. Kad pils komendants lūdzis atbalstu pret holan-

diešiem muitas lietās, rīdzinieki nostājušies pret komtūru. Pilsēta

nesniedzot arī palīdzību kara gājienos un mestram Šlungelam bijis
vienam jādodas kara gājienā. Kad ordenim no Prūsijas pienāca pa-

līga spēki, tie noslēguši tiem pilsētas vārtus, aizbarikādējuši ar mal-

ku un baļķiem ieejas, tie noliedzot saviem namniekiem nodot īpa-
šumus ordenim un garīdzniekiem. Mestrs pieprasa no pilsētas, lai

tā atdod viņam divas salas Daugavā, noliktavas Daugavgrīvā un

lai sešu dienu laikā padotos un nodotu zvērestu ordenim.

Pilsēta nebija sagatavota karam un nebija iespējams nostāties

pretim abiem spēcīgiem pretiniekiem. Tādēļ atlikās tikai pa-

doties, jo ordeņa pulki jau bija sākuši postīt Rīgas apkārtni.
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Pils ar citadeli 17. g. s

1452. gada 30. novembrī paraksta tā saukto Salaspils līgumu. Ar

šo līgumu sākas Rīgā divvaldība, kas nebūt nedod mieru, bet kas

rada vēl lielākus sarežģījumus Rīgas un visas Livonijas dzīvē, šī

līguma saturs ir sekojošs.

Vispirms ordeņa mestrs Jānis fon Mengdens, saukts Osthofs,
un Silvestrs, Rīgas virsbīskaps paziņo, ka viņi savu veco strīdu

par Rīgas piederību izbeiguši un tādā kārtā, ka kundzība par Rīgu
tiek sadalīta vienādi starp viņiem abiem. Pilsētas soģis, birģer-
meistari, rāte un visa komūna zvēr uzticību un padevību abiem

kungiem un katram atsevišķi. Kad mestrs dodas kara gājienā,
tad Rīgai arī tur jāpiedalās neatkarīgi no tā, vai virsbīskaps kara

gājienā piedalās, vai nē.

No otras puses mestrs un virsbīskaps apstiprina Rīgai visas

tās privilēģijas, ko parasti ķeizari devuši tiem un viņu priekšgājē-
jiem, cik tālu tas nerunā pretim šī līguma noteikumiem.

Uz priekšu lai būtu tā: ja namnieki ievēl soģi, tad to apstip-
rina mestrs un virsbīskaps un pēc tam to divi pārstāvji, viens me-

stra un otrs virsbīskapa, noved uz rātsnamu un nosēdina soģa krē-

slā, un tas tur tiesā abu kungu vārdā Tas ieceļ arī apakšsoģi, tā-

pat arī šķirotājus, svērājus un citas amata personas, šis soģis arī

jāuzskata par Rīgas pilsētas augstāko personu. Tiesas spriedumu
var pārsūdzēt abiem kungiem. Namnieku runas var pārgrozīt un

jaunas izdot tikai ar soģa un pilskomtūra piekrišanu. Virsbīskaps
nodod Rīgas pilsētai divas gruntis Ellerbruchā, aiz Jāņa baznīcas

un 100 Rīgas markas, bet zeme aiz bīskapa staļļiem līdz Miesnieku

ielai paliek mūžīgi bīskapa un baznīcas īpašumā. Jura hospitālis
un baznīca paliek bīskapam, kas apņemas uzturēt arī hospitāli, bet

Svētā Gara konventu un Sv. Lācara hospitāli nodod ordenim. Pi-

paru un vaska muitu nodod pilsētai pret trīs podiem piparu katru

gadu.
Pilsēta atdod atpakaļ dažus ciemus, kas no veciem laikiem pie-

derējuši ordenim, bet ko pilsēta piesavinājusies tai laikā, kad orde-

nis Lietuvā zaudēja kauju, tāpat arī atdod ordeņa pļavas, salas, ga-

nības pie Daugavgrīvas, dārzus un zemes, kā tas noteikts 1330. g.

līgumā, šis līgums arī. uz priekšu paliek spēkā, izņemot noteikumu

par zvērestu ordenim. Pusi no tiesas paņem ordenis, bet otra puse

paliek pilsētai. Zivju desmito saņem ordenis, bet ja bīskaps ir pil-

sētā, tad tas saņem pusi. To naudu, kas ordenim bija jāiztērē
strīdos par Rīgu, kas sasniedza simttūkstoš guldeņu, ordenis Rīgai
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žēlīgi atlaiž. Strīdīgos zemes gabalus pret Doles salu pilsēta nodod

kapitulam. Kapitula pretenzijas uz Kalēju (tag. Rozena) ielu un

daudziem namiem izšķir tā, ka kapituls patur savus līdzšinējos īpa-

šumus, mūrus, torņus un namus, kas viņa īpašumā tagad atrodas.

Namniekiem jāaizmūrē caurumi vecajos pilsētas mūros, pa kuriem

tie kapitula dārzā svieda visādus mēslus. Tā sauktā Cūku sēta

(Schvveinhof) starp pilsētas mūriem un Daugavu paliek kapitula

īpašumā, izņemot Gerda Harmena sētu un jauno pilsētas namu, un

kokus un citas lietas var tur novietot ar kapitula ziņu, vārtus, kas

ved uz Cūku sētu, pārzin kapituls.

Pētera skolas vadīšanu un pārvaldīšanu pilsēta nodod kapitu-

lam, un kapituls tur ieceļ skolotāju.

Virsbīskaps atsakās no visām tām privilēģijām un tiesībām,
kas tam dažādos laikos piešķirtas pār Rīgu, un apsolās uz priekšu
šo līgumu sīki pildīt; mestrs turpretim nodod virsbīskapam ar šo

līgumu zemes gabalu jūdzi garu un platu otrā Daugavas krastā pre-

tim Ikšķilei ar visiem ļaudīm, zemēm un ūdeņiem.

Tāds ir Salaspils līguma saturs. Rīga bija spiesta līgumu pie-

ņemt, bet arvienu to uzskatījusi par uzspiestu slogu, no kā jāatkra-
tās. Un gluži kā līdz 1452. gadam — Rīga visu laiku atradās 1330.

gada līguma ēnā. Ar Salaspils līgumu Rīgā nodibinājās tā sauktā

divvaldība, kuras ietekmē Rīga atrodas līdz ordeņa un bīskapa va-

ras sabrukumam.

Salaspils līgums neattaisnoja ne bīskapa, ne ordeņa mestra ce-

rības, ka ar to tiks izbeigtas visas ordeņa un bīskapa nesaskaņas

Rīgas dēļ. Gluži otrādi, cīņa par kundzību Rīgā paasinājās un no-

nāk vairāk reižu līdz atklātam karam. Rīdzinieki savu stāvokli

starp diviem kungiem mācēja izmantot — te pieslienoties vienam,
te otram, un tā kā strīdi starp bīskapu un ordeni nemitējās, tad

Marstaļu vārti 1612. g.
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tiem bija iespējams, ne tikai noturēties savā neatkarīgā stāvoklī,
bet to pat pastiprināt.

Nebija ilgi jāgaida, ikad jau saira draudzība starp ordeni un

pie ordeņa piederošo virsbīskapu, un draudzības vietā sākās nesau-

dzīga cīņa. Un taisni Rīga bija tā, kas šo draudzību izjauca. Pir-

mais no Salaspils līguma atkāpās ordenis. Notikumi Prūsijā, kur

pilsētas pārgāja atklātā karā pret ordeni un kur ordeņa stāvoklis

bija ļoti grūts, piespieda arī Livonijas mestru pārbaudīt savu tak-

tiku pret pilsētām. Prūsijas notikumi rādīja, ka spaidu līdzekļi
pret pilsētām var pilsētu pretestību nevis salauzt, bet vēl pastipri-
nāt un novest pie atklāta konflikta. Mestram šai laikā vairāk kā

nekad vajadzēja sasniegt iekšējo mieru un iegūt Rīgas pilsētas
draudzību.

Bija saidrs, ka rīdzinieki gatavojas uz aktīvu cīņu pret Salas-

pils līgumu. Pilsēta pastiprina savus apcietinājumus un bruņotos

spēkus, kā arī atjauno sakarus ar dumpīgajām Prūsijas pilsētām.

Tādēļ arī mestrs nolemj ātri likvidēt tos sastrēgumus, kas ra-

dušies sakarā ar Salaspils līgumu. Sākās sarunas ar pilsētu, un šo

sarunu rezultātā jau 1453. gada 28. maijā ordeņa mestrs atdod at-

pakaļ pilsētai zemes pie Jēkaba vārtiem pret vienu podu piparu ga-

dā, un arī atsaikās no citām Salaspils prasībām.

Sarunās pilsētas pārstāvji arī lūguši ordeņa mestru palikt par

zemes vienīgo kungu, jo tie priesterus par saviem kungiem negri-
bot atzīt, šo sarunu rezultātā tad arī mestrs Osthofs nolemj uzteikt

Salaspils līgumu.

Kad mestrs to paziņo virsbīskapam, tas pāriet pretuzbrukumā.
Virsbīskapam Rīgā ir savi piekritēji ar L. Ģildes vecājo Hermensu

priekšgalā, un viņš cenšas rīdziniekus pārdabūt savā pusē. Solīju-

mi, ko viņš dod rīdziniekiem, ir daudz lielāki kā ordeņa solījumi.

Viņš nodod atpakaļ Rīgai Titgeru zemes gabalu pie Doles salas, par

kuru strīdi ar virsbīskapu ilga jau gadu simteņus. Tālāk viņš apso-

la iznīcināt pašu Salaspils līgumu un atdot pilsētai bīskapa Nikolaja

piešķirtās zemes, t- i. trešdaļu no Sāmsalas, Kurzemes un Zemgales.
Un beidzot nāk tas, kas Rīgu visvairāk interesē: virsbīskaps sola

iznīcināt ordeņa pili Rīgā. Šie visi solījumi lieliski saviļņoja Rīgu,
un virsbīskapa aģentiem un garīdzniekiem izdodas Rīgu dabūt virs-

bīskapa pusē. Atmosfaira arvienu paliek karstāka, to vēl vairāk

sakarsē Rīgas pils garnizona pastiprināšana un beidzot jau nonāk

pie atklāta konflikta.

Mestrs Mengeds (Mengdens), saukts Osthofs, no savas pu-
ses mēģina konfliktus ar Rīgu novērst, piešķirot pilsētai dažādus

labumus. Ar 1454. g. 9 aprīļa rakstu mestrs atdod pilsētai abas

ūdens dzirnavas pie Smilšu vārtiem, ja pilsēta atsakās no preten-
zijām uz tiem zemes gabaliem Zemgalē, kas tai piešķirti ar virs-

bīskapu Alberta un Jāņa privilēģijām, bet pilsēta patur visu territo-

riju, kas tai piešķirta ar Modēnas Viļuma lēmumu 1226. g. Orde-

nim paliek divi meži un lauks pie Milgrāvja kalna, bet citas mājas,
kas piederēja ordenim, pāriet pilsētai. Auzu torni patur pilsēta,

tāpat ordenis atļauj starp pili un pilsētu uzcelt tādu pašu mūri,
kādi pilsētai ir citur. Arī vārtu atslēgas uz pili glabā pilsēta. Pil-

sētai atļauts celt zirgu dzirnavas pēc vajadzības, tāpat arī brīvu

zveju. Tirgotājiem atļauts brīvi ceļot pa ūdeņiem un zemes ceļiem
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kā vecos laikos. Rīgas namniekiem ir tiesības cirst malku pie
Peles. Ordenis apņemas savu torni pie Andreja kapellas augstāku
necelt un centīsies visus konfliktus ar Rīgu nokārtot miera ceļā.

Tomēr landtāgs Valkā, kur vajadzēja atrast izeju no sarežģītā
stāvokļa, izjuka, un mestra uz-

devumā Rēvele un Tērbata uz-

ņemas par starpniekiem ar

Rīgu, kas tomēr beidzies ne-

sekmīgi. 1454. gada maija mē-

nesī jau Rīga ziņo Rēvelei un

Tērbata.i, ka karš ar ordeni jā-
sāk un pieprasa, lai Rēvele ne-

sūtītu kuģus ar ļaudīm pret

Rīgu. Cīņas ap Rīgas pili sā-

kās 1454. gada 11. jūlijā, kad

ordeņa karavīri apšauda rīdzi-

niekus, kas strādā pie apcieti-
nājumiem pret pili. Sākas ap-

šaudīšanās, un rīdzinieki laiž

darbā savu lielo lielgabalu; bī-

skaps, ietērpies bruņās, dodas

uz rātsnamu, atsvabina Rīgas

iedzīvotājus no zvēresta orde-

nim un uzaicina tos doties cīņā

pret ordeni. Rīdzinieku cīņas
visvairāk norisinājās ap Auzu

torni, kas vairāk reižu iet no

vienām rokām otrās un ko bei-

dzot ordenis nodedzina. Apšau-
dīšanās ilgst sešas dienas, bet

pilij rīdzinieki nekā nevar pa-

darīt.

Virsbīskapa solītie ārzemju

Salu vārti 1612. g.

spēki (zviedri) neierodas, ordeņa karaspēks ielaužas virsbīskapa
zemē un sāk to postīt, un virsbīskaps, baidīdamies, ka tā zemes ne-

tiek galīgi izpostītas, ierodas Cēsīs un lūdz mieru. 1454. gada 23. jū-
lijā abi norunā pamieru līdz 1455. gada 8. septembrim. Valmieras

landtāgā 1454. g. 23. septembrī virsbīskaps Silvestrs salīgst mieru

ar mestru, šai miera līgumā virsbīskaps ar mestru atjauno savas

vienādās tiesības uz Rīgu, virsbīskaps atsakās no tām pāvesta pri-

vilēģijām, ar kurām viņam vienīgam piešķirta vara Rīgā, ordenis

atjauno savas tiesības, kas tam piešķirtas 1330. gada līgumā. Pa-

rādās arī Salaspils līgums, ko kā virsbīskpas, tā arī mestrs atcēluši

un kas svinīgi sadedzināts pilsētas pārstāvju klātbūtē.

Virsbīskaps tādējādi savu ādu ir glābis uz sava sabiedrotā —

Rīgas pilsētas konta. Ka šāda nodevīga virsbīskapa rīcība neva-

rēja modināt cieņu pret viņu Rīgas namniekos, ir pilnīgi skaidrs.

Un no šī laika sākās Rīgas piegriešanās ordenim, kam Rīgas drau-

dzība bija ļoti nepieciešama, lai varētu sev atbrīvot rokas Livonijā
un steigties palīgā Prūšu ordenim, kas atradās neapskaužamā stā-

voklī.

Atkal sākas sarunas ar ordeni un pilsētu, un ordeņa mestrs
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sāk mīkstināt Valmieras landtāga noteikumus. 1454. gada 9. no-

vembrī mestrs Mengeds atjauno ar nelieliem grozījumiem tā pa-

ša gada 9. aprīlī pilsētai piešķirtās privilēģijas. Ar to pilsēta arī

apmierinās, un mestram Mengedam izdodas līdz savai nāvei 1469.

gadā uzturēt Rīgā
mieru.

Pēc mestra

Mengeda nāves

virsbīskaps Sil-

vestrs atjauno sa-

vus mēģinājumus

atgūt Rīgu. Atkal

sākas visādi plāni,
un Silvestrs ne ti-

kai mēģina atjau-
not savas tiesības

juridiski, bet arī

savākt sev ārze-

mēs pietiekamus

palīgu spēkus, ar

ko varētu veikt

ordeni.

Tas, kas bija
noticis ar Prūšu

ordeni, draud arī

Livonijas ordenim.

Prūšu ordeņa zem-

ju lielāko daļu

bija paņēmusi Po-

lija, un atlikušās

ordeņa zemes or-

denis pārvaldīja
tikai kā poļu ka-

raļa vasals. Bija

skaidrs, ka arī Li-

vonijas orden'm

ilgi neizdosies pa-
turēt Livoniju sa-

vās rokās. Tādēļ
Sarkanais sargu tornis. Pārdaugava 1612. g.

ari Silvestram netrūka ārējo draugu, kas labprāt būtu palīdzējuši
tam tikt galā ar ordeni, lai pēc tam paši varētu tikt par zemes kun-

giem. Galvenie pretendenti uz ordeņa mantojumu ir zviedri un poļi,
bet rodas vēl jauns pretendents uz Livoniju: jaunā Maskavas valsts,
kas, likvidējot Novgorodu un Pliskavu 15. g. s. beigās, paliek par ne

sevišķi patīkamu Livonijas kaimiņu.

Silvestram izdodas 1474. gadā izdabūt no pāvesta bullu, ka lai-

cīgā vara pār Rīgu pieder vienīgi virsbīskapam Silvestram. Kad

ordenis un Rīga negrib atzīt to par Rīgas kungu, viņš uzliek kā

ordenim, tā Rīgai lāstus. Lāsti ķer vienu pēc otra maģistrāta lo-

cekļus un atsevišķas personas, kas pretojas Silvestra rīkojumam.
Tas rada tomēr pretspiedienu, un pēc pusgada Rēveles bīskaps iero-

das Rīgā un pāvesta uzdevumā atsvabina pilsētu no lāstiem. Ga-
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rīdzniekus, kas virsbīskapa uzdevuma mēģina vēl lāstus uzturēt

spēkā, Rīga izraida no pilsētas.
Ar lāstiem nekā nepanācis, Silvestrs ķeras pie karaspēka orga-

nizēšanas pret ordeni. Kā pirmie Livonijā ierodas 120 zviedru ka-

Ordeņa bruņinieks 16. g. s

(Bernds von Hovelns)

reivji, bet ordeņa spēki tos

aiztur un nelaiž tālāk. Rīga
kategoriski atsakās iemaisī-

ties konfliktā un palīdzēt virs-

bīskapam, jo līgumos pare-

dzēts, ka Rīgai ordeņa un

virsbīskapa karos nav jāpie-
dalās. Arī virsbīskapa vasali

nav sevišķi sajūsmināti par

cīņu ar ordeni, sevišķi vēl tā-

dēļ, ka izplatījušās baumas,
ka virsbīskaps esot apsolījis
zviedriem daļu no bīskapa ze-

mēm, kas patlaban atrodas or-

deņa rokās.

1479. g. Valmieras land-

tāgs pieprasa, lai Silvestrs at-

laiž zviedrus un pārtrauc sa-

karus ar ārzemēm. Drīz pēc
tam ordeņa mestrs Bernhards

fon Borgs ielaužas bīskapa
zemēs, tur nesatiek gandrīz
nekādas pretestības, ieņem

bīskapa pilis un beidzot sagū-
sta pašu virsbīskapu Silvestru

Koknesē. Tas ir spiests atcelt lāstus pār Rīgu un ordeni un atdot

Rīgas Doma baznīcas mantas. Kā gūsteknis virsbīskaps Silvestrs

Stodevešers mirst Koknesē 1479. g. 10. jūlijā.

Silvestrs Rīgas katēdru aizņēma 30 gadus un bez šaubām, tas ir

viens no visapdāvinātākiem, neatlaidīgākiem un spējīgākiem Rīgas

virsbīskapiem. Tas ir pilnīgi sava laika, cilvēks, kas ļoti labi rak-

sturo mums tā laika cīņu paņēmienus un morāli, um kas nebūt nav

jānostāda par tādu nelieti, kā viņu notēlo ordeņa rakstītāji, jo tie

katru ordeņa pretinieku centās cik spēdami apmētāt ar dubļiem.
Maz simpātiska ir šī laika un arī agrāko laiku ordeņa varoņos, un

Silvestrs tomēr ir tikai viens no šiem ordeņa varoņiem un bija pat
vācu ordeņa kanclers, un tur viņa nelietības bija tās, kas viņu cēla

godā un sagādāja viņam karjeru.

Kad šis lielais ordeņa ienaidnieks bija guldīts Doma baznīcā,

vajadzēja domāt par viņa pēcnācēju. Ordenis bija pilnīgā pārliecībā,
ka tam tagad izdosies ielikt sev padevīgu cilvēku, un kā tāds bija
izraudzīts mestra brāļa dēls, bet ordeņa apiešanās ar bīskapa ka-

pitulu un Doma baznīcas kungiem un beidzot ar virsbīskapu Sil-

vestru Romā bija radījusi pret ordeni opoziciju. Tāpēc Roma par

Rīgas virsbīskapu ieceļ nevis ordeņa kandidātu, bet Trojas bīskapu
Stefanu Grūbi.

Ordenis patlaban jūtas vienīgais Livonijas kungs, un kā tāds

sāka nekautrīgi rīkoties ar katru, kas šo varu varētu apdraudēt.
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Vispirms jau dabūja ciest Doma kapitula locekļi, kas mēģināja stā-

ties sakaros ar jauno virsbīskapu, kā arī ar pāvestu.
Pāvests jaunajam virsbīskapam Stefanam Grūbem bija piešķīris

visu varu pār Rīgu un par izturēšanos pret virsbīskapu Silvestru

bija apkrāvis mestru un ordeni ar baznīcas lāstiem. Pašā zemē arī

bija stipra opozicija pret ordeni, sevišķi starp bīskapa vasaļiem; pā-
rējie vasali arī nebūt nebija sevišķi ieinteresēti ordeņa un mestra

varas pastiprināšanā, jo tas varēja apdraudēt viņu tiesības, ko tie

ordeņa un virsbīskapa konflikta laikā bija izkarojuši. Tas pamu-

dināja arī Rīgu, kas savus spēkus un bagātību šai laikā bija pasti-

prinājusi, nostāties virsbīskapa Grūbes pusē. Un tikko mestrs sāk
atdurties uz Rīgas pretestību un izzin par Rīgas sakariem ar jauno

virsbīskapu, tas domā sabaidīt Rīgu ar varu. Rīgas pilī pastiprina

garnizonu, ieved jaunus lielgabalus un tos nostāda pret pilsētu. Bet

tas panāk gluži pretējo. Rīga no šiem draudiem neizbīstas, bet, no-

drošinājusi sev daļas bīskapa vasaļu un garīdzniecības atbalstu, sāk

arī pati gatavoties uz cīņu. Un tāpat kā ordenis atsakās pieņemt

par virsbīskapu Stefanu Grūbi, tāpat Rīga katēgoriski atsakās pie-

ņemt ordeņa kandidātu. Beidzot 1481. gada otrā pusē konflikts no-

iet līdz atklātam karam, kas ilgst veselus desmit gadus. Šai karā

Rīga izrādās cienīgs pretinieks ordenim, kā spēki jau ir stipri no-

vājināti un kas ir spējīgs Rīgu pieveikt tikai tad, kad cīņā pret Rī-

gu aktīvi nostājas vasali resp. muižniecība.

Kara darbi sākas 1481. gada 19. decembrī ar apšaudīšanos. Pils

ar savu lielo lielgabalu „Lauvu" apšauda pilsētu, bet pilsētnieki ar

savu „Kraukli" apšauda pili. Drīz vien nonāk pie cīņām atklātā

laukā. Kad ordeņa landmaršals ar 500 jātniekiem tuvojas pilsētai,
tiem pretim dodas pilsētas jātnieki ar Melngalvjiem priekšgalā un

smagi sakauj ordeņa bruņiniekus, sagūstot ordeņa landmaršalu un

atņemot karogu, Pirmais cīņu periods nobeidzas ar pamieru, un

beidzot ar Tērbatas un Sāmsalas bīskapu, kā arī Rēveles un Tērbar

tas pilsētu un Harrijas bruņniecības palīdzību līgst pamieru uz di-

v'em gadiem 1482. gada 27. martā.

Pamiera laikā tomēr turpinās nelielas sadursmes, un Rīgā iero-

das virsbīskaps Stefans Grūbe, kam rīdzinieki izsūta pretim apbru-

ņotus sargus līdz Viļņai un ko Rīga saņem ar lielu godu. Grūbe

zvēr arī neaizkārt Rīgas tiesības un apkrauj ar lāstiem ordeņa me-

stru. Pēc visbīskapa ierašanās Rīgā uzsaka pamieru un uzsāk kara
gājienu pret ordeni. Rīgas jātnieki Vinholda vadībā, skaitā ap 400,

dodas kara gājienā ordeņa zemēs un gūst lielus panākumus, ieņem
Kokneses pilsētu, Piebalgu, aiziet līdz Burtniekiem un piespiež or-

deņa mestru bēgt un ieslēgties Cēsu pilī. Tai pašā laikā rīdzinieki

aplenc Daugavgrīvu, to ieņem un galīgi noposta. Tāpat arī pado-
das Doles pils, un rīdzinieki iesāk kārtīgu Rīgas pils aplenkšanu.

Tomēr 1483. gada beigās notiek divi gadījumi, kas nelabvēlīgi

Rīgas lielgabals
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atsaucas uz tālāko Rīgas cīņu gaitu. Ordenis piespiež mestru Bern-

hardu Borgu atkāpties no amata un viņa vietā nāk Freitags von

Loringhovens, kas vairs nav tik patvarīgs un kas ir labāks organi-
zātors kā Borgs. Tāpat ari 1483. g. 20. decembrī mirst virsbīskaps
Stefans Grūbe.

Virsbīskapa maiņa dod iespēju ordenim iesēdināt Rīgas virs-

bīskapa krēslā savu kandidātu — bijušo ordeņa sekretāru Michaēlu

Hildebrantu. Rīdzinieki atsakās šo virsbīskapu pieņemt, un tas vēl

vairāk pamazina Rīgas izredzes, jo tagad jau pret Rīgu ir kā or-

denis, tā arī virsbīskaps. Tāpat arī ordeņa pusē pāriet virsbīskapa

un Harrijas bruņinieki.
Jaunais ordeņa mestrs ierodas ar lielu karaspēku pie Rīgas un

mēģina atsvabināt ielenkto Rīgas pili, bet atduras uz asu rīdzinieku

pretestību, tā ka ordenim nesekmējas. Rīdzinieki pāriet pretuzbru-
kumā un 1484. g. 22. martā tie sakauj ordeņa karaspēku pie Sar-

kandaugavas, kur krīt trīs ordeņa komtūri, bet trīs komtūrus ar 23

bruņiniekiem rīdzinieki saņem gūstā.

Rīgas pils aplenkšana turpinājās un pilī trūkst ne tikai pārti-

kas, bet arī ūdens, jo pils grāvjos rīdzinieki sagāž sprāgušus lopus

un citādi samaitā ūdeni. Pils aizstāvji beidzot 1484. gada 18. maijā
ir spiesti padoties. Pēc tam pili izlaupa un noposta, neatstājot tur

akmeni uz akmens. Ar to bija sasniegts viens no rīdzinieku mēr-

ķiem, un neieredzētās pils vairs nebija.
Pēc pils izpostīšanas kara darbība uz kādu laiku aprimst un

sākas atkal pārrunas par virsbīskapu Michaēlu, kas ierodas Livo-

nijā, un kad Rīgā to neuzņem, tas dodas pie mestra uz Cēsim, kas to

laipni uzņem un atdod viņa pilis. Ordeņa plānus par lielo kara gājie-

nu uz Rīgu pārtrauc zviedru karaspēka ierašanās Rīgā, ko Rīgai pa-

līgā atsūtījis Zviedrijas pavaldonis Stens Stūre. Ar virsbīskapa Mi-

chaēla starpniecību noslēdz 1485. g. 1. oktobrī mieru. Rīga cer uz

ilgāku mieru, bet tagad jau iniciatīva pāriet ordeņa rokās, un orde-

nis 1487. g. 28, jūlijā saņem pāvesta bullu, ar kuru Rīgai pavēlēts
atdot ordenim viņa īpašumus, uzcelt no jauna Rīgas un Daugav-

grīvas pilis un atlaist sagūstītos bruņiniekus. Rīgas delegāts spiests
doties uz Romu un 1489. gadā panāk lāstu atcelšanu. Tas tomēr

Rīgu nostāda nelabvēlīgā stāvoklī, arī Stens Stūre vairs Rīgas at-

balstam, karaspēku nesūta, un Rīga ir atstāta vienīgi saviem spē-
kiem. 1489. gadā ordenis uzsaka Rīgai mieru un iesāk kara gā-

jienu pret Rīgu. Ordeņa karaspēku komandē Valters Pletenbergs.

Viņa taktika ir tā pati, ar ko Munheims Rīgu uzvarēja 1330. gadā.

Ordeņa trupas noslēdz visus ceļus uz Rīgu un pārtrauc katru satik-

smi ar Rīgu. Sevišķu vērību Pletenbergs piegriež Daugavas aiz-

sprostošanai. Ilgu laiku tomēr rīdzinieki sekmīgi pretojas Dau-

gavas aizsprostošanai, bet tad ordeņa karavīri ieņem Pārvalkas

salu, sagūstītos karavīrus atlaiž brīvus, bet sagūstītos latviešus pa-

grūž zem ledus, un ar šīs salas ieņemšanu Rīgas satiksme ar jūru ir

pilnīgi paralizēta. Lai gan Rīga uz sauszemes aizstāvējās sekmīgi

un guva vienu otru uzvaru, bet nelaimīgā kauja pie Ādažiem 1491. g.

sākumā salauza rīdzinieku pretestību. 1491. g. 8. martā abi preti-
nieki — Rīga un ordenis — nodod Rīgas virsbīskapam kopā ar Tēr-

batas un Kurzemes bīskapiem, kā šķīrēju tiesnešiem izšķirt galīgi

Rīgas un ordeņa strīdīgās lietas.

Šķīrējtiesnesi savu spriedumu pasludina 1491. gada 30. martā.
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Ar šo spriedumu Rīgai jāatdod ordenim salas, lauks pie kalna un

Aplokciems, kā arī jāuzceļ abas dzirnavas, tāpat Rīga un ordenis

katrs patur savas tiesības ganībās, malkas ciršanā, zvejā. Visas

saistības un līgumi ar zviedriem jāpārtrauc. Muitas visas jāatceļ,
bet no akcīzēm var paturēt tās, kas bija mirušā virsbīskapa He-

ninga laikā. Arī ar mēriem un svariem, brāķēšanu un visu tirdz-

niecību paliek vecie noteikumi. Zemnieki, kas iebēguši pilsētā, jā-
izdod atpakaļ viņu kungiem. Jāuzceļ no jauna ordeņa pils ar 7 pē-
du bieziem mūriem, diviem torņiem un reventeri, un šis darbs jāveic
sešos gados. Jānotur trīs svinīgi aizlūgumi, kur jāupurē visiem

altāriem, vispirms Doma baznīcā, kur izdevumus sedz rāte; tad

Pētera baznīcā, kur izdevumus sedz L. Ģilde, un tad Jēkaba baznī-

cā upurē un sedz visus izdevumus. Mazā Ģilde un citi iedzīvotāji,

izņemot tos, kas par algu strādā. Tāpat, kad mestrs ierodas pil-

sētā, namnieku pārstāvjiem basām kājām un kailām galvām jā-
lūdz no viņiem piedošana.

Pēc šī miera līguma faktiski atjaunojas Salaspils līgums un

divvaldība, jo visus tālākos lēmumus paraksta kā mestrs, tā arī

virsbīskaps. Noteicējs tomēr ir ordeņa mestrs Pletenbergs, un tā

kā virsbīskaps Michaēls pēc varas Rīgā nekāro, tad viņa laikā nes-

kādi sarežģījumi nerodas. Abiem kungiem tomēr biežāk kā līdz

sim nākas iejaukties Rīgas lietās, jo arī Rīgas iedzīvotāju kārtas ir

stipri diferencējušās un līdzās rātei parādās jau Lielā un Mazā

Ģilde, kas sevi uzskata jau par visas komūnas pārstāvjiem un kam

bieži izceļas konflikts kā ar rāti, tā arī savā starpā. Un ja līdz

16. g. s. Rīgas vēsturē cīņai ar kungiem ir ārkārtīgi liela nozīme,
tad sākot ar 16. g. s. šīs cīņas jau sāk apklust, un viņu vietā sāk

izpeldēt iekšējās cīņas dažādu Rīgas kārtu starpā, un ļoti bieži Rī-

gas kungu labvēlību izmanto nevis visas pilsētas, bet atsevišķu kār-

tu labā.

Pils laukums 1791. g
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Rīga 1782. g.

II nodaļa

Garīgās brālības Rīgā

Ja par Rīgas komūnas locekli resp. namnieku varēja tikt katrs,

pat dzimtcilvēks, neatkarīgi no viņa nācionālitātes, un visi šie

namnieki savās tiesībās bija vienlīdzīgi, tad drīz vien Rīgas nam-

nieki sāka diferencēties un sadalīties dažādās grupās.

Vispirms jau rātes papildināšana ar kooptāciju noveda pie tā,

ka rāte sāka savu sastāvu papildināt tikai no- zināmām aprindām,

pat no zināmām ģimenēm. Tā radās zināmas patriciju ģimenes,
kam Rigas pilsētas dzīvē ir liela ietekme, lai gan patriciešu iespaids

Rīgā neizpaudās tik krasi, kā dažās Vācijas pilsētās.
Par rāti tā tad Rīgā var runāt ne tikai kā par augstāko pilsētas

pārvaldi, bet arī tā ar saviem radiem veido sevišķi augstāku kārtu,
kuras piederīgiem sākumā vienīgiem ir tiesība saukties par kungiem,.

Bet arī starp pārējiem namniekiem bija noteiktas atšķirības,

un pilsētā ir jau ievērojami pilsoņi, ar ko rāte apspriežas svarīgos

gadījumos, kā tas redzams, piem., 1330. gada apspriedēs par pado-
šanos ordenim. Tur rāte netikai sasauc vispārējo namnieku sa-

pulci Sēstas istabā, bet pēc tam arī ievērojamo pilsoņu apspriedi.
No šo ievērojamo pilsoņu aprindām rāte papildināja arī savu sa-

stāvu, un tie rātei stāv tuvāku kā pārējie namnieki, un viņu ietekme

pilsētas lietās ir stipri liela.

Šo ievērojamo pilsoņu aprindas komplektē jās visvairāk no tirgo-

tājiem un nekustamu īpašumu īpašniekiem. Nekustamu īpašumu

īpašniekiem jau Rīgas likumi paredz dažas tādas priekšrocības, kā-

du nav pārējiem Rīgas namniekiem. Tā viņu liecības tiesa uz-

skata par vērtīgākām, viņiem ir privilēģijas alus darīšanā un tirgo-
tavu atvēršanā. Tirgotājiem tāpat ir zināmas privilēģijas, un Rī-

gas likumi jau pašā sākumā aizsargā šo tirgotāju tiesības tirdz-

niecībā.

Tā Rīgā rodas sevišķa ievērojamo pilsoņu jeb bagāto kārta, kas

īekrūtējas no tirgotājiem un lielāko nekustamu īpašumu īpašnie-
kiem un kas jau sāk savas sanāksmes noturēt atsevišķi, un tā no-

dalās no pārējiem pilsētas namniekiem. Šīs sanāksmes notur tā

sauktā Minsteres istabā.

Amatnieki un vienkāršā tauta, ko kopā min vēl 1502. gadā, sa-

pulcēja» turpretim Sēstas istabā.

Tā rodas tas vienīgais sadalījums, ko mēs sastopam Rīgas pir-
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mo gadu simtu dokumentos divites et pauperes, t. i. bagātie un nar

bagie. Tikai 16. g. s. kā vadītājs princips ir profesionālais ar gal-
veno sadalījumu tirgotājos un amatniekos, bet 18. g. s. nāk kā ra-

dītājs sadalījums jau nācionālais: vācieši un latvieši.

Tomēr vecākie sadalījumi ieiet jaunākos, un viņu atliekas mēs

varam atrast bieži tad, kad pats šis dalījums jau it kā oficiāli par
zudis.

Tomēr pilnīgi nepareizi, ja mēs vēlākos pamata dalījumus mē-

ģinām attiecināt uz iepriekšējiem, un ārkārtīgi bieži mēs sastopam

to, ka jau 13. g. simtenī, runājot par Minsteres un Sēstas istabām,
tās uzskata jau par profesionālām tirgotāju un amatnieku organi-

zācijām un tāpat arī to, ka jau pirmajos Rīgas pastāvēšanas gadu

simteņos, kad neviens izglītots cilvēks vāciski nerakstīja, un kad

vācu mēle nebūt nebija lielākā cieņā kā iatviešu, par pamata dalī-

jumu ņem nācionālo dalījumu. Ja arī kādreiz tiek aizkārtas šai lai-

kā latviešu tiesības, tad tas notiek nevis aiz nacionāliem, bet sociā-

liem motīviem.

Ārpus bagāto aprindām palika ne tikai lielākā daļa latviešu un

lībiešu, bet arī laba dala ieceļotāju vāciešu un to starpā arī vācu

amatnieki. Un pat tad, kad latviešu un vācu amatnieki bija jau

apvienojušies slēgtos amatos un visi amati apvienojušies kopējā

LĪazaja ģildē, tomēr viņiem bija jāizcīna ļoti daudz cīņu ar bagāto
jeb Lielo ģildi, lai iegūtu sev tādas pašas tiesības un to pašu no-

zīmi pilsētas lietās kā Lielā ģilde. Un tomēr pilnīgi to viņi nekad

nepanāca. To pierādīja starp citu 18. g. s. cīņa, lai Mazās ģildes
eltermanim būtu arī tituls „kungs", tāpat kā Lielās ģildes elter-

manim, un arī tas, ka vēl līdz vecās pilsētas iekārtas beigām 19. g.

simtenī rātskungus — tāpat kā 13. g. simtenī — uzaicināja no ba-

gātiem, t. i. Lielās ģildes, bet ne no mazo ļaužu ģildes.

Doma klostera sēta
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Rīgas amatnieku organizēšanās uz profesionāliem pamatiem
notiek diezgan vēlu. Tādu amatu ir ļoti maz, kas būtu uz profe-
sionāliem pamatiem noorganizējušies jau 14. g. s. otrā pusē; galve-
nais organizēšanās laikmets ir 15. g. simtenis, bet vēl 16. g. s. dau-

dzas svarīgas profesijas nav paguvušas apvienot savus biedrus vie-

nā organizācijā. Kā piemēru minēsim galdniekus, kas sava amata

grāmatā raksta, ka tie līdz 1535. gadam bijuši bez kādas organizā-

cijas un katrs strādājis pēc savas patikas, turējis arī zeļļus un mā-

cekļus, neskatoties uz to, vai tas pats kārtīgi amatu mācījies, vai

ne. Tad tie sanākuši kopā un nosūtījuši meistaru Rauertu uz Rēveli

pēc šragām, ko Rēveles galdnieki par dārgu naudu ieguvuši no

Lībekas. Noraksta dabūšana no Rēveles izmaksājusi 50 markas.

Tikai 1542. gadā Rīgas rāte šīs šragas apstiprinājusi un galdnieki
rātei uzdāvājusi kantora mēbeles, kas maksājušas 70 markas; par

šragu pārrakstīšanu bijis jāizdod 33 markas.

Tas viss mums raksturo, ka amatnieku organizēšanās darbs ne-

būt nav sācies ar pašu Rīgas celšanu, bet šī profesionālā kustība

izaug stipri vēlāk.

Rīgas sabiedriskās dzīves sākumi izaug uz citiem pamatiem.

Visa Livonijas iekarošana notiek zem garīgiem un krusta ka-

rotāju karogiem, un cīņa pret pagāniem un dvēseles glābšana ir

svarīgākais 13. g. s. motīvs. Šis motīvs iet cauri visai tā gadu sim-

teņa oficiālai un sabiedriskai dzīvei, ar viņu apgaroti visi šā gadu

simteņa raksti. Un ir arī pilnīgi saprotams, ka arī pirmai Rīgas
sabiedriskās organizācijas uzauga šai atmosfairā.

Pastāvīgās cīņas un gandrīz pastāvīgais kara stāvoklis pie-

spieda Rīgas namniekus apvienoties ciešākās brālībās, kam bija pa

daļai militāri mērķi, pa daļai arī garīgi uzdevumi. Jo karā kritušos

brālību biedrus vajadzēja ar godu paglabāt, vajadzēja par viņu dvē-

selēm aizlūgt Dievu un viņu piemiņai vajadzēja visiem sapulcēties

kopējā mielastā. Ja brālis bija kritis gūstā, tad brālībai bija jāsagādā
maiss sāls, ar ko gūstekni no gūsta izpirkt. Tā tad jau biedrošanās

militārās brālībās noveda pie šo brālību sabiedriskās dzīves arī mie-

ra laikā. Vēlāk, kad brālību militārie uzdevumi aizgāja otrā plāk-

snē, pirmā plānā uzpeld brālību garīgie uzdevumi, un mēs jau re-

dzam tīri garīgas brālības, kā uzdevums ir rūpēties par savu brāļu

garīgās un arī kulturālās dzīves izkopšanu.

Lai parādītu šo garīgo brālību mērķus, citēšu šeit latviešu nast-

nieku (lostrāger) brālības šragas (statūtus).

Šīs nastnieku šragas apstiprinātas 1450. g. 19. aprīlī, bet viņu

teksts sastādīts pēc daudz vecākiem paraugiem. Nastnieku šraga
skan sekojoši:

Dieva vārdā, Āmen. Gadā, kas pēc mūsu Kunga Jēzus Kristus

dzimšanas skaitās tūkstoš četri simti piecdesmitais, četrpadsmit die-

nas pēc Lieldienām (19. apr.) Rīgas cienījamā rāte izsniedza mums

sīs srāgas un pavēlēja mums tās pieņemt un pie tām turēties par

godu mūsu Kunga Jēzus Kristus svētām miesām (hilligen licham),

sekojošā kārtā:

1. Vispirms, ja kāds vēlas mūsu ģildē iestāties un kļūt par ģildes

brāli, tad tam iestājoties jāmaksā sešas vecas ores.
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2. Tālāk, kārtējie mielasti jātur katru svētu dienu, lai šīs ģildes
mirušos biedrus varētu pavadīt ar vigilijām, dvēseles aizlūgu-
miem un upuriem.

3. TālāK, kārtējā sanāksme jānotur Svētās Miesas dienā, lai brāli

varētu samaksāt par to,
kas patērēts lielajā mie-

lastā, uz šo sanāksmi jā-
ierodas visiem brāļiem, ci-

tādi tos sodī ar vienu mār-

ciņu vaska,

4. Tālāk, kārtējiem brāļiem

jāvēl eltermanis, kas šā-

dam amatam noderīgs, ja
kādu šai amatā vēl un tas

atsakās un nevēlas būt

par eltermani, tad tam jā-
maksā puspods vaska, tik-

pat daudz tam jāmaksā,

ja tas atsakās pie otrrei-

zējas vēlēšanas; bet ja tas

atsakās arī pie trešās vē-

lēšanās, tad tam ģilde uz

visiem laikiem jāatstāj.

Tāpat arī jāievēl piesēdē-

tāji, kasieris un kārtīb-

nieki.

5. Kad atskan ģildē zvans,

tad visiem jāpaliek klusu

un jāļauj eltermanim ru-

nāt, sods mārciņa vaska.

6. Nevienam brālim vai vie-

Jāņa baznīca. Klostera vārti

sim nav brīv ierasties ģilde ar dunci vai kādu citu ieroci, sods

mārciņa vaska.

7. Ja kāds eltemanim runā pretim, vai pretojas pie tāfeles, tam

jāmaksā puspods vaska, katram piesēdētājam piecas mārciņas

vaska, un katram brālim mārciņa vaska.

8. Kas piesēdētājiem, kasierim vai kārtībniekiem pretojas un tos

apdraud, tam jāmaksā piecas mārciņas vaska.

9. Kas mūsu ģildē tik daudz alus izlej, ka to nevar apsegt ar kājas

pēdu, tam jāmaksā mārciņa vaska.

10. Ja dusmīgā prātā viens brālis otram aplej drēbes ar alu, tam

jāmaksā piecas mārciņas vaska,

11. Ja kāds brālis otram ielej alu acīs, vai ari iesit tam pa galvu,
tad jāmaksā puspods vaska.

12. Ja kāds brālis ir tik daudz dzēriena ieņēmis, ka tam turpat mā-

jā vai sētā tas jālaiž atpakaļ, tad jāmaksā piecas mārciņas vaska.

13. Ja kāds brālis uz kārtīgo mielastu neierodas, bet brāļiem par

spīti šai laikā staigā pa ielu, tad tam tāpat kā citiem jāmaksā

kārtīgā mielasta izdevumi; ja turpretim brālis iztrūkst sava

darba dēļ, tad tam jāmaksā puse no mielasta izdevumiem.
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14. Ja kads brālis izvēlēts par kroģētāju, tam tas labprātīgi

ņemas un jāņem līdz tīrs, balts dvielis, pretējā gadījumā sods

marka vaska.

15. Uz priekšu šiem nastniekiem ir tiesības nospundētu alu nopil-
dīt un iepildīt, un alus nesējiem nav brīv tiem to liegt,

16. Tiem, kas nav šīs ģildes brāļi, nav brīv ar palīgu (palīga lī-

dzekļiem) darbā ierasties, tāpat arī tiem nav tiesības strādāt

krastmalā pie kuģu kraušanas.

17. Ja kāds šīs ģildes jeb kompānijas brālis Rīgā vai arī jūdzes at-

tālumā no pilsētas nomirst, noslīkst vai to nosit, tad visiem brā-

ļiem jāierodas, lai mironi cienīgi ar svecēm un līķa pārklāju uz

ķapu aizvadītu, un tas arī jāapzvani. Brāļiem, kas neierodas,

jāmaksā piecas mārciņas vaska.

18. Ja notiek, ka nomirst kāds šīs ģildes brālis vai māsa un ir tik

nabags, ka nav ko par zvanīšana un apglabāšanu samaksāt, tad

eltermanis no ģildes kases paņem tik daudz naudas, cik vaja-

dzīgs paglabāšanai. Katram brālim jābūt klāt vigilijā, ar sodu

mārciņa vaska, dvēseles aizlūgumā ar sodu mārciņa vaska, pie

upurēšanas ar sodu mārciņa vaska, un tas nedrīkst iztrūkt pie

glabāšanas, sods mārciņa vaska. Šādi; brāļi ir jāapzvanī ar bēr-

nu zvanu par brīvu.

19. Pēc tam, kad eltermanis ir zīmi devis, nevienam nav brīv vairs

pēcmielastā palikt, izņemot kasieri, kārtībniekus un kroģētājus,
kas dienā ir bijuši aizņemti. Sods trīs mārciņas vaska.

20. Kad vecākie slēdz rēķinus, tad neviens nedrīkst tiem uzbāzties,
izņemot tos, kas speciāli uzaicināti. Sods piecas mārciņas vaska.

21. Kad ir jau aprēķināts, tad katram brālim un māsai jānodod vi-

ņu nauda laikā, kamēr vēl kasieri sēž; sods piecas mārciņas
vaska.

22. Ja kāda kundze vai jaunava, kam nav vīra, vēlas kļūt par
šīs ģildes māsu, tad tai iestājoties jāmaksā 4 vecas ores.

23. šai ģildē nav brīv ievest kā viesus linu audējus, pirtniekus un

āderu cirtējus. Sods piecas mārriņas vaska.

24. Ja kāds ģildes brālis vai māsa piesavinājās glāzi vai kausu, tad

tam ģilde tūlīt jāatstāj.

25. Ja kadu sīs ģildes brāli Lietuvā sagūsta, un tas ir tik nabags,
ka nevar maisu sāls samaksāt, tad kompānija tam izlīdz ar mai-

su sāls, lai tas no gūsta varētu atsvabināties.

26. Ja eltermanis dod kādus rīkojumus rātes kasiera vai kuģu uz-

rauga uzdevumā, tad nepaklausīgos soda ar četrām orēm; nau-

da iet par labu Svētai Miesai.

27. Ja kāds ir šīs ģildes brālis, tad tam citās ģildēs nav brīv iestā-

ties; sods trīs Rīgas markas 1.

28. Ja kāds sai ģildē iestājas, tad tam vispirms jāiegūst namnieka

tiesības, vai arī tas nedrīkst ar bukiem strādāt; sods trīs markas.

29. Kad brāļi notur savu kārtīgu sanāksmi Svētās Miesas dienā

(ceturtdienā pēc Trijādības d.), tad kopējās dzīrās tiem nav brīv

turēt ilgāki, kā divas dienas, t. i. pirmo Svētās Miesas dienu un

nākošo dienu pēc tās, bet ne ilgāk. Sods piecas Rīgas markas.

Anno Domini etc. 85. gadā svētās Agneses dienā (21. janv.) uz
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Rīgas rātes pavēli un uzdevumā šeit klāt pierakstīts sekojošais:

30. Ja šeit pilsētā, ko lai Dievs nedod, izceļas ugunsgrēks, vai arī

izceļas plūdi, tad mums visiem nekavējoties jāierodas ar ķek-
šiem, spaiņiem, toveriem, un visādiem rīkiem, kas pie glābša-
nas vajadzīgi; un ja
arī kāds dumpis vai

uzbrukums, tad

mums jāiet palīgā

un jāparāda tur vi-

sa mūsu uzticamī-

ba. Ja kāds no

mums kavējas um

kad rātes zvans

zvana, pie rāts na-

ma neierodas, tad

tam jāmaksā kom-

pānijai 2 markas

vaska un rātei vie-

na Rīgas marka bez

kādas kavēšanās.

31. Tāpat arī katram

mūsu amata brā-

lim, kas ir nast-

nieks, jāpaliek mū-

su amatā; ja tas

aiziet no mums un

paliek par alus ne-

sēju, tad tam kā

viens, tā otrs amats

jāatstāj, palīgs jā-
atlaiž un to> nevie-'

na ģilde nevar uz-

ņemt.
Marijas Magdalenas klosteris 17. g. s.

Šie statūti ir tipiskie Rīgas garīgo brālību statūti. Visvairāk

vērības šais statūtos piegriež biedru sanāksmēm un mielastiem, kā

arī noteikumiem, kā šais mielastos jāizturas. Pēc reformācijas, kad

brālības savu garīgo raksturu bija zaudējušas, šragu noteikumi par

uzvešanos palika spēkā, un tos katrā sanāksmē nolasīja. Pašus mie-

lastus arī vairs nenotur tik bieži, bet tikai vienreiz gadā, bet par to

šie mielasti ir ļoti pamatīgi.
Kā piemēru ņemsim pārskatu par liģeru mielastu 1697. gada

vastlāvjos, kur izdots:

Par diviem lāstiem alus ā 4 dald. šiliņu

mucā, kā arī par mājas īri 5 Alber-

ta dālderi, kopā 49 Alb. dald.

viens vērsis, maksā 5 dald. 45 ort.

viens vērsis, maksā 3 dald. 3 ort.

amata rakstvedim 45 gr.

vēl viens vērsis 2 dald. 45 gr. alb.

viens teļš maksā 3 ortas alb.

divi teļi maksā 2 Alb. dald.

viens teļš maksā 75 gr. šil.
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trīs vezumi malkas 90 gr. šil.

par sāli izdots 72 gr. šil.

par sviestu
. . ... . . ,

30 gr. šil.

par saknēm 90 gr. šil.

sīpoli . .
18 gr. šil.

zāģu skaidas
,

8 gr.

par tauvām 8 gr.

vedējiem samaksāts 18 gr. šil.

par maizi 12 dald. 84 gr. šil.

miesniekam 1 dald. šil.

viens teļš maksā 3 flor. 15 gr.

vēl par saknēm un sviestu
,

45 gr. šil.

vēl par maizi, 18 gr.

par pannām 48 gr.

par 6 stopiem vīna
. . . .

2 dald. šil.

„
8 stopiem muma , 1 dald. 6 gr.

par galdautiem, kā arī par galdautu uti

dvieļu mazgāšanu 1 dald. Alb.

ķēkšai
. . .

- . . .

'

. ,
45 gr. Alb.

divām trauku mazgātājām .... 1 dald, 54 gr.

par svecēm 45 gr.

durvju sargam 72 gr.

otram durvju sargam 1 dald. šil.

degvīns
. . , . . . .

. 18 gr.

par katlu 30 gr.

par spaini un slotām 30 gr.

zāģu skaidas 8 gr.

četriem mācītājiem pa dālderim
. .

4 dald.

Depkena kungam par piedalīšanos ģildē
2 dienas 2 dald, Alb.

galdu aizvešana 4 gr. šil.

par galdiem un soliem, .... 54 gr.

par galdiem no Holšes kundzes
... 54 gr.

amata rakstvedim 1 dald. Alb.

Vēl viena alus muca 4 dald. šil.

sētas ļaudīm 4

. .
33 gr. šil.

vēl miesniekam
...... 12 gr. šil.

kroģētājiem 1 dald. šil.

vedējiem par aizvešanu
...

24 gr. šil.

vēl viena muca alus 4 dald. šil.

Kopā šīs ģildes izdevumi ir 103 dald. 3 ortas Alb.

Mielasts ir tiešām pamatīgs. Noēsti ir 3 vērši, 5 teļi, izdzertas

26 mucas alus.

Un kad ķemerejas tiesa liģeriem noprasa, vai tad viņu miela-

stos netiekot par daudz alus dzerts, jo iznākot uz katru dalībnieku

vairāk kā 10 stopu alus, tad tie atbild, ka vini savas ģildes reti tu-

rot, un ka tie arī pildot savus citus pienākumus un apgādājot savu

mirušo biedru ģimenes tā, ka tām neesot jāstaigā gar namnieku

durvīm un jālūdz dāvanas.

Brālību lielo popularitāti Rīgas latviešos sevišķi veicināja tā
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lielā vērība, kas tika piegriezta biedru bērēm un bēru mielastam.

Tas, ka brāļi mirušo pavadīja uz kapsētu, noturēja par viņu dvē-

seles aizlūgumu, viņa piemiņai ziedoja upuri un nodzēra viņa bē-

res, tā saskanēja ar vecajām latviešu bēru paražām, kā latviešu brā-

Lības pārvēršas par latviešu dzī-

ves centru. Tur iestājas ne ti-

kai tā aroda ļaudis, kas ir brā-

lības kodols un no kā brālība

parasti dabū savu nosaukumu,
bet visādu arodu un amatu pie-

derīgie, kā vīriešii, tā sievietes.

Tā nevis atsevišķi amats, bet

garīgas brālības paliek par Rī-

gas latviešu dzīves centru. Un

kad 15. un 16. g. s. Rīgas vācu

dzīve jau koncentrējas šaurās

cunftēs, latviešu dzīve brālībās

vēl atrodas uzplaukuma sta-

dijā.
Ar to arī izskaidrojas, ka

ziņas par Rīgas garīgo brālību

dzīvi mēs varam smelt gandrīz

vienīgi no latviešu brālību do-

kumentiem. Pat par Vecāko Svētā krusta kapella pie Jēkaba baznīcas

Rīgas garīgo brālību Svētā
Krusta ģildi un viņas pēcnācējām Lielo un Mazo ģildi, uzglabājies

ārkārtīgi maz ziņu par to laiku, kamēr tās vēl bija tikai garīgas brā-

lībās, bet ne profesionālas organizācijas. Gandrīz nekādas ziņas nav

uzglabājušās par dažādām mazākām ģildēm, kas aptvēra šaurākas

aprindas, kā, piem., ir Simona Taites testāmentā 1392. g. pieminētās

Ģertrūdes un Antonija ģildes, un citos dokumentos minētās: Svētās

Asins, Olava, Nikolaja, Marijas-Magdalēnas un vēl dažas citas ģildes.

Garīgo ģilžu nosaukumi Rīgā ir garīga rakstura, bet ne profe-
sionāla. Tā mēs Rīgā sastopam: Svētā krusta brālību, Svētās mie-

sas brālību, Svētā Gara brālību, Svētās jaunavas brālību, svētā Jāņa
brālību v. t. t. Katra ģilde ir dibināta tiem par godu, un šo godu

parāda ne tikai ar to, ka savus gada svētkus notur savas ģildes par

troņu dienās, bet cenšas arī ierīkot saviem patroniem altārus Rīgas
oaznīcās.

Visvecākā no Rīgas brālībām ir Svētā krusta brālība, kā statūti

tulkoti no latīņu valodas vācu valodā 1252. g. 18. novembrī. Šie

statūti ir uzglabājušies, un tie ir ari visu Rīgas garīgo brālību sta-

tūtu pamatā, un lielākā daļa pantu agrāk minētos latviešu nast-

nieku statūtos ir ņemti no Svētā krusta brālības statūtiem.

šī Svētā krusta brālība parādās īsu laiku pēc tam, kad Vakar-

eiropā, sevišķi Dānijā, parādās pirmās garīgās brālības. Viņu parā-

dīšanos Rīgā tik agri, var izskaidrot tikai ar to dzīvo satiksmi, kas

norisinājās šai laikā starp Rīgu un Vakareiropu. Uz Rīgu devās

katru gadu kā tirgotāji, tā arī krusta karotāji, kas nebija saistīti

ar saimniecību un ģimeni un kas vairāk varēja nodoties sabiedri-

skai dzīvei, un tie varēja arī būt pirmo garīgo brālību ierosinātāji,

kur tad arī apvienoja» sākumā visi iedzīvotāji — kā tirgotāji, vie-
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tējie un iebraucēji, tā amatnieki, kuģinieki un citi. Šādā stāvoklī,
kad pirmās garīgās brālības nav vēl sadalījušās pēc profesijām, mēs

redzam Rēveles Kamita ģildi un tā, liekas, ir bijis arī Rīgas Svētā

Krusta ģildē.

Nav skaidrs, cik daudz piedalījušies latvieši šai pirmajā garīgā

brālībā, bet vecākā Rīgas organizācija — zvejnieku ģilde sevi arī

dēvē par Svētā krusta brālību. Divu vienāda nosaukuma ģilžu di-

bināšana vienā vārdā līdz 15. g. s. Rīgā grūti iedomājama, tā tad

sākumā zvejnieki arī ietilpuši vispārējā Svētā krusta brālībā, bet

vēlāk sākuši noturēt savas ģildes atsevišķi. Uz tuvu radniecību

starp vispārējo Svētā krusta ģildi un zvejnieku Svētā krusta ģildi
norāda arī daži abu ģilžu statūtu panti. Kā piemēru minēsim to

abu ģilžu pantu, kur runā par ģildes brāļiem, kas negrib ar labu

padoties ģildes disciplīnai: tos bāž zem tovera.

Šāds noteikums pārējo Rīgas brālību statūtos nav sastopams.

Tāpat arī zvejniekiem Jēkaba baznīcā ir Svētā krusta altāris, bet

Mazās ģildes altārim Jēkaba baznīcā ir tas pats nosaukums, par ko

liecina Mazās ģildes archīvā uzglabājušās vikārijas grāmatas.

Ja par šaurākām ģildēm minēts jau bīskapa Alberta laikā, tad

ģilžu un brālību uzplaukums sākās tikai ar Svētā krusta brālības

nodibināšanos. Šī ģilde drīz vien paliek par Rīgas dzīves centru

un viņas telpas par Rīgas iedzīvotāju parasto sapulcēšanās vietu.

Svētā krusta brālības telpās sāk notikt arī Rīgas komūnas resp.

Rīgas namnieku sapulces, un ar to šīs ģildes telpas iegūst plašu sa-

biedrisku raksturu un pašus ģildes vecajos jau sāk uzskatīt par

Rīgas iedzīvotāju pārstāvjiem. Kopējo namnieku komūnas sapulču
nozīme zūd, šai sapulcē var gan piedalīties visi namnieki, tomēr

noteikšana jau šais sapulcēs atrodas organizēto ģildes locekļu rokās,

un ģilžu vecājie šīs sabiedrības domas vadīšanu pārņem savās rokās.

Un šis Svētā krusta ģildes sabiedriskais raksturs ir tas, kas

Svētā krusta ģildi: saskalda divās daļās vai divās istabās. Vakar-

eiropā un sevišķi Vācijā valdošais patriciešu režims arī Rīgā ir at-

rtājis savu iespaidu. Jo pāreja no vēlētās rātes uz kooptētu ir vie-

na no patriciešu valdības galvenām pazīmēm. Otrs bija sevišķās
„rātes draugu" kārtas noorganizēšanās, kur ietilpa ievērojamākie
un bagātākie pilsētas namnieki un kas sastādīja pilsētas aristokrā-

tiju. Tikai no tiem varēja ievēlēt jaunos rātes locekļus, un viņu

padomu vērtēja tikpat augstu, kā visas komūnas lēmumus. To mēs

redzam jau 1330. gadā, kur bez kopējas namnieku sapulces Sēstas

istabā, rāte pēc tam vēl sapulcē ievērojamos namniekus atsevišķi

un tikai pēc tam, kad tie ir piekrituši namnieku sapulces lēmumam,
tā sper izšķirīgos soļus.

Jau 1330. gadā Rīgā ir divas istabas, resp. pilsoņu sapulcēšanās
vietas — Minsteres un Sēstas istabas, un Rīgas pilsoņi, lai gan tie

ir vienas Svētā krusta ģildes locekļi, tomēr sapulcējas jau katrā

grupā atsevišķi: bagātie un ievērojamie pilsoņi Minsteres un naba-

gie Sēstas istabā. Kas šim sadalījumam būtu jau toreiz profesionāls
raksturs un Minsteres istabā būtu sapulcējušies tirgotāji, bet Sēstas-

amatnieki, tas ir nepareizs uzskats, jo sadalīšanās pēc profesijām un

profesionāla organizēšanās sākās daudz vēlāk.

Kā Svētā krusta ģildes paspārnē ir izaugusi Minsteres istaba,
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vēlāk Lielā ģilde un Sēstas istabā vēlāk Mazā ģilde, to rāda Lielās

un Mazās ģildes statūti.

Lielās ģildes statūti ir uzglabājušies, un šie statūti ir ļoti rad-

nieciski Svētā krusta ģildes statūtiem ur> rāda, ka Lielās ģildes tra-

dicijas ir izaugušas no Svētā

krusta brālības tradīcijām.
Mazās ģildes statūti nav

uzglabājušies, tikai kādā 18.

g. s. izvilkumā ir uzglabāju-

šies pāris teikumi no šīs ģildes

šragām. Bet pirmais teikums

ir ņemts no Svētā krusta brā-

lības statūtiem un tikai maz-

liet pārveidots; piem., šragu
tulkošanas datums no latīņu
valodas Svētā krusta šragās ir

1252. g. 18. nov., Mazās ģildes
1352. g..18. nov„ lai gan 1352.

gadā tāda tulkošana no latīņu
valodas nemaz vairs nebija

vajadzīga. Tas modina stipras

šaubas, vai 1352. gads ir tie-

šām Mazās ģildes dibināšanas

gads, bet no otras puses rāda,
ka pazudušās Mazās ģildes

šragas nav nekas cits, kā Svē-

tā krusta brālība šragas.
Tā ir iespējams konstatēt

pirmās garīgās brālības tālā-

Doma kapitula zāle

ko izveidošanos un viņas ietekmi uz sabiedriskās dzīves izveidošanos

Rīgā. Šī ietekme jūtama arī atsevišķo Rīgas amatnieku amatu ve-

cākajās šragās, kas gan jau ir profesionālas aroda organizācijas, bet

savos statūtos un noteikumos par kopējām sanāksmēm ir uzglabāju-
šas Svētā krusta brālības tradīcijas.

Bet ja vācu sabiedrībā garīgas brālības drīz vien novirzās no

sava īstā uzdevuma un izveidojas par sabiedriskām, politiskām un

profesionālām organizācijām, tad auglīgu zemi garīgās brālības at-

rada Rīgas latviešu sabiedrībā.

Tas arī ir pilnīgi saprotams. Latvieši, lai gan ņēma aktīvu da-

lību Rīgas politiskā dzīvē, tomēr no šīs dzīves vadības tie bija at-

bīdīti. Tiem arī bija sveša tā amatnieku noslēgšanās cunftēs, kas

sāka plaši izvirzīties Eiropā un kas stipri ietekmēja arī Rīgas vācu

amatnieku. Rīgas latviešos arī nebija tik lielas sociālas pretešķī-
bas, un tādēļ arī šeit dažādi profesionāli un politiski motīvi neva-

rēja tikdaudz ietekmēt garīgo brālību novirzīšanos no viņu īstajiem
mērķiem. Bez tam latviešu sabiedrībai Rīgā bija savas tradicijas,
pie kurām tā cieši turējās un ko tā grozīja tikai ļoti pamazām. Tas

arī radīja garīgo brālību kustībai Rīgas latviešos kā labvēlīgu dar-

ba lauku, tā arī stabilus un drošus pamatus.

Rīgā zināmas latviešu organizācijas pastāvēja jau no vecu ve-

ciem laikiem. Rīgas zvejnieki par savu pirmo privilēģiju skaita

mestra Volkvina 1220. gadā izsniegta privilēģiju zvejot Daugavas,
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Lielupes un jūras ūdeņos. Zvejnieki pastāvēt bez zināmas organizā-

cijas nevar, un zvejnieku draudzes ir uzskatāmas par vecākām pro

fesionālām organizācijām. Tādēļ arī zvejnieku garīgā brālība arī

ir viena no Rīgas vecākām, un arī tā ir Svētā krusta ģilde.

Zvejnieku, tāpat kā Mazās ģildes baznīca ir Jēkaba baznīca, un

/iņiem sai baznīcā ir Svētā krusta altāris.

Diemžēl sīs vecākās latviešu ģildes grāmatas nav uzglabājušās,

bet šīs ģildes sēdes notikušas jau priekš 1403. gada.

Laimīgāks liktenis ir bijis nesēju garīgām brālībām. Uzbru-

kums Rīgas latviešu tiesībām 18. g. s. gatavojas jau ātrāki, un it kā

to nojauzdamas, vecās latviešu brālības tik svēti glabāja savas vecas

privilēģijas, šragas un grāmatas, kā tās mums uzglabājušās gandrīz

pilnīgā veidā.

Ar to mūsu rokās ir nonākuši dokumenti, kam Rīgas vēsturē ir

ļoti liela nozīme, kas dod mums iespēju izsekot Rīgas garīgo brā-

lību darbību, un kas latviešu vēsturei Rīga ir neatsverams, līdz šim

vēl nepilnīgi izmantots un vēl nepilnīgi publicēts materiāls.

Rīga no sākuma bija vispirms tirdzniecības centrs, un viņas ie-

dzīvotāji pārtika visvairāk no tirdzniecības. Kā vietējie, tā ār-

zemju tirgotāji Rīgā atrada plašu darba lauku, sevišķi plaši pie-

kopjot tirdzniecību ne tik ar vietējiem iedzīvotājiem, bet arī ar

krievu un leišu zemēm.

Rīgā sanāca visas krievu, leišu un arī vietējās preces, starp kw-

ļām labība, Imi un kaņepāji, vasks, tauki, pelni bija galvenās pre-

ces, ko eksportēja uz Eiropu, un sāls, siļķes, metalls un vadmala

gāja pretējā virzienā.

Preces, kas nāca no Krievijas un leišiem, nebija tā apstrādātas

un izšķirotas, lai tās neapstrādātas varētu izvest uz Eiropu, tāpat
arī sāls, kas ienāca no Eiropas, bija jāsaber mucās. Visas preces tā

tad Rīgā bija jāizkrauj, jānosver, jānovieto noliktavās, jāizšķiro,

jāapstrādā eksportam un tad jānogādā atkal uz kuģiem. Rosīgā
tirdzniecība prasīja, arī plašu ekspedīcijas personālu, kas kā uzti-

cības personas uzņemtos preču kraušanu, nosvēršanu, novietošanu

noliktavās, uzglabāšanu un preču izsniegšanu, bet arī šīs preces

šķirošanu, un apstrādāšanu Eiropas tirgus vajadzībām. Tā līdzās

tirgotājiem parādās Rīgā atbildīgi ekspedīcijas amati, ko Rīgā sauca

parasti par nesējiem.

Šo ekspedīcijas amatu locekļļi ir latvieši un šo ekspedīcijas ama-

tu resp. nesēju loma pirmā laikā ir ļoti liela, un viņi tādā tirdznie-

cības centrā izcēlās vairāk kā amatnieki.

Atbildīgais ekspedīcijas darbs piespiež latviešu nesējus jau agri

noorganizēties zināmās grupās. Šīs grupas ir tā sauktie pātiņi, kur

parasti ieiet seši vīri un kas jau uzņemas veikt zināmā tirgotāja

ekspedīcijas darbus, kā paši ar saviem spēkiem, tā arī ar algādžiem.
Katru tirgotāju apkalpoja zināms pātiņš, kas veica visus ekspedī-

cijas un uzglabāšanas darbus un ķas uzņēmās arī atbildību par

precēm.

Šis atbildīgais darbs arī radīja sevišķu kvalificētu ekspedīcijas
darbinieku kadru, kas jaunus biedrus uzņēma tikai ar rūpīgu izlasi.

Šo ekspedīcijas darbinieku organizāciju pamats pastāvēja jau
no seniem laikiem, bet jau 14. g. s. nesēji sāķ sadalīties atsevišķās



erunās- sāls nesēji, alus nesēji, ligeri. Šī dalījuma pamata liekas,

nav tikai tā speciālā nozare, kādā darbojas katra ši grupa, bet alus

neJēju un zvejnieku piederība pie Jēkaba baznīcas un sals nesēju

"1 geru piederība pie Pētera baznīcas dod iemeslu domāt, ka tas

ir grupas, kuru izcelšanās ir da-

žāda.

Sāls nesēji un viņu priekš-

teči nastnieki paši sevi uzskata

par pirmātnējo Rīgas iedzīvo-

tāju pēcnācējiem un viņu pri-

vilēģija pie kuģu izkraušanas

strādāt ar bukiem, norāda, ka

tie ir grupa, kas no seniem lai-

kiem nodarbojas ar kuģu iz-

kraušanu. Uz to pašu norāda

arī piederība pie Pētera baznī-

cas. Tās sākumi ir sakarā ar

pirmā Rīdziņas lībiešu ciema

baznīciņu, un veco lībiešu pēc-

nācēji, kā tiešie, tā ari amata,

šo baznīcu neatstāja arī tad,

kad tā jau bija namnieku ofi-

ciālā baznīca, tur kur vēlākie

ienācēji atrada sev patvērumu
Jēkaba baznīcā.

Nastnieku. ko mēs viņu vē-

lākā vārdā sauksim par sāls ne-

sējiem, brālība apstiprināta
1450. gadā, kad 19. aprīlī rāte

tiem izsniedz kā teksts

atrodas nodaļas sākumā.

Bet šīs brālības sākumi ir

meklējami daudz agrāki. Sāls

Skats Sv. Gara konventā

nesēju grāmatās minēts, ka tie 1549. g. pēc veca paraduma noturējusi

mielastu kopā ar namniekiem Lielajā ģildē. Par šo mielastu atlie-

kām min ari 1610. g. Lielās ģildes šragas. Bet 1354. g. tirgotāju un

viņu zeļļu brālības šragās minēta arī kāda loetģilde, kurai arī jā-

pilda Lielās ģildes statūtu noteikumi. Šinī ģildē tā tad Lielas ģil-

des brāļi piedalījās, un tā ir bijusi transporta strādnieku ģilde ku-

ras pēcnācēja ir nastnieku brālība, kā kopēji mielasti ar Lielo

ģildi turpinājās vēl ilgi pēc tam, kad jau nastnieku ģilde bija atda-

lījusies no Lielās ģildes.

Tiesības noturēt savus mielastus Lielajā ģildē bija vienīgi nast-

niekiem, bet ne amatniekiem un citiem. Tas norāda uz tām senām

tradicijām, kas saistīja tirgotājus ar nastniekiem, un viņu kopējie

mielasti sākušies jau Rīgas pirmajās dienās.

Arī tā rosīgā darbība, kādu krāvēji izrāda pēc šragu apstipri-

nāšanas, rāda, ka te darbojas veca organizācija, kam ir ari pietie-

koši līdzekļi un kā locekļi ir pārtikuši brāļi, jo nedaudz gadus pec

sragu apstiprināšanas šī jaunā Svētā miesas brālība ķeras pie sava

altāra ierīkošanas Pētera baznīcā. 1458. gada 16. aprīlī sāk šo al-

tāri celt, un nastnieku vikārijas grāmatā atzīmēti plaši dāvinājumi,
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kas ienāk altāra un vikārijas dibināšanai un kas liecina par lat-

viešu turībui Rīgā.
Pašu vikāriju un altāri galīgi apstiprina un nodod krāvējiem ka

lēņu kungiem bīskaps Silvestrs 1464. gada 21. oktobrī.

Ši lēņu raksts skan sekojoši: „Silvestrs, no Dieva un Romas

krēsla žēlastības svētās Rīgas baznīcas virsbīskaps, novēl Dieva tā

Kunga vārdā svētību un labo darbu vairošanos šai dzīvē, lai iegūtu

mūžīgo Dievaprieku. Mums ir ticis ziņots no cienījamiem nastnie-

ku amata vecajiem visu mūsu pilsētas Rīgas Pētera baznīcā esošās

Sv. Miesas ģildes un cienījamās brālības brāļu 1 vārdā, ka tie ir no-

dibinājuši ar mūsu pilsētas Rīgas godājamās, uzmanīgās un gudrās
rātes un mūsu mīļo, uzticamo birģermeistaru ziņu un piekrišanu

galvenā Sv. Pētera baznīcā Svētās miesas brālību, kā arī mūžīgu
mesi. jeb vikāriju pie altāra, kas nosaukts par Sv. Miesas altāri, kuru

uzcēluši un apdāvinājuši ar milzīgām dāvanām, tādā kārtā, ka vis-

pirms vikārs jeb svētnieks, kas tiem būs, saņems divpadsmit markas,

un lai tiem, t. i. vecajiem un draudzei, piederētu lēņu tiesības jeb

patronāta tiesības, un lai tie tās varētu izmantot. To visu tie sir-

snīgi ?r mums lūguši, lai mēs atļautu šādu garīgu iestādījumu un

mūžīgu vikāriju un tiem to apstiprinātu, tā kā tiem būtu tiesības

tur pieņemt svētnieku un nepieciešamības gadījumā to arī atlaist,

ja tas kārtīgi nepildītu savu amatu, un viņi tad varētu aicināt citu

spējīgu svētnieku tā vietā. Ņemot vērā viņu tīrās, skaidrās, godā-

jamās un labās domas un vēlēšanās, ar ko tie grib kalpot Dievam

un sevišķi Svētajai Miesai, tas ir mūsu Kungam Jēzum Kristum, kas

ir vienīgais starpnieks starp debesu Tēvu, mēs arī to labprāt atļau-

jam un tam piekrītam. Un ar šo publisko rakstu mēs piekrītam un

atļaujam, ka minētā brālība un ģilde godina cienījamo, dārgo, svēto

mūsu m?ļā Kunga Jēzus Kristus miesu, un nodibinām šo garīgo lēni

un vikāriju šī paša musu Kunga Jčzul Kristūs vārdā, par godu Die-

vam un Sv. Trijādībai un visam debesu pulkam žēlastības vairošanai

un grēku piedošanai. Tāpat mēs vēlamies un noteicam, ka svēt-

niekam, ko sī brālība aicinās, kārtīgi jāpilda savs amats, un lai

viņš priekš šī altāra kārtīgi lasītu, sevišķi tam tiek uzdots katru

nedēļu pašam vai viņa vietniekam nolasīt četras meses, vai arī likt

tās nolasīt. Šim vikāram arī padevīgi jāizturas pret mūsu Doma
baznīcas prelātu, kā to prasa mūsu statūti, un kā to dara citi svēt-

nieki. Tam čakli jālūdz par šīs brālības .brāļiem, kā dzīviem, tā

mirušiem, visās mesēs.

Bet jā, diemžēl, izrādītos, ka kāds vikārs, kas tur būtu ievē-

lēts, savu amatu nekārtīgi pildītu un nerīkotos pēc šiem mūsu no

teikumiem, tad pirmoreiz brālības vecajie aizrāda viņam brālīgi
un mīlīgi Sv. Pētera baznīcas kunga klātbūtnē, lai viņš ievērotu

augšā aprakstītos vikārijas noteikumus. Ja tas otrreiz izrādītos

nolaidīgs, tad tas ir jāsauc Sv. Pētera prāvesta, dekāna un baznīcas

kunga priekšā un tiem jāizstāsta pārkāpumi, un tam jāaizrāda, ja
vēl trešo reizi atradīs, ka viņš savā darbā ir nolaidīgs, tad viņu no

amata atlaidīs un pieņems citu. Ja nu tiešām izrādās, ka viņš arī

trešo reiz ir bijis nolaidīgs, tad tiem jāsauc viņš pie prāvesta, de-

kāna un baznīcas kunga, jāizstāsta visi pārkāpumi, kuros tie ap-
vaino šo svētnieku, un pēc tam prāvests viņu atceļ no vikārijas
musu vārdā un saskaņā ar šiem vikārijas noteikumiem. Kad tas

ir noticis, tad vecajie un brālība var uzaicināt citu svētnieku, tā-
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pat kā tie to bija darījusi ar pirmo, un kādā, kārtā tie var rīkoties

arī turpmāk, kad tas ir vajadzīgs, un nevienam nav tiesības traucēt

brālību viņas lēņu tiesību jeb patronāta tiesību izlietošanā.

Kad šie vecajie kādam svētniekam piešķir šo vikāriju kā lēni,

tad viņam jānolasa dibinašar

nas akts un jānosaka, kā vi-

ņam jārīkojas un jādara tā,

kā tas norādīts šais notei-

kumos.

Lielākas dro'ības labad

mēs apliecinām šo dibināšanas

un apstiprināšanas rakstu ar

savu zīmogu. Dots un rakstīts

mūsu Smiltenes pilī svēto

vienpadsmit tūkstoš jaunavu
dienā mūsu Kunga Kristus

1464. gadā."
Patronāta tiesības, ko

piešķir virsbīskaps cienīja-

mam nastnieku amatam, rāda,
ka šo nastnieku sabiedriskais

stāvoklis arī oficiālās aprin-

dās nav zemu vērtēts.

Nastnieku vikārijas un

amata grāmatas latviešu vē-

sturē ir plašākais un vecākas

avots, no kā mēs varam smelt

ziņas par latviešu dzīvi 15. g.s.

Nākošā latviešu brālība ir

alus nesēju brālība. Tā ir Jāņa

ģilde, un viņas altāris atrodas

Katrīnas baznīcas atliekas

Jēkaba baznīcā. Tas jau norāda, ka latviešu ekspedīcijas amatos

ir bijušas dažādas grupas, kas pieder pie dažādām baznīcām un kas

sākumā saistītas ar dažādiem vācu sabiedrības slāņiem. Ja pie nast-

niekiem mēs redzam ciešu saistību ar tirgotāju un viņu zeļļu ģildi,
tad pie alus nesējiem turpretim ir vēsturiskas saistības ar vācu

amatniekiem un Mazo ģildi.

Jēkaba baznīca ir sākumā lībiešu baznīca. To mums rāda tas»
ka ordenis, pamatojoties uz līgumu par trešdaļas piešķiršanu no

visām lībiešu zemēm, pieprasa sev arī trešo daļu no Jēkaba baznīcas

patronāta, un vienīgais pamats šeit varēja būt tikai tas, ka tā ir

lībiešu baznīca. Legāts Viļums 1226. g. šo prasību noraida, bet par

to ordeņa Jura baznīcu atsvabina no katra patronāta. Kad par

ordeni izsludina lāstus, tad to Jēkaba baznīcā izsludina nevācu va>-

lddā.

Šī baznīca ir arī to zvejnieku baznīca, kuru ciems agrāk atra-

dās Doma baznīcas vietā. Vēlāk šai baznīcā koncentrējās vairāk

vēlāko ienācēju grupas Rīgā, un Pētera baznīcā paliek pirmo Rīgas
iedzīvotāju grupas. Starp šo vēlāko ienācēju grupām ir rūpīgi uz-

glabājuši un tās līdzās nastnieku resp. Sāls nesēju grāmatām ir uz-

glabājušās vērtīgākās ziņas par Rīgas latviešu dzīvi.

Alus nesēju šragas apstiprinātas 1386. g., bet pārlabotas 1466.
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gadā. Vecās šrāgas nav uzglabājušās, bet jaunās jau satur dažus

tādus punktus, kur uzsvērtas alus nesēju profesionālās intereses.

Tur paredzēts, ka nevienam citam kā alus nesējiem nav brīv ar alus

un viņa nešanu un pārpildīšanu nodarboties, sevišķi to nav brīv

darīt nastniekiem. Alus nesēju ģildē brīv iestāties kā vīriešiem, tā

sievietēm, kas ieguvuši namnieku tiesības, bet eltermanim uti piesē-

dātājiem jābūt alus nesējiem. Ļoti svarīgi ir punkts par alus ne-

sēju sabiedriskiem pienākumiem: tajos noteikts, ka alus nesējiem

nekavējoties plūdu un ugunsgrēku laikā jāķeras pie glābšanas dar-

biem. Ja pilsētā izceļas dumpis, tad alus nesējiem nu uzticīgi jā-

stājas rātes rīcībā. To pašu statūtu pēdējais pants liecina, ka alus

nesēju policējiskas funkcijas vecos laikos bijušas vēl lielākas: viņu
uzdevumā bijis arī pavadīt un apsargāt uz nāvi notiesātos uz soda

vietu un arī jāpalīdz šai vietā, un tie sirsnīgi pateicās rātei, ka tā

viņus no šāda kauna darba uz visiem laikiem atsvabinājusi.
Tas vēl vairāk mūs pārliecina, ka vecajā Rīgā jau no paša sā-

kuma policijas uzdevumi uzlikti vietējiem iedzīvotājiem un viņu

amatiem.

Nākošā latviešu garīgā brālība ir liģeru ģilde. Arī tā ir Jāņa

ģilde. Tikai sīs brālības pirmās grāmatas nav uzglabājušās. Ir

viena grāmata, kuras nosaukums ir: Liggergildebuch oder annales

ecclesiastici et civiles der kleinen Ģilde, ko uzskata par vecāko

Mazās ģildes grāmatu, bet kā nosaukums rāda, šī grāmata ir bi-

jusi liģeru ģildes grāmata. Kā varēja rasties šī liģeru ģildes un Ma-

zās ģildes kopējā grāmata, nav iespējams noskaidrot, bet tas tomēr

norāda, ka latviešu nesējiem un Mazās ģildes amatniekiem sākumā

bijis daudz kopējo gaitu.

Liģeru brālības šragas apstiprinātas 1450. gadā, bet šais šragās
ir teikts, ka liģeru amats pastāvot jau no seniem laitkiem un šai

gadā liģeri esot nolēmuši sastādīt kārtīgus statūtus.

Visas šīs ģildes ir vecas latviešu garīgas brālības un visas tās

apliecina, ka viņu sabiedrības esot ļoti vecas un esot cēlušās jau

pat priekš vācu ienākšanas Latvijā.

Un jo vairāk ieskatās šo latviešu brālību vēsturē, jo skaidrāki

redzams, ka pirmajam Rīgas sabiedriskās dzīves izveidošanās pos-

mam nevaram pieiet ar to mērauklu, kādu mēs lietojām tagad. Ne

sociālas, jie profesionālas, ne nacionālas pretešķības Rīgā nebija

saasinājušās un arī tie īpatnējie tikumi, pie kādiem turējās pēc tēvu

tēvu paražām kā latvieši, tā vācieši, nevarēja šo sabiedrību daudz

ko saskaldīt. Rīga šai laikā ir internacionāla pilsēta, kur dažādas

tautības — kā vācieši, tā arī latvieši un lībieši, tā arī 1krievi un

leiši izmanto jaunas tirdzniecības pilsētas priekšrocības. Visām
tautībām ir vienādas tiesības, un visi viņi jūtas Rīgā kā mājās. Starp

bagātiem rīdziniekiem netrūkst ne latviešu; ne lībiešu, ne

Tirgotājos pārsvars ir vāciešiem, un tie arī rāda šīs tirdzniecības

pilsētas likteņus, lai gan arī rātskungos ir latvieši un lībieši. Tur-

pretim amatniecībā jau vietējie amatnieki sekmīgi cīnās ar vācu

ienācējiem, un ekspedīcijas amatos tie uztur savus agrākos mono-

polus.

Arī sabiedriskā dzīvē neviena tautība necenšas nodalīties no

otras. Tirgotājiem ir kopējas ģildes, kā ar saviem zeļļiem, tā ar

transporta strādniekiem. Rīgas iedzīvotāji sevi sauc par buren-
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bauren, kas vēlāk jau ir gandrīz lamu vārds, savus zeļļus tie sauc

par kalpiem (Knechte), un tiem ir kā latviešu, tā vācu kalpi, un

vācu, tā arī latviešu namnieki cenšas savu eksistences nodrošinā-

jumu panākt ne tikai ar savu amatu, bet katrs cenšas iegūt savu

govi, savu dārziņu, savu pļavu, kā vācieši, tā latvieši dzīvo primi-

tīvos dzīvokļos, kur vēl 17. g. s. ne visām mājām bez lielās istabas

ir arī kambaris paša īpašnieka dzīvoklim.

Vienkārša dzīve tuvina ļaudis, un arī viņu attiecības ir vien-

kāršākas, kā pilsētas vēlākos laikos, kad jau parādās vesela rinda

bagātu kungu un kad sabiedrība saskaldās grupās, kas viena par

otru grib būt augstāka un lepnāka un kas jau radīja šo grupu

starpā naidīgas attiecības.

Jāņa baznīcas skats
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Rīgas skats

III. nodaļa

Rīgas amatu izveidošanās

Amatniecība Rīgā attīstījās samērā gausi. lemeslu tur bija
vairāk. Vispirms jau Rīga vislielāko vērību piegrieza tirdzniecībai,
un tas arī bija visas Rīgas dzīvības nervs; otrkārt, tām dažādām

vācu grupām, kas plūda uz Latviju, bija savi amatnieki, kas apkal-
poja viņu vajadzības. Ordenim bija savi amatnieki, tāpat arī krusta

karotājiem un vācu amatniekiem, kas iebrauca Rīgā, nebūt nenācās

tik viegli nodrošināt savu eksistenci. Vēl vairāk šo vācu amatnieku

eksistenci apdraudēja jau pie vietējām tirgus prasībām pieradušais
latviešu amatnieks. Un sevišķi Daugmales pilskalna izrakumi mums

rāda, ka latviešu amatniecība atradās uz tik augsta līmeņa, ka tā

varēja uzņemties konkurenci ar ienākušajiem vācu amatniekiem.

Pirmie ienācēju amatnieki, par kuriem mums stāsta dokumenti,
ir krusta karotāji: tie uzceļ tā saukto Ropažu tiltu, t. i. ceļu pār

Juglu un Juglas zemumu pie tagadējās Vidzemes šosejas. Otrs

amatnieku darbs ir Kokneses pils apcietinājumi, ko veic tāpat kru-

sta karotāji. Liekas, ka sākumā lielākā daļa Rīgas amatnieku ir

krusta karotāji, kas šo amatu piekopj tikai tai laikā, kad krustnesis

skaitās peregrīns un pēc tam atgriežas atpakaļ dzimtenē. Tomēr

daži no šiem krusta karotāju amatniekiem atrod sev pietiekoši iene-

sīgu darbu tepat Rīgā, ka paliek par Rīgas pastāvīgiem iedzīvo-

tājiem.
Tomēr šādi nepastāvīgi amatnieki ienesa pilsētas dzīvē dezor<-

ganizāciju, kādēļ jau Rīgas pārstrādātos statūtos ap 1300. gadu at-

rodam noteikumu, ka krusta karotāji pirmo gadu bauda tādas pa-

šas tiesības kā pārējie pilsoņi, bet ja tie grib palikt ilgāki un no-

darboties ar tirdzniecību vai amatu, tad tiem ir jāiegūst Rīgas nam-

nieku tiesības.

Tā Rīgas amatniecība jau palika par Rīgas namnieku pārtikas

veidu, un tikai Rīgas namniekiem bija tiesības Rīgā sagādāt sev pār-

tiku ar amatu resp. amatniecība kļūst par vienu no svarīgākiem

pārtikas veidiem.

Rīgas amatnieki ir vietējie latvieši un vācu ienācēji, kā arī daži

krievi. Vācu ienācēji nebija spējīgi noorganizēt Rīgā vāciešu mo-
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nopēlu un saņemt visu amatniecību savās rokās. Bija tādas noza-

res, kur vācieši iedzīv.ās ļoti grūti. Tāds darbs bija, piemēram,
kažoku ādu apstrādās na, un šī nozare ilgus laikus paliek krievu

rokās. Tāpat tie nesi eja izspiest latviešus no tām amatniecības no-

zarēm, kas apgāda vietējos iedzīvotājus, un šeit vācu amatniekiem

nekad neizdodas iespiesties, jo latviešu drēbes šuj Rīgā visos laikos

latviešu drēbnieki, zābakus — latviešu kurpnieki un latviešu drēbes

auž latviešu audēji. Pat latviešu rotas lietas gatavo sevišķs latviešu
jostnieku un saktu kalēju amats.

Vācu amatnieki atrada sev pateicīgu darba lauku tur, kur tiem

nācās apkalpot vācu sabiedrības vajadzības. Tādēļ arī līdzās vietē-

jiem parādās arī vācu drēbnieki, vācu kurpnieki, kā arī amatnieki,
kas gatavoja luksa priekšmetus un citus smalkākus izstrādājumus,
kur nepieciešama jau bija Eiropas skola. Latvieši ne tikai paturēja
tos amatus, ko tie piekopa priekš vācu ienākšanas, bet tie ātri pie-

savinājās arī tādas amata nozares, kas tiem1 senāk bija nepazīsta-
mas, un no šīm nozarēm izspieda vāciešus. Kā piemēru minēsim mūr-

niekus, kas latviešiem bija līdz vācu ienākšanai svešs amats, bet

drīz latvieši vāciešus no šī amata izstumj. Ļoti zīmīga ir mūrnieku

amata dibināšana Rīgā. 1390. gada Rīga izved kādu lielāku un sa-

režģītāku būvi un bez vietējiem būvstrādniekiem šīs būves veikša-

nai pieaicina arī Vācijas būvstrādniekus, šie vācu būvstrādnieki

tad arī nolemj apvienoties kopējā amatā un šai amatā latviešus ne-

uzņemt. Pēc šī lēmuma varēja sagaidīt, ka mūrnieku amatu vācieši

būs monopolizējuši un tur mēs 15. g. s. vairs nevienu latvieti nesa-

stapsim. Bet noticis ir gluži pretējais: 15. g. s. mūrnieku meistari

ir latvieši, un latviešu mūrnieku amata lādē starp citiem dokumen-

Vācu drēbnieka meistara liecība
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tiem uzglabājušies arī 1390. gada vācu būvstrādnieku statūti, kur

noteikts, ka nevienu latvieti nedrīkst uzņemt šai amatā.

Tiem aizliegumiem, ko mēs vienu otru reizi sastopam dažu

amatu šragās, vajaga pieiet klāt ar uzmanību. Tā kā amats sākumā

nav slēgts un obligāts visiem, tad amata nodibināšana kādā nozarē

nebūt nenozīmē vēl šī amata monopolu un to, ka nevar darboties

šai nozarē amatnieki, kas amatā nesastāv. Vācu amatu meistaru

grupa, kas iesniedz šragas apstiprināšanai un kas vēlas pasargāt
savus amata noslēpumus no latviešiem, var būt arī mazākā daļa
amatnieku šai nozarē. Tāpat arī noteikums par latviešu neuzņem-

šanu kādā amatā bieži izrādās neizpildāms. Dzīve iet savus ceļus,
un šo noteikumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka nav vāciešu, kas

vēlas šo amatu mācīties un gribot negribot jāņem latvieši. Līdz

16. g. s. Rīgā amatnieku stāvokli par sevišķi spožu nevar saukt, un

tādēļ arī Vācijas amatniekus uz Rīgu sevišķi nevilka; tāpēc tad tie

amati, kur vajadzēja vairāk ļaužu, palika latviešu rokās.

Amatnieku noorganizēšanās amatos sākas 14. g. s. otrā pusē, un

nobeidzas 16. g. s. beigās, kad amatnieki jau ir noslēgušies cunftēs

un kad šīm zunftēm ir jau monopola tiesības zināmā amatniecības

nozarē.

Sarakstu, kur minēti visi Rīgas amatnieki, uzglabājies maz, se-

višķi no pirmā laika. Lai dotu tomēr zināmu pārskatu par Rīgas
amatnieku sastāvu, minēšu šeit datus no amatnieku saraksta

1709. gadā, kas tika sastādīts pēc zviedru valdības pieprasījuma un

glabājas ģen.-gubernātora archivā. šai sarakstā ir 11 latviešu un

33 vācu amati.

Latviešu amati ir: 1) vietējo drēbnieku amats ar 24 vīriem,

2) vīna nesēju amats ar 14 vīriem, 3) važoņi ar 27 vīriem, 4) vietējo

smago kalēju amats — 12 vīri, 5) mūrnieku amats — 11 vīri, 6) vie-

tējie kurpnieki — 37 vīri, 7) sāls nesēji — 67 vīri, 8) kaņepāju kū-

lēji — 99 vīri, 9) liģeri — 119 vīri, 10) audēji — 53 vīri, 11) nam-

dari —53 vīri. Kopā šais amatos ir 526 vīri.

No latviešu amatiem šai sarakstā nav minēti Pārdaugavas lat-

viešu skaitliski plašie amati: 12) zvejnieki, 13) pārcēlāji, 14) enkur-

nieki, 15) loči, 16) mucu 'koku šķirotāji.
Vācu amati ir sekojošie: 1) sedlinieki — 11 v., 2) smalkādas

apstrādātāji —
6 v., 3) kurpnieki — 63 v., 4) jostnieki — 4 v.,

5) kannu lējēji — 5 v., 6) kuģu labotāji — 2 v., 7) skārdnieki —

3 v., 8) virvju vijēji — 5 v., 9) mucinieki — 32 v., 10) podnieki —

5 v., 11) stiklinieki — 10 v., 12) galdnieki — 23 v., 13) naglu ka-

lēji _ 4 v., 14—18) — varkaļi, nažu kalēji, zobenu kalēji, lukturu

kalēji — kopā —16 v., 19)' smagie kalēji — 13 v., 20) smalkie ka-

lēji — 23 v., 21) ratnieki — 10 v., 22) virpotāji — 7 v., 23) balt-

ādas ādmiņi —
6 v., 24) pogu taisītāji — 9 v., 25) pozamentieri —

4 v., 26) cepuru taisītāji — 9 v., 27) cimdu taisītāji — 7 v., 28) ka-

žoknieki — 17 v., 29) drēbnieki — 45 v., 30) maiznieki — 6 v.,

31) baltmaizes maiznieki — 24 v., 32) gaļas cirtēji — 31 v., 33) krā-

sotāji — 8 v., 34) bārddziņi — 6 v., 35) grāmatu sējēji — 6 v. r

36) dzirnavnieki — 19 v. (ārpus Rīgas 7 v.), 37) zelta un sudraba

apstrādātāji — 11 v., kopā šais amatos 440 vīru.

Tomēr ar to nav teikts, ka visu šo amatu locekļi būtu vācieši.

Virvju vijēju amats ir palicis latvisks, daudz latviešu ir vācu kurp-
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nieku amatā, galdniekos, kažokniekos, gaļas cirtējos, smagajos ka-

lējos un citos. Bet dažos arodos, kas, piem., kā virpotāji 17. g. s.

pirmā pusē atradās latviešu rokās, latviešus 18. g. s. sākumā neredz.

Šis saraksts rāda arī Rīgas amatniecības galvenos virzienus un

to, kādas amatniecības nozares Rīgā visvairāk attīstītas.

Šīs Rīgas amatniecības nozares mēs varam sadalīt vairākās gru-

pās, kur katrai ir sava īpata vēsture.

Sāksim ar tiem arodiem, kas gādā par Rīgas pārtiku. Par

lauksaimniekiem, kas gādā maizes labību, nav ko runāt, tie atrodas

ārpus Rīgas. No ražotājiem, kas tieši piegādā Rīgai pārtikas līdzek-

ļus, vispirms mināmi zvejnieki. Zvejnieki pieder pie Rīgas pirma-

jiem iedzīvotājiem, un tie ir arī viena no pirmajām profesionāli orga-

nizētām darbības nozarēm. Kad īsti dibināta zvejnieku brālība,
nav zināms, bet zvejniekus mēs jau sastopam Rīgas pirmajos do-

kumentos.

Pirmās zvejnieku šragas ir uzglabājušas no 1581. gada, bet tās

esot pārrakstītas no vecākām, kuru gada skaitlis nav zināms, tomēr

ziņas par amata sanāksmēm ir jau no 1403. gada. Tā kā šragās ir

punkts, ka brālībai par maisu sāls jāizpērk brālis, kas kritis (leišu)

gūstā, tad ŠO šragu sākums meklējams jau 13. g. s.

Zvejnieku aktīva piedalīšanās visās Rīgas cīņās sagādā viņiem
1330. gadā lielas nepatikšanas, jo ārkārtīgi saniknots par zvejnieku

uzbrukumiem Daugavgrīvai, ordenis uzliek zvejniekiem desmitās

daļas nodevu. Vēlāk šī nodeva pārvēršas par kārtīgiem zivju sūtī-

jumiem lielos svētkos visiem pilsētas kungiem un mācītājiem.

Sarkandaugava pie Cimpuļu mājam
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Pašas zivis Rīgas pilsoņu pārtikā ieņem ļoti svarīgu vietu, kā-

dēļ arī zivīm ir noteiktas cietas cenas, ar zivīm nedrīkst tirgoties

atkalpārdevēji, un katram pilsonim jādod tiesība par noteiktu taksi

iegūt zivis.

Rīgas zvejnieki tad arī izmanto plašos Daugavas, Lielupes, Ba-

bītes, Juglas un jūras ūdeņus.

Lielā daudzumā Rīgā patērēja arī dārzājus, ko sagādāja Rīgas
un priekšpilsētas dārzi. No sākuma Rīgas pilsoņi turējās pie natū-

rālās saimniecības pamata principiem, un tādēļ katrs pilsonis pats
cenšas iegūt savu dārziņu un tur ražot pilsoņiem nepieciešamos dār-

zājus, bet vēlāk jau parastais pilsonis tos pērk tirgū. Dārzāju au-

dzēšana pāriet nomaļu iedzīvotāju latviešu rokās, šī nozare daudz

palīdzēja latviešiem Rīgā tikt uz augšu, un latviešu mērķis Rīgā

bija iegūt nomalē zemes gabalu, tur ierīkot dārziņu, kas pie pastā-

vīga darba deva ievērojamu blakus peļņu un iespēju nodrošināt

sevi un savus piederīgos pret nejaušībām.

Gluži to pašu var teikt par Rīgas apgādāšanu ar pienu. Ja

no sākuma katrs pilsonis centās turēt savu govi un iegūt pļavas

gabalu, tad pārejot uz naudas saimniecību, govju turēšana palieķ vis-

vairāk par nomaļu iedzīvotāju un apkārtējo lauksaimnieku privilē-

ģiju, un Rīgas latvieši ar to iegūst svarīgu eksistences līdzekli.

Ar putniem Rīgu apgādāja latviešu putnu ķērāju amats.

No amatiem, kas nodarbojas ar pārtikas līdzekļu apstrādāšanu,

jāatzīmē vispirms miesnieki un gaļas cirtēji, kas Rīgu apgādāja ar

gaļu. Miesnieki bija latvieši, un lopu kautuves atradās bīskapa

sētā, tagadējā Miesnieku ielā. šī vieta atradās pilsētas nomalē un

ūdens tuvumā. Lopu un gaļas tirdzniecība atradās gaļas cirtēju

rokās, kas iepirka lopus; ja tos nevajadzēja uzreiz kaut, tad šos

lopus ganīja pilsētas ganībās. Rīgas namnieku runās bija notei-

kums, ka gaļas cirtējiem nav brīv pirkt lopus divas nedēļas priekš

Piena pārdevēja Rīgā
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un pēc Mārtiņiem, kad gaļas ikrājumus ziemai sagādāja pilsoņi. Gaļu
tie pārdeva savos skārņos, bet skārņa vajadzībām bija brīv kaut ti-

kai vienu ragu lopu dienā, kautā gaļa bija jāpārdod divu dienu

laikā.

Ar labības malšanu nodarbojās malēju amats. Dzirnavas Rīgā
bija vairākas. Vispirms jau ūdens dzirnavas pie Rīgas: Bērtuļa
dzirnavas tagadējā Latgales priekšpilsētā, Marijas dzirnavas pie
Māras ezera, dzirnavas Mīlgrāvī un dzirnavas pie Smilšu grāvja.
Pilsētai tomēr piederēja tikai pēdējās dzirnavas, kur ūdeni piegā-

dāja pa mākslīgu kanālu no šmerļa upītes, un ar ūdens dzirnavām

pilsēta bija vāji apgādāta, kāpēc nācās malt labību ordeņa dzirna-

vās. Tālāk nāca kādas četras vēja dzirnavas un vairākas ar zirgu
spēku dzenamas dzirnavas. 1594. gada noteikumos rāte pavēl, ka

bez viņas atļaujas nav brīv nevienu maisu miltu no dzirnavām iz-

vest.

Maizi cep maiznieki un pārdod sevišķos maizes skārņos pie tir-

gus. Maize ir viens no tiem priekšmetiem, kā cena tiek pastāvīgi

rēgulēta ar sevišķām taksēm. 1619. gada taksē noteikts, cik liels

svars jābūt rudzu maizei, ko pārdod par diviem grašiem, ja rudzu

pūrs maksā 9, 8, 7 un 6 markas. Ja rudzu pūrs maksā 9 markas,
tad 2 grašu maizei jāsver 2 mārciņas un 16 lotes, ja rudzi maksā

8 markas, tad tai pašai maizei jāsver 2 mārciņas 26 lotes, bet ja
rudzi maksā tikai četras markas, tad divu grašu maizei jāsver 5 mār-

ciņas 20 lotes.

Baltmaizes veģa svars, ko pārdod par šiliņu, noteikts pie dažā-

dām kviešu cenām, no 13—6 markām pūrā un 25—17 markām pūrā.
Ja pūrs kviešu maksā 13 markas, tad šim veģim jāsver 5 lotis

1 kventiņu, ja pūrs maksā 7 markas, tad šiliņa veģim jāsver 9 lotis

3 kventiņi.

Kādā vēlākā tā paša gadu simteņa sākuma taksē arī izceno-

jums mainījies. Rudzu maizi pārdod kā graša maizi, un ja rudzi

maksā 9 markas pūrā, tad graša maizei jāsver 28 lotes 12/9l2/9 kven-

tiņa; ja rudzi maksā 4 markas, tad graša maize sver 2 mārciņas.
Kviešu maizei paredzēta kviešu cenas svārstība no 4 līdz 12*4

markām pūrā un šiliņa veģa smagums tabelē paredzēts pie m a i-

Mārasdzirnavas Pārdaugavā
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ņām par
1/2 marku. Ja pūrs kviešu maksā 7 markas, tad šiliņa ve-

ģim jāsver 5 lotis (1619. g. — 9 lotes 3 kventiņi).
Maiznieku resp. smalkmaiznieku amats pieder pie tiem ama-

tiem, kas apkalpo speciāli pilsētas iedzīvotājus; katram pilsonim

palika tiesības cept maizi savām' vajadzībām un arī pilnu monopēlu
maizes cepšanā pārdošanai tiem neizdodas panākt, jo vairāk reiz

minēti klaipu maiznieki, ikas cep tikai rupju maizi, un arī vēl 17. g.

s. vairākas atraitnes lūdz no rātes atļauju cept maizi pārdošanai.
Šā amata šragās izskan vēlēšanās norobežoties no latviešiem. To

izmana kā pirmajās maiznieku šragās 1392. g., tā arī maiznieku

zeļļu agrākās šragās pēc 1373. g. Maiznieku šragās noteikts, ka nav

brīv ņemt nevācu sievu un vēlākā piezīmē pie maiznieku zeļļu šra-

gām teikts, ka zeļļu brālībā neuzņem nevācus. Bet 1487. g. maiznie-

ku šragās šāda aprobejojuma vairs nav, un latviešu brālību saraksts

15. un 16. g. s. rāda, ka šai laikos latviešu maiznieku nav trūcis.

Mēģinājumi ierobežot latviešus 14. g. s. beigās ir sastopami
arī citur. lemesli šai parādībai meklējami vispirms jau Hanzas po-

litikā, kuras ietekmē toreiz atradās arī Rīga. Hanza rūpīgi sargāja
savus tirdzniecības noslēpumus un visu tirdzniecību gribēja sa-

grābt savās rokās. Tādēļ arī tā bija neiecietīga ne tikai pret tā

sauktiem Livonijas nevāciem, sevišķi krieviem un leišiem, bet ari

pret zviedriem un citām tautām, ko nedrīksti ja ņemt mācībā, lai tie

vēlāk nesāktu paši ražot uz savu roku.

Šī norobežošanās tieksme dabīgi pārgāja uz vācu amatniekiem,
kas apmetās Rīgā. Otrkārt, šo ierobežošanās tieksmi sacēla ari vē-

lēšanās kaut kā apturēt to latviešu vilni, kas ar milzīgu enerģiju

spiedās iekšā visos amatos un izspieda no turienes vāciešus, un kas

tieši konkurences cīņā nosita cenas tik zemu, ka dezorganizēja pašu
amatu. Bet kā to rāda 15. un 16. g. s. dokumenti, šo norobežošanos

izdevās izvest tikai izņēmuma gadījumos un varbūt tikai mazajos
amatos.

Maiznieku šragas pieskaitāmas jau pie profesionālām amata

šragām. No vecajām brālību šragām tur ir palicis viens punkts,
kur noteikts, ka uz amata locekļu un viņu ģimenes piederīgo pava-

dīšanu jāierodas visiem. Starp citu no šīm 1392. g. šragām re-

dzams, ka maizes skārņus kontrolē un uzliek sodus sevišķi rāts ie-

celti eltermaņi, un šragās aizliegts pret tiem necienīgi izturēties.

Noteikts arī, ka zeļļiem (kalpiem) var maksāt ne vairāk, kā 514

vērdiņa pusgadā, ari dzeramnaudas tam nav brīv dot vairāk kā di-

vus artigus. Zeļļi jālīgst divi nedēļas priekš Lieldienām un divi ne-

dēļas priekš Miķeļiem; ja zellis atstāj darbu nelaikā, tad nevienam

nav to brīv darbā ņemt. Maizes cepšana notiek naktīs, un par gu-

lēšanu darbnīcā paredzēts stingrs sods.

Arī maiznieku 1487. g. 29. sept. šragu noteikumi ir profesionā-
las dabas, ikur starp citu noteikts, ka eltermanim ir uzlikts pienā-

kums rūpēties, lai maizi izceptu laikā un tai būtu vajadzīgais svars.

Gluži cits raksturs ir maiznieku zeļļu ģildēs 1235. (?) g. šra-

gām. Tās ir garīgas brālības šragas, ko nodibinājuši melderu zeļļi
(kalpi) kā liekas 14. g. s. sākumā. Ka gads šeit ir leģendārs, to no-

rāda šragas aizrādījums, ka Ģilde dibināta bīskapa Nikolaja pir-

majā gadā, bet līdz 1235. gadam bīskaps Nikolajs bija valdījis jau

četrus gadus, tāpat uz vēlāku laiku norāda šīs ģiUdes šragas, kur
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arī jūtams švētā krusta ģildes 1252. g\ šragu iespaids. Ir iespē-
jams, ka maiznieki bija paraduši atzīmēt savu biedru piemiņu, kas

bija krituši cīņā ar leišiem pie Māras dzirnavām, bet kad šī cīņa
notikusi, nav zināms. Kad Rīgā parādījās garīgās brālības, arī

maiznieku kalpi nolēma savus piemiņas mielastus pārvērst garīgā
ģildē un lika uzrakstīt šās ģildes šragas, kur atzīmēja jau leģendāro
maiznieku cīņu pie Māras dzirnavām. Uzrakstītas šīs šragas ir

priekš 1373. gada, jo pēc veco šragu teksta nāk kāda šā gada

piezīme. Ka šīs šragas ir vecas, to rāda pants par biedru izpirkšanu
no gūsta par podu sāls.

Ģildē ieiet bez maizniekiem arī citi, kā vīrieši tā sievietes. Nav

pirmajās šragās arī ierobežojumu latviešiem, un tie ierakstīti tikai

pēc 1373. gada. Nav arī ziņas par to, cik ilgi un cik plaši šī ģilde

darbojusies, bet tās darba lauks sevišķi plašs nebūs bijis, jo tai

ģildei nebija ne vikārijas, ne altāra.

Pie amatiem, kas rūpējas par pārtikas vielām, jāpieskaita al-

dari. Lai gan Rīgā alus darīšana nebija nodota sākumā atsevišķu
personu rokās, bet tā bija visu namnieku privilēģija, tad tomēr

Īdi ja speciālists aldari, kas pārtika no šī amata, šis aldaru amats

bija latviešu amats, bet tuvāku ziņu par to nav.

No amatiem, kas rūpējas par apģērbu, pirmā kārtā atzīmējami

kurpnieki un drēbnieki.

Tie kalpo publikai un ir atkarīgi no publikas gaumes un para-

žām. Tā kā Rīgas iedzīvotāji, latvieši un vācieši, katrs ģērbās pēc
savām paražām, un latvieši vēl līdz 19. g. s. patur savu tautisko ap-

ģērbu, tad katrai tautībai bija nepieciešami savi drēbnieki. Latvie-

šu drēbnieki 1576. g. drēbnieku šragās nosaukts par vecdrēbniekiem,
no kā redzams, ka tie no sākuma bijuši pārsvarā, bet taisni vācu

kā kungu, tā dāmu apģērbs bija tāds, kur bija nepieciešams pie-

Vēja dzirnavas
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vilkt zeļļus no Eiropas, kas pārzināja mocies sīkumus, un kas Rīgā
varēja labi nopelnīt. Tādēļ arī šis vācu drēbnieku amats negatīvi
izturējās pret latviešu uzņemšanu amatā, jo tad arī latviešu drēb-

nieki varētu ķerties pie vācu drēbju gatavošanas. Tāpat šai amatā

jau stipri agros laikos ir obligāta zeļļu ceļošana, un vācu drēbnieku

zeļļiem vajadzēja zināmu laiku pavadīt ceļojumā, strādājot pie mei-

stariem Vācijā, iepazīstoties ar jaunākām modēm un darba paņē-
mieniem; tāpat bija nepieciešams aicināt uz Rīgu spējīgus zeļļus
no Vācijas, lai Rīgas vāciešu apģērbus varētu pieskaņot Vācijas
modēm.

Pirmās Rīgas drēbnieku šragas uzglabājušās no 14. g. s. bei-

gām. Tās satur no garīgajām brālībām ņemtos noteikumus par uz-

vešanos mielastos, bet arī jau stipri daudz tīri profesionālu no-

teikumu.

Bez parastiem noteikumiem, ka tam jāiegūst Rīgas namnieka

tiesības un jāapzvēr, ka tam ir kabatā divas Rīgas markas, tam jā-
būt arī ieročiem un iestājoties jādod divas mucas alus un marka

vasku. Nevienu amata sapulci nevar noturēt, ja nav klāt divi

rātskungi. Pasūtījums jāizpilda 14 dienu laikā. Ja pieņem māce-

kli, tad amatam jādod muca alus. Meistara darbs jāizdara elter-

rnaņa klātbūtnē. Kalpiem (zeļļiem) nedrīkst dot jaunu darbu šūt, un

ja kāds zellis jaunu darbu šuj uz savu roku, tad tas jānodod soģim.
Nevācus nedrīkst drēbnieka amatā mācīt. Zeļļi jāpieņem uz pusga-

du un kārtīgi jāizmaksā pēc tam alga. Zeļļiem nav brīv nakti pa-

vadīt ārpus meistara mājas un darba dienās darbu kavēt. Nākošās

drēbnieku šragas apstiprinātas 1492. g. 30. aprīlī. Tās saskan ar

iepriekšējām šragām un tur ir tikai daži jauni noteikumi, kā, piem.,

noteikums, ka nevienam drēbniekam nav brīv turēt vairāk kā če-

trus zeļļus, nav brīv arī turēt divas darbnīcas. Bez veca noteikuma,

ka nedrīkst uzņemt latviešus par mācekļiem, ir vēl otrs punkts,
kur teikts, ka nevar pieņemt mācībā nabagus latviešus, igauņus un

krievus. Tas nozīmē, ka aizliegums iestāties latviešiem drēbnieku

amatā tik katēgorisks nav bijis, ka tas nebūt nav ķēris latviešu

namniekus, bet tikai tos latviešus, kam namnieka tiesību nav. šīm

šragām pievienota arī drēbnieku takse, no kuras redzams, ka par
šūšanu ir šādas cenas.

Vīriešu apģērbs: 1) zīda vamzis 1 marku, 2) taftas vamzis 30

šiliņu, Vf drēbes vamzis 16 šil., 4) pusvadmalas 15 šil. un ādas ļ/2

markas. Bikšu šūšana 6 šiliņi. Svārku šūšana: gari svārki 15 šil.,

gari dubultsvārki 15 šil., garš vīriešu mētelis 10 šil., garš uzpletnis
16 šil., īss pilsoņa mētelis 1 vērdiņu.

Dāmu apģērbi: plata gara kleite ar garām piedruknēm 1 marku,
šaura gara kleite ar zīda piedurknēm — 1 marku, izšūti svārki —

3 vērdiņi, dāmu mētelis l/ 2 marku, flamu-angļu mētelis
—

1 marku,
iietus mētelis 30 šiliņu, dāmu īss mētelis 3 vērdiņi, pusvadmalas
svārki — 5 vērdiņi.

Tad seko bērnu drēbju takse.

Nākošās drēbnieku šragas ir jau no 16. g. s.; tās ir pārstrādā-
tās 1492. g. šragas, kur jau amats ir pārvērties par privilēģētu un

noslēgtu cunfti. Tur jau pie uzņemšanas amatā priekšroka ir tiem,
kas apprec bijušo meistaru atraitnes un meitas, tam astoņu dienu

laikā kā meistara darbs jāpagatavo sev un savai līgavai uzvalks.
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Pēc tam jādod amatam mielasts ar trīs mucām alus un trīs ēdie-

niem, mēneša laikā jāapprecas un jāiegūst namnieka tiesības, kā

arī jātop par Mazās ģildes locekli, un jāgādā, lai cienījamā rāte viņu
uzņemtu amatā un ģildē. Tam jāiemaksā arī amata mājai par labu

desmit markas un kā jaunākam jāpilda ziņneša pienākumi. Pasū-

tījums jāizpilda astoņu dienu laikā, un meistars ir atbildīgs par
samaitātu darbu. Mācekļus pieņem vismaz uz diviem gadiem; tiem,
iestājoties mācībā, jāuzrāda dzimšanas apliecība, ka tas dzimis no

godīgiem vecākiem, un jānodod amatam muca alus un šķiņķis;
viņa piederīgiem jāiemaksā meistarim puse no mācības naudas, un

otra puse, kad mācība nobeigta, pēc tam viņš saņem apliecību par

mācības izbeigšanu.

Zeļļus pieņem uz pusgadu un tam pie tā meistara jākalpo, kas

pirmais caur krogus saimnieku to uzrunājis; pēc šī laika meistaram

zeļļa alga kārtīgi jāizmaksā. Meistaram nav brīv vairāk kā četrus

zeļļus un mācekļus turēt, un tikai vienu darbnīcu. Zeļļiem nav brīv

pavadīt naktis ārpus meistara mājas, nav brīv uz naudu spēlēt, nav

brīv savas drēbes pārdot.
Tālāk paredzēti noteikumi par to apkarošanu, kas strādā „uz

zaķa" drēbnieku darbu, lai gan paši drēbnieki nav un pie amata

nepieder. Ir zināma uzraudzība arī par vecdrēbniekiem, kas strādā

vecu darbu latviešiem. Noteikuma par latviešu nepieņemšanu mā-

cībā šais šragās nav.

Noteikumi par drēbnieku zeļļiem ir formulēti sīkāki 1600. g.
26. jūlijā drēbnieku zeļļu šragās un krogus reglamentā.
Šais noteikumos starp citu teikts, ka svētdienās zellis nedrīkst

citu darbu strādāt, kā tikai savas drēbes lāpīt. Pirmdienā zellis var

strādāt vecu darbu uz savu roku, bet priekš svētkiem tam līdz

pulkst. trim jāstrādā meistara darbs; tāpat ziemā trīs vakarus ne-

dēļā tiem jāstrādā meistara darbs, bet trīs vakarus tie var strādāt

paši savus lāpīšanas darbus. Zellim brīv vakarā vienu stundu pa-

staigāties, tāpat tam tiesība iet uz dievkalpojumu, bet pēc tam jā-
ierodas meistara darbā. Vairāk pirmdienas kā viena — zellim ne-

drīkst būt. Pēc katrām četrām nedēļām zeļļi notur sanāksmes viņu

miteklī, kur jāierodas visiem drēbnieku zeļļiem jau priekš div-

padsmitiem.

Zeļļu sanāksmes vada šaferis un veczeļļi (Altknechte), un tik-

ko zeļļu lādi attaisa, katram tur jāieliek četri šiliņi, kā arī seši ši-

liņi alum. Katram zellim, kas ieceļo Rīgā, četru nedēļu laikā jāie-

Sarkandaugava
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stājas šai brālībā. Pret krogus saimnieku jāizturas pieklājīgi un

par visādiem pārkāpumiem sanāksmēs paredzēti sodi.

Drēbnieku amats ir viens no pirmajiem Rīgas amatiem, kas iz-

veidojas noslēgtā cunftē jau 16. g. s. vidū, kur tikai šīs cunftes bie-

driem ir tiesības darboties šai arodā; šim amatam ir arī kārtīgi
noorganizēta zeļļu brālība un zeļļu mītne, kur apmetas ieceļojušie
zeļļi, un zeļļi notur savas mēneša sanāksmes.

Otrs amats, kas rūpējās par apģērbu, ir kurpnieki. Arī šeit

mēs sastopam latviešu un vācu kurpniekus, kas apkalpo katrs savu

publiku, tikai šeit jau ātrāki notiek abu šo grupu sadalīšanās divos

kurpnieku amatos.

Pirmās kurpnieku šragas ir no 14. g. s. beigām. Ļoti daudzi

noteikumi šais šragās ņemti no garīgo brālību šragām, mielastos pie-
dalās kā vīri, tā sievas.

No noteikumiem, kas raksturo kurpnieku dzīvi, atzīmēsim to,
ka kurpniekam aizliegts staigāt basām kājām, ka arī citur taisītos

zābakos. Ādas skārņos nav brīv pirkt agrāk kā pulksten piecos; nav

brīv arī uz tirgu nest preces, ko amata meistars nav apskatījis; nav

brīv vairāk turēt kā četrus zeļļus un vienu mācekli, un nevācus ne-

drīkst mācīt kurpnieka amatā.

1488. g. kurpniekiem ierāda pašiem savu mītuvi. 1615. gada

maijā apstiprina divu kurpnieku amatu: vācu un latviešu amatu

šragas, un tāpat kā drēbnieku amats, arī kurpnieku amats šai laikā

noslēdzas slēgtā un privilēģētā cunftē.

Pie uzņemšanas mācībā jāapliecina, ka māceklis kā no tēva, tā

mātes puses ir vācu tautības un pēc mācības beigšanas māceklim

jāmaksā meistaram 20 markas. Mītas ādas meistars drīkst pārdot
tikai sava amata locekļiem. Nevienam pilsētas iedzīvotājam un

sīktirgotājam nav brīv citus zābakus pārdot, kā tikai šejienes amat-

nieku taisītus. Latviešu brīvmeistaru nav brīv būt vairāk kā seši,

un latvieši nedrīkst uz tirgu nest vairāk kā divus pārus zābaku un

tie drīkst tirgū uzturēties tikai līdz pulksten astoņiem, ziemās līdz

deviņiem. Arī krievu pārdotavas Krievu ielā nedrīkst ar zābakiem

tirgoties, izņemot poļu zābakus, kam apakšā dzelzs. Nedrīkst zir-

ga ādas lietāt ne kā virsādū, ne arī zolēs. Tirgus vasarā ilgst līdz

pīkst. 9 un ziemā līdz p. 10.

Kurpnieku zeļļu šragas ir uzglabājušās no 1414. g. un 1480. ga-

da. Tās_ir vecākas kā drēbnieku zeļļu šragas, un tās jau stipri at-

gādina maiznieku zeļļu ģildes šragas un tīri profesionāla tajās
vēl maz.

Latviešu kurpnieku amata šragas apstiprinātas 1615. gada 19.

maijā. Līdz tam šai amatā bijušas lielākas .nekārtības, kas novēr-

stas ar šo šragu pieņemšanu. Latviešu amatam ir savs eltermanis,

savi piesēdētāji, un noteikumi tādi paši kā vācu amatos: tos tāpat
nozvērina un kara gadījumā tiem ar ieročiem rokās jāierodas Smil-

šu tornī. Latviešu kurpnieku skaits uz priekšu noteikts uz seši,
Jai gan tagad ir 13, kādēļ jaunus meistarus nav brīv uzņemt.

Tomēr šo noteikumu neizdodas izvest dzīvē, un latviešu kurp-
nieku amata meistaru skaits, priekšpilsētām pieaugot, nevis pama-

zinājās, bet palielinās, un 1709. g. latviešu kurpnieku ir jau 37.

Un ne tikai latviešu kurpnieku skaits ir ārkārtīgi pieaudzis, bet

arī pašā vācu kurpnieku amatā nav bijis iespējams izpildīt notei-
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kumu par latviešu neuzņemšanu, un tur 1709. gadā mēs sastopam
veselu rindu latviešu.

p

Pie apģērba amatiem var skaitīt arī kažokniekus. Kažoka ādas
bija viena no svarīgākām un dārgākām precēm, kas nāca vairumā
no Krievijas un pēc tam tika eksportētas uz Eiropu. Rīgā uzturē-
jās ari krievu kažokādu tirgotāji, kas saņēma ādas no Krievijas
un sagatavoja tās tālākam eksportam, kā arī apgādāja ar tām vie-
tējos kažokniekus. Rīgā tā tad bija faktiski divi amati, kas strādā-
ja pie kažokādām — krievu un vietējais. Krievu amats bija apro-
bežots ar to, ka savas pagatavotās ādas tas nedrīkstēja pārdot Rī-
ga mazuma un arī Rīgā tirgoties ar gatavām kažokādu precēm, untas noveda pie daudziem konfliktiem starp vietējiem un krievu ka-
zokniekiem.

Vietējā kažoknieku amata šragas apstiprinātas 1397. gada
29. septembri. šī s šragas arī satur daudz punktu no garīgo ģilžu
sragam. Ari sai šragās ir mēģinājums šo amatu padarīt par vācu
amatu un tur ir paredzēta vācu mācekļu uzņemšana, bet jau
īold. gada 4. marta šragās ir paredzēta latviešu mācekļu uznemša-

na_ un vel uz atvieglotiem noteikumiem, jo latviešu māceklim par
mācību jāmaksā trīs podi vaska. Tāpat arī paredzēta nevācu zellu
uzņemšana, kas savu amatu mācījušies citur. 1562. gadā ir atzī-
mētas nesaskaņas starp vācu un latviešu amata locekļiem, un sa-
kara ar to nosaka, ka nedrīkst pieņemt mācībā dzimtcilvēkus un ci-
tus latviešus, kas nevar pierādīt savu godīgu dzimumu. Tomēr
1570. g. 13. jūlijā atrod, ka šis punkts esot par stingru izteikts, un
so lēmumu rate atceļ un pieņem, ka kažoknieki var par mācekļiem
pieņemt līdzīgi vācu jaunekļiem arī dzimtcilvēkus, ja tie godīgā un

kārtīgā laulībā dzimuši. Tāpat arī nolemj, ka uz priekšu kažoknie-
ku meistariem ir tiesība turēt divus zeļļus un divus mācekļus.

Ķieģeļu cepļi Pārdaugavā



198

Interesanti ir nosacījumi, kā 17. g. s. iegūst kažoknieka mei-
stara nosaukumu.

Kad kācfe meistara dēls jeb zellis, kas grib precēt meistara
meitu vai atraitni, tad tas ielūdz amatu meistarus ierasties otrā

dienā pulkst. deviņos. Tad

tas parāda savas ādas un tos

pacienā ar divām pudelēm vī-

na un sviesta krinģeļiem, pēc
tam ar pusdienām, kur ir trīs

ēdieni: žāvētas zivis, vērša

gaļa ar plūmēm un teļa cepe-

tis, arī olas un vīns, cik ama-

ta meistari vēlas.

Pēc 14 dienām viņš uz-

rāda jau gatavas ādas un pa-
cienā ar divām pudelēm vīna

un sviesta krinģeļiem.
Pēc četrām nedēļām viņa

kažokādu izstrādājumiem va-

jaga būt gataviem, tad viņš
atkal uzaicina amata locekļus,
uzrāda meistara darbu un cie-

nā tos ar trīs ēdienu pusdie-
nām. Cienāšana turpinās trīs

dienas, un tam jāsagādā 1

muca vīna un viens teļš. Otrā

dienā viņš sagādā ēdienu cik

labu var dabūt, iemaksā ama-

tam 25 Alberta dālderus, tad

tam ir jāizdzer sudraba kauss

un jāuzmeklē un jāparāda ga-

da skaitlis. Trešā dienā viņš
Rīgas pilsoņa māja

ielūdz amata meistarus pulkst. deviņos, cienā tos ar pāris pudelēm

spāņu rūgtā vīna, drusku maizes un pusdienu ar vīna zupu, teļa
galvu un zivīm un vīnu, kamēr vēl vīna muca tek un vēl kāds mei-

stars ir palicis.

Meistara darbs kažoks jāsastāda no 204 ādiņām 7 rindās tā,
ka puskažokā būtu katrā rindā I — 10, II — 11, 111 — 12, IV —14,
V — 16, VI —18 un VII — 21.

Par miesas tīrību un veselību rūpējas divi amati: pirtnieki un

balbieri. Abi šie amati sākumā nav sevišķā cieņā, un mēs garīgo
brālību statūtos atrodam pantus, kur aizliegts uzaicināt viesos pirt-
niekus un balbierus. Tomēr jau 15. g. s. šie aizspriedumi sāk mazi-

nāties, un balbieri bauda pārējo namnieku tiesības.

Par pirtniekiem ziņu uzglabājies maz, lai gan pirtis Rīgā mi-

nētas bieži.

Balbieru pirmās šragas ir apstiprinātas 1494. g. 6. jūnijā. Tas

nav tikai frizieru, bet arī ārstu šragas, jo balbieri ne tikai skuva

bārdas, bet arī nodarbojās ar operācijām, sevišķi ar ievainojumu
dziedēšanu. Kad pilsētas karavīri devās gājienā, tad balbieriem

bija jāsūta līdz vecāks zellis, šragās balbieri apņēmās no brīva

prāta ziedot Dievam par godu desmito daļu no ienākumiem, ko tie
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paņem par ārstēšanu, un katram meistaram svētdienā jādod šiliņš

un katram zellim pfeniņš. Svētvakarus balbieri svētī un ar friziera

amatu nenodarbojas. Neviens nedrīkst atvilkt otra balbiera klien-

tus; ja kāds meistars saslimst, tad citiem tam jāizlīdz. Neviens

balbieris nedrīkst

viens pats uzņem-

ties dziedēt sma-

gu slimību, bet

tam jāpieaicina
klāt vecāks mei-

stars. Pārmainīt

ārstu var tikai ar

amata piekrišanu.
Ja pacients atrod

honorāru par aug-

stu, tad to nosaka

ķemerers un ve-

cākais meistars.

Nav brīv ievaino-

jumus slepeni pār-

siet, bet par tiem

jāziņo soģim. Ja

kādam no meista-

riem pietrūkst
dvieļu, tad pārē-

jiem tie jāaizdod
vai jāpārdod.

Pārejam ta-

gad uz amatiem,
kas gādāja par

Rīgas māju celša-

nu. Un te vispirms
ir divi amati:

namdari un mūr-

nieki. Tās bija
divas lielas un

plašas amatnieku
Rīgas mājas portāls

nozares, un izņemot 18. g. s., šie amati arvienu atradās

latviešu rokās. Vācu mūrnieku amats nodibinājās tikai 1731. ga-
dā un vācu namdaru amats tikai 1732. gadā. Cik maz

šais amatos ir bijis vāciešu, redzams no tā, ka 1709. gadā
uzdots latviešu mūrnieku amata 11 meistaru un namdaru 53, tur-

pretim vācu amatnieku sarakstos, ko iesniegusi Mazā ģilde 1700. ga-

dā, ir 3 vācu mūrnieki un neviena vācu namdara. Rīgu cēluši lat-

vieši. Mēģinājums nodibināt vācu mūrnieku amatu un monopoli-
zēt šo amatu vācu rokās tika izdarīts tāpat kā citos amatos 14. g. s.

beigās. Ap šo laiku Rīga ceļ pili (hus) un pie šīs grandiozās celt-

nes ataicināti arī no Vācijas būvstrādnieki, jo vietējie vieni paši šo

darbu nespēja veikt. Šie vācu mūrnieki un namdari nodibina brālī-

bu, kas bez parastiem garīgo brālību uzdevumiem grib veikt arī pro-

fesionālus uzdevumus un nodibināt še vācu mūrnieku cunfti, lai kaut

kā cīnītos pret latviešu sekmīgo konkurenci, šīs kompānijas 1390. g.
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18. dcc. šragas nosaka, ka neviens nedrīkst pieņemt latviešus mācībā,
kā arī dot savus mācekļus palīgā citam (latviešu) meistaram, kas pie
amata nepieder.

Tomēr nav ziņu, cik tālu izdevās šo vācu amatu reālizēt. Rīga
tomēr vācu mūrniekam nevarēja sagādāt tik spožu eksistenci, kā to

vēlējās tie amatnieki, kas iebrauca no Vācijas. Tie taču brauca me-

klēt sev laimi un bagātību, bet nebūt nebija mierā strādāt sliktākos

apstākļos, kādi tiem bija Vācijā. To varēja daži speciāli amati, bet

ne mūrnieku amats, kur visas cenas bija stingri rēgulētas. Jau pir-
mās namnieku runās 1376. g. ir noteikts, ka mūrnieks par tūkstots

ķieģeļiem saņem 14 ores, pusdienas un 2 pfeniņi dzeramnaudas. Die-

nas alga ir 7 artigi, pusdienas un 2 denari dzeramnaudas. Un tādēļ
arī nav brīnums, ka šī vācu kompānija drīz izput un viņas šragas

paņem latviešu mūrnieki, kā amata lādē arī šīs šragas ir uzglabāju-
šās. Latviešu mūrnieki šo tā saukto Kreiges šragu beigās ierakstī-

juši rātes 1459. g. 27. jūlija noteikumus par mūrniekiem, šie no-

teikumi ir sekojoši: Pie savas maizes mūrnieku meistari saņem

dienā vienu vērdiņu, zellis seši šiliņi un māceklis pieci šiliņi, bet

ne vairāk. Pie namnieka ēdiena meistars dabū seši šiliņi, zellis

četri un māceklis trīs. Ja par šo cenu mārnieki nevēlas strādāt,
tad jāmaksā sods trīs markas. Nav brīv pieņemt vairāk darba, kā

var pildīt. Var pieņemt darbu arī vienojoties uz akorda, bet ja
strādā uz dienām, tad jāpilda šādi noteikumi. Katram meistaram

ir jābūt pilnīgam apbruņojumam, kā cepurei, krūšu bruņām, cim-

diem un šķēpam. Nevienam meistaram nav brīv bez atļaujas iz-

braukt no Rīgas, jo citādi tas var zaudēt savas namnieka tiesības.

Jaunas šragas mūrnieki saņem 1546. gada 15. nov. Starp citu

tur teikts, ka meistara atraitne var palikt amatā un tai jāmaksā
2 šil.; ja tā grib piedalīties mielastos, tad 3 šiliņi. Mācekļus pieņem
meistars ar eltermaņa atļauju, un var pieņemt tikai vienu mācekli.

Tam jāmācās četri gadi, kad tas tiek par puszelli; tad meistars var

pieņemt jaunu mācekli. Par puszelli arī jākalpo četri gadi, un mei-

stars tam maksā vasarā ne vairāk par 10 markām. Kad tas četrus

gadus nokalpojis un meistara darbu nostrādājis, tad viņu var uz-

ņemt par meistaru un tam jāmaksā amatam pus markas glāzēm,
10 markas naudā, jādod viens šķiņķis, divi gabali žāvētas gaļas, divi

cepeši, viena muca alus un tikdaudz maizes, cik vajaga vienam mie-

lastam. Par darbu meistars saņem dienā 12 šiliņu, brokasti un

3 šil. alum; zellis 1 vērdiņu, brokasti un 3 šiliņi alum, māceklis 6 šil.,
brokasti un 2 šiliņi. Darbs ar pusdienas pārtraukumu ilgst no

Pārdaugavas skats
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pl. 4 rīta līdz pl. 6 vakarā. Nevienu celtni nevar sākt, kamēr ķeme-

rejas ikungs to nav apskatījis, bez tā ziņas nav arī brīv nevienam

mūrniekam pilsētu atstāt. Nevienu darbu nav brīv pieņemt bez

ķemerejas kunga ziņas, jo ja pati pilsēta grib būvēt, tad šo līgumu
nevar pildīt. Pie jumta darbiem nevar sūtīt mācekļus, bet šo darbu

var darīt tikai meistars un zellis, kas šo darbu saprot. No soda

naudām jādod baznīcai par labu 20 markas un pilsētai puse.

Lai raksturotu, kādu sabiedrisku stāvokli ieņēma latviešu mūr-

nieki, minēšu te mūrnieku meistaru vecākā Springa apbedīšanu Jē-

kaba baznīcā.

Vecākais Spriņģis bija to latviešu karavīru vadītājs, kas pieda-

lījās Lielvārdes aplenkšanā 1576. gadā un tur noslīka braucot pār
kādu upi. Viņa līķi pārved uz Rīgu un apglabā Jēkaba baznīcā. Iz-

devumus par šīm bērēm pilsēta ņem uz savu rēķinu un tie ierak-

stīti zemes fogta grāmatās 1578. gadā. Par akmeni izdots 2 markas,

kapa iztaisīšana 1 m. 12 šil., par zārku 5 markas, 6 mācītājiem un

diviem skolotājiem katram 24 šiliņi, skolniekam katram 1 šil., —

kopā 41/2 markas, par zvanīšanu 4 markas, zvaniķiem dzeramnauda

24 šiliņi, 'kopā visi izdevumi 26 markas 6 šiliņi. Tā tad Springi pa-

glabā baznīcā, pavada to 6 mācītāji, 2 skolotāji un 172 skolnieki.

Tik lepnas bēres latviešu cilvēki vēlākos laikos vairs nepiedzīvoja,
bet vēl 16. g. s. lielu svaru nacionālam jautājumam Rīga nepie-

grieza.

Par namdariem ziņu uzglabājies maz. Nav uzglabājušās arī

viņu šragas, lai gan namdarus dokumentos min bieži. Tas ir amats,

kas strādā rātes visciešākā kontrolē, kura darbs un alga ir tikpat
cieši rēgulēta kā mūrniekiem. Rāte ļoti uzmanīgi sekoja tam, lai

celtniecība Rīgā nesadārdzinātos un lai namdaru un mūrnieku

amats nebūtu sevišķi dārgs, un lai tie nepelnītu vairāk kā citi

amatnieki. Mūrnieķi un namdari pēc savas izpeļņas un nodevām

arvienu tiek ierindot 1

'

tais amatniekos, kas pelnī vismazāk. Kādā

16. gadu simteņa rīkojumā, kur rēgulētas zeļļu iepirkšanās naudas

amatā, tās noteiktas sekojošā apmērā: zeltkaļiem 15 dālderu, kažok-

niekiem 16, balbieriem 20, maizniekiem 8, galdniekiem 9, drēbnie-

Zvejnieku mājas Ķīpsalā
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kiem 10, kurpniekiem 10. brīviem kurpniekiem 8, mūrniekiem 4, mu-

ciniekiem 8, kalējiem 15, zamšas* ādas izstrādātājiem 8, jostniekiern

6, stikliniekiem 10, drēbju griezējiem 10, kaņepāju vērpējiem 10, vir-

vju vijējiem 5, linu audējiem 8, kannu lējējiem 10, namdariem 5,
miesniekiem 10, sedliniekiem 8. Tā tad viszemāk iestāšanās maksa

ir kaņepāju vērpējiem, tad nāk mūrnieki, tad namdari un virvju vi-

jēji. Tas neapšaubāmi norāda, ka šais arodos izpeļņa bija visma-

zākā.

Un tur, kur bija jāstrādā smags fizisks darbs pie mazas izpeļ-

ņas, ienācēji vācieši nevarēja konkurēt ar latviešiem, un pat 18. g. s.,

kad notika vispārīgs uzbrukums latviešu amatniekiem un uz laiku

izdevās pat iznicināt latviešu mūrniekus, latviešu namdariem nekā

nevarēja padarīt jaundibinātais vācu namdaru amats.

Latviešu namdariem, bez lielas izturības, bija arī vecas tradī-

cijas, kas nāca vēl no tiem laikiem, kad daudzajos vecajos pilskal-

nos pacēlās staltas pilis, un par šo namdaru prasmi un vecajām tra-

dīcijām liecina daudzas vecas koka ēkas, kas uzcirstas tikai ar cirvi

un bez dzelzs. Un šī izturības un darba prasme, kas balstījās uz

vecām tradīcijām, deva iespēju latviešu namdariem, vāciem ienākot,
ne tikai paturēt savas pozīcijas uz laukiem, bet arī iekarot pozīci-
jas Rīgā.

Pie būvstrādniekiem vēl pieskaita krāsotājus un stikliniekus.

Krāsotāju amata 1700. g. sarakstā ir S personas, 1709. g. — 8, šragas
ir uzglabājušās tikai no 18. g. s., kad šis amats galīgi noorganizējies
Parastās celtnēs viņu nozīme bija maza, jo balsināšanas darbus vā-

rēja izdarīt paši vai mūrnieks.

Stiklinieki noorganizējās amatā tikai IG. g. simtenī. Amata

dibināšana notiek 1539. gadā, un pirmās šragas uzrakstītas 1541. g.
2. augustā. Un šo šragu ievadā stiklinieki atzīmējot, ka tiem esot

grūti dabūt cilvēkus savā amatā, un tie paši nekārtīgi strādā, kas

norāda uz to, ka vēl 16. g. s. Rīgas dzīve ne visai pievilka ārzemju

zeļļus, un tādēļ gribot negribot bija amatu rindas jāpapildina ar

vietējiem latviešiem.

Stiklinieku amats bija jāmācās četri gadi un pēc tam par zelli

jānokalpo trīs gadi. Stikliniekiem kārtīgi jāsalodē visas fugas, jo
toreiz mazas rūtes lodēja ar svinu, tāpat pie zeltīšanas drīkst lie-

tot tikai tīru zeltu. Nekādu nācionālu ierobežojumu pie iestāšanās
stiklinieku amatā nav.

Stiklinieku zeļļu šragas izdotas 1542. g. 24. jūnijā. 1563. gada
29. augustā stiklinieki ziņo, ka stikla un svina cenas esot ļoti cēlu-
šās: kur priekš 12 gadiem partija stikla maksājusi 30—35 markas,
tagad jāmaksā 50—65 markas, un tie pārdošot olekti flāmu stikla

par 4 markām, olekti Hesenes stikla par 2 markām un flāmu rūts

ielikšana maksāšot 4 šiliņi, Hesenes
— 3 šiliņi.

Rīga pirmā kārtā bija tirdzniecības pilsēta, caur kuru uz ār-

zemēm gāja kā vietējās, tā arī Krievijas mantas, visvairāk izej-
vielas, un arī plūda no ārzemēm mantas uz Krieviju.

Rīgā saplūda dažādas izejvielas, kas bez apstrādāšanas un šķi-
rošanas tālāk nevarēja iet, un tāpēc Rīgā bija nepieciešams prāvs
daudzums ļaužu, kas nodarbojas ar šo mantu apstrādāšanu tirgum.

Viens no svarīgākiem neapstrādātiem materiāliem, kas Rīgā
ieplūda, bija lini, bet tāpat arī Rīgā vajadzēja šķirot pelnus, tau-



203

kus, vasku un citas mantas, kas nāca no Krievijas, nerunājot jau

par kokiem un labību. Arī' sāls un siļķes, kas' nāca no Eiropas, bi-

ja jāsaiņo parastos iesaiņojumos.

Šo darbu uzņēmās latviešu ekspedīcijas amati: liģeri, sāls ne-

sēji un kaņepāju kūlēji, kas tā tad ne tikai veica visus kraušanas,
svēršanas un glabāšanas darbus, bet karo bija jāpārstrādā un jāiz-

šķiro eksporta materiāli.

Linu apstrādāšanu veica sevišķs kaņepāju kūlēju amats, kas

16. g. simteņa beigās izdalās no ligeru amata un kas laikos, kad

nebija linu ko apstrādāt, arī veica liģeru amatu, t. i. piedalījās pie

preču transporta un svēršanas.

Linus žāvēja Rīgas pirtīs un tos kulstīja un šķiroja speciālos

šķūņos ārpus pilsētas mūriem pie Rīdziņas un Daugavas.

Liģeru uzdevums bija sagatavot esportam labību, kas glabājas

parasti Rīgas māju bēniņos, tāpat arī vairāk liģeru pātiņu tā sauk-

tie pelnu liģeri nodarbojās ar pelnu apstrādāšanu un šķirošanu, jo
pelni toreiz ari bija viena no Rīgas plašākajām eksportprecēm. Tā-

pat arī bija speciāli siļķu liģeri, kas nodarbojās ar siļķu šķirošanu

un saiņošanu. Tāpat arī liģeri šķiroja un sagatavoja eksportam
sveču taukus. Sāls nesēji nodarbojās ar sāls mērīšanu un saiņošanu.

Svarīgāko eksportpreču apstrādāšanas un šķirošanas izņemša-
nai no atsevišķu tirgotāju rokām un šī monopola nodošana latviešu

amatiem bija ārkārtīga nozīme Rīgas tirdzniecībā. Ar to radās ie-

spēja no Rīgas izvest jau vienādas kvalitātes preci un uzņemties arī

garantiju par sīs preces kvalitāti, kas ļoti cēla Rīgas tirgotāju pre-

stižu. Rīgas žāvētie un šķirotie rudzi bija plaši pazīstami, tāpat
tas bija ar liniem, pelniem un sveču taukiem. Rīgas preču labā sla-

va bija latviešu amatu nopelns.

Un Rīgas rāte stingri turējās pie tā principa, ka visām

gākām eksporta precēm jāiet caur latviešu amatu rokām. Tas ne-

tikai deva vienmērīgu kvalitāti, bet arī visa Rīgas ārzemju tirdz-

niecības kontrole atradās rātes rokās. Arī nodokļus bija vieglāki

ievākt, jo tirgotāji un viņu cilvēki pie svēršanas arī netika; svēra

latviešu amati, un tā kā arī noliktavas atradās nevis tirgotāju, bet

liģeru un sāls nesēju pārziņā, tad viegli bija ievākt ziņas par la-

Sasulauks ar Steinhanera dzirnavām
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bības un sāls krājumiem Rīgā. Un rāte par saviem zvērinātiem

uzticības vīriem izraudzīja nevis vāciešus, bet latviešus, un tas arī

ir pilnīgi saprotams. Latvieši bij atkarīgāki no rātes, tur bija rū-

pīgi izlasīts sastāvs un tie arī rātei labāk klausīja kā vācieši. Tā-

dēļ arī rāte labprāt nepielaiž vāciešu iestāšanos šais latviešu amatos.

Un tie arī ir lielākie Rīgas amati. Kaņepāju kūlēju amatā

1709. g. ir 99 vīri, un no Rīgas amatiem viņu pārspēj tikai liģeru
amats ar 119 vīriem; kā trešais nāk sāls nesēju amats. Kaņepāju
kūlēji noteikti pieder pie aroda amatniekiem, bet arī liģeru un sāls-

nesēju liels vairums strādāja pie izejvielu pārstrādāšanas un šķiro-
šanas, un tā tad šo lielos latviešu amatus mēs nebūt nedrīkstam

izslēgt no amatniekiem un pieskaitīt tos transportstrādniekiem, kā

to parasti dara.

Gluži otrādi, tie ir ļoti liela un plaša Rīgas amatnieku daļa, kam

savi īpaši uzdevumi, sevišķi pie eksporta preču apstrādāšanas.
Beidzot arī šais amatos ieiet nevis vienkārši strādnieki, bet

amata saimnieki, kas plašā mērā izmanto algotu darba spēku. Lie-

lākā atšķirība no pārējiem amatiem ir tā, ka šiem amatiem ir stiprs

arteļu raksturs ar solidāru atbildību.

Visi šie amati bija zvērināti amati un savu zvērestu nodeva lat-

viešu valodā, kā tekstus no 1689. g. šeit pievienojam. Tekstus tul-

kojis M. Gertsons, Jāņa skolas skolotājs.

Seko zvērestu teksti.

I. Sa 11 z; trāgc r Ey d.

@3 91. runnaju un frntiru, fa eš eecffcoan to @al§-bragem=2lmniaht,

i'ecffdjan furru e§ efemit u§;em&t§, jjertfcīat, trurot, grjabbtgt; gbobigt un ttffufdjl
foro gribbu turre!jtee§, nei gaur fabu Samanu jeb bferramn=9tanbu jeb u§ sittu

mifi un gellu, mcm nefj gribbu Itft fceetoUtteS, bett to «Sali iidE la&s eejembamJ,
to eecf[d)an neb tabu loiltibu barrifļt gribbu, fom fa*

buē augīuš, metffe&bamS, no nerjroeenu fabu pavt) !pavv Keeffu;

prafftet; jeb 30.ur gitteem prafstet licft, fcrtflu fa§ ļjajleptē top, jeb ņafil'&ptš atr,

un e3 to fajutu jeb ftimantu bahUi; gribb.t cl to tubel un ftnttamu
barriet, un eectfdjan miff.Jtjm leetar>m, jjeetujigi, trutoi; gljobtgt; gfjabbtgt; taisni
unb Hffīrfdļt joro gribbu htrretjtceš. ticf tetfčjam, fa mann ©eeta§ tjaliebš un

minļa ftoafc ©mangeltumS!

Cām. Ger. Prot. B. 11. p. 249. — 250. 29. Apr. 1689.

11. Henffschvvinger Eyd.

Letticē-

(£3 runnaju un fročiru, fa e§ pce. \d)o eecffctjan
tnrrn e§ cifjmu u»jcmts, rjeetifcigi, trurot, gtjobbigi un tiffufc£>i foto gribbu tur*

refjieeš; net) gaur fabtt bamanu, jeb bferrainu !J?aubu, jeb uf stttu atšleecftu toift

jeb gettu, 43ec leem fanneļmm un Sirmeem nefj fabu rotītu barriet. 9leb§ arri»

ugau fabu neļjffieftu fi&tpa licft jeb faiaueft, nebS arri nerjneecfa no to

jemt, un foto Eabu§ ouglu.B barriet, jeb m:cflcbt, bett ta; fa tai 23racfet}fct)anat

ueenaljfaljfs; ticriet un feett gribbu; ticf teefrfjanr, fa monn 3)eeto§ .pallieb§ un

totnja ftočtfc (£toangelūtm§!

Ib. p. 252. — 3.
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111. Ey d des Lig gc r Ambts.

Letticē.

i£B runnoju un ftodru, fa efj pee \dv £tggero4!fmmatu eecffdjcm furru c§

iifemu ufjemt», peeiitjtgi, trutoi, gr/obbigt un ticfufct)i; foto gribbu turreljieeš.
Stei 3aur fabu batoanu; ieb bferamu=3?aubu jeb ufj jittu aifleecftu totefe un gellu,
mann nefj gribbu lift peetoitteeš, foto fabu» oiigluS rrrafleTjoamS, bett pee toiffu
prcfc, fa§ mann ufHfeef)t§ iop, ticf labb pce (šejemfctjanaš, fa pee SfjbotjfdjannS;

.Dotj gribbu flat bubt, un uf culgĢabfdjeem uef)palaiftee3, unb totnjļeem toeeneem

licft ftrabafjt, iaifjnu 2Raf>ru, iltflabb (Scicmbanul, fa

gribbu mdbrofjt; nefj toeennm p«licft, nei otram atraut. 910 net)toeenu bfarramu
Staubu, parp parr teefm ļjrafitet, jeb gaur giiteem profilēt licft gribbu, toiffu fa§

uaļldptg irr; jeb pafldpt* top, un e§ to fajuiu, finnamu barriet un uffafciet, unb

foto eecffd}an toiffofjm fieeinfjm peetiijigi, gjjobtgt, trutoi unb gljabbtgt, gribbu

.ntrrefjteeS. ticf teefdjam, fa mann Seeto» paltebS unb toinja fdjtodtj (štocmge-
Jūtmš!

Ib p. 262. -3.

Bez šiem zvērestiem mēs ķemerejas tiesas protokolos atrodam

vēl dažus latviešu tekstus. Kaņepju kūlēju zvērestu vēlāk papil-
dina ar 9 punktiem, kuri tuvāk nosaka kaņepāju kūlēju pienāku-

mus, šie punkti jānolasa katrreiz, kad kaņepāju kūlēji sanāk kopā
un kad jauni brāļi amatā top uzņemti. Kas šos punktus tulkojis
latviešu valodā, nav zināms. 14. janv. 1709. gadā, kad šos punktus

publicē, Jāņa skolas skolotājs irJohans Bade, kas varbūt ari

tos tulkojis.

Seko teksts (Cām. Ger. Prot. B. 21. p. 117,-119,, 14. Jan, 1709,)

IV. Letticē.

fa fffcrttrtS feto fnrg un pafarga, fas t>etii teem $annep= un

&inno brafereem feto apgrefojaljš, un fatou ©toerefdKm no jem toefjra, fa jufjš

labbi ctbbomatjt, un toeen ftafjtš, fa (£ammer>£eefu \um§ patoefjl.

1. 93ufjfeet jufjS fotou @toerefcf)anu onafcfjtn eebomaljt, un feto uļš nfje fabu

toift abbomafjt, ne eerunnofit lift.

2. 33ut>feet juf)3 ne m'rmafjf fo barriet, iiruš .san*eppeju3 SJunbeS feet,
fa iccm tot}p un no teem tocenš nocet, aplūko, fa tee

t'htft fcrufi cefeti.
3. tee fa§ flappt brjufcf), un aitai fauft iappufdji buijfeet

Infjfoljt ar totnfcf) ©fecbru tur, un toar par labbu ifeeet, un to pafcrm paljr*

jirabat, fa tcš ne bobma; faS to pirgt§ irr, fa totnfd) übent ne irr faputouS.

4. SBufjfeet jup ttru3=®anneppejuš ne mbofjš fumfd)o3 toeetaš feet, fa

\uī)§ toarretjt gaifctjumu rebfefjt, ar tee la&bi irr, un pefjg ne toarreei tfrimnafjt,

iul}§ efjeet tumfuma @ejufd,-.
5. ®ab jut)3 preecffdj fabu @toefct)eneiu ttru§ ftannepejuS eecffd) leelafmr

soimteem feenaljt, ptrmafjf maru ne buljfeoci jcmbt, fa ta pre&e nobracfefa irr, un

iabb attrafta ia&pS.
6. a3itr>feet jurjē Prceffd) fabu @toefd)enefu tiru§ ®an*epeju§ feet, no

un leelaš buntes barriet, un IoS uš @toarru naljf, fa taš paftatoigš trr

un lab§, un ne ofjtra retft, parftrobatam ta,pt§ but}&.

7. 93nr)fcet fobž lai but)t no fa arri no

SSibbfemmeS un itriljt, bet ne eeciid) leeral}m Sunteem feet, fa no toeen

23irfau un par
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8. sßutjfeet jut}£ tot)3 SBi&bfemmeS labM tffult, un tīriet, faS-

flaps trr, ne eeltft

9. M>feet jufjš tor)§ fiimntS, faS %\vti eet, lai bu(}t STlofter jeb'

āßibbfemmeS, lai fabi Bubamt labb tfsfmenget un Tfttftfji, fa totem ne

©roarrafjš eeneftt, fa tfmeftt.

Unb fcfjo rotfm jemmeet toefjra, fa juljS roeenu 3eeniajfjiu un ifimarjgitu

tungfju ne prelti barrait, fa tee, fo§ tabu preet gfjalmibu barriet

tap§ ar leelu un grūtu @obtbu @obit§; un tffatrtS fero preccffcf) to fargajafjS.

Ķemerejas tiesas protokols uzglabājies ari kāds liecinieka zvē-

rests no 1722. g. Šai gadā iet gara sūdzība par dažiem sāls nesējiem,
kas nozaguši maisu sāls. Vainīgo Simonu Apsi (Aps) beidzot

izslēdz no amata, liek viņam pusstundu ar zagto maisu nostāvēt pie
kauna staba, soda ar 15 pātagas sitieniem nu uz V 2gadu iesloga
cietumā.

1722. gada 25. sept. nopratinot lieciniekus, viņiem jānodod se-

kojošais zvērests latviešu valodā.

V. Rota Juramenti.

(£3 runnc un froerc pe £>eu>u mannu sļ'e3titaie, fa efS uf§ tois£eB tfjos» £el)ie§

PefjtS fattra» ef§ efšmi flujeS, effinri, totfmt un tcfļfu un ne

neecfa apfdjleppeš. terjc teel)§am fa man SDeroš r>cultba p<ee Stepju un

(2a>attan fiotfjige un tur muftftige. 2lmen.

Šis teksts tomēr, liekas, nav radies 1722. g., bet ir parastais
liecinieku zvēresta teksts, kuru tiesās lietoja jau ilgus laikus.

Tāpat tas bija ar otru svarīgu eksportpreci — kokiem, šīs

preces pludināšana un novietošana atradās latviešu enkurnieku

amata rokās, kokus šķiroja latviešu mastu šķirotāju amats un lat-

viešu mucu koku šķirotāju amats, bet kokus zāģēja latviešu koku

zāģētāju amats.

Ja mēs vēl šeit pievienojam klāt tos amatus, kas nodarbojas
tirdzniecībā ar mantu transportu: latviešu pārcēlēju amatu, latviešu

važoņu amatu un beidzot latviešu loču amatu, tad mēs skaidri re-

dzam to lielo nozīmi, kāda latviešu amatiem bija sevišķi Rīgas tirdz-

niecībā. šLiatviešu amatu grupa ne tikai skaitliski pārsniedza pā-

rējās Rīgas amatnieku grupas, bet arī viņu saimnieciskā nozīme bija
nesalīdzināmi lielāka, kā pārējo Rīgas amatnieku, jo caur viņu ro-

kām gāja un tie apstrādāja milzīgas vērtības.

Un ja līdz šim Rīgas vēsture šiem svarīgiem amatiem paiet ga-

rām, tos vai nu nemaz neminot, vai arī nostādot vienkāršu transport-
strādnieku lomā, tad to gan varēja darīt līdz tam, kad rakstīja ne-

vis Rīgas, bet Rīgas vāciešu vēsturi. Ja mēs turpretim gribam no-

vērtēt Rīgas amatus pēc viņu saimnieciskās nozīmes, tad mums lat-

viešu eksporta preču pārstrādātāju amati jāliek pirmā vietā.

No transporta amatiem pārcēlējiem bija divējāds uzdevums —

izpildīt cēlēju amatu pār Daugavu un ari pārvest preces uz krastu

no kuģiem, kas parasti noenkurojās Daugavas vidū. Viņu darbs

bija sīki rēgulēts ar taksēm un instrukcijām.
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Važoņu amatu apstiprina 1605. g. 3. jūnijā, šajā dienā Rīgas
rāte izsniedz latviešu važoņiem viņu ģildes un brālības šragas. šīs

šragas nosaka, ka važoņu amatā nevar uzņemt nevienu, <kas pie
kāda pilsoņa vai važoņa nav uzticīgi nokalpojis septiņus gadus par

kalpu. lestājoties tam jāiemaksā desmit dālderu, no kuriem pusi

saņem amatu kungs, otra puse nāk amata lādē, un kuru var izlietot

arī labības krājumu iepirkšanai. Tad viņam jādod amatam vienā

muca alus, viens šķiņķis un maizes cik vajaga, bet nekā vairāk no

viņa nedrīkst prasīt. Visam amatam jāiemaksā Mārtiņos baznīcai

par labu desmit markas. Mārtiņos notiek važoņu ģildes sanāksme

un mielasts, kas velkas ne ilgāk kā divas dienas un kur arī izspriež
visas sūdzības un pārkāpumus. Sveši važoņi nedrīkst ierasties šeit

bez 'kravas, cerot šeit kravu atrast, bet ja tie ar kravu ierodas, tad

tiem ir tiesības arī te kravu iekraut, tāpat kā mums viņu vietās.

Važoņu ģildes locekļiem ir lielākas priekšrocības staļļos, riteņu pirk-
šanā un citur, ikā svešiem, kas ierodas no Viļņas un citām vietām.

Kaņepāju kūlējiem, liģeriem, sālsnesējiem un citiem nav brīv zirgus

pirkt citādi, kā tikai savas mājas vajadzībām. Ģildes locekļiem nav

brīv atņemt otra jau salīgtu darbu, jāklausa, kad pilsēta uzaicina

tos ierasties pilsētas darbā; jāgādā arī par saviem veciem darba

nespējīgiem locekļiem.
Salīdzinot ar iepriekšējām grupām, t. i. pārtikas, apģērba, celt-

niecības, eksporta preču un transporta nozares pārējo Rīgas amat-

nieku skaits ir niecīgs. Šie amati, kas darbojas visvairāk ar koka,
metalla un šķiedrvielu apstrādāšanu, apvieno niecīgu skaitu amat-

nieku, un mēs bieži sastopam amatus, kā biedru skaits svārstās no

2—6, bet šie amati pa lielākai daļai pieder pie privilēģētiem ama-

tiem, kas savās rokās prata sagrābt vadību un ķas pārējos amatus

nostādīja Rīgā pabērņa lomā.

Krogus stadula
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Tomēr ar to nebūt nav teikts, ka katrs amats, kas darbojas šais

nozarēs, būtu vācu amats. Arī šais nozarēs vācu ienācējiem bija jā-

sastopas ar latviešu amatniekiem, kas stāvēja uz augsta līmeņa un

kam bija jau vecas tradicijas un kurus izkonkurēt arī neizdevās.

Sāksim ar tekstilnozari. Šīs nozares izejmateriāls bija tepat uz

vietas, un vietējie lini un kaņepāji bija pamatā vietējai tekstilamat-

niecībai. Audēju māksla latviešu starpā bija labi attīstīta jau

priekš vācu ienākšanas, un latvieši šeit ātri piesavinājās kā ārzemju

stelles, tā ari jaunos audumu veidus, un latvju audējs ari Rīgā no-

stājās vadītāja lomā.

Linu audēju amats bija amats, kur gan bez latviešu amatnie-

kiem bija arī vācieši, bet vāciešu skaits bija mazs, un kaut ari tiem

bija pat dažas privilēģijas, šai amatā tie nespēja konkurēt ar lat-

viešiem, un amats beidzot paliek gandrīz pilnīgi par latviešu

amatu.

Linu audēju pirmās šragas apstiprinātas 1458. g. Tur ir ļoti daudz

garīgo brālību statūtu elementu. Tā ir brālība, kas radīta Svētai

miesai par godu, un viņas sapulces notiek Svētās Miesas dienā, un

šai dienā visiem amata locekļiem jāziedo. Amatā piedalās kā vī-

rieši, tā sievietes, tāpat arī mielastos. Ja vīrs savu sievu atstāj mā-

jās un tā svarīgu iemeslu dēļ nevar mielastā ierasties, tad lai pie-
sūta mājās četras krūzes alus. Ja kāds zellis, kas atrodas uz lau-

kiem, saslimst un vēlētos atgriezties pilsētā, tad tam jāaizdod nau-

da, ar ko atgriezties; šī nauda pēc izveseļošanās jāatdod. Bērniem

nedrīkst liet glāzēs un kannās, bet tiem jādzer no koka kausa. Ja

kāds grib iestāties amatā, tad tam jādod divas mucas alus, sutināts

cepetis, viens šķiņķis un vajadzīgā maize. Nevienam meistaram

nav brīv turēt vairāk kā 4 stāvus un vairāk kā vienu mācekli. Kas

iestājās amatā, tam jāiegūst namnieka tiesības. Aiz šragām pie-
rakstīti klāt tie, kas ziedojuši amatam, un ziedotāji visi liekas būt

latvieši.

Nākošās 1544. gada šragas jau tīri arodnieciskas, un tās mēģina
nokārtot kā zeļļu attiecības ar meistariem, tā ari vācu un latviešu

attiecības amatā.

Pārdaugavas skats
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Te jau skaidri formulēts, ka amata locekļi! ir* kā vācieši, tā

latvieši, bet ne igauņi un leiši, kurus nevar amatā uzjemt ne par

mācekļiem, ne zeļļiem, ne meistariem. Šeit ir skaidri redzams, ka

šai laikā galvenais motīvs ir nevis nācionālais, bet saimnieciskais,
t. i. norobežošanās no konkurences.

Visiem amata locekļiem — kā latviešiem, tā vāciešiem jāiegūst

Rīgas namnieku tiesības, visu meistaru skaits nevar pārsniegt trīs-

desmit. Amatā nevar uzjemt nevienu, kas nav pie šejienes meistara

trīs gadus par zelli nostrādājis, un tam pie iestāšanās amatā jādod
amata mielastam viens šķiņķis, divi gabali žāvētas gaļas, divas de-

sas (no cūkas gaļas), pusvērsis, par vienu marku maize, trīs mucas

alus un amatam piecas markas naudā.

Nav brīv meistariem darbā izbraukt uz laukitem, ne arī turp
sūtīt zelli. Katram meistaram var būt treji stāvi: pašam, zellim un

māceklim. Atraitne var amatu paturēt. Vecākajam zellim, vai tas

būtu latvietis vai vācietis, ir priekšrocība pie iestāšanās amatā.

Nākošās linu audēju šragas apstiprinātas 1625. g. 18. februārī.

Šīs šragas starp 1625.—1644. gadu pārtulko latviešu valodā; un tās

ir vienīgās Rīgas amatu šragas, kas uzglabājušās latviešu valodā un

kopā ar to arī agrākais un plašākais laicīgu rakstu piemineklis.
Interesantas šīs šragas arī profesionālā ziņā, jo tās ir vienas no

plašākām amatu šragām, kur jau cieti reglāmentēts viss amata lo-

cekļu darbs un kas jau stingri noslēdzās pret katru ārējo konku-

renci.

Lai lasītājus iepazīstinātu ar šī dokumenta valodu un raksturu,

pārspiežam šeit pilnīgi šo šragu ievadu un pirmo nodaļu, kur runa

ir par amata personu vēlēšanu.

Burgermeistere und rath schas koninge pils Riga dohde sirmam

ar to skaidre. Pehtz to, ka taO ammatz to linnewehwero< nu scheit

ar wene schrage seuw ifiredczeifi und thas passches ticklab no tho

pasche ammatte ka arriedczan no muse eelickte ammatte kunge,
tas czeniex und gohdiegs kunx Niclaes Barneken und arriedczan tas

gohdiegs kunx Johann Schrotern, eeckschan daudse lehtems ver-

behtereis und exan pastahwiege labbe tehsiebe klathpelickschen

u!3redczeis, tad essem mehO nu mums lickusehe to pattickt und

arriedczan musam ammatte kungam ufilicktz, tade darbe provam

darriet und wūsse, kafi py proyampalliedseschennes wissey drautzier

be jeb ammatte labbums gir, tas ammatz to ufijehmiß sew par labbe,
vvene pūlne pastawiege schrage eestāhdiete sattvvehrt, und tas

ammatz wenan pratan tappis und tad mums prexschan nestcz. Kad

nu wisses tahdes lehtes gattauwas by, gir tas ammatz mums pestai-

gaische und luhgusche, essem mehO pehtz isslassischennes unnd ab-

runnaschen wūsses und ickwens artickel tahs jaunes satvvehrtes

Lchrages, appaxschan py galle eestāhdiete dato, tur exan labbepra-

tiege, ta liedcz mehs to spehke und walle schims eexschan wūssems

punctems jeb gabbalems essem mehs apstiprenais ar schems pehtz-
nahkammems vvardems.

No ißwehleschen unnd czellschen tohs wetzakohs.

1) "VVūsse pirmack bufi ar sinnaschen to ammatte kunge vveno

olderman, dūwwe bysittere und vveno kemmer unnd schriver, kad
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the pirmove tam ammattam diiwwe gadde prehxschan istaweische

gir, und exschan to ammatte kohpan sanahckschen, kattre tan

treschan denam pehtz to svvehte vvassarsvvehtke turrehtz kluhst

estadietz, pehtz wetze eradumme ißwehleht, und ja tam ammattam

pattickte, warthe thos pirmoyes weno jeb wairack wiirß jaune

peyemt.

2) Ta liedcz arriedczan buhß meisterre und selles wene wetze

selle ißvvehleth, katters tems ottrems sellems exan vvūssems patte-
ses vvainems prexan stahw und winge warde runnath warreth. Ja

ohttrahd te selles und meisterre exan tho wehlehschen wenan pratan

nehtohp, buhs the no weene gohdiege ammatte tehse sikirrte tapt.

3) Tades jaunes :Bwehlehtes persohnes bus tam ammatte tehsey

prexan staddiet, exan protocoll eeraxtiete tapt und pehtz at-

trasschen winges lehtes tems pawehletz taptt.
4) Tad buhß tas nohstklustams oldermans liedcz sauwems by-

sitterems und kemmer, pehtz isturreschen to rehkeninge, tho am-

mate lahde unnd paddohm par wiiddelethe raxtiet wene inwentarj

doth, taß gir wene gramate, kur exan raxtietz stawe, kas eyemtz
und ißdohtz gir.

5) Ja tad arriedczan enaidiebe tahß lehkeneschennes pusses nr>

teck, buß the sew ar tese nošķirties liekt, arriedczan tam ammat-

kungam vviirsson tahde egribbehschen tahs pußes runnaschen unnd

adbildeschen darriet parradan buth.

6) Py tho ißwehlehschen und czellschen thos wetzakes

buhß tohs wahtzes, kad the gir notīckusche, packal ne atstath,
beth appaxschan tems klaht ammattems weno wiisse massack aran

thems wahtzems liedcz klath peyemt.
7) Beth kad wairack no skaitieschen tohs \vahtzes gir, buß

liedcz tems wehlehtems buth tiek lab tas oldermans, ka wetzake

selles und ottre, tho apkarth myeschen allaschien turrehtz taptt.

Pirmās nodaļas sestais un septītais pants nosaka vācu amata

locekļu tiesības pie amata personu vēlēšanas, no kā var redzēt, ka

vāciešu šai amatā bijis ļoti maz, un dažreiz pat nemaz, jo sestajā

pantā ir piezīme, ka šīs vācu tiesības — ievēlēt vienu amata personu

Ganību dambis 18. g. s. beigās
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realizē tikai tad, kad kāds vācietis amatā ir. Tā kā amata personu

sarakstos vēlākā laikā mēs sastopam parasti tikai latviešus, tad tas

skaidri norāda, ka vai nu vāciešu amatā nav, jeb to* skaits ir niecīgs.
Otra nodaļa vispirms nosaka, ka meistaru linu audēju amatā

nedrīkst būt vairāk par sešdesmit, kā vāciešu, tā latviešu, bet pus-
meistaru skaits nav aprobežots. Jādzīvo tiem Rīgas pilsētas tiesā.

lepirkšanās amatā noteikta naudā. Pieteicoties jāmaksā viens dāl-

deris amata kungam, eltermanim un vecākiem 15 markas, un mei-

stara darbu uzrādot — 10 markas. Mielasts un iepirkšanās nauda

sanāk 20 dālderu. Amata meistara dēls, ja tas apprec kādu amata

meistara meitu, maksā pusi, bet ja kāds apprec meistara atraitni,
tad jāmaksā 15 dālderi. Var arī iepirkties pusmeistaros ar diviem

stāviem un arī uz vienu stāvu. Priekšroka ir vietējiem zeļļiem.
Trešā nodaļa ir par mācāmiem puišiem. Tos pieņem amatā

kunga klātbūtē uz četriem vai trim gadiem, un tiem jādod galvi-

nieki, kas atbild par zaudējumiem, ja māceklis aizbēg priekšlaikā.
Pēc šī mācības laika tam amata tiesa izdod apliecību, un tas ama-

tam dod mucu alus un trīs markas.

Ceturtā nodaļa par zeļļiem nosaka, ka zeļļi, kas nokalpojuši
divus gadus, var trešā gadā pieprasīt uzņemšanu meistaros. Nav

brīv pāriet no viena meistara pie otra priekš Marijas dzimšanas

dienas, kad ir vislielākais darba laiks. Kad zellis strādā savā maizē,
tas saņem pusi no nopelnītā, kad meistara maizē, tad ceturto daļu,
un ja pilsoņu mājā, tad trešdaļu. Vācu meistari patur trešo daļu,
un divi trešdaļas dabū zellis.

Piektā nodaļa par atraitnēm nosaka, ka tām brīv sava vīra

amatu turpināt, tikai nav brīv pieņemt mācekļus. Eltermanim jā-

palīdz tai uzmeklēt kārtīgu zelli un citus ļaudis.

Desants pār Daugavu 1701. g.
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Sestā nodaļa ir par sanāksmēm, kas paredzētas trīs reiz gada:
Lieldienās, Marijas dzimšanas dienā um Vastlāvjos, bet parasti no-

tiek tikai divreiz. Šīs sanāksmes velkas ne ilgāk kā divas dienas,
tur visiem obligāti jāierodas un kārtīgi jāuzvedas. Soda naudas

savāc sevišķā traukā, un puse no tām paliek amatam, puse pilsētai.

Septītā nodaļa ir par linu audēju darbu. Atļauti ir tikai treji

stāvi, ceturtais izņēmuma gadījumos ar amata kunga atļauju. Nav

brīv braukt uz laukiem strādāt, ne arī turp sūtīt zeļļus. Meistars

var arī tad, kad tam nav pasūtījumu, aust savu audeklu un to pār-
dot. Linu audējiem zivju tirgū pašiem savs galds, kur tie pārdod

savus audumus, un par šo galdu tie maksā 30 marku gadā. Pasū-

tītājam audeklu nodod pēc dziju svara. Eltermanis ar vecākiem

katru mēnesi apstaigā visas darbnīcas un pārbauda, vai audekls

pareizi pieci ceturtdaļas olektis plats un vai pareizi izstrādāts.

Nākošā nodaļa apraksta linu audēju kara pienākumus. Vis-

pirms atzīmēts, ka linu audēji jau priekš Rīgas ieņemšanas 1621. g.

bijusi labi apgādāti ar bisēm (mušketēm) un tie aplenkšanas laikā

„ka vvene godiege wiere sew turreisches prettib tho kartige enaid-

neke gir staweische, und nehvvehns atpackal lehtzis jeb behdsis",
bet tad arī daudz mušketes pazudušas un amatam palikušas tikai

15 gabalas. Rāte pavēl katram savu kara rīkus iegādāties, un tie,
kas to nespēj, var lietāt amata mušketes. No linu audējiem izvēl

vienu ieroču pārzini, visus linu audējus sadala četrās rotās, un

ieceļ četrus rotmeistarus, kas kara lietas saprot, vai par zaldātiem

kalpojuši, kam tad arī amata zeļļi un pieauguši māceķļi kara lietās

jāmāca. Jāņos visiem linu audējiem jāierodas uz manevriem un

pārbaudi, kā tie māk apieties ar mušketēm, garām bisēm un pīķiem..
Manevros tie saņem divas mucas alus. Linu audēji ir atsvabināti

no noziedznieku pavadīšanas uz soda vietu un tie nepieder pie pil-
sētnieku rotām.

Priekšpēdējā nodaļā ir runa par mirušo pavadīšanu, kur jāpie-
dalās visiem amata locekļiem, un par izturēšanos mēra laikā.

Pēdējā nodaļā ir noteikumi par amata lādi, t. i. kasi, ko drīkst

izlietāt tikai vispārības vajadzībām, kā labības un kara rīku pirk-

šanai, un naudu var izņemt tikai vecāko, kasiera un skrīvera klāt-

būtē, kam tas jāpieraksta un jāmin personas, kas bijušas klāt.

„Par to vvingam tad ikgadde 20 mk., vvene pahre kurpe aran

tahs lahdies buth dabboth, ta liedcz arriedczan tam oldermannam

par sauwe raise 18 mk. un vvene pahre kurpe, olderman saimnetze-

ney vvene pahre tuppelle, ickattram bysitteram 6 mr. un vvene

pahre kurpe un tam kemmeram vvene pahre kurpe.".

Parakstītas šīs šragas 1625. g. 18 februārī, un amata priekšgalā
toreiz stāvējusi: Michel Plattonn, oldermans py to lailcķ. Jūrgen

Rauding, bystters. "Berents Puttning, Bysitters. Jūrgens Kaybe,
kemmers. Marten Backits, schrivers.

Ja amatā būtu bijis kāds vācietis, tad šragu sestais pants no-

saka, ka priekšniecībā jābūt kādam vācietim. Vācieti tomērpriekš-

niecība, grūti ieraudzīt, un, liekas, 1625. g. vāciešu linu audēju ama-

tā nav.

Linu audēju amats ir plašākais tekstilās nozares amats, kur

vēl 1709. gadā skaitās 53 meistari.

Pie šīs nozares pieder vēl virvju vijēju amats, kur meistaru
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skaits 1709. g. ir pieci- Šis amats, lai gan pieder pie pritvilēģētiem,
17. g, s. vēl ir latviešu amats, 1709. gadā šī amata locekļi ir Spriksts,

iViēts, Bergs, Neese (Weese), Anuters.

Tekstilnozare tā tad vēl 17. g. s. Rīgā atradās latviešu rokās.

Tas sevišķi izceļas vēl tad, kad šij nozarei pieskaita agrāk minēto

ļoti plašo latviešu kaņepāju kūlēju amatu. Un tas arī saprotams,

ja ņem vērā tās vecās tradicijas, kādas latviešu amatniekiem šai

nozarē bija un ka šai nozarē tie bija paraduši strādāt jau no bērnu

dienām.

Otra tāda nozare, kas latviešiem bija. ļoti tuva un kur viņu

tradicijas ir ļoti vecas, ir koku apstrādāšana. Bez jau agrāk citās

nozarēs minētiem zāģētājiem, mucu malkas šķirotājiem un namda-

riem
— pie šīs nozares pieder mucinieki, virpotāji un galdnieki.

Alus nesēju saraksts rāda, ka latviešu mucinieki 15* g. s. nav re-

tums, un mucinieku šragas mums rāda to pašu neizdevušos 14. g. s.

beigu mēģinājumu izstumt latviešus no muciniekiem un padarīt šo

amatu par vācu monopolu.
Pirmās mucinieku šragas apstiprinātas 1375. g. 9. augustā, un

tur aizliegts pieņemt mācībā latviešus, bet jau 1581. g. 8. jūlijā

šragās par šo aizliegumu nekas nav minēts; tur vienkārši pateikts,
ka amatā jāpieņem cilvēks, kas ir godīga dzimuma, ja tas grib ie-

stāties amatā. Tas nozīmē, ka latviešu tiesības iestāties mucinieku

amatā nav aprobežotas, un 1375. g. aizliegums, kā arī šai pašā
laikā citi aizliegumi, palicis uz papīra un dzīvē reālizēts nav.

Amata šragās starp citu noteikts Rīgas mucas normālais til-

pums. Mucā ieiet 92 stopi, pusmucā 46 un ceturtdaļā 23 stopi, un

ja muca no šīm normām atšķiras vairāk kā par vienu tad

jāmaksā sods.

Virpotāju amats nodibinājās stipri vēlu —
tikai 1637. g., bet

amatu tiesas grāmatās ir uzglabājies kāds komandējums cienīja-
miem virpotāju amata locekļiem un Rīgas namniekiem, no kā re-

dzams, ka šī amata locekļi ir latvieši.

Pie šīs pašas grupas pieder arī ratnieku amats.

Šis amats ir dibināts 1635. gadā, bet viņu šragas nav uzglabāju-
šās, īr uzglabājusies ratnieka Jēkaba Putniņa dzimšanas apliecība,
kas tam bija jāuzrāda pie iestāšanās amata meistaros, ko aplieci-

nājusi Rīgas rāte un kas mums rāda gaiši to sabiedrisko stāvokli,
kāds cienījamiem un ievērojamiem latviešu meistariem toreiz bi-

jis Rīgā.

Ratnieka Jēkaba Putniņa dzimšanas

apliecība.

Mēs, ķēniņa pilsētas Rīgas Livonijā birģermeistari un rāte da-

rām ar šo zināmu visiem un sevišķi tiem, kas šai lietā ieinteresēti.

Pie ļoti cienījama, ļoti. godājama nn augsti dzimuša Gotharda Vel-

liņa kunga un Hermaņa Meinera kunga, mūsu cienījamiem tiesas

kungiem, kā tie mums pēc tam publiskā rātes sēdē apliecināja, iera-

dies personīgi godājamais ratnieks Jēkabs Putniņš no Lipes (Lip-

stiem) Kurzemē, un paziņoja, ka tam ir vajadzīga uzziņa un aplie-
cība par viņa godīgo un kārtīgo dzimšanu.

Šai lietā kā liecinieki ieradās cienījamais un prominentais
(Namhaffte) Indriķis Putniņš mūrnieku meistars un Ansis Lele-
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kungs no Glandorfa muižas Spilvē, abi ticami un liecības spējīgi

vīri, un lūdza viņu liecības tiesā uzņemt un par to izsniegt aplie-
cinātu dokumentu.

Tad minētie liecinieki ar kailām galvām un paceltiem pirkstiem

visaugstākam Dievam zvērot apliecināja un teica, ka tiem ir zi-

nāms, ka lūdzējs ir no sava tēva Anša Putniņa un mātes Annas

svētā laulības kārtā godīgi un kārtīgi radīts un dzimis.

Indriķis Putniņš stāsta, ka tas tiešām zinot, ka Jēkabs Putniņš

no precētiem krietniem ļaudīm svētā laulības kārtā godīgi un kār-

tīgi dzimis. Viņa tēvu sauc Ansi Putniņu un māti AnnuL Tēvs esot

Lipstos bijis stārasts un galdnieks, un liecinieks esot ar lūdzēja
tēvu zem viena kunga muižnieka Lippes dzīvojuši. Lūdzējam bijis
vēl viens brālis Mačus, kas vecāks par viņu. Pie viņiem esot tāds

ieradums, ka tiem nav brīv ātrāki saieties, kamēr mācītājs tos

nav salaulājis.
Ansis Lelekungs apliecināja to pašu. Viņš gan neesot bijis

iūdzēja vecāku laulībās, bet pēc laulībām esot tais pašās mājās uz-

turējies. Viņa vecākus visi ļaudis turējuši par godīgiem un kārtī-

giem cilvēkiem un ar lūdzēja dzimšanu viss esot kārtībā; tādēļ
arī par lūdzēja godīgo un kārtīgo dzimšanu nav ko šaubīties.

Kad tas viss mūsu tiesas priekšā bija augšā minētā kārtā no-

ticis, un par to lūdza izsniegt apzīmogotu dokumentu, tad mēs,

izpildot savus amata un priekšniecibas uzdevumus, to lūdzējam ne-

varējām liegt.

Tādēļ arī griežamies pie visiem un katra, kam šī apliecība tiks

uzrādīta, ar laipnu lūgumu, šai mūsu izdotai apliecībai pilnīgi ti-

cēt, un ar visu labu rekomendējam Jēkaba Putniņa godīgo un kārtī-

go dzimšanu un pavēlam viņam neliegt uzņemšanu amatos, cunftēs

un ģildēs. Ar to pašu cienību apsolāmies līdzīgos gadījumos kat-

ram atbildēt.

Dzegužu kalns
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Apstiprinot šo apliecību, piekaram mūsu pilsētas zīmogu. No-

ticis un dots Rīgā 5. decembrī pēc mūsu Pestītāja un svētudarītāja
žēlastības pilnas dzimšanas 1637. gadā. (šī dokumenta attēlu

skat. „Senatne un Māksla" 1937. g. Nr. L).

Rīgas latviešu vēsturē šim dokumentam ir ārkārtīgi liela vēr-

tība. Tā ir dzimšanas apliecība, ko Rīgas rāte izdevusi dzimteilvēV

kam un ar kuru tā pavēl Uzņemt to ģildē un amatā- Un arī mūr-

nieks Indriķis Putniņš, kā to rāda viņa tituli, ir Rīgas namnieks un

ģildes loceklis, un mūrnieku amats tā tad 17. g. s. pieder pie Mazās

ģildes. No latviešu dzimšanas apliecībām uzglabājusies vēl kalēja
Jēkaba Kaļļa dzimšanas apliecība, kas tomēr pārliecību par šī Kajļ-

ļa piederību pie Mazās ģildēs nedod. (Sk. J. Straubergs. Rīgas lat-

viešu nācionālās cīņas 18. g. s., 18. 1. p.)

Galdnieku amats arī organizējas tikai 16 g. simtenī. Šī amata

šragas, kas apstiprinātas 1541. gada 2. aug., nav cēlušās Rīgā, bet

Rīgas galdnieki tās1 pārņēmuši no Rēveles galdniekiem un tā tad

maz atspoguļo vietējo dzīvi. Līdz šo šrāgu apstiprināšanai esot bi-

jis tā, ka katrs meistars strādājis par sevi un esot šeit ieradušies kā

ārzemes, tā vietējie galdnieki un pieņēmuši zeļļus un mācekļus, bet

nekā nemācījuši. Tad galdnieku meistari 1335. gadā sūtījuši uz

Tallinu pēc šragām un tās saņēmuši. Nācionālu aprobežojumu šra-

gās nav un 1709. gada sarakstā ir daudz latviešu galdnieku.

Ādu rūpniecībā mēs sastopam Rīgā ādmiņus, sedliniekus un jost-
niekus. Lai gan ādmiņi Rīgā sastopami agri, tomēr par viņu orga-

nizāciju nekādas ziņas nav uzglabājušās. Kaut arī, piem., kurpnie-
kiem pašiem ir sava mītuve un tie paši sev min ādas, tomēr ir arī

norādījumi uz profesionāliem ādmiņiem. Ir iespējams, ka šai no-

zarē darbojās latvieši.

Ādmiņu amats kā zamšas izstrādātāji nodibinājās tikai 16. g.

simteņa beigās, un viņu šragas apstiprinātas 1579. g. 9. maijā. Pā-

rējie ādmiņi paliek vēl neorganizēti, bet 1709. g. mēs ādmiņus jau
atrodam apvienotus vienā zamšas un baltās ādas izstrādātāju ama-

tā, un viņu skaits ir 6.

Sedlinieku amatā 1709. g. ir 11 meistaru. Sedlinieku amats no-

dibināts 1619, g. 17. maijā. Šo amatu šragās nācionālu ierobežo-

jumu ņav.

Ļoti liela dažādība ir metallu apstrādāšanā. Šeit amatnieki

sadalās jau diezgan agri šaurās specialitātēs. 1709. gada sarakstā

mēs sastopam: kannu lējēju amatā 5 locekļus, skārdnieku 3, naglu

kalējus 4, tad nāk varkaļi, nažu kalēji, šķēpu kalēji, lējēji — kopā
16 locekļi, smagie kalēji 13, smalkie kalēji 23 un beidzot latviešu

smago kalēju 12 locekļi.

Sākumā ir tikai viens kalēju amats, kas apvieno visas speciāli-
tates un arī visas tautības. Šī amata šragas apstiprinātas 1382. g.

16. oktobrī. Vispirms tās nosāka, ka kalēji drīkst kalt tikai labu

dzelzi, ka amata vecākajam jāpārbauda loceķļu darbs, ogles jāie-

pērk mucām-. Vēlākos šragu ierakstos jau ir noteikumi par meistar

ra darbu smagajiem kalējiem, smalkajiem kalējiem un nažu kalē-

jiem; vēlākos ierakstos arī varkaļiem, šķēpu un bruņu kalējiem,
kā arī noteikums, ka kalps (zellis) nedrīkst strādāt uz pusēm, un

kalpus var pieņemt tikai uz pusgadu.
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Nākošās kalēju šragas ir no 1578. g. Te ir atkārtoti noteikumi

par meistara darbu dažādās amata speciālitātēs, un 16. g. s. beigās
vēl visi kalēji apvienoti vienā amatā. Par amata mācekļiem var

pieņemt vāciešus, zviedrus, igauņus un latviešus, kas godīgi dziV

muši. Ārpus šī amata atrodas latviešu kalēji, kuru skaits nedrīkst

pārsniegt sešus un kas nedrīkst vācu kalējiem atņemt viņu zeļļus

un tiem arī jāgādā, ka kopā ar tiem priekšpilsētā neapmestos „zaķi".
Tā tad kalēju amatā latvieši bija paturējuši savus meistarus priekš-

pilsētā, un tiem bija iespējams iestāties arī pārējos kalēju amatos.

Pie metalla izstrādājumiem pieder arī rotas lietas, ko gatavo

vispirms zeltkaļi. Zeltkaļu amats noorganizējās Rīgā pirmais, un

viņa šragas apstiprinātas jau 1360. g. 25. janvārī:. Tās ir pirmās

profesionālās šragas, kas aizņemtas no Lībekas, un tādēļ vietējos

apstākļus atspoguļo maz. Nav šajās pirmajās šragās arī nācionālu

norobežojumu, un amats nav noslēgts, tā kā latviešu zeltkaļi va-

rējuši pirmajā laikā darboties: resp. latviešu saktu kalēju amatam

sākumā nav liegti arī sudraba un zelta darbi.

Bet jau 1542. g. 23. jūnijā šragās redzama stingrāka vēlēšanās

norobežoties no latviešiem un šo bagāto amatu padarīt par vācu

monopolu. Šīs šragas noliedz pieņemt amatā mācekli, kā tēvs un

māte nebūtu vācieši. Tomēr līdzās šim amatam vēl 16. g. s. pastāv
latviešu jostnieku un latviešu saktu kalēju amats, kam ir tiesība

ne tikai gatavot jostas un saktas, bet šis savas gatavotās jostas,

saktas, saspraudites un gredzenus pārdot savos veikaliņos.

Pārskatot Rīgas amatniecības attīstības gaitu, mēs redzam se-

kojošo: pretēji vācu tirgotājiem, kas atrada šeit Rīgā auglīgu ze-

mi un kam izdevās sagrābt savās rokās ne tikai Rīgas un Livonijas

monopēlu, bet arī plašu Krievijas un Lietuvas tirgu, vācu amatnie-

ka gaitās Latvijā tik sekmīgas nav bijušas. Rīgas amatniecībai ne-

bija tā plašā vēriena, kāds bija Rīgas tirdzniecībai: amatniecība

bija domāta un ražoja gandrīz vienīgi vietējo vajadzību apmierinā-
šanai. Taču arī šais šaurajos rāmjos tai neizdodas nekad visu amat-

niecību monopolizēt. Vācu amatnieks, ierazdamies Latvijā, šeit sa-

stop jau latviešu amatniecību, kas stāv uz augstas pakāpes, kam ir

vecas tradīcijas un kas jau piemērojusies zemes un viņas iedzīvotāju

prasībām. Visās plašākās amatniecības nozarēs vācu ienācējs nav

spējīgs konkurēt ar latviešu amatnieku, un vācu amatnieki sekmī-

gu darbajauku atrod tikai tais nozarēs, kas saistītas ar vietējo vāv

cv šauro aprindu dzīvi, un amatos, kur tiešām bija vajadzīga Eiro-

pas skola. Mēģinājums monopolizēt vāciešu rokās vairākus amatus

un nepielaist tur latviešus 14. g. s. beigās, kas radās Hanzas ietek-

mē, beidzās ar neveiksmi, un latviešu amatnieki paliek Rīgā par
amatniecības pamatu, bet vācu amatnieki bija tikai Rīgas amatnie-

cības plāna virskārta. Tas sevišķi dūrās acīs tad, kad mēs sākam

apskatīt amatniecības sastāvu pēc atsevišķām nozarēm, un izrādās,
ka vācu amatnieki ir paspējusi savās rokās saņemt ļoti šauras un

speciālas amatniecības nozares. Visas plašākas nozares —kā pār-
tikas, celtniecības, transporta, ekspedīcijas, eksporta preču apstrā-
dāšana tekstilrūpniecība paliek gandrīz pilnīgi latviešu rokās un

arī pārējās nozarēs tie uztur savas pozicijas. Pat 18. gi si, kad Rī-

gas amatniecībā iestājās vācu amatnieku diktātūra, tie nav spējīgi
latviešus izspiest no daudzām amatniecības nozarēm, un tik svarjī-
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gas nozares, kā koku apstrādāšana un šķirošana eksportam, paliek
latviešu rokās.

Arī pašu pirmo amata organizāciju raksturs ir pirmajā laikā

citāds. Tās vēl nav slēgtas organizācijas, kas var saņemt savās rc*-

kās monopolu, un viņu uzdevums ir gādāt par amata ētikas pacel-
šanu un arī amata ražojumu kvalitātes pacelšanu, kā arī kalpu

(zeļļu) algu un darba rēgulēšana. Daudz uzmanības piegriež biedīrū
sabiedriskās un garīgās dzīves veidošanai pēc garīgo brālību pa-

rauga. Amati cenšas ievilkt sevī visus amatniekus un tādēļ arī lie-

kus šķēršļus pie iestāšanās amatā neliek.

16. g. s. amatiem izdodas noslēgties un saņemt savās rokās mo-

nopolu. Kopā ar to izbeidzas amatu tālākā paplašināšanās un sāk

likt visādus šķēršļus iekļūstot amatā. Šragās jau parādās noteiku-

mi par priekšrocībām tiem, kas prec amata atraitnes un meitas,

paaugstinājās iestāšanās maksas, pagarina mācekļu un zeļļu mācības

laiku, arī meistara darbi paliek sarežģītāki un 16. g. s. beigās laba

daļa amatu jau ir noslēgtas cunftes. No tā cieta arī un

pamazām 17. g. s. latviešus sāk spiest ārā no cunftes amatiem un

18. g. s. cunftes amati noslēdz latviešiem savas durvis. Latviešu

ierobežojumi amatos izauguši pakāpeniski un savu augstāko pakā-

pi sasniedz 18. g. s.

Amatu tālāķā izveidošanās un noslēgšanās cunftēs stāv ciešā

sakarā ar kādu citu parādību, t. i. ar amatnieku apvienošanas Ma-

zajā ģildē un amatnieku cīņu par politiskām tiesībām un privilēģi-

jām Rīgā.

Zemnieku māja Sarkandaugavā
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Rīgas skats 1775 g.

IV. nodaļa

Rīgas Lielā un Mazā ģilde

Vienkāršā Rīgas satversme: komūna un viņas vēlēta rāte pa-

liek par Rīgas satversmes pamatu ilgus laikus. Tikai Rīgai augot,
komūna pamazām zaudē savu varu, un vara pāriet vairs nevis vē-

lētās, bet jau ar kooptāciju papildinātas rātes rokās. Pieaugot
Rīgas iedzīvotāju skaitam, komūna un viņas pilnas sapulces nav

vairs elastīgs aparāts, un rāte savu lēmumu apstiprināšanai sāk

griezties nevis pie visas komūnas, bet pie spēcīgākām Rīgas namnie-

ku organizācijām, kas ar laiku sāk sevi arī uzskatīt par pilntiesīgām
komūnas pārstāvēm. Tomēr šī griešanās pie zināmām sabiedriskām

organizācijām, nav nekur Rīgas satversmē akceptēta, un tā notiek

mājas kārtībā, ko rāte visos gadījumos neuzskata par obligātu.
Svarīgākos gadījumos rāte atgriežas pie vecās konstitūcijas un

savus svarīgākos lēmumus vēl 16. g. s. liek apstiprināt pilnai nam-

nieku sapulcei, kas sapulcējas pie rātsnama, šādu namnieku sa-

pulci pie rātsnama rāte grib sasaukt 1569. gada janvārī. Tādā pa-
šā komūnas sapulcē, 1556. gadā, piedalās kā tie namnieki, kas ir

abu ģilžu locekļi, tā arī tie, kas nav ģilžu locekļi, un nolemj
atsacīties no virsbīskapa un neatzīst viņu par Rīgas kungu. Tāpat
ir arī runa par komūnas sapulci, kur piedalās kā vāci, tā nevāci.

Tas skaidri to, ka līdz 16. g. s. beigām vecā satversme ir spē-

kā, kur gala vārds pieder visai Rīgas komūnai neatkarīgi no tā,
vai tie ir ģildes locekļi, vai nē, un vai tie ir latvieši, vai vāciešj,
bet to izlietā tikai ļoti svarīgos gadījumos. Par oficiālām kārtu

iestādēm ģildes atzīst tikai Severma kontrakts 1589. gadā, bet līdz

1589. g. satversmei ģiJžu līdzdarbība nav nekur oficiāli noteikta,
to līdzdarbība ir neoficiāla, un rāte vajadzības gadījumos griežas

pēc akcepta ne tikai pie ģildēm, bet arī pie citiem, kā, piem., pie

mācītāju apspriedes un Melngalvju kompānijas.
Tas norāda uz lielu nenoteiktību Rīgas satversmē šai laikā, kā

arī uz to, ka Rīgā sabiedrisko spēku diferencēšanās notikusi pa-

mazām un pakāpeniski. Bet kā šī Rīgas iedzīvotāju sabiedriskā

diferencēšanās notikusi, par to mums ziņu ir ārkārtīgi maz un tur,

kur mums jārunā par sabiedrisko iestāžu izveidošanos, mums nav

gandrīz nekādu datu. Pie tādām sabiedriskām iestādēm pieder
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Lielā un Mazā ģilde, kas no zināmiem sīkiem un pavisam cita rak-

stura pilsonības veidojumiem izauga par Rīgas kārtu iestādēm.

Kad jārunā par šo abu ģilžu izcelšanos, tad parasti ieiet visādu

minējumu pasaulē, kas nekādas skaidrības visā šai lietā neienes.

Visnaivākā ir hipotēze, ka Lielā un Mazā ģilde cēlušās no

Minsteres un Sēstas istabām, kur jaunie vācu ienācēji Rīgā mēdza

sapulcēties — vienā tirgotāji un otrā amatnieki. 13. g. s. par pro-
fesionālām amatnieku sanāksmēm grūti runāt, jo amatnieku orga-
nizēšanās Rīgā notiek daudz vēlāk un politiskās lietās amatnieki un

viņu ģilde aktīvi sāk darboties līdzi tikai 16, g. s.

Tādēļ arī nekas cits neatliek, kā atgriezties pie tiem nedau-

dziem faktiem, kas mums ir uzglabājušies par šo ģilžu vēsturi.

Pirmo reiz mēs Sēstas istabu sastopam dokumentos 1330. gadā,
kad Rīgas komūna notur šai Sēstas istabā savu sanāksmi un lemj

par Rīgas padošanos. Tomēr rāte savu apspriedi ar ievērojamiem

pilsoņiem un garīdzniecību, kam jāapstiprina it kā komūnas lē-

mums, uztur Doma klostera telpās, bet ne Minsteres istabā. Pirmo

reiz Minsteres istabu min 1353. gada 2. februārī, kad ordeņa mestrs

atdod atpakaļ Rīgas pilsētai un rātei divas istabas — Minsteres un

Sēstas, ko ordenis pilsētai bija atņēmis 1330. gadā, un paziņo, ka

ordenis izpirkšanas naudu par šīm istabām saņēmis un tās pāriet

pilnīgā pilsētas īpašumā.
Šie pirmie ieraksti mums noskaidro šo namu raksturu, kurus

sākumā sauc par Minsteres un Sēstas istabām, bet vēlāk par Lielās

un Mazās ģildes namiem.

Šie nami ir pilsētas komūnāls īpašums, kur komūna notur sa-

M. ģildes vecā ēka
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vas sanāksmes; kā pilsētas īpašumu to noņēmis ordenis, pilsēta
šos namus no ordeņa atpērk, un tie paliek pilsētas pilnā īpašumā.

Sekojot tālākai šo namu vēsturei izrādās, ka šo savu pirmat-

nējo raksturu tie nezaudē arī vēlāk un paliek visu laiku pilsētas

īpašumā kā pilsētas komūnālas ēkas. Bez šo ēku tiešā uzdevuma

— būt par namnieku sapulces vietām, šos namus pilsēta izlietā ci-

tiem uzdevumiem: tās izlietā kā labības noliktavas, tur mitinājās
no laukiem iebēgušie bēgļi, tur vienu laiku notur latviešu draudzes

dievkalpojumus. Par ģilžu namu pārbūvi lemj rāte un pārbūves
un jaunizbūves izdevumus sedz no komūnāliem līdzekļiem. Arī ta-

gadējie ģildes nami ir celti par Rīgas komūnāliem līdzekļiem un tie

bija Rīgas komūnālie īpašumi, un tie tikai ar dažādām stipri aiz-

domīgām kombinācijām bija pēdēja laikā izslīdējuši no Rīgas pil-
sētas rokām. Tāds pats Rīgas komūnāls īpašums bija vēl 18. g. s.

Jaunais nams — tagadējais Melngalvju nams.

Nams visu laiku atradās rātes un pilsētas komūnas rīcībā un

pēc tam, kad Rīgas komūna sadalījās kārtās, abu ģilžu nami bija
abu Rīgas namnieku kārtu resp. ģilžu pilsonības īpašumi un Lielās

ģildes nams bija korroborēts uz Lielās ģildes pilsonības vārda vēl

līdz 1924. gadam. Tā tad namu saimnieks bija arvienu Rīgas pil-
sētas komūna resp, šīs komūnas sastāvdaļas.

Bet šais namos bija arī piedzīvotāji: garīgas brālības jeb ģil-

des, kas pēc savas būtības bija pilnīgi privātas organizācijas, kam

nekāda tieša sakara ar Rīgas saimniecību un pārvaldi nebija, bet

kas prata sev iekarot ļoti svarīgu sabiedrisku stāvokli un pilnīgi
turēt savā ietekmē pilsētas kārtu iestādes, lai gan pašām tām ne-

bija nekādas tiesības lemt par pilsētas lietām.

Ja skaidri nenosprauž robežas starp privātām ģilžu brālībām

un oficiālām pilsētas kārtu iestādēm — ģilžu pilsonībām, tad dabūt

skaidrību Rīgas Lielās un Mazās ģildes vēsturē ir neiespējams, un

tas gandrīz arvienu notiek, ja runā par šīm ģildēm vispārīgi, jaucot

kopā ģilžu pilsonību ar ģilžu brālībām.

Ģilžu pilsonība ir komūnas daļa, kurā rāte ieskaita katru Rīgas

iedzīvotāju pēc tam, kad tā pati rāte piešķīrusi tam namnieka tie-

sības, un nevienai ģildei nav tiesības neuzņemt savā pilsonībā šos

rātes uzņemtos namniekus, un tā tad ģilžu pilsonības sastāvu no-

saka rāte, un ģildēm tur nekādas teikšanas nav. Ģilžu pilsonības
tad arī reprezentē pilsētas komūnu un tikai pie šīm pilsonībām rā-

te griežas tais gadījumos, kad kāds rātes lēmums jāakceptē visai

pilsonībai.

Ģilžu brālības turpretim savu sastāvu papildina pašas, un var

arī atteikties uzņemt par brāli ģildes pilsonības locekļus. Ģilžu
brālībām gan nav tiesības par brāli uzņemt personas, ko rāte nav

uzņēmusi ģildes pilsoņos, bet viņa var no šiem pilsoņiem brāļus uz-

ņemt ar izlasi. To sevišķi praktizēja Lielā ģilde 19. g. s., kad sā-

kās latviešu un krievu tirgotāju ieplūdums Lielās ģildes pilsonībā
un Lielās ģildes pilsonība sāka zaudēt savu vācisko raksturu. Tai

pašā laikā Lielās ģildes brālība atteicās uzņemt šos sveštautiešus

savā saimē, un ap gadu simteņa vidu tikai mazākā daļa ģildes pil-

soņu bija ģildes brāļi. Bet arī agrāk ģildēs bija tā sauktie „ķēķa
brāļi", kas, būdami ģilžu pilsoņi, nebija ģilžu brāļi.

Cik arī abi ģilžu institūti, pilsonība un brālība, nebūtu dažādi
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savā būtībā, tomēr savā darbībā tie ļoti sakļaujas kopā, un brālība

tur pilnīgi savās rokās pilsonības vadību, un uzurpē pilsonības tie-

sības, atstājot pilsonībai tikai tīri formālas tiesības.

Jautājums, kā cēlušās un izaugušas ģilžu brālības, ir vēl pilnīgi
nenoskaidrots. Skaidrs ir viens, ka šīs brālības no sākuma bijušas

garīgas brālības jeb ģildes un no sākuma kalpojušas vienīgi sabie-

driskiem un garīgiem mērķiem. Visas pazīmes dod iemeslu do-

māt, ka abu ģilžu brālības ir cēlušās no Svētā krusta brālības, kas

dibināta 1252. gadā. Uz to norāda abu ģilžu statūti, kur uzglabāju-
šies daudz Svētā ikrusta brālības statūtu elementu un ir iespējams,
ka pazudušie Mazās ģildes statūti ir vienkārši šīs Svētā krusta brā-

lības statūti.

Par Svētā krusta brālības darbību mums nekādas ziņas nav

uzglabājušās, nav zināms arī, no kādām aprindām viņa sastādīju-

sies, bet ir pilnīgi iespējams, ka šī pirmā garīgā brālība aptvēra

plašas Rīgas iedzīvotāju aprindas no visiem iedzīvotāju slāņiem.

Rīgas pilsētas īpatnējais stāvoklis piespieda Rīgu jau stipri agri

rūpēties par plašākām sabiedriskām telpām. Sevišķi tas bija ne-

pieciešams daudzo krusta karotāju novietošanai, un šīs krusta ka-

rotājiem celtās ēkas varēja arī izlietāt vispārējām pilsoņu un viņu
sabiedrisko organizāciju sanāksmēm.

Tā komūnu sapulču vietas palika arī par pirmās garīgās brā-

lības Svētā krusta ģildes sanāksmes vietām. Bet jau 13. g. s. pašā
šai garīgajā brālībā noliek zināma diferencēšanās, un bagātākie un

ievērojamie pilsoņi sāk savas sapulces noturēt atsevišķi jau tā sauk-

tā Minsteres istabā. Tā kā bagātākie Rīgas namnieki bija tirgo-

Minsteres zāle L. ģildē
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tā.ji, tad arī Minsteres istabas vairākums, liekas, ir bijuši tirgotāji.

Turpretim vienkāršā tauta un amatnieki paliek Sēstas istabā.

Kā pirmā sadalījuma pamatā ir sociālais stāvoklis, to mēs re-

dzam arī vēlāk. Nekad Lielās ģildes vai Minsteres istabas locekļi
nav atzinuši Mazās ģildes vai Sēstas istabas locekļus sev līdzīgus.

Pirmajos 1502. g. Rīgas policijas noteikumos vienkāršo tautu

un amatniekus stingri atšķir no tirgotājiem apģērba noteikumos,
tāpat arī nekad nebija atļauts Mazajā ģildē rīkot tikpat lepnas vie-

sības kā Lielajā ģildē; Lielās ģildes locekļiem nav brīv apmeklēt
Mazo ģildi, un 1502. g. policijas noteikumi kā sevišķu privilēģiju
atvēl Mazās ģildes eltermaņiem un vecākiem nēsāt tādu pašu ap-

ģērbu, kā parastiem Lielās ģildes brāļiem. Tāpat arī rātes jaunos

locekļus vēlēja tikai no Lielās ģiides. Bagātākais Rīgas amats,

zeltkaļi, arī piederēja nevis pie amatnieku ģildes, t. i. Mazās ģildes,
bet pie Lielās; un pilsētas ierēdņi bija sadalīti divās daļās: visi

augstākie ierēdņi, mācītāji un literāti ietilpa Lielajā ģildē, turpre-
tim zemākie ierēdņi Mazajā ģildē. Šis Rīgas namnieku sadalījums
trīs grupās: 1) rātes kungi, 2) ievērojamie pilsoņi un tirgotāji,

3) vienkāršā tauta un amatnieki — ir ļoti vecs dalījums, ko sākumā

reprezentē rāte, Minsteres un Sēstas istabas, vēlāk rāte, Lielā ģil-
de un Mazā ģilde un viņa pamatā un sākumos ir nevis profesionālais

princips bet sadalījums trīs kārtās, kas sociāli stāv viena pār otru

augstāk, un šis dalījums vispirms visā Rīgas sabiedrībā, bet pēc
tam vācu sabiedrība noturas vēl 19. g. s.

Rīgas pilsoņu dzīves vadītāja, saprotams, ir ievērojamo pilsoņu
un tirgotāju grupa, kas no sākuma apvienojas Minsteres istabā un

vēlāk Lielajā ģildē. Tirgotāji bija tie, kas Rīgā nodibināja faktori-

ju, tirgotāji pirmie ieradās Latvijā, tirgotāji kā atsevišķa vienība

piedalījās cīņās par zemes iekarošanu. Rīgas dzīvības nervs bija
tirdzniecība un no tirgotājiem atkarājās Rīgas labklājība. Tādēļ
arī tirgotāju vadītāju loma ir pilnīgi saprotama.

Mums nav uzglabājušās nekādas ziņas par to, kā Minsteres

istaba izdalījās garīgo brālību laikmetā no pārējās pilsonības, bet

šeit viens no svarīgākiem iemesliem, šķiet, ir bijusi nepieciešamība
noturēt kopīgas apspriedes ar Vācijas tirgotājiem un kopā ar tiem

arī pavadīt vakarus pie alus kausa. Ārzemju tirgotāji, kas Rīgu

izmantoja kā faktoriju, Rīgā nejutās svešnieki, bet kā savās mā-

jās, jo tie faktiski pārvaldīja Rīgas tirgu. Un Minsteres istaba

pretēji~l3ēstas istabai, nebūt nebija tikai Rīgas namnieku iestāde,

tur pilnas tiesības baudīja arī ārzemnieki. Šo privilēģēto stāvokli

ārzemju tirgotāji patur arī tad, kad 1354. gadā nodibinājās jau

Skats Pārdaugavā
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oficiāla tirgotāju kompānija, ko uzskata par Lielās ģildes sākumu.

Arī to nodibina vietējie tirgotāji kopā ar ārzemju tirgotājiem. Un

ārzemju tirgotāji to arī uzskata par savu interešu aizstāvi Rīgā, jo
vecākie raksti, kur minēta Lielā ģilde, ir ārzemju tirgotāju raksti

ar lūgumu aizstāvēt viņu intereses Rīgā.

Lielā ģilde turpina pirmo Rīgas tirgotāju tradicijas arī mili-

tārā ziņā. Lielās ģildes vecākos mēs sastopam bieži Rīgas kara

spēka priekšgalā, un kad ordeņa mestrs grib doties cīņā pret poļiem
un ķeceriem, viņš uzaicina Rīgas Lielo ģildi šai kara gājienā pie-
dalīties. Turpretim tā loma, kāda 15. g. s. Lielai ģildei ir pilsētas
pašvaldībā, paliek vēl pilnīgi neskaidra, un 1354. gada statūti, ko

parasti uzskata par pirmajiem Rīgas Lielās ģildes statūtiem, arī ne-

kādas skaidrības nedod.

Tie ir tirgotāju kompānijas statūti, kas nodibinājusies 1354. g.

un savam namam un šī nama kompānijai devusi nosaukumu: tirgotā-

ju kompānijas sēta. Lielās ģildes namam jau bija nosaukums: Min-

steres istaba, un šo nosaukumu dokumentos sastopam kā 1353., tā

1366. gadā, tā tad šai mājai nekāda nosaukuma nevajaga. No tālā-

kiem statūtu pantiem ir redzams, ka māja atradusies pie tirgus lau-

kuma, tā tad māja, par iko šeit runā, nav vis Lielās ģildes nams, bet

Jaunais nams, tagadējais Melngalvju nams.

Statūti savā pirmā daļā līdzīgi Svētā Krusta brālības statūtiem,
kur vēl plašāki izstrādāti noteikumi par uzvešanos sapulcēs. Bet

kopā ar to mēs tur sastopam noteikumus par dejošanu kā pašā

namā, tā arī uz tirgus laukuma, par spēlēšanu v. t. t-, kas nebūt ne-

atgādina vairs solīdo Rīgas Lielo ģildi, kur sapulcējās solīdākie, ie-

Rīgas plāns 17. g. s.
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vērojamākie un vecākie Rīgas pilsoņi, bet jau dejas lokālu, kur sa-

nāk vairumā jauni ļaudis.
šo tirgotāju kompāniju resp. sētu uzskatīt par Minsteres istabu,

vēlāko Lielo ģildi, nav iespējams. Tā darbojas citā telpā un tās

raksturs arī pavisam cits, un tā tad 1354. gada tirgotāju kompāni-
jas šragas nav arī pirmās Lielās ģildes šragas. Lielā ģilde tomēr

ir garīga brālība, bet ne izpriecas biedrība, un viņas pirmatnējie sta-

tūti un gars ir vislabāki uzglabājies 1425. g. pie Lielās ģildes nodi-

binātajā „galda ģildē" (Tafelgilde), kas apvieno tiešam visus ievē-

rojamos Rīgas pilsoņus, rāti un birģermeistarus neizslēdzot, kur

ietilpst kā brāļi tā māsas un kas pilnā mērā uzglabā visus vecos

garīgo brālību principus, kam vēl pievienojas klāt nabagu apgādā-
šana. Necik ilgi priekš šīs galda ģildes dibināšanās notiek arī

1416. g. Melngalvju kompānijas dibināšana un 15. g. s. sākumā tais

aprindās, kas pulcējas ap Lielo ģildi, notiek dažādas pārgrupēšanās.
Šo momentu mēs varam arī uzskatīt par laikmetu, kad notiek Lielās

ģildes izveidošanās, ikā mēs to sastopam vēlāk.

Šai laikmetā no vecās Minsteres brālības un 1354. g. kompānijas

izveidojas: 1) Lielās ģildes brālība, kas cenšas sevī apvienot pēc

iespējas visus tos Rīgas namniekus, kas nāk no tirgotāju un citu

ievērojamo pilsoņu aprindām un kas sastāda Lielās ģildes pilsonību.
Viņu uzdevums ir nodrošināt šai pilsonībai namnieku pārtiku un

sevišķi monopolu tirdzniecībā, kā arī alus darīšanā, un sasniegt to,
lai brālības vecajie varētu reprezentēt Lielās ģildes pilsonību. Tā-

lākais mērķis jau bija palielināt savu ietekmi uz Rīgas saimniecisko

un politisko dzīvi.

2) Pie Lielās ģildes nodibinātā „galda ģilde" turpina vecās Min-

steres istabas garīgās brālības tradicijas, nododoties tikai speciāli

garīgiem mērķiem un labdarībai.

3) Melngalvju kompānija, kas tagad izveidojas par tirgotāju

zeļļu kompāniju, turpina savu gaitu pirmā laikā stiprā Lielās ģildes
aizbildniecībā.

Un 1354. gada Jaunā nama tirgotāju kompānijas statūti rāda,
ka pagāja diezgan ilgs laiks, kamēr katra no šīm trim iestādēm ga-

līgi nostājās uz sava īpatnējā ceļa. Kad 1613. gadā Lielās ģildes
eltermanis Frēlichs pārraksta 1354. g. statūtus kā Lielās ģildes

šragas, viņš piezīmē sekojošo:

~Toreiz arī mūsu pilsētas kārtība bija citāda kā tagad, un

Jaunā nama kompānija toreiz bija ar mūsu ģildes istabu tā sajukusi,
ka tur namnieki ar zeļļiem dzīvoja kopā, un maza starpība bija starp
tirgotājiem, namniekiem un zeļļiem. Tagad tie turpretim ir izvei-

dojušies dažādās kārtās un vieni no otriem tā nodalījušies, ka mūsu

ģildes istaba vairs neuzņem nevienu, kas nav namnieks un kas ne-

dzīvo ar sievu."

Tomēr tas rakstīts pēc tam, kad pēc kalendāru nemieriem Lielā

ģilde jau bija oficiāli ieguvusi kārtas tiesības. Tie paragrāfi, kas

vēlāk pierakstīti klāt pie 1354. g. šragām, nekur neizceļ Lielās ģildes

īpatnējo stāvokli un šais statūtos Lielās ģildes vārdu min tikai pē-

dējos trīs paragrāfos, kas ierakstīti 1610. gadā, un par ģildes istabu

min 1569. gadā.
Vēl 15. g. s. Lielās ģildes stāvoklis ir ļoti neskaidrs un tā vēl

daudz nemēģina patstāvīgi iejaukties pilsētas lietās. Tā turas cieši
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kopā ar rāti, lai varētu nodrošināt savas privilēģijas un monopolu
tirdzniecībā. Un 15. g. s. paiet sīvās cīņās ar Mazo ģildi, kur pul-
cējas amatnieki un vienkāršā tauta.

Šī cīņa visvairāk ir ap alus darīšanas tiesībām, ko tāpat kā

tirdzniecību Lielā ģilde grib padarīt par savu monopolu. Bet Mazā

ģilde to uzskata par savu veco tiesību laupīšanu un tik enerģiski

pretojas, ka beidzot Lielā ģilde un rāte piekāpjas. No visas šīs

strīda gaitas tomēr redzams, ka rāte vēl neuzskata kā Lielo, tā

Mazo ģildi par iestādēm, kam būtu jau kādas tiesības iejaukties
komūnālo lietu kārtošanā.

Savādāki jau tas ir 16. g. s. Jau 1500. gadā ģildes deklarē,
ka namnieku pārtikas tiesības ir tikai šo ģilžu locekļiem un tā tad

visiem namniekiem jābūt vienas vai otras ģildes locekļiem. Lai gan

līdz 17. g. s. to neizdodas konsekventi izvest cauri, un ir vēl 17. g. s.

namnieki, kas nav ģilžu brāļi, tomēr ģildes ar lielu konsekvenci cen-

šas šo noteikumu izvest dzīvē, un visiem — kā vācu. tā nevācu

namniekiem jāiestājas ģildē, lai tie netraucēti varētu strādāt savu

darbu.

16. g. s. ir laikmets, kad Rīgas iedzīvotājus saviļņo plašas sa-

biedriskas strāvas. Tā ir reformācijas kustība, kā pamatā ir Rīgas
namnieku protests kā pret bīskapu un ordeni, tā arī pret pašu rāti.

Reformāciju Rīgā izveda no apakšas paši pilsoņi, un šeit pirmo reiz

Rīgas pilsoņi dabū parādīt kā savu iniciatīvu, tā arī savu izturību

un te pirmo reiz viņu rokās un vadībā pāriet plaša sabiedriska ku-

stība. Sabiedriska iniciatīva ar to pāriet no jauna komūnas rokās,

un šīs komūnas pārstāvju un vadītāju lomu uzņēmās abas ģildes.

Ģildes tagad jau paliek par Rīgas aktīvās sabiedrības vadītājām,
kas jau rātei jāuzskata par noteicēju spēku.

Bet Rīgas pilsoņu aktivitāte izpaužas ne tikai reliģiskā kustībā.

Rīgas pilsoņu sabiedrība jūt, ka vara ir viņas rokās un šo varu arī

izlietā, lai aprobežotu rātes bezkontroles tiesības rīkoties ar pilsētas

mantu, un piespiestu rāti arī pilsētas pārvaldīšanas lietās pakļauties

pilsētas sabiedrībai. Pamazām viena otra lieta izslīd no rātes rokām

un pāriet pašu pilsoņu resp. viņu ģilžu rokas. Tā tas ir ar vaļņu

celšanu, ar Svētā gara konventu, ar baznīcas lādi un citur. Nevienu

svarīgāku lēmumu rāte vairs neiedrošinājās pieņemt, neaprunājoties

ar ģilžu vecajiem un nedabūjot viņu piekrišanu, un arī pēdējie visos

svarīgākos gadījumos nerīkojās uz savu roku, bet sasaucot ģildes
komūnas sapulces. Rāte tomēr labprātīgi atteikties no savas varas

negrib un mēģina vienu otrreiz reālizēt savus nodomus bez ģilžu

piekrišanas, tomēr tas tikai saasina attiecībās starp rāti un pilso-

ņiem un noved 16. g. s. beigās pie tā sauktiem kalendāra nemieriem.

Lai gan pēc šiem nemieriem rāte ar trešu spēku palīdzību atjauno
savu varu, bet tomēr veco stāvokli tā vairs nevar atjaunot un

1589. gadā ar Severina kontraktu ieved jau jaunu Rīgas konstitū-

ciju, kur līdzās rātei jau Lielā un Mazā ģilde resp. viņu vecajo sols

ieiet oficiāli Rīgas pilsētas pārvaldībā. Ģildes savu stāvokli arvienu

pastiprina, un Rīga pārvēršas par pilsētu, kā pašvaldībā ieiet trīs

kārtas: rāte, tirgotāju kārta un amatnieku kārta, un abas pēdējās

reprezentē Lielā un Mazā ģilde.
Visās šais cīņās par jauno iekārtu p'rīekšgalā nostājas Lielā

ģilde, kas, cīnoties kopā ar Mazo ģildi, nekad neaizmirst aizstāvēt
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savas speciālās privilēģijas. Ja jau 15. g. s. tā cenšas sevi nostādīt

augstākā stāvoklī kā parasti namnieki un amatnieki, tad tagad, cī-

noties pret rāti, tā nebūt arī to neaizmirst, un šī cīņa atļauj viņai
vēl vairāk izcelties un iedzīvoties kopā ar to tādā politiskā varā, kas

dod tai iespēju jau stingrā mērā diktēt Rīgas pilsētas likteņus.
Mazās ģildes izcelšanās un gaitas ir tikpat mīklaina kā Lielās.

Tā sauktās 1352. g. 18. nov. šragas, no kurām 18. g, s. bija uzgla-

bājies tikai viens ievada teikums, rāda, ka tās nebūt nav vēl ģildes

šragas, bet tās ir brālības šragas, un liekas, ka tās ir tās pašas
1252. g. 18. nov. apstiprinātas Svētā krusta brālības šragas. Divreiz

taču nebija šragas jātulko no latīņu valodas un pie tam tajā pašā
18. novembrī un gadā, kas atšķiras tikai ar gadu simteni. Un ja
13. g. s. šī tulkošana no latīņu valodas bija saprotama, tad 14. g, s.

tā ir pilnīgi nesaprotama, jo amatnieku šragas latīņu valodā tomēr

nav parastas. Arī pati teikuma konstrukcija sakrīt ar 1252. gada
18. nov. šragām, tā kā var teikt, ka šos 1352. g. tā sauktās Mazās

ģildes pirmās šragas nav nekas cits, kā Svētā krusta brālības šra-

gas, kas 13. g. s. sāka savu darbību pilsētas komūnas namos un kas

arī 1352. g. vēl apdzīvoja Sēstas istabu. Nav tādu faktu, kas dotu

mums iespēju runāt par to, ka šīs 1352. g. ir amatnieku ģildes šra-

gas. Ja jau Jaunā nama tirgotāju šragas maz atšķiras no Svētā

krusta brālības šragām, tad vēl mazāk no tām varēja atšķirties
Sēstas istabas brālības šragas.

Sēstas istaba tāpat kā Minsteres istaba ir pilsētas komūnāli

īpašumi, ko pilsēta izmanto komūnālām vajadzībām, bet kur saim-

nieko garīga brālība. Sēstas istabas brālības sastāvs nav mums zi-

nāms, bet vēl 1502. gada policijas noteikums nostāda Lielās ģildes
namniekiem pretim „vienkāršos pilsoņus un amatniekus", un tas dod

mums iemeslu domāt, ka Sēstas istabas brālībā iegāja visi tie mazie

ļaudis, kas neietilpa ievērojamos pilsoņos, un amatnieki Rīgā ietilpa
šais mazos ļaudīs. Tas, ka no amatniekiem tikai vienīgie zeltkaļi

paguva sev izkarot sākumā vienādas tiesības ar tirgotājiem un iz-

karot visas namnieku brīvības, liecina par Rīgas amatniecības vēlo

politisko un arodniecisko attīstību.

Un pēc tam, kad mēs analizējām amatniecības izveidošanos

Rīgā, mums ir arī saprotama šī parādība. Rīgas amatniecība attī-

stījās gausi un nekad neieguva tādu starptautisku nozīmi kā Rīgas
tirgotāji. Ar maziem izņēmumiem amatnieki apkalpoja tikai vie-

tējās vajadzības un atrast saviem ražojumiem plašākus ārējos tirgus
tie nebija spējīgi, un tas arī tos padarīja saimnieciski mazvērtīgus
un bezspēcīgus. Arī vietējos tirgus Rīgas amatniekiem neizdodas

sagrābt savās rokās, bet tas stiprā mērā paliek mazpilsētu amat-

nieku rokās.

Otrs iemesls, kas arī kavēja amatniecības organizāciju izveido-

šanos, bija tas, ka amatnieki sākumā lielo daļu ir vietējie latvieši,
kam cīņa par amatniecības profesionālām un politiskām tiesībām

bija sākumā sveša un amatniecības nevienādais sastāvs un sadalī-

šanās cienīgos un necienīgos amatos, kādi piem. ir linu audēji, pirt-
nieki un balbieri, arī traucēja amatnieku kopējo cīņu par politiskām
tiesībām.

Tad, kad amatniecība noorganizē jās Mazajā vai Jaunajā ģildē,
Minsteres istaba resp. Lielā ģilde bija paguvusi sev iekarot tādu
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stāvokli, kad amatnieku namnieku pārtikas tiesības bija jau stipri

apdraudētas un Lielā ģildē apvienotie ievērojamie pilsoņi gribēja

galīgi nostumt amatniekus pabērnu lomā. Tīkai ar ilgām cīņām iz-

devās stāvokli kaut cik saglābt, bet nostāties līdzās Lielajai ģildei
un iegūt to pašu ietekmi pilsētas lietās un pat iegūt tās pašas tie-

sības kā Lielajai ģildei, piem», tiesību, ka arī no Mazās ģildes ieceļ
rātes locekļus, Mazajai ģildei neizdodas panākt.

Pašas Mazās ģildes izcelšanās ir nenoskaidrota. Kad sākas

Sēstas istabas brālības pārņemšana amatnieku rokās, nav zināms,
Nav nekādu pierādījumu par to, un nekur nekas nav minēts, ka

1352. g. 18. nov. šragas ir amatnieku brālības šragas; tās ir Sēstas

brālības šragas, kas pastāvēja jau ilgus laikus. Nav arī 14. g. s.

dokumentos nekas minēts par amatnieku resp. Mazo ģildi. Mazā

ģilde parādās kā amatnieku interešu aizstāvētāja tikai 15. g. s., kad

to dažreiz sauc arī par Jauno ģildi. Loģiskāki jau būtu par Mazās

ģildes dibināšanu skaitīt nevis 1352., bet 1252. gadu, kad dibināta

Svētā krusta brālība.

Par Mazās ģildes un viņas priekšteču sastāvu un organizācijas
veidu nekas nav zināms. Nav uzglabājies arī saraksts, kādi amati

iegāja Mazajā ģildē, tāpat nav zināms, kā bija organizēta atsevišķu
amatu pārstāvība šai ģildē.

Viens no pilnīgākiem Mazās ģildes amatu sarakstiem atrodas

1652. gada Rīgas policijas noteikumos. Tur 23. nodaļā uzskaitīti

Mazās ģildes amatnieki, šais Mazās ģildes amatos ietilpst: bārd-

dziņi, drēbnieki, kurpnieki, smagie un smalkie kalēji, audēji, maiz-

nieki, kannu lējēji, varkaļi, namdari, važoņi, mūrnieki, pirtnieki,

ādmiņi, cepuru taisītāji, cepuru vēlēji, griezēji, sedlinieki, pieškaļi,
zobenu kalēji, mucinieki, instrūmentisti, adatu taisītāji, katlu ka-

lēji, skārdnieķi, cimdu taisītāji, miesnieki, gaļas cirtēji; pavāri,

pērļu apstrādātāji, alus un sāls nesēji, liģeri, kaņepāju kūlēji, zvej-

nieki, balto un sarkano ādu izstrādtāji, zarnu apstrādātāji, kažok-

nieki, galdnieki, podnieki, virpotāji, krēslu taisītāji, ratnieki, virvju

vijēji.

Šis saraksts dažādos norakstos mazliet atšķiras, bet visumā tas

rāda mums Mazās ģildes sastāvu, kāds tas bija līdz 17. g. s. beigām.
Un līdz 17. g. s. beigām Mazajā ģildē ietilpst vīsi amati — kā lat-

viešu, tā arī vācu. Tikai 17. g. s. beigās no Mazas ģildes izstumj
latviešu amatus — kā namdarus, mūrniekus, važoņus, alus nesējus,
sāls nesējus, liģerus, kaņepāju kūlējus, zvejniekus un citus, lai gan

Mazā ģilde
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Mazajā ģildē paliek latviešu virvju vijēju amats un vairāki jauktie
amati.

Ka latviešu amati bijuši agrāk Mazajā ģildē, pierāda arī rat-

nieka Jēkaba Putniņa dzimšanas apliecība, kur rāte pavēl šo Jēkabu

Putniņu, kā tēvs ir bijis zem Lippes (Lipstu?) kunga, t. i. ir bijis
dzimtcilvēks, un kuram rāte 1637. g. izdod dzimšanas apliecību un

pavēl uzņemt ģildē. Viņa tēva brālis ir latviešu mūrnieku meistars,
un to rāte savā rakstā godā par cienījamu un prominentu (Nahm-
hafte). ko dara tikai ar Rīgas namniekiem, un tā tad arī tas ir

bijis Rīgas namnieks un Mazās ģildes brālis.

Tā tad kā paši latvieši, tā arī viņu amats priekš 18. g. s. ie-

tilpa Mazajā ģilde un nav nekāda iemesla domāt, ka priekš 17. g. s.,

kad nācionālās un sociālās pretešķības bija daudz mazākas, tas būtu

bijis citādi. Un daudz citi apstākļi, kā, piem., Mazās ģildes saistī-

bas ar Jēkaba baznīcu, kopīgie altāri un patroni, liecina, ka pirmajā
laikā Mazās ģildes un viņas priekšteces Svētā krusta ģildes saistības

ar latviešiem ir bijušas vēl stiprākas kā 16. un 17. g. s.

Ja 15. g. s. Mazajai ģildei izdodas apturēt amatnieku tiesiska

stāvokļa pasliktināšanos un uzturēt savas namnieku pārtikas tiesī-

bas, tad tas izdevās tikai tādēļ, ka latviešu un vācu amatnieki bija

sevišķi skaitliskā ziņā liela Rīgas iedzīvotāju grupa, kam bija no-

teikti spēki un kas uz tālāko sava stāvokļa pasliktināšanu varēja
sākt reaģēt jau ar citiem līdzekļiem un sākt aktīvi pretoties rātei

un Lielajai ģildei.

Mazā ģilde cīņu par tiesību atjaunošanu izbeidz tikai ap

1500. gadu, kad arī parādās noteikums, ka namnieku pārtiku var

lietot tikai abu ģilžu brāļi, un katram namniekam jābūt par vienas

vai otras ģildes brāli.

Tālākās ģilžu cīņās ar rāti par politisko tiesību paplašināšanu,
ieskaitot arī kalendāra nemierus, Mazā ģilde sevišķu lomu nespēlē.
Tā gandrīz arvienu paliek ēnā un iniciatīva visās lietās ar maziem

izņēmumiem paliek Lielās ģildes rokās. Tas arī pilnīgi saprotams,

jo Lielās ģildes saimnieciskā nozīme bija neapšaubāmi lielāka kā

Mazās ģildes, un Lielajā ģildē arī iegāja ievērojamākie, bagātākie

un izglītotākie Rīgas namnieki, un arī rātes locekļus varēja vēlēt

tikai no Lielās ģildes brāļiem.

Minsteres un Sēstas istabas, vēlāk Lielā un Mazā ģilde,

bija Rīgas sabiedriskās un saviesīgās dzīves centrs. Tās bija komū-

nālas ēkas, kas kalpoja ne tikai komūnāliem uzdevumiem un garīgām

brālībām, bet arī Rīgas iedzīvotāju izpriecām. Un arī bez tām

rīdzinieki, sevišķi jaunie zeļļi, nevarēja iztikt, tie tāpat kā visos

laikos — mīlēja savu brīvo laiku jautri pavadīt. Garīgās brālības

šo mērķi veikt nevarēja; saprotams, arī te nebija izslēgtas izpriecas,

Par pirmo Rīgas saviesīgo biedrību mēs varam uzskatīt 1354. g.

Jaunā nama tirgotāju kompāniju. Tā jau ir laicīga biedrība un kā

tāda tā ir pirmā Rīgā, kas liecina-, ka Rīgas sabiedriskā dzīve sāk

iziet no šauro garīgo brālību rāmjiem, paturot, saprotams, daudzas

šo garīgo brālību tradicijas. Bet kopā ar to tā nav profesionāla or-

ganizācija un nekādā ziņā šo tirgotāju, viņu zeļļu un viesu kompā-

niju nevar uzskatīt par Lielo ģildi, šī kompānija pat neatradās Lie-

lās ģildes mājā, un 1354. g. šragas nav Lielās ģildes šragas un ir
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pilnīgi nepareizi 1354. gadu uzskatīt par Lielās ģildes dibināšanas

gadu.

Šī kompānija nodibinājās pēc tam, kad Rīgas komūnas rokās

pārgāja atpakaļ 1352. gadā viņu vecās Minsteres un Sēstas istabas

un kad komunālas lietas un šo istabu ģildes varēja savu darbību

atjaunot vecajās telpās. Pa ordeņa okupācijas laiku pilsēta bija
uzcēlusi komūnālām un sabiedriskām vajadzībām Jauno namu, taga-
dējo Melngalvju namu, kur novietojās arī Minsteres un Sēstas ista-

bas sabiedrības. Kad tās 1352. g. pāriet atpakaļ uz vecām telpām,
Jaunais nams paliek bez saimnieka. Un šai pilsētas namā saimnieka

pienākumus uzņemas ne vairs garīgās brālības, kā tas bija pilsētas
Minsteres un Sēstas istabās, bet jau saviesīga biedrība. 1354. gada
Jaunā nama kompānijas nodibināšanos var uzskatīt par garīgo brā-

lību laikmeta izbeigšanos Rīgā. Ja arī garīgās brālības vēl pastāv

Rīgā, tomēr svarīgāko lomu tās 14. g. s. vidū ir spiestas nodot laicī-

gām sabiedrībām. Un arī Lielā un Mazā ģilde savu garīgo ģilžu rak-

sturu galīgi likvidē 15. g. s. sākumā, nododamas savu garīgo ģilžu
uzdevumus speciālām pie šīm ģildēm nodibinātām un tām pakļautām

galda ģildēm, un pašas pārvēršas par laicīgām profesonālām un sa-

biedriskām organizācijām.

Ģilžu un vispārīgi Rīgas saviesīgas dzīves viduspunktā bija

Vastlāvjj. šajā laikā kā ģildes, tā Melngalvji turēja savus mielastus,

un Vastlāvji tad arī pārvērtās par īstu Rīgas festivālu.

Lielās ģildes Vastlāvju noteikumi, kas izdoti 1613. gadā, nosaka

sekojošu kārtību: Vispirms jau septiņas nedēļas priekš Vastlāvjiem

jāsanāk ģildes pilsoņu sapulcei, un jālemj, vai rīkot parasto Vast-

Rīgas skats 1701. g.
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lāvju mielastu vai nē. Kad nolemts mielastu sarīkot, alus jādara uz

sava konta kārtībniekiem, vecākajam divi darījumi un trim jaunā-
kiem pa vienam; tāpat tiem uz sava konta jārīko mielasts otrdienā

priekš Vastlāvjiem, ne vairāk kā trīs ēdieniem. Cepetis jāsagriež
mazos gabalos, lai ēstu cienīgi un neatļautos pārmērības. Nedrīkst

arī sviestu un sieru uz galda likt. Pēc ēšanas visādā ziņā jāmazgā
rokas, pēc tam pasniedz cepumus un atvēlēts arī pasniegt ābolus,
bumbierus un riekstus. Uz šo mielastu uzaicina visus rātskungus
un rātes sekretāru, abus virsmācitājus, skolas rektoru, konrektoru

un kantoru un divus vecajos. Trešdienas mielastu izdevumus sedz

viens vai divi rakstveži, ko šim gadījumam speciāli izvēl. Tad uz-

aicina bez rātes visus mācītājus, visus skolas kollēgas, medicīnas un

jurisprudences doktorus un citas augstas personas.

Vastlāvju pirmdienā vispirms notiek sanāksme, kur ievēl jau-
nas amata personas, uzņem jaunus brāļus, noklausās sūdzības. Tad

pulksten divos pēcpusdienā ierodas rāts kungi, ko svinīgi uzņem ar

degošām svecēm, un tos apkalpo četri speciāli nozīmēti ģildes locekļi.
Pēc kungu aiziešanas vēl trīs reiz laiž apkārt sudraba kausus un tad

eltermanis paziņo, ka laiks mājās iet, lai nāk rītu atkal, tad baros

labāk.

Otrdienā mielasts sākas atkal pulksten trijos. Tad vispirms

paziņo jauno brāļu vārdus, tie sniedz eltermanim un vecajiem roku

un tiem jāizdzer lielais kauss. Jau iepriekš visus „ķēķa brāļus",
t. i. tos, ko rāte uzņēmusi namniekos, bet kas nav ģildes brālībā ie-

stājušies, uzaicina iestāties ģildes brālībā, piedraudot tiem atņemt
namnieku pārtikas tiesības. Tad sākas mielasts un ilgst līdz pulk-
sten deviņiem un tad šķiras.

Trešdien turpinās mielasts un kasieri saskaita izdevumus.

Ceturtdienā uz mielastu uzaicina sāls nesējus, viņu vecajiem
rokās ir baltas nūjas, un tie rīkojas, lai viss notiktu pēc veca pa-

rauga, tos cienā ar alu, siļķi un zivīm.

Kad sāls nesēji aizgājuši, tad liek galdā to, kas vēl ir palicis
un pulksten astoņos vakarā, kad pēdējo reizi sudraba kauss ir apkārt

gājis, paziņo, ka nav brīv aiziet, kamēr alus nav izdzerts, un ar to

beidzas Vastlāvju mielasts.

Tomēr Vastlāvju svētku īstais centrs bija Melngalvju nams un

šo svētku plaša svinēšana šai namā ir neapšaubāmi sakarā netik ar

gavēņa iestāšanos, bet ar vecā Jaungada sagaidīšanu, kas vecos lai-

kos sākās nevis janvārī, bet martā.

Par Vastlāvju svinēšanu un dejošanu Jaunajā namā min jau
1354. gada Jaunā nama tirgotāju kompan'jas šragas. Tāpat arī par

Vastlāvju mielastu, turnīru ir jau noteikumi 1416. g., tāpat arī

1477. g. šragās, bet ap 1500. gadu jau izstrādā veselu Vastlāvju
svētku reglamentu, kas pārlabots 1510. gadā.

Jau Ziemas svētkos sanāk Melngalvji kopā un izvēl divus šafe-

rus, kam jārūpējas par alu un mielastu. Sešas nedēļas priekš Vast-

lāvjiem tie dara medaļu. Trīs nedēļas priekš Vastlāvjiem šaferi

dod mielastu Jaunajā namā un tur uzlūdz eltermani ar vecākiem un

20 jaunus zeļļus, kam būs jādanco, un eltermanis uzaicina pēc mie-

lasta mūzikantus. Šie mūzikanti saņem: trīs galvenie muzikanti

kopā 15 markas un zirgu, divi bundzinieki katrs 4V2 markas un

zirgu, šaferiem un vecākiem bija jārūpējas arī par lāpu sagatavo-
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šamu, mājas kalpu apģērbšanu un sveču sagatavošanu. Sveču paga-

tavošanai izlietāja 13 līdz 14 podu sveču tauku, un 4V£ poda vaska.

No vaska jāizlej 13 sveces: no tām piecas pieci mārciņas smagas,

deg pie elitermaņa un vecāko sola, septiņas četri mārciņas smagas,

apgaismo māju. Eltermanim un abiem vecākiem jāsagādā vēl trīs

vaska sveces 16 mārciņu smagas; tās aizdedzina trešdien priekš

Vastlāvjiem, kad sākas īstie svētki, šīm svecēm jādeg sanāksmēs

visu gadu, tās var divreiz pagarināt un pēc gada atlikušie gali jā-
nodod baznīcai.

Vastlāvju svētki sākas pirmdienā priekš Vastlāvju nedēļas ar

mazo mielastu. Tai vašā dienā arī notiek alus nogaršošana, uz ko

šaferi uzlūdz eltermani un vecākos un tos pacienā arī ar mielastu,
kur ielūdz arī rakstvedi. Arī otrdienā notiek mazs mielasts bez vie-

siem. Abās šais dienās Melngalvji apklāj sienas ar flāmu tepiķiem
un gleznām.

īstie svētki sākas tikai trešdienā; un tie ilgst astoņas dienas.

Pulksten 12 ar trompetēm un bungām paziņo par svētku sākšanos.

Pulksten četros sākas svētku mielasts, kur visi vecajie nosēžas no-

teiktā kārtībā ap eltermaņa solu, uz kura arī no pagraba sanes visas

Melngalvju sudraba lietas un aizdedzina vaska sveces. Tad elter-

manis uzaicina Melngalvjus savus viesus pacienāt, lai tie justos

jautri. Mūzikanti spēlē eltermanim tušu, eltermanis pacienā muzi-

kantus- ar alu, tad izdzer pats kausu un laiž to apkārt. Pēc tam

eltermanis slēdz oficiālo atklāšanu un uzaicina doties vakariņās. Pēc

vakariņām sapulcējas no jauna pulksten sešos, pulksten astoņos at-

kal notiek oficiāla sēde un pēc tam dzīrošana turpinājās.

Nākamā dienā
— ceturtdienā — Melngalvji izdara savu izjādi.

lepriekšējās šragās ir minēts šai dienā turnīrs uz tirgus laukuma,
bet 1510. gadā jau turnīrs nav sastopams, šaferi šai rītā jāšus
dodas pie eltermaņa un vecajiem un tos atved uz tirgus lakumu, kur

jau sapulcējušies visi Melngalvji zirgos. Pašā priekšā jāj mūzikanti,
aiz viņiem abi šaferi ar baltām nūjām rokās, tad eltermanis ar abiem

Rīga 1774 g.
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piesēdētājiem u>n aiz viņiem vecuma kārtībā pārējie Melngalvji. Vis-

pirms tie pa Smilšu ielu dodas cauri Smilšu vārtiem ārā no pilsētas,

garām Smilšu kalniem vēl kādu ceturtdaļ jūdzi, tad griežas atpakaļ,
pie Smilšu kalniem notur parādi un jāj atpakaļ pilsētā, iegriežas
Pils ielā un tad pa pilsētu atpakaļ uz tirgus laukumu. Turnīra vietā

sākas cīņa vaiņaga dēļ, kas uzkārts linu auklā pār tirgus laukumu

un kas ar šķēpu bija jānorauj.

Pulksten četros turpinājās dzīres Melngalvju namā ar tādu

pašu ceremoniālu, tikai beidzot eltermanis uzaicina visus uz deju,

ieceļot abu dejas rindu vadītājus. Tad sākās deja, kur vispirms

dejoja pirmā rinda, pēc tam otrā. Dejoja pāros ar dāmām vai paši
vien un parastā dejā šie pāri, sitot skaļi ar kājām takti, paātrinājot
soļus devās uz priekšu. Pēc dejas gāja vēlreiz kausi apkārt un tad

gāja vakariņās. Pēc vakariņām eltermanis uzaicināja visus doties

uz Lielo ģildi un aiznest tur Vastlāvjus. Tad sastājās divās rindās

ar veco un jauno eltermani priekšgalā, apdejoja trīsreiz ap lielo zāli

un devās uz tirgus laukumu, to apdejoja trīsreiz un tad dejodami

pa Tirgoņu ielu devās uz ģildes namu. šaferi paziņo Lielās ģildes

eltermaņiem, ka Melngalvji ieradušies. Tad Melngalvji ierodas ģil-
des zālē un vienreiz vai divreiz nodejo vastlāvju deju. Lielās ģildes

eltermaņi apsveicinājās ar Melngalvju eltermaņiem un vecākiem un

piesēdina tos pie sava galda. Pēc kādas pusstundas sākas ardievo-

šanās, bet aiziet Melngalvji tikai pēc trešās ardievošanās. Dejojot

gājiens dodas atpakaļ uz tirgus laukumu, to apdējo trīsreiz un tad

ieiet Melngalvju namā; arī tur apdejo zāli trīsreiz un pēc tam dzīres

turpinās.

Tāpat dzīres turpinājās piektdien un sestdien. Svētdien sākas

lielie vastlāvji, kur jau piedalās uzaicinātās dāmas. Pulksten 12

eltermanis uzaicina atvest savas dāmas. Kad dāmas atvestas, elter-

manis sāk deju ar jaunkundzi, tam seko jaunākais piesēdētājs ar

kundzi, vispirms zālē, bet tad visi pāriet uz tirgus laukumu un abas

deju rindas apdejo to trīsreiz. Tad šaferi dodas uz rātsnamu un

paziņo birģermeisteram un rātskungiem, ka ierodas Melngalvji. Tie

ierodas rātsnamā un dejo parastās dejas, starp dejām atspirdzinoties
ar kausu alus. Pie trešās dejas šaferi griežas pie diviem rātskun-

giem ar lūgumu vadīt abas rindas. Atvadoties abas rindas trīsreiz

apdejo rātes zāli un dodas uz Lielo ģildi, no turienes uz tirgus lau-

kumu. Pulksten četros dejotāji atgriežas Melngalvju namā. Pēc

vakariņām pulksten septiņos dejas atjaunojas Melngalvju namā, tad

lāpu gaismā pāriet uz tirgus laukumu, tad dejas turpinās rāts namā,

tad Lielās ģildes namā un tad lāpu gaismā atgriežas Melngalvju

namā, kur dzīres pēc tam turpinās vēlu naktī.

Pirmdien dejas turpinājās tādā pašā kārtībā.

Otrdien bez dejām Melngalvji sarīkoja savām dāmām svētku

mielastu, kur bez barotām vistām pasniedza olas, sieru un maizi

un kā pēcēdienu siļķi. Visi ēda ar pirkstiem bez nažiem un dakši-

ņām, un ēdiens bija stipri savircots ar ingveri, pipariem, sinepēm,
mārrutkiem v. t. t. Mielastā dzēra alu un medu. Pēc mielasta no-

dejoja vairākas dejas, un dāmas devās mājās.
Trešdien dejas Melngalvju namā turpinājās un dejo sevišķu

deju: Tretreigen, kā arī pasniedza viesiem kaltētu ingveru un mus-

kātriektstus, kā arī sudraba kausos Āfrikas piparus.
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Ceturtdienas rītā Melngalvji devās uz Pētera baznīcu, kur no-

klausījās dvēseles aizlūgumu par mirušiem biedriem. Vakarā Meln-

galvji uzņēma savā namā Lielās ģildes locekļus. Tie pēc trīskārtīga
aicinājuma ieradās pulksten sešos Melngalvju namā, apgāja dejo-
dami apkārt Melngalvju zālei un nosēdās pie galdiem, kur tos cienāja
ar dzērieniem. Kad pēc pāris stundām Lielās ģildes locekļi mūzikas

pavadībā aizgāja, dzīres turpinājās, un dejotāji devās pa Tirgoņu
ielu uz Smilšu vārtiem un atpaikaļ.

Piektdien Melngalvju namā ieradās rāte un Lielās ģildes vecā-

kie. Rātei ierodoties, aizdedzināja visas sveces un uz soliem, kur

bija jāsēž birģermeistariem un rātskungiem, uzlika spilvenus. Aug-
stos viesus sagaidīja uz trepēm šaferi ar degošām svecēm rokās un

katram ierādīja viņa vietu. Cienāja tos ar dzērieniem, ingveru,
muskatriekstiem un Āfrikas pipariem. Pēc rātes aiziešanas Meln-

galvji turpināja savas dzīres.

Sestdien dzīres turpinājās no pulksten viena līdz vienpadsmi-
tiem.

Svētdien pie Melngalvjiem viesojās mācītāji, skolotāji un kora

mācekļi.
Pirmdien un otrdien vēl turpinājās dzīres, bet otrdienas vakarā

pagrabus noslēdz un eltermanis paziņo: „šeit visa ir diezgan, šeit

paliks visa diezgan. Es aizliedzu aiziet, kamēr alus nav izdzerts.

Sods lāsts vaska, lāsts linu, 100 lāstu sāls, 100 lāstu iesala. Esiet

visi jautri." Un kad aust gaisma, tad svētku viesi sāk izklīst, un

ar to arī Vastlāvju svētki ir beigušies.

Normālais svētku tēriņš Melngalvju namā bija 11 lāstu alus, un

medalus darīšanai 5 pudi medus. Pelnu dienā un rāts cienāšanai

patērē divas mārciņas ingvera, divas mārciņas muskatriekstu, čet-

ras mārciņas Āfrikas piparu, deviņas mārciņas konfekšu.

Bet Vastlāvju svētki nebija vienīgie, ko svinēja Melngalvju

namā. šis nams bija pilsētas nams un bija lemts visu pilsētas iedzī-

votāju vajadzībām. Un 14. g. s. tas arī ir pieietams katram. Arī

vēlāk tas ir pieietams katram namniekam, bet namnieku tiesības

toreiz bija gandrīz visiem Rīgas iedzīvotājiem. Rīgas rāte pavēlēja,
ka Jaunajam namam jābūt vaļā katru dienu sākot ar pulksten vienu.

Jaunais nams bija vieta, kur katrs varēja ieiet un izdzert kausu

alus un pavadīt sabiedrībā laiku.

Bet kad atbrīvojās 1352. gadā Sēstas un Minsteres istabas un

Jaunais nams dabū jaunu saimnieku: 1354. gadā dibināto tirgotāju

kompāniju, šis nams jau sāk kalpot šaurākām aprindām. Un jau
1354. g. šragās mēs redzam zināmus ierobežojumus par kompānijas
biedriem. Kompānijā nav brīv uzņemt priesterus, amatniekus un

nevācus. No amatniekiem tikai viens amats bija izpelnījies sevišķu

žēlastību, tie bija zeltkaļi. Amatnieku un nevācu izslēgšanai tā tad

nebija profesionāli vai nacionāli motīvi, bet vēlēšanās norobežoties

no sociāli zemāki stādošiem slāņiem, pie kuriem pieskaitīja arī amat-

niekus. Tomēr, Rīgas namniekiem, amatu meistariem un latvie-

šiem ieeja Jaunā namā nebija liegta, bet viņu amati savus svētkus

Jaunā namā rīkot nevarēja. Turpretim latviešu brālībām Melngalvju

nams bija atvērts. Nastnieki un alus nesēji savas ģildes un miela-

stus sarīko Jaunā namā jau 1417. g., pirmie gan vēlāk pārnes savas

ģildes uz Lielās ģildes namu.
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Un nebūt nevar apgalvot to, ka latviešiem būtu bijusi liegta
iestāšanās kā 1354. gada tirgotāju kompānijā, tā Lielā Ģildē un

Melngalvjos. Namnieku runās 15. g. s. minēti, kā vācu tā arī

latviešu tirgotāju zeļļi, un tā tad latviešiem iekļūt tirgotāju aprin-
dās bija iespējams. Melngalvju soli Rī-

gas latviešu baznīcās, arī Jāņa baznīcā,
norāda uz to, ka starp Melngalvjiem bi-

juši arī latvieši. Un arī tas, ka pirmā

Rīgā 1615. gadā iespiestā latviešu rokas

grāmata ir veltīta Melngalvjiem, un tie

izsniedza pabalstu šīs grāmatas izdoša-

nai, liecina, ka latviešu lietas Melngalv-

jiem nav svešas.

Pašu Melngalvju kompānijas nodi-

bināšana Rīgā ir ļoti raksturīga. Meln-

galvju kompānija nebija Rīgas tirgotāju

zeļļu kompānija, gluži otrādi: Melngalvji
centās diezgan stingri norobežoties no

tiem Rīgas tirgotāju zeļļiem, kas tirgojās

Rīgas veikalos. Rīgas tirdzniecības sva-

rīgākais uzdevums bija nevis vietējā
tirdzniecība Rīgā, bet preču uzpirkšana
uz laukiem, Krievijā un Lietavā, viņu
nogādāšana Rīgā un šo preču pārdošana
tālāk uz Eiropu, tāpat arī to" preču no-

gādāšana, kas no Eiropas nāca patērētā-

jiem Krievijā un Lietavā.

Lai to reālizētu, bija nepieciešams

plašs komisionāru, aģentu un ceļojošu
zeļļu tīkls, kas paši uz savu roku spēja
veikt lielo firmu uzdevumus. Risks bija

liels, un ne tikai komercionāiais, bet

šiem firmu un tirgotāju pārstāvjiem
arī draudēja bieži dzīvības briesmas,

jo laupītāju uzbrukumi tirgotāju kara-

vānām bija parasta lieta.

Jura statuja

Tādēļ ari uzņemties šādu risku varēja tikai droši un uzņēmīgi
cilvēki, kas katrā laikā bija gatavi aizstāvēt savu mantu un dzīvību

ar ieročiem rokās. Un šis riskantais amats tuvināja savā star-

pā šos ārzemju un Rīgas tirgotāju ceļojošos aģentus un pārstāvjus,
un tie bieži transportēja savas preces kopā, lai šīs preču karavānas

tad ar kopējiem spēkiem varētu aizstāvēt. Šiem ceļojošiem zeļļiem
vajadzēja būt labiem tirgotājiem, bet arī labiem karavīriem.

Šie ceļojošie zeļļi apvienojās Rīgā Melngalvju kompānijā. Vai

šiem zeļļiem priekš 1354. gada tirgotāju kompānijas nodibināšanās

bijusi jau kāda organizācija, par to grūti spriest, jo trūkst pietie-
košu datu. Daži ved Melngalvju kompāniju sakarā ar Svētā Jura

brālību, tomēr jāšaubās, vai Jura brālība bija zeļļu brālība; tā

bija tirgotāju un zeļļu* brālība un tā tuvāk stāv 1354. gada Jaunā

nama tirgotāju kompānijai, nekā Melngalvju kompānijai.

Ja arī Melngalvju kompānija minēta pirmo reiz Rīgā 1413. ga-

dā, tomēr viņu iespaidu, sevišķi Rīgas saviesīgā dzīvē, mēs manām



236

jau stipri agrāk. 1354. gadā Jaunā nama tirgotāju kompānijas no-

teicošais elements bija neprecētie tirgotāji un šie ceļojošie zeļļi.
Tiem visvairāk, kā neprecētiem un tādiem, kam laba daļa sava

laika jāpavada ārpus Rīgas, bija nepieciešama saviesīga dzīve. Rī-

gas tirgotājiem bija jau sava

Lielā ģilde, kur viņi varēja

satikties, un šīs telpas varē-

ja izlietot arī Rīgas zeļļi. Tur-

pretim ceļojošiem zeļļiem un

ārzemju tirgotājiem un zeļ-

ļiem šādas vietas nebija. Un

tā lielā vērība, kas 1354. gadā

šragās piegriezta izpriecām
un dejām, rāda, ka šai kom-

pānijā pārsvars ir jauniem,

neprecētiem cilvēkiem.

Melngalvju kompānija iz-

auga 1354. g. Jaunā nama

kompānijas paspārnē, tā kā

vara šai kompānijā atradās

veco tirgotāju un Lielās ģil-
des locekļu rokās, tad pilnīgi
brīvi šai kompānijā Melngal-

vji nevarēja justies. Vēlēša-

nās atsvabināties no šīs aiz-

bildniecības noved tik tālu, ka

Melngalvji sāk noturēt savas

sēdes ārpus Jaunā nama un

tiem jau ir savi oldermaņi.
Un 1413. gadā, kad pirmo
reiz min Melngalvju kom-

Pēterbaznīcas sēta

paniju, tie savas sēdes notur kādā krogū.
Tomēr jau 1416. gadā Melngalvji atgriežas Jaunajā namā, kā

patstāvīga organizācija. Tiesa gan, ka Melngalvju 1416. gada statū-

tos vēl stipri jūtams 1364. gada kopējās tirgotāju un zeļļu kompāni-

jas iespaids. Kā Jaunā nama pārvalde, tā arī pati Melngalvju kom-

pānija paliek ļoti stingrā atkarībā no Lielās Ģildes. Nama pārval-
dīšana un nama uzrauga pieņemšana paliek L. Ģildes rokās, arī Meln-

galvju rēķinus pārbauda L. Ģilde. Tāpat Lielai Ģildei Jaunā namā

paliek savs sols un L. Ģildes locekļiem Jauna namā ir arī citas pri-

vilēģijas.

Melngalvjiem par Jauno namu jāmaksā pilsētai īre, bet Jaunais

nams vēl 17. g. s. papliek L. Ģildes un Melngalvju kopējā apsaimnie-

košanā, un tikai 1687. gadā Melngalvjiem izdodas panākt to, ka pil-
sēta šo namu izīrē Melngalvjiem kā vienīgiem īrniekiem. Drīz pēc

tam arī Melngalvji atsvabinājās no L. Ģildes kontroles citās lietās un

nostājas patstāvīgi uz savām kājām. No tā laika tas pārvēršas par

šauras 'kompānijas namu un to jau sauc par Melngalvju namu. Līdz

tam tas ir pilsētas Jaunais nams, kas kalpo komūnāliem mērķiem un

ko priekšpusdienās izlieto tirgotāji kā biržu un kārto tur savus

darījumus, bet pēcpusdienās tas ir saviesīgs lokāls, kas atvērts vi-

siem Rīgas namniekiem un kur tie var omulīgi pavadīt laiku, bieži
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pat pie mūzikas. Protams, ka netrūka arī pašu Melngalvju, L. ģildes
un citu sabiedrību rīkotu mielastu ar un bez dejām.

Ar to arī izskaidrojams tas, kādēļ rāte nenodod šo ēku vienīgi
Melngalvju rīcībā, bet namu pārvalda Melngalvji kopā ar Lielo ģildi.
Tomēr abi saimnieki sevišķi labi nesatika. Pastāvīgais iemītnieks

Jaunā namā bija Melngalvji un tie arī faktiski pārzināja šo namu,
tiem arī piederēja lielākā daļa no Melngalvju nama inventāra. Ap-
rēķini par Jaunā nama saimniecību bieži noveda pie konfliktiem starp
abiem saimniekiem un šie konflikti dažreiz aiziet tik tālu, ka Meln-

galvji uz kādu laiku aiziet no Jaunā nama.

Savā iekšējā dzīvē tomēr Melngalvji L. ģildes ietekmi likvidē

diezgan ātri un nostājas patstāvīgi uz savām kājām un attīsta ro-

sīgu darbību kā garīgā, tā saviesīgā, tā arī militārā laukā.

Garīgā dzīvē Melngalvji 15 un 16. g. s. vislielāko vērību pie-
griež altāru un vikāriju izkopšanai Katrīnas un Pētera baznīcās.

Katrīnas baznīca bija pie Franciskāņu klostera un atradās šķūņu
ielā 12 tagadējās pilsētas arķīva telpās, šai baznīcā 1421. gadā
nodibina Melngalvju altāri un vikāriju. Un šī altāra greznai izbū-

vei Melngalvji pieliek visu enerģiju. Altāri apvelk ar sarkanu

drēbi, altāri apgaismo kroņa lukturs ar septiņām svecēm, un to ap-

gādā ar smagiem sudraba traukiem. Melngalvju vecākais Ludeke

Mese izbūvē kāpelē divus logus, kas izmaksā 107 markas. Altāri

apgādā ār koka figūrām, priesteru apģērbiem, grāmatām un citām

lietām. Apkalpo altāri franciskāņu mūki, kam Melngalvji maksā

4 markas un sūta tiem dāvanas, kā alu, zivis v. t. t.

Pētera baznīcā Melngalvji parādās vēlāk. No sākuma tie ap-

robežojās ar to, ka notur Pētera baznīcā aizlūgumus par mirušiem

biedriem, un aizdedzina svētkos sveces to svēto altāru priekšā, ko

Melngalvji tur par saviem patroniem. Tikai kad 15. g. s. otrā pusē

pārbūvē Pētera baznīcas iekšpusi, arī Melngalvji tur aizņem vietu

dienvidus pusē pretīm nastnieku altārim. Tur 1470. gadā ierīko

logu ar krāsainiem stikliem, kur uzgleznoti arī Melngalvju patroni.
Pavisam logā ir 48 apaļas un 7 pusapaļas rūtes un logs izmaksā

93 markas. 1481. gadā Melngalvji kopā ar Polockas tirgotājiem

nolemj dibināt jaunu altāri Pētera baznīcā; šo altāri apstiprina

virsbīskaps Michaels 1487. gadā. Šo altāri izbūvē bagātīgi un to

apkalpo pieci priesteri, kas katrs saņem 20 markas gadā. Lai no-

drošinātu altāra pastāvēšanu, Melngalvji šai laikā uzpērk stipri
daudz nekustamu īpašumu, vai arī rentes uz šiem īpašumiem, un

Melngalvju altāris Pētera baznībā bija viens no bagātākiem un

greznākiem Rīgas baznīcu altāriem. Starp citu. tur atradās arī

sv. Jura sudraba tēls, kas svēra vairāk kā 26 mārciņas un ir viens

no vērtīgākiem Rīgas mākslas darbiem.

Bet cik devīgi ziedotāji Melngalvji bija katoļu laikos, tikpat

dedzīgi altāru postītāji tie bija reformācijas laikā. Jau 1524. gadā

10 martā Melngalvju nama sapulcē nolemj likvidēt altāri Pētera

baznīcā un uzdod to izdarīt Melngalvju pārstāvjiem. Bet pa to

laiku jau Melngalvju jaunālkie brāļi likvidē šo altāri uz savu roku,

ielaužas Pētera baznīcā un izdemolē galīgi Melngalvju altāri šai

baznīcā. Nākošā dienā turpinās Pētera un Jēkaba baznīcās demo-

lēšana un tur iznīcina arī pārējos altārus un bildes.

Par to, ka būtu arī izdemolēts Melngalvju altāris Katrīnas baz-
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nīcā, ziņu nav, bet tur Melngalvji piedalās Franciskāņu mūku pa-

dzīšanā no Rīgas, kas notiek 1524. g. 2. aprīlī, un Rīgas pils kom-

tūrs Hoyte pat Melngalvjiem piesūtījis pātagu, ar kuru tie šos

bezdievīgos mūkus, kas tikai rūpējās par to, lai kādu ļaunumu
pilsētai varētu nodarīt, varētu aizdzīt.

1524. gadā galīgi likvidē Melngalvju altāra atliekas Pētera baz-

nīcā un tā vietā ierīko Melngalvju solus, tāpat arī ieliek jaunus

logus, šos solus vēlāk vairākreiz pārbūvē un izgrezno ar koka

griezumiem. Tāpat arī Melngalvji ņem aktīvi dalību baznīcas iz-

greznošanā kā kroņa lukturu iegādāšanā, kanclejās un ērģeļu būvē.

Doma baznīcā Melngalvju solu ierīko 16. g. s. otrā pusē, un

Melngalvjiem arī šeit ir savs logs, kurā atrodas četras Moru galvas,

un tie rosīgi piedalās baznīcas izdaiļošanā. Arī šeit Melngalvju

solu pakāpeniski paplašina un to izgrezno ar griezumiem.

Jēkaba baznīcā Melngalvjiem savs sols ir vēl tai laikā, kad

tā ir latviešu baznīca, un tie rūpējas arī par baznīcas apgaismo-
šanu. Tā tad Melngalvji piedalījās arī latviešu dievkalpojumos un

tiem latviešu baznīcā bija savs sols.

Kad latvieši pāriet Jāņa baznīcā, Melngalvji ņem dalību šīs baz-

nīcas izbūvē un ierīko Melngalvju solu (kā arī logu virs mazajām
durvīm dienvidus pusē, tāpat arī Melngalvji ņem dalību baznīcas

apgaismošanā. Vēl 1730. gadā Melngalvji atjauno savu solu Jāņa
baznīcā. Bez pašu Melngalvju sola Jāņa baznīcā tiem ir arī mā-

cekļu sols.

Tāpat arī Melngalvjiem ir savi soli Jēzus un Ģertrūdes
baznīcās.

Melngalvju militārās tradicijas ir ļoti vecas. Melngalvji bija

tāļtirdzniecības pārstāvji. Ja no sākuma paši tāļtirdzniecības tir-

Gertrūdes baznīca 1792. g.
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gotāji devās no Vācijas uz Latviju un no turienes uz Krieviju, tad

vēlāk to tirgotāju skaits, kas paši dodas tirdzniecības ceļojumos,
paliek arvien mazāks un to vietā sūta savus aģentus un komisio-

nārus resp. zeļļus. No šiem zeļļiem vēlāk izveidojās Melngalvji.
Tie pārņem no tāļtirgotājiem ne tikai viņu tirdznieciskās funkcijas,
bet arī viņu militārās tradicijas.

Un tāļtirgotāji bija tie, ka ne tikai Rīgā nodibināja vācu fak-

toriju, bet tie arī visdzīvāko dalību ņēma zemes iekarošanā, ko

apliecina daudzi dokumenti. Tirgotājs savos tirdzniecības ceļoju-
mos nedrīkstēja nekur rādīties bez ieročiem, un tam bija jābūt
katrreiz gatavībā, lai tas varētu šos ieročus laist darbā un aizstā-

vēt kā sevi tā arī savus biedrus.

Tādos pat apstākļos nācās strādāt viņu zeļļiem Melngalvjiem un

tie gribot negribot ieauga kareiviskā garā. Starp visiem citiem

Rīgas iedzīvotājiem, kam vēlāk nācās cīņās ņemt dalību tikai tad,
kad ienaidnieks uzbruka pilsētai, Melngalvji sevi varēja uzskatīt

par profesionāliem karotājiem-, kam ierocis ir nepieciešams gandrīz
katru dienu.

Un tādēļ arī nav brīnums, ka Rīgas kara spēka priekšā izvir-

zās Melngalvji. Melngalvji tāpat kā L. ģilde ir jātnieki. Ļoti ak-

tīvu dalību Melngalvji ņem 1484. gada kaujā pie Daugavgrīvas, kur

Rīgas jātnieki sadragā ordeņa jātniekus. Arī visās tālākās

mēs Melngalvji ņem aktīvu dalību, postot ordeņa zemes. Vēlāk

Melngalvjus, kā jātnieku karaspēku, gan atvietoja tā sauktā pilsē-
tas gardes, un krievu laikā Melngalvju kompānijai vairs nav rēgu-
lāras pilsētas jātnieku nodaļas raksturs, bet tā ir privāta jātnieku

nodaļa, kas reprezentējās sevišķi svarīgos gadījumos, par piem., sa-

gaidot kādas augstas personas. Pilsētas gardes sastāvēja visvairāk

no tirgotāju zeļļiem un 18 g. s. bija pazīstamas kā zilā un zaļā gar-

des, un kas beidza savas gaitas tikai pēc 1888. gada.

Un kara garu un sacensību savos pilsoņos pilsēta centās vei-

cināt un izcelt sevišķos svētkos: maijgrafa un strēlnieku svētkos.

Pirmie ir sakarā ar jātnieku turnīriem, otrie ir kājnieku strēlnieku

sacīkstes. Uz abiem šiem svētkiem pilsēta gatavojās ar lielu sajūs-

mu un uzvarētājiem šais svētkos parādīja lielu godu: uzvarētājs

maija svētkos saucās par maijgrāfu un strēlnieku svētkos par

ķēniņu.
Maija svētki, kad piešķīra maijgrāfa godu, notika maijā. Tie

bija sākumā vispārēji kara svētki, kur piedalījās pilnā apbruņojumā
visi Rīgas pilsoņi, bet pamazām tie pārvērtās tikai par jātnieku sa-

cīkstēm, kurās dalību ņēma Melngalvji un Lielā ģilde. Kā atliekas

no šiem vecajiem svētkiem palika maija sagaidīšana Rīgā.

Otri svētki bija strēlnieku svētki. Tās bija šaušanas sacīkstes

ar stopiem, kurās piedalījās tā sauktās strēlnieku ģildes, kas pa-

stāvēja pie Lielās un Mazās ģildes, šīm ģildēm bija savi_ šaušanās

laukumi, kur tās vingrinājās šaušanā. Strēlnieku svētkos la-

bāko šāvēju ievēlēja par strēlnieku ķēniņu. Vēlāk zviedru laikos šie

svētki pamazām pazūd, lai gan pašas šaušanās vingrinājumi jau ar

bisēm turpinājās.

Rīgā līdz 16. g. s. plašu tautas svētku nav trūcis. Un tie vēl

tiešām ir tautas svētki, kur ņem dalību visi, kā bagāti tā nabagi,

kā latvieši tā vācieši. Visi Rīgas pilsoņi jutās vēl kā viena saime,
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un visa priecājās kopīgi. Bet jau ir zināmas pazīmes, ka šī kopība

sāk jukt un līdz ar to plašo tautas svētku īstais pamats.

Bagātie un ievērojamie pilsoņi, kas pulcējās ap Lielo ģildi, sāk

arvien vairāk uzsvērt savu pārākumu pār amatniekiem un parasto

tautu. L. ģildes pēdās sāk staigāt arī Melngalvji. Procesijās, kur

piedalās Mazā ģilde, Melngalvji nepiedalās. Maij grāfu un pa daļai

strēlnieku svētki arī sāk pārvērsties par L. ģildes un Melngalvju

svētkiem-, kur Mazās ģildes locekļus nepčelaiž. Un agrākie svētku

dalībnieki pārvēršas par vienkāršiem skatītājiem, un ļaudis vairs

neiet uz svētkiem, lai tur ņemtu aktīvu dalību, bet lai paskatītos,

kā -kungi priecājas. Tādēļ arī vecie tautas svētki pamazām nomirst

un vēlākos laikos atjaunojās pavisam citos veidos, kādi piem. Rīgai

bija umurs>-kumurs un Zāļu svētki.

Līdz ar 16. g. s. sākumu vecās Rīgas idile pamazām zūd un

mēs ieejam laikmetā, kas Rīgas pilsoņus ierauj plašās reliģiskās un

sociālās strāvās, kas netikai gāž no troņa Rīgas kungus: ordeni,

bīskapu un visu katoļu baznīcu, bet kas satricina stipri arī Rīgas

rātes varu un visu patriarchālo iekārtu Rīga.

Jēzus baznīca
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Rīgas plāns 17. g. s

I nodaļa

Ordeņa un bīskapa varas sabrukums

16. g. s. Livonija ieiet ar archaiskām un savu laiku pārdzīvo-

jušām valsts formām. Augstākā vara Livonijā pieder ordenim un

pieciem bīskapiem, kas viens no otra neatkarīgi. Ordenis ir garīgs

institūts, kas dibināts cīņai ar pagāniem, kuru ilgi jau nekur kaimi-

ņos nav. Tas savus uzdevumus sen jau bija izpildījis, un viņa varu

uzturēja tikai tradicijas. Garīgo valdnieku vara nekad nav bijusi

stipra un šī vara bija pilnīgi atkarīga no bīskapa vasaļiem.

15. g. s. līdzās ordenim un bīskapiem izaug jaunā vara, kā rokās

ir spēks un kam arī noteikti nākotnes mērķi un kas ār nepatikšanu
cieš garīgo kungu — ordeņa un bīskapa varu. Šis jaunais spēks ir

muižniecība, kas no vasaļiem ir jau tikuši par muižu kungiem un

dzīvo nevis ordeņa un bīskapa lēņos, bet savās muižās; un kā vie-

nīgais mērķis ir nodrošināt sev tādu varu, kas tos vismazāk trau-

cētu, bet kas tiem ļautu padarīt zemniekus par vergiem un izspiest
no tiem iespējamo. Ordenis sevišķi patīkams muižniekiem nebija,
jo tas apvienoja šauras bruņinieku aprindas, kas visu varu gribēja
paturēt savās rokās un gūt privilēģijas uz pārējo muižnieku konta.
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Jau 15. g. s. nonāk tik tālu, ka visas svarīgākās zemes lietas

lemj nevis ordenis un bīskapi, bet landtāgs, kur piedalās arī pilsētas.
Lai gan arī landtāgu darbi bieži bija ne sevišķi sekmīgi, tomēr vi-

siem Livonijas kungiem tas bija jāņem vērā, un neaprobežoti vald-

nieki Livonijā nebija vairs ne bīskapi, ne arī ordenis.

Ordeņa traģiskais liktenis Prūsijā un vieglprātīgi iesāktais

karš pret pilsētām un muižniekiem piespieda arī Livonijas ordeni

nepārvērtēt savus spēkus un vairīties no visa, kas varēja novest

ordeni atklātā konfliktā kā ar pilsētām, tā arī ar pārējiem muiž-
niekiem. Politika, ko piekopj ordenis, ir visgarām kompromisu po-

litika, un no vecās ordeņa bravūras nekas nav palicis pāri.

Nebija arī ordenim vairs agrākā spēka. Ordenis bija spēcīgs

kā trieciena trupa, kam aiz muguras stāv tikpat spēcīgs ķaraspeks.
Šis karaspēks, kas atbalstīja ordeni, sastāvēja kā no vasaļiem, tā

arī no latviešu un citu vietējo tautu karaspēka pašu vecajo vadībā.

Bet ja vasalim iedeva zemi ar noteikumu, ka tam karalaikā ar no-

teiktu skaitu labu karavīru jāierodas karaspēka rindās, tad tas arī

uzskatīja sevi vispirms par ķaravīru un centās šos pienākumus arī

pildīt, bet jaunajiem muižniekiem šie pienākumi jau bieži izlikās

par lieku apgrūtinājumu un tik centīgi tie kara pienākumu pildī-

šanā nebija. Muižnieks arī bieži nebija spējīgs nest ieročus, kas

vasaļu laikā nekad nenotika. Pāreja no vasaļu kārtas muižnieku

kārtā, valsts apsardzības stiprumu un iekārtu stipri mazināja.

Bet vēl vairāk Livonijas drošību apdraudēja vietējo tautu iz-

stāšanās no aktīvo karotāju skaita. Tikai brīvs cilvēks var būt

aktīvs karavīrs. Kamēr latvieši bija brīvi un latviešu karaspēks

piedalījās cīņās kopā ar ordeni, šis ķaraspēks bija svarīgākā ordeņa

līdzcīnītāju dala. Bet tikko latvieši jau sāka just nebrīvības važas

un tiem vajadzēja doties kaujās kā sava kunga kalpiem, latviešu

karaspēks jau pārvērtās par karaspēku, kam nekāda interese nebija

par šiem kungiem cīnīties, un tas ne tikai labprāt no cīņas izvairī-

jās, bet izdevīgā gadījumā savus ieročus grieza pret pašu kungiem.

Uz šo karaspēku palaisties vairs nevarēja, tas arī vairs nebija pie-
tiekoši apmācīts un viņa nozīme vispārējās cīņās vairs nebija tik

liela. Latviešu un vietējo tautu karaspēju samazināšanās, ķo ra-

dīja latviešu brīvības zaudēšana, bija viens no tiem iemesliem, kas

padarīja Livonijas stāvokli militāri ļoti vāju un kas noveda arī pie

Livonijas sabrukuma un patstāvības zaudēšanas.

Ja ordenis nesabruka jau ātrāki, tad tas neapšaubāmi ir ordeņa
Valtera Pletenberga nopelns. Viņa personīgā autoritāte un uzma-

nīgā politika bija tik liela, ka tas baudīja uzticību visās aprindās,
taču tā bija Pletenberga personīga, bet ne ordeņa mestra autori-

tāte. Pletenberga cīņas ar Maskavu 1502. gadā tiešām bija varonī-

gas, bet tas arī rādīja, ka zeme jau atrodas sabrukuma stāvoklī un

nav spēcīga pretoties nopietnam uzbrukumam. Tas niecīgais kara-

spēks, ko Pletenbergs varēja savākt cīņā pret Maskavu, rāda jau
visas zemes apsardzības 1 sabrukumu un vienīgais, ko Pletenbergs
varēja krieviem pretim stādīt, bija šī mazā spēka varonība, kas

tomēr jau bija izmisuma varonība. Un Pletenbergs arī neriskē

daudz ar šo varonību, bet cenšas līgt pamieru ar krieviem, lai iz-

šķirīgo cīņu, kur nekas labs nebija paredzams, novilcinātu pēc ie-

spējas ilgāki. Šī Livonijas nevarība ari bija viens no tiem ie-
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mesliem, kādēļ Pletenbergs atteicās izvest savu personīgo režimu

līdz galam, nepieņēma, viņam piedāvāto valdnieka troni un negāja

pa to ceļu, ko gāja Prūsijā Albrechts un Kurzemē vēlāk Ketlers, pa-

liekot par savu zemju valdniekiem, bet kopā ar to zaudējot savu

zemju suverenitāti. Pleten-

bergs labi apzinājās, ka katri

radikāli jauninājumi zemes

iekārtā novedīs pie jauniem

sarežģījumiem un rezultātā

arī pie Livonijas patstāvības

zaudēšanas un tādēļ arī izvē-

lējās otru ceļu, pēc iespējas
uzturēt vecās tradicijas, iz-

vairīties no konfliktiem kā

ārējiem, tā iekšējiem, lai or-

denis uzmanīgi manevrēdams

varētu vēl kādu laiku patu-
rēt Livonijas vadību savās

rokās.

Tikai tā var izskaidrot

ordeņa izturēšanos pret refor-

māciju. Reformācija vispirms

bija vērsta pret garīgiem
valdniekiem — ordeni un bīs-

kapiem, jo, pārejot luterāņos,

bīskapi un ordenis palika lie-

ki. Un tomēr ordenis ļāva

reformācijai iet savu gaitu

un atļāva muižniekiem un

bruņiniekiem pāriet jaunā ti-

cībā, lai gan ar to muižnieki

jau gandrīz atklāti nostājās
kā pret bīskapu, tā pret or-

Mestra Valtera Pletenberga kapa akmens

deni. Tāpat Pletenbergs atļauj pilsētām padzīt mūkus, pārņemt

baznīcas un garīdznieku īpašumus. Ne ārējā, ne iekšējā politikā or-

denis vairs nepārvalda situāciju* un Pletenbergs nebūt nesimbolizē

ordeņa un Livonijas spēku, bet rūpīgi slēpj kā ordeņa, tā arī Livo-

nijas nespēku un ar veikliem manevriem tam izdodas sabrukumu

novilcināt par dažiem gadu desmitiem.

Bet ne tikai iekšēji Livonija tuvojās sabrukumam, arī ārpoli-
tiskais stāvoklis bija izveidojies ļoti nelabvēlīgs. Tas laiks, bija

garām, kad blakus Livonijai atradās saskaldītas un valstiski vāji

organizētas tautas un kad vācu ekspansijai bija atvērti ceļi šo

tautu robežās. Atsevišķo krievu kņazu un pilsētu vietā Livonijas

kaimiņš austrumos ir jau varena un plaša Maskavas valsts, kas

15. g. s. likvidē Novgorodas un Pliskavas valstis un kopā ar to arī

vācu privilēģijas šais pilsētās. Dienvidos un dienvidu austrumos

atradās Lietuvas—Polijas valsts, kas Tanenbergas kaujā bija nāvīgi

sadragājusi Prūšu ordeni. Rietumos Zviedrija kala savus ekspan-

sijas plānus, un Dānija arī neaizmirsa savus vecos īpašumus Livo-

nijā. Turpretim Livonijas vācu draugi atradās neapskaužamā stā-

voklī. Vācu impērijai nekādas lielas intereses un spēka Livonijā
nekad nav bijis un kā iekšējie, tā ārējie sarežģījumi šo valsti bija no-



246

veduši pilnīgi nevarīgā stāvoklī. Prūšu ordenis bija galīgi ruinēts

un 15. g. s. otrā pusē nevis Prūšu ordenis balsta Livonijas, bet Livo-

nijas ordenim jābalsta Prūšu ordenis. 16. g. s. jau iekšēji nevarīgā

Livonija ir tikai objekts apkārtējo lielvalšķu ekspansijas nodomiem.

Mestra H. fon Brügenera saukta Hazenkamfa

kapa akmens

To labi apzinājās kā Pleten-

bergs, tā arī pārējie Livonijas

likteņu noteicēji.
Kad mēs lasām chroniķu

ziņas par šo Livonijas pelēko
bezcerību laikmetu, tad tikai,

skaidri redzam, ka kolonija

nav valsts. Livonija bija ti-

kai vācu kolonija, kas nekad

nevarēja pacelties līdz īstai

valstij. Šo nespēju nodibināt

spēcīgu valsts iekārtu tie pa-

rāda jau bīskapa Alberta lai-

kā, bet nekad šīs valstiskās

domas trūkums neduras acīs

tik asi, kā 16. g. s., kad Livo-

nija bija atraisījusies no ārē-

jām važām un bija iespēja pa-

šiem savu valsti izkopt, noor-

ganizēt viņas saimniecisko,
tiesisko dzīvi un arī izkopt
militāro apsardzību. Bet ne-

vienu no šiem uzdevumiem

pat nemēģināja kaut cik no-

pietni atrisināt, un pat vācu

vēsturnieki vienbalsīgi, atzīst,
ka patstāvīgā Livonija, kas

no Prūsijas atraisās tikai 15.

g. s. beigās, nav dzīves spējīga un ka šis Livonijas patstāvības un

pie tam vēl gandrīz nepārtraukta miera laikmets ir bēdīgākais visā

Livonijas vēsturē, kur grūti atrast kādu gaišāku vietu.

Kāpēc Livonija nevarēja izveidoties par patstāvīgu valsti, arī

ir skaidrs. Katras valsts pamatā jābūt tautai, un valstij ir jārūpē-

jas par labklājību, un tautai jābūt arī brīvai, lai tā būtu ieintere-

sēta valsts pastāvēšanā. Vācu niecīgais virsslānis Livonijā bija ar

svešu spēku palīdzību ieguvis varu pār Livonijas tautām, un tam

gan bija tikai tikdaudz spēku, lai noturētu savu virskundzību nor-

mālos laikos pār šīm tautām. Bet tā kontakta vietā, kas nepiecie-
šams visiem valsts iedzīvotāju slāņiem, vācu virsslānis nodarbināts

vienīgi ar iedzīvošanos uz visas tautas konta un izrok starp sevi

un Livonijas tautu tik dziļu grāvi, pār kuru pārejas vairs nav. Līdz

ar latviešu nogrimšanu nebrīvībā visus vācu spēkus un domas sai-

sta tikai tas, kā uzturēt savu varu pār tautu, kas savu naidu pret
vāciešiem neslēpj, un vācieši visu laiku sēž kā uz vulkāna, kas var

katrā laikā eksplodēt. Kamēr bija kontakts un atbalsts no ārie-

nes, šis stāvoklis vēl bija paciešams, bet kad 16. g. s. tos atstāj pa-
šus savam liktenim, vācu kolonists Livonijā galīgi zaudē galvu un

kopā ar to katru valstisku domu.

Visi jūt, ka pie mazākā ārējā trieciena nāks arī iekšējā kata-
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strofa, un Livonijas chronists šo laikmetu apraksta kā dzīres mēra
laikā, kad ļaudis nedomā par rītdienu, bet cenšas izmantot, ko tiem

dod šodiena. Šī laikmeta spilgtu aprakstu dod savā chronikā Balta-

zars Rusovs.

Šinī Rusova aprakstā varbūt mazliet sabiezinātas krāsas un

stipri jūtama tendence izskaidrot Livonijas katastrofu kā Dieva

sodu par ļaužu grēkiem, tomēr visumā viņš Livonijas dzīvi apraksta
pareizi.

Par nākotni neviens nedomāja un, krievu uzbrukumam sāko-

ties, Livonija izrādījās pilnīgi nesagatavota karam. Pēc tam, kad

1502. gadā Pletenbergam izdevās atsist krievu uzbrukumu Livonijā,
vairāk kā četrdesmit gadus valdīja miers. Maskavā šo laiku izlie-

toja, lai nostiprinātu savu varu austrumos un dienvidos, kur iz-

devās sagraut tatāru valšķu atliekas.

Šie darbi 16. g. s. vidū bija veikti, un Maskava varēja sākt ķer-
ties pie savu Livonijas plānu reālizēšanas. Atsaucoties uz savām

vecajām tiesībām, Maskava pieprasa tribūtu, ko maksājis Tērbatas

apgabals krieviem, tāpat arī uzstādot citas prasības par tirgošanos,
krievu baznīcu Rīgā un citas. Šos noteikumus arī pieņem, bet pil-
dīt nedomā, un 1558. gadā sākas krievu uzbrukums Livonijai, uz-

brukums, kur Livonija sabrūk, jo ordenis nav spējīgs noorganizēt
kaut kādu nopietnu pretestību. 1559. gadā krievi parādās pie Rī-

gas, bet jau otrā naktī atstāj savu nometni pie Sarkandaugavas.

Livonijas sabrukums sākas ar to, ka jau 1559. gadā Sāmsalā un Pil-

tene padodas Dānijai, 1560. gadā Rēvele un Igaunija padodas Zvied-

rijai, tāpat 1559. g. virsbīskaps un ordeņa mestrs līgst savienību ar

Poliju un 5. martā 1562. gadā ordeņa mestrs atsvabina ordeņa bruņi-
niekus un vasaļus no zvēresta un nodod visas ordeņa rēgālijas Poli-

jas kancleram Radzivilam. Ar to patstāvīgā Livonija izbeidz savu

eksistenci, un visu Livonijas valsti sadala kaimiņu valstis: Dā-

nija, Zviedrija un Polija. Vidzeme paliek poļu province; Ketlers sa-

ņem Kurzemes hercogisti kā poļu karaļa vasals, un vienīgā Rīga

Bruņniecības nams 19. g. s. sākumā
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atsakās nodot zvērestu poļu karalim un paliek 20 gadus pilnīgi
brīva un neatkarīga pilsēta.

Kad bēdīgais eksperiments — koloniju pārveidot par patstāvīgu
valsti — Livonijā bija beidzies un nedzīvi; dzimušais bērns bija ap-

glabāts, Livonijas vācieši jutās — it kā smags slogs tiem būtu no-

ņemts no kakla. Un cik gļēvus un nožēlojamus mēs tos redzam

krievu karā un Livonijas patstāvības laikmetā, tik enerģiski tie

sāk darboties pēc šī kara izbeigšanās jau kā Zviedrijas, Polijas un

Dānijas patrioti. Svarīgākais visā šai lietā bija, lai kolonisti dabū-

tu sev spēcīgu mētropoli, lai tie būtu zviedri, dāņi, poļi vai krievi,

ja tik šī valsts vara pietiekoši nodrošina muižnieku privilēģijas.
Ar Livonijas pāriešanu svešās rokās nebija vairs jādomā par zemes

aizsardzību, visas ārējās lietas pārņēma jaunā valsts vara, un vācieši

varēja visu savu vērību piegriezt savu iekšējo lietu kārtošanai. Un

tagad visa muižnieka fronte, ko balsta jau stipras valsts vara, pa-

griežas pret latviešu zemnieku, lai likvidētu tās brīvības, kas šiem

zemniekiem palikušas vēl no veciem, labiem laikiem un lai kon-

sekventi līdz galam izvestu dzimtbūvi. Par spožāko zvaigzni
šai gadsimtenī baltvācu acīs palikusi mistiskā Sigismunda privilē-

ģija, kas latviešu zemnieku padara par muižnieku vergu.

Vienīgā vieta, kur mēs varam saskatīt šai laikā mazliet patrio-
tisma un tēvijas mīlestības, ir Rīga. Kad 1561. g. 28. novembrī or-

deņa mestrs, virsbīskaps, bruņinieki, vasali un mazās pilsētas nodod

Viļņā karalim Sigismundam II padevības zvērestu, Rīgas pārstāvji
atteicas zvērestu nodot, un tikai 1582. g. padodas Polijai.

Rīgas cenšanos paturēt savu patstāvību var izskaidrot ar to,

ka Rīgas intereses bija pretējas muižniecības interesēm. Cik muiž-

niekiem svarīgi bija tikt zem stipra kunga, lai nodrošinātu savu

varu pār zemniekiem, tikpat svarīgi Rīgas interesēs bija dabūt sev

vājus kungus, kas būtu mazāk spējīgi ierobežot Rīgas patstāvību.
Un Rīga bija pie šādiem kungiem pieradusi. Ordeņa un virsbīskapa
nevarības laikmetā tā bija savu patstāvību nostiprinājusi un bija
jau valsts valstī. Arī Rīgas politiskā aktivitāte pispārējā sabruku-

ma laikā ne tikai nesamazinājās, bet stipri pieauga. Rīga ne-

Ilgeciems 18 g. s. beigās ar Dāles un Renģīšu mājām



249

bija tādā stāvoklī kā ordenis, kas bija palicis kā kara vadoņi bez

karaspēka. Rīgas sabiedriskie spēki, sevišķi ar reformācijas ieve-

šanu bija atraisījušies, un Rīgas dēmokratija jau diktēja savu gribu
rātei un ar lielu uzmanību sekoja, lai rāte neuzsēdinātu tiem uz

kakla kādu augstu kungu. Šī jaunā dēmokratija bija saimnieciski

un militāri liels spēks, kas šo spēku arī apzinājās un kas nejuta ne

mazākā respekta pret abiem Rīgas kungiem—ordeni un virsbīskapu.

Nabaga Rīgas virsbīskapu tie aplaupa tā, ka atņem tam visus viņa

īpašumus kā Rīgā, tā Rīgas apkārtnē, visas baznīcas, klosterus

un pat pašu bīskapa pili, tā ka jāiejaucas ordeņa mestram un land-

tāgam, lai vismaz kādu nieku Rīgā atstātu šim Rīgas kungam. Un

šī apvienotā vācu un latviešu dēmokratija arī noteikti apzinājās,
ka rātskungi nekautrēsies izlīgt ar nākošiem kungiem uz. Rīgas

dēmokratijas konta un ar svešas varas palīdzību laupīt pilsoņu ne

tikai jauniegūtās, bet arī vecās tiesības un atjaunot sev bezkontro-

les varu Rīgā. 1581. gadā padošanās līgums pierādīja, ka šīs ba-

žas bijušas pilnīgi pareizas. Tikai rātskungi bija Rīgas dēmokra-

tijas spēku novērtējuši par zemu, un līdzēji dabūja šo līgumu sa-

maksāt ar savām galvām.
Pirmo reiz Rīgas dēmokratija, jeb kā to Rīgas rāte bieži ap-

zīmē — „pūlis", savu vara pierāda sarunās un līgumos ar Prūsijas

hercogu Albrechtu. Tas ir pēdīgais ordeņa lielmestrs, pāriet refor-

mācijā, paliek par Prūsijas hercogu un likvidē ordeni, un no visa

vācu ordeņa paliek pāri tikai tagad pilnīgi patstāvīgais Livonijas

ordenis.

Ideja par ordeņa likvidēšanu Livonijā un monarchiju nav sve-

ša arī Livonijā. Pletenbergs tomēr atteicas pieņemt Livonijas mo-

narcha godu, jo netic šīs hercoga valsts nākotnei. To tiesu Livo-

nijā sāk intensīvāki strādāt prūšu partija, kuras priekšgalā atrodas

Rīgas rāte. Šīs partijas mērķis pakļaut Livoniju Prūsijas hercogam

Albrechtam, un Albrechta uzticības persona ir Rīgas pilsētas sekre-

tārs Lomillers. Lomillera vēstules Albrechtam rāda, uz kādu pre-

testību rātes nodomi atdūrušies Rīgas pūlī resp. dēmokratijā. Šī

opo-zicija rekrūtējās ap Mazo ģildi, kas līdz tam laikam ļoti neievē-

rojama, un tā katēgoriski uzstājas pret katru mēģinājumu Rīgai

un Livonijai uzspiest kādu ārzemju valdnieku. Te nu viņi sastapa

zināmu atbalstu arī ordeņa aprindās. Opozīcija stāvēja noteikti

par veco varu, t. i. ordeni. Savu varu šis pūlis Rīgā bija izmēģi-

nājis jau pie reformācijas izvešanas. Baznīcu atņemšana katoļiem,
bilžu izpostīšana, mūku izdzīšana bija Rīgas dēmokratijas darbs, un

rātei, šīs dēmokratijas spiestai, vajadzēja ne tikai šos varas: darbus

akceptēt, bet arī turpināt katoļu īpašumu atsavināšanu. Bet dēmo-

kratija rātei neuzticējās un tādēļ, tikko sākās sarunas ar hercogu

Albrechtu, Rīgas dēmokratija asi un noteikti nostājas kā pret šī

kunga tiešiem nodomiem — pakļaut sev Livoniju un Rīgu, tā arī

pret nodomu par Livonijas valdnieku padarīt Prūsijas hercoga brā-

li, Rīgas virsbīskapa vietnieku markgrāfu Viļumu. Dēmokratijai
radās spējīgs vadonis — Kerstens Šlotmachers:. Kad Lomillers rā-

tes uzdevumā 1529. gadā līgst ar Rīgas virsbīskapu Šeniņu, kur starp
citu Rīgas pilsētai uzliek par pienākumu konflikta gadījumos starp
ordeni un virsbīskapu nostāties virsbīskapa pusē. Rīgas dēmokratija

saceļ tādu troksni, ka Lomillers neuzdrošinājās atgriezties Rīgā.
Vēlāk gan ar Pletenberga atbalstu tas atgriežas savā vietā, bet kad
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tas turpina savas intrigas, tam uz visiem laikiem jāatstāj Rīga. Tā-

pat ar Rīgas dēmokratija noteikti uzstājas pret padošanos Polijai,

un tā Rīga pēc ordeņa padošanās Polijai divdesmit gadus palika

brīva un neatkarīga pilsēta.

Rīgas attiecības ar ordeni un virsbīskapu turpinājās vecās div-

valdības robežās, bet tikko izcēlās reformācija, tā Rīgas, tuvākais

uzdevums ir nokratīt virsbīskapa varu. Tas arī izdodas, un 1525. ga-

dā ordeņa mestru Pletenbergu pasludina par vienīgo Rīgas kungu.
Tomēr jau 1530. g. atjaunojas vecā divvaldība, un Rīga ir piespiesta

līgt ar virsbīskapu markgrāfu Viļumu. Taču gandrīz vienīgais

kungs, pie kā Rīga un Rīgas pilsoņi griežas, ir ordenis. Virsbīskapa

varu Rīga faktiski neatzīst un nekautrējas, pretēji visiem līgu-

miem, piesavināties virsbīskapa mantu. 1542. gada līgums ar virs-

bīskapu markgrāfu Viļumu, ar ko Rīga atzīst to no jauna par sa-

vu kungu, atļauj Rīgai tik lielas brīvības, kā reliģiskā, tā saim-

nieciskā lauKā, ka virsbīskapa vara pēc šī līguma jau ir tikai fik-

tīva, lai gan Rīgas rātei bija jāizcīna liels karš ar Rīgas' dēmokra-

tiju, kas šo līgumu negribēja atzīt, un līguma pieņemšanu novilci-

nāja līdz 1546. gadam. 1547. gadā virsbīskaps, 600 jātnieku

pavadīts, ierodas pilsētā. Otrā dienā ierodas ordeņa mestrs ar

1500 jātniekiem. Viņus sagaida grupas apbruņotu Rīgas pilsoņu,
kas nostājušies gar visām ielu malām un kas rāda pilsētas lielo

karaspēku. Pilsoņi tad arī nodod zvērestu kā mestram, tā virsbīs-

kapam.

Tomēr virsbīskapam tie viņa īpašumus un mantas Rīgā neat-

dod. Virsbīskaps sūdzas ķeizara valsts kambara tiesai, ka pilsēta
esot ieņēmusi bīskapa pili, piesavinājusies mantas un garīdznieku

piederumus, baznīcas, klosterus un Doma mājas paņēmuši, Doma

kungus, priesterus un mūkus no pilsētas izdzinusi, baznīcas pār-

vērtuši dzīvojamās ēkās un zirgu staļļos, izsvieduši miroņus no ka-

piem un šais kapos ierīkojusi pagrabus.

Ķeizars ieceļ komisiju, kam uzdod sūdzību izmeklēt un kas pa-

vēl nodot Doma kungiem Doma baznīcu,, bet Rīgas pūlis katēgo-
riski atsakās laist ienīstos katoļu priesterus baznīcā, un Kuldīgas
komtūrs atsakās izpildīt uzdevumu — ar varu ievest tos Doma baz-

nīcā. Beidzot 1551. g. 16. decembrī virsbīskaps vienojās ar Rīgas pil-
sētu, ka Doma baznīca ar mācītāju namiem paliek pilsētai, un pil-
sēta samaksā virsbīskapam 18.000 marku.

Kad 1555. gadā virsbīskapu apvaino, ka viņš savas zemes grib
nodot poļiem un bez pārējo kungu ziņas par savu vietnieku uzai-

cinājis Meklenburgas hercogu Kristapu, Livonijā izceļas pēdējais

savstarpīgais karš, kur pret bīskapu dodas ordeņa mestrs un arī

Rīga. Virsbīskapu sagūsta Koknesē, bet kad poļu karalis pieprasa

virsbīskapa atsvabināšanu un ar 80.000 lielu karaspēku tuvojas Li-

vonijai, ordeņa mestrs atsvabina virsbīskapu un līgst ar Poliju ne

tikai mieru, bet arī savienību pret Krieviju, kas paātrina krievu

uzbrukumu Livonijai.

Pats virsbīskaps pēc tam 1557. gadā vēl reiz ierodas Rīgā, un

Rīgas rāte un ģildes ierodas pie tā Doma baznīcā lūgt piedošanu

par piedalīšanos karā pret viņu.

1561. gadā virsbīskaps markgrāfs Viļums nodod savu zemi Po-
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lijai un drīz pēc tam mirst. Ar to izmirst Livonijas virsbīskapa lē-

nis un kopā arī virskundzība pār Rīgu.

Rīga paliek bez kunga.

Arī Rīgas iekšējās lietas 16. g. s. stipri sarežģījās. Diferences

starp Mazo ģildi, kas apvieno amatniekus un parasto tautu, un pri-

vilēģēto Lielo ģildi un rāti arvienu paliek lielākas un nonāk bieži

pie atklātiem konfliktiem. Jau 1500. gadā mestram Pletenbergam

un virsbīskapam Silvestram jāizšķir strīdus starp rāti un Mazo

ģildi.

Šai rakstā tie pavēl rātei turēties pie vecām paražām un neuz-

likt pilsoņiem jaunus pienākumus bez abu kungu piekrišanas, tā-

pat arī abām ģildēm ar cienību jāizturas pret rāti. Starp citu tur

arī ir noteikums, ka katram, kas izmanto namnieku pārtiku un kam

ir amats, jāiestājas ģilžu brālībās, ja viņa gods nav aptraipīts.

Te jau ir mēģinājums visus pilsoņus, neatkarīgi no tautības,

noorganizēt abās ģildēs, kas tad arī būtu pilntiesīgas komūnas pār-
stāves. Bet ka tas nebūt uz reizi neizdevās, redzams no tā, ka rāte

vēl gadu simteņa vidū sasauc visas komūnas sapulces pie rātes

nama, kur piedalās arī tie pilsoņi, kas nav ģilžu locekļi. Tomēr

tendence monopolizēt komūnas tiesības ģilžu rokās šeit pirmo reiz

ir skaidri izteikta, bet ģildēm nav tiesības noraidīt nevienu pilso-

ni, kas izmanto namnieku pārtiku, t. i. kam ir kāds nekustams īpa-

šums, kam ir tiesības iekurt savu pavardu un kas nodarbojas ar kā-
du amatu vai tirdzniecību. Var noraidīt tikai tos, kas nav godīgā
laulībā dzimuši, bet par kādu latviešu aprobežojumu, uzņemot ģil-

dēs, nav nekas teikts.

Rīgas rātsnams 18. g. s. beigās



Par dažādām Rīgas pilsoņu grupām mēs varam spriest pēc

1559. gada kontribūciju noteikumiem, kur Rīgas pilsoņi sadalīti šā-

dās grupās:

1. Katram vācu un latviešu namniekam, viņu

sievām un bērniem, kas vecāki par 12 gadiem,

un mācekļiem jāmaksā viena marka;

2. Katram tirgotāju zellim jāmaksā
....

viena marka;

3. viņu mācekļiem viena marka;

4. katram namdarim, mūrniekam, linu audējam,
sāls un alus nesējam, liģeram un darba cilvē-

kam — viena marka;

o. viņu sievas maksā vienu marku;

6. viņu bērniem un latviešu kalpiem un kalpo-

nēm, kas vecāki par 12 gadiem, jāmaksā
. .

viens vērdiņš;

7. tāpat arī kalpi un kalpones, kas kalpo pie vā-

ciešiem un latviešiem, maksā
. . . . .

vienu vērdiņu;

8. Katram namniekam jādod par savu īpašumu no

katrām tūkstots markām divas markas.

Šai sarakstā līdzās vācu namniekiem minēti arī latviešu (ne-

vācu) namnieki, tāpat arī kalpi un kalpones ir kā latviešiem, tā

vāciešiem. Bez galvas naudas namniekiem jāmaksā vēl kontribū-

cija no īpašuma. No latviešiem izdalīti atsevišķā grupā tikai kalpi

un kalpones un latviešu nabadzīgāko amatu atgādži, meitas un

bērni, kas maksā tikai vērdiņu. Pārējie latvieši maksā tāpat kā

vācieši, un latviešu namnieki tāpat kā vācieši.

Diemžēl ārī saraksts nedod iespēju spriest, cik bijis latviešu

un vācu namnieku, bet par Rīgas iedzīvotāju tautībām šai laikā

dod iespēju spriest kāds ziņojums par Rīgas apbruņoto spēku sa-

stāvu 1559. gadā. (Aeltermansbuch 112). Rīgā, kopā ar 500 al-

gotņiem, esot trīs tūkstoši vācu un divi tūkstoši nesēju, darba ļau-
žu un zemnieku. Tā ka te no 2.500 apbruņotiem vāciešiem nav iz-

dalīti ārā latviešu namnieki un amatnieki, bet tikai latviešu nesēji
un darba ļaudis, tad īsto vāciešu skaits Rīgas karaspēkā ir stipri
mazāks. Ir noteikti dati, ka latviešu mūrnieki ietilpa kārtējā Rī-

gas vācu karaspēkā, nerunājot jau par citiem latviešu amatniekiem.

Analizējot Rīgas aizsardzības spēkus 1559. gadā, jāsecina tas pats,
ko dod 1700. g. un 1709. g. Rīgas aizstāvju sastāva analizē: Rīgas

aizstāvju skaitā vairums ir latvieši.

Nesēju karaspēka ietilpināšana atsevišķā grupā ir ļoti veca, jo
tas vietējo iedzimto karaspēka kodols, ko ļoti bieži rāte izlieto tā-

dos gadījumos, kad nav nepieciešams mobilizēt visus Rīgas aizsar-

dzības spēkus. Tos kā papildu grupu sūta arī līdzi algotņiem 1558.

gadā uz krievu fronti, bet tie ārpus Rīgas nelabprāt šai karā grib

piedalīties, turpretim mazākos gājienos mēs nesēju karaspēķa gru-

pu sastopam bieži. Un arī šie militārie pienākumi nesējiem ir uz-

glabājušies vēl no tiem laikiem, kad Rīgas lībiešu karaspēks cīnī-

jās ar kuršiem un Salaspils lībiešiem bīskapa Alberta laikā. Kara
laikā ap to grupējās arī pārējais latviešu karaspēks, izņemot lat-
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viesu amatniekus un namniekus, kas ietilpa vācu karaspēkā un

bija apbruņoti ar vācu ieročiem.

Mazās ģildes opozīcija 16. g. s. turpinājās tālāk. Kad 1502. ga-

dā rāte uzaicina abas ģilde šais apspriedēs, tās jauno policijas notei-

kumu izstrādāšanai, Mazā ģilde demonstrātīvi nepiedalās, un vē-

lāk, kad rāte ar Lielo ģildi šos noteikumus izstrādā, Mazā ģilde

pret šiem noteikumiem protestē.
Un šie noteikumi Mazajai ģildei arī sevišķi labvēlīgi nebija. Tur

jau bija iekšā tas punkts, par kuru tikdaudz šķēpu bija lauzts un

pret ko Mazā ģilde bija cīnījusies ilgu laiku, t. i. ka tiem, ķas no-

darbojas amatniecībā, nav brīv tirgoties un darīt alu. To Mazā

ģilde uzskatīja par savu veco tiesību laupīšanu un nedomāja no

šīm tiesībām atkāpties. Otrs punkts, kas sāpīgi aizkāra Mazās ģil-
des amatniekus, bija apģērbu noteikumi, kur amatniekiem un vien-

kāršai tautai bija aizliegts tērpties kungu drēbēs, bet tiem un viņu

sievām bija jāvalkā tāds apģērbs, kādu nēsājuši viņu senči. Ar to

amatnieki un vienkāršā tauta bija ne tikai iekšēji, bet arī ārēji apzī-
mēti par zemākas šķiras ļaudīm, ko var pazīt jau no drēbēm.

Mazā ģilde joprojām protestē, un strīdus noiet tik tālu, ka tas

jāizšķir abiem Rīgas kungiem 1510. gadā. Abi Rīgas kungi atgrie-
žas pie 1500. gada noteikumiem un atzīst, ka tiesības alu darīt ir

tikai abēju ģilžu locekļiem un amatu meistariem, bet stipri iero-

bežo pašu alus darīšanu un tirgošanos ar alu, nosakot, ka alu var

darīt tikai vienreiz nedēļā noteiktā daudzumā.

Tā Mazajai ģildei izdevās atsist uzbrukumu, bet pēc neilga lai-

ka 1539. gadā rāte un Lielā ģilde izdod noteikumu, kas atceļ Mazās

ģildes tiesības tirdzniecībā un alus darīšanā, bet Mazā ģilde grie-
žas ar sūdzību pie ordeņa mestra Brigeneja, kur ziņo, ka viņiem at-

ņemot tirdzniecību, alus darīšanu un pārdošanu, ar ko tiekot laupī-
ta viņu vecā namnieku pārtika, lai gan tiem jāpilda visi pienākumi,

jāmaksā nodokļi, jāsūta sardze un jāpiedalās pilsētas vaļņa celša-

nā. Mestrs 1541. g. arī atceļ rātes rīkojumu un atjauno 1500. gada
noteikumus par Mazās ģildes tiesībām.

Skats Ganību dambī



254

Tā rātes un Lielās ģildes uzbrukumi Mazajai ģildei neizdodas,

un Mazā ģilde patur savas namnieku pārtikas tiesibas. Mazās ģil-
des pozicijas jau tagad ir daudz drošākas un gribot negribot Rīgas
rātei un Lielajai ģildei jāpiekāpjas jaunās Rīgas demokrātijas priek-

šā, kā priekšgalā nostājas Mazā ģilde un kas ar reformācijas ieve-

šanu bija palikusi sevišķi aktīva.

Un rātei ar šis jaunais spēks bija jārespektē. Mazā ģilde iz-

manto šo aktivitāti, lai nostātos līdzās Lielajai ģildei, bet abas ģil-
des to izmanto, lai sāktu savu gribu diktēt rātei kā politiskās, tā

arī saimnieciskās lietās. Dēmokratija piespiež vareno pilsētas se-

kretāru Lomilleru atstāt Rīgu, kad tas mēģina Rīgu nodot Prūsijas

hercoga Albrechta rokās, tāpat arī Rīga jāatstāj otram lielajam Rī-

gas politiskam vadonim Durkopam, kad tas 1546. gadā grib iesākt

kopā ar virsbīskapu naidīgu politiku pret ordeni.

Pūļa spiediens paliek arvienu stiprāks un šis spiediens nāk caur

ģildēm. Rāte sāk meklēt ceļus, kā šo ģilžu spiedienu samazināt

un kā atjaunot savu agrāko varu un autoritāti.

Un rāte, kas vēl visur runā un līgst komūnas vārdā, mēģina

pārspēt ģildes demokrātismu un atjaunot vecās komūnas sanāksmes

un nodot svarīgākos jautājumus visu Rīgas namnieku, kā vācu, tā

latviešu izlemšanai.

Pirmo reiz par šo rātes nodomu nodot lietas izlemšanu visai

komūnai. Lielās ģildes eltermaņu grāmatā 1542. g. konfliktā par

līgumu ar virsbīskapu atzīmēts sekojušais:

„Kad raksts bija nolasīts, ģilžu vecākie apspriedās un paziņoja,
ka šis raksts neattiecas tikai uz vecākiem, bet uz visu komūnu un

tādēļ tas abās ģildēs jānolasa. Rāte tad atbild, ka tā saaicināšot

pie rātsnama visus pastāvīgus namniekus (besittliche Būger) un

tiem šo rakstu nolasīšot. Tas esot bijis rātes nodoms, šo rakstu

nolasīt vecākiem kopā ar visiem namnieku sapulcē, uz vecāko pie-
prasījumu tā esot vecākiem šī raksta saturu paziņojusi un tagad
tā to nolasīšot visiem, kā vāciem, tā latviešiem un visiem pastāvī-
giem namniekiem, kā zvērinātiem, tā nezvērinātiem."

Ģilžu vecākie protestē pret šādu sapulci un pieprasa nodot rak-

stu apspriešanai abās ģildēs un no turienes šīs mestru aizkarošais

raksts nonāk mestra rokās, un tas izjauc rātes nodomus.

Ka.tomēr šādas komūnas pilnas sapulces ir notikušas, redzams

1568. g., ka rāte jautājumu par līgumu ar poļiem grib atkal nodot

komūnas pilnai sapulcei. Kad ģilžu vecākie pret to protestē un

paziņo, ka tā ir jauna lieta, tad bijušie ģilžu eltermaņi, kas tagad

sēž rātē, paziņo, ka tas esot noticis vēl nesen eltermaņa Romberga

laikā..

Toreiz 1556. gadā ir runa par virsbīkapa vietnieku Kristapu no

Meklenburgas un par zvēresta noteikšanu virsbīskapam un šoreiz

ģildes negrib uzņemties atbildību un jautājuma izšiķršanu nodod

komūnas sapulcei pie rātsnama, kur piedalās kā tie, kas ir abu

ģilžu locekļi, kā arī tie, kas nav ģilžu locekļi.

16. g. s. Rīgas iekšējā dzīvē ir krizes laikmets. Pilsonības akti-

vitāte izsit patriarchālo rāti galīgi no sliedēm un lielie notikumi

un pārvērtības šo pilsonības, sevišķi viņas demokrātiskās daļas, ne-
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privilēģēto latviešu un vāciešu, aktivitāti labi pastiprina. Pirmais

šīs aktivitātes rezultāts ir Mazās ģildes stāvokļa nostiprināšana pret

rāti. Ģildes sasniedz to, ka svarīgākie, lēmumi rātei jānodod ģilžu

apstiprināšanai. Tas vēl nav rakstīts likums un nav neviena liku-

ma, kur tas būtu noteikts, rāte to uzskata kā uzspiestu un nesaska-

nošu ar vecām tradīcijām, bet vara un iniciatīva ir ģilžu rokas,_kas
runā tagad jau kā komūnas pārstāvji, un rātei šis stāvoklis jāak-

ceptē.

Skats uz Jāņa kapiem pie Mārtiņa b. 18. g. s. beigās
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Podraga dzirnavas ar skatu uz Daugavas pretējo krastu

IInodaļa

Reformācija

Tā kultūra, kuras priekšā bija jānoliec galva īpatnējai un veca-

jai latvju kultūrai, nebija vācu kultūra. Ģermāņu barbaru tautām,

kas gāja laupīt Romas bagātības, izdevās sagraut Romas impēriju,

izlaupīt Romu un iznīcināt neskaitāmas kultūrālas vērtības, tā ka

likās, ka vecā Romas kultūra ir pazudusi uz visiem laikiem. Bet

uz sagrautās Romas drupām ģermāņiem neizdodas nodibināt kaut

kādu ģermānisku kultūru. No tām daudzajām ģermāņu tautām,
kas apmetās Romas impērijā kā uzvarētājas, neviena pati nav uz-

glabājusi savu tautību un valodu, bet šīs tautas visas ir romānizēju-
šās un pazudušas no zemes virsus. Un pazuda ne tikai tās ģermāņu

tautas, kas devās uz Romu, bet romānizējāš arī tā vāciešu daļa,
kas atradās otrā pusē Reinai. Romāņu kultūra izrādījās stiprāka

par vācu dūri.

Bet kopā ar to arī visa Vācija pakļāvās Romas kultūrai. Latīņu
valoda ir valsts un oficiālā valoda, tā ir skolas, baznīcas un litera-

tūras valoda, bet vācu valoda ir vienkāršās, nemācītās tautas valoda.

Romas kultūru vairs nereprezentē Romas impērija, bet turpi-
nāt Romas kultūras izplatīšanās misiju starp barbariem uzņemas

pāvests un Romas baznīca. Saprotams, ka tā nav spējīga vairs

virzīt šo kultūru uz augšu, pat nav spējīga to uzturēt tai pašā lī-

menī, bet tikai paglābt daļu no tā milzīgā kultūras vērtību krājuma,
ko bija sakrājusi vecā Roma. Bet arī šīs niecīgās atliekas bija pie-

tiekošas, lai Romas kultūra un latīņu valoda pakļautu sev visas Ei-

ropas tautas. Pie Krievijas robežas latīņu kultūra sadūrās ar Bi-

zantijas kultūru, un krievu līgumos vairāk reiz Livonija, Vācija un

pārējās Eiropas zemes ir apzīmētas kā latīņu zemes, un krievi pilnī-

gi pareizi ar to apzīmēja to radītāju ietekmi, kas raksturoja šo

Eiropas daļu: tās ir zemes, ko apvieno Romas kultūra un Romas

baznīca.

Latvija 12. g. s. atradās zināmā kā Romas, tā arī Bizantijas
kultūras ietekmē. Caur Latviju pa Daugavu gāja vikingu ceļš uz

Bizantiju, un Bizantijas mantu atradumi Daugmales pilskalnā, kā
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arī kristīgās ticības plašā izplatīšanās pēc Bizantijas rituāla rāda,
ka Bizantijas ietekme nebūt tik niecīga nav bijusi. Bet līdz Bizan-

tijai bija tālu un to no Latvijas atdalīja tautas, kas saimnieciski un

kulturāli atradās tik zemā stāvoklī, ka tās nevarēja sevi uzskatīt

par šīs kultūras nesējām.
Bet pret Romas kultūras spiedienu, kam nevarēja stāties pre-

tim pat ne spēcīgās Skandināvijas tautas, nevarēja noturēties arī

Livonijas tautas. Un 13. g. s. Livonija pāriet Romas baznīcas virs-

valdībā, kas to pārvalda ar saviem bīskapiem un zobenbrāļu garīgo
ordeni.

Latvijas baznīcās un skolās skan latīņu valoda, un citu skolu

nav, kā tikai latīņu, un pat vācu valodu šais skolās nemāca. Livo-

niju un Rīgu pārplūdina priesteri un mūki, kas sludina jauno

mācību, bet kas baznīcā lieto tikai latīņu valodu.

Katoļu baznīcas centrs ir Rīga. Te dzīvo Rīgas virsbīskaps
un atrodas virsbīskapa kapituls. Virsbīskapa padome pārvalda kā

Doma baznīcu, tā Doma skolu un kapitulam pieder plaši īpašumi

pašā Rīgā un arī Rīgas apkārtnē. Kapitula vara ir liela, tas ievēl

virsbīskapu, apstiprina virsbīskapa lēmumus un pilnīgi patstāvīgi

pārvalda savus īpašumus, un tas stiprā mērā vada baznīcas dzīvi

visā bīskapijā. Attiecības ar Rīgas pilsētu kapitulam sevišķi labas

nav, un sevišķi asas šīs attiecības padara kapitula mantkārība. Rī-

gai ir mūžīgi strīdi ar kapitulu par dažādiem nekustamiem īpašu-

miem, tāpat arī kompetencēm Pētera skolā un citur. Kapitula ro-

Rīgas kapitula zīmogs
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kās atrodas visa Lastadija, Katlakalns un citas zemes ap Rīgu, ko

Rīgas pilsēta labprāt gribētu redzēt savās rokās un kas iegriežas
kā ķīlis Rīgas patrimoniālapgabalā.

Naids pret Doma baznīcas kungiem Rīgā liels, sevišķi vēl tādēļ,
ka tie bieži iejaucas Rīgas strīdos ar virsbīskapu un mēģina no vi-

siem šiem strīdiem iegūt labumu. Jau 1244. g. aizliegums garīdz-
niekiem iegūt Rīgā nekustamus īpašumus norāda uz tām saspīlētām

attiecībām, kas jau no pašas Rīgas sākuma pastāvēja starp pilso-

ņiem un garīdzniecību.

Kapitula rīcībā bija arī Pētera, Paula un Jēkaba baznīcas. Par

Pētera baznīcu, kā pirmo Rīdziņas ciema lībiešu baznīcu un vēlāk

pilsētas baznīcu minēju jau agrāk. Paula baznīca ir kapu baznīca

un atrodas uz territorijas, ko pilsēta uzskata par savu un Doma

baznīca par savu, un tā pazūd, jau 13. g. s.

Kas attiecas uz Jēkaba baznīcu, tad tā ir priekšpilsētas baznī-

ca un atrodas tā sauktā jaunajā pilsētā, kas sākas ar Zirgu un Jau-

no ielu un ko ap 1300. gadu ar mūriem pievieno Rīgas pilsētai.
Šī priekšpilsēta jau radusies kā latviešu priekšpilsēta, un te ap

Smilšu ceļu 13. g. s. Rīgā apmetas jau plašāka skaitā vienkopus lat-

vieši, un Jēkaba baznīca ir jau šo ienācēju latviešu baznīca, šīs lat-

viešu tradicijas Jēkaba baznīca patur arī vēlāk un pēc reformācijas
tā tūliņ ir galvenā, bet vēlāk vienīgā lekšrīgas latviešu baznīca.

Jēkaba baznīca ir latviešu garīgās dzīves centrs un ap to pulcējas
lielākā daļa Rīgas latviešu: tur ir alus nesēju un zvejnieku altāri,

un arī latviešu amatnieki vairumā turas pie šīs baznīcas, izņemot
tos latviešus, kas apmetušies vecajā lībiešu ciemā pie Rīdziņas un

kas turas pie savas vecās Pētera baznīcas>. Jēkaba baznīca kopā ar

to ir Mazās ģildes baznīca, tā ir Rīgas dēmokratisko slāņu, resp.

vienkāršās tautas baznīca, kuras draudze vairumā ir latvieši.

Pārējās Rīgas baznīcas nav kapitulam padotas un atrodas atse-

višķu mūku ordeņu rokās.

Pirmais Rīgā parādās cisterciešu ordenis, šis bagātais ordenis

iegūst Daugavgrīvu, kur atrodas šī ordeņa klosteris un pils. Klo-

sterim pieder plašas zemes abās pusēs Daugavai, un Rīgas vārti at-

rodas šī klostera rokās. 1306. g. ordenis atpērk klosteri no cister-

ciešiem, un Daugavgrīvā pāriet ordeņa rokās, kas to arī no savām

rokām neizlaiž līdz ordeņa likvidācijai.
Pašā Rīgā cisterciešiem ir sieviešu klosteris, kas atrodas blakus

Jēkaba baznīcai, un no sākuma izmanto Jēkaba baznīcu, bet tad

tam pašam ir sava Marijas-Madaļas baznīca. Klosteris dibināts

1255. g. un 1259. g. tam ierāda vietu Jēkaba baznīcas sētā. Klo-

steris pamazām pārvēršas par vietu, kur muižnieki nodod savas ne-

precētās meitas.

Tālāk Rīgā ierodas minoritu vai franciskāņu ordenis. Viņu pir-
mā mītne atrodas jaunajā pilsētā, tagadējās Zirgu ielas rajonā un

iet gar veco pilsētas mūri līdz Rīdziņai, t. i. tagadējai Kalēju ielai.

Te atrodas viņu celles, kas minētas 1267. g. un kuru atliekas atra-

stas liekot pamatus finanču ministrijas namam. Vēl 14. g. s. šai

rajonā pretim L. ģildei atrodas minoritu staļļi. Ap šo laiku fran-

ciskāņi pārceļas iekšpilsētā un aizņem rajonu blakus Mazajai ģildei,
starp šķūņu, Laipu un Kalēju ielu. šeit pie šķūņu ielas atrodas

arī franciskāņu Katrīnas baznīca, kuras atliekas uzglabājušās na-

mā, kas atrodas blakus pilsētas archīvam. šai baznīcā starp citu
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atradās Melngalvju altāris. Franciskām nēsāja pelēkas drēbes un

tos parasti sauca par pelēkajiem brāļiem.

Rīgā pastāvēja arī pelēko māsu klosteris, kas piederēja pie

franciskāņu trešās kārtas. Tās nebija nonnes šī vārda īstā nozī-

mē, jo varēja atgriezties pasaulē un bija devušas solījumu atturē-

ties no pasaules priekiem tikai pa to laiku, kamēr tās uzturējās klo-

sterī. Viņu klosteris atradās pie Pētera baznīcas pretim Jura baz-

nīcai un aizņem Skārņu ielas stūri pret Pētera baznīcu. No sāku-

ma šīs māsas saucās baginas un nodarbojās ar labdarību, slimo kop-
šanu un bērnu mācīšanu. Šo darbu tās turpina arī kā pelēkās mā-

sas franciskāņu ordenī. Viņām ir savs hospitālis. Kad pelēkās mā-

sas un viņu hospitāli pēc reformācijas likvidē, baginu hospitāļa
telpās (Skārņu ielā 13) pārceļ Pētera skolu, kas še kā Jungfrauen

Schule, Marien Schule un beidzot Morica vai Pētera skola joprojām

darbojās līdz 1885. gadam.
Pelēko māsu ģērbonī bija Marijas tēls ar bērnu.

Dominikāņu vai sprediķotāju brāļu ordenis Rīgā ieradās 13. g.

s. vidū. Viņu apģērbs ir baltas drēbes ar melnu mēteli, kādēļ arī

tos parasti sauc par melnajiem brāļiem. Viņi apmetas bijušajā bī-

skapa pils territorijā un viņu baznīca ir Jāņa baznīca, pie kuras at-

rodas arī melno mūku klosteris.

Mūku ordeņiem Rīgā un Rīgas garīgās dzīves apkopšanā bija
liela nozīme. Kā melnie, tā arī pelēkie mūki mācēja tautai pieiet
tuvāku par baznīcas kungiem. Viņu darbs Rīgas labdarības iestā-

dēs un hospitāļos bija neatsverams. Latviešiem tuvāki bij domini-

kāņi, kas sprediķoja arī latviešu valodā.

Garīdznieku attiecības ar mūkiem sevišķi siltas nebija. Tomēr

mūki bija un palika garīdznieku konkurenti, kas atņēma tiem mai-

zi, un maizes naids lika sevi diezgan bieži manīt.

Arī visas sabiedrības attiecības pret mūkiem un vispārīgi ga-

rīdzniekiem ir stipri vēsas un bieži pat naidīgas. Ka garīdznieki
un mūki veica lielu darbu, tas ir pilnīgi skaidrs. Viņu rokās pilnīgi
atradās visa baznīca, skola, labdarības iestādes un sabiedriskā dzī-

ve. Visi mācītie vīri bija garīdznieki un tie aizņēma ne tikai po-

steņus baznīcā un skolā, bet arī pilsētas un zemes pārvaldē: visi

mācītie vīri bija garīdznieki. Izglītībā un mācīto kārtā bija garīdz-
nieku monopols.

Bet katrs monopols pārdzīvo savu laiku. Vispirms jau sabie-

driskā dzīve sāk raisīties vaļā no garīdznieku pavadas. Melngalvju

kompānijā jau nav brīv uzņemt garīdzniekus. Amatnieki raisās

vaļā no garīdznieku vadītām brālībām un apvienojas savās profesio-
nālās organizācijās, kur plašā mērā piekopj arī sabiedrisko dzīvi.

Arī abas Ģildes savus garīgos uzdevumus uztic speciālām galda

ģildēm un pašas pārvēršās par sabiedriskām organizācijām. 15. g.

s. jau Rīgas sabiedriskā dzīve ir izgājusi no garīdznieku aizbildnie-

cības un nostājusies pati uz savām kājām.

Tāpat arī mācīto kārtā sāk spiesties iekšā jau laicīgie, un Rī-

gas pilsētas sekretāri 16. g. s. nav vairs garīdznieki.
Arī skolas Rīgas pilsēta mēģina izņemt no garīdznieku rokām,

un cīņa starp kapitulu un Rīgas rāti rāda, ar kādu neatlaidību Rīga
arī šai nozarē mēģina lauzt garīdznieku varu.

Tomēr visumā garīdzniecība no savām pozīcijām neatkāpjas un

ar visu varu mēģina uzturēt savu monopolu, kas savu laiķu jau



260

pārdzīvojis, un mēģinājumi pretoties katrai pašu pilsoņu iniciatīvai

šai nozarē tikai sanikno Rīgas pilsoņus pret mūkiem un garīdz-

niekiem.

Bet vēl vairāk par garīgo virskundzību Rīgas pilsoņus uztrauc

laicīgā virskundzība, par ko

Rīgas pārstāvji bija jau vai-

rāk reiz paziņojuši, ka tie ne-

vēlas, ja pār tiem valda prie-
steri.

Beidzot daudz nemiera

radīja priesteru un mūku

mantkārība un viņu izlaidīgā
dzīve. Garīdzniecība bija pa-

guvusi sagrābt lielas bagātī-
bas un plašus īpašumus kā

Rīgā, tā arī ārpus Rīgas, un

kopā ar reformāciju pilsētai
rodās izdevība šos īpašumus

pārņemt savās rokās.

Degošā materiāla bija

Rīgā sakrājies daudz, un tā-

dēļ nav arī nekāds brīnums,
ka Rīgā reformācija tika sa-

ņemta ar lielu sajūsmu un ti-

ka izvesta te cauri daudz

straujāki, kā tas notika citur,

piem., Vācijas pilsētās pie

Baltijas jūras.

A. Knopkena kapa akmens

Rīgas rāte reformāciju apsveica tādēļ, ka tagad radās iespēja
tikt vaļā no divvaldības un tā likvidēt nepatīkamo Salaspils līgumu.

Rīgas pilsoņi priecājās tā par izdevību saņemt savās rokās noteik-

šanu par Rīgas baznīcām un skolām, tikt vaļā un padzīt ienīstos

mūkus un Doma baznīcas kungus, kā arī par to, ka tiem tagad at-

ļauts pašiem piedalīties reliģisko jautājumu diskusijās.

Un tikko atskanēja sauciens „prom no Romas" un Rīgā parādī-

jās pirmie luterāņu sprediķotāji, jaunās ticības uzvara Rīgā bija
iiodrošināta. Daudzi katoļu priesteri atstāj grimstošo kuģi un pa-

liek par jaunās ticības sludinātājiem, pārējie ir tā pārsteigti, ka

par nopietnas pretestības organizēšanu nemaz nedomā.

Nopietnas varas, kas varētu stāties pretim reformācijai, Livo-

nijā nebija. Vasaļiem resp., jaunai muižniecībai reformācija arī

solīja daudz, un tie garīgo valdnieku varas sairšanu saņēma ar ne-

slēptu prieku. Pret šiem muižniekiem ordenis un virsbīskaps bija

pilnīgi nespēcīgs. Tāpat arī ordenis nebūt nebija ieinteresēts virs-

bīskapa un garīdzniecības glābšanā, un atdzima vecās ordeņa cerības

— kļūt par vienīgo zemes valdnieku.

Rīgu reformācijas vilnis sabangoja visdziļāki. Sākas tas at-

klāti ar Andreja Knopkena sprediķiem par romiešu vēstulēm, un

1522. g. A. Knopkens jau publicē savas tēzes disputam, kuras va-

ram jau uzskatīt par atklātu pirmo jaunās ticības deklarāciju Rīgā.
šīs Knopkena tēzes ir sekojošas:
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1. Pret īsto Kristus ticību ir tie, kas ar saviem nopelniem grib

iegūt debesu valstību, savā muļķīgā cenšanā tie pretojas

evaņģēliskai žēlastībai un nevēlas, lai žēlastības gaisma Kri-

stus būtu vairāk vērts, kā viņu cenšanās un miesas spriedums.

2. Kas ar visusvētāko

Dieva garu ir svaidīts,
to ar ārēju svaidīšanu

labāku nepadarīs.

3, 4. Lielu grēku tagad dara

tie, kas dažādās vietās

dažādus dieviņus pie-
sauc un nedzīvus tēlus

daudzina Dieva žēlastī-

bas pilnus. Laicīgā gu-

drība nemeklē Dieva

gribu, bet dvēseles glāb-
šanas lietās vadās no

paša prāta, labiem no-

domiem un atrod to par

labu, bet bauslība to no-

liedz. Tādēļ arī taga-

dējā elkadievība, kur

mēs uzticamies saviem

labajiem darbiem un

taisnībai, ir pret pirmo
bausli.

5. Tā sauktā „brīvā griba"
ved tikai grēkos un

Latviešu mācītāja Chr. Machaelis

kapa akmens

kaunā, ja tā nebalstās uz Dieva žēlastības.

6. Svētie raksti nevērtē darbus pēc viņu ārējā izskata, bet pēc
darītāja domām, tādēļ neviens nekā laba darīt nevar, ja tas

pats nav labs, ko izsaka sakāms vārds: Labs koks dod la-

bus augļus. Nevis labi darbi dara cilvēku labu, bet labums

dara labus darbus. Labi mēs tiekam caur atdzimšanu kristī-

bā un atjaunošanos ar svētu garu, ko Dievs bagātīgi pār
mums izlej.

7. Kas tic, tas saņem to garu, kas sagatavo mūs bauslības pie-

pildīšanai nevis ar darbiem, bet domās un sirdī, jo bauslība

ir garīga.

8. Elku kalpi ir tie, kas ļaudis no Kristus novērš, viņu darbus

slavē, sola pieticīgiem mūžīgu svētību un bez kāda kauna

piesavinājās Kristus amatu sakot, ka tie nākot viņa vārdā,
bet laupa Kristus godu un to zaimo, dāvājot tā nopelnus svē-

to pulkam.

9. No priesteru lūpām jāatskan patiesībai, no to mutes jāskan
Dieva vārdiem, jo tie ir kungu kunga sūtņi. Bet tagad?

Viņu laiks ar lūgšanām, ko neviens nesaprot, tā aizņemts,
ka svētīgām pamācībām tiem laika nepaliek, un savu brīvo

laiku tie pavada pie kausiem, spēlēm un vēl nešķīstākām
lietām. Un tā kā tie patiesību zaimo, tad tie nav vis Dieva,
bet kā cita priesteri.
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10. Ticīgie top pestīti ne ar viņu darbu nopelniem, bet ar to,
ko Dievs no tīras žēlastības caur Kristu ir devis. Tādēļ ne

ar darbiem nāk pie Dieva, nedz arī viņam ar to tuvojas, bet

ar ticību, kas vēlāk caur mīlestību darbos parādās. Ticī-

giem ir vara kļūt par Dieva bērniem, bet ne darbu darī-

tājiem.

11. Visu zīmju mērķis ir mums uz ko norādīt, kā krusts uz Kri-

stus ciešanām, efeja uz vīnu. Sakramentu zīmes, t. i. Dieva

iestādītas un debesu solījumiem pastiprinātas norāda mums

ne tikai uz Dieva solījumiem, bet tas padara mūsu prātu dro-

šāku un stiprāku šais solījumu vārdos un Dieva labvēlībā

pret mums, kas mūs uzskata par saviem bērniem.

12. Kristīgo pirmās rūpes ir, lai darītu ne tikai tā kā Kristus, bet

lai vispirms to pašu, kā arī to, ko tas darījis un cietis, sa-

ņemtu kā balvu un debesu dāvanu. Divas lietas mums jāie-
vēro evaņģēliskos rakstos: mums nevajaga uzskatīt Kristu

tik lielā mērā par mūsu dzīves paraugu — jo ar ko tad citu

Kristus atšķiras no likumu devēja —ka ne ar to, lai mēs

vispirms raugāmies uz viņu pašu, kas viņš ir, ko tas darījis
un cietis, lai mēs to kā balvu un debesu dāvanu, kā arī mūžī-

gu mantojumu padarītu caur ticību par savu pilnīgu īpašu-
mu un ticam, ka tas tieši mums par labu noticis it kā mēs

paši to būtu darījuši. Citādi mēs nevaram saprast, ko no-

zīmē: Kristus ir mūsu patiesība. Bet to zina nedaudzi. Tā-

dēļ arī tas daudzums mocību ar labiem darbiem un ceremoni-

jām, kur salauztais prāts tiek saplosīts, ja ir trūcis kāds

priekšā rakstītais darbs. Jo tie nemaz nenovērtē to nozīmi,
ķāda ir evanģelijām un pašam Kristum, ka tieši viņš viens

pats var glābt.' Ar šo nekādā ziņā labi darbi nav noliegti,
bet viņu atmešana nedrīkst mūsu prātu mulsināt. Jo kri-

stīgs cilvēks nav nekādā ziņā saistīts ne ar savu personu,

ne ar kādu laiku pie kāda noteikta darba, bet tas nes augļus
savā laikā, t. i. viņš dara tad, kad rodas izdevība. Viņš cie-

nī pestīšanu ne pēc savas glābšanas, bet pēc Kristus, kas ba-

gātīgi dod visiem, kas to piesauc. Tādēļ arī tie labie darbi,
ko dara ticība, nav domāti, lai ar tiem izpelnītos Dieva lab-

vēlību, jeb lai sevi padarītu cienīgāku, jo tas jau ir sasniegts

ar ticību, bet lai ar labiem darbiem sevi kā glābšanai gatavu

parādītu un rādītu, ka ticība viņos ir dzīva un ka tie savam

tuvākam tāpat mīlestībā kalpo, kā pats Dievs tiem caur

Kristu ir palīdzējis, bet ne lai tikai mirušu domu parādītu,
jo arī daimoni tic un trīc. Tā darbi, kas balstās uz ticību,
nekādā ziņā neveicina glābšanos, tie drīzāk ir tās augļi.

13. Uzpūtība ir apgalvot, ka žēlastība ir dvēselē ielieta īpašība,

turpretim tā ir drīzāk Dieva labvēlība un viņa žēlastība pret
mums. Viņa dāvanas ir svētais gars un viņa darbība mūsos.

14. Pastarā tiesā Kristus neatzīs nekādu dievbijību, nekādu māņ-

ticīgu gavēšanu, nekādas mūžīgas dziedāšanas, ne arī aizlū-

dzēju Olimpu, nekādus aizlūgumus, nekādas brālības, nekādu

līdzdalību labos darbos, nekādas indulgences, nekādas vikā-

riju dibināšanas, nekādas baznīcu un altāru celšanas, nekā-
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dus svētceļojumus, bet tikai vienīgi mīlestības darbus, kas

izauguši no ticības.

15. īstie mācītāji rūpējas par cilvēku pestīšanu ar tādu centību,
ka tie mēģina tos glābt, ja 'arī pašiem pie tam jācieš. Ja es

to meklēšu pie mūsu vilkiem, tad drīzāk tu no akmeņa iz-

spiedīsi ūdeni.

16. Rūpīgi jāsargājas no tādiem ļaudīm, kas savus nopelnus

pārdod un ar saviem pārpilnīgiem darbiem citiem apsola
Dieva valstību.

17. Paulus māca pavisam citus labus darbus, ka mūsu

spermologi, kas nemāk nekā cita izpūst, kā likumus, rožu

kroņus, votīvu mesas, saldas svētīšanas un lūgšanas pēc lūg-

šanām, arī tie veltīgi grib dvēseles no elles ugunīm izpirkt,
bet īstenībā sevi iedzen ellē. Paulus pārliecina, bet nepavēl,
un ar to viņš rāda starpību starp bauslību un evaņģēliju.
Mūsu bīskapi nezin nekā cēla un kristīga, bet tikai lamāša-

nos, lādēšanu, anatemu un zibeņus. Aizmirsuši tie ir vār-

dus: Ķēniņi valda pār tautām, bet jūs nē.

18. Romas vilks ar savu vārdu ir aptumšojis Kristus godu. Ne-

kaunīgi tas melo, ka tas esot klints, ka tas ir Kristus viet-

nieks, ka tas ir baznīcas galva. Ar to tas evaņģēliju ir no

ļaužu sirdīm izrāvis, un tas sēž Dieva templī kā tuksneša rie-

beklis, un viņa likumi ir jāievēro stingrāki kā Dieva likumi.

19. Garīdzniecība, ak bēdas! ir nogrimusi liekulībā un baznīcas

mantu aprij slinko un izvirtušo priesteru, mūku un noņņu

pūlis, kas savu vēderu ar to baro, izlaidīgi dzīvo, no zelta

un metalla ceļ baznīcas, uztur zirgus, trabantus un kas zin

vēl ko. Un viss šis izvirtušais pāpistu pūlis izdzīvē un slin-

kumā iztērē to, kas varētu nabagiem līdzēt viņu trūkumā.

20. Kristus aizliedza saviem mācekļiem uzstāties valdnieku lomā

un lietāt varu pret avīm, ko tas ar savām asinīm izpircis. Tā-

dēļ arī būtu jāsaprot mūsu kungiem, kas infulu nēsā, kas savu

amatu grib pildīt, ka tie valdnieka resp. kunga amatu ar bī-

skapa resp. kalpa un pārvaldnieka amatu tā sajauc, ka tie

nevienu no tiem nevar kārtīgi pildīt. Jo Kristus neatzīst ne-

kādus citus savu apustuļu pēcnācējus, kā tikai kalpus, kam

viņš noliedz būt par ķēniņiem un valdniekiem.

21. Garīdznieku immūnitāte ceļas nevis no Kristus gara, bet no

šīs zemes tumšajiem valdniekiem.

22. Lai dreb Romas antikrists, kas sevi no pārējiem ļaudīm izceļ,
saucot sevi par Dieva kalpu, bet kam tomēr no tā nekā nav.

Tas pat ķeizara majestāti tikko pielaiž skūpstīt savas netīrās

un podagras pilnās kājas, un to, ko Dievs, par savu kalpu
atzīst, nolād un no Dieva atstumj.

23. Ar saviem muļķīgiem dekrētiem pāvesti ir sasnieguši to, ka

šis labošanas ierocis ir sacēlis strīdus, naidu, aizdomas, lādē-

šanu un visādu kristīgu mīlēstības pagrimšanu. Jo ēst gaļu
zināmās dienās uzskata par smagāku noziegumu, kā ķecerību
pret evaņģēlisko un apustuļu mācību.
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24. Spermologi (mācītie teologi) tagad jauc kopā Mozu un Kristu

un sāli pataisa nederīgu, tie mazina evaņģēliskās mācības

spēku ar cilvēku tradīcijām un mākslām un vīnam, kam jā-
dziedē dvēseles rētas, lej klāt ūdeni.

Tāda ir reformācijas deklarācija Rīgā. Un šī deklarācija mums

rāda to raksturīgo, uz ko pamato jauno ticības reformu tās dibinā-

tāji. Nav pašos Knopkena punktos minēts neviens vārds par Lu-

teru, bet tie ir pilnīgi Lutera garā. Plaši tiek apgaismots jaunais
viedoklis par ticības un žēlastības nozīmi pie cilvēka pestīšanas un

asi uzbrukts paša cilvēka nopelniem un labiem darbiem. Teorēti-

skais pamats ir Pāvila vēstule romiešiem un sevišķi šīs vēstules

3. un 28. pants: „Tad nu mēs turam, ka cilvēks top taisnots caur

ticību bez bauslības darbiem."

Bet šai deklarācijai ir arī otrā daļa: uzbrukumi katoļu garīdz-
niekiem un Romas antikristam: pāvestam, šie uzbrukumi nav tik

asi kā Lutera uzbrukumi, bet arī citādi mērenais Knopkens te ne-

skopojas ar stipriem vārdiem un tas rāda mums, ka naids bija sa-

krājies jaunās ticības piekritējos pret garīdzniekiem un mūkiem.

Un šis naids atrada varbūt vairāk dzirdīgu ausu vienkāršos pilso-

ņos, kā paši jaunās ticības teorētiskie pamati. Tas bija naids, kas

bija krājies gadu simtus un kas tagad lauzās uz āru, un tauta sa-

ņēma ar lielu sajūsmu tos, kas atmaskoja garīdznieku dzīvi un solī-

jās dot tīro evaņģēliju pašas tautas rokās.

Rīgas rāte izmantoja jauno kustību, lai sasniegtu savus sen-

lolotos mērķus: tā 1522. gada pārņem savās rokās Pētera un Jēkaba

baznīcu un ieliek tur par mācītājiem jaunās ticības sludinātājus.

Rīga dabū divus karstus reformācijas sludinātājus: Andreju Knop-
kenu un Silvestru Tegetmeieru. Pirmais ir lēnāks un apdomīgāks,
bet Tegetmeiers ir karsts fanātiķis, kam liels iespaids uz tautu un

kas nepalaiž garām nevienu gadījumu, kur viņš varētu kurināt naidu

pret ienīstajiem katoļu garīdzniekiem un mūkiem. Fanātiski tas

arī uzstājas pret katru kompromisu ar bīskapu un priesteriem un

Rīgas virsbīskapu zīmogi
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tam arī izdodas fanātizēt Rīgas pilsoņus tik tālu, ka tie no vecās

1522. gadā prasības — atļaut brīvu evaņģēliju sludināšanu 1524. g.

jau negrib ciest nevienu vecās ticības piekritēju. Un kad jaunais

Rīgas bīskapa vietnieks Blankenfelds iesāk cīņu ar Rīgas protestan-
tiem un slepeni aizsūta divus fran-

ciskāņu mūkus: Bomhoveru un Bur-

kardu Valdi pie pāvesta, lai no tā

saņemtu spaidu dekrētu pret Rīgu,

un sūtņa Bomhovera vēstule nāk

Rīgas pilsoņiem rokās un atklāj ka-

toļu mērķus, iniciatīvu savās rokās

jau pārņem fanātizētais pūlis.

šis pūlis savu uzdevumu —
iztī-

rīt Rīgu un Rīgas baznīcas no vi-

sām katoļu baznīcas atliekām, veic

ļoti ātri. Rīgā 1524. gada 10. martā

sākas baznīcu grautiņi, kur pūlis ie-

laūzas baznīcā, izposta altārus, de-

molē svēto tēlus, izlauž iemūrētās re-

likvijas, izsviež tās uz ielas, sadau-

za un salauž visu, kas atgādina ka-

toļu ticību. 11. martā atkārtojas

grautiņš Pētera baznīcā un 16. mar-

tā izposta Jēķaba baznīcu, par ko

latviešu alus nesēju grāmatās ierak-

stīts sekojošais: ~Divdesmit ceturtā

gada gavēnī, trešdienā pēc Judica

(16. martā) luterāņi Rīgā izdarīja
brīnuma lietas: aklie tapa redzīgi,
mēmie runāja, tizlie staigāja, un

koki kļuva par cilvēkiem: tie ielau-

zās abās baznīcās — Pētera un Jē-

kaba — un salauza visus krustus

un tēlus, Marijas un citu, kas tur

bija, tāpat tie uzlauza altāros iemū-

rētās svēto relikvijas, tās salauza un

izkaisīja visu, kas bija baznīcā. Va-

Tēls par piemiņu mūku izdzīšanai

no Rīgas

karā, kad tas bija noticis, tie dziedāja Haec dies pascale (ši ir Liel-

dienu diena) un dažus psalmus. Tad sākās sprediķis, kur mēģina

noskaidrot, ka tie esot pareizi darījuši, lai iznīcinātu bezdievību.

Tai pašā vasarā fie ap Sv. Laurencija dienu noārdīja visu altāra ak-

meņus līdz pamatiem."

Šo inicinatīvu pūlis no savām rokām neizlaiž. 26. martā Teget-
meiers ielaužas Doma baznīcā, un mūku stāvoklis Rīgā kļūst tik

nedrošs, ka rāte, vēlēdamās novērst sadursmes, liek mūkiem atstāt

pilsētu, ko franciskāņi arī izdara slepeni 2. aprīļa rītā. Tāpat arī

rāte pārņem savā rīcībā Doma baznīcas zeltu, sudrabu un citas man-

tas, un 8. augustā pūlis iebrūk Doma baznīcā, padzen priesterus un

to izposta.

Nekādi draudi no ārpuses vairs nevar piespiest fanātisko pūli

piekāpties, šis pūlis arī neuzticas rātei un, apzinādamies spēku, kas

tam ir, tas piespiež rāti atteikties no visiem kompromisiem un pie-
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kāpšanās virsbīskapa un katoļu priekšā, ko rāte ne vienreiz vien

pūlas panākt, lai kaut cik nolīdzinātu asumus, kas Rīgai bija radu-

šies ar viņas kungiem. Bet pūļa aktivitāte izpaužas ne tikai reliģiskā

laukā, tā sāk kontrolēt arī visu politisko rātes darbību un arī tur

noteikti uzspiest savu gribu, un šo aktivitāti ļoti veikli izmanto

abas ģildes, lai kļūtu par Rīgas likteņu noteicējām, kas tām arī

izdodas.

Ar baznīcu grautiņiem, priesteru un mūku padzīšanu reformā-

cija Rīgā bija uzvarējusi. Katoļu baznīca Rīgā bija sagrauta, bet

jaunās baznīcas organizēšanas darbs vēl atradās bērnu autos. Baz-

nīcas lietu vadīšanu Rīgā uzņemas rāte. Tā pārņem visus baznīcu

un klosteru īpašumus, tos pārvalda, uztur, ieceļ un algo garīdznie-
kus. Kad 1522. g. Pētera un Jēkaba baznīca pāriet rātes rokās, sā-

kās rātes darbība pie jaunās ticības izveidošanās. Tomēr mācītāju

saraksti, kas uzglabājušies no pirmajiem laikiem, rāda, ka vēl ne-

kādu skaidru principu draudžu iekārtā nav. Nav redzams, vai pa-

stāvējušas pašas draudzes un vai vienkārši baznīcās nav sprediķo-
juši vēl atsevišķo altāru vikāri un kaplāni, un pat nav zināms, vai

tie visi bijuši jau jaunās ticības piekritēji.
Kaut cik lielāku skaidrību dod 1527. g. mācītāju saraksts, kur

minētas sekojošās personas: Silvestrs Tegetmeiers un Andrejs

Knopkens — vācu draudzes virsmācītāji, Nikolajs Rams un Laurenr

cijs no šēdenes — latviešu draudzes virsmācītāji Jēkaba baznīcā,

Pauls Vrediņš, Stefans Kramers, Joachims Mellers (Pētera b.), Jānis

Meke (Doma b.) diakoni. 1534. gada sarakstā ir tāpat 4 virsmācī-

tāji un 4 diakoni: Silv. Tegetmeiers un A. Knopkens ar diakoniem

Jostu un Joachimu vācu draudzē un virsmācītāji J. Meke (Eks) un

Laurencijs no šedenas ar diakoniem Stefanu un Paulu Vrediņu lat-

viešu draudzē.

Tas mums rāda dabīgo gaitu, kā attīstījusies Rīgas draudžu

dzīve. Līdz ar dievkalpošanas ievešanu mātes valodā, Rīgā rodās

latviešu un vācu draudzes. Luterāņu rokās un lietošanā no

1522. ga. atradās divas baznīcas: Pētera un Jēkaba. Katrā no tām

bija divas draudzes: vācu un latviešu, un šīs četras draudzes apkal-

poja katru viens virsmācītājs un viens diakons, šāda iekārta arī

palika līdz tam laikam, kad Jēkaba vācu draudze pārcēlās uz Doma

baznīcu un Jēkaba baznīca apvienoja abas latviešu draudzes. Bet arī

tad, kad Jēkaba baznīcā atrodas jau abas draudzes, tām katrai ir

savs mācītājs, un tikai pēc Lurencija šēdena nāves 1534. gadā,
abas dradzes apvieno viena virsmācītāja Jāņa Eka vadībā.

Arī pati dievkalpojumu kārtība prasīja, lai dievkalpojumā pie-
dalās divi garīdznieki: mācītājs un diakons. Kristīgo dievkalpoju-

mos bija divi pamata elementi: garīdznieki un draudze.

Katoļu ticībai sastingstot, draudzes līdzdalība dievkalpojumos

aprobežojas ar minimālāko, viņas vietu izpildīja koris un diakons.

Pirmajā laikā arī luterāņu baznīcas draudzes un kora piedalīšanās

dievkalpojumos nevarēja būt sevišķi aktīva un šī loma bija jāpilda
diakonam. Liturģijā mācītājam atbildēja diakons. Vēlāk, kad

draudze un skola ar kantoru jau aktīvi piedalās dievkalpojumos, dia-

kona loma dievkalpojumos nav tik svarīga, to sāk aizstāt mācītāju
amata kandidāts (baznīcas kalps), skolotājs un priekšdziedātājs.
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Diakons no mācītāja asistenta tad pamazām pārvēršas par jaunāko

mācītāju, kas patstāvīgi notur dievkalpojumus. Izveidojas Rīgas
baznīcās vesela garīdznieku hierarchija, kas sākas ar mācītāja
amata kandidātu, tā saukto palīdzētāju (Kirchen-Diener), tālāk iet

uz diakonu, tad sprediķotāju (Prediger) un beidzas ar virsmācītāju

(Pastor). No otras puses radās vesela rinda palīgu amatu: ķesteris,
ķas izpildīja administratīvus uzdevumus, skolotājs, kas ar skolnie-

kiem izpildīja kora pienākumus, un priekšdziedātājs, kas asistēja

mācītājam diakona vietā un vadīja dziedāšanu.

Stipri zīmīgi ir tas, ka reformācajas pirmos laikos latviešu

draudžu un mācītāju ir tikpat daudz, kā vācu mācītāju. Tas no-

rāda, ka latvieši Rīgā nebūt nebija sīka minoritāte, bet ka latviešu

skaits Rīgā ir tikpat liels kā vāciešu. Ja vēlāk latviešu mācītāju
skaits ir mazāks kā vāciešu, tad tas notika tādēļ, ka draudžu lo-

cekļu skaits latviešu dradzēs ir daudz lielāks kā vācu draudzēs, un

mācītāja amats latviešu draudzēs bija daudz grūtāks kā vācu. un

tādēļ arī mācītāji centās pārcelties no lielajām latviešu draudzēm

uz mazākām vācu draudzēm.

Latviešu draudze bija arī tā, kur Knopkens sāka savu darbību

Rīgā. A. Knopkens kopā ar savu brāli J. Knopkenu jau 1518. gadā
ir nastnieku brālības loceklis un viņš savas gaitas Rīgā sāk kā lat-

viešu brālības garīdznieks. Par Knopkena darbību šai brālībā ziņu

Lejas vācu 1525. g. „Laien - Bibel", no kuras tulkoti pirmie latviešu katķisma teksti
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uzglabājies maz, un nav zināms, cik daudz dalības Knopkens ņēmis
pie latviešu brālības piegriešanas reformācijai un pie dievvārdu

noorganizēšanas latviešu valodā, bet ka tieši nastnieki ir enerģiski
piedalījušies reformācijas cīņās un bijuši vieni no pirmajiem, kas

piegriezušies jaunajai mācībai, redzams no tā, kā tad Rīgā noorga-
nizē pirmo palīdzības kasi, kam jāuzņemas gādība par baznīcu uz-

turēšanu un sociālā palīdzība, tur ietilpst rātes, abu ģilžu pārstāvji
un nastnieku brālības pārstāvis Celle. Cik augstu vērtēta šeit lat-

viešu nesēju pārstāvju piedalīšanās, redzams no tā, ka šai komisijā
nav vēl Melngalvju pārstāvju, kam tik svarīga loma pirmajās cīņās.
Bet nastnieku pārstāvji šai komisijā bija ne tikai nastnieku, bet

vispārīgi latviešu pārstāvji, kas kopā ar pārējo Rīgas demokrātiju

piedalījās cīņā pret katoļu garīdzniecību un bija šīs dēmokratijas
lielākā daļa, un tādēļ, ķeroties pie sabiedrības organizēšanas jaunam,

svarīgam darbam, nevarēja ignorēt latviešus.

Rīgas latviešu dzīvē reformācija radīja lielu lūzumu. No vienas

puses reformācija ruinēja latviešu garīgās brālības, kas patlaban

piedzīvoja savus ziedu laikus, un latviešu lielākā daļa palika bez vie-

nojotājas sabiedriskas organizācijas, bet no otras tā pašķīra lat-

viešu cilvēkam plašākus horizontus.

Lai gan Rīgas latviešiem sprediķoja katoļu laikos vienotrreiz

arī latviešu valodā, tomēr latviešu valoda dievkalpojumos skanēja

maz: viss gāja latīņu valodā. Tagad turpretim pamazām latviešu

valodā notiek viss dievkalpojums. Tas latviešiem ir liels kultūrāls

ieguvums, kas tuvina latviešu kultūru Eiropas kultūrai.

Latviešu valodā jātulko dievkalpojumu teksti, un latviešu va-

loda top par literāru valodu. Pirmie latviešu literātūras sākumi mek-

lējami Rīgā, un pirmais latviešu kultūras centrs ir Rīgas Jēkaba

baznīca. Ir arī pilnīgi saprotams, kā Jēkaba baznīca kļuva par
latviešu kultūras dabīgo centru. Luterāņu baznīca 16. g. s. dabū no-

stiprināties gandrīz vienīgi Rīgā un dažās mazākās pilsētās. Uz

laukiem luterānisms izplatījās ļoti lēnām, un līdz 1560. gadam mēs

tur atrodam tikai atsevišķas luterāņu ligzdas. Tikai pēc 1560. gada
Kurzemes hercogs Ketlers sāk domāt par vispārējo Lutera baznīcas

organizāciju uz laukiem, bet kaut cik šo lietu ievadīt sliedēs izdevās

tikai gadu simteņa beigās. Vidzemē uz laukiem 16. g. s. turpretim
Lutera baznīca ir pilnīgi neorganizētā stāvoklī un tā pēc zviedru ie-

nākšanas H. Samsonam jāorganizē pilnīgi no jauna.

Vienīgi Rīga ir tā vieta, kur latviešu luterāņu draudze noorgani-
zējās pašā reformācijas sākumā. Latvieši paši bija piedalījušies

reformācijas cīņās, tie bija pietiekoši pārtikuši, lai uzturētu draudzi

un to bija arī pietiekoši daudz. Tie bija spējīgi noorganizēt spēcīgu

draudzi, kas uzmanīgi sekoja, lai viņu dievkalpojumi būtu tikpat labi

noorganizēti, kā vācu dievkalpojumi.
Un tā kā starp latviešu draudžu organizātoriem bija tādi vīri,

kā abi Knopkeni un Rams un vēlāk arī Eks, tad tie arī lūkojās, lai

to, kas nepieciešams dievkalpojumos, pārtulkotu latviešu valodā.

Te nu latviešu valodā ir jātulko perikopi, t. i. evaņģēlijs un epistu-
las, kas mācītājam katru svētdien latviešu valodā jānolasa no kan-

celes, tālāk nepieciešami ir arī katķisma teksti, un beidzot jātulko
arī dziesmas. Sakopojot visus šos tulkojumus vienā manuskriptā,
radās Jēkaba baznīcas latviešu rokas grāmata, kas sastāvēja no

trim daļām: 1) evaņģēlijiem un epistulām, 2) katķisma un 3) dzies-
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mu grāmatas. Tādā pat pamata sastāvā mēs sastopam pirmās dru-

kātās latviešu rokas grāmatas līdz 19. g. s. un tā kā visvairāk ne-

pieciešama patur savu vadītāju lomu baznīcā un mājā līdz pagāju-
šam gadu simtenim. Pirmā no šīm grāmatām — evaņģēliju un pe-

rikopu grāmata
tulkota jau pirmos
reformācijas gados,

jo evaņģēlija nola-

sīšana mātes valo-

dā bija viens no

evaņģēliskās baznī-

cas pamata notei-

kumiem. Sakopojis
šo perikopu grā-
matu un pārrediģē-

jis agrākos tulko-

jumos ir Jānis Eks

ap 1537. g. Eka re-

dakcija ir arī pir-

mo iespiesto peri-

kopu pamatā 1587.

g. un 1615. g. izde-

vumos.

Sarežģītāks jau-l-
-tājums ir ar ķat-

ķismu. Ka šeit bi-

juši 'zināmi priekš-
darbi jau katoļu

Rama 1530.g. dziesma par desmit baušļiem

laikos, nav ko šaubīties. Vispirms jau pātari, t. i. Pater noster —

Tēva reize. Tā latviešu valodā lietāta jau katoļu laikos, uz ko no-

rāda arī tas, ka 16. g. s. tēva reizei nav vēl vispārpieņemtas redak-

cijas un sastopamas vairākas redakcijas, no kurām dažās ir pilnīgi

uzglabājušās vēl katoļu laika tradicijas.

Katķisma galvas gabalus latviešu valodā tulko pašā reformāci-

jas sākumā, šie galvas gabali pārtulkoti jau priekš Lutera mazā

katķisma sarakstīšanas 1529. gadā, jo katķisma galvas gabalu lat-

viešu redakcijā stipri atšķiras no Lutera mazā katjismā redakcijās,

un šie galvas gabali tulkoti ap 1526. gadu no toreiz Vācijā plaši

izplatītās grāmatiņas: Layen-Bibel, kas laikā no 1525.—1530. g. iz-

nāk daudzos lejasvācu izdevumos.

Tulkojumu, liekas, ir veicis Rams, un šis pirmais katķisms, lie-

kas, ir bijis arī iespiests ap 1530. g., jo tulkojuma teksts līdz pilna
Lutera mazā katķisma tulkojumam bija paguvis tā iesakņoties un

pārvērsties par kanonisku, ka ap 1526. g tulkotos tekstus ievietoja

vēlāk tulkotajā pilnā katķismā, ignorējot Lutera katķisma tekstus,

šie vecie galvas gabalu teksti uzglabājušies arī 1587. un 1615. g.

izdevumos. Tik pamatīgi varēja iesakņoties tikai iespiests teksts,

un tādēļ arī mēg pirmo latviešu drukāto grāmatu varam datēt ar

1526. resp. 1530. gadu, un šī grāmata ir saīsinātais mazais katķisms,
kam pievienoti varbūt kādi citi gabali un kādas dziesmas. Rama

vienīgā datētā dziesma (lai gan nedatētu dziesmu Rāmam ir vairāk)
ir ar 1530. gadu datēta katķisma dziesma „No sirds dibena būs tev
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ticēt" un var būt ņemta no 1530. g. drukātā izdevuma un tur uzgla-

bājusi savu datējumu.
Ir ari iespējams noteikt, kad tulkots un iespiests Lutera ma-

zais katķisms pilnīgā veidā, šis katķisms tulkots no lejasvācu va-

lodas un no tā sauktās Magdeburgas redakcijas, un 'kā tāds pār-

spiests arī 1587. un 1615. gada izdevumos. Magdeburgas lejasvācu

redakcija atšķiras dažās vietās stipri no Lutera mazā katķisma
augšvācu redakcijas un arī pārējām lejasvācu redakcijām, ka nav

grūti konstatēt latviešu katķisma tulkojuma avotu. Grūtības sa-

gādā tikai tas, ka uzglabājušies nedaudzi šis Magdeburgas redakci-

jas izdevumi. Izdevums, no kā tulkots latviešu katķisms, ir iznācis

starp 1534. un 1569. gadu, jo latviešu teksts ir jaunāks par pirmo
un vecāks par otro, bet vairāk piekļaujas 1534. gada tekstam, tā kā

šis katķisms latviešu valodā tulkots ap 1540. gadu un katķismu tul-

kojis Eks.

Dziesmu grāmatas tulkošanas gaita bija citāda. Te mēs ne-

varam runāt par darbu, ko veicis kāds cilvēks kādā noteiktā gadā,
bet par vairāku paaudžu darbu. Dziesmu grāmatas sastāvs nav

stabils un tas bieži mainās. Nekādas stabilitātes mēs neredzam vācu

dziesmu grāmatās 16. g. s. Un tas arī ir pilnīgi saprotams. Ar

dziesmu, ko dziedāja pati tauta kā baznīcā, tā mājā, Luters un viņa
piekritēji gribēja baznīcu un dievkalpojumu tuvināt tautai. Bet

šī dziesma vispirms bija jārada, un nekas no jauna nerodas. Garīgā
dziesma pieder pie poēzijas, kas iet savu attīstības gaitu, kurai pie-

lāgojas arī garīgā dziesma. Tādēļ arī garīgā dziesmu grāmata ne-

var palikt uz visiem laikiem negrozīta, kā tas ir ar kanoniskiem

tekstiem, bet tā pastāvīgi mainās un pārveidojas.
Pirmie garīgie latviešu teksti tulkoti no vācu avotiem. Latviešu

16. g. s. garīgās dziesmas ir tulkotas no Rīgas vācu dziesmu grāma-

tas, ko sauca par Rigische Kirchen-Ordnung un kas bija arī domāts

baznīcas kārtības noteikšanai un tā arī sakārtots, bet dziesmas, kas

bija domātas tikai kā pielikums pie šī X.-0., aizņēma gandrīz visu

grāmatu, un tā iznāca tipiska dziesmu grāmata, šis K.-O. pir-
mais izdevums Brīsmaņa un Knopkena apgādāts iznāca 1530. gadā,
nākošie izdevumi iznāk 1537. g., tad 1548., 1559., 1567., 1578,- 1592.

lejas vācu valodā, šī grāmata stabilizējas ar 1559. gada izdevumu,
bet pirmajos izdevumos mainās stiprā mērā kā pašas dziesmas, tā

arī dziesmu sakārtojums, šie K.-O. dažādie izdevumi dod mums

iespēju konstatēt, kad kāda dziesma pirmo reiz parādīju-
sies Rīgās K.-O. izdevumā un kādas redakcijas maiņas vācu dziesmu

tekstos ir notikušas dažādos K.-O. izdevumos, un tas dod arī ie-

spēju noteikt, kad kāda dziesma tulkota latviešu valodā.

To latviešu dziesmu analizē, kas ievietotas 1587. un 1615. gada

izdevumos, rāda mums to ceļu, kādā pakāpeniski attīstījusies lat-

viešu dziesmu grāmata. Sevišķi svarīga šai lietā ir 1615. gadā Rīgā
izdotā dziesmu grāmata, kas iespiesta pēc bijušā Jēkaba baznīcas,

vēlāk Jāņa baznīcas dziesmu grāmatas manuskripta, šai manu-

skriptā bija sakopotas tās dziesmas, ko Jēkaba baznīcas mācītāji

bija tulkojuši jau reformācijas sākumā. Vairākas reizes šils manu-

skripts bija pārrakstīts, vairākas reizes arī grozīta dziesmu kārtība,

piekļaujoties jaunai vācu K.-O. dziesmu kārtībai, bija arī pārrakstot
mazliet grozīta rakstība un valoda, bet redakcija palika vecā. Pār-

kārtošana dažreiz notikusi ne sevišķi rūpīgi, tā kā viena dziesma
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krājumā nodrukāta pat divreiz. Tā 1615. gada izdevums ir uzgla-

bājis arī tās vecās dziesmas, kas jau sākot ar 1559. gadu vairs

Rīgas vācu dziesmu grāmatā neietilpst un tāpat arī neietilpst
1587. g. latviešu izdevumā, kas pārkārtots pēc Rīgas „Kirchen-Ord-

nung" 1567. gada izdevuma

parauga. Latviešu dziesmu

grāmatas attīstību vislabāki

raksturo 1615. g. Rīgā izdotā

dziesmu grāmata.

Rezultāti, ko rāda šīs

grāmatas analizē, ir tie, ka

latviešu dziesmu grāmata ir

gājusi tos pašus ceļus, ko vā-

cu dziesmu grāmata Rīgā.
Tās jaunās dziesmas, ko sa-

stāda luterāņu dziesminieki,

iesakņojas baznīcā ļoti pama-

zām. Tur vēl valda veco la-

tīņu himnu tulkojumi un Dā-

vida dziesmu atskaņojumi, kā

arī veco katoļu introītu, an-

tifonu, sekvenču atskaņojumi.
Sākumā dievkalpojumā paliek

katoļu elementi, ko tikai

dzied nevis latīņu, bet vācu

un latviešu valodā. Un kad

pāriet karstais vilnis, latīņu
dziedājumi atgriežas no jauna

Rīgas baznīcās. Skolēni dzied

atkal luterāņu dievkalpoju-
1615. g. Rīgas latviešu dziesmu grāmata

mos latīņu introītus, antifonas, resprozorijus un 1559. g. Rigische
Kirch.-Ordn. jau pievienots šo latīņu dziedājumu plašs pielikums.

Arī pats dziedāšanas veids paliek vecais gregoriāņu, bet ko-

rāliskā dziedāšana ieviešas tikai pamazām. Gregoriāņu dziedā-

šana nav saistīta ar pantiem un tā pieļauj arī neritmisku tekstu

dziedāšanu. Tādēļ arī Rīgas vācu baznīcās vēl pat 18. g. s. dzied

zināmus neritmiskus tekstus — kā Magnificatu un cituš vecajā gre-

goriāņu veidā. Latviešu baznīcās korāliskā dziedāšana galīgi nostip-

rinājās tikai pēc Firekera un valdīgais ir gregoriāņu dziedāšanas

veids, un latviešu baznīcās dzied kā neatskaņotas Dāvida dziesmas,
tā arī bez kāda ritma Manceļa un viņa priekšgājēju tulkotās dzie-

smas, ko korāliski pat nav iespējams izdziedāt. Un cik dziļi gre-

goriāņu dziedāšanas veids tautā bij iesakņojies, redzam no tā, ka

vēl 18. g. s. sākumā dziesmu grāmatu sastādītāji nevar izmest ārā

neatskaņotas dziesmas, jo tās tautā ir ļoti populāras. Darbinieki,
kas strādāja latviešu literātūras laukā 16. g. s. Rīgā, mums arī ir

zināmi. Pirmie latviešu mācītāji, ja nepieskaita abus Knopkenus,
ir Nikolajs Rams un Laurencijs Šēdens. Uz šo vīru pleciem bija

jāiznes smagais uzdevums: latviešu draudžu un dievkalpojumu no-

organizēšana Rīgā. Tos arī mēs varam uzskatīt par latviešu literā-

tūras pamata licējiem. Par Šēdena piedalīšanos latviešu literātū-

ras izveidošanā nekādu ziņu uzglabājies nav; no Rama zināma ti-

kai viena dziesma, lai gan par Ramu ir ziņas, ka tas sarakstījis
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vairākas dziesmas un antifonas. Rama laikā arī pārtulkots saīsi-

nāts katķisms un dziesmas, kas tomēr ar Rama vārdu nav apzī-
mētas. Ka Rams latviešu tulkojmos ir ieņēmis pirmo vietu, lieci-

na tas, ka Rams bijis ļoti izglītots vīrs, ko tas pierādījis starp citu

Magdeburgas lejasvācu Lutera mazais

katķisms, kas tulkots Eka laikā

disputā ar A. Bomhoveri.

Pēc Rama nāves 1532. ga-

dā Jēkaba baznīcas virsmā-

cītāja amatā nāk Jānis Eks,
kas no sākuma darbojas kopā

ar L. Šēdenu, bet 1542. gadā
ir jau vienīgais Jēkaba baz-

nīcas virsmācītājs. Viņa pa-

līgs ir Engbrechts Šelkejs,
kas vēlāk pāriet uz Gulbeni.

Arī ilggadīgais diakons Ste-

fans Kramers 1540. gadā pār-

iet uz Tukumu.

Eka laikmets latviešu li-

terātūrā ir sevišķi svarīgs.

Eks ar visu nopietnību ķeras

pie latviešu literātūras izkop-

šanas, savāc, pārrediģē un

sakopo visus dievkalpošanai

nepieciešamos tekstus Jēka-

ba baznīcas rokas' grāmatā,
kas ir palikusi arī par drukā-

to rokas grāmatu pamatu.
Pats viņš tulko jaunas dzies-

mas un pārtulko Lutera ma-

zo katķismu. Pie Eka par

mācītāja kandidātu kalpo Jā-

nis Rivijs, kas vēlāk ir mācī-

tājs Dobelē un kas izmanto norakstītos Jēkaba baznīcas rokas grā-

matas materiālus' 1586.—1587. g. izdotai Kurzemes rokas grāmatai.
Eks mirst 1552. gada epidēmijā. Pēc viņa par Jēkaba baznīcas

virsmācītāju nāk Toms Meijers, jo tas ir vienīgais Jēkaba baznīcas

mācītājs, kas epidēmijā palicis dzīvs. Meijers mirst 1566. gadā, pēc
viņa par virsmācītāju nāk Tredops, kas apprec Meijera atraitni un

mirst 1571. g. Tad par virsmācītāju nāk Gerh. fon Broke (Paluda-

nus)r-kas apprec to pašu Meijera atraitni, kas pārdzīvo arī trešo

vīru. Paludanus mirst 1590. gadā. Šie trīs virsmācītāji, vienas sie-

vas vīri, nav necik rosīgi darbojušies latviešu literātūrā. Rūpes par
latviešu literātūru pāriet uz viņu sprediķotāju palīgiem: Stērbeli

un Dāli. Tie raksta latviešu amatu grāmatas, ko agrāk darīja virs-

mācītāji, un to dara latviešu valodā. Par Sterbeļa literāro darbu

ziņu nav uzglabājies, bet tā kā Sterbeļa laikā tulkota vesela rinda

latviešu dziesmu, tad šo dziesmu tulkotājs būs bijis Sterbelis. Ar

Dāles vārdu apzīmētas pāris dziesmas 1615. g. dziesmu grāmatā,
bet viņu dziesmu skaits arī var būt lielāks.

Par nākošā virsmācītāja Timma (1590.—1604.) darbību nav zi-

ņu, bet viņa līdzdarbība dziesmu grāmatā nav izslēgta, un arī Tim-

ma pēcnācēja Šuriņa (1604.—1616.) līdzdalība dziesmu grāmatā, do-

mājams, neaprobežojas ar vienu vien dziesmu, kas apzīmēta ar vi-
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ņa vārdu. Šuriņa laikā iznāk 1615. gadā iespiestais Rīgas rokas

grāmatas izdevums.

Kā rīdzinieks vēl jāmin J. Rivijs, kam bija uzdots sastādīt pir-

mo Kurzemes rokas grāmatu, bet kas mirst darbu nepabeidzis, un

1586.—1587. g. Kurzemes rokas grāmatas pirmais redaktors Mike,

(Mixius), kas cēlies no vecas latviešu nastnieku ģimenes.

Rīga ir latviešu garīgās literātūras šūpulis, un savu dominējošo
lomu latviešu literātūrā Rīgas baznīcas patur arī 17. g. s.

Jaunās baznīcas lietu kārtošana Rīgā neveicas tik gludi, kā ce-

rēja. Abi Rīgas reformātori — Knopkens un Tegetmeiers nebūt ne-

varēja satikt tik labi, kā tas bija vēlams, un vēl grūtāki tiem bija
atrast kopēju valodu baznīcas organizācijas lietās. Straujais un ra-

dikālais Tegetmeiers nesaderēja kopā ar lēno un konservātīvo

Knopkenu, un strīdi viņu starpā bija jāizšķir rātei, kas baznīcas

lietu kārtošanu pārņem savās rokās. Dogmatisko un liturģisko
lietas kārtošanai nācās pieaicināt ārzemju teologus. Pirmais Rīgas

instruktors, kam bija Rīgas baznīca jāizveido tīrā Lutera mācības

garā, bija Brīsmanis, kas šo darbu jau bija veicis Prūsijā. Brīs-

manim arī izdodas stiprā mērā šo darbu veikt, un kā viņa darba

piemineklis Rīgā paliķusi viņa kopīgi ar pārējiem Rīgas mācītā-

jiem izstrādātā baznīcas agenda, kas iznāca 1530. g. kā „Rigasche

Kirchenordnung" —■ vēlāk daudzos izdevumos, kas plaši izplatīta

bija arī Vācijā un izveidojās par vācu dziesmu grāmatu.
Brīsmanis pēc šīs agendas un dziesmu grāmatas iespie-

šanas Rīgu atstāj un sevišķi lielu popularitāti Rīgā neiegūst, ko

sevišķi pavairoja tas, ka Rīga to uzskatīja par Prūsijas hercoga Al-

brechta aģentu, uz kuriem Rīgas pilsoņi raudzījās aizdomīgi.
Otrs ārzemju teologs, ko Rīga uzaicina, kārto Rīgas skolu lietas.

Tas ir Jēkabs Battus. Šis izglītotais vīrs no jauna organizē Rīgā
Doma skolu un ir šīs skolas pirmais rektors. Ar to Rīgā atjaunojas

latīņu skolas tradicijas jau humānisma garā, un šī skola paliek par

Rīgas augstāko skolu ilgus gadu simteņus.
Battus Rīgā ierodas 1528, g., ir par rektoru līdz 1538. g., tad at-

griežas Vitenbergā, bet ap 1540. gadu atbrauc
(

atpakaļ Rīgā un mirst

kā Rīgas superintendents 1545. g.

Tomēr visumā tautas izglītības jautājums palika vēl neno-

skaidrots. Lielā romiešu kultūras un skolas ietekme ir pirmos re-

formācijas gadu desmitos tik liela, ka par skolu tautas valodā vēl

domā maz. Pirmajā vietā ir Doma latīņu skola, un vācu skolas

Rīgā nāk stipri vēlāk. Par izglītotu cilvēku uzskata tikai to, kas

prot latīņu valodu, un neizglītoto cilvēku skolas, t, i. vācu skolas

nav modē. Un ne tikai visi namnieki cenšas nodot savus bērnus la-

Svētā gara konvents 19. g. s. sākumā
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tīņu skolā, bet rodas vesela rinda kaktu skolu, kur par lētāku maksu

kaktu skolotāji māca latīņu valodu, un bagātākās ģimenes algoja

mājskolotājus. Vācu un latviešu skolas Rīgā parādās vienā laikā.

Tas ir 16. g. s. septiņdesmitos gados, kad līdzās atjaunotai Pētera

skolai sāk darboties arī latviešu Jēkaba skola. Kādā iesniegumā Rī-

gas rātei ap 1578. g. Doma skolas skolotāji nebeidz žēloties par to

lielo lūzumu, kas noticis tautas izglītībā Rīgā, kur Doma skolas

skolēnu skaits krīt katastrofāli, un neiespējamos apmēros pieaug
kaktu skolas, kā arī atjaunojas Pētera skola, kur visur jau piegriež

pietiekoši daudz vērības mātes valodai. Šo skolu programma sā-

kumā ir ļoti elementāra un viņu uzdevums pirmā kārtā ir kalpot
baznīcas interesēm, skolai piedaloties visos dievkalpojumos, kur jā-
dzied un jārečitē dziesmas un katķisms. Tās vispirms ir dziedāša-

nas skolas un pēc tam lasīšanas un rakstīšanas skolas. Tikai 17. g. s.

sākumā, kad Jēkaba kā latviešu skolas uzdevumus pārņēmusi Jāņa
baznīcas skola, Pētera un Jēkaba skola pārveidojas par rēķinu sko-

lām, kuru skolotāji saucas par rēķinu meistariem (Aritmeticus

publ.).

Bija vel viens izglītības jautājums, kam 16. g. s. nevarēja paiet

garām. Tas bija mācītāju sagatavošanas jautājums. Ar importētiem

mācītājiem Rīga iztikt nevarēja, nerunājot jau par to, ka lauku va-

jadzībām šie mācītāji bija pilnīgi nederīgi. Pat Rīgā mācītājam bija

jāzina abas valodas: vācu un latviešu, un tikai retos gadījumos mā-

cītājs varēja iztikt ar vienu valodu. Tādēļ arī Rīga jau drīz vien

sāk nopietni rūpēties, lai varētu no pašiem rīdziniekiem dabūt stu-

dējušus mācītājus, un jau pirmos baznīcas kārtības noteikumos at-

rodas punkts par stipendijām tiem Rīgas jaunekļiem, kas dodas

studēt uz Vitenbergu.

Bet tas vispārīgi neatrisināja jautājuma par mācītāju gatavoša-
nu visai zemei. Te nu bija tikai viens ceļš: vai vispārīgi atsacīties

no reformācijas izvešanas uz laukiem, vai arī ķerties pie latviešu

mācītāju gatavošanas. Prūsijā un Prūsijas Lietuvā izšķiras par mā-

cītāju gatavošanu prūšiem un leišiem no viņu pašu tautas, un tiem

prūšu un leišu jaunekļiem, kas iestājas universitātē, piešķīra lielas

priekšrocības un stipendijas. Rezultātā prūšu un leišu literātūrā

piedzīvo 16. g. s. strauju uzplaukumu, jo pašu mācītājiem tomēr sa-

vas tautas lietas bija tuvākas kā sveštautiešiem.

Ka arī Latvijā cita ceļa nav, tas bija pilnīgi skaidrs un bieži
16. un 17. g. s. atzīmē šī soļa nepieciešamību un arī vienu otru mē-

ģinājumu, kārtot baznīcas lietas savā draudzē pašiem uz savu galvu
un gatavot savas draudzes locekļus mācītāju amatam. Piemēru

mums netrūkst un, bez šaubām, šo gadījumu ir bijis sevišķi 16. g. s.

daudz vairāk. Tomēr tas mācītāju jautājumu nevarēja atrisināt, jo
mācītāju gatavošanai nepieciešamas noteiktas mācības iestādes.

Vairāk reiz ir cilāts jautājums par mācības iestādi latviešu mā-

cītāju gatavošanai, bet šie projekti palika tikai uz papīra, un lat-

viešu mācītāju trūkuma dēļ arī zeme bez reformācijas.

Viens šāds projekts par luterāņu mācītāju gatavošanu ir radies

ap 1540. gadu, kad paceļas jautājums par kapitula īpašuma likvidē-

šanu sarunās ar virsbfeķapu Michaēlu. Šis priekšlikums, ko izstrā-

dājusi Rīgas rāte, kopā ar bruņinieku pārstāvjiem, ir tik raksturīgs,
ka šeit iespiežam šī dokumenta tulkojumu:
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Vispirms jālikvidē vecas paražas reliģijā un bezdieviga dzīvē un

kapitula zvēresta vecā forma jāpārveido citāda, kristīgāka.

Otrkārt, kapitulā uz priekšu jābūt ne vairāk kā sešām personām,

no kurām rezidē četras personas: prāvests, dekāns, pagrabu pārzinis

un viens no jaunākiem, divi pārējie nerezidē.

Treškārt, visām minētām personām jāapprecas un tie, kamēr dzī-

vi, kopā ar sievām un bērniem pārtiek no kapitula ienākumiem, bet

tomēr tā, lai nabaga zemnieki netiktu ar jaunām prasībām apgrūti-

nāti un pārmērīgi apspiesti. Pēc nāves viņu sievām un bērniem

gada laikā kapituls jāatstāj, ņemot līdz kustamo mantu, ko tie iegu-
vuši vai mantojuši. Ja viņu bērni ir apdāvināti, ka tie var studēt,
tad tiem jādod priekšroka priekš citiem stipendiātiem. Ceturtkārt,

kapitula locekļus vēlē visas bīskapijas kārtas, kas izvēlas spējīgas

personas no stipendiātiem. Piektkārt, šī kapitula spējīgām per-

sonām jāuzņemas uz virsbīskapijas kunga vai kārtu uzaicinājuma
tie garīgie vai laicīgie pienākumi, kādiem katrs pēc savām spējām
vislabāk derīgs.

Sestkārt, kapitula muižu ienākumus lieto baznīcu skolu uz-

turēšanai un vispārējām vajadzībām. 24 stipendiāti kā pašā ze-

mē, tā arī ārzemēs no šīm muižām, jāuztur tā, kā 12 personas

ņem no virsbīskapijas muižnieku un namnieku bērniem, kas būtu

spējīgas ieņemt garīgos un laicīgos amatus, un vēl 12 no apdāvi-
nātiem vienkāršiem ļaudīm, kurus sagatavo par latviešu mācītā-

jiem virsbīskapijā. Stipendiātu uzturēšana sākas jau šejienes sko-

lās, kur tos zināmus gadus uztur. Kad tie pamata izglītību Rīgas
skolās baudījuši, tos sūta uz kādu kristīgu slavējamu universitāti,
kur pirmos divpadsmit uztur četrus, otros divpadsmit trīs gadus.

Šīm 24 personām priekš aizbraukšanas jāapsolās, ka tie virs-

bīskapa kārtām kalpos par attiecīgu atalgojumu.

Arī to kapitula muižu pārvaldīšanu, kas nodotas stipendiātiem,
bez kāda atalgojuma uzņemas soģis, kam jāzvēr, jāklausa un katru

gadu jānodod rēķini virsbīskapa kārtām.

Kapitulam jāuztur viņa zemēs baznīcas un mācītāji.

Doma skola un mācītāji arī jāatbalsta un jāuztur no kapitula
muižām, jo šai skolā izglītojas tās personas, kas vēlāk kalpos kapi-
tula muižu baznīcās un dievkalpojumos.

Trim vecākiem kapitula locekļiem jāatstāj katram ērts nams

bīskapa sētā, kur apmesties. Tāpat arī tur jādod ērtas apmešanās
vietas virsbīskapa padomniekiem un bruņinieku delegātiem, tomēr

personām, kas šos namus apdzīvo, tāpat ķā pārējiem pilsoņiem, jā-
klausa rātei.

Baznīcu, skolu un mācītāju amatu administrācija atrodas rātes

nodibinātās konsistorijas, virsmācītāja un sprediķotāju rokās, un

tur tai jāpakiek.

Tā kā virsbīskapa zemes kārtas un Rīga ir sieviešu klostera pat-
roni, bet tur noticis daudz grēcīgu un bezdievīgu lietu, tad arī tās

japārreformē kristīgā garā un jārūpējas par kārtīgas kristīgas sko-
las ierīkošanu, kur muižnieku jaunavas varētu uzturēties un mācī-

ties, un šai skolai jāgādā mācītājs.

Tāpat tur ieceļami pārstāvji, kas katru gadu nodod rēķinus.
Nedrīkst arī saistīt jaunavas ar kādu bezdievīgu zvērestu, un ja
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kadu viņas vecāki, aizbildņi grib izprecināt vai viņa pati grib iz-

iet pie vīra, tad katrā laikā atļauts.

Šis raksts mums spilgti attēlo sava laikmeta garu. Un šis laik-

mets ir pretrunu pilns, kur tieši blakus plašām idejām, kas aizstei-

dzas tālu priekšā savam laikam, mēs uz katra soļa sastopam nevē-

lēšanos spert uz priekšu mazāko soli, kas varētu veicināt šo ideju
reālizēšanu. Reformācijas izvešana uz laukiem atduras uz bailēm,

ka reformācija var sacelt zemnieku nemierus, un bija stipri riskan-

ti latviešu mācītājus ar jaunajām idejām laist tautā. Un ka ne visi

latviešu mācītāji aizmirsa savu tautu, to parādīja 17. g. s. Reiters

un 18. g. s. Steineks. Visi grib iet uz priekšu, bet visiem bailes,
kad tikai neaiziet par tālu. Tādēļ arī mums 16. g. s. nav mazums

dīvainu dokumentu. Viens no svarīgākiem ir virsbīskapa markgrā-
fa Viļuma reformācijas projekts, kas paredz Livonijas baznīcas re-

formāciju pilnīgi Lutera garā, tikai paturot stingrā mērā katoļu
kulta paražas.

LiģeraAmola krusta uzraksti
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Rīgas skats no ziemeļiem 19.
g. s. sākumā

IIInodaļa

Brīvpilsētas laikmets un kalendāru nemieri

Kad saira Livonija, saira arī tās saites, kas saistīja Rīgu ar

Livoniju. Un Rīgas izturēšanās pēc Livonijas sairšanas ir pavisam

citāda, kā citu Livonijas daļu. Tur noteicēji bija muižnieki, kas

meklēja kādu ārvalsti, kam varētu pieslieties un kas atjaunotu vi-

ņu varu Livonijā, aizsargātu tos ne tik daudz no ārējiem ienaidnie-

kiem, kā no pašu zemniekiem un kas dotu iespēju tiem zemniekus

padarīt par vergiem.

Rīgai turpretim bija citas intereses. Rīga cerēja vēl atgūt hē-

gemoniju Maskavas tirgū, un saistības ar kādu no Maskavas kaimi-

ņiem šos plānus draudēja izjaukt, otrkārt, Rīga un sevišķi dēmokra-

tiskā Rīga nevēlējās Rīgā stipru svešu varu; kas varēja nelabvēlīgi

ietekmēt sociālo attiecību izveidošanos. Bija skaidtrs, ka rāte ne-

būt neatteiksies izmantot svešas autoritātes, lai glābtu savu varu

un ies pa to pašu ceļu, ko gāja muižnieki pret zemniekiem.

Bet te starpība bija liela. Pret muižniekiem stāvēja dezorga-
nizēti dumpīgi zemnieki, turpretim rātei pretim stāvēja jau orga-

nizēti pilsoņi, kas savu spēku ļoti labi apzinājās un ķas ļoti labi

prata izlietot pūļa reliģisko fanātismu, lai izjauktu rātes slepenos

plānus. Un Rīgas dēmokratija, kur apvienojās kā latvieši, tā vā-

cieši, ar vislielākām aizdomām saņēma katru rātes mēģinājumu pa-

kļaut Rīgu kādam ārzemju valdniekam. Neizdevās tas Lomilleram

un rātei ar Prūsijas Albrechtu, neizdevās tas arī ar Polijas karali.

Kā formālu iemeslu, kas neatļauj Rīgai zvērēt uzticību un pie-
vienoties Polijai, Rīga uzdod, ka tā esot ar lēņu zvērestu saistīta

ar vācu ķeizaru. Tomēr pati Rīga nekad tiešā atkarībā no vācu

ķeizara nav bijusi, tikai viņas kungi bija vācu ķeizara feodāļi, un

tiem pievienojoties Polijai, Rīgas lēņu kundzībai bij jāpāriet uz

jauno virskungu — Polijas karali. Tomēr Rīga saņem no pēdējā
mestra G. Ketlera rakstu, ar kuru tas atsvabina Rīgu no visām

lēņu saistībām par ordeni un viņa pēcnācējiem, un ar to virskun-

dzība pār Rīgu arī izbeidzas. Rīga sāk ar vācu ķeizaru sarunas,

kur tomēr neaizmirst pieprasīt, lai Rīga būtu tieši padota ķeiza-

ram, bet nedrīkst tur iecelt atsevišķu valdnieku, t. i. pēc būtības
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paliek par tādu pašu brīvpilsētu, kāda ir, piem,, Hamburga. Šo brīv-

pilsētas ideju tad cenšas aizstāvēt Rīgas administrācija arī tad, kad

jau rātei ir skaidrs, ka Polija ar šādu stāvokli neapmierināsies un

tās rīcībā ir līdzekļi piespiest Rīgu padoties, un no nevarīgās vā-

cv ķeizaristes ne mazākās palīdzības

gadījumā nav ko gaidīt,. Tomēr šis

pilsoņu spiediens novilcina, Rīgas

padošanos Polijai divdesmit gadus.

Vispārējā pānikas laikā no

1560.—1562. g., kad virsbīskaps un

ordeņa mestrs iesāka sarunas ar Po-

lijas un Lietuvas karali, arī Rīgu
ievilka šais sarunās, un to rezultāts

izpaudās tā sauktās Radzivila garan-

tijās, kas 1561. g. 8. sept, Rīgas pil-
sētai karaļa vārdā garantē, ka tas

ne tikai nevajās Lutera mācību, bet

to aizsargās, tāpat arī karalis ar

zvērestu un rakstiem apstiprinās pil-
sētas tiesības, privilēģijas, ieražas.

Tāpat tas apņemas nokārtot lietas

ar Romas ķeizaru par atbrīvošanu

no pavalstniecības. Pēc tam Rīgas

pilsoņi nodod pagaidu zvērestu Po-

lijas karalim, zvērestu, kas derīgs ti-

kai tad, ja Polijas seims apstiprina
šīs garantijas. Tomēr, kad Viļņā
virsbīskaps, mestrs, muižnieki un

Vidzemes mazās pilsētas paraksta
Poļu kareivji - karodznieki

padošanās aktu Lietuvai, Rīga šo aktu atsakās parakstīt. Nelīdz

nekā arī 1562. g. Radzivila izdotās otrās garantijas. Tā kā seims

neapstiprina arī tās, tad Rīgas pilsoni atsakās no zvēresta Polijai

un savu pirmo zvērestu 1561. g. pasludina par atceltu, jo šai zvē-

restā minētie noteikumi nav ieguvuši likumīgu spēku.
Šeit Rīga rīkojas pretēji Livonijas muižniecībai, kas tai pašā

laikā arī it kā saņēmusi tā sauktās Sigismunda privilēģijas, kas Vi-

dzemes zemniekus nodod pilnīgi muižnieku rokās, bet kas arī nav

ieguvušas likuma tiesības un nav seima apstiprinātas. Šis neizpil-

dītais solījums, ko Polijas karalis nelika, vērā, piem., pretēji privi-

lēģiju noteikumiem ieceļot Hodkēviču par Vidzemes pārvaldnieku,

palika par Vidzemes muižnieku politikas stūrakmeni, ko tie visiem

vēlākiem Vidzemes valdniekiem uzdeva par likumīgu privilēģiju,

un kas vissmagāki gulās uz latviešu tautas pleciem. Pēc 1562. ga-

da sākas nemitīgas sarunas ar Poliju. Delegācijas gāja no vienas

puses uz otru, bet sarunas reālu rezultātu nedeva. Rīga savas at-

tiecības ar Poliju necentās saasināt, sarunām, kas tai pašā laikā

notika ar Romas ķeizaru, ir vairāk demonstratīvs raksturs, un ne-

kādas ciešākas saites ar šo irstošo valsti Rīga necenšas nodibināt,

aprobežodamās tikai ar dažām patriotiskām frāzēm. Ar nepatiku

un nelaipni tā saņem ķeizara sūtni Rīgā un nebūt tam neparāda
to godu, kas virskunga sūtnim būtu pienācies. Tāpat tāsūta savus

delegātus uz Polijas seimu un piedalās jauna karaļa vēlēšanā, bet

uzticības zvērestu šiem ievēlētiem karaļiem nenodod. Kad krievi
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no jauna iebrūk Vidzemē, Rīga kopā ar poļu karaspēku piedalās

cīņās pret krieviem. Netrūkst arī konfliktu, jo poļi saskaišas par

Rīgas nepiekāpību un sāk ierobežot Rīgas tirdzniecību, ierīkojot
muitas' punktus Vidzemē un Daugavgrīvā, kas saceļ Rīgas pilsoņos

lielu nemieru, tomēr sevišķi rāte cenšas ar Poliju un Lietuvu dzī-

vot saticībā un visu laiku uzsver, ka Rīga esot gatava katrā laikā

padoties, tikai tā prasa noteiktas garantijas, lai viņas agrākās pri-

vilēģijas tiktu pasargātas.
šai laikā arī noskaidrojas to privilēģiju saturs, ko Rīga vēlas

paturēt. 1564. gada 31. janvārī Rīgas pārstāvji ierodas pie kara-

liskā notāra un sastāda aktu par pilsētas vecajām tiesībām. Doku-

mentā Rīgas pārstāvji liek atzīmēt, ka Rīgu nav dibinājis ne bīs-

kaps Alberts, ne arī kāds cits kungs: no visām pusēm saradušies

jūras braucēji tirgotāji un pirmajās Livonijas nostiprināšanas die-

nās nodibinājuši šo savu pilsētu bez kādu kungu līdzdalības un brī-

vi un netraucēti kā savu īpašumu lietojuši visu Daugavas straumi

līdz jūrai un arī augšpus pilsētas. Tie apzīmējuši visu laiku kuģu

ceļus un tiem arī1 piederējusi jūras tiesa un pilnīga jurisdikcija

Daugavas ūdeņos, un savas īpašuma tiesības jurisdikciju, brīvības

un ūdeņu lietošanu Rīga nekad nav zaudējusi un nekam citam no-

devusi. — Tā kā ordenis savā laikā ir darījis dažādus varas dar-

bus pret Rīgas pilsētu, tad lūdz notāru noklaušināt B. Vilkenu,
J. Lomani — rāte kungus, un H. fon Hāvi, H. Brunsteinu, H. Drup-

niņu, M. Romi, A. Kannegīseru un Fr. Barsfeldu — Rīgas namnie-

kus, un H. Billerbeku — tirgotāju zelli, kas visi ir veci un godājami

Rīgas iedzīvotāji. Nopratinātie liecinieki arī apstiprina, ka Rīga
esot ar šiem ūdeņiem rīkojusies kā ar savu īpašumu un tai vienīgai

bijušas tirdzniecības ostas tiesības un nav bijis brīv preces uz ār-

zemēm izvest ne no Lielupes, ne Gaujas, bet tās jāved vispirms uz

Rīgu, kur tās nosver un šķiro. Pie Āķa dzīvojot šmugasts un citi

zvejnieki, bet tie ar tirgošanos nenodarbojoties, tāpat arī salu īpaš-
niekiem neesot tiesības tirgoties. Rīgas ķuģu meistars ar nesējiem
izliekot kuģu zīmes un agrāk arī iegriezušies pēc darba Daugavgrī-

vā, kur saņemti un cienāti kā ciemiņi. Naudas kaltuve Rīgā ar-

vienu pastāvējusi, un rātes rokās arvienu atradusies svēršana, šķi-

rošana, svari un mēri. Priekšpilī (Forburgā) esot L. Sterkem

šķirotava, kur šķirots tas, kas nāk pa Lielupi un Misu; turpretim
Bauskas un Daugavas mantas šķiro pilsētas šķirotavā; mantas, kas

nāk no Ropažiem, var šķirot vai nu vienā, vai otrā vietā. Priekšpilī

iedzīvotāju bijis maz, tiem nav brīv darīt alu un tirgoties. Pases iz-

devusi pilsēta. Rīga nodrošinājās pret jaunās varas mēģinājumiem
traucēt Rīgas tirdzniecību un sagādā sev dokumentus, kas varētu

noderēt tālākās sarunās. Attiecības tomēr ar pārvaldnieku Hodkē-

viču saasinājās, jo tas uzceļ blokhauzi Daugavgrīvā un sāk ierobe-

žot Rīgas tirdzniecību, kad 1570. gadā Gotbardam Ketleram ir jā-
piedāvā sava starpniecība, lai novērstu nevēlamas sadursmes. To-

mēr sarunas neveicas, un Polijas karalis Sigismunds paliek nepie-
kāpīgāks, pieprasot sev visas tās tiesības, kādas savā laikā bijušas
Rīgas ordeņa mestram un virsbīskapam. Sarunu laikā Sigismunds
1572. g. mirst, nākošais karalis Anžujas princis, kas Rīgai apsolījis
savu labvēlību, paliek uz Polijas troņa tikai trīs mēnešus. Rīgas
cerības galīgi sairst, kad ķeizara Maķsimiliāna 11. kandidatūra uz

Polijas troni izkrīt cauri un par Polijas karali 1575. g. nāk viņa
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pretkandidāts enerģiskais Stefans Batorijs. Karā ar Krieviju viņš

parāda savas spožās kara vadoņa dāvanas un padzen krievus ga-

līgi no Livonijas un nu Rīgas liktenim arī bija jāizšķiras visdrīzā-

kā laikā. Bija jāglābj vēl tas, ko varēja glābt.

Rīgas iekšējās lietas šai

divdesmit gadu ilgajā patstāvī-
bas laikmetā nebija spožas. Ja

rātei bija vēl izdevies 16. g. s.

pirmajā pusē pilsoņu uzmanību

novērst uz cīņu pret virsbīska-

pu un katoļu baznīcu, tad ta-

gad, kad pati rāte palika par

kungu, pilsoņu aktivitāte vēr-

sās pret rāti. Līdz ar vecajiem

garīgiem kungiem bija jākrīt

arī vecajai patriciešu rātes ne-

aprobežotai varai un bezkon-

troles saimniecībai. Un viss šis

laiks ir pilns nebeidzamu kon-

fliktu starp rāti un pilsoņiem.

Rātes locekļus jau atklāti sāk

dēvēt par pilsētas brīvības no-

devējiem 1, ģildes nostājas at-

klātā opozīcijā pret rāti, ne-

atvēl rātei jaunus nodokļus un

visus jaunos darbus, kas tiek

veikti par pilsoņu naudu, grib

Sigismunds II Augusts

dabūt savā pārraudzībā vai zem savas kontroles. Tā tas ir* ar vaļņu

celšanu, kurus vispirms ceļ pret pili un tad rajonā no pils līdz

Smilšu vārtiem,.

Bet sevišķi aizdomīgi bija pilsoņi par rātes ārlietu politiku

un sarunām ar Poliju. Rīgas pilsoņi pastāvīgi jaucās iekšā šais

sarunās un ar vislielāko neuzticību sekoja katram rātes delegātam.
Un kad no 1579.—1581. gadam sarunas tika virzītas uz priekšu

straujā gaitā un pilsoņiem arī bija skaidrs, ka vairs citas izejas

nav, kā padošanās Polijai, un bija jāpadodas pa daļai uz noteiķu-

miem, ko diktēja Polijas karalis, tad viss naids pret rāti izpaudās

jau atklāti un noveda pie revolūcijas, kas Rīgā pazīstama kā kalen-

dāra nemieri un kas salauza veco patriciešu iekārtu Rīgā.

1581. g. 14. janvārī Stefans Batorijs apstiprina Rīgas privilēģi-

jas un 1581, gada 7. aprīlī Rīgas rāte un namnieki nodod pavalst-
nieku zvērestu jaunajam Rīgas kungam — Polijas karalim Stefa-

nam Batorijam.

Drohičinā 1581. g. 14. janvārī izdotās un 1582. g. seima apsti-

prinātās Rīgas privilēģijas bija stipri labvēlīgas.

Viens no svarīgākiem punktiem ir Daugavas ūdeņu nodošana

Rīgas pārvaldībā ar tiesībām apzīmēt kuģu ceļus, bāku un monopo-
la tiesības pārcelšanā pār Daugavu. Daugavas malā nedrīkst celt

ēkas, kas traucētu Rīgas kuģniecību, visām ārzemju precēm jāiet
tikai caur Rīgu, un nav brīv ierīkot jaunas ostas. Tirgotāju ku-

ģiem ir brīvs ceļš pa Daugavu un citām upēm, un Rīgas tirgotājiem
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ir priekšrocības Smoļenskā. Pilsētai ir tiesības aizliegt izvest la-

bību; bet tad jāņem vēra arī valsts intereses; pārbaudīt preci, pār-

zināt upes, krastu un jūras policiju, iecelt šķirotājus. Pilsētai ir

tiesības kalt naudu un pilsēta saņem trešo daļu no muitas ienā-

kūmiem.

Karalis garantē pilsētai

viņas īpašumus, tiesības me-

dīt un zvejot, kā arī ganīt lo-

pus senākajās ganībās; Rīgai
ir tiesības pieturēt izbēgušos

zemniekus, ja tos divu gadu

laikā neprasa atpakaļ; Rīgas
namniekiem ir tiesības iegūt
muižas.

Rīgas likumi paliek spē-
kā. Rātei pieder visas tie-

sas funkcijas, tai ir tiesības

arestēt un tiesāt kā savus

pilsoņus, tā ari ārzemnie-

kus. Sevišķi svarīgas lieta?,

un lietas, kur apsūdzēti muiž-

nieki, tiesā rāte, bet spriedu-

mu pasludina un izpilda

burggrāfs karaļa vārdā. No

četriem birģermeistariem vie-

nu karalis ieceļ par savu

burggrāfu. Domu starpības
valdības ierēdņiem un pilsētu

izšķir provinces padome, bet

kamēr tā nav noorganizēta,

Karālis Stefans Batorijs

— to dara sevišķi karaļa iecelti komisāri.

Visi šie noteikumi pilsētai ir labvēlīgi, izņemot varbūt' notei-

kumu par divām trešdaļām no muitas ienākumiem, ko paņēma

valsts, un karaļa iecelto burggrāfu, kas pilsoņiem ne sevišķi bija

patīkams. Bet šīs lietas kompensējās ar tiem ieguvumiem un at-

vieglojumiem tirdzniecībā, kas Rīgas tirgotājiem no jauna atvēra

plašu darba lauku. Bet tomēr dažas lietas šais privilēģijās nebija

aizkārtas, un tās bija tās, kas Rīgā 16. g. s. bija visakūtākās. Nebi-

ja nekas noteikts par Rīgas iekšējo iekārtu ķā arī rātes un komū-

nas attiecībām, nekas nebija teikts par rātes saimniecisko izde-

vumu kontroli, un šīs lietās viss bija atstāts rātes bezkontroles va-

rā un saimniekošanā. Otrkārt, nebija izpildīts instrukciju svarīgā-

kais punkts: panākt pilnīgu skaidrību baznīcas un ticības jautā-

jumos un. saņemt garantijas par Lutera ticības monopolu un bijušo

katoļu baznīcas īpašumu nodošanu pilsētai. Šīs garantijas Rīgas

delegāti ne tikai nebija dabūjuši, bet pat apsolījuši divu Rīgas baz-

nīcu atdošanu katoļiem, to starpā ari Doma baznīcu.

Rāte ar šīm kompensācijām baznīcas lietās bija ieguvusi drošu

aizmuguri un, balstoties uz Polijas karaļa labvēlību, varēja tagad
droši cerēt uz savas vecās, neaprobežotās varas atjaunošanu Rīgā,
bet kopā ar to arī bija iedevusi rokās smagu ieroci cīņā pret rāti

un viņas varu tām aprindām, kas pretendēja uz politisko varu Rī-

gā un ko reprezentēja vispirmā kārtā Lielā ģilde. Naida uguns pret



282

rāti tika kurināta jau ilgus gadus. Pamazām noteikšana pār Rī-

gas likteņiem bija pārgājusi jau pilsētas komūnas rokās, un pret

fanātizēto un ģilžu vadīto vācu un latviešu pilsoņu pūli rātē bija

pilnīgi nespēcīga, tādēļ arī nebija gaidāms,'ka ģildes izlaidīs varu

no savām' rokām un neizmantos fanātizēto pūli, lai salauztu rātes

patriciešu varu. Un šo izdevīgo momentu ģildes arī nepalaida ga-

rām.

Pirmais poļu valdīšanas gads pagāja mierīgi. Stefans Batorijs
vēl karoja ar krieviem un ar Vidzemes lietām daudz nenodarbo-

jās. Tomēr jau toreiz viņš saviem tuviniekiem neslēpj savus plā-

nus par Vidzemes kolonizēšanu. 1582. gada 12. mantā Stefans Ba-

torijs ierodas Rīgā. Rīga viņam sarīko lielisku sagaidīšanu. Ka-

rali pavada Kurzemes hercogs Gothards Ketlers, Pārdaugavā to sa-

gaida 160 Rīgas namnieki uz zirgiem, uz Daugavas ledus sastājušies

apbruņotie pilsoņi un tāpat arī Rīgas latviešu karaspēks uz Rīgas

vaļņiem. Kad karalis vēlāk jāj caur pilsētu, to saņem vēl greznāk,
visas ielas izkaisītas zaļumiem, nami greznoti tepiķiem, pie rāts-

nama uzcelta triumfa arka, kur karali saņem skola ar dziesmām.

Vakarā rātslaukumā notiek plaša uguņošana.
Bet šie prieki nebija ilgi. 19. martā pie karaļa ierodas Vidze-

mes kārtu pārstāvji, un karalis paziņo savu lēmumu ticības lietās.

Karalis atļauj Vidzemē visas brīvības Augsburgas konfesijai, bet

līdzās viņai tādas pašas brīvības ir katoļu ticībai, un viņš esot

nodomājis atjaunot katoļu baznīcas un skolas pilsētās un uz lau-

kiem. Rāti šie noteikumi nepārsteidza, bet lai apmierinātu satrauk-

tos pilsoņus, rāte vairākkārt lūdz karali grozīt savu lēmumu, bet

tas ķatēgoriski pieprasa nodot katoļu garīdzniecībai baznīcas. Pēc

neizdevīgām sarunām ar karali un apspriedēm ar luterāņu garīdz-
niekiem rāte beidzot 1582. g. 7. aprīlī nolemj nodot katoļiem Jēkaba

un Marijas-Madaļas baznīcu ar klosteri. Karalis no savas puses no-

dod visas pārējās Rīgas baznīcas un klosterus pilsētas īpašumā, tā-

pat arī bīskapa sētu un garīdznieku namus.

Ar šo kompromisu kā rāte, tā karalis bija ļoti apmie-
rināti. Abus galvenos šī kompromisa autorus — Velliņu un Tastiju,
karalis ieceļ muižnieku kārtā, rāte no savas puses tiem izmaksā

ārkārtīgu atalgojumu un ieceļ labi algotos amatos, tā izteikdama

savu atzinību Velliņa un Tastija politikai. Arī pilsoņu aprindās

sevišķs uztraukums nav manāms. Mazā ģilde pat izmanto karaļa
labo gara stāvokli un saņem no viņa 1582. g. savu privilēģiju ap-

stiprinājumu par alus darīšanu un tirgošanos. Karalis atļauj arī

Mazās ģildes locekļiem apmeklēt Melngalvju namu un aizliedz bez

Mazās ģildes eltermaņa atļaujas nodarboties pilsētā ar amatniecību.

Arī mācītāju aprindās sevišķs uztraukums nav manāms: baznīcu

atdošana notiek ar mācītāju ziņu, un sevišķi virsmācītājs Neuners

ir liels rātes balstītājs. Jēkaba baznīcas vietā latviešiem izbūvē

Jāņa baznīcu, un arī draudžu dzīvē nekādi sastrēgumi! nerodas.

Tomēr īsta miera sabiedrībā nav. Pilsoņi nevar aizmirst rātes

nodevību un katoļu ielaišanu Rīgā, un naids pret kompromisa gal-

venajiem autoriem — Velliņu un Tastiju aug arvienu lielāks, jo
vairāk tie saņem atzinības balvu un jo vairāk tie braukā uz Poliju.
Tomēr ir iespējams, ka arī šoreiz rāte būtu likvidējusi šos konflik-

tus, ja kontrreformācija nebūtu par daudz enerģiski ķērusies pie
savu mērķu reālizēšanas.
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Jezuītu- ierašanās, jezuītu skalas atvēršana pašas par sevi bija
lietas, kas jaunās ticības' piekritējiem bija sevišķi nepatīkamas, bet

kad' jezuīti saka attīstīt Rīgā enerģisku darbību un viņu propagan-
da kļuva sevišķi nekautrīga, sāka uztraukties arī luterāņu mācītāji,
kas ar lielām aizdomām seko-

ja katram jezuītu solim.. Un

no> Rīgas baznīcu kancelēm

sāk skanēt asi sprediķi, kas

no sākuma slēptā veidā, bet

vēlāk jau atklāti vērsti ne

tikai pret jezuītiem, bet arī

pret tiem, kas jezuītus pilsē-
tā ielaidis. Tā mācītājs Dāle

kādā sprediķī, pārfrāzēdams
bībeles teikumu, jautā: kas ir

apbūris rīdziniekus, ka tie je-
zuītus ielaidusi savā pilsētā?
Ne mazāku nemieru Doma

skolā radīja jezuītu skolu

plāni,
Tā radās aprindas, kuru

eksistenci jau tieši apdraudē-
ja jezuītu propaganda, un ap

kurām sāka grupēties arī je-
zuītu aktīvie pretinieki. Un

kad sākās represijas pret mā-

cītājiem, pilsoņi atklāti no-

stājās mācītāju pusē un pie-

draudēja izrēķināties ar je-
zuītiem. Rīgā no jauna ro-

Eka dibināta patversme pie Jāņa baznīcas

das tāds pats stāvoklis, kā priekš baznīcu grautiņiem 1524. gadā.
Fanātizētie pilsoņi jau uz ielām sāk atklāti izrādīt savu naidu pret

katoļiem vispārīgi un jezuītiem sevišķi, un naids vēršas ne tikai

pret jezuītiem, bet visvairāk pret jezuītiem draudzīgajiem rātes

locekļiem un sevišķi pret Velliņu un Tastiju, par kuru nodevību

un sadarbību ar poļiem un katoļiem pilsētā klīst visādas baumas.

Vajadzīga tikai kāda dzirkstele, lai viss šis degošais materiāls pār-
vērstos gaiišā sārtā.

Konflikts sākās ap diezgan niecīgu jautājumu: jaunā kalendā-

ra (stila) ievešanu. Tas nav nekāds konfesionāls jautājums, jo

jaunajam kalendāram varēja piekrist kā katoļi, tā luterāņi. Bet zi-

nāmu pārgrozību ļaužu dzīvē tas tomēr ienesa, un zināmi svētki, kā

Ziemas svētki
— bija jāsvin citā laikā kā parasts. Un tā ka refor-

ma nāca no katoļu puses, tad viegli bija jauno kalendāru nostādīt

kā katoļu baznīcas lietu, kas vēlas luterāņu baznīcu pakļaut savām

paražām un iznīcināt luterāņu baznīcas svētkus.

1584. gada septembrī Rīgā pienāk pavēle ievest gregoriāņu pār-
laboto kalendāru un 4. oktobra vietā skaitīt 15. oktobri. Rāte ap-

spriežas ar luterāņu mācītājiem un nolemj ievākt ziņas, kā šai lietā

nolēmuši rīkoties Kurzemē un Prūsijā, un pagaidām lietu atliek. Bet

tad nāk karaļa pavēle, kas pārskaities par lietas novilcināšanu, pa-

vēl nekavējoties jauno kalendāru ievest dzīvē, piedraudot pretējā

gadījumā ar 10.000 dukātiem soda. Luterāņu mācītāji paskaidro,
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ka konfesionālu iebildumu pret jauno kalendāru neesot, tā esot ne-

vis baznīcas, bet civīla lieta. Rāte nolemj ievest jauno kalendāru

un to oficiāli arī paziņo pilsētas iedzīvotājiem. Bet tie nemaz ne-

domā svinēt savus svētkus pēc katoļu priekšrakstiem. Kad atnāk

jaunie Ziemas svētki, baznīcas ir tukšas, un visi Rīgas amatnieki

un tirgotāji strādā tāpat kā katrā darba dienā, un naktī pūlis ielau-

žas Jēkaba baznīcā un sarīko pamatīgu grautiņu, kur dabū ciest

arī katoļu priesteri. Rātei tomēr izdodas nemierus likvidēt un

pāris no galveniem dalībniekiem arestēt, bet tos drīz vien palaiž

vaļā.
Tūlīt pēc tam izceļas konflikts ap jaunatveramo jezuītu kollē-

ģiju. šīs kollēģijas atvēršana saceļ ārkārtīgu uztraukumu Doma

skolas aprindās, un Doma skolas skolotāji ar rektoru Meliem

priekšgalā asiem vārdiem apvaino virsmācītāju Neuneru, ka

tas atļāvis šīs katoļu skolas atvēršanu un tāpat arī ierodas rātes

sēdē, kur pieprasa, uz kāda pamata rāte un mācītāji esot atļāvuši
jezuītiem skolu ierīkot. Rātē šai laikā ir arī virsmācītājs Neuners,

un Mellers no jauna atkārto savus Neunera apvainojumus* aizķerot
savā runā arī Polijas karali, ko rātes kungi uzskata par ķaraļa ap-

vainojumu.

No šīs sēdes Neuners un Mellers aiziet kā nesamierināmi ie-

naidnieki, bet kopā ar to Mellers ir jau nostājies atklātā opozīcijā

pret rāti, un opozīcijai ir jau radies vadonis, ap ko tā var pulcēt

savus spēkus. Un kad svin vecos Ziemas svētkus, Rīgas pilsoņi
ierodas baznīcā, bet tur neierodas neviens mācītājs. Tad Doma

skolnieki pārņem dievkalpojuma vadību savās rokās: aizdedzina sve-

ces, dzied Ziemas svētku dziesmas, un kad tas ir pabeigts, rektors

Mellers uzaicina skolniekus un viņu tuviniekus noklausīties viņa
svētrunu Doma skolā. Tur tad arī sarodas daudz pilsoņu, un Mellers

notur sprediķi, ko viņš pats sauc par svētrunu, iepriekš gan aiz-

rādīdams, ka runa domāta viņa skolniekiem, šādus skolas dievkal-

pojumus, kas aizstāja oficiālos dievkalpojumus un kur pulcējās
daudz pilsoņu, Mellers turpināja visās svētku dienās, un uz rātes

paziņojumu, ka tam nav brīv sprediķot un dievkalpojumus turēt,

tas atbild, ka viņam vecāki savus bērnus ir uzticējuši un viņam
esot jārūpējas, ka skolniekiem tiek mācīti dievvārdi, un ja tur iero-

doties kāds svešs cilvēks, tad to nevarot dzīt prom. Anarchija,
kas radās baznīcas lietās, turpinājās līdz vecajam jūliāņu jaunga-

dam, un šai dienā iet atkal pēc Ziemas svētku parauga: pilsoņi ie-

laužas baznīcās, skolnieki uzrāpjas korī, vecais kannu lējējs Ciriāks

Kliņķis izpilda ķestera pienākumus, un dievkalpojums norit pacilātā

gara stāvoklī. Pēc tam skolā Mellers notur savu svētrunu.

Šai pašā vakarā Rīgā no Viļņas atgriežas burggrāfs Eks un

sindiks Velliņš. Otrā dienā burggrāfs ziņo par panākumiem Viļņā,
bet pilsoņi šo ziņojumu saņem vēsi un aizdomīgi. Tad burggrāfs
sāk noprasīt klātesošos, kā Mellers apvainojis karali. Pilsoņu pār-

stāvji atbild, ka viņi nekādu apvainojumu neesot dzirdējuši. Kad

pilsoņu pārstāvji aiziet, rātes locekļi atreferē notikumu gaitu.
E.ks liek atvest uz rātsnamu Melleru un to arestē. Kad rātes

kungi izklīst, pūlis, kas pulcējās pie rātes nama. ievēro, ka Mellera

starp viņiem nav, un uz rātslaukuma drīz vien salasās Doma skolas

skolnieki, kam piebiedrojas daudzi pilsoņi. Konrektors un arī rek-

tors pa logu mēģina šo pūli apmierināt, un seši namnieki ar kon-
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rektoru un juristu Mārtiņu Gīzi priekšgalā dodas pie burggrāfa Eka

un pieprasa rektora atsvabināšanu. Eks ne tikai atsakās to dārīt,
bet atsakās arī pieņemt galvotājus par Melleru un ar izsmieklu sa-

ņem brīdinājumu, ka pūlis, kas pulcējas pie rātsnama, var ķerties
arī pie varas darbiem.

Kad Eka atbildi paziņo pūlim pie rātsnama pūlis vairs nav

valdāms. Sevišķi nikni ir latvieši, kas Ziemas svētkos un Jaun-

gadā nav laisti Jāņa baznīcā un bijuši spiesti Dievu lūgt uz ceļiem
un atsegtām galvām Jāņa baznīcas priekšā. Pūlis laužas rātsnamā,
ielauž durvis un atsvabina Melleru.

Bet ar to vien nepietiek. Kāds Andrejs Knute paņem lielās

sardzes bungas un saceļ trauksmi. Nu no visām pusēm sarodas pū-
lis, kas apbruņots ar āvām, šķēpiem un citiem ieročiem. Pūlis ta-

gad dodas uz visvairāk pilsētā ienīsto vīru namiem. Pirmais dabū

ciest virsmācītājs Neuners. Pūlis ielaužas Neunera namā, to izde-

molē un beidzot atrod pašu Neuneru, kas paslēpies pagrabā starp
alus mucām. Neuneru lamā, piekauj un aizvelk uz tirgus lauku-

mu, kur to beidzot atstāj pusdzīvu.
Tad pūlis ielaužas Eka namā, bet Eks noslēpies un to neatrod.

Tālāk dodas uz Velliņa namu un to galīgi izdemolē; pašam Velli-

ņam izdodas pa jumta logu izbēgt un apslēpties kaimiņa namā. Tad

pūlis atgriežas Eka namā un to izdemolē. Tālāk pūlis dodas uz

Tastija, Kannes namiem, kā arī uz namu, kur apmeties katoļu

bīskaps šeniņš, bet te tie saduras ar Nīensteta saorganizētiem ap-

bruņotiem namniekiem un spiesti pārtraukt tālākos postījumus, un

izklīst. Viss tracis ilgst kādas divas stundas, un Nīenstetam ar

namniekiem izdodas atjaunot kārtību.

Tomēr tas, kas notika šai naktī, t. i. 1585. g. 2. janv., nebija
vienkāršs dumpis, bet jau revolūcija. Kad otrā dienā rātes piekri-

tēji grib sapulcēties un atjaunot rātes varu, tie atrod priekšā jaunu

organizētu varu. Rātes pretinieki bija jau paguvuši noorganizēt

savus spēkus, bet paguvuši arī jau ieņemt visus pilsētas vārtus.

Komūnas sapulce atsakās no paklausības rātei, un komūnas priekš-

galā nostājas Mārtiņš Ģīze kā komūnas sekretārs, kas arī no šī

laika ir faktiskais Rīgas likteņu noteicējs. Līdzās viņam nostājas

Brinkens, Lielās ģildes eltermanis, vecais alvas lējējs Zengeizens,

tad rektors Mellers, konrektors Raseijs, doktors Stopijs un beidzot

arī vecais Velliņa ienaidnieks, rātskungs Niklāvs Fīke, kam jau

vienreiz par uzbrukumiem Velliņam bija no rātes jāizstājas. Fīki

Rīgas skats pie Jēkaba laukuma 18. g s. beigās
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sevišķi nevarēja ieredzēt rātes ļaudis, un rātes chronisti tur par

galveno vainīgo visos kalendāra nemieros, lai gan tas1cenšas kalen-

dāra nemieru laikā palikt ēnā un ļauj uzstāties Mārtiņam Gīzem.

Kalendāra nemieri gulstas visvairāk uz četru vīru pleciem:
M. Gīzes, H. Zengeizena, H. Brinkena un rātskunga Niklāva Fīkes

pleciem. Pēdējais atklātos nemieros nepiedalās, bet ir slepenais
Gīzes padomnieks, un tā lielie piedzīvojumi komunālās lietās ir ļoti
noderīgi. Pirmie trīs kopīgi uzņemas revolūcijas vadību un visi

trīs arī noliek savas galvas par šo revolūciju. Sevišķi nopelni ir

Zengeizenam, kā vārdu gan vēsture min vismazāk. Tas ir Rīgas

dēmokratijas pārstāvis, kas nāk no amatnieku aprindām un kas ne-

tikai apzinās dēmokratijas spēku, bet kas māk šo dēmokratiju nor

organizēt tā, ka tā ir spējīga diktēt savu vārdu rātei. Zengeizens
ir tas, kas noslēdz Rīgas vārtus tūliņ pirmajā nemieru naktī un

nostāda pie vārtiem savas sardzes un nevienam rātskungam neļauj
izbēgt no pilsētas. Zengeizens ir tas, kas noorganizē komūnas kara-

spēku, sadala to četros karogos, kas katru dienu maršē pilnīgā ap-

bruņojumā Zengeizena vadībā pa Rīgas ielām, šim karaspēkam ir

komūnas vēlēti vadoņi un no tā arī izvēlē 16 vīrus, kā rokās ko-

mūna nodod savus likteņus un ko tā pilnvaro vest sarunas ar rāti.

Ja pret Gīzes vārdiem un runām rāte bieži nepiekāpjas un ar to

disputē, tad tur, kur parādās Zengeizens ar savu armiju un tai

aiz muguras stāvošo latviešu un vācu dēmokratiju, tur rātes kungi

apklust un uz šīs dēmokratijas pieprasījumu piespriež pat nāves

sodus saviem locekļiem.
H. Brinkens cēlies no tirgotāju aprindām. Viņa krogus ir re-

volūcijas štābs, kur sapulcējas revolūcijas aktīvie vadītāji un kur

kaļ tālākos plānus. Brinkena uzdevums ir apvienot ap revolūciju

turīgāko namnieku aprindas un, kļūstot par Lielās ģildes eltermani,
tas paliek par šo aprindu oficiālo pārstāvi, šīs Lielās ģildes aprin-
das arī uzņemas revolūcijas oficiālo vadītāju lomu, lai gan tās re-

volūcionārie mērķi neiet sevišķi tālu un tās labprāt apmierinājās

ar dažādiem kompromisiem.

Revolūcijas vadītājs, advokāts Mārtiņš Gīze, ir arī šo aprindu
cilvēks. Ļoti izglītots, spējīgs un labs runātājs, tas jau pirmajā
revolūcijas dienā izceļas pirmajā vietā. Un otrā dienā, ķad ko-

mūnas sapulcē saniknotie pilsoņi sāk bāzt zem soliem paši savus

vecajos, kas mēģina uzstāties rātes labā, tas nomierina uztrauktos

pilsoņus un nāk ar kompromisu, kas apmierina visus. Viņš liek

priekšā sūtīt delegāciju pie pils pārvaldnieka, paziņot tam par noti-

kušo un paskaidrot, ka komūna nemaz nedomā lauzt savu uzticības

zvērestu karalim un neliegšot paklausību Polijas valdībai; nekas cits

neesot, kā tikai pilsoņu nemiers ar dažiem rātes kungiem, un arī

tur drīz sasniegšot vienošanos. Pils pārvaldnieks uzņem šo ziņo-

jumu labvēlīgi.

Otrs Ģīzes priekšlikums ir paziņot jezuītiem, ka tie var pilsētā

palikt un tos neviens neaiztiks. Tas jezuītus, kas jau bija sagata-

vojušies uz ļaunāko, ļoti iepriecina.

Šie Ģīzes pirmie soļi rāda, ka Ģīze nebūt nebija savā darbības

sākumā krass revolūcionārs; tas tiešām grib dzīvot mierā kā ar

Poliju, tā arī ar katoļiem.
Šis pēdējais apstāklis ir ļoti zīmīgs. Tur, kur visu nemieru cē-
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lonis un tiešais iemesls ir cīņa pret katoļu iespaidu, turpretim ta-

gad mēs Ģīzes darbībā redzam ļoti lielu toleranci pret katoļiem, un

reliģiskās cīņas noiet no dienas kārtības. Viss pārvēršas politiskā
cīņā pret rāti un burggrāfu, kas mums arī rāda, ka tieši politiskā

cīņa par pilsētas komūnas tiesībām ir šīs cīņas galvenais iemesls.

Un Ģīze cer, ka pilsoņu aktīvitātei izdosies ne tikai izkarot

cīņu ar rāti, bet arī dabūt karaļa piekrišanu Rīgas satversmes pār-
veidošanai.

Tādēļ Gīze steidzas izmantot rātes bezspēcību pēc otrā janvāra
notikumiem un neļauj atvērt Rīgas vārtus līdz tam laikam, kamēr

nebūs sasniegta vienošanās par Rīgas jauno satversmi.

Abus galvenos vainīgos — Eku un Velliņu — pilsoņi arestē

un tos katru dienu bruņotu pilsoņu pavadībā ved pratināt, kas ļoti
ķeras pie dūšas abiem varas vīriem. Ar pārējiem rātes locekļiem
namnieku delegāti turpina sarunas par jauno satversmi, šīs saru-

nas ieilgst, un tikai 1585. g. 23. janvārī komūna ar rāti sastāda

jaunu kontraktu, kas satur 63 pantus, šis kontrakts liecina par
to mērenību, kas vadīja komūnu un viņas pārstāvjus.

Pirmie šī kontrakta panti skar konfesionālos jautājumus: Ne-

pieciešams Rīgas garīdzniecības kontakts ar visas zemes luterāņu
garīdzniekiem, nepieciešams Rīgā superintendents un virsmācītājs,
kam būtu pietiekošas zināšanas un autoritāte. Dieva vārdiem un

pašu pārliecībai jābūt tam, kas vada garīdzniekus mācībā un cīņā
pret pāvesta maldiem, bet ne cilvēku pavēlēm; tiem jāatturas no

katras iejaukšanās politikā. Virsmācītāja Neunera jaunievedumi
baznīcas kārtībā jālikvidē un jāpaliek pie vecās agendas. Mācītā-

jiem jānodrošina kārtīgs atalgojums, bet tiem jāatturas no spre-

diķu lasīšanas pēc konceptiem un jāvadās no svētā gara iedvesmes.

Garīdznieki nedrīkst liegt savu padomu katram, kas pie tiem grie-

žas, un skolas rektors, pēc veca paraduma piedalās garīdznieku

sanāksmēs. Rātei jārūpējas, lai karaļa piešķirtā Doma baznīca,
Katrīnas un krievu baznīcas, kopā ar citiem baznīcas īpašumiem uz

visiem laikiem piederētu pilsētai. Rātei jārūpējas, lai spējīgas un

cienīgas personas no rātes un komūnas novērstu katru strīdu ga-

rīdznieku starpā un smolā. Rāte un komūna apsolās ar visiem spē-
kiem gādāt, ka Rīgā vairs netiktu atvērta jezuītu kollēģija, Par

visiem baznīcas īpašumiem rātes deleģētās personas ved pilnīgus

rēķinus. Jānovērš visas nekārtības hospitāļos, sērgu un nabagu

mājās un jāieceļ no rātes un komūnas personas, kas rūpējas, ka na-

bagi tiktu kārtīgi apgādāti.

Šais noteikumos par baznīcas un pilsētas labklājības lietām ne-

kā jauna nav. Vienīgi uzsvērts, ka baznīcu un hospitāļu pārvaldē

jāpiedalās pilsoņiem, kā tas bija arī agrāk. Pants par superinten-
dentu vērsts pret izbēgušo Neuneru, kas līdz tam bija Rīgas baz-

nīcas galva, bet tagad bija izbēdzis un karaļa galmā aģitēja pret

tiem, kas aktīvi uzstājās pret katoļu baznīcas spiedienu Rīgā un

kam izdevās šo spiedienu apturēt.

Ar 12. pantu sākas noteikumi par burggrāfu, rātes un komū-

nas kompetencēm.

12. Kā jau agrāk, bet sevišķi tagadējā burggrāfa laikā, ir ra-

dušās visādas nesaskaņas un pārpratumi, tad vienprātīgi nolemj, ka

turpmāk visos laikos burggrāfam nav tiesības tiesāt nevienu šīs pil-
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sētas namnieku, zelli» vai iedzīvotāju, kā augsta, tā zema dzimuma,
kriminālās un civilās lietās, vai ari kā citādi, savu varu pār tiem

parādīt. Izņēmums ir ar muižniekiem un svešniekienm, bet ne ar

kuģiniekiem un tirgotājiem. Visai tiesai jānotiek pēc vecu vecām

karaļa konfirmētām tiesībām un privilēģijām. Ja kādreiz burg-

grāfs, pretēji šiem noteikumiem, pilsētai gribēs uzspiest kaut ko,

kas ir pret pilsētas privilēģijām, tad rāte un komūna uzstāsies kā

viens vīrs. Ar šo arī visi burggrāfa varas pārkāpumi tiek likvidēti

uz visiem laikiem.

13. Turpmāk burggrāfam nav tiesības no pilsoņiem, kas pār-
zina vārtus, nakts vai rīta laikā atprasīt atslēgas vai arī pavēlēt
vārtus atvērt, bet tiesība rīkoties ar atslēgām ir rezidējošam birģer-

meistaram, soģim un arī abiem ģilžu eltermaņiem.
14. Karaļa burggrāfs nedrīkst būt tai pašā laikā rezidējošais

birģermeistars, un tam pēc sava amata tikai jānododas tiesu lie-

tām. Tam jāatturas, kad tiek apspriestas vispārējās pilsētas lietas.

15. Turpmāk dažādu svarīgu iemeslu dēļ nevienu, lai tas būtu

kas būdams, nedrīkst pēc vārtu slēgšanas, sevišķi nakts laikā, ne

pilsētā ielaist, ne izlaist.

Tie ir panti, kas aprobežo burggrāfa varu. Naids pret karaļa
burggrāfu, kas rātē reprezentē svešo varu, ir pilnīgi saprotams, ja
mēs atminamies to cīņu, kas savā laikā Rīgas pilsoņiem bija pret

bīskapa iecelto soģi. Burggrāfa jautājums Rīgā vēl akūtāks kļuva

tādēļ, ka rāte cīņā pret komūnu sāka bieži slēpties aiz burggrāfa

muguras, šī iespējamība bija tagad likvidēta.

16. un 17. pantā noteikts, ka pilsētas zemes īpašumus, to starpā
Jaunā nama muižas Kurzemē, Kalsnavu un citus īpašumus pārvalda
rātes un komūnas ieceltas personas, tāpat arī šādu personu pār-

valdībā atradās ķemereja, svari, dzirnavas, baznīcu īpašumi. Visi

ienākumi no tiem jānodod pilsētas kasē un nolēses jānodod pa

Miķeļiem.
18. Tā ka nabaga pilsētas zemnieki daudzkārt ir pie komūnas

griezušies, tad ar šo top pavēlēts, lai ierēdņi tos turpmāk pārāk ne-

apgrūtinātu, un atļauj tiem nabaga zemniekiem, kas dzīvo uz smil-

šainām ganībām, alu darīt savām vajadzībām; citiem, ko nabadzība

tikdaudz nespiež, tas nav atļauts.
Tas ir vienīgais pants, no kura redzams, ka revolūcijas vadoņi

ir mēģinājuši saistīt pie sevis arī latviešu zemniekus, un tie arī

vēlāk, kad vadoņiem draud briesmas, ierodas pilsētā aizstāvēt tos.

Tālāk nāk noteikumi, ka vienīgais kalendārs Rīgā ir jūliāņu,
tālāk noteikumi par tiesu procesu atvieglošanu un pārgrozījumiem
tiesu lietās. Bet pārgrozījumi šais, kā arī pilsētas pārvaldes lietās

var notikt tikai ar komūnas piekrišanu. Eltermaņi ģilžu sanāksmes

sasauc ar rezidējošā birģermeistara ziņu, bet eltermanis un vecajie

var šīs sanāksmes sasaukt arī tad, kad birģermeistars to neatļauj.
Komūna var pieņemt mācītu sekretāru savām ģildēm un atalgot

to no pilsētas kases.

Eltermaņi un vecajie izvēl noteiktu skaitu personu no komū-

nas, kas kopā ar vecajiem vispārējās pilsētas lietās apspriežas ar

rāti, tomēr svarīgākās un neskaidrākās lietas tiem iepriekš jāziņo
komūnai.

Bez komūnas piekrišanas nedrīkst izdot tikdaudz naudas kā līdz
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šim valdnieku un viņu sūtņu uzņemšanai, tāpat arī bez komūnas

ziņas nedrīkst sūtīt pilsētas delegātus.

Algotņi zvēr uzticību ne tikai rātei, bet visai komūnai.

Rāte nopietni apkaros kaktu amatniekus, kas traucē cunfšu dar-

bību, bet cunftīgiem amatniekiem nav brīv sacelt cenas.

Namnieku pārtiku nedrīkst izlietot tie, kam nav tiesības vai

arT kas negrib iestāties ģildēs.

Nav brīv apmeklēt jezuītu izrādes, Jēkaba baznīcā ieceļams no-

teikts priesteru skaits un jezuītiem jāaizliedz rīkot procesijas pa
ielām.

Tādi ir svarīgākie rātes un komūnas līguma panti. Nekā revo-

lūcionāra šais pantos nav un tie tikai sankcionē tās tiesības, ko

komūna bija jau ieguvusi priekš poļu laikmeta, tikai toreiz nekādu

rakstītu noteikumu nebija.
Kad šos noteikumus nolasīja komūnai, ļoti daudzi jutās nepatī-

kami pārsteigti, un daļa no tiem, kas bija piedalījušies nemieros,
steidzās atstāt pilsētu, šie noteikumi atdeva varu atpakaļ rātei,
kam lielā daļa pavisam neuzticējās, un rātē atjaunoja savu darbību

pat ienīstie pilsoņu ienaidnieki.

Ar šo līgumu rāte un komūna nešķiras, kā draugi, kas aizmir-

suši vecās nesaskaņas un nolēmuši dzīvot mierā un saticībā, bet ar

ar lielu neuzticību, kur vienai nebija nekādas paļāvības uz

otru. Rāte uzskatīja šo līgumu par uzspiestu* un tas viņai

sevišķi nepatīkams bija tai laikā, kad tā jau cerēja, ka tai ar poļu
valdības palīdzību izdosies tikt vaļā no komūnas aizbildniecības un

kad jau daži no rātes locekļiem bija paspējuši, ar pilsētas naudu

uzpērkot poļu ierēdņus, sev sagādāt ļoti labu aizmuguri poļu valdī-

bā. Tikai tagad tie Rīgā varēja sākt droši valdīt un uzmesties par

lieliem kungiem, un lai arī cik mērenas un lietišķas bija komūnas

uzstādītās prasības, tomēr katrs komūnas mēģinājums ierobežot

viņas varu — tagad rātei nebija pieņemams.

Tāpat arī komūna ar šo līgumu nevarēja būt apmierināta, se-

višķi tās revolūcionārākā daļa. Tie bija noteikumi, kas bija pie-

tiekoši, ja rātei būtu bijusi vēlēšanās kopā ar komūnu darboties

pilsētas labā, bet ja rāte nostājas pret ķomūnu, tad šie noteikumi

komūnai bija ļoti neizdevīgi. Un komūna arī rātei neuzticējās un

neizlaida varu no savām rokām, jo Zengeizena četri karogi arī

pēc šī līguma joprojām maršēja ar mūziku pa Rīgas ielām.

Galīgi visu lietu sabojāja Rīgas ēmigranti: burggrāfs Eks,

soģis Tastijs, virsmācītājs Neuners un sekretārs Kanne. Tie iesāk

visasāko aģitāciju pret Rīgas komūnu un tiem kā bijušiem Rīgas

delegātiem netrūkst draugu poļu valdības aprindās, kas tos labprāt
uzklausa. Tas no jauna satricina Rīgas pilsoņu prātus, un naids

pret rāti un Rīgas nodevējiem pieaug, ka bez upuriem jau vairs

nevar iztikt.

Varēja vēl lietu glābt Polijas karalis Stefans Batorijs. Ja tas

būtu sapratis pilsoņu un komūnas lietu un izvedis nepieciešamās

reformas, tad augstie un godkārīgie rātes kungi būtu nomierināju-

šies, un Rīgas lietas būtu iegājušas normālā gaitā.
Bet karalis nostājas ēmigrantu pusē. Komūnas lieta viņam

nebija simpātiska jau tādēļ, ka viss pilsoņu dumpis cēlās kā protests

pret karaļa rīkojumu par jaunā kalendāra ievešanu, tas bija vērsts
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arī pret katoļiem, un pirmais šai lietā dabūjis ciest karaļa burg-

grāfs, kā arī personas, kas bija centušās izpildīt karaļa pavēli.
Un ēmigranti bija karaļa uzticības personas, ko tas varēja dro-

ši uzskatīt par saviem aģentiem Rīgā. Tādēļ arī ēmigrantu pozī-

cijas pie karaļa bija daudz stiprākas kā komūnas pārstāvju.

Ēmigrantu uzbrukums sākas ar plašu Eka rakstu, kur viņš at-

tēlo nemieru gaitu sabiezinātās krāsās un pieprasa, lai tam atlī-

dzina visus zaudējumus, kā arī pieprasa 12.600 dālderu atlīdzības

par zaudēto godu. Rīgas komūna ir ar mieru atmaksāt mazāku

summu, bet Eks nav mierā, lietu beidzot nodod karaļa izlemšanai.

Karalis nostājas Eka pusē un pavēl pārvaldniekam Radzivi-

lam vispirms iznīcināt komūnas un rātes noslēgto lūgumu, ko Ra-

dzivils arī izdara, uzliek pilsētai arī naudas sodu, pavēl uzņemt

ēmigrantus un atjaunot viņu tiesības.

Komūna iesniedz karalim paskaidrojumu pret burggrāfa nepa-

reiziem apvainojumiem un sūta 158.6. g. sākumā savus delegātus

pie karaļa, kur piedalās arī rātes locekļi: birģermeistars Nīen-

stets. Velliņš, Dreiliņš un Dāvids Hilchens; komūnas pārstāvji ir

licentiāts K. Turbāns, notārs Kleve un namnieki Gosvins Pārbērs

un Indriķis Vīģe. K. Turbāns nolasa karaļa un senātoru priekšā

garu paskaidrojumu par visu notikumu gaitu un ēmigrantu lomu

šais notikumos.

Nemieru gaitu viņš tēlo tā, ka gadu priekš nemieru sākšanās

kardināls Radzivils pavēlējis pilsētai ievest jauno kalendāru. Pavēle

par to saņemta 1584. g. novembrī un tā izziņota parastā kārtā.

Rāte un garīdzniecība šo pavēli atzina, bet komūna neatzina un ne-

vis tādēļ, ka tā būtu gribējusi pretoties karaļa pavēlei, bet aiz

sekojošiem motīviem. 1) kalendāra maiņā bija saskatāma vēlēša-

nās kaitēt Augsburgas konfesijai; 2) jezuītu ierašanās Rīgā šīs

aizdomas vēl vairāk pastiprināja; 3) kalendāra maiņu atteicās

pieņemt ne tikai Romas ķeizaristes valdnieki un kungi, bet arī Po-

Jura hospitāls 18. g. s. beigās
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lijas vasaļi; 4) ar šo maiņu tiek apdraudētas arī reliģijas garan-

tijas. Lai gan pilsoņi šos motīvus rātei paziņoja, tomēr bez komū-

nas piekrišanas rāte stājās pie jaunā kalendāra ievešanas un jau
adventus svinēja pēc jaunā kalendāra. Tas nekādus sarežģījumus
nerada, bet nemieri sākās tikai 15. decembrī, kad pūlis izjauca je-
zuītiem jauno Ziemas svētku svinēšanu, tomēr pilsēta jezuītus ņē-
ma savā aizsardzībā. Rāte ne tikai pati svinēja jaunos Ziemas-

svētkus, bet lika ar pātagām latviešus dzīt baznīcā.

Ziņas par jezuītu kollēģijas atvēršanu radīja asu konfliktu

starp virsmācītāju Neuneru un rektoru Melleru, kas starp citu šai

sarunā izteicies, ka karalim ir tik daudz darīšanu, ka tam neat-

liek vaļas domāt par Rīgas lietām un tas turēs savu zvērestu un

nekādus draudīgus jauninājumus pie mums neievedīs. To Neu-

ners esot uztvēris kā karaļa apvainojumu, par to ziņojis otrā dienā

rāts namā un sekretārs Kanne, rektora ienaidnieks, to pasteidzies
ierakstīt pretokolā.

Ziemas svētki pilsoņiem bijuši jāpavada bez sprediķa, jo rek-

tors sprediķojis tikai saviem skolniekiem, un latviešiem, kas iera-

dušies uz svētkiem no laukiem, pat Jāņa baznīcas durvis nav at-

vērtas, un tie bijuši spiesti ar plikām galvām ceļos lūgt Dievu par

atriebību.

Kad jaunā gada dienā atgriezās no Polijas burggrāfs Eks ar

Velliņu, sekretārs Kanne to informē par notikumiem un par rekto-

ru. Burggrāfs izteicis domu, ka rektors būtu jāizraida, bet Kanne

teicis, ka šo vīru nevajagot izlaist no rokas. Otrā dienā, visvairāk uz

Kannes ierosinājumu, burggrāfs, pretēji namnieku privilēģijām,

nelikumīgi arestē rektoru. Tā kā burggrāfs bija priekš tam saru-

nājies ar bendi, un birģermeistars Bergens ari bija izrunājies par
nāves sodiem, tad radās doma, ka rektoru grib notiesāt ar nāvi,
un tas radīja lielu uztraukumu. Pilsoņi devās pie burggrāfa, aiz-

rādīja tam uz briesmām un lūdza atsvabināt rektoru pret galvo-

jumu, bet burggrāfs atteicās to darīt. Tad pūlis ielauzās rātes na-

mā un atsvabināja rektoru. Dusmas vērsās tad pret virsmācītāju

Neuneru, un pūlis ielauzās tā namā, un kad Neuners uzdeva, ka

viņš visu darījis burggrāfa un sindika uzdevumā, tad arī pūlis ie-

lauzās to namos.

Tad mēs, namnieki, sapulcējāmies, izklīdinājām pūli un pār-

traucām nekārtības. Tad sākās pārrunas ar rāti un pa to laiku no-

slēdza pilsētas vārtus, lai neļautu pūlim apvienoties ar lauciniekiem.

Ekam un Velliņam pielika sardzi, lai tos aizsargātu no pūļa. Pa

pārrunu laiku komūna atteicās no paklausības bet ne no pa-
klausības karalim,. Nemieru laikā nevienam rātes loceklim nav ne

pirksts pielikts, burggrāfs arī paturēja savu vietu. Kad visas lietas

likās jau laimīgi nokārtotas, burggrāfs piepeši aizbēg uz pili un

atstāj novārtā savu karaļa uzticēto amatu. Priekš bēgšanas viņš
ne par vienu cilvēku nav sūdzējies un tam bija garantēta neaiz-

karamība.

Tā kā nemierus ir sacēlusi burggrāfa augstprātība, naids, ļau-
nais prāts un nelietderīgā cenšanās, tad ceram, ka karaliskā maje-
stāte mūs pret apspiešanu pasargās un pilsētu ievēros vairāk, kā

šo godkārīgo vīru, kas ar mūsu sviedriem un mantu grib iedzīvo-

ties. Ja no viņa atkarātos, tad tas labprāt sarīkotu katru gadu šā-

dus nemierus, ja to no jauna ieceltu, tad tas tiranna varu izlietotu,
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un asinis mūsu pilsētā izlietu, vai ari rīkotos tā, ka visai pasaulei

par to būtu jārunā.
Mūs apvaino, ka mēs būtu piedalījušies nemieros. Ja šis apvai-

nojums būtu jel drusku dibināts, tad mēs esam mierā zaudēt visu,

kas mums pieder: savas privilēģijas, brīvības, tiesības, kā arī dzī-

vību. Nemierus rīkoja pūlis. Mēs atklāti nostājāmies pret šiem

laupītājiem un palīdzējām atdabūt nolaupīto. Pilnīgā pārliecībā,
ka priekšniecība ir Dieva iecelta, mēs ne mazākā mērā neesam rī-

kojušies pret pastāvošo kārtību, neesam arī mūsu rāti atcēluši, ne

arī jaunus kungus tur iecēluši, tā tad arī nekādu revolūciju ne-

esam izdarījuši. Nav pareizs apgalvojums., ka mēs ar varu un

ieročiem piespieduši parakstīt līgumus un mums būtu kādi asiņaini
nodomi. Neviena dzīvība nemieros nav aizkārta. Ja rāte būtu ar

varu piespiesta parakstīt līgumu, tad tur nevajadzētu 14 dienu,
bet to varētu izdarīt divās stundas. īstais iemesls, kādēļ mēs esam

apbruņoti, ir pilsētas aizstāvēšana un vēlēšanās turēt pūli grožos.
Mēs lūdzam karaļa majestāti mūs atsvabināt no aizdomām,

ko pret mums ļauni un nenovēlīgi cilvēki cēluši, un aizsargāt mūs

no mūsu pilsētas nāvīgā ienaidnieka, tāpat arī laipnīgi, novērst

tos apstākļus, kas noveduši pie nemieriem, lai uz priekšu nekādas

tādas kustības nevarētu rasties.

Tāds ir šī komūnas veikli un loģiski sastādītā aizstāvēšanās

raksta īss Tur starp citu ir aizrādīts uz tiem netiešiem

iemesliem, kas sacēluši nemierus, un bez reliģiskiem, tur minēts,
ka pilsētas' delegācija neesot ievērojusi katēgoriskās direktīvas par

vaļņa paturēšanu pret pili, vieglprātīgo rīkošanos ar muitu, kur

daļa no muitas ienākumiem nodota pat jezuītiem. Burggrāfu amats

ir dibināts muižnieku tiesāšanai, bet tie uzmetušies par namnieku

tiesnešiem, piesavinājušies lielu daļu naudas sodu. Ne tikai burg-

grāfs, bet arī viņa sieva un bērni tā C3nšoties izcelties starp pārē-

jiem namniekiem, it kā tie būtu grāfu, bet ne pilsoņu dzimuma.

Ģilžu tiesības pēdējos gados tiekot mītas kājām, un rāte tagad
sākusi izlemt pilētas lietas viena pati bez ģilžu līdzdalības.

Rātes delegāti nekādus rakstus ne paskaidrojumus neiesniedz,
Det ēmigranti drīz vien iesniedz savu atbildi uz komūnas paskaidro-

jumiem, kur no jauna uzskaitīti visi tie grēki, ko pūlis un arī ko-

mūna nogrēkojusies kā pie kalendāra ievešanas, tā arī pašos ne-

mieros un pēc tam. Starp citu tie raksta:

Kā trešais nemieru cēlonis minēts priekšniecības netaisnība,

Skats Vējzaķu salā 1795. g.
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mantkārība un izšķērdīga rīkošanās ar pilsētas mantu un sevišķi
sūdzas par to, ka ģildes esot savu ietekmi zaudējušas. Pieaugusi
tiešām arī pie vistrakākiem un ļaunākiem puišiem, kas tik ko spēj,
ir brīvība sacerēt ko vēlās, ar aukstu prātu rīkoj nemiera kustī-

bas, drosme visu ko uzņemties,

tāpat arī gumdīt uz nemieru,

bļaut un uzbudināt pūļa prā-
tus. Visievērojamākais no vi-

siem ir Mārtiņš Gīze, nemieru

dvēsele, jauns gados, ar mazu

turību un bez sevišķas godprā-
tības. Tā vietā, lai rūpētos par

kopējo labumu, tas to grib po-

stīt. Visās savās runās tas ceļ

pareizus un nepareizus apvai-

nojumus, zaimo rāti un pieliek
visus spēkus, lai tautas prātus

piegrieztu brīvības glābšanai

un pilsētas satversmes laboša-

nai. Šī viņa darbība ir pamu-

dinājusi pūli atteikties no par

klausības priekšniecībai un ze-

mākais ir ticis par augstāko.
Rāte turpretim ir uzticīgi

centusies uzturēt no tēvu tē-

viem mantoto kārtību un pil-
sētas stāvokli uzturēt tādā pa-

šā augstumā. Nav noliedzams,
ka arī mūsu pilsētā dažas ne-

kārtības ir bijušas, bet tas nav

noticis tikdaudz pašu dēļ, bet

tās ir radījis divdesmit gadu

ilgais karš. Tagad jūtamus at-

vieglojumus ir radījis miers un

G. Velliņa kapa akmens

ar to veicinātā tirdzniecība. Kas vairāk ir mantojis — vai rātes

kungi, vai namnieki un amatnieki, to lai izšķir cits. Nepatiesi pār-

met rātei par saņemtām dāvanām. — lerēdņiem ir noteiktas cietas

algas, lai tie citus veltīgi neapgrūtinātu.

Nav zināms, kāds pamats sūdzībām par viņu tiesību samazi-

nāšanu, jo namnieki arvienu ir pakļauti rātes aizbildniecībai. Ta-

gad tie grib visas tiesības piesavināties un apgāzt visus rātes sprie-
dumus. Likumdošanas vara lai būtu tiem, bet izpildu vara rātei.

Tie grib pavēlēt, un rātei lai būtu jāklausa viņu pavēles.

Šis izvilkums no ēmigrantu iesnieguma karalim rāda ka abas

puses skaidri apzinājās to, par ko katrs cīnījās un ka šai cīņā bija

jāizšķiras jautājumam, kas Rīgā valdīs — rāte vai ģildes. Kom-

promisi nebija vairs iespējami, un atjaunot veco, nenoteikto stā-

vokli arī vairs nebija iespējams. Tādēļ arī karaļa lēmums, ka at-

jaunojams vecais stāvoklis un rāte vecajā sastāvā un nemieros ie-

jauktiem jāstājas karaļa tiesas priekšā —■ neatrisināja konfliktu,
bet to vēl vairāk saasināja.

Ne Gīze, ne Brinkens, ne viņu biedri karaļa tiesā neieradās, un
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Rīgas komūna katēgoriski atteicās izdot savus vadoņus un tāpat
arī ne soli neatkāpās no savām pozicijām.

Naids pret ēmigrantiem un viņu piekritējiem pieaug tā,- ka

ekscesi neizbēgami. Sākas atkal izmeklēšanas par instrukciju pār-

kāpšanu 1581. gadā un Jēkaba baznīcas nodošanu katoļiem. No

delegāclijas locekļiem, kas parakstīja līgumu, Rīgā atrodas vienīgi

birģermeistars Bergens. Gīze kā komūnas sekretārs ceļ apsūdzību

pret Bergenu un iesloga to cietumā. Pārējie divi delegāti ir ēmi-

grējuši un uzturas — Eks Koknesē un Tastijs Rīgas pilī. Kad arestē

Bergenu, Tastijs Rīgas pilī vairs nejūtas pilnīgi drošs un mēģina

slepeni atstāt Rīgu. Par Tastija nodomu Gīze un Brinkens, liekas,
dabū zināt, no paša pils komendanta. Tie vakarā izsūta savus vī-

rus, kas sagūsta Tastiju, Tastijs, tērpies zemnieku drēbēs, dodas

zvejnieka laivā pāri Daugavai un paslēpies zem brezenta. Kad tu-

vojas vajātāju laiva un prasa zvejniekam, vai tas nevedot Tastiju,
tas ar zīmēm rāda uz brezentu, zem kura guļ Tastijs. Gūstītāji Ta-

stiju aizved uz akcīzes namu un no rīta ieved Rīgā, un tādu pašu
zemnieku drēbēs to ved tiesas priekšā. Apsūdzētājs ir Gīze un ap-

vaino Tastiju nepareizā ziņojumā par sarunām Drohičinā,
baznīcu nodošanā katoļiem un naudas izspiešanām tai laikā, kad

Tastijs bija soģis. Tā kā Tastijs negrib labprātīgi visās šais lietās

atzīties, tad viņu stiepj uz moku sola. Tastijs tur ne tikai atzīstas,
bet arī aprunā Velliņu, ka abi divi esot pierunājuši rāti un garīdz-
niekus nodot katoļiem Jēkaba baznīcu.

Gīze ar nopratināšanas protokolu dodas uz rāti un pieprasa
Velliņa arestu. Velliņu ieslēdz rātes namā un tai pašā vakarā viņš
Gīzem atzīstas, ka Polijas kanclers ar saldiem vārdiem viņu pie-
runājis atdot Jēkaba baznīcu un šais sarunās piedalījies arī Eks un

Tastijs. Tomēr, kad otrā rītā Velliņu aicina tiesas priekšā, viņš
savu atzīšanos atsauc, kas noved to uz moku sola.

Tastija un Velliņa arests rada no jauna pūļa aktivitāti. Ko-

mūna notur vienu sēdi pēc otras, un pie rātes laukuma drūzmējās

apbruņoti ļaudis ne tikai no pašas Rīgas; pilsētā parādās arī lielā

skaitā apbruņoti latviešu zemnieki. Šis pūlis vairs nav apmieri-
nāms ar vārdiem: tā vienprātīgā prasība ir, ka ienīstajiem nodevē-

jiem, kas vienreiz jau laimīgi izslīdējuši no pūļa rokām, vajaga
mirt. Un rātei pēc Tastija un Velliņa atzīšanās nav nekādas citas

Ādažu pils atliekas 1798. g
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izejas, kā abus savu kollēgas notiesāt ar nāvi Nāves sodu nolemj

izpildīt 1586. gada 27. jūnijā. Šai dienā tiešām nocērt galvu Tasti-

jam, bet Velliņu apžēlo un atsvabina. Apžēlošanu jau agrāk Velli-

ņam bija apsolījis Gīze, un tas savu solījumu arī pilda.
Bet Gīze bija aizmirsis vienu, ka noteicējs ir nevis viņš, bet

pūlis, kas tagad vēršas pret Gīzi un Brinkenu un tik asi, ka tie

vairs nav droši par savu dzīvību. Pūlis panāk, ka Velliņu tai pašā
naktī no jauna arestē, un viņa liktenis jau ir izlemts. 1586. gada

1. jūlijā uz rātslaukuma savu galvu noliek arī varenais Rīgas
sindiks.

Birģermeistaram Bergenam izdodas izbēgt no cietuma, un no

Rīgas ēmigrē aktīvie komūnas pretinieki, to starpā arī rātskungi

Nīenstets, Meppens un Haumanis...

Ar Velliņa un Tastija notiesāšanu kalendāru nemieri bija iegā-

juši jaunā stadijā. Ja līdz tam nemieri bija visumā. Rīģas iekšējā
darīšana un Polijas karaļa 1586. gada 29. martā lēmums bija vēl

it kā šķīrēja tiesas lēmums starp divām Rīgas partijām, tagad tur-

pretim jau Rīgas konflikts pārvērtās par Polijas un viņas karaļa

prestiža jautājumu. Netikai nebija izpildīts karaļa spriedums, bet

karaļa piekritēji un viņa pavēļu izpildītāji bija notiesāti ar nāvi.

Ar to' sākas atķlāts konflikts starp Rīgas komūnu un Polijas val-

dību, kas noveda tik tālu, ka Rīgas komūna sāka skatīties pēc jau-

na kunga un meklēt sev sabiedrotos cīņā pret Poliju.
Kad Stefans Batorijs dabū zināt par notikumiem Rīgā, viņš

lemj tūliņ stāties pie represijām pret šo pilsētu. Gīzi un Brinkenu

pasludina ārpus likuma, Spilvē uzceļ blokhauzi, un arī Ādažos sāk

pulcēties karaspēks. Sākas atkal mēģinājumi samierināt abas pu-

ses. Vispirms jau pārvaldnieks Radzivils mēģina atjaunot veco kār-

tību, bet komūna katēgoriski atteicas izdot Gīzi un Brinkenu. Kad

ēmigranti pilī mēģina uzturēt savus apvainojumus, Gīze tos visus

atspēko, un ēmigrantu advokāts ir spiests apklust. Tad pie abu

pušu samierināšanas ķeras vecais hercogs Gothards Ketlers.

Sarunas velkās diezgan ilgi, un šo sarunu rezultātā rāte ar ko-

mūnu noslēdz jaunu līgumu, ko hercogs Ketlers publicē 1586. gada
17. septembrī un kur abas puses svēti nosolās aizmirst visu bijušo,

ēmigranti var atgriezties atpakaļ un ieņemt savas vietas, Eks un

Neuners dabū 3000 guldeņu atlīdzinājuma par nodarītiem zaudēju-
miem. Gīze un Brinkens arī paliek savās vietās, un visi kopējiem

spēkiem sola gādāt par viņu tiesību atjaunošanu.
Šo noslēgto līgumu speciāla Rīgas delegācija ved karalim ap-

stiprināšanai. Hilchens notur spīdošu runu, bet karalis ne pie kā-

diem kompromisiem nav piedabūjams. Hercogam neesot bijis tie-

sības šai lietā iejaukties, Rīgā bez kādas kavēšanās esot jāieved
vecā kārtība un Gīze ar Brinkenu esot jātiesā. Ļoti nelabvēlīgas

bija rīdziniekiem karaļa galmā saņemtās ziņas, ka Rīgas komūna

meklējot atbalstu Vācijā un Zviedrijā un Gīze esot aizbraucis uz

Zviedriju.
Šīs ziņas izrādījās pareizas. Gīze kopā ar savu brāli, Zengei-

zenu un A. Milleru bija 8. novembrī aizbraucis uz Zviedriju un tur

karalim sūdzējies par pārestībām, ko poļi darot Rīgai. Zviedri sū-

dzības gan uzklausījušies, bet nekādus reālus solījumus Gīzem nav

devuši. Starp citu Gīze ir minējis, ka Rīgas bruņotie spēki sastāvot

no 400—500 namniekiem un zeļļiem, vairāk kā 300 stipriem nesē-
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jiem un puišiem un vairākiem simtiem zemnieku. Arī šie dati ap-

liecina, ka vairums Rīgas militāro aizstāvju šai laikā ir latvieši.

Gīze atgriežas Rīgā ar tukšām rokām. Viņš no Zviedrijas do-

das uz Vāciju, bet ceļā dabū zināt, ka karalis Stefans Batorijs no-

miris un steidzās atpakaļ uz.

Rīgu. Rīgā tomēr Gīzes po-

zīcijas kļuvušas stipri vājā-
kas. Atklāts konflikts ar

Poliju, ko ievadīja Gīzes

Zviedrijas ceļojums, labai da-

ļai pilsoņu nebija pa prātam.
Ja arī Gīze šai ceļojumā nede-

vās pats uz savu roku, bet sa-

vu tuvāko draugu uzdevumā,

ko pierāda tas, ka tas ceļoju-
mā nedevās viens, tomēr kā

rāte, tā arī laba daļa pilsoņu

nepiekrīt šim Gīzes riskanta-

jam solim, ko tas spēris bez

rātes un komūnas piekriša-

nas, un kā rātē, tā arī ģildēs

paceļas asas balsis pret Gīzi;
tomēr lielākā daļa komūnas

paliek Gīzem uzticīga.
Bet nelaime nenāk viena.

Rīdzinieku cerības bija, ka

par Polijas karali nāks erc-

hercogs Maksimiliāns, un tie

jau iepriekš sūta savu delegā-

tu pie tā un nodrošina viņa
labvēlību. Bet par karali iz-

vēl zviedru princi Sigismun-

Karalis Sigismunds III

dv, kas zina par Gīzes braucienu uz Stokholmu un ir noskaņots

pret Gīzi. Rīgas delegāti arī nekā nevar seimā sasniegt, un tiem

neizdodas arī panākt lēmumu par Gīzes un Brinkena amnēstēšanu.

Pašā Rīgā attiecības starp poļiem un pilsētniekiem paasinājas tik

tālu, ka poļi sāk traucēt Rīgas kuģniecību, uz ko pilsētnieki atbild

ar uzbrukumu poļu blokhauzim, Spilvē. Tomēr uzbrukumu blok-

hauzim atsit un pēc īsām cīņām līgst pamieru, līdz kamēr karalis

dos savu lēmumu blokhauža lietā.

Kad atgriežas seima delegāti, uztraukums vēl pavairojas, un

rīdzinieki nolemj, ko tiem nebija izdevies sasniegt seimā, t. i. Jē-

kaba baznīcu paņemt ar varu. 1587. gada 23. augustā pūlis iebrūk

Jēkaba baznīcā, padzen jezuītus un nodod baznīcu latviešu draudzes

rīcībā. Tas uzlabo Gīzes sašķobīto autoritāti, viņa populāritāte Rī-

gā ir atkal ļoti liela un viņš no jauna iegūst Rīgas pūļa un pilsoņu
simpātijas. 1588. gadā to ievēl par Lielās ģildes eltermaņi, un ta-

gad Gīze ir ne tikai komūnas sekretārs, bet kā Lielās ģildes elter-

manis, jau oficiālais komūnas priekšsēdētājs.
Lielā ģilde pat iegādā sev speciālu zīmogu, ar ko apzīmogo ko-

mūnas rakstus. Un kā komūnas priekšsēdētājs tas bija arī fak-

tiskais Rīgas diktātors, jo rāte tikai izpildīja to, ko komūna lika

priekšā.
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Tomēr palika vēl nenokārtots svarīgākais jautājums: attiecī-

bas ar Poliju. Un cik veikls Gīze bija politikā, tikpat neveiksmīgs
tas bija diplomātijā. Bija jau lielisks žests, kad Gīze atteicās Rīgas
vārdā nodot zvērestu jaunā karaļa sūtņiem līdz tam laikam, kamēr

nebūs apstiprinātas Rīgas pri-

vilēģijas, tomēr tas vēl vai>-

rāk saasināja attiecības ar

Poliju. 1589. gadā sanāca Po-

lijas seims, kas tad arī ķērās

pie ieilgušās Rīgas lietu kār-

tošanas. Rīgas delegātiem
seimā neizdodas Rīgai panākt

nekādu labvēlību, un seims

ieceļ divus komisārus ar pla-
šām pilnvarām, kuriem uzdod

savest Rīgas lietas kārtībā.

Šie komisāri ir Lietuvas

kanclers L. Sapieha un Seve-

rins Bonars.

Bet Rīga jau agrāk sāk

just pērkona negaisa tuvoša-

nos, un Rīgas pilsoņi sāk ner-

vozēt. Opozīcija sāk arvienu

drošāk pacelt galvu pret Gīzi

un noiet pat tik tālu, ka daži

pilsoņi iesniedz pret Gīzi sū-

dzības, un rāte Gīzi atceļ no

Lielās ģildes eltermaņa ama-

ta. Tomēr Gīze ar varu uz-

lauž ģildes durvis un turpina

savu darbību. Kad pienāk zi-

ņas par poļu komisāru iecel-

šanu, Gīzes partija sāk aģitēt
aktīvu pretošanos poļiem un

Rīgas pasludināšanu par pat-

stāvīgu pilsētu. Sākas konflikts starp Gīzes piekritējiem, un preti-

niekiem, kas beidzot noved pie bruņotas sadursmes. Grupa Rīgas

pilsoņu ar Hilchenu priekšgalā rātes vārdā lūdz poļu karaspēka
vadoni Fārensbachu iejaukties šai strīdū un ar savu karaspēku ie-

ņemt Rīgu. Fārensbachs tiešām ielaužas Rīgā 1589. gada 16. jūnijā,
ieņem tirgus laukumu un uzaicina pilsoņus padoties. Bet Gīzes

ļaudis nesnauž, tie aizbarikadē ieliņas uz Pētera baznīcas pusi, ie-

ņem vārtus, kas ved uz Daugavu, un no visām pusēm pret poļu
karaspēku tiek vērstas rīdzinieku bises.

Solītie pilsoņu palīga spēki neierodas, un Fārensbacham neat-

liekas nekas cits, kā iesākt sarunu un līgt ar rīdziniekiem pamieru
līdz komisāru atbraukšanai.

Tomēr Gīzes partija ieročus nenoliek un sāk nopietni gatavo-
ties pretoties komisāriem ar ieročiem rokā. Hilchens par to sle-

peni ziņo komisāriem, un tie atsūta Rīgas pilsoņiem rakstu, kur

lūdz Rīgas pilsoņus apmierināties, jo viņu uzdevums esot tēvišķi
nokārtot visus konfliktus, kas radušies pēdējā laikā starp rāti un

pilsoņiem. Ja pilsoņi nenolikšot ieročus, tad komisāri būšot spiesti
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griezties atpakaļ un ziņot par to karalim, un atbildība par tālāko

tad jāuzņemas pašiem pilsoņiem.
Rāte šo rakstu izziņoja visā pilsētā, un tas pilsoņus nomieri-

nāja. Lai gan iedzīvotāju vairākums bija noteikti Gīzes pusē, to-

mēr šis raksts deva cerību, ka izdosies vicu

nokārtot miera ceļā un arī pats Gīze bija

cilvēks, kas nemīlēja ķerties pie ieročiem,
kamēr vēl bija mazākā cerība salabt ar

Poliju.

Karaļa komisārus Rīga sagaidīja 1589.

gada 17. jūlijā ar visu godu.

Pirmā sēde notiek 22. jūlijā, un uz šo

sēdi ierodas arī Gīze. Draugi veltīgi mēģi-

na viņam iestāstīt, lai tas bēg vai paslēpjas.
Visus šos priekšlikumus Gīze noraida, jo ko

tas darījis, to visu tas darījis pilsētas un

pilsoņu labā. Viņš cerēja, ka tam būs ie-

spēja aizstāvēties komisāru priekšā un no-

skaidrot savu darbību, bet tikko viņš grib
sākt runāt, viņam paziņo, ka tiem, kas at-

rodas ārpus likuma, vārdu nevar dot, un

Gīzi un Brinkenu arestē.

Šie aresti pilsoņos rada apjukumu. Gīzi

jāmēģina glābt, bet vai to izdarīt miera cc-

Dr. Godelmans

ļā, uzņemoties galvojumu par apcietinātiem un paļauties uz ko-

misāru žēlastību, vai ķerties pie varas darbiem, par to skaidrības

nav. Jau pirmajā vaķarā notiek mēģinājums atsvabināt Gīzi, un

G. Frīzes vadībā, sapulcējās pūlis rātslaukumā, ar noteiktu nodomu,
ielauzties rātes namā un atsvabināt Gīzi. Bet iejaucas Fike un

citi ievērojami pilsoņi, ko pazīst kā Gīzes draugus, un tiem pēdējā
momentā izdodas atturēt pūli no varas darbiem. Mēģinājumus at-

svabināt Gīzi pret galviniekiem, komisāri noraida, tāpat visus pil-

soņu lūgumus par Gīzes saudzēšanu komisāri uzņem vēsi. Var re-

dzēt, ka Gīzes un Brinkena liktenis ir izlemts. Un apsūdzības
raksts pret Gīzi arī ir ļoti smags un 17 pantos tiek formulēti Gīzes

noziegumi:

1. Gīze, neieņemot nekādu amatu, ir pievienojies nemiernie-

kiem, uzmeties tiem par vadoni un ar ieročiem rokā sācis re-

formēt pilsētas priekšniecību un spiedis to pieņemt jaunu
kārtību, kas daudziem cilvēkiem maksājis dzīvību.

2. Piecus gadus pilsēta ir turēta pastāvīgā nemierā, kas pilsētai

nodarījis milzīgus zaudējumus.

3. Tas novedis kalpībā cienījamo rāti.

4. Tas visus piecus gadus, kā dienu, tā nakti noturējis slepenas
slepkavu apspriedes, kā ar saviem biedriem, tā ar vienkāršo

pūli.

5. Viņš atņēmis priekšniecībai pilsētas vārtu atslēgas un pēc
savas patikas vārtus atvēris un slēdzis.

6. Tas atņēmis rātei visu autoritāti un piecus gadus to kājām

mīdījis, savam brālim pret rātes gribu nodevis pilsētas kasi,
tā rāte nevienu grasi bez tā piekrišanas nav varējusi izdot.
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7. Pieaicinājis visādus pasaules gājējus un naudas rijējus uz

pilsētas konta sev par palīgiem pie nemieru vadīšanas, pie-

aicinājis, kā: Joach. Šulcu, Mārtiņu Klevi, Mag. Kasp. Tur-

bānu, Dr. Godelmani (Citreus māsas dēlu), M. Burmeistaru,
Dr. J. Holleru, Dr. Stopiju, Joh. Brunsu, F. Mittendorfu un

Osv. Grilli.

8. Atlaidis sekretāru 0. Kanni bez kāda iemesla.

9. Ar saviem nepareiziem apvainojumiem pūli tā uzbudinājis,
ka tas rāti piespiedis bez kādas vainas savus cienījamākos lo-

cekļus padzīt un tos mocfbām nodot.

10. Kad rāte negribēja klausīt, tad tas rāti veselu dienu un nakti

ar šķēpiem un āvām turējis apcietinātu. Pats ar savu varu

apcietinājis rātskungus Bergenu, Tastiju, Velliņu, tos spīdzi-

nājis, no tiem izdabūjis atzīšanos un ar varu no rātes izdabū-

jis nāves spriedumu, nostādot tai laikā priekš rātes nama pat
apbruņotus pilsētas zemniekus.

11. Ar nedzirdētu tiranniju tas notiesātos licis noslepkavot.

12. Licis brīvos Daugavas ūdeņos karaliskā sardzes pavadībā
braucošo Tastiju apcietināt un cietumā iemest.

13. Ar varu piesavinājies karaspēka virspavēlniecību un izdzinis

visus pilsētas karavīrus šturmēt blokhauzi, kur daudz cil-

vēku dabūja galu.

14. Nav klausījis karaļa dekrētus un rīkojumus un tā rīkojies

pret karaļa varu.

15. leņēmis ar varu karaļa baznīcas un karaļa priesterus izdzinis

no pilsētas.

16. Uz pilsētu vērsis tādas karaļa dusmas, ka gadījumā, ja kara-

lis Stefans būtu dzīvojis, no pilsētas nebūtu palicis pāri ak-

mens uz akmeņs. Šis nelietis arī beidzot uz Zviedriju brau-

cis un pilsētu apsolījis Zviedrijas karalim.

17. Ziņojis zviedriem, ka arī muižniecība gribot no poļiem tikt

vaļā.

Gīzes aizstāvēšanās vērsta pret tiem punktiem, kur viņš apvai-
nots valsts nodevībā. Viņš noliedz, ka tas esot Rīgu piedāvājis

zviedriem, bet tikai lūdzis palīdzību gadījumā, ja Rīgu aplenc. Uz-

brukumu blokhauzim esot provocējuši paši poļu karavīri.

Pilsoņi pēc apsūdzības raksta publicēšanas atmetuši visas cerī-

bas Gīzi glābt, jo poļu valdības noteiktais viedoklis šai lietā ir pil-

nīgi skaidrs, un enerģiskajam kancleram izdodas drīz Rīgā nodibi-

nāt kārtību, pakļaujot to savai autoritātei. Notiek vēl viens mēģi-

nājums atsvabināt Gīzi ar varu, bet arī to kanclers novērš bez asins

izliešanas; tāpat vēl tiesas dienā ierodas ievērojamāko pilsoņu de-

putācija ar lūgumu apžēlot Gīzi, bet velti. Gīzi stiepj uz moka

sola, kur viņš atzīstas visos apvainojumos. 1589. gada L augustā
Gīzi un Brinkenu notiesā ar nāvi, un otrajā augustā uz tirgus lau-

kuma krīt abu galvas. Abi mirst varonīgi, un kad Gīze grib pir-
mais doties zem bendes cirvja, Brinkens viņam atgādina, ka viņš
esot bijis par eltermaņi priekš Gīzes, un tā tad viņam arī šeit ir

priekšroka.
Tuvākās dienās savu galvu noliek Zengeizens, ielas un pūļa
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diktators, kas bija vainīgs pie Velliņa nāves un kā labā nepacēlās
neviena balss. Pārējie nemieru dalībnieki pa daļai aizbēguši, pa da-

ļai tos notiesā ar mazākiem sodiem.

Ar to bija likvidēti kalendāra nemieri, un vara bija no jauna
nodota vecajai rātei, kas tagad ar stingru roku cenšas likvidēt visus

komūnas ieguvumus. Tomēr vēstures ratu atgriezt atpakaļ neiz-

dodas, un rāte ir spiesta atzīt, ka bez zināmas kopdarbības ar pil-
sētas namniekiem nevar iztikt. Ka rātei nav iespējams panākt sa-

prašanos ar Rīgas vācu un latviešu dēmokratiju, tas ir pilnīgi
skaidrs. Tādēļ, arī rāte nemaz šo saprašanos nemeklē, tet meklē

pamazām saprašanos ar abām ģildēm, no kurām pakāpeniski, bet

sistemātiski sāk izspiest latviešu elementu. Un lai vēl vairāk iero-

bežotu dēmokratisko spēku ietekmi, rāte meklē saprašanos nevis ar

pašām ģildēm, bet ar ģilžu vecajiem, kas iecelti uz visu mūžu,
un tādēļ arī vecajo sols pārvēršas ģildēs par iestādi, kas stipri ne-

atkarīga no pašas ģildes. Sākas pakāpeniska pāreja uz triju kārtu

sistēmu Rīgas pašvaldībā.

Kalendāru nemieri ir pēdējās cīņas, ko Rīgas apvienotā pilso-
nība izcīna pret patriciešu rāti, tā ir pēdējā cīņa, kur kopā cīnās

latvieši ar vāciešiem. Ar triju kārtu sistēmas ievešanu rātei līdzās

nostājās abas ģildēs, kas jau kā privileģētas kārtas cenšas noslēgties
sevī un pirmā kārtā noslēgties pret latviešiem, kas lai arī brīvi

Rīgas iedzīvotāji, tomēr nebaudītu vairs tās tiesības, ko bauda vā-

cu pilsoņi, un rodas jauna fronte, t. i. privilēģēto vāciešu fronte

pret neprivilēģētiem latviešiem. Šī atsvešināšanās pakāpeniski pie-

aug 17. g. s., un 17. g. s. beigās jau šis process ir aizgājis līdz galam
un Rīgā jāu cīņas ir pārveidojušās uz nācionāliem pamatiem, kur

abas frontes — latvieši un vācieši -— ir nostājušies viena pret otru

un ved asu nācionālu un sociālu cīņu.

Vecā Daugavgrīvas baznīca (Ceļā uz Vecāķiem)
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Rīgas skati 19. g. s

IV nodaļa

Triju kārtu izveidošanās un poļu laiki Rīgā

Likvidējot kalendāra nemierus, gandrīz neaprobežota vara at-

griežas rātes rokās. Un tā kā aiz rātes stāv poļu valdība un sevišķi
rātes piekukuļotie poļu varas vīri, tad pilsoņiem un ģildēm gribot

negribot šī vara jārespektē. Bet rātes vara ir stipra tikai tik ilgi,
kamēr aiz tās stāv poļu spēks, un tikko šis spēks sāk šķobīties, tā

pilsonība sāk pacelt galvu, un naids pret rāti atkal izpaužas tik asi,
ka lielajiem varas vīriem pat jādodas trimdā.

Un visasākais naids bija pret diviem vīriem: burggrāfu Eku un

sekretāru Hilchenu. Pret Eķu naids bija jau vecs, un atgriežoties

Rīgā, Eks nebūt nebija labojies. Visa vara Rīgā pēc kalendāru ne-

mieriem atradās Eka rokās, un savu varas kāri tas arī izrādīja tik

atklāti, ka Rīgā visiem no visvarenā burggrāfa un viņa atriebības

bija bailes. Nerunājot jau par visādām patvarībām, Ekam arī nau-

das lietās nebija tīras rokas. Tas nāca jau gaismā kalendāru ne-

mieru laikos un to izmantoja aģitācijai, bet pēc nemieriem Eks ne-

tikai lika sevi bagātīgi atalgot par visiem zaudējumiem, kas tam

cēlušies nemieros, bet tas arī dziļi vēl bija ieķēris pilsētas kasē. Cik

liels naids bija Rīgas iedzīvotājos pret Ēku, redzams no tā, ka pēc

viņa nāves sabojā pat viņa kapa akmeni Doma baznīcā.
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Otrs vīrs, pret ko bija vērsts rīdzinieku naids, ir pilsētas se-

kretārs Dāvids Hilchens. Vīkens savā chronikā to sauc par „Hol-

lenkind", t. i. elles izdzimumu. Rīdzinieki to uzskatīja par pilsoņu

lietas nodevēju un poļu aģentu. Hilchens nāca izdzītā sekretāra

Kannes vietā un viņu protežēja M. Gīze. Gīze savā laikā bij izda-

rījis ļoti lielus pakalpojumus Hilchena ģimenei un to izglābis no

lielām nepatikšanām; un Gīze paļāvās uz Hilchenu, ka tas pilnīgi
būs viņa pusē. Bet Hilchenam arvienu bija slepeni sakari ar Gīzes

ienaidniekiem un beidzot tas paliek par slepenu poļu valdības aģen-
tu. Hilchens pēdējā nemieru gadā sīki informē poļu valdību un ko-

misārus par visiem notikumiem Rīgā, ka poļiem ir zināmi Rīgas pil-
sonības slepenie nodomi. Kad poļu komisāri ierodas Rīgā, Hilchens

kopā ar Eku paliek par Rīgas un viņas pilsoņu likteņu noteicējiem,

un tad nāk klajā arī Hilchena nodevība. Hilchens raksta un no-

drukā slavas dziesmu poļu komisāriem un ir šo komisāru labā roka.

Varbūt nodevību Rīgas pilsoņi būtu Hilchenam piedevuši* bet tie

nevarēja piedot Hilchenam to likumu, kas uz priekšu kārtoja Rīgas
satversmes lietas' un kas pazīstams kā tā sauktais Severina kon-

trakts, ko katru Severina dienu publiski nolasīja un ko noklausī-

ties bija jāierodas visiem Rīgas pilsoņiem. Lai šis ienīstais doku-

ments nebūtu jādzird, daudzi Rīgas namnieki dodas no Rīlgas ārā,

vai arī šai dienā saslimst, un tikko rātes vara sāk mazliet šķobī-

ties, Rīgas namnieki pieprasa Severina kontrakta atcelšanu.

Hilchens ir viens no spējīgākiem humānisma pārstāvjiem Rīgā,

um viņa kulturālie nopelni Rīgā nav noliedzami, bet ar savu servī-

lismu kā poļu valdības, tā rātes un muižniecības priekšā tas ir uz-

kāris smagu akmeni kaklā netikai Rīgas pilsoņiem, bet arī visai

latviešu tautai. Rīgas pilsoņi savu akmeni, Severīnas kontraktu,

gan nokratīja un pašu šī kontrakta autoru aizdzina trimdā, bet

latviešu zemnieku vēsturē Hilchens arvienu paliks atmiņā kā pir-
mais zemnieku dzimtsbuves ideologs, kas savā 1589. gadā sastādītā

muižnieku tiesību projektā zemniekus pielīdzina vergiem.
1589. g. 26. augustā, Severina dienā, nolasa rātes un komūnas

līgumu, kas noslēdz kalendāra nemierus un ar ko rāte atjauno savu

varu tādos apmēros, kādi tai nekad nav bijuši.
Šai līgumā rāte pasludina, ka tā žēlīgi piedod komūnai visas

tās nelikumības, kas pēdējos piecos gados izdarītas, bet kopā ar to

ari anullē visus tos līgumus un noteikumus, kas izdoti pēdējos pie-

cos gados. Šīs nekārtības cēlušās tādēļ, ka daži nemierīgi Minsteres

gari komūnai iestāstījuši, ka tai nākas pār pilsētu valdīt, un tā at-

teikusies klausīt savai priekšniecībai. Tādējādi tie patvarīgi lau-

zuši tos divus pamatus, uz kuriem dibināta pilsēta, t. i. uz veco,

cienījamo priekšniecības kārtu no vienas puses un pavalstnieku pa-
klausību no otras puses. To, ko agrāk priekšniecība viena pati pār-

valdījusi, komūna mēģinājusi piesavināties, bet to savās rokās ne-

varējusi paturēt un nodevusi to viena Katilīnas rokās, kas ģilžu
brīvības vārdā tikai kūris nemiera uguni starp rāti un komūnu un

pilsētu novedis galīgā postā. Kā katrā valstī pasaulē, tā arī šai

pilsētā jābūt priekšniecībai un pavalstniekiem. Gara nodaļa Seve-

rina līgumā ir veltīta priekšniecībai. Cik ilgi vien Rīga ir pastā-
vējusi, vienīgā pilsētas priekšniecība ir bijusi rāte, komūnai tur nav

nekādas daļas, un tādēļ pilsoņiem jāapzvēr, ka tie rātei klausīs kā

savai priekšniecībai. Visas tiesas atrodas vienīgi rātes rokās, pil-
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Brīvības gatves skati 18. g. s. beigas

Skats Brīvības ielā 18. g. s. beigās

Reitera muižiņa Brīvības gatvē 1796. g.

L. Šmerlis un mazais Šmerlis

soņiem ir tiesības sūdzēties karalim par rātes rīcību. Vienīgi rā-

tei ir tiesības uzaicināt mācītājus, skolotājus un dažādus ierēdņus,
kā arī tos atlaist. Tiem jāpieder pie Augsburgas konfesijas un pie

viņu ievešanas amatā piedalās ģilžu eltermaņi. Ne ģildes namā,
bet tikai rātes namā, atrodas kanclejas, un ģildēm nav tiesības lie-

tot zīmogu, kas pagatavots nemieru laikos. Rātes locekļi arī uz

priekšu lieto tos ienākumus, kādi tiem bija vecos laikos, kamēr

pilsētai nebūs iespējams noteikt tiem cietu algu. Tāpat arī rāte

nodod lietošanā pilsētas namus, īpašumus un telpas, kā arī amatus

un beneficijas pēc nopelniem. Tikai kad pārdod pilsētas muižas,

jāpieaicina abi eltermaņi. Visas rātes priekšrocības, kādas tai bija
vecos laikos, paliek neaizkārtas. Rezidējošā birģermeistara rīcībā

nedrīkst iejaukties neviens rātes loceklis, ne arī pilsonis. Rakstus,
kas sūtīti komūnai, saņem vecajo sols un šos rakstus uzplēš un iz-

lasa birģermeistara klātbūtē. Tāpat nedrīkst nevienu rakstu aiz-

sūtīt, ko iepriekš birģermeistars nav lasījis un tam piekritis. Tāpat

ja rāte pilsētas lietās sūta delegāciju vai raksta svešiem kungiem,
tad par to jāziņo vecajo solam. Ar pilsētas atslēgām rīkojas bir-

ģermeistars un soģis un bez viņu ziņas vārtus nedrīkst slēgt pa-

rastā laikā, ne arī atvērt nakts laikā.
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Pilsētas īpašumus ārpus pilsētas pārvalda zemes soģis, iekasē

visus ienākumus un tur tiesu. Pilsētā tiesas vara pieder soģim. Pil-

sētas ienākumus pārzina pilsētas kasieris (kemerers), kas apgādā

pilsoņiem arī būvkokus. Tirdzniecību pārrauga tirgus kungi (Wett-

herren), kam rūpīgi jāseko, lai tirdzniecībā netiktu aizkārtas pil-

soņu intereses, un jānovērš visas nekārtības tirdzniecībā.

Amatu kungi pārzina amatus un rūpējas, lai amati kārtīgi būtu

ierīkoti, lai amatu privilēģijas tiktu sargātas un nepielaistu amata

darbu strādāt pie amata nepiederīgiem „zaķiem", tāpat jāseko, lai

amatnieki pārlieku nepaceltu cenas.

Kara kalpus pārzina pilsētas kara kungs (Mūnsterherr). Pie

algu izmaksas kara kalpiem klāt ir divi ģilžu vecajie. Algotņus pie-

ņem, atlaiž un tos rīko kara kungs kopā ar rāti. Tikai kad kāds

kara kalpu ķarogs jāsūta ārpus pilsētas, vai kāda rota no jauna

jādibina vai jālikvidē, par to jāziņo abiem eltermaņiem. Visi ieroči

un municija atrodas pie rātes pārziņa un ja kāds mēģina ar varu

ieročus piesavināties, tad to soda ar nāvi.

Kvartālu kungi rūpējas kopā ar kvartālu meistariem par kār-

tību pilsētā, kā to nosaka ugunsdzēšanas un sardzes reglaments, un

soda tos, kas kārtību traucē. Sevišķi jārūpējas par karogu un bun-

gu kārtīgu glabāšanu, ko bez rātes ziņas nevienam nedrīkst izsniegt,
lai neizceltos nemierīgas sanāksmes. Ja kāds ar varu tās gribētu

sagrābt, tad kvartāla kungam ir tiesības to kā dumpinieku uz vie-

tas nonāvēt.

Dzirnavas un staļļus pārvalda rātes iecelti dzirnavu un staļļu

kungi, komūnai tur nav nekādas darīšanas, un tai nav tiesības ne

šos ienākumus kontrolēt, ne arī piesavināties. Ja kāds rātes iecel-

tās personas šai darbā traucē un to ar diviem lieciniekiem pierāda,
tad to bez žēlastības notiesā ar nāvi.

Nākošā nodaļā ir par namnieku kārtu un tās tiesībām.

Pilsētas pavalstnieki ir visi ģilžu brāļi un plisētas namnieki,

jo kur ir priekšniecība, tur jābūt arī pavalstniekiem. Bet jau no

veciem laikiem zināmās kārtas, sevišķi ģilžu brāļi ir pilsētas lietās

piedalījušies ar saviem padomiem, kā arī pilsētas ienākumu pārval-
dīšanā, tad rātei nav nekas pretim šādu kārtību paturēt arī turp-
māk. Bet tā kā jānovērš katra iespēja tik tālu iejaukties rātes dar-

bā, kā tas noticis pēdējos gados, tad uz priekšu tiek noteikta seko-

joša kārtība.

Uz priekšu uz mūžīgiem laikiem rāte noturēs apspriedes pilsē-
tās vispārējās lietās nevis ar visu komūnu, bet tikai ar tagad ie-

celto un uz visiem laikiem paliekošo komiteju (vēlāko vecajo solu).
Šai komitejā uz priekšu ietilpst ne vairāk kā septiņdesmit vīru:

četrdesmit no Lielās un trīsdesmit no Mazās ģildes. Ja kāds no šiem

septiņdesmit vīriem nomirst, tad pārējie uzstāda viņa vietā sešus

kandidātus no nevainojamiem vecākiem ģildes brāļiem, no kuriem
tad rāte izvēlas vajadzīgās personas.

To, ko šie septiņdesmit vīri kopā ar rāti ir nosprieduši, tas

visai komūnai un rātei bez iebildumiem jāpilda.
Ja turpretim nevar pieņemt kopīgu lēmumu, tad turas pie ve-

cās paražas: ja rāte un viena ģilde ir par priekšlikumu un viena

kārta ir pretīm, tad tas, ko divas kārtas ir pieņēmušas, ir spēkā.
Ja turpretim abas ģildes nostājas pret rāti un vienošanos nevar

panākt, tad lietu nodod sevišķas komisijas izlemšanai, kur ieiet se-
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šas personas no rātes un sešas personas no abām ģildēm, to starpā
trīs no vecajiem un trīs no namniekiem, un šīs komisijas lēmumi ir

obligāti visām kārtām.

Lai tomēr ģilžu brālību sanāksmes nebūtu pilnīgi aizliegtas,
tad tādos svarīgos jautājumos, kas būtu jāzina visai brālībai,

ar rātes un 70 vīru lēmumu tās var sasaukt, bet tām nav tiesība ne

grozīt, ne arī noraidīt rātes un 70 vīru pieņemtos lēmumus.

Eltermaņiem, piedraudot ar stingru sodu, aizliegts sasaukt pa-
šiem ģildi vai vecajo solu, un tiem jādabū vispirms rezidējošā bir-

ģermeistara atļauja, un ja tas liedzas, tad rātes atļauja, un jāziņo
tiem sapulces darbu kārtība.

Piedraudot ar miesas sodu, aizliegts kā komūnai, tā 70 vīru ko-

mitejai ierasties rātē ar prasībām pilsētas, ģilžu vai privātlietās, ja
tie spēciāli nav rātes aicināti.

Aizliegtas slepenas sanāksmes kā dienās, tā naktīs, un rāte ie-

ceļ sevišķus uzraugus, kas šīm lietām seko. Un sevišķi komūna ne-

drīkst aizstāvēt un ar varu uzstāties par tiem, kas uzstājas ar sle-

penām vai publiskām runām pret augsto pilsētas priekšniecību, kas

mēģinā aizstāvēt notiesātos, sevišķi abus pilsētas nodevējus Gīzi un

Brinkenu, bet tos nodot rātei sodīšanai ar miesas sodu, lai novērstu

katru nemieru izcelšanos. Arī par jaunā (Melngalvju) nama slēg-
šanu un atvēršanu vajadzības gadījumos lemj rāte un 70 vīru ko-

miteja.
Tālāk nāk noteikumi par pilsētas vispārējo kasi, kur iemaksā

visas pilsoņu nodevas un vīna akcīzi. To pārvalda divas personas
no rātes: grāmatvedis un inspektors, tad nāk rakstvedis un viņa
subsistūts no ievērojamākiem namniekiem, tiem klāt nāk divi ve-

cajo sola pārstāvji, kas dežūrē pa nedēļai. Personu izvēli izdara ve-

cajo sols, bet apstiprina rāte. Rīkojumus par naudas izsniegšanu
dod rezidējošais birģermeistars ar abu eltermaņu ziņu. Ja jāmaksā
pilsētas parādi, tad vecajo solam ar nodokļiem vai citiem līdzekļiem
jāsagādā nauda, lai rāte nenonāktu maksāšanas grūtībās. Tie no-

dokļi, kas tagad uzlikti, vai arī ko vecajo sols turpmāk uzliks, pa-

liek spēkā, kamēr pilsētas parādi nav nolīdzināti. Rāte var ar ve-

Kūmiņa muiža Sarkandaugavā (agrāk Pampavu mājas) 1798. g.
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cajo sola atļauju ieķīlāt pilsētas zemniekus. Kases pārstāvji nodod

rēķinus par kasi rātei un eltermaņiem katra gada Mārtiņos.
Tāds ir šī Severina līguma saturs. Rīgas pilsētas satversmes

lietās šis kontrakts ir ārkārtīgi svarīgs. Vispirms jau tādēļ, kā

šeit ir noteikti formulēts Rīgas administrācijas sastāvs un funkciju

sadalījums. Rīgā jau 16. g. s. ir izveidojies tas administrātīvais apa-

rāts, kas līdzās rātei veic visu tiesu, administrācijas un saimniecī-

bas darbu Rīgā. Visa augstākā vara atrodas rātes rokās, bet atse-

višķu nozaru pārzināšana nodota soģu un kungu rokās. Tiesu lie-

tas pārzina burggrāfs, pilsētas soģis un lauku soģis. Pēdējam gan

nākas ārpilsētā un patrimoniālā apgabalā veikt arī visas pārējās

administrātīvās un saimnieciskās funkcijas. Finanču lietas atrodas

kunga pārziņā, tirgus lietas pārzina tirgus kungs, karaspēku kara

kungs amatus —■ amata kungs un policijas lietas kvartālu kungi.
Šis administrātīvais aparāts paliek arī tālākā Rīgas administrācijas

pamatā.
Ar Severina kontraktu ir legalizēta ģilžu līdzdalība pilsētas

pārvaldē, lai gan ar ļoti aprobežotām tiesībām. Šīs tiesības nepie-

šķir vis ģilžu brālībām, bet tikai vecajo solam resp. tā sauktai 70

vīru komitejai. Bet arī pats vecajo sols nav ģilžu brālību vēlēts.

Pirmais sols ir iecelts un tas papildinājās kooptācijas ceļā, un arī te

galīgais vārds pieder rātei. Ārķārtīgi aprobežota ir pašu ģilžu brā-

lību darbība: tas drīkst sanākt tikai ar birģermeistara atļauju un

ar tā apstiprinātu darbu kārtību un to vecajo sols drīkst informēt

par rātes un vecajo sola lēmumiem, bet tam nav tiesības tos norai-

dīt. Tiešā ģildes brālības un pilsētas namnieku piedalīšanās poli-

tiskajā dz?vē ir izslēgta, visas tās lietas kārto rāte, kas pati sevi

papildina ar kooptāciju un kas tagad pilsētā ir pirmā un augstākā
kārta un abu ģilžu vecajo soli, kas arī nav ģilžu vēlēti, bet papildina

savu sastāvu ar kooptāciju. Lai gan Rīgas pilsoņi Severīna kon-

traktu nevarēja ne acu galā ieredzēt un pirmā izdevīgā gadījumā jau

Vecie Rīgas svari
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1604. g. piespiež rāti šo kontraktu atcelt kā karaļa komisāru Rīgai

uzspiestu; tomēr nevar noliegt Severina kontrakta ārkārtīgi lielo

ietekmi uz Rīgas satversmes tālāko izveidošanos, jo tālākais Rīgas
satversmes veidojums tikai šī kontrakta papildinājumi un gro-

zījumi. Ar Severina kontraktu Rīgas pašvaldībā oficiāli ieved

triju kārtu sistēmu.

Cīņa pret Severina kontraktu sākas pret viņa saimniecisko

pusi. Šeit Severina kontrakts pilsoņu kontrolei nodod tikai nelielu

daļu no pilsētas ienākumiem, kas ienāk pilsētas vispārējā kasē. Pā-

rējie ienākumi paliek rātes un viņas locekļu bezkontroles rīcībā.

Un tūliņ jau šais bezkontroles ienākumu nodaļās sākas no jauna
nekārtības un 1592. gadā vecajo sols panāk nodokļu nodošanu ko-

pējā kasē. Bet šīs kases priekšgalā nostājās birģermeistars Eks ar

saviem znotiem, kas lielu starpību starp savu un pilsētas maku ne-

taisa un kas dziļi ieķer kopējā pilsētas kasē.

1604. gadā starp rāti un ģildēm noslēdz jaunu līgumu, ar ko

atceļ Severina kontraktu, bet (kas nekā pilsoņiem tomēr nedod,

izņemot to, ka ģildēm ir tiesības savās sanāksmēs uz vecajo sola ie-

rosinājumu un ar rātes atļauju apspriest sevišķi svarīgus jautāju-

mus un izteikt savas domas par tiem. Šīs domas vecajo sols un rāte

pēc tam apspriež un dod galīgo lēmumu. Tāpat arī ģilžu pārstāvji
dabū tiesības kontrolēt atsevišķu kungu un zemes fogta norēķinus.
Bet kad šis līgumu nodod karaļa Sigismunda 111. apstiprināšanai,

izrādās, ka rāte lūdz atstāt spēkā Severīna kontraktu. Tomēr Si-

gismunds apstiprina 1604. gada līgumu.
1604. gada līgums rāda, ka Rīgas rātes autoritāte jau sāk šķo-

bīties. Rīgas rāte savu varu balstīja vispirms uz poļu valdības ak-

tīvo atbalstu. Bet rātei jau drīz bija jāpārliecinās, tka poļu interesē

ir nevis rātes atbalstīšana, bet tiem' Rīgā ir pašiem savi nodomi.

Rātes pūles paturēt pilsētas rokās Jēkaba baznīcu un aizkavēt

jezuītu atgriešanos izrādījās veltīgas. 1591. gadā katoļu un jezuītu

Mantu svēršana Rīgā
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Vienības gatves skati 18. g. s. beigas

Fēgezaka muiža pie Jelgavas ceļa 1797. g

Skats Jelgavas ceļā

rokās pāriet no jauna kā Jēkaba baznīca, tā Marijas-Madaļas klo-

steris. Tas bija liels sitiens rātes autoritātei. Bet arī tirdzniecības

lietās rātei neizdodas sasniegt tik viegli dažādo šķēršļu atcelšanu.

Tikai tad, kad sākas poļu kari ar Zviedriju, Polija kļūst labvē-

līgāka pret Rīgu: atdod Rīgai pusi muitas ienākumu, apstiprina pil-
sētas privilēģijas. Bet kopā ar to redzama poļu vēlēšanāssaprasties

ar pilsētu, lai arī tur gūtu atbalstu cīņā pret zviedriem, un tas arī

ir tas iemesls, kādēļ, pretēji rātes gribai, atceļ 1604. gada Severina

kontraktu.

Tomēr pašas komūnas spars cīņā ar rāti par savām tiesībām ir

atslābis, un cīņa dabū citādu raksturu. Vairs netiek cilāti plašie
dēmokratiskie lozungi, un cīņas centrā ir nevis politiskie, bet saim-

nieciskie nolūki. Ģildes pamazām pārņem savās rokās netikai

kontroli par pilsētas ienākumiem, bet spiežas iekšā saimniecisko

uzņēmumu pārvaldē, un daži uzņēmumi pilnīgi pāriet ģilžu pārval-
dīšanā, kā tas ir, piem., ar pilsētas ganībām. Ģilžu eltermaņi un

vecākie sāk ieņemt šai pārvaldē algotus amatus un ar to iegūst sva-

rīgas un ienesīgas privilēģijas — sev gūt pārtiku uz sabiedrības

konta. Vecajo amats vairs nav tikai sabiedrisks un goda amats,

bet tas jau izveidojas par amatu, kas dod resp. var dot nākotnē

labus ienākumus, un ģildes, kā arī viņu vecajo sols sirsnīgi cīnās



par to, lai katrā uzņēmumā būtu viņu pārstāvis ne tikai goda un

kontroles dēļ, bet arī ienākumu dēļ.

Ģilžu vecajo sola pārvēršanās par privilēģētu kārtu, kam vienī-

giem bija tiesības piedalīties politisku jautājumu apspriešanā, kam

vieniem bija tiesības līdzās rātes locekļiem aizņemt algotus ama-

tus, un kur Lielās ģildes vecajiem bija privilēģija ka tikai no viņu
vidus varēja uzaicināt jaunos rātes kungus, — noveda arī pie ten-

dences, sašaurināt tās aprindas, no kurām nāca šie vecajie, t. i. ģilžu

brālības aprindas.
Lai gan pastāvēja noteikums, ka visiem Rīgas namniekiem jā-

būt ģilžu locekļiem, tomēr to reālizēt praktiski nebija tik viegli.
Par pilsētas namniekiem, kas nav ģilžu locekļi, vismaz nav ģilžu

brālībā, mēs sastopam ziņas, kā 16., tā arī 17. gadu simtenī. Seve-

rina kontrakts runā par ģilžu brāļiem un pilsētas namniekiem kā

diviem atsevišķiem jēdzieniem un piezīmē, ka plašāka līdzdalība

pilsētas lietu apspriešanā esot bijusi ģildes brāļiem. Tā tad no šī

kontrakta redzams, ka vēl šai laiķā ģilžu brālības apvienojušās šau-

rākas Rīgas namnieku aprindas. Ar Severina kontraktu tās nam-

nieku aprindas, kas neietilpa ģildes brālībā, galīgi izslēdz no pieda-
līšanās politiskajā dzīvē, ģildes brālībām gan šī piedalīšanās ir ap-

robežota, bet ģilžu brālību vecajie jau ir privilēģēta kārta.

Un kad reālizē noteikumu, ka visiem Rīgas namniekiem jāie-

tipst ģildēs, tad daļu no šiem namniekiem, ģilžu brālības savā vidū

neuzņem, un tā pašās ģildēs rodas šaurāka privilēģēto biedru kārta,
ko sauc par ģildes brāļiem un kas visas ģildes priekšrocības cenšas

koncentrēt savās rokās. Ģilžu vecajos un eltermaņus var izraudzīt

tikai no ģilžu brāļu vidus, un to ģilžu locekļu tiesības, kas nav ģil-
žu brāļi un ko sauc par ķēķa brāļiem, ir stipri ierobežotas, un zi-

nāmos jautājumos tiem par visiem ir tikai viena balss.

No šīs tendences sevišķi cieta latvieši. Noslēgšanās ģildēs un

cunftēs veicināja latviešu pārvācošanos un tas stipri apgrūtināja
latviešu iekļūšanu privilēģētās aprindās. Šis process 18. g. s. sā-

kumā sasniedz savu noslēgumu, t. i. vācieši un pārvācotie latvieši

noslēdz latviešu iekļūšanu ģildēs un namnieku kārtā.

Pēc Rīgas kalendāru nemieriem, rātes un ģilžu cīņas jau norit

mājas atmosfairā un nepaceļas līdz kādiem principiāliem augstu-

miem. Cīnās savā starpā tikai trīs privilēģētās kārtas, bet pie tam

arī neaizmirst, ka vissvarīgākais tomēr ir visu vāciešu privilēģijas,

Pārdaugavas karte ar Jelgavas ceļiem ap 1700 gadu
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kuras tie aizstāv ar tiešām apbrīnojamu neatlaidību un nekautrību,

pret katru tendenci, kas tās mēģina apdraudēt. Pilsoņu fronte,
kas kalendāra nemieros bija pat pret patriciešiem, pamazām pa-

griežas pret latviešu dēmokratiju Rīgā. Un šo virzienu stipri bal-

stīja arī straujais lūzums Rīgas vācu kultūrālajā dzīvē.

Kalendāru nemieri Rīgas kultūrālā dzīvē ievada jaunu posmu.

Viens no svarīgākiem kalendāru nemieru ieguvumiem ir pirmās

tipogrāfijas nodibināšana Rīgā. Pirmās ziņas par Rīgas tipogrā-

fiju ir no 1588. gada, kad Mollins Rīgā iespiež savu pirmo grāmatu.
Arī šī pirmā tipogrāfija nav privāts, bet komūnāls uzņēmums, un

grāmatu spiedējs Mollins saņem no pilsētas kārtīgu gada algu. Šā-

du pat atalgojumu no pilsētas saņem nākošie grāmatu iespiedēji

17. g. s. Ziņu par šīs tipogrāfijas dibināšanu uzglabājies maz.

Tikai instrukcijā delegācijai, ko 1588. gadā sūta pie Sigismunda 111,

paredzēta koncesija tipogrāfijas ierīkošanai Rīgā. Šo koncesiju to-

mēr nesaņem, bet tas kalendāra nemiera laikos nebūt netraucē šī

nodomareālizēšanu un jau 1588. gada pavasarī Rīgā ierodas grāma-

tu iespiedējs Mollins, un no tā paša 1588. gada jau uzglabājusies
Mollina iespiestā grāmata, kas iespējams nebija pirmā.

Tipogrāfijas ierīšošanas nopelnus sev piedēvē Hilchens, bet

Gīzes plašās pazīšanās Vācijas literātu pasaulē un apsūdzības rak-

stā uzskaitītais plašais Gīzes mācīto līdzstrādnieku saraksts rāda,
ka iniciātīva varēja rasties arī Gīzes aprindās, un šīs tipogrāfijas
ierīkošana bez poļu karaļa koncesijas noteikti rāda, ka šeit iniciātī-

va atrodas Gīzes rokās.

Pēc kalendāra nemieriem bija jānokārto arī tipogrāfijas jau-

tājums, un 1590. gada 7. februāra instrukcijā Rīgas delegātiem pie

karaļa uzdod klusībā nokārtot tipogrāfijas pastāvēšanas lietu, jo
rāte neuzdrošinājās vēl iesniegt oiiciālu lūgumu, kamēr nav no-

kārtota lieta ar Citreus rakstu par kalendāru nemieriem. Tas, ka

slaveno vācu zinātnieku Citreu min sakarā ar tipogrāfiju, arī

pastiprina domas, ka tipogrāfijas ierīkošanā aktīvi piedalījušies
Gīzes draugi un varbūt arī Citreus. Citreus savā laikā bija piedā-
vājis Gīzem briesmu gadījumā pie sevis patvērumu un pēc Gīzes

nāves bija uzrakstījis Rīgas kalendāru nemieru vēsturi, kur asi no-

soda kā rātes, tā arī karaļa komisāru rīcību. Tajā pašā instruk-

cijā paredzēts, ka Rīga sastādīs un iespiedīs pretrakstu pret šo

Citreus rakstu, un Hilchenam 1595. gadā izdodas par to vienoties

ar Citreu, bet Rīgas pretraksts tomēr nav parādījies.
1590. gada 16. maijā Mollins saņem karaļa Sigismunda privilē-

ģiju, ar kuru tam vienīgam ir piešķirtas tiesības Rīgā grāmatas ie-

spiest un tās aizliegt pārspiest.
1591. gada 1. janvārī Rīgas rāte jau slēdz ar Niklasu Mollinu

galīgo kontraktu, ar kuru tā pieņem Mollinu par savu grāmatu
iespiedēju, lai varētu veicināt Dieva vārdu izplātīšanos, lai apkal-
potu skolas un baznīcas, kā arī sabiedrības vajadzības. Mollins ap-

ņēmās spiestuvi uzturēt kārtībā, apgādāt to ar kārtīgiem burtiem,
divām presēm un visu nepieciešamo. Tam par savu naudu jāuztur
zellis vai korrektors, kas pārzin latīņu, augšvācu un sakšu valodas.

Pirmā kārtā tam jāapkalpo pilsētas, baznīcas un skolas vajadzības
un no pilsētas iespiedumiem jānodod rātei bez maksas 60 eksem-

plāri. Kad pilsēta tam nodod iespiest kādu slepenu rakstu, tad tas

to nevienam nedrīkst rādīt un tie jāiespiež par velti uz rātes pa-
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pīra. Aizliegts drukāt paskvilas, ķecerīgus un citus aizdomīgus
rakstus.

Mollins saņem simts dālderu algas gadā un atsvabināts no pil-
sētas nodokļiem. Mollinam un Hildebrantam Gētmanim ir vienī-

giem tiesības atvērt grāmatu
veikalus un tirgoties ar grā-

matām, kalendāriem un glez-
nām. Tā kā Mollinam par sa-

viem jau izdotiem kalendā-

riem bijis jādzird daudz pār-

metumu vij lamu, tad rāte

apsola viņu pret tiem pasar-

gāt.
Pēc pāris gadiem Gētma-

nis mirst, un Mollins paliek
ar par vienīgo grāmatu tirgo-

tāju Rīgā. Grāmatu tirdznie-

cībā vēlāk gan viņš dalās ar

savu znotu Mērenu. Tomēr

ar grāmatām Rīgā tirgojās
arī grāmatu sējēji, ar kuriem

Mollinam rodas daudz kon-

fliktu. Tomēr sevišķi spoži
Mollinam Rīgā neiet un viņš,
pieprasot brīvu dzīvokli, aiz-

rāda, ka grāmatu iespiešana
tam nekādu ienākumu nedod.

No Mollina izdevumiem

uzglabājušies tik daļa un tā

rāda to plašo darbu, ko veicis

1591. g. bāriņu tiesas noteikumi

Mollins. No 160 zināmiem iespiedumiem 117 ir latīņu valodā,
40 vācu valodā un 3 latviešu valodā. No tiem teoloģisko darbu

ir 37, juridisko 4, vēstures 14, filozofijas un skolas grāmatas 15, da-

žādi veltījumi, kalendāri un citi mazāki darbi 90.

Lielākais darbu skaits tā tad ir sīkie drukas darbi: veltījumi

atsevišķām valdošām un ievērojamām personām kāzu, bēru, jubi-

leju un citos gadījumos. Tie gandrīz vigi ir rakstīti latīņu valodā.

Daudz lielāka nozīme jau ir Mollina iespiestiem Rīgas kalendāriem.

No tiem ir palikušas tikai atliekas un pirmais darbs ir datēts ar

1590. gadu, tālākie ar 1591. un 1592. gadu. Bez šaubām, ka Mollins

ir savus kalendārus izdevis arī vēlāk, bet tie nav uzglabājušies, un

tālākie Rīgas kalendāra izdevumi pazīstami tikai no 1679. gada.
No teoloģiskiem rakstiem atzīmējami ir Rīgas vācu dziesmu

grāmatas izdevumi augšvācu valodā, kas radušies ap 1600. gadu.
Veco lejasvācu dziesmu grāmatu Mollins pārspiež 1592. gadā, lai

gan daži avoti min par 1588. gādā iespiesto lejasvācu dziesmu grā-

matu.

Skolas grāmatas gandrīz visas vēl ir latīņu valodā. No Mol-

lina izdevumiem sevišķi mināmas ir viņa iespiestās latviešu grā-

matas.

Pirmie latviešu iespiesti darbi — katķismi ir pazuduši, uzgla-
bājies ir vienīgi 1585. gada Viļņā iespiestais Kanizija katķisms.
Phmais rokas grāmatas izdevums iespiests Karaļaučos 1586. un
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1587. gadā. Šis Kurzemes rokas grāmatas izdevums, kas balstās uz

Rīgas Jēkaba baznīcas rakstīto rokas grāmatu, ir palicis par lat-

viešu literatūras pamatu. Mollins 1615. gadā izdod latviešu rokas

grāmatas otro izdevumu, kas tāpat, kā 1586. gada izdevums, satur:

1) evaņģēlijus un epistulas, 2) Lutera mazo katķismu, 3) dziesmu

grāmatu. Pirmās divas daļas cieši piekļaujas 1586. gada Kurzemes

rokas grāmatai, bet pēdējo dziesmu grāmatu Mollins liek Rīgas

mācītājiem sastādīt pēc vecās Jēkaba, tagad Jāņa baznīcas rokas

grāmatas un tādējādi šai grāmatā iespiestas daudzas dziesmas, kas

vecākas par 1586. gada dziesmām un kas šo izdevumu latviešu li-

terātūras vēsturē padara ļoti vērtīgu.
No 1615. gada latviešu rokas grāmatas izdevuma ir pazīstami

divi iespiedumi, kas gan ar neko citu neatšķiras, kā tikai ar titula

lapu, kur arī teksts palicis tas pats, bet sānu viņjetes vietā vēlāk

likta atzīme par Polijas karaļa privilēģiju. Bez tam veltījumā pir-

majā izdevumā ir minēti arī Melngalvji, bet otrā izdevumā tikai

burggrāfs, birģermeistari, rātskungi, un abu ģilžu eltermaņi un

vecajie.
Kad Melngalvji saņem viņiem veltīto pirmo latviešu rokas grā-

matas Rīgas izdevumu, tie nolemj 1615. gada 12. novembrī izmaksāt

Mollinam 10 ungāru florinus par to, ka tas kompānijai par godu

iespiedis latviešu grāmatu, kur iekšā ir evaņģēliji un epistulas,

dziesmas, katķisms un 5, kā arī 20 jautājumi dievgaldniekiem. Arī

Mazās ģildes vecajie nolemj 1616. gadā izmaksāt par šo jauno grā-

matu septiņi ar pus dāldera. Šīs abas iestādes, kā mēs jau to zinām,
latviešiem bija vistuvākās.

Skolu lietas Rīgā pēc kalendāru nemieriem arī ņem citu vir-

zienu, un šai nozarē ir jāatzīmē Hilchena un Eka lielie nopelni, ar

kuriem izdevās skolu lietas Rīgā nostādīt uz drošiem un plašiem

pamatiem.
Visvairāk vērības piegriež Doma skolai. Šīs skolas pirmais

rektors bija Jēkabs Battus no 1528. līdz 1542. gadam. Pēc Battus

ilgāku laiku, no 1545.—1554. gadam, rektors ir Rotgers Pistorijs, no

1554.—1561. gadam Hermanis Vilkens, tad īsu laiku Filips Vilkens,
tad no 1564.— 1578. gadam Georgs Marsovs. tad no 1580.—1583. ga-
dam Stefans Teuthorns, tad no 1583.—1589. gadam mums pazīsta-
mais rektors Heinrichs Mellers, kas 1589. gadā spiests no Rīgas
aizbēgt; un tad atgriežas amatā Stefans Teuthorns no 1589. —1615.

gadam, un pēc viņa Ageus Frideriks no 1615. gada līdz 1639. gadam,
Šī pēdējā rektora laikā Doma skola pārveidojas akadēmiskā ģim-

nāzijā.
No sākuma Doma skola spēj apmierināt rīdzinieku prasības,

bet rektora Marsova laikā iestājas lūzums. Rīgā nav apmierināti
ar skolotāju darbu, ar skolnieku sekmēm, kā arī ar skolotāju dzīvi.

Skolnieku saits ātri krīt, un no 400 tas pēc 1570. gada īsā laikā no-

krīt uz 140.

Skolas nauda ir sākot no vienas markas ceturksnī un skolā ir

ap 60 brīvskolnieku. Pavisam skolas naudas ienākot nevis 1200

marku, bet nepilnas 800 markas, kas piecu skolotāju iztikai dod par

maz, lai varētu apgādāt un apģērbt ģimeni. Skolas pagrimšanu
skolotāji izskaidro ar to, ka atvērusies Pētera skola un daudzas

kaktu skolas, un daži vecāki savus bērnus sūta mācīties uz ārze-

mēm. Un tagad arī esot iestājušies tādi laiki, kad katrs sīktirgo-
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tājs gribot līdzi runāt skolu lietās un nebūt nekautrējoties ar naidu

uzstāties pret savu priekšniecību, t. i. rāti, un skolai esot jācieš

līdz, jo tā nostājoties priekšniecības pusē. Arī daļai pilsoņu esot

žēl maksāt skolas naudu, un tie sūtot bērnus tādēļ kaktu skolās.

Tomēr tik vienkārša tā lieta nav, bet nemieram ar skolu ir dzi-

ļāki cēloņi. Tiešām par skolu sāka interesēties un to kritizēt tā-

das aprindas, kas agrāk par šādām lietām nemaz nedomāja un

kas savus bērnus līdz šim skolā nesūtīja. Un šīm aprindām Doma

skola vispirms bija jau par dārgu, kādēļ arī tie savus bērnus no-

deva kaktu skolotājiem, kas mācīja lētāki. Un viņu bērniem arī

tās gudrās mācības, ko mācīja latīņu skola, nebija sevišķi vajadzī-

gas. Tiem bija vajadzīga skolā mātes valoda*, kurā mācītu arī rē-

ķināt, kas sevišķi tirdzniecībā bija ļoti nepieciešams. Un šī nemie-

ra rezultāts ir jaunās rakstu un rēķinu skolas, kas sevišķi strauji
attīstās pēc kalendāru nemieriem.

No otras puses Rīgas latīņu skola nevarēja sekot tai straujai

latīņu skolu resp. ģimnāziju attīstības gaitai, kādā vērojama bij

Vācijā. Vācu ūniversitāšu prasības no jauniem studentiem katru

gadu kļuva stingrākas, un nav brīnums, ka Doma skola, lai gan tā

arī pamazām papildināja savu programmu, tomēr nevarēja tikt

līdzi Vācijas ģimnāzijai. Beidzot arī Rīgas saimnieciskais uzplau-
kums noveda pie tā, ķa daudzi bagātākie namnieki nevēlējās savus

bērnus sūtīt kopā ar pārējo pilsoņu bērņiem un tādēļ sūtīja tos mā-

cīties uz ārzemēm, vai pieņēma saviem bērniem mājskolotājus. Rī-

gas skola tā tad nespēja vairs apmierināt sabiedrības vajadzības un

nepieciešams bija to ievadīt jaunā gultnē.
Tomēr šo nepieciešamību nesaprata ne Rīgas kungi, ne arī sko-

lotāji. Rāte un mācītāji domā, ka visa vaina skolotājos un ja tikai

skolotāji saņemsies un ieliks skolā kādu no mācītājiem par inspek-

toru, tad lieta būs glābta. Tas sevišķi spilgti izpaužas rātes 1576.

Zasu muiža ar Steinhauera papīra dzirnavām
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gada rīkojumā par skolu, kur vispirms uzdod rektoram un viņa

palīgiem kārtīgāki un nopietnāki kā līdz šim ķerties pie skolas

darba un pārtraukt visādas pastaigāšanās, un ķatru lieku nodar-

bošanos. Tādēļ arī rāte nolēmusi nodibināt pastāvīgu inspekciju

un inspektora amatā iecelt spējīgu personu.

Pirmais Doma skolas inspektors ir Gregors Plinijs. Pret šo

jauno rīkojumu enerģiski protestē rektors Marsovs un viņa kollē-

gas Balcers up Trepens, Fldnts un Sabinus. Garā rakstā tie žēlo-

jas par pūļa nepateicību, kas šoreiz esot griezies pret skolotājiem

un šim pūlim šoreiz esot pievienojušies rāte, ko šis pūlis tāpat ne-

ieredzot kā skolotājus, un rāte esot bez kādas izmeklēšanas piepeši

izdevusi rīkojumu, kurā neņemot vērā skolotāju ilgo, centīgo die-

nestu, esot mēģinājuši izpatikt pūlim un publiski tos visu priekšā
bez kāda pamatojuma pasludinājusi par nekur nederīgiem ļaudīm.

Vispirms skolotāji protestē, ka viņiem nekas par pūļa
sūdzībām nav ziņots un no viņiem nekādi paskaidrojumi nav pie-

prasīti. Šis pūlis ar naidu izturoties kā pret katru priekšniecību,
tā arī pret viņiem kā priekšniecības kalpiem, šī naida iemesls ir

arī tas, ka skolotājs ne labprāt ar šo pūli ielaižoties un kopā ar to

pie alus galda sēžot, bet meklējot sev citu sabiedrību. Pūlim ta-

gad esot pievienojušies garīdznieki, kas gribot skolu sagrābt savās

rokās un beidzot arī pati rāte, kas viņus, uzticīgus pilsētas kalpus,
esot padarījuši par garīdznieku sulaiņiem. Galvenie vainīgie visā

šai lietā ir garīdznieki, kas tagad grib pār skolām un skolotājiem
valdīt un šis negods un pazemojums, nāk kā atalgojums par to uz-

ticīgo darbu, kas jau četrpadsmit gadu strādāts. Aizmirsts arī

ir tas, ka rektors vēl priekš gadiem sešiem ir tikpat augstā godā

bijis kā virsmācītājs, tādu pašu algu saņēmis un sēdējis konsistorijā.
Publiskie eksāmeni dod iespēju kā rātei, tā arī superintenden-

tam kontrolēt un pārbaudīt kā skolotāja darbu, tā arī skolēnu

sekmes un rātes autoritāti skolā varēja nodrošināt arī bez pūļa
līdzdalības.

Un par dziļu un ļaunu apvainojumu, kas iet caur visiem kau-

liem, tie uzskata rātes izteicienu, ka skolēni mācībās paliekot at-

pakaļ, skola nav pietiekošā augstumā, stundas nekārtīgi notur un

skolēni bez darba staigā apkārt. To neviens nekad nepierādīšot

un tie savu amatu, ko tiem Dievs uzlicis, ar visu centību esot pil-

dījuši. Vēl priekš pusgada seši skolas audzēkņi nosūtīti uz akadē-

mijām, un viņu sekmes un uzcītību pati rāte ir slavējusi, bet skolo-

tāju pūles ne ar grasi nav atalgojusi. Skola arī gājusi uz augšu
ne tikai svētu rakstu izpratnē, grieķu un latīņu valodā, bet mācīta

ir fizika, ģeogrāfija, aritmētika un vēsture, kas priekš 20 gadiem

Rotgera un Hermaņa laikā vēl nenotika.

Ja no dažiem mūsu skolniekiem nekas neiznāk, tad mēs tur

neesam vainīgi,. Nevar līku koku pataisīt taisnu un ēzeli par zir-

gu. Mēs gan varam sagatavot audzēkņus, kas nav galīgi dulli un

neapdāvināti tik tālu, lai tie varētu iestāties augstskolās, bet kad

tie uz turieni aizbrauc un bez vecāku uzraudzības tur brīvi dzīvo,
tie bieži nododas dzeršanai un visādām palaidnībām. Vecāki arī

cenšas bez skolotāju ziņas sūtīt tur nepieaugušus jaunekļus, kas

tur vecāku naudu iztērē un par studijām nemaz nedomā.

Visus audzēkņus par kārtīgiem cilvēkiem arī nevar izaudzināt

un tam, kas no dabas ļauns un samaitāts, skolotājs nekā nevar
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līdzēt, un izglītība to padara vēl ļaunāku. Tiranna Nerona skolo-

tājs bija Seneka un jaunības dienās tas bija tīrais eņģelis, bet vecu-

mā pārvērtās par tīro velnu. Cicerona dēlu skoloja gudrais Kra-

tips, bet no tā iznāca tikai žūpa un nederīgs balamute. Ja jau mū-

su pamācības un sodi būtu tik spēcīgi, ka ar to visus cilvēkus va-

rētu padarīt labus, tad jau arī mūsu Dievam Kungam Kristum būtu

izdevies visus savus mācekļus padarīt par godīgiem ļaudīm,.
Netrūka ēzeļu arī Sokrāta un Platona skolās un arī mūsu sko-

lā rektora Rotgera laikā neizdevās visus kārtīgi izmācīt. Mēs zi-

nām, ka daudzi viņa pirmie skolnieki ne trīs latīņu vārdus nesa-

prata un dažus no tiem atsūtīja no Vitenbergas atpakaļ. Mēs va-

ram uzrādīt mācīto vīru Kamerārija, Pencera un Citreus vēstules,
kur tie ļoti labi atsaucas par mūsu skolniekiem un pateicas par

mūsu labo mācību.

Skolotājus apvaino, ka tie bieži pastaigājoties un izbraucot,
kā arī esot lepni; bet neievēro nemaz, ka tam bieži pat neveselam

jānosēž' visu dienu smirdošā gaisā un putekļos, un kad tas kādu

pusdienu izbrauc zaļumos, vai arī rektors, nekavējot stundas, pēc
četrām un biežāk pēc katrām desmit nedēļām aizbrauc sestdienās

pārraudzīt savu muižiņu, tad par to ceļ lielu traci

Bet par to neviens nedomā, lai skolotājus par viņu smago darbu

kārtīgi atalgotu, Par savas veselības bojāšanu skolotājs ne-

saņem ne tik daudz, lai varētu kārtīgi iztikt un tiem ar sievu un

bērniem jāaiziet postā. Kāda interese var būt likt bērniem studēt,

ja paši studējušie ir übagi un cieš trūkumu. Atalgojums veicina

zinības. Bet mūsu nabadzība un to vīru cietsirdīga skopulība, kam

vajadzētu būt mūsu apgādātājiem, ir viens no svarīgākiem cēlo-

ņiem, kādēļ skolotāji kļūst nedzīvāki un miegaināki un maz paši

grāmatas studē. Katrs algotnis, mūzikants un pilsētas kalps ne ti-

kai savu iztiku nopelna, bet var arī katru dienu, kad patīkas, sa-

vu alus kausu tukšot; mēs turpretim no savas algas tikai kādu

glāzi varam ietaupīt un ne pūru labības, ne arī vērsi laikā nevaram

nopirkt.

Skolotājiem jāsaņem brīvi, ērti dzīvokļi, bet tie ir spiesti mi-

tināties nabadzīgās telpās un ar lielām mokām panākt cauru jum-
tu labošanu. Rektora mājā ir viena ateja, bet to nevar lietot, jo

Pārdaugavas skats pie Zunda. Muižeļa nama pagalms
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tai un namam visapkārt ir dubļi un smirdošas peļķes. No atejas

sūcas šķidrums pagrabā, tā ka viss pagrabā maitājas un to nevar

lietot; no pagraba atejas smaka nāk dzīvoklī un rektoram ar bēr-

niem jādzīvo mūžīgā smirdoņā un tas nevienu godīgu viesi pie se-

vis nedrīkst aicināt.

Arī par skolas telpām negādā, tās ir ārkārtīgi nolaistas un

griesti ir tādā stāvoklī, ka var iegāzties un var notikt liela nelaime

ar bērniem.

Tāds ir šo sparīgo skolotāju protesta saturs. Tomēr tas nekā

nelīdzēja un skolai inspektors palika. Tomēr nekādus pozitīvus
rezultātus inspekcija nedeva, un Doma skolas stāvoklis uzlabojās

tikai enerģiskā rektora H. Mellera vadībā. Pēc kalendāra nemier

riem Doma skolas inspektora posteni atjauno, bet tikai to vairs

nenodod vietējam mācītājam, bet uzaicina no ārzemēm speciālu

paidagogu, kam uzdod reformēt Doma skolu. Par tādu izrauga

pazīstamo zinātnieku Jāni Riviu (Bachmani), kas ierodas 1594. ga-

dā Rīgā, uzņemoties kā Doma skolas inspektors šīs skolas paidago-

ģisko padību un mācot augstākās klasēs.

No viņa laikiem ir uzglabājies Doma skolas stundu plāns. Sko-

lā ir piecas klases: kvinta, kvarta, tercija, sekunda un prima.

Skolotājs ir inspektors Rivius, rektors Teuthorns, konrektors Ho-

kendorfs, kantors Nobius, skolotāji Reinecijs, Oms un Sidelers. Ze-

mākajā klasē — kvintā skolotājs ir Mauricijs Sidelers. Tas no p.
6—7 piecas dienas nedēļā māca vācu un latīņu katķismu; vienu ne-

dēļu vācu, otru nedēļu latīņu, katru dien savu galvas gabalu. No

p. 7—B jaunākos māca burtot, vecākiem māca gramatiku un tie

uzrāda savus rakstu darbus. Pulksten astoņos bērnus atlaiž mājās.
No p. 9—lo nobeidz darbus, kas sākti no p. 7—B, un vecākie nodar-

bojas ar deklinēšanu. Jaunākie uzsaka savas mācības desmitnie-

kam. No p. 12—1 ieceļ tos desmitniekus, kam jāpārbauda savi des-

miti katru dienu lasīšanā un rakstīšanā. No p. I—21—2 vecākiem sko-

lēniem katram tiek uzdoti pieci lietas vārdi ar vācu nosaukumiem,
bet katram savi. Tos pēc tam maina un noprasa skaļā balsī iemā-

cītos vārdus. Mazākie un tie, kas mācās vāciski, uzsaka to, ko tie

mācījušies un uzrāda rakstīto. Tiem katram uzdod divus vārdus,
kā jāiemācās un jāieraksta kladēs. P. 2 skolniekus laiž uz māju..
No p. 3—4 mācās Donāta gramatiku un katru dienu savu formu:

pirmdien indikātīvu, otrdien imperātīvu, trešdien optatīvu, piekt-
dien konjunktīvu; sestdien infinitīvu ar ģerundiju, supinu un par-

Skats Vienības gatvē
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Pārdaugavas skati 18. g. s. beigas

Ķieģeļu ceplis Pārdaugavā

Klīversala plūdu laikos

Ilgeciema skats ar brīvo latviešu mājām

ticipu. Jaunākie un tie, kas tikai vāciski mācās, uzsaka savas mā-

cības. Ceturtdienās pēcpusdienās visas klases ir brīvas. Sestdien

atkārto katķismu un vecākās klases pēc p. 3 piedalās vakara diev-

kalpojumā. No citām klasēm atzīmēsim tikai priekšmetus, ko mā-

cās prīmā. No p. 6—7 ir Melanchtona dialektika, grieķu gramati-
ka un grieķu evaņģēlijs, no p. 7—B Melanchtona retorika, Cicero-

na vēstules. No p. B—9 Cicerona runas, no p. 9—lo grieķu autori

un grieķu sintakse, no p. 10—12 pārtraukums, no p. 12— 1 dziedāša-

na, no p. I—21—2 aritmētika ar sfairiku un astronomija, un grieķu sin-

takse, no p. 2—3 brīvs, no 3—4 darbu korriģēšana un trešdienās un

sestdienās piedalīšanās dievkalpojumos.

Šis saraksts mums rāda skolas mācību gaitu, kur pirmā klasē
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piedalās vēl tie, kas tikai grib mācīties vāciski lasīt un rakstīt,
bet tālākās klasēs tā jau ir pilnīgi latīņu skola, kur izņem pamatīgi
cauri arī grieķu valodu.

Bet kopā ar Doma skolas pārveidošanos skolu lietas Rīgā at-

tīstījās ar citā virzienā. Tās aprindas, kas vēlējās sūtīt savus bēr-

nus skolā, bija palikušas daudz plašākas, un jau katrs vienkāršs

pilsonis cenšas savam bērnam iemācīt lasīt, rakstīt un beidzot arī

rēķināt. Šo prasību apmierināšanai nevajadzēja sūtīt bērnus dār-

gajā un augstajā Doma skolā, bet pietika ar vienkāršajām vācu sko-

lām, kas arī sarodas pietiekošā vairumā. Vispirms jau vācu Pētera

skola, kas atjaunojas jau ap 1570. tad latviešu Jēkaba skola,

kas, latviešiem pārejot uz Jāņa skolu un baznīcu, gadu simteņa

beigās pārvēršas par vācu skolu. Bet vislielāko' darbu veic kaktu

un privātās skolas. Tautas mācīšana kļūst par ienesīgu blakus

amatu dažādiem kaktu skolotājiem, bet" Rīgā ierodas arī profesio-
nāli skolotāji, kas atver savas privātas skolas. Vispopulārākā no

Rīgas privātām skolām ir Hektora Polmaņa skola, kas pastāv no

1591.—1617. gadam un izbeidzas ar cienījamā skolas rektora H. Pol-

maņa nāvi. Šī skola nestāv zemāk, ja ne augstāk par pilsētas Pē-

tera un Jēkaba skolām. Tad vēl pastāv skola starpvalnī, kur māca

skolotājs Toms Martīni.

Skolu attīstība Rīgā iet tik strauji uz priekšu, ka 17. g. s. sā-

kumā jau Pētera un Jēkaba skolas pārvēršas par rēķinu skolām.

Vācu skolas toreiz sadalījās trīs grupās: lasīšanas skolas, kur mā-

cīja tikai lasīt, rakstu skolas, kur mācīja lasīt un rakstīt, un rēķi-
nu, skolas, kur mācīja arī rēķināt. Ja rēķinu skolā bija apvienotas
visas trīs skolas, tad tomēr tur bija trīs pamata grupas, kas katra

maksāja savu skolas naudu.

Pētera skolā pirmais rēķinu meistars (Aritmeticus Publ.) ir

Morics Lange, kas še darbojas jau no gadu simteņa sākuma un mirst

1638. gadā. Viņam- ir arī lieli nopelni pirmo vācu mācības grā-

matu sarakstīšanā jaunajām Rīgas rēķinu skolām. Viņš sarakstīja

un nodrukāja ticības mācības grāmatas, kā arī dziesmu grāmatu

skolas vajadzībām. Pēc viņa nāves 1650. gada nodrukā viņa sarak-

stīto rēķinu grāmatu. Viņa darbība Pētera skolā bija tik ilga un

populāra, ka līdz skolas likvidēšanai 19. g. s. beigās to sauc par

Morica skolu. Viņa pēcnācējs ir viņa dēls Hans (Johans) Lange,
kas skolu vada no 1638.—1641. gadam. 1641. gadā šis Lange mirst

un viņa vietā nāk Morica Langes znots Kaulichius. kas strādā no

1642. līdz 1650. gadam, un tad nāk otrs M. Langes znots, Kumanus,
kas strādā no 1650. līdz 1657. gadam, un ar to izbeidzas Langes ģi-
menes valdība Pētera skolā.

Jēkaba skolas cienījamais skolotājs 17. g. simteņa sākumā ir

Michaels Gecelijs, kas mirst 1623. gadā un viņa pēcnācējs ir jau
aritmeticus Fridrichs Vedemeijers, ķas šeit darbojas no 1623. līdz

1657. gadam. Tāpat kā M. Lange, viņš saraksta veselu rindu mā-

cības grāmatu Rīgas vācu skolām. No tām jāatzīmē viņa ticības

mācības grāmata „Kinder-Examen", kas iespiesta vairākos izdevu-

mos un viņa 1627. gadā izdotā rēķinu grāmata, ko kā „Rigasche
Rechenbuch", Rīgas skolās vēl lieto 19. g. s. Jāatzīmē, ka vēl

1769. g. izdevumā Rīgas dibināšanu datē ar 1223. gadu, un 1201. gads,
kā Rīgas dibināšanas gads parādās mācības grāmatās tikai 19. g. s.

Tā tad 1223. gadla datēšana par Rīgas dibināšanas gadu balstās uz



kādām senām tradicijām. Vedemeijers izdod arī grāmatvedības mā-

cību.

§o lielo progresu skolu lietās 16. g. s. beigās un 17. g. s. sāku-

mā radīja Rīgas sīkpilsoņu prasība pēc skolas, bet šo kustību veit-

cināja rāte pa daļai aiz politiskiem un reliģiskiem motīviem. Skolu

veicināšana un grāmatu apgādāšana ir viens no līdzekļiem pret

kontrreformāciju un sevišķi jezuītu lielo aktivitāti skolu lietās.

Jezuīti atgriezās Rīgā 1591. gadā un tūliņ iesāka ļoti rosīgu dar-

bību. Un viņu darbs Rīgā un sevišķi Rīgas apkārtnē nebija bez

panākumiem, kurus tomēr par sevišķi lieliem nevar saukt. Rīgas
vāciešu un latviešu pilsoņu saimē tiem dziļāki iespiesties neizdevās.

Tic, kā jau agrāk, nebūt neslēpa savu naidu pret katoļu un jezuītu

priesteriem, un ja kāds no tiem parādījās Rīgas ielās, tad tas ne-

bija drošs, ka to neapmētās ar dubļiem un mēsliem, vai vismaz ne-

izlamās. Tikai vēlāk, kad Rīgas pilsoņiem tas jau apnicis, jezuīti
ka lielu ieguvumu atzīst, ka pilsoņu naids pret tiem mazinājies un

tie varot brīvi staigāt pa Rīgas ielām. Un nav nekādu datu, ka

katoļi būtu guvuši piekritējus, kādā vācu vai latviešu amatā. Viņu
darbības lauks, kur viņi guva diezgan lielu piekrišanu, bija neorga-

nizētās Rīgas un apkārtnes latviešu masās un sevišķi uz laukiem,
kur baznīcas lietās bija pilnīga anarchija, jo muižnieki par savu

dzimtcilvēku garīgo kopšanu nemaz nerūpējās. No vācu aprindām
tie piekrišanu guva tikai atsevišķos gadījumos un visvairāk augstā-
kās aprindās. Tie dati, kas uzglabājušies par katoļu darbību, nedod

iespēju noteikt, cik tālu tie attiecas uz Rīgu un cik tālu uz Rīgas
diecēzi.

Tomēr bieži jezuītu annaļos atkārtojas izteiciens, ka milzīgām

pūlēm esot bijuši niecīgi rezultāti. Un tieši šī enerģija, ar kādu je-
zuīti centās reālizēt savus mērķus, radīja stipru pretestību Rīgā.

Ar lielām aizdomām sekoja katram jezuītu solim un spēra ne-

pieciešamos pretsoļus. Tikko jezuīti atver savu skolu, un šo skolu

sāk apmeklēt pilsoņu bērni, tūliņ seko Doma skolas pārorganizē-
šana un plaša vācu un latviešu skolu atbalstīšana un izkopšana, kā

arī rātes aizliegums Rīgas pilsoņiem, ka tie nedrīkst ne savus bēr-

nus sūtīt katoļu skolās, ne arī pieturēt pie sevis skolēnus no ār-

puses, kas apmeklē jezuītu skolas.

Arī luterāņu mācītāji Rīgā ir ļoti aktīvi, un rātei ne vienreiz

vien nākas cīnīties pret mācītāju uzbrukumiem jezuītiem. Sevišķi

asa šī cīņa paliek tad, kad izcilu vietu starp Rīgas mācītājiem ie-

ņem Hermanis Samsons, kas arī uzņēma vadītāja lomu cīņā pret
jezuītiem.

Rīgas iekšējās politiskās lietas arī nokārtojās tik gludi, kā to

varēja domāt pēc kalendāru nemieru apspiešanas. Rīgas likteņu

noteicēji bija Eks un Hilchens. Abi bija ārkārtīgi godkārīgi un

draudzība viņu starpā pastāvēja tikai īsu laiku, un kad Hilchenu

ieceļ muižnieku kārtā un poļu valdība tam uztic svarīgus pienāku-

mus Vidzemē, tad sākas jau abu vīru starpā nesaudzīga cīņa. Un

šd cīņu izmanto ģildes vīri, lai dabūtu abus nost no ceļa.
Pirmais krīt Hilchens. 1600. gadā tas uzbrūk Ekam, atklādams

kādu no Eka tumšajām lietām, bet Eka vara vēl ir tik liela, ka

Eks kopā ar vi.cesindiku Godemani paši pāriet pretuzbrukumā un
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apvaino Hilchenu pilsētas interešu nodevībā. Hilchens ir spiests

pilsētu atstāt un tikai 1609. gadā to spriedums attaisno, bet drīz

pēc tam Iļilchens mirst.

Eka patvarībām arī pienāca gals, jo 1605. gadā ģildes panāk

Eka un viņa znotu atcelšanu no visiem amatiem. Arī Eks vēlāk

atgriezās pilsētas darbā, bet viņa slavas laiki bija pagājuši.

Abu Rīgas vareno vīru liktenis rāda to nenoteikto stāvokli,

kas valda Rīgā poļu laikos. Rāte nerespektē 1604. gada līgumu un

nenodod pilsētas kasē ienākumus no muižām, naudas kaltuves, pel-

nu un siļķu šķirošanas un arī citus ienākumus, ne arī nodod par

tiem aprēķinus un izlieto tos savā labā. Ģildes tāpat nerespektē
Severina kontraktu un šī anarķija noved pie daudziem konfliktiem.

Nenoteiktību Rīgas pilsētas lietās stipri veicināja poļu varas

nestabilitāte Vidzemē. Jaunajiem Livonijas valdniekiem
— poļiem

un zviedriem, izdevās 16. g. s. beigās atsist krievu uzbrukumus Li-

vonijai, bet neizdevās nokārtot pašiem savas attiecības. Un Poli-

jas spožākais laiks ar Stefanu Batoriju bija aiz muguras. lekšējie
sarežģījumi stipri traucē Polijas nostiprināšanos Vidzemē un tās

uzmanība arī novirzās uz citu pusi. Tai pašā laikā Zviedrija atro-

dās savas ekspanzijas sākumā un ieguvusi ir Somijā un Igaunijā
drošu bazi tālākiem iekarojumiem. Zviedrijas spiediens no Igauni-

jas tagad dodas uz dienvidiem, lai paplašinātu savas robežas līdz

dabīgai robežai — Daugavai, un iegūtu savās rokās arī Livonijas

atslēgu Rīgu. Pakāpeniski zviedri spiež atpakaļ poļus un 1621. ga-

dā Rīga nonāk jaunā valdnieka zviedru karaļa Gustava Ādolfa

rokās.

Vērmaņa parks 19. g. s.
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Rīga 1601. g.

V nodaļa

Rīga zviedru laikos

Pirmās poļu un zviedru cīņas sasniedz Rīgu 1601. gadā. Poli-

jai un Zviedrijai pēc zviedru karaļa Jāņa 111 nāves 1592. gadā ir

viens karalis Sigismunds 111, Jāņa 111 dēls un Gustava Vasas dēla

dēls. Bet tieši šī personīgā ūnija starp Poliju un Zviedriju noved

pie asiem konfliktiem abu valšķu starpā. Sigismunds 111 ir de-

dzīgs katolis un pašķir ceļu katoļu partijai Zviedrijā, un Sigis-
munds 111 arī ir vairāk polis nekā zviedrs, un kā tāds mēģina

Zviedriju pakļaut poļu ietekmei. Bet Zviedrija ir jauna valsts, kas

patlaban atrodas ekspansijas stāvoklī un kurai pašai ir savi plaši
nodomi un nekādu aizbildniecību necieš. Tādēļ arī Sigismunda 111

politika sastop Zviedrijā ārkārtīgi stipru pretestību, un sevišķi stip-
rā zemnieku partija ir katēgoriski noskaņota pret katru piekāpību

poļu un katoļu priekšā.
Un rodas arī šai partijai spējīgs vadonis: hercogs Kārlis, ka-

raļa Jāņa 111 brālis un Sigismunda tēvocis. Sigismunds ir spiests
Kārli atzīt par Zviedrijas reģentu, un kad Sigismunda 111 mēģinā-

jums ar poļu karaspēka palīdzību nodibināt no jauna savu varu

Zviedrijā beidzās ar Kārļa uzvaru kaujā pie Stengebro, Zviedrija

jau galīgi sarauj saites ar Poliju un nostājas jau kā atklāts Polijas
ienaidnieks. Sigismunda 111 mēģinājums pakļaut Igauniju Polijai,
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jau noved pie atklāta kara starp Zviedriju un Poliju, un ar 1600.

gadu Vidzeme no jauna paliek par karalauku un par zviedru un

poļu cīņas objektu.
Kara laime no sākuma ir zviedru pusē. 1600. gadā hercogs

Kārlis ne tikai izdzen poļus no Igaunijas, bet arī no visas Vid-

zemes, un visa Livonija līdz Daugavai un Rīgai atrodas zviedru

rokās. Sākas ari sarunas par Rīgas pāriešanu zviedru rokās, bet

Rīga vilcinās.

Rīga vēl nav atjēgusies no kalendāru nemieriem. Ar poļu
valdības varu rāte un rātskungi ir tikuši atpakaļ pie savas varas,

un lai šo varu uzturētu, tiem ir nepieciešams poļu atbalsts. Tādēļ
arī Rīgas lielie kungi ar Eku priekšgalā ir poļu piekritēji. Bet arī

citi iemesli attur Rīgu no pārsteidzīgiem soļiem. Rīga vispirms
ir tirdzniecības pilsēta, un tās svarīgākie tirgi ir poļu robežās. Ar

Rīgas pāriešanu zviedru rokās Rīgu atgriež no viņas tirgiem, un

sevišķi labprātīga Rīgas padošanās būtu Rīgu nostādījusi naidīgās
attiecībās ar Poliju. No tā Rīga ar visiem spēkiem mēģina izvai-

rīties, un vēl tad, kad Rīga atrodas zem Zviedrijas, tā turpina sa-

runas ar Poliju un visādi mēģina iegūt tās labvēlību. Rīga bija
mierā paciest ir Lietuvas nevācu varu, ir jēzuītu uzmākšanos, ja
tas tikai bija izdevīgi Rīgas tirdzniecībai. Un nelīdzēja nekādi ar-

gumenti, ka Rīgai vajaga nākt zem pašu ticības brāļiem,
ka Rīgai vajadzīgs apvienoties ar pārējiem Livonijas vāciešiem

un pilsētām, tās visas bija labas un patriotiskas lietas, bet Rīgas
sirds atradās tai pusē, kur atradās viņas tirdzniecības intereses.

Tādēļ arī Rīga atsakās pievienoties Zviedrijai.

Kārļa mēģinājumi iegūt Rīgu ar varu un nostiprināties Dau-

gavas krastos beidzas ar neveiksmi. Hercogs Kārlis 1601. gadā
ierodas pie Rīgas. Tomēr zviedru uzstāšanās vēl ir ļoti nedroša,
un Rīgas aizstāvis Fārenbachs sekmīgi cīnās ar zviedriem. Zviedru

kuģi Daugavā parādās jau 1601. gada 21. maijā, bet 31. maijā

Rīgu atstāj.

Tāpat zviedru kuģi ierodas arī 9. jūnijā, bet drīz Rīgu
atkal atstāj. 5. jūlijā zviedru kuģi ierodas Daugavā no jauna

un iesāk kara darbību pret Rīgu, kas nopietnu veidu pieņem tikai

tad, kad 19. augustā pie Rīgas ierodas hercogs Kārlis ar karaspēku.
Tomēr arī tagad hercoga Kārļa rīcībā nav tādu spēku, lai varētu

Rīgu ieņemt. Kara darbība aprobežojas a*r karaspēka sadursmēm

Rīgas vaļņu tuvumā un Rīgas apšaudīšanu. Rīgas priekšpilsētas
tomēr nodedzina un dārzus izcērt. Pēc vairākām zviedru neveiks-

mīgām cīņām ar poļiem Vidzemē Kārlis atsakās no Rīgas aplenk-

šanas, un 1601. gada 18. septembrī zviedru kuģi galīgi atstāj Rīgu.

Zviedru un poļu kara darbību Vidzemē pārtrauc lielais 1601.

gada bads, ko vēl pastiprina poļu karaspēka laupīšanas. Izbadē-

jušies zemnieki milzīgos baros dodas uz Rīgu pēc maizes, bet ari

te maizi nevar dabūt, un badā nonīkušie cilvēki mirst lielā skaitā pie

Rīgas vārtiem. Rīgas pilsēta gan ārpilsētā atjauno Jura hospi-
tāli un tur izsniedz ēdienu bada cietējiem, bet tas maz līdz, un tā-

das bada ainas, kā šai laikā, Rīgā un Vidzemē nekad vairs nav

redzētas.

1605. gada 1. augustā hercogs Kārlis ierodas Rīgas ostā, lai

sagūstītu 13 holandiešu kuģus, kas tomēr bija paspējuši jau no
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Rīgas aizbraukt, uz kuģiem atrodas ap 3% tūkstoši karaspēka, kas

grāfa Mansfelda vadībā izceļas malā un tuvojas Rīgai. Sūtņus, ko

tas sūta uz Rīgu, rīdzinieki pie Smilšu vārtiem nošauj un zviedri

nodedzina un izposta, starp citu četras vēj sudmalas, Ģertrūdes baz-

nīcu un Jura hospitāļa riju. Arī nākošās dienās tie posta Rīgas

apkārtni, starp citu Babīti un Biķerus.
13. augustā grāfs Mansfelds nosūta Rīgai vēstuli ar uzaicinā-

jumu padoties. Rīdzinieki atsakās, un sadursmes ar zviedriem pie

Rīgas un Daugavgrīvas turpinās, līdz kamēr 3. septembrī ierodas

pats hercogs Kārlis ar lielu karaspēku un aplenc Rīgu. 13. septem-
brī tas no jauna sūta Rīgai uzaicinājumu padoties, ko rīdzinieki

noraida.

16. septembrī hercogs Kārlis atstāj Rīgu un dodas ar savu ka-

raspēku pret poļu karavadoni Chodkeviču, kas apmeties pie Salas-

pils. 17. septembrī notiek Salaspils kauja, kas beidzas ar zviedru

karaspēka pilnīgu sakaušanu, hercogs Kārlis tikko pats izglābjas,
un zviedri atstāj Rīgu, lai gan ne uz ilgiem laikiem, jo tie bieži

ierodas Daugavā ar saviem kuģiem un ne tikai traucē kuģniecību
un uzbrūk kuģiem, kas nāk uz Rīgu, bet uzbrūk arī Daugavgrīvas

cietoksnim, to 1608. gadā arī ieņem, un tikai 1609. gadā tas no

jauna nonāk poļu rokās. Sadursmes ar zviedriem Vidzemē turpi-

nājās līdz hercoga Kārļa nāvei. Tas mūža beigās pieņem Zviedrijas

karaļa tituli un mirst 1611. gada 30. oktobrī kā Kārlis IX.

Troni manto viņa dēls, ģeniālais kara vadonis Gustavs Ādolfs 11,
kam izdodas noorganizēt Zviedrijā pirmās šķiras armiju, un kas si-

stēmatiski sāk reālizēt savus mērķus par Livonijas iekarošanu.

Un nav ne divdesmit gadi pagājuši, kad Gustavam Ādolfam jau
izdodas šos savus plānus Vidzemē reālizēt, un Vidzeme ar Rīgu pār-
iet zviedru rokās.

Kā tas noticis, to atreferēsim pēc pašu rīdzinieku apraksta, ko

tie sūta Polijas kancleram Radzivilam pēc Rīgas padošanās
zviedriem kā atbildi uz viņa izteiktiem apvainojumiem, ka Rīga

nodevīgā kārtā esot labprātīgi padevusies zviedriem.

Šo Rīgas apoloģiju 1622. gadā iespiež Rīgas grāmatu iespiedējs

Mollins ar šādu virsrakstu:

Von der Eroberung der Haupt Stadt Riga m Lieffland (Wie
dieselbe im abgelauffenen 1621. Jahre den 1. Augusti mit der ko-

nigl. schvvedischen Armāda berennet) den 13. zu Lande und Wasser

von der konigl. Majest. der Reiche Schvveden, Gohten un Wenden

etc. Selbst belagert und den 16. Septembris zur dedition bezvvungen
vvorden.

Par notikumiem, kas izsauca Rīgas padošanos zviedriem, Rīga
savā apoloģijā 1622. g. 4. februārī ziņo sekojošo:

„Mēs negribam pieskarties plašāki tam Zviedrijas smagajam

iekšējam karam 1598. un 1599. gadā, kura dzirksteles izsauca

ugunsgrēku kā Polijā, tā arī citās zemēs, kas iznīcināja ne tikai

visu Livoniju, bet arī visa Polija un Lietuva šo uguni nevar no-

dzēst nevis ar ūdeni, bet ar asinīm un spēku, un kas ir maksājis
tikdaudz vīru, spēka un mantas.

Mēs gribam tikai minēt 1618. g. 15. novembra pamieru, ko

abas karaļa valstis nolīga uz diviem gadiem, lai šai laikā varētu

starp abām valstīm tālāku pamieru vai mieru saderēt.
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Kad pēc gada zviedru karavadonis un Igaunijas gubernātors

Jēkabs dc la Gardie 1619. g. 12. aktobrī atgādināja Lietuvas kara-

vadonim un ģenerālkomisāram Vidzemē J. K. Chodkevičam, ka viņa

karalis gan divgadīgo pamieru kārtīgi turēšot, bet pēc šī pamiera

notecēšanas tādā nenoteiktā

stāvoklī negribot palikt, bet

gribot ar poļu karali līgt vai

nu pastāvīgu mieru, vai arī

pamieru uz garāku laiku un

tad tas Pērnavu labprātīgi at-

stātu. Tā kā Polijas karalim

nekādas gribas nebija iesākt

savā vārdā sarunas par tālāko

pamieru, no kā arī otra puse

nebūtu izvairījusies, tad skai-

dri bija saprotams, ka karam

ir jāatjaunojas.

Ziņas, kas ienāca no Zvie-

drijas netik vien mums, bet

arī poļu kāralim, vēstīja, ka

karam uz zemes un jūras no-

pietni gatavojas, karaspēku

kārto un zemniekus gadiem il-

gi piedzīvojuši karavīri apmā-

ca rīkoties ar ieročiem, tā ka

briesmas, kas draudēja mūsu

pilsētai, bija skaidri redzamas,

un no tām mūs brīdināja arī

pats karalis. Tajā pašā laikā,

kad notecēja pamiers, abi pe-

ļu karavadoņi ar labāko poļu

karaspēku Valachijā cieta

smagu neveiksmi, un karš ar

zviedriem sākās nelaimīgā lai-

kā. Ja šai laikā Polijas kara-

lis, kā Livonijas kungs, būtu

par to mazliet rūpējies, tad
Gustavs Adolfs II

tas būtu līdzis pamieru līdz izdevīgākam momentam, un tā šo zemi

pasargājis no kara briesmām, vai arī uz šejieni sūtījis pietiekoši pro-

vīzijas un palīga spēkus.

Kaut gan mūsu pārstāvji Varšavā seimā karalim un kār-

tām aizrādīja, ka mūsu zeme 21 kara gadu laikā ir tā izpo-
stīta, ka tā nopietnam spēkam nevar pretim stāties, un lūdzam

mūs briesmās neatstāt, un vai nu līgt pamieru un likvidēt turku

karu, vai arī Livoniju apgādāt ar ļaudīm, municiju, pārtikas krāju-

miem, sevišķi cietokšņos, un arī Rīgai sagādāt 500—600 zaldātus

ar šaujamo materiālu, kā arī atsūtīt šeit pietiekošu karaspēku, kas

varētu laukā ienaidniekam pretim stāties.

Mums jāatzīst, ka tūliņ pēc ziņas saņemšanas par nelaimīgo

kauju, karalis sāka rūpēties par mūsu zemi: iecēla Radzivilu par

Livonijas komendantu, nozīmēja uz Livoniju prāvāku skaitu ļaužu,
uzdeva Kurzemes hercogam savākt Pārdaugavas, Kurzemes un Pil-
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tenes bruņiniekus un lauku ļaudis. Nākošais seims iestājās vai nu

par tālāko pamieru, vai arī par Livonijas kārtīgu aizstāvēšanu,

karaspēka nosūtīšanu un atvēlēja izdevumus segt no Lietuvas kases.

Mūsu delegātiem ar šo atbildi un solījumiem bija jāapmierinājas,

un tos tālākās lietās noraidīja pie kara vadoņiem.
Mums jāatzīmē tā lielā enerģija, ar kuru jūsu gaišība (kņazs

Radzivils) ķērās pie darba. īsā laikā jātnieki un kājnieki devās ceļā,
citiem bija jāseko, tika pieņemti virsnieki. Bet drīz pēc tam Jūsu

brāļa, Viļņas kastelāna, nāve piespieda Jūs karaspēku atstāt, un ra-

dās cilvēki, kas iesāka sarunas par pamieru nevis karaļa, kā to vē-

lējās otrā pusē, bet senāta vārdā un, lai netraucētu sarunas, pār-

trauca karaspēka sakopošanu.

Rīga gan sūtīja ziņojumus, ka zviedri nopietni gatavojas uz

karu un lūaza palīdzību, bet šiem lūgumiem nekādu vērību ne-

piegrieza.
1621. gada 28. martā zviedru karalis pasludināja pamiera iz-

beigšanos un nolika pēdējo sanāksmi miera līgšanai tā paša gada
1. maijā. Bet arī šai laikā poļu karavadoņi nerūpējās par zemes

sagatavošanos uz karu, bet loloja cerības, ka zviedri gatavojas ka-

rot ar prūšiem, un lai gan karš bija pieteikts, nespēra nekādus aiz-

sardzības soļus.
Visi Rīgas lūgumi atsūtīt uz Rīgu karaspēku, kā arī apgādāt

Rīgu un Daugavgrīvu ar munīciju, paliek bez atbildes, tāpat arī ne-

atļāva noārdīt galīgi ruinēto un pretoties nespējīgo Rīgas pili, kuru

ieņemot ienaidnieks iegūtu ārkārtīgi svarīgu atbalsta punktu cīņā

pret pilsētu.
Pilsēta tomēr šai laikā pati sper aizsardzības soļus; atjauno

vaļņus, uzmet jaunu apcietinājumu pie Jēkaba vārtiem, iztīra grāv-
jus un izlabo vājākās apcietinājumu vietas; jaunos cilvēkus apmā-
ca kara mākslās. Tāpat arī palīdzējām savest kārtībā Rīgas un

Daugavgrīvas pilis un tās apgādāt ar proviantu un municiju. Uz

pili atsūtīja gan 25 leišu neapmācītus kareivjus, kuriem vēlāk pie-

Rīga 1622. g
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vienojās agrāk uz Rīgu atsūtītie Ceridona un Dc la Barres jātnieki.
Šie sagatavošanās darbi nebūt nebija pabeigti, un pils ne tikai ne-

bija kārtīgi izlabota, bet arī tur nebija kārtīga garnizona un, ap-

lenkšanai sākoties, mēs netikai bijām spiesti nodarbināt kādu simtu

strādnieku pie ieroču gatavošanas, un turpināt pils apcietināšanas
darbus, bet arī turp sūtīt 60—100 savus zaldātus garnizona pastip-
rināšanai.

lenaidnieks 1. augustā parādījās ar 160 kuģiem pie Daugavas

grīvas, 4. augustā ienāca Daugavā un novietojās Mīlgrāvi. Mums

nebija ne kuģu, kas varētu stāties pretim ienaidnieka flotei, ne arī

sauszemes spēka, kas varētu uzsākt cīņas ārpus Rīgas, un tādēļ
nācās jau trešo reiz uzcelto priekšpilsētu no jauna nodedzināt, dār-

zus iznīcināt un auglīgos dārza kokus nocirst.

Pilsētas aizstāvju skaits bija tik niecīgs, ka nevarēja dot vaja-

dzīgās maiņas, un 4 kvartālu apbruņotiem namniekiem bija jāstāv
dienu un nakti apbruņotiem. lenaidniekam, turpretim, pienāca arī

pa zemes ceļu karaspēks, un liels daudzums karavīru kājām un jā-
šus apmetās ap pilsētu.

Algotos kareivjus nevarēja nolīgt ne Lībekā, ne Prūsijā, ne

arī šeit uz vietas Vidzemē un Kurzemē, jo no turienes visi jau ātrāk

bija salasīti un uz Podoliju aizsūtīti. Savervēto zaldātu skaits ne-

pārsniedza 300, un tiem pašiem bija jāmaksā ārkārtīgi augsta alga.

12. augustā mēs saņēmām uzaicinājumu padoties. Kad to no-

raidīja, tad zviedri izsēdināja pret pili mazā saliņā 7 karogus kāj-
nieku un ierīkoja tur skanstis. Savu nometni tie sāka celt Smilšu

kalnos. Mēs uzsākām pretuzbrukumu un padzinām ienaidnieka

7 karogus no salām, kā arī ienaidniekam nodarījām lielus zaudēju-

mus pie Smilšu vārtiem, bet kara laime drīz grozījās.

Jau šai pašā naktī ienaidnieks paspēja izrakt skanstis no Dau-

gavas līdz Inča muižiņai un no Smilšu kalniem līdz Dzirnavu grā-
vim. 14. augustā tas ierīko stiprus apcietinājumus pret Smilšu

vārtiem un tās pašas dienas vakarā no turienes sāka apšaudīt Smil-

šu torni. 15. augustā ienaidnieks ierīkoja apcietinājumu pie Jura

nespējnieku patversmes, un mēģinājums viņus no turienes izsist

beidzās bez panākumiem. Nākošās dienās ienaidnieks ierīko vairā-

kus jaunus apcietinājumus, no kuriem sāk apšaudīt pilsētu. Skan-

stis zviedri rok arī pie Torņa un no turienes apšauda Rīgas kuģus,

no kuriem vienu galēru nogremdē, bet pārējās paglābjas Rīdziņā.
Zviedru apcietinājumi apņem visu pilsētu uri tuvojas pilsētas vaļ-

ņiem. 24. augustā tie sasniedz pie Smilšu vārtiem pilsētas kanālu,

No abām pusēm notiek stipra apšaudīšanās ar lielgabaliem, no kā

cieš daudzi pilsētas nami. 27. augustā zviedri noslēdz arī Daugavu

ar savām laivām tā, ka tur ne suns, ne kaķis nevar tikt cauri, un

tā pārtrauc pilsētas satiksmi ar ārpasauli un poļiem, ko līdz tam

ar dzīvības briesmām uzturēja latviešu zvejnieki. Zviedri sāk jau

ar žagariem aizpildīt pilsētas kanālu un 30. augustā uzbrūk Mār-

staļu rundēlim, bet tos ar lieliem zaudējumiem atsit.

Rīgas aizstāvju zaudējumi ir lieli. Daudz ir nošautu, daudz

ievainotu un daudz no pastāvīgās trauksmes un darba ir slimi, un

aizstāvju skaits stipri samazinājās. Visus namniekus un zeļļus sa-

sauc Melngalvju namā un uzaicina nepagurt cīņā.

Tādēļ ar lielu prieku Rīga pamana poļu karaspēku tuvojamies.
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Poļi iesāk cīņu ar zviedriem, kas nocietinājušies ierakumos, bet

zviedri uzbrukumu atsit un nākošā dienā ar saviem lielgabaliem

atklāj uz poļu nometni tik stipru lielgabalu uguni, ka poļi nodedzina

savu nometni un aiziet no Rīgas, atstājot rīdziniekus savam lik-

tenim.

Rīgā garastāvoklis pēc
tam ārkārtīgi pasliktinājās,
un sākot ar L septembri zvie-

dri arvien vairāk sāk uzmāk-

ties Rīgai. Ar saviem kur-

vjiem tie pienākuši pie pašiem
Smilšu vārtiem, un apšaudī-
šanā ir sabojātas gandrīz vi-

sas baznīcas.

2. septembrī zviedri ie-

sniedz priekšlikumu par pado-

šanos, bet tai pašā laikā uz-

brūk Smilšu rundēlim, bet rī-

dzinieki ar lieliem zaudēju-
miem atsit uzbrukumu.

Nākošās dienās atjaunojas
uzbrukumi Smilšu un Jēkaba

rundēļiem, pie Jēkaba rundē-

ļa zviedriem izdodas pat izga-
tavot un pārsviest pār kanālu

tiltu, un pa to zviedri sāk uz-

brukumu, tomēr tiltu rīdzi-

nieki sašauj un uzbrukumu

atsit.

Tomēr sevišķi Smilšu vār-

ti un rundēlis ir tik daudz

cietuši, ka tie vairs daudz ne-

Gustava Adolfa statuete

var izturēt, tādēļ rīdzinieki aiz šiem vārtiem rīko jaunu apcietinā-
jumu līlniju.

Pie pilsētas mūriem sākas apakšzemes karš, un kā vieni, tā otri,
rok mīnu galerijas, kurās norisinās karstas cīņas ar panākumiem
drīz vienā, drīz otrā pusē. Zviedri arvienu smagāki sāk apšaudīt
pilsētu. Tas prasa daudz upuru.

9. septembrī zviedriem izdodas ieņemt Smilšu rundēļa priekš-

nocietinājumus un nostiprināties šī rundēļa pakājē. Līdz ar to

tiem ir iespēja tagad brīvi zem šī rundēļa parakties un to uzspri-
dzināt. Ar to Rīgas stāvoklis vairs nav glābjams, un maz var līdzēt

jauni apcietinājumi aiz Smilšu rundēļa.

Tad 12. septembrī vēl reiz ierodas zviedru karaļa sūtnis ar uz-

aicinājumu padoties, jo citādi pilsētu ieņemšot ar uzbrukumu un

zaldāti pilsētu izlaupīšot. Pārrunājot šo priekšlikumu, izrādās, ka

zviedri jau parakušies zem Smilšu rundēļa un nu var katrā laikā

uzspert gaisā kā šo rundēli, tā arī valni un vārtus, ka tie sagata-

vojuši arī jaunu tiltu pie Jēkaba rundēļa. Smilšu vārtus tie apšau-
da ar tādu uguni, ka mūsu zaldāti, kas tur uzturas, nevar vairs

pretoties un ir spiesti visu laiku gulēt ierakumos; tas pats ir arī

blakus iecirkņos. Ir viss sagatavots uzbrukumam kā no Daugavas,
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tā ari no zemes puses, un aplencējiem ir 13 pulki labi apmācīta kara-

spēka ar 4000 vīriem, neieskaitot jātniekus, milzīgs daudzums liel-

gabalu un munīcijas un daudz apmācītu mīnu licēju. Ir sagatavo-
tas arī 160—400 mārciņu smagas sprāgstošas bumbas, kas uzbru-

kuma gadījumā mājas ar vi-

siem ļaudīm saspertu gabalos.
Pilsētai ir palicis tikai ap

tūkstots kaujas spējīgu vīru,

un tie paši ir ļoti nogurdināti,

jo nav kas tos nomainītu, un

tiem visu laiku jāstāv uz vaļ-
ņiem. Arī amatnieku skaits

ir ārkārtīgi samazinājies. Dau-

dzi lielgabali un mušketes ir

samaitāti, un pulvera krāju-
mi ir niecīgi.

Un tā kā no diviem ļau-
numiem ir jāizvēlas mazākais,
tad nolēma sūtīt delegātus uz

pretnieku nometni, lai atbil-

des sagatavošanai tas dotu

trīs dienas laika; šis delegāts

atgriežas un paziņo, ka līdz

nākošās dienas pulkst. pie-
ciem vakarā atbildei jābūt

gatavai, un pilsētai jādod ķīl-
nieki. Pilsēta ķīlniekus ne-

dod un lūdz jaunu pagarinā-

jumu līdz 14. sept. pusdienai.
Zviedru karalis pavēl kara-

Gustava Adolfa privilēģijas Rīgai

spēkam gatavoties uzbrukumam. Tad rīdzinieki nosūta ķīlniekus
un delegāciju, kas izstrādā padošanās noteikumus.

16. septembrī Gustavs Ādolfs pa šāļu vārtiem ierodas Rīgā un

dodas uz Pētera baznīcu, kur Hermanis Samsons tur sprediķi. Tad

nodzied „Dievs Kungs, Tev' slavējam". 17. septembrī karalis at-

ņem Jēkaba baznīcu jezuītiem un piedalās šai baznīcā zviedru diev-

kalpojumā. Jezuītus tas kareivju aizsardzībā nosūta uz Lietuvu.

25. septembrī rāte un namnieki zvēr rātes laukumā uzticību

karalim.

1621. g. 15. septembrī Gustava Ādolfa Rīgai izdoto padošanās
noteikumu saturs ir sekojošs:

1. Visiem Rīgas namniekiem un rātei jānodod zvērests zvie-

dru karalim un viņa pēcnācējiem.
2. Valdībai ir tiesība katrā laikā, kad tas ir vajadzīgs, pilsētu

ieņemt ar mūsu garnizonu, bet šim garnizonam nav tiesības aizkārt

un apgrūtināt iedzīvotājus.
3. Karalis konfirmē pilsētai viņas Augsburgas konfesiju, baz-

nīcas, hospitāļus un baznīcu īpašumus, kā arī visas garīgās un laicī-

gās lietās iegūtās privilēģijas indultus, tiesas un sodus, paražas un

tiesības uz ūdeņiem un zemes, ko jau vecos laikos piešķīruši ordeņa
mestri, bīskapi un Polijas karaļi, un ko pilsēta līdz šim laikam ir

izmantojusi.



329

4. Visi tie īpašumi un muižas, kas Rīgas namniekiem uz lau

kiem piederējuši, paliek šo namnieķu rokā, un tie var tos tālāk iz

mantot tā, kā tas iegūšanas dokumentos noteikts.

5. Turpretim visas tās regālijas, priekšrocības, cieņa, baznī

cas, zemes, muižas, pils un

muitas, kas savā laikā piede-

rējušas poļu valdībai, tagad

pieder zviedru valdībai un tā

tam arī jāpaliek.

6. Ja tuvākā laikā neiz-

dotos ar poļiem mieru salīgt,
un ja mieru derot Rīgu no-

dotu poļu rokās, tad miera

līgumā jābūt noteiktam, ka

nevienu Rīgas pilsoni nedrīkst

sodīt par padošanos zviedriem

un ka pilsēta patur visas savas

privilēģijas un īpašumus.

7. Zviedru valdība apso-

lās Rīgas pilsētu aizsargāt no

visiem ienaidnieku uzbruku-

miem, cik tālu tas viņas spē-

jās stāv.

8. Tuvāku pilsētas privi-

lēģiju un tiesību apskatīšanu
un konfirmēšanu karalis atliek

uz to laiku, kad tas pilsētā būs

Rīgas birģermeistars H. Ulenbroks

iegājis un apsolās to nesašaurināt, bet vēl vairāk paplašināt.
Ja kādi iedzīvotāji pēc pilsētas ieņemšanas vēlēsies pilsētu at-

stāt, tad tie to var darīt, bet vispirms tiem jānomaksā pilsētai vi-

ņas daļa.
No atsevišķām privilēģijām, ko Gustavs Ādolfs izsniedz Rī-

gai, pirmā izdota 1621. g. 24. septembrī, un ar to Gustavs Ādolfs

nodod Rīgai Ķelņera laukus, kas aizņēma tagadējo Latgales priekš-
pilsētu un ko izmantoja līdz tam jezuīti.

Nākošā dienā 25. septembrī Gustavs Ādolfs jau paraksta Rī-

gas privilēģiju kodeku, kas satur 71 pantu.

Pirmā pantā karalis apstiprina, ka viņš uzņemas pienākumu

aizsargāt pilsētu pret visiem ienaidniekiem un apstiprina pilsētas

privilēģijas.

Otrā tas garīgo lietu pārvaldīšanu nodod konsistorijai, kas ga-

rīgas un laulības lietas izšķir bez apelācijas. Trešais piešķir rātei

uz mūžīgiem laikiem tiesības ievēlēt birģermeistarus, rātes locekļus,

soģus, kasierus un virsniekus, bet zvērests tiem jānodod karalim.

Ar ceturto rātei vienīgai piešķir jurisdikciju visā pilsētas terri-

torijā pēc Rīgas likumiem

5. Pilsētai ir tiesības iekasēt un izlietāt tiesāsi nodevas, tāpat
sodīJt ar arestu svešus un citu: pilsētu piederīgos.

6. Pilsētai ir tiesības izsniegt drošības apliecības, cik tālu tās

neskar valdības intereses.

7. Gadījumos), ja spriedums skar apsūdzētā godu un labo vār-
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du, vai pusi no viņa mantas, tas var pie karaļa griezties ar apelā-

ciju.
8. Pārsūdzību termiņš ir 12 nedēļas, un ko karaļa galma tiesa

nospriež, tas rātei un, tiesām jāklausa.
9. lesāktās lietās valdība rātes darbību negrib traucēt, bet sva-

rīgos gadījumos var pieprasīt savu informāciju, kas rātei jāsniedz
4—6 mēnešu laikā.

10. un 11. Tiesu spriež pēc Rīgas likumiem.

12., 13. un 14. Karalis katru gadu pa Jāņiem izvēl no pilsētas
četriem birģermeistariem savu burggrāfu, kas karaļa vārdā tiesā

muižniekus.

15. Personas, kas izvairās no Rīgas tiesām un uzturās zviedru

karaļa pārvaldītos apgabalos, arestē un nosūta Rīgas tiesām;

16. Noziedzniekus, ko atrod pilsētā, soda pilsētas tiesas.

17. Laupītājus, kas uz ceļiem uzbrūk Rīgas namniekiem un tir-

gotājiem, Rīgai ir tiesības visā zemē uzmeklēt, tos apcietināt un

nodot tiesai.

18. Pilsētas pārvaldē karalis apstiprina veco kārtību, kur rāte

apspriežas ar abu ģilžu eltermaņiem un vecajiem un taisa lēmumus.

19. Karalis konfirmē arī abu ģilžu un, visu cunftu šrāgas, no-

teikumus, privilēģijas un brīvības 1.
20. un 21. Tāpat apstiprina pilsētai, viņas kārtām, namniekiem

un iedzīvotājiem viņu vecās tiesības, brīvī/bas, viņu īpašumus un

robežas, viņu vecu vecās paražas, statūtus, namnieku runas, tāpat
arī jūras pilsētu apvienību, cik tālu tā rūpējas par tirdzniecību.

23. Karalis apņemas parādniekiem neizsniegt apliecības, kas

atsvabina no parādu maksāšanas, ja tas neuzrāda pilsētas apliecību,
ka tas parādos iedzīvojies bez paša vainas.

24. Tāpat karalis apņemas nevienu neatbrīvot no namnieku

pienākumu pildīšanas pilsētā, bet katrs, kas pilsētā savu pavardu ie-

kur, kas pilsētā peļņu gūst un strādā, ir padots pilsētas jurisdik-

cijai un tam jāpilda visi personālie un reālie pienākumi.

25. Tāpat katram tiek nodrošināta viņa profesija un darba

augļi; ja tie pārceļas uz citu vietu, tad tie var ņemt savu mantu līdz,
bet pēc vecā paraduma tiem jāmaksā pilsētai desmitais pfeniņš.

26. Rīgas namniekiem tiesības iegūt muižnieku muižas, bet
tiem jāpilda visi šīm muižām uzliktie pienākumi.

27. un 28. Tāpat nodrošina katram, viņa īpašumus iekšpus un

ārpus vaļņiem, dzirnavas, svarus un brāķus, mērus un svarus, tāpat
arī brīvu zvejniecību, medības un ganības.

29. Zivju muita paliek rātei.

30. Garantēta arī brīva kuģošana un preču pārvadāšana pa
Daugavu un jūru un citiem kuģojamiem ūdeņiem, tāpat arī Rīgas
virskundzība par Daugavas ūdeņiem no Rumbas līdz jūrai.

31. Rīgas namniekiem ir tiesība visos krastos brīvi apstāties,
tur nometni ierīkot un pēc tam braukt kur vēlas.

32. Drošības dēļ zviedri ierīko skanstis pie Daugavas, bet ap-

ņemas neaizturēt tur nevienu kuģi, kas nav ko noziedzies, ne arī

zvejniekus un nekādu jaunu muitu tur neierīkot.
33. Pilsēta patur tiesību ierīkot Daugavgrīvā bāku ar lukturi,

lai arī naktī kuģinieki varētu redzēt kursu.

34. un 35. Pilsētai paliek tiesības turēt loču laivas un iecelt
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ločus, kā arī visas loču tiesības. Kuģu sūdzības uz Daugavas izšķir

Rīgas tiesas.

36. Pārceltuves uin viņu laivas paliek pilsētas rīcībā,

37. un 38. Arī Rīgas osta palieķ pilsētas rīcībā un jurisdikcijā,

tāpat arī administrācijā, pārvaldīšanā un rīkošanās pār tirgotājiem

un tirdzniecību kā ostā, tā Daugavā un jūrmalā, respektējot karaļa
un zviedru valdības virsvaldību.

39. Rātei paliek arī tiesības izsniegt pases.

40. Lai tirgotāji no jauna atgrieztos pilsētā, muižniekiem un

zemniekiem aizliegts nodarboties ar tirdzniecību.

41. Tāpat atļauts zemniekiem un citiem lauku iedzīvotājiem
vest savas mantas uz Rīgu.

42. Karalis ne arī viņa pēcnācējs neatļaus savā vārdā nevienam

vietējam, ne svešam tirgoties.
43. Visi monopoli zemē, kas varētu kaitēt pilsētas interesēm,

atceļami.
44. Karalis nosaka, ka nevienas preces un labību nevar ievest,

ne izvest pa citām upēm, sevišķi Lielupi un Gauju, kam pašām ir

savas ietekas, bet visām precēm jānāk Rīlgas tirgū, tur tās jāizkrauj

un jāpārdod un tad tikai tās var kuģos iekraut.

45. Lai izvairītos no krāpšanas, rātei ir tiesības iecelt savus

zvērinātus šķirotājus, kas preces šķiro un nederīgās preces atdod

viņu kungiem atpakaļ.
46. un 47. Pilsēta patur savas vecās privilēģijas par strandējo-

šiem kuģiem un malā izmestām precēm, un palīdz tirgotājiem šīs

preces atdabūt.

48. Visi ceļi un tekas kā pa ūdeni, tā zemi, kas ved no Lietu-

vas, Krievijas, Prūsijas, Žemaites, Kurzemes, Zemgales, visas Vid-

zemes, kā arī visas zviedru zemes, ir atvērti Rīgas namniekiem, un

tie brīvi var savas preces pa tiem pārvadāt kā kara, tā miera laikā,

49. Tāpat nedrīkst liegt Rīgas namniekiem, šajās vietās iepirkt

vēršus, zirgus, zivis, malku un citas mantas, un nekas cits nav jā-

maksā, kā tikai muitas, ko maksā arī citi karaļa pavalstnieki.
50. Karalis apstiprina veco paražu, ka Rīga patur tos izbēgušos

zemniekus, kas nav divu gadu laikā atprasīti.

51. Karalis atļauj Rīgai turpināt sudraba un zelta naudas kal-

šanu; šīs naudas vienā pusē atrodas karaļa ģīmetne un ģerbonis, otrā

— pilsētas, un šo monētu svaram un raudzei, jābūt vienādai ar zvie-

dru naudu.

52. Nevienam, kas dzīvo divi jūdzes no pilsētas, nav atļauts
darīt alu, izņemot muižniekus, kas to var darīt pašu vajadzībām.

53. Rīgas namniekiem ir tiesības brīvi tirgoties visā zviedru

valstī un viņas1provincēs, maksājot tās pašas nodevas un muitas,
ko maksā pārējie pavalstnieki.

54. Arī tirdzniecībai ar Pečoriem, Pliskavu un Novgorodu jā-
ierāda labākie ceļi, un bez parastas muitas citus nodokļus nevar

uzlikt.

55. un 56. Kā zviedru pilsoņiem, tā arī apkārtējo zemju iedzī-

votājiem un maskaviešiem atļauts savas preces vest uz Rīgu un

bez parastās muitas ar citiem nodokļiem tās neapgrūtina.
57. Bez karaļa sevišķas atļaujas nedrīkst maskaviešiem labību

pārdot.
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58. Mēs gādāsim par to, lai Rīgas tirgotāju vecā privilēģija,
bez muitām braukt līdz Daugavpilij, paliktu arī uz priekšu.

59. Karalis apsolās apstiprināt pilsētas' pieteiktās privilēģijas,

kas ar dokumentiem apstiprinātas.
60. Karalis apsola palīdzību parādu iekasēšanā no muižniekiem.

61. Karalis apsola ari pasargāt viņu ieķīlāšanas un rentes tie-

sības uz muižām

62. Karalis apsola Rīgas tirgotājiem viņu tirdzniecību uzturēt,
bet tās uzplaukšanu veicināt1.

63. Nolīguma apstiprināšanu ar Kurzemes hercogu karalis at-

liek uz vēlāku laiku*

64. Karalim kā valdniekam pienākošās summa, tūkstotis poļu
florīnu 1615. g. vērtībā, jānodod pa Jāņiem

65. Porto naudas joprojām jāmaksā pēc poļu noteikumiem, un

pilsētai paliek puse.

66. Muitas ienākumi izlietojami visas zemes labā.

67. Citi pilsētas ienākumi un nodokļi paliek pilsētai.
68. Kā agrāk poļu laikā, tā arī tagad kara gadījumā, pilsētai

jāsūta karogs ar 300 karavīriem, ar dažiem lielgabaliem un muni-

ciju mūsu nometnē.

69. Karalis apsola karaspēkā, kas uz priekšu uzturēsies pilsētā

un pilī, ievest tādu disciplīnu, ka tie pilsoņus sevišķi neapgrūtinās.
Miera laiikā pilsētu ar lieku garnizonu neapgrūtinās.

70. un 71. Karalis apsola pilsētai nākt pretim ari lietās, kas nav

minētas privilēģijās.

Rīgā, 1621. g. 25. septembri.

Citos šīs privilēģijas norakstos ir cits paragrāfu sadalījums.
1621. gada 18. nov. Gustavs Ādolfs izdod instrukciju, kas rēgulē

Rīgas dzīvi sevišķi kapa laikā, kad var katru brīdi sagaidīt poļu
uzbrukumu.

Ar šīm privilēģijām Gustava Ādolfa labvēlība Rīgai neaprobe-

žojas. Gustavs Ādolfs Rīgai nodod Ķelnera laukus, t. i. tagadējo
Maskavas priekšpilsētu, Mestra salu, Salaspili un Ikšķili, vēlāk Rī-

gas rokās pāriet arī Limbaži.

Šai labvēlībai ir noteikts mērķis, pēc iespējas ciešāki saistīt

Rīgu pie Zviedrijas. Gustavs Ādolfs Rīgā sevišķi drošs nejūtas, un

ari paši rīdzinieķi domāja, ka Rīga zviedru rokās nepaliks. Rīgas
rātē pat labu laiku pārsvarā bija poļu partija, kas stāvēja par pie-
vienošanos Polijai. Ar to arī var izskaidrot pamiera noteiku-

mos ievietoto pantu, ka karaļa pienākums ir gādāt par Rīgas un

viņas pilsoņu drošību, ja kādreiz Rīgu atdod atpakaļ poļiem. Tāpat
arī ir izskaidrojama sevišķa apoloģijas raksta sastādīšana un iespie-

šana, kas adresēts Polijas kancleram Radzivilam un kur Rīgas rāte

taisnojas par Rīgas atdošanu zviedriem.

Un poļi nebūt nedomāja atteikties no Rīgas. Visu Gustava

Ādolfa valdīšanas laiku turpinājās Polijas mēģinājumi atgūt Rīgu,
bet bez sekmēm, un tikai 1635. gadā cīņas izbeidzās un nolīgst ar

poļiem pamieru uz 25 gadiem.
Tomēr neskatoties uz visu labvēlību, ko zviedri parāda Rīgai,

tie cenšas Rīgas likteņus cieši sagrābt un paturēt savās rokās. Tur,
kur rīdzinieki poļu valdības laikā paši ir Rīgas kungi un atteicas

pat poļu karaspēku ielaist pilsētā, un tas uzturas, vai nu pilī,
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vai nometnē, ārpus pilsētas, zviedri turpretim nometina pilsētā
stipru garnizonu, kas ne tikai aizsargā pilsētu no poļiem, bet arī

laupa Rīgas kungiem iespēju turpināt to neatkarīgās pilsētas poli-
tiku, ar kādu tie nodarbojās visos citos laikos. Rīgā apmetas zviedru

ģenerālgubernā-

tors, kas ar rīdzi-

niekiem jau runā

kā ar saviem pa-

valstniekiem un

kam pašā Rīgā ir

pietiekošs garni-

zons, lai savu va-

ru varētu parādīt.
Šīs ģenerālguber-
natora pirmās in-

strukcijas, kas iz-

dotas tūliņ pēc
pilsētas privilēģiju

apstiprināšanas,

rāda, ka rīdzinieki

sadūrušies ar stip-
ru varu.

Ka zviedriem

Rīgā ir savas inte-

reses, tie dabū

just arī kādā citā,
vēl jūtīgākā vie-

tā. Zviedri ieved

Rīgas ostā licen-

ces, tās ir node-

vas no visām eks-

porta un importa

precēm, kas zvie-

dru valdībai ie-

nesa lielas sum-

Rīgas muita 17. g. s.

mas, bet stipri apgrūtināja Rīgas tirdzniecību. Un nelūkojoties uz

visām rīdzinieku pūlēm, Gustavs Ādolfs šai lietā nepiekāpās un ka-

tēgoriski atteicās licences atcelt.

Tā stingri vedot savu līniju, kur to prasīja valsts intereses,
Gustavs Ādolfs bija tik pat piekāpīgs tur, kur Rīgai varēja iz-

līdzēt, neskarot valsts maku, un ar šādu noteiktu politiku arī tam

izdevās iekarot vispārīgu autoritāti un cienību Rīgā un arī pašā

Rīgas rātē iegūt sev uzticamus draugus, kas drīz izspieda no tu-

rienes poļu piekritējus. No karstākiem un spējīgākiem Gustava

Ādolfa piekritējiem Rīgā jāmin vispirms pilsētas sindiks un vēlāk

birģermeistars J. Ulrichs, kā otrs minams ir mācītājs Hermanis

Samsons.

Gustava Ādolfa valdīšanas laiks, kā arī visa 17. g. smiteņa

trešdaļa ir Rīgai smags laikmets. Jau zviedru blokāde karos ar

Poliju ārkārtīgi traucēja Rīgas tirdzniecības attīstību, jaunās valsts

robežas atgrieza Rīgu no viņas aizmugures un beidzot kara darbī-
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ba, kas norisinājās ap Rīgu> slimības un. mēris nenāca Rīgas atplauk-

šanai par labu.

Bet tikko pēc Rīgas iekarošanas 1622. gadā nolīgst pamieru ar

poļiem, sākas Rīgas atdzimšana, ko sevišķi sekmē holandieši, kuru

tirgotāji un kapitāli pilnīgi pārvalda Rīgas' tirgu. Lai gan ho-

landiešu kapitāls nomāc pašu Rīgas kapitālu, un pat karalis Gustavs

Ādolfs nosauc Rīgas tirgotājus par holandiešu aģentiem, tomēr šis

holandiešu kapitāls ir tas, kas atdzīvina īsā laikā Rīgas tirdznie-

cību un nostiprina Rīgas stāvokli.

Rīgas tirgotāju svarīgākās rūpes ir, lai monopolizētu sa-

vās rokās starpniecību starp holandiešiem un krieviem, poļiem un

leišiem un tiem neļautu uzņemt tiešus sakarus.

Šis starpniecības monopols Rīgā pastāv jau agrāk, bet tagad tā

to sāk izkopt līdz pēdējām konsekvencēm. Preces no vietējiem ie-

dzīvotājiem, kā arī poļiem, leišiem, un krieviem, drīkst iepirkt tikai

Rīgas namnieki. Tikķo kāda strūga pa Daugavu nonāk lejā, tad

to apskata sevišķa komisija un nosaka cenu, par kādu šī prece pār-
dodama. Nav pat brīv preci pārdot kam vēlas, bet tā jāpārdod

„kundēm", t. i. jāizraugās no Rīgas tirgotājiem viens, kuru tad

sauc par saimnieku, un tikai tam preces varēja nodot. Sevišķi tās

preces, kas Rīgā ienāca zemes ceļā, katrs vietējais vai leitis varēja
nodot tikai savam saimniekam, saņemot no tā parasti pat
ne naudā, bet precēs, ko bieži šis saimnieks deva uz parāda.

Rīgā nodibinājās vesela grupa tirgotāju: zemnieku tirgotāji,

kurus latvieši vienkārši sauca par namniekiem, kas speciāli nodarbo-

jās tikai ar šādu tirdzniecību, un zemnieks, kas uz laukiem bija pie-
saistīts' pie zināma muižnieka, iebraucot Rīgā, bija piesaistīts pie zi-

nāma tirgotāja, kam vienīgi viņš varēja nodot savas mantas, un caur

ko viņš varēja iepirkt nepieciešamās preces. Šī kārtība Rīgā pa-

stāv vēl līdz 19. g. simtenim.

Kopā ar starpniecības monopolu Rīgas eksportam nodotās pre-

ces arī šķiro, un šo darbu veic latvļiešu mērotāju un šķirotāju amati:

sāls nesēji, liģeri, kaņepāju kūlēji un alus nesēji, caur kuru rokām

iet viss tranzīta un vairuma preču transports, šķirošana un uzgla-
bāšana.

Kādi preču daudzumi gāja caur redzams jau no labības

eksporta. No Rīgas izveda kviešus, rudzus, miežus un auzas. Vis-

lielākais ir rudzu eksports. No 1630. g. līdz 1656. gadam, kad nāk

krievu iebrukums Vidzemē un labības eksports sabrūk, no Rīgas
izved gadā caurmērā ap 3.500 lāstu rudzu, lāstā rēķinot 45 pūri, pāri

par 500 lāstu kviešu, lāstā 48 pūri, 1100 lāstu miežu, pa 60 pūriem

lāstā, un pāri par 500 lāstiem auzu, pa 60 pūriem lāstā. Atsevišķos

gados labības izvedumi stipri mainās, piem., 1639. gadā izvests 1.094

lāstu kviešu, 3,934 lāstu rudzu, 2400 lāstu miežu un 895 lāsti auzu,

turpretim 1642. gadā tikai 130 lāstu kviešu, 220 lāstu rudzu, 200 lai-

stu miežu un 110 lāstu auzu. Maksimālais kviešu izvedums laikā

no 1634.—1656. g. ir 1100 lāstu 1638. gadā, minimālais 81 lāsts 1643.

gadā. Gadu, kad rudzu izvests zem 1000 lāstiem, ir maz, tādi ir ti-

kai 1642. gads ar 220 lāstiem, 1648. gads ar 357. lāstiem. Maz arī ir

gadu, kad izvests no 1000—3000 lāstu rudzu, tādi ir 1634. gads ar

1682 lāstiem, 1641. g. ar 1900 lāstiem, 1649. g. ar 1465 lāstiem, 1638. g.
ar 2920 1650. gi 2624 lāstiem. Pārējos gados ir izvests pāri
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par 3000 lāstiem, pie kam pāri par 5000 lāstiem izvests: 1636. g.

5,500 lāstu, 1644. g. 7,110 lāstu,, 1651. gadā 9,003 lāsti un 1652. g.

13,670 lāstu. Miežu izvedumi vismazākie ir 1648. g., kad nav nemaz

izvesti mieži, bet zem 1000 lāstiem tie ir 1634, 1636, 1648, 1649,

1650. g., kā arī sākot ar 1653. gadu līdz 1680. gadam. Pārējos gados

tie ir no 1000—1800 lāstu, un tikai 1639. gadā izvests 2,400 lāstu. Auzu

izvedums ir svārstīgs un 1000 lāstus pārsniedz tikai 1634. gadā ar

1528 lāstiem, 1637. g. ar 1,034 lāstiem un 1638. g. ar 2,010 lāstiem*

Šie skaitļi mums raksturo Rīgas saimnieciskās dzīves uzplau-

kumu zviedru valdīšanas sākumā līdz krievu 1656. g. iebrukumam.

Rīgai izdevās šai laikā nostiprināt savu izcilo stāvokli labības tirdz-

niecībā un novirzīt krievu un Lietuvas labības eksportu caur Rīgu.

Un kopā ar to redzams tas lielais posts, ko visai zemei un se-

višķi Rīgas tirdzniecībai nesa krievu uzbrukums. No 1656. līdz

1661. gadam Rīgas labības izvedumi galīgi apstājās, zeme nav spē-

jīga iztikt ar savu labību un arī labības ievedumi no Krievijas un

Lietuvas apstājušies. Tad 1662. gadā atjaunojās rudzu eksports ar

2067 lāstiem, 1664. gadā tam, pievienojās nelielie miežu izvedumi.

Krievu 1656. gada kara ietekme turpinājās līdz 1674. gadam,

kad labības eksports, ne tikai atjaunojās priekškara apmēros, bet

to pat stipri pārsniedz* Sevišķi tas sakāms par rudzu un miežu eks-

portu, auzu eksports arī tuvojas 17. g. s. otrā ceturkšņa izvedu-

miem bet kviešu eksports, kas Rīgā ienāca tikai kā tranzitprece, ir

niecīgs.

Rudzu izvedums dažos gados pārsniedz pat 10.000 lāstu, tā

1681. gadā izvests 11,026 lāstu, 1693. g. 17,244 lāstu, 1694. g. pat
29,655 lāstu un 1695. gadā 13,895 lāstu. Pēdējie cipari gan radušies

tādēļ, ka rudzi iepriekšējos gados nav no ostas izlaisti un Rīgā
krātas rezerves. Tas mums rāda to jauno Rīgas tirdzniecības uz-

plaukuma laiku, kas Rīgā ir 17. gadu simteņa pēdējā ceturksnī, kas

lielā mērā saistāms ar izdarīto muižu redukciju.

Rīgas labības tirdzniecību zviedru laikos raksturo sekojoša la-

bības izvedumu tabele, kuru šeit ar doc, E. Dunsdorfa laipno at-

ļauju šeit ievietojam:

Rīgas labības eksports no 1634 — 1700 gadam lāstos

Lāsts kviešu 48 pūri, lāsts rudzu 45 puri, lāsts miežu un auzu 60 pūri

K.icii Rudu Miri, Aulu G.d. Kvieii Rudu Mirti Auu
(Mi Kvirl. MMI l Mi Kvirii Radu Autu

1634

1636

1637

1638

1639

1640

1641

1642

1643

1644

1645

1646

1647

1648

1649

1650

1651

150

875

1.100

1,094

560

380

130

81

144

1,682

5,500

3,000

2.920

3,934

3,540

1.900

220

4,120

7,110

3,760

3,480

3,620

357

1,465

2,624

9,003

492

600

1,240

1,670

2,400

1,400

1,300

210

1,214

1,585

1,810

1,720

1.168

1,528

900

1,0(4

2.010

895

750

650

110

280

790

970

925

29u

54

243

313

913

1652

1653

1654

1655

1656

1657

1658

1659

1660

1661

1662

1663

1664

1665

1666

1667

1668

835

■172

213

1(16

16

199

30

0,670

3,700

3.348

4.178

210

10

36

391

2,067

2,185

573

1,040

840

754

1.738

1,145

884

504

480

65

5

38-1

651

3C8

257

36

9

1669

1670

1671

1672

1673

1674

1675

1676

1677

1678

1679

1680

1681

1682

1683

1684

1685

4

3

1

1

15

58

32

(1

103

102

113

34u

256

21X1

45

»1

2,146 194

2,298 160

2,065

1,2251 214

1.572

2,541 ļ 872

5,6321 571

4,734

5,360| 132

1,289

5,992 418

6.892 1,248

11.026 1,257

8,768 1,295

8.019 2.553

5.610 1,757

6,991

126

115

102

66

16

1686

1687

1688

1689

1690

1691

1692

1693

1694

1695

16%

1697

1698

1699

1700

:i4

15

78

31

179

118

48

83

250

992

8

40

3

739

4.827

-

5,235

-

17,244

29,655

13.895

4300

5.035

6.428

9,585
40

508

5,887

6,332

6.384

1,315

3,724

5,525

884

736

1,044

198

1.109

805

1,596

461

417

603

440

17

254

812

M
261

172

136

288

149

216

362

668

520

883

594

685

98

3 328

38

201

378

124

430

69

18

184

201

92

41

1 63

334

674

815

12331

1,011

405

422

498

1,059

4

16

2

29



336

Bet Rīga eksportē ne tikai labību. Otrs Rīgas tirdzniecības dzīvī-

bas nervs bija šķiedrvielas. Visvairāk 17. g. s. no Rīgas izved,

kaņepājus. Ap 1640. gadu kaņepāju eksports gadā ir ap 45.000 bir-

kavu, ap 1650. gadu vidējais gada eksports ir ap 65.000 birkavu. Tā-

pat kā labības eksports, arī pēc krievu uzbrukuma noslīd kaņepāju

eksports, lai gan ne tik pamatīgi kā labības eksports, un laikā no

1660.—1667. g. vidējais gada izvedums paliek ap 10.000 birkavu. Tad

tas atkal pieaug, un ap 1695. gadu vidējais kaņepāju eksports ir ap

68.000 birkavu. Vislielākie linu izvedumi ir laikā no 1636. g. līdz

1650. gadam, kad vietējais Vidzemes linu eksports no 1644.—1651. g.

sasniedz caurmērā 15,000 birkavu gadā, bet leišu linu eksports tai

pašā laikā ir 33,000 birkavu* Arī linu izvedumi pēc 1656. gada no-

krīt, bet vairs no jauna nepaceļas tik augstu, un laikā no 1684.—1691.

gadam, kad linu eksports vislielākais, vidējais gada eksports ir tikai

ap 8000 birkavu Vidzemes un 8000 birkavu leišu linu. Linsēklu

izvedums sēklai ir stipri konstants, un to vidējais gada eksports

priekš 1656. gada ir ap 30,000 mucas, pēc kara tas noslīd uz 20,000
mucām un laikā no 1618.—1675. gadam pat līdz 15,000 mucām, bet

no 1684. gada līdz 1700. gadam vidējais linsēklu eksports ir atkal

ap 30,000 mucu. Linsēklu eksports techniskām vajadzībām ap

1640. g. ir apm. 14,000 mucu gadā, tad tas 1660. gadā noslīd līdz

4000 mucām, tad sāk augt un gadu simteņa beigās ir ap 40,000

mucu gadā. Vēl lielāks lūzums 1656. gadā ir kaņepju sēklu eks-

ports: ap 1650. g. tas ir ap 90,000 mucu gadā, ap 1660. g. tikai ap 1000

mucu, tad strauji pieaug un gadu simta beigu gados ir ap 122,000

mucu gadā.

Bija vēl divi svarīgi eksporta artiķeļi: pelni un mucu malka, ko

lielā vairumā eksportēja no Rīgas. No importa precēm svarīgākā
ir sāls, ko Rīga normālos laikos ieved ap 5000 lāstu gadā un arī

vairāk. Tad nāk siļķes, ko laikā no 1644.—1651. gadam ieved ap

1,200 lāstu gadā, vēlāķ, 17.t gadu simteņa beigās caurmērā gadā ieve-

dums ir ap 500 lāstu.

Daudz Rīgā tika ievests ārzemju vīnu».

Pārskatot datus par Rīgas eksportu un importu, un salīdzinot

tos ar citu pilsētu, — Talinas un Karaļauču skaitļiem, mēs redzam to

lielo nozīmi, kāda Rīgai 17. g. s. Baltijas jūrā, un tad mums ir

saprotamas Rīgas lielās rūpes par savu tirdzniecību. Ar to arī iz-

skaidrojas tā lielā vērība, ķas jau Gustava Ādolfa privilēģijās vel-

tīta Rīgas tirdzniecībai, kā arī tas, ka Rīga nerimst sūtīt uz Stok-

holmu savus delegātus, kā arī lūgumus, un gandrīz visos tajos sva-

rīgākais punkts ir Rīgas tirdzniecības nodrošināšana un viņas at-

brīvošana no liekiem šķēršļiem un nodevām.

Ciešā sakarā ar tirdzniecību ir kuģniecība. Rīgas kuģniecībā
17. g. s., tāpat kā tirdzniecībā dominē holandieši. No 239 kuģiem,
kas iebraukuši 1639. gadā Rīgas ostā, Holandes un frīzu kuģu ir

151, angļu 11, dāņu 11, norvēģu 3, vācu 36, zviedru un zviedru pro-
vinču 20, dažādu 6. Rīgu 1652. gadā apmeklējuši 405 kuģi, no ku-

riem holandiešu un frīzu 223, angļu 18, dāņu 21, norvēģu 5, vācu

92, zviedru 29, Kurzemes 4, dažādu 11.

Holandieši sīvā cīņā ar Hanzu jau 16. gadu simtenī sagrābj Rī-

gas tirgu, un arī 17. gadu simtenī Rīgu no savām rokām neizlaiž.

Pašu rīdzinieku piedalīšanās kuģniecībā ir niecīga.
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Rīgas kopējais un labības eksports 17 g.s.

Gustava Ādolfa spēcīgo un enerģisko darbību pārtrauc 1632. g.

viņa nāve, kaujā pie Licenas. Zviedriju tas bija paspējis pārvērst

par spēcīgu lielvalsti, kurai tagad piederēja ne tikai Baltijas rie-

tumu, bet arī lielākā daļa no austrumu piekrastes, sākot ar Somiju,

Ingermanlande, Igaunija un Vidzeme līdz Rīgai, kā arī Vācijā Po-

merānijas piekraste*

Zviedrijas troni manto Gustava Ādolfa meita Kristīne (1632—

1654), kurai, Gustavam Ādolfam krītot, ir tikai seši gadi. Faktiskais

valdnieks ir lielais Zviedrijas kanclers Akselis Oksensterna, kas tur-

pina Gustava Ādolfa darbu un kam kā ar kara darbību, tā arī di-

plomātiju izdodas nostiprināt Gustava Ādolfa iekarojumus un tos

pat paplašināt.

Rīgu šai laikā kara darbība ķer maz. Nejaušo Bota iebrukumu

Vidzemē 1639. g. likvidē ļoti ātri. Rīgas labklājība aug, un zviedru

valdība sāk lielāku vērību piegriezt Rīgas iekšējo lietu kārtošanai.

Rīgas pārvalde vēl turas stipri pie patriarchālās kārtības un veca-

jām paražām, iekšējo kārtību nosaka nepilnīgas namnieku runas,

un tādēļ arī rodas ļoti daudz nesaprašanās, kas beigu beigās nonāk

līdz Zviedrijas karalim. No šīm lietām atzīmēsim, starp citu, zvej-
niecības lietu nokārtošanu Daugavā 1646. gadā. Daugavas lejas gar
lā zvejniecība piederēja vecos laikos Rīgai un arī ordenim Mīl-

grāvja un Daugavgrīvas rajonā. Ordeņa ūdeņus mantoja vēlāk

Kurzemes hercogs. Arī pilij bija savs zvejas rajons Daugavā. Strīdi

par zveju vadiem un lomiem turpinājās, un 1646. g. zviedru valdība

izdod rīkojumu par zvejniecības rēgulēšanu Daugavā. Rīgai paliek
viņas līdzšinējie vadi: 1) Kliņķim un Kankeļim ir viens loms un

divi vadi, 2) Žagaram pie „Būßenschūttesu" salas ir viens loms un

viens vads, 3) Žagaram pie Sēmes salas ir loms un divi vadi, 4) Bur-

kānam, Ķīsim un Balodim, agrāk Bitītēm, ir pie Kitjeļu salas viens

loms un trīļs vadi, 5) Butānam pie Velna salas ir viens loms un viens

vads, 6) Dupēnam pie Stūra salas ir viens loms un viens vads, 7)
Sīkstam pie Sīksta salas viens loms un viens vads, 8) Barānam pie
Kaļķa cepļa viens loms un viens vads, 9) Cumpam un Jankam vai

Ivilkem no Katlakalna ir divi lomi un viens vads, 10) Ķiļķēnam
kopā ar Kronšteina Doles zemniekiem, zem Rumbulas ir viens loms



338

un katram viens vads, 11) Godelam ir viens loms un viens vads,

12) Mestra salai viens loms un viens vads.

Jumpravmuižai ir četri lomi un divi vadi; viens loms pie mui-

žas, otrs Šnerdepa lejpus muižas, trešais pret Bellēm, ceturtais pret
Velna salu. Pirmais Areiņa vads vai Rizinas, otrs Evuša vai Pi-

kurba, pie Velna salas. Birģermeistaram Kotijem ir vads pret savu

salu.

Bijušie Kurzemes hercoga lomi ir tagad karaļa. Septiņi vadi ir

Daugavgrīvas jaunajā cietoksnī: 1) kroņa vads Stores lomā, 2) Sale-

nieku divi vadi, 3) Bukerniekiem viens, 4) obristam Bergam vai

Uraderam Stores loms un trīs vadi, 5) Olavam viens, 6) vecajam

Jirgenam viens jaunā lomā.

Daugavgrīvā deviņi vadi, Mazekelam, Vidzekelam un Beņķaga-
lam katram viens loms, un katrā trīs vadi; bez tam tiem ir Jaunais

loms pie Mestru salas.

Pilij ir vecais vads pie Ādama Parena un pie pašas pils lašu

vads.

Vadu garums nedrīkst būt lielāks par 200 asīm, un jāpaliek

upei brīvai 200 asu platumā.

Bez daudziem sīkiem rīkojumiem Rīga karalienes Kristīnes lai-

kā sastāda arī policijas noteikumus, kas rēgulē Rīgas iekšējo dzīvi.

Rīga zviedru laikos



Laiks, kad sastādīts šis krājums, nav minēts, bet pašos policijas
noteikumos ir minēts par uzticības zvērestu karalienei Kristīnei, bez

tam 1662. gadā, kad karalis uzdod Rīgai sakopot un iesniegt visas

pilsētas privilēģijas, tas uzdod arī sakopot un publicēt policijas no-

teikumus, kā tas jau bijis karalienes Kristīnes laikā. Tā tad poli-

cijas noteikumi publicēti karalienes Kristīnes laikā. Par viņu sako-

pošanas gadu min 1632., 1652. un 1662. gadu. Pirmais gads atkrīt,

jo noteikumos minēts kāds 1636. gada rīkojums, arī 1662. gads at-

krīt, jo tas atrodas ārpus Kristīnes valdīšanas laika, un paliek tikai

1652. gads, uz ko aizrāda kādā vietā arī pats policijas noteikumu

teksts.

Tā tad šos noteikumus mēs varam apzīmēt par 1652. g. Rīgas

policijas noteikumiem.

Kad 1662. gadā karalis pieprasīja iesūtīt jaunus policijas no-

teikumus, tad Rīga aprobežojās ar to, ka pierakstīja klāt dažus jau-

nus noteikumus, piem., par jaunbūvēto pilsētas ūdens vadu, un tādā

veidā to iesūtīja karalim. Tādā papildinātā veidā tas arī uzglabā-

jies Rīgas archīvos.

Vairāk reiz paceļas jautājums par šo policijas' noteikumu pār-
strādāšanu un apstiprināšanu, bet arvienu lieta apgulstas, un spēkā

paliek vecie 1652. gada noteikumi, un Rīgas rāte, nosūtot 1728. gadā
28. maijā krievu valdības konfirmācijai Rīgas pilsētas tiesību no-

rakstus, pavadrakstā ziņo, ka bez šiem likumiem Rīgā esot spēkā
namnieku runas, amatu statūti, policijas noteikumi un citi notei-

kumi, kuru norakstīšana prasītu daudz laika, un tādēļ tie nav pie-
vienoti.

Ar to arī 1728. gadā pie krievu valdības ir rēģistrēti šie 1652. g.

policijas noteikumi kā tādi, kam ir likuma spēks.

Un Rīgas rāte vēl 1748. gadā atsaucās uz šiem vilsaugstāki ap-

stiprinātiem policijas noteikumiem.

Savus fiskāļus Rīga 1730. g. un 1738. gadā nozvērina, ka tie rī-

kosies pēc šiem policijas noteikumiem.

Tā tad 1652. gadā sastādītie policijas noteikumi ir likumu krā-

jums, kas vada Rīgas iestādes līdz 18. gadu simteņa vidum.

Šo policijas noteikumu raibais liktenis un viņu ignorēšanas vie-

nīgais iemesls Rīgas tiesību vēsturē ir tas, ka tie cēlušies vēl tai lai-

kā, kad latviešu un vāciešu tiesības Rīgā bija vienādas un tos neva-

rēja izlietāt latviešu tiesību apkarošanai Rīgā.

Faktiski šie policijas noteikumi nav nekas cits, kā veco nam-

nieku runu un dažādu izdoto rīkojumu sakopojums, kas rēgulē Rīgas

iekšējo un administratīvo dzīvi.

Šāda sakopojuma nepieciešamība pastāvēja jau sen, jo trūcīgās
un nejaušās namnieku runas šo uzdevumu pildīt nevarēja, un at-

sevišķi rātes un valdības rīkojumi, kas papildināja namnieku runas,

nesakopotā veidā arī bija grūti pieietami.

Tādēļ arī šie 1652. gada policijas noteikumi neko jaunu neienes,
bet tikai sakopo sistēmatiski vienā krājumā Rīgā spēkā esošos li-

kumus un rīkojumus, kas rēgulē Rīgas iekšējo un administrātīvo

dzīvi.

339
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Karaļa pilsētas policijas noteikumi, kā tie

no agrākiem namnieku runu noteikumiem, kā

arī vecu vecām paražām ir sakopoti un uzrak-

stīti (atreferējums).

ļ. Pilsētā pastāv tikai viena reliģija, t. i. Augsburgas 1530. g.

konfesija, un katra cita sekte un ticība,, kā jezuītu, tā žīdu Rīgā ir

aizliegta.

2. Garīgās lietas pārzina konsistorija kas sastāv no rātes lo-

cekļiem un garīdzniekiem viena birģermeistara vadībā. Patronāta

tiesības pieder vienīgi rātei*

3. Pilsēta atzīst Zviedrijas l karali par savu vienīgo valdnieku

un tam maksā rekognicijas naudas un sūta tam palīgā 300 karar

vīrusi Karaļa vietnieks Rīgā ir gubernātors.

4. No četriem birģermeistariem karalis izvēl savu burggrāfu,
kas tiesā muižniekus.

5. Kad birģermeistars vai kāds rātes loceklis nomirst, tad Mi-

ķeļos rāte viņa vietā kooptē citu. Tam jānodod rātei parastais zvē-

rests un jāpilda rātes lēmumi. Rāte var atcelt savus locekļus, kas

nepilda savus pienākumus un strādā pret pilsētas privilēģijām*- Rā-

tes lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Rātes locekļiem jāpaliek
uzticīgiem Zviedrijas karalim, jārūpējas, lai pilsētas brīvības, pri-

vilēģijas nepamazinātos, jārūpējas, lai bezpartējiski vienādu taisnī-

bu baudītu pilsētā kā bagātsl
,

tā nabags, kā zemas, tā augstas kār-

tas. Tas nedrīkst izpaust rātes lēmumus. Rātes locekļi strīdus sa-

vā starpā likvidē tajā pašā sēdē un tos nevar iznest .ārpus rātes zā-

les sēdēm. Tāpat arī nevienam rātes loceklim nedrīkst būt ļau-
nums pret otru. Pie tuvāko radinieku lietu izlemšanas rātes lo-

ceklis nevar piedalīties.

6. Rāte pārvalda pilsētas kanceleju, archīvu, dokumentus, pri-
vilēģijas, lēņu rakstus un citus rakstveida dokumentus. Tikai pilsē-
tas kancelejās ir tiesības rīkoties ar pilsētas zīmogu. Rakstus par

pilsētas ieņēmumiem un izdevumiem, kā arī par lēņiem kanceleja
var izsniegt tikai pēc tam, kad šāds raksts visai rātei nolasīts

priekšā.

7. Jurisdikcija. Augstākā vara visā pilsētā un zemes soģa ap-

gabalā pieder visai rātei. Nav neviena cita tiesneša Rīgā, kā tikai

rāte un no viņas vidus burggrāfs, kas spriež tiesu par visiem nam-4-

niekiem, namnieku piederīgiem, svešiem muižniekiem un vienkār-

šiem, izņemot garnizonu, kas atrodas zem gubernātora.

8. Rātes varai padoti visi namnieki, arī rātes locekļi un bir-

ģermeistari, pilsētas virsnieki un karavīri, tāpat visi svešnieki, kas

šeit uzturas, kā ari tie, kam savs pavards šeit iekurts, lai arī tas

atrastos nerēgulārā karaļa dienastā, izņemot karaļa karavīrus, kur

rus tomēr, ja tie nekārtības dara, var aizturēt un nodot pulka
tiesai.

Ja kāds rātes spriedumiem, un lēmumiem pretojas, tad to nodod

tiesai.

Ja kāds pret rātes gribu paceļ karogu* un sāk rīkoties ar zvanu

un bungām, vai arī sasauc sapulci sabiedriska miera traucēšanai, tas

samaksā to ar savu dzīvību. Ja nemiers izceļas starp namniekiem,
vai arī starp namniekiem un zaldātiem, un ja tiesnesis vai rātes lo-
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ceklis pavel būt miera, tad tas, kas šo mieru izjauc, samaksā to ar

savu dzīvību vai mantu.

9. Namnieku pārstāvji.
Namnieki ievēl 70 pārstāvjus: 40 Lielajā un 30 Mazajā ģildē,

starp kuriem ir arī abi eltermaņi. Eltermaņus vēl visa namnieku sai-

me, kas pie brālības pieder, no 70 vecajo vidus, un rāte tos ap-

stiprina. Ja kāds no vecajiem aiziet, tad viņa vietā brālība ievēl citu

no sešiem kandidātiem, kurus uzstāda vecajie. Tikai šiem. 70 pār-

stāvjiem ir tiesība apspriesties ar rāti visādās pilsētas lietās, izņe-
mot tiesu lietais, un ko šie vecājie kopā ar rātii nolemj, tas visai

pilsētai jāpilda.
Ja izrādās, ka rāte ir ar vienu ģildi par kādu priekšlikumu, bet

otra ģilde ir pretim tad tomēr otrai ģildei ir jāpadodas tam, ko

rāte un viena ģilde ir lēmušas.

Ja abas ģildes nostājas pret rāti, tad lietu nodod šķīrēju tiesai,
kurā ieiet 6 rātes un 6 ģildes locekļi. Sevišķi svarīgas lietas, kas

skar visus namniekus, nodod namnieku sapulcei; tie var vai nu

tūliņ piekrist, vai arī savus iebildumus celt 70 vfru kolēģijai. Bet

ko pēc tam; rāte kopā ar 70 vīriem nospriež, tas paliek spēkā.
Citas visas sanāksmes aizliegtas, arī vecajie nedrīķst bez rezir

dējošā birģermeistara atļaujas kopā sanākt, ne arī paši uz savu ini-

ciatīvu rātē ierasties. Ģildēm adresētas vēstules nodod un izlasa

rātes locekļu klātbūtnē.

10. Namnieku brīvības.

Visa pilsonība ir brīvi ļaudis, un tādēļ arī tie piedalās visu pri-

Dannensterna nams Marstaļu ielā



vilēģiju un brīvību izmantošanā. Namniekiem nav tiesības Rīgā

griezties pie citas tiesas, kā tikai rātes. Nevienu nevar uzņemt nam-

niekos, kas nav pierādījis ar dokumentiem savu dzimšanu kārtīgā

laulībā, kā arī savu godīgu uzvešanos un tādējādi cienīgu brīvo nam-

nieku kārtu iegūt. Ja kāds, kam ir nolikts termiņš, kurā tam sava

dzimšanas apliecība jāiesniedz, un tas to laikā neizdara, tad tas, vai

viņa galvinieki saņem sodu, un to pilsonībā nepielaiž līdz tam lai-

kam, kamēr tas šo dzimšanas apliecību iesniedz. Ja kādam nav

dzimšanas apliecības, tad tam jāierodas rātē un jāzvēr, ka tas ir go-

dīgi dzimis un ka tas apņemas savu dzimšanas apliecību noteikta

termiņā iesniegti Ja kāds pilsonības tiesības ir izmantojis gadu un

dienu, tad neviens to kā dzimtcilvēku nevar prasīt atpakaļ. Ja kāds

no pilsonības grib izstāties, tad tam jānomaksā nākošais nodoklis

un 10. daļa no mantas. Ja tas paliek pilsētā un joprojām tirgojas,
tad tam jāmaksā namnieka nodevas.

Nevienam, kas nav pilsētas namnieks,, nav tiesības turēt īpa-
šumā dzimtīpašumu, lai tas būtu nams, sēta, vai dārzs, tam jāmaksā

no šī dzimtīpašumā visas namnieku nodevas, tas ir padots pilsētas

jurisdikcijai un tam jānodod vēlāk pie nama ierakstīšanas arī nam-

nieka zvērests, kas skan tā: Šo namu, dzimīpašumu v. t. t,, kas uz

manu vārdu pierakstīts, es apsolos ne pārdot, ne nodot garīdzniecī-
bai vai svešiniekam.

Piezīme malā: Izvilkums no bīskapa Miķēļa un mestra Pleten-

berga privilēģijāmi 1500. g.: Visiem tiem, kas izmanto namnieku

pārtiku, vai nodarbojas ar amatu, jāiestājas ģilžu brālībās, ja to ne-

traucē godīga dzimuma trūkums.

11. Namnieku zvērests.

Visiem namniekiem iepriekš jāzvēr karalienei Kristīnei.

12. Par Rīgas cietoksni.

Rīgas pilsētas cietoksnis ar vaļņiem, mūriem, torņiem grāvjiem,

apcietinājumiem, sardzesnamiem un citām ārējām būvēm, tāpat kā

redutes ap priekšpilsētām, pieder Rīgas pilsētai, kas tos uztur kār-

tībā un labo; izņemot garnizonu, ko uztur karalis. Pilsēta sūta uz

vaļņiem parastās sardzes, dienu un nakti dežūrē kazarmās, tās uztur

kārtībā. Vārtu atslēgas atrodas pie pilsētas rāteskungiem un divi

vārtu rakstveži pieraksta visus svešus ienācējus Rīgā. Par cietok-

šņa labošanu rūpējas divi rātes iecelti būves kungi, par remontiem

tie apspriežas ar karaļa kvartīrmeistaru. Jau no senatnes noteikts,
ka pilsētā un turpmāk arī starpvaļņu apgabalā, var celt tikai mūra,
vai režģu būves namus; un pilsēta trūcīgiem, nāk palīgā ar materiā-

liem. Tāpat aizliegtas pie namiem visādas koka piebūvītes, staļļi
un būdas.

13. Par artilēriju.

Artilēriju, ieročus un municiju pārzina kara kungs, ko izvēl no

četriem birģermeistariem. Karogi un bungas glabājas, cik to vaja-

dzīgs, pie kvartālu kungiem. Lietuve (uzcelta 1604. gadā) jātur
kārtībā.

14. Pilsētas zaldāti.

Pilsētas zaldāti un kara kalpi, kopā ar pilsētas majoru, ūdens

kapteini, leitenantu un citiem virsniekiem atrodas pilsētas kara kun-

ga virsvadībā, tiem jāuzstāda sardzes pie rātes nama, pie pilsētas
vārtiem un uz upes. Algas tiem izmaksā kara kungs divu ģilžu
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vecajo klātbūtē, bet pieņem kara kungs viens pats. Nakts patru-
ļas sastādās kā no pilsētas kara kalpiem, tā arī naktssargiem.
Pilsētas zaldāts aiztur pie vārtiem visādas aizdomīgas preces un

tās nodod muitai, kā arī aizdomīgas personas. Abiem vārtu rakst-
vēžiem jānoklau-
šina ienācēji, no

kurienes tie nāk,
kā tos sauc, ar ko

tie nodarbojas,
kur tie pilsētā ap-

metīsies; tāpat
arī jāuzraksta zi-

ņojumi par ieve-
stām mantām un

saraksti jānodod
birģermeistaram

pie vārtu slēgša-
nas.

15. Namnie-

ku ieroči.

Kvartālu kun-

giem katru pus-

gadu jāpārbauda
namnieku ieroči,
kā miesas, tā ārē-

jie; 6 ādas spaiņi,
un sālītās vēršu

ādas. Jānoorga-
nizē jauno ļaužu
apmācība, sevišķi

šaušanā ar bisēm.
Siļķu brāķis Rīgā

16. Pilsētas ekonomijas.
Tā kā tagad zemessoģa apgabals ir sadalīts četrās kārtīgās eko-

nomijas: Godeles, Salas, Piņķu un Jumpravas muižu, tad tās zemes-

soģiem kārtīgi jāvizītē. Tāpat kārtīgi gada pārskats jānodod zemes-

soģim, pilsētas soģim* kasierim, tirgus kungam, amatu kungam,

dzirnavu, ūdens, kara un būves kungiem. Baznīcas, kas nesen

uzceltas zemessoģa apgabalā un kas apgādātas ar kārtīgiem

mācītājiem, garīdznieku senioram ar rātskungiem centīgi jāvizītē

un ļaudis jāpārbauda, kā viņi katķismu mācās, un cik daudz tie

dievbijībā pieauguši. No izlēņotām muižām, pļavām, dārziem un

citām zemēm kārtīgi iekasējamas nomas naudas, un ja vēl purvos
ir kādas vietas, kur namnieki grib apmesties, tad tās tiem var iz-

nomāt.

17. Par vispārējo pilsētas kasi.

Bez zemessoģa un citiem rēķiniem, ko pārzina tieši rāte, pilsē-
tas pārējie ienākumi, kā namnieķu nodokļi un muitas, ietek pilsētas
vispārējā kasē. Speciālā sarakstā kā tādi, kas atrodas vienīgi rātes

rīcībā, minēti: zemessoģa, pilsētas soģa, tirgus kunga, amatu kun-

ga, ienākumi no apģērbu un viesību noteikumiem, kvartālu kungu
ienākumi. Kā tādi, kas atrodas rātes un ģildēs vecajo kontrolē:

zemju ekonomijas, naudas kaltuves, vispārējie tirdzniecības, kara



kunga rēķini, artilērijas vispārējās kases, labības rēķini, baznīcu

un skolu, bāriņu, staļļu, Svētā gara konventa, baznīcas pārstāvju,

akcīzes rēķini.
18. Naudas kaltuve.

Kaltuvi pārrauga sevišķs kaltuves kungs, kam arī jāraugās, lai

pilsētā negrozītos nevērtīga nauda un pie zeltkaļiem nevērtīgs' zelts

un sudrabs.

19. Par visādiem politiskiem reglamentiem 1:

1. Par kāzām. 2. Krustībām. 3. Apģērbu. 4. Saderināšanos.

5. Tirgu. 6. Uguni, 7. Ozola kokiem. 8. Skolām un ģimnāziju.

10. Alus darīšanu. 11. Dzirnavām. 12. Zivju tirgu — ir atsevišķi no-

teikumi.

20. Par namnieku izlīgumiem ar rāti.

Ja starp komūnu un rāti rodas nesaprašanās, tad rāte no savas

puses izvēl 6 personas; 70 vīri vai arī visa komūna izvēl arī 6 per-

sonas un tiem par strīdus lietu jāvienojas* Ja nevar vienoties, tad

lietu nodod karaļa izšķiršanai, var nodot lietu arī kādas universi-

tātes izlemšanā.

2L Par nabagiem, kapitāliem un sērgu namiem.

Tā kā Jura hospitālis, kā arī pārējās patversmes nonākušas bē-

dīgā stāvoklī, un tur nav kārtības, tad pilsēta nolemj izstrādāt jau-

nus noteikumus šīm iestādēm.

22. Par labības krājumiem un noliktavām.

Lai nebūtu labība par naudu jāpērk un jāaiztur tirgotāju labī-

ba, pilsēta ierīkojusi savu labības noliktavu, kur jānober tā labība,

kas' paliek pāri pilsētas ekonomijas un tur jāuzkrāj krājumi, vienam

gadam un vienai dienai. Arī ģildēm saviem locekļiem jāsagādā
šī rezerve un tāpat arī atsevišķiem' namsaimniekiem* Tirgoties ar

labību Rīgā drīkst tikai vietējie namnieki.

23. Par ģildēm un amatiem.

Šai paragrāfā vispirms ir noteikumi par Lielo ģildi, kur ietilpst
visādas tirgotāju cunftes, aptiekāru, zeltkaļu un gleznotāju cunftes

un t. t* Tirgotāju cunftei jārūpējas par pareizu mēru un svaru, tā

jāaizsargā no svešu elementu iejaukšanās, kā piem., drēbnieki ne-

drīkst pārdot drēbi olektīm, zīda tirgotāji nedrīkst pārdot vilnas

drēbi, vilnas drēbes tirgotāji zīdu, nevienam tirgotājam nav brīv

turēt vairāk kā divas pārdotavas. Zeltkaļi nedrīkst misiņa un va-

ra rotas lietas, kā rokas sprādzes, gredzenus, jostas, pogas un citas

grezni izstrādāt un tās apzeltīt, nedrīkst glāzes un citus neīstus ak-

meņus pārdot par īstiem, nedrīkst tukšas ķēdes un gredzenus vai ci-

tas lietas taisīt. Gleznotāji pieder pie Lielās ģildes, tie var gleznot

ainavas, bet tiem jāatsakās no sienu krāsošanas un balsināšanas.

Alus darīšana atļauta Lielās ģildes locekļiem, un visi, kas grib alu

darīt, ieiet sevišķā alus darītāju cunftē. Citiem pārējiem alus da-

rīšana aizliegta. Nevācu alus darītāji paliek savā cunftē, bet tie

jānozvērina*
Pie Mazās ģildes pieder vispārīgi visi amatnieki, tā ka pie šīs

ģildes pieder: drēbnieķi, kurpnieki, rupjie un smalkie kalēji, nažu

kalēji un varkaļi, audēji, maiznieki, kannu lējēji, vara lējēji,
namdari, krāsotāji, bārddziņi, pirtnieki, miesnieki, cepuru taisītāji,

cepuru vēlēji, siksnu taisītāji, seglinieki, piešu taisītāji, zobenu ka-

lēji, mucinieki, mūzikanti, adatu taisītāji, saktu kalēji, skārdnieki,
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cimdu taisītāji, gaļas pārdevēji, pavāri, pērļu rotu gatavotāji, zvej-

nieki, alus un sāls nesēji, liģeri, kaņepāju kūlēji, smalkādas minēji,

ādmiņi, korduanmeistari, galdnieki, tēlu un akmeņu cirtēji, kaprači,
stiklotāji, podnieki, virpotāji, rakstveži), ratnieki, virvju vijēji un

citi.

Jāatceļ lielās iepirkšanās' naudas un lielie mielasti, un labāk šo

naudu izlietot rudzu iepirkšanai. Tā kā amatam ir zelta pamats,
tad amatniekiem nav jāmaisās svešās padarīšanās, un tiem aiz-

liegts ar alu tirgoties, turpretim tiem brīv kā uz: vietas, tā arī ār-

pus pilsētas iepirkt mantas, kas viņu darbam, vajadzīgas, kā arī tās

pārdot. Pilsētā nav ciešami tādi nekvalificēti amatnieki „zaķi", kas

strādā ārpus amata, kā arī sveši amatnieki.

Tāpat kā 1548. gadā Vācijas policijas noteikumos, arī šeit linu

vēveru, balbieru, ganu, melderu, muitnieku un mūzikantu bērnus

nedrīkst atteikties uzņemt amatā. Tie uz priekšu uzņemami amatos,

tāpat arī priekšpilsētas nevācu bērnus, kad tie savu amatu kārtīgi

izmācījušies un pa svešām zemēm ceļojuši, tad neviens amats ne-

drīkst atteikties tos uzņemt.

24. Svešnieku tirgošanās un Jāņu tirgus.
Lai novērstu svešu tirgotāju iejaukšanos Rīgas tirgotāju darbā,

noliegts svešiem tirgotājiem tirgoties ar svešiem, un holandieši, krie-

vi, leiši, vidzemnieki un kurzemnieki var tirgoties tikai ar Rīgas
namniekiemi. Brīva tirgošanās visiem ir atļauta Jāņu tirgū no 20.

jūnija līdz 10. jūlijam, bet uz tirgu atvestās un pārpalikušās mantas

jāpārdod vietējiem namniekiem.

Reiterna nams Marstaļu ielā



25. Monopoli.

Aizliegti visādi monopoli un sabiedrības, kas monopolizē zi-

nāmu tirdzniecības nozari un paceļ preču cenas. Izņēmums ir tikai

ar krievu* zemnieku un leišu tirgotājiem, kuru lietās; citiem naiv brīv

iemaisīties.

26. Preču viltošana.

Lai novērstu preču viltošanu, tad zvērināts šķirotājs apskata

un sašķiro visus linus, kaņepājus, pelnus, taukus, vasku, sviestu,

siļķes, apiņus un citas lietas, kas tirgū parādās, un tās nešķirotas ne-

drīkst pārdot.
27. Par svariem.

Nevienu preci nedrīkst bez svēršanas uz pilsētas svariem pār-

dot. Svari, mēri jātur kārtībā.

28. Par mākleriem.

Tirdzniecības atvieglošanai Rīgā nodibina sevišķu mākleru

amatu, kam visi darījumi jāieraksta grāmatās.

29. Par šķirotājiem,
30. Par bankrotētajiem.

Bankrotētājus atceļ no visiem amatiem un soda līdzīgi zagļiem.

31. Par nabagiem un blandoņiem
Tā kā jauni puiši un sievietes negribot strādāt un apkārt blan-

dās, tad nevienam: nav tiesības pieturēt šādas personas ilgāki kā

astoņas dienas. Nevienam nav brīv nabagot, kā tikai tiem vājiem,

slimiem un večiem, kas dabūjuši Jura hospitāļa atļauju un zīmi pār
krūtīm. Tos, kas ir tik vāji, ķā nevar mājas apstaigāt un pie baznī-

cas stāvēt, ievieto Jura hospitālī.

Tirgos nav pielaižami čigāni, izkliedzēji un pūšļotāji. Pie ār-

stēšanas pielaiž tikai tos, kas šo amatu mācījušies un kas var no-

likt eksāmenu.

Aizliegts uzstāties svešiem: komēdiantiem, leļļu dancinātājiem,

lāču dīdītājiem* paukotājiem un citiem, aktieriem ar tādiem priekš-

nesumiem, kas var jaunatni samaitāt.

32. Kuģi un važoņi.
Pilsēta rūpējas, lai būtu pietiekoši daudz laivu pārcelša-

nai pār Daugavu un preču pārvadāšanai, sevišķi Katlakalnā, pie

Torņa un Jura muižā, tāpat arī lai ceļotājiem netrūktu labuvažoņu.
33. Par būvēm un citām lietām.

Pilsētai jābūvē un jātur kārtībā Rīdziņā galēras, kuģi un šalu-

pas kara gadījumam. Kuģi, kas ienāk ar precēm, jānovieto tā, ka

tie viens otru netraucē, un izkraušanas nauda nedrīkst būt par lielu.

34. Viesnīcas;

Viesnīcām ir jāizliek tāpat kā citās vietās izkārtnes, un pilsēta

atver viesnīcu Smilšu ielā. Latviešiem, kas dzīvo priekšpilsētās,

Pārdaugavā un salās, nav brīv atvērt viesnīcas, tie var dot nakts-

mājas, bet svešnieki tiem jāsūta pie vāciešiem.

35. Ģilžu mājas un Jaunais nams.

Pilsētā pastāv divas ģilžu mājas, kurās aicina pilsoņus, ja
rātei ir kas ziņojams, tāpat ja 70 eltermaņi un vecajie savus pado-
mus grib dot. Rāte vēlas, lai pilsoņi paliktu pie 1604. g. un 1616.

gada līgumiem un nesarīkotu nekādas kaktu un neatļautas sapul-

ces, kā tas nesen noticis vastlāvju laikā pie eltermaņa vēlēšanas.

Jauno namu bez rātes ziņas nedrīkst slēgt.
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35. Par personām, kuru gods aptraipīts.
Šādas personas abās ģildēs nav uzņemamas, bet nedrīkst sie-

vām viņu it kā priekšlaicīgu dzemdību dēļ aizliegt piedalīties līga-

vas dejā.

36. Par spēlēm, kautiņiem un žūpošanu.
Krodzniekiem dzērājus nav brīv pieturēt ilgāki par p. 10 vakarā,

spēļu parādi nav jāmaksā, bet pašus spēlētājus tiesā. Krogos darī-

jumus nav brīv slēgt, bet Melngalvju namam jābūt dienā vaļā, lai

tur tirgotāji savus darījumus varētu slēgt un iebaudīt glāzi alus.

38. Vastlāvji un maskošanās.

Bezdievīga maskošanas vastlāvjos un Triju kungu dienā aiz-

liegta.

39. Kalpu un kalpoņu algas.
Nama mātes nedrīkst atļaut kalponēm lepni ģērbties. Tā kā

daudzi jauni ļaudis sāk turēt par kaunu pie otra kalpot, tad uz-

priekšu neviens Rīgā nevar uzsākt savu uzņēmumu, ja tas nolikto

gadu skaitu nav nokalpojis un nav no šīs kalpošanas atsvabināts.

Jāuzmana arī latvieši, no kuriem daudzi izvairās no kalpošanas un

dzīvo kā algādži un putnu ķērēji v. t. t, Kalpiem atļauts arī viņu

kalpošanas laikā precēties.

40. Apvainojumi un paskvilas.

Apvainotāji un paskvilu rakstītāji jānodod tiesai.

41. Miers baznīcā un uz ielām.

Dievkalpojumos jāatturas sevišķi pa sprediķa laiku no pļāpā-
šanas un arī uz ielas nedrīkst trokšņot. Braukšanās pa ķāzām

noliegta un latviešu kalpiem noliegta skriešanās ar zirgiem, ra-

tiem un kamanām un tie parastos važoņu ratos nedrīkst lietot ap-
kaltus riteņus.

Sīkumu tirgus degšana 1871. g.
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42. Palaidnīgas sievietes pa naktīm saķer un no pilsētas iz-

raida.

43. Pirtis un pirtnieki.

Jāatver vairāķ pirtis, jārūpējas, lai tur neizplatītos lipīgas sli-

mības, un pirtniekiem uzmanīgi jārīkojas ar asiņu laišanu.

42. Par ielu tīrību.

ledzīvotājiem katru vakaru sava iela jānotīra un mēslus ne-

drīkst izgāzt, kā līdz šim, rātes laukumā, bet tie jāizved no pilsētas.
Nav brīv arī mēslus gāzt Daugavā un Rīdziņā; tur lai būtu tīrs

ūdens un tās nepiesērētu. Kuģinieki nedrīkst, balastu gāzt Daugavā.

45 Par Rīdziņu.
Tā kā Rīdziņu grib tīrīt un tajā dabūt svaigu ūdeni, tad tur

nedrīkst gāzt netīrumus un to piemēslot.

46. Tā kā patlaban beidz ielikt ūdensvadus, tad dzeramo ūdeni

nedrīkst pardaudz izlietot visādām mazgāšanām.

47. Par tirgiem.
Katrai precei tirgi noteikti savā vietā:

Zivju tirgus atrodas pie Šāļu vārtiem pa labi, un tur ir uzcelti

sevišķi zivju galdi; kurpnieki pārdod savus ražojumus pa kreisi no

Šāļu vārtiem, saldumus pārdod starpvalnīi pie Šāļu vārtiem. Saknes

pārdod pie bastiona, kur arī atrodas veģu un maizes būdas. Pod-

nieki tirgojas pie Grēcinieku vārtiem. Malkas un siena tirgus at-

rodas starp Peldu un Grēcinieku vārtiem,, lopu tirgus starp Peldu

un Mārstaļu vārtiem, zirgu tirgus paliek vecā vietā pie Jaunajiem
vārtiem un siļķu krasta. Sievas, kas tirgojas ar augļiem kā citro-

niem, pomerančiem, kastaņiem, valriekstiem, āboļiem un bumbie-

riem, patur savu vietu pie Šāļu vārtiem, zivju tirgus stūrī. Linu

audeklus, dzijas un tamlīdzīgas lietas pārdod vecajā zivju tirgū.
Cūkas nedrīkst uz ielām laist un tās jāiesloga; ja cūka parādās

cietoksnī un uz vaļņiem, tad to brīv nošaut. Namnieki lūgti govīm
uzcelt šķūņus ārpilsētā, lai tās šo karaļa pilsētu vairs nepiemēslotu.

49. Zvejošana stāvošos ūdeņos un cietokšņa grāvjos pilnīgi no-

liegta.

50. Par medīšanu.

Zemessoģa apgabalā drīkst medīt tikai pilsētas medinieki; ne-

drīkst medīt perēšanas laikā un pavasarī.

51. Par bruģiem un tiltiem.

Nedrīkst bojāt bruģi, tiltus, koka laipas priekšpilsētās, kā arī

dambjus, slūžas un dārzu žogus, bet tie centīgi jālabo.
52. Par Daugavas tīrīšanu.

<

Kā no šī atreferējuma redzams, šie policijas noteikumi aptver
ļoti plašas Rīgas dzīves nozares, un šie noteikumi ļoti labi raksturo
toreizējo Rīgas dzīvi, kā arī Rīgas administrātīvo iekārtu un rātes

un ģilžu attiecības.

Arī latviešu un vāciešu attiecības šai laikmetā, kas vēl balstās
uz vecām tradīcijām, ir pilnīgi skaidras. Latviešu amati visi ir ie-
skaitīti Mazajā ģilde, un pat ārpilsētas latviešiem ir tiesības iestā-
ties kaut kurā amatā Vienīgie ierobežojumi ir priekšpilsētu latvie-
šiem, bet aprobežojumi ir arī priekšpilsētas vāciešiem, sevišķi tirgo-
šanā un alus darīšana. Aprobežojumam ārpilsētas latviešiem šais no-

teikumos, pieturēt svešus cilvēkus, varēja būt arī citādi motīvi, kam
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ar nacionalitāti nav nekādu sakaru, un 1680. gadā šo aizliegumu

atceļ.
Ar šo noteikumu izdošanu Rīgas dzīvē rodas zināma skaidrība,

un ir pilnīgi saprotams, kādēļ arī nozvērinot Rīgas fiskālus 1730.

un 1738. g., tiem uzdod turēties pie šiem noteikumiem kā pamata
normām.

Karalienes Kristīnes pēdējie valdīšanas gadi nebija veiksmīgi.

Tauta bija neapmierināta kā ar Kristīnes mazo interesi par valsts

lietām, tā arī ar viņas simpātijām katoļiem. Beidzot nonāk tik

tālu, ka 1654. gadā Kristīne ir spiesta atteikties no troņa un nodot

valdību Kārlim X, Gustava Ādolfa māsas dēlam. Bet atkal paceļas
strīdi par Zviedrijas troni, un Sigismunda 111 dēli, kā Vasas tiešie

pēcnācēji, paceļ savas pretenzijas uz Zviedrijas troni. Šīs pretenzi-

jas noved pie jauna zviedru poļu kara, kurā Kārlis X gūst spīdošu

uzvaru, bet tad, kad uzvara jau ir rokā, apstākļi sarežģījās, un karā

iejaucās Krievijas cars Aleksejs. Ar milzīgu karaspēku tas; 1656. g.
iebrūk Livonijā, un niecīgie zviedru spēki, kas toreiz atrodas Livo-

nijā, nav spējīgi šo karaspēku aizturēt* Krīt krievu rokās Daugav-

pils, Koknese, vēlāk arī Tērbata, un krievu vilnis atveļas līdz Rīgai.

Rīga pārdzīvo grūtus brīžus, jo krievu uzbrukums pārsteidza Rīgu

nesagatavotu karam, un steidzīgi bija jāsaved kārtībā kā cietoksnis,
tā arī municija. Arī Rīgas garnizons bija niecīgs, un kopā ar pil-
sētniekiem Rīgas aizstāvju skaits bija tikai ap 5000 vīru. Pēc pa-
nākumiem pie Daugavpils un Kokneses cars ar savu karaspēku ie-
rodas pie Rīgas, un 1656. gada 19. augustā sākas Rīgas aplenkšana.
Krievi drīz vien uzstāda baterijas un sāk apšaudīt Rīgu; šī apšaudī-

šana, sākot ar 1. septembri, ir ļoti intensīva un nodara Rīgā prāvus

zaudējumus. Lai gan krieviem ir milzīgi spēki, tomēr tas visumā

nav apmācīts karaspēks, kas sevišķi cietokšņa aplenkšanas darbos

nav noderīģs.

Tā kā Rīgai visapkārt ir ūdeņi, tad arī paši aplenkšanas darbi

ir stipri apgrūtināti, un krievi uzbrukumam Rīgai izvēlas to pašu
ceļu, ko Gustavs Ādolfs, t. i. Smilšu un Jēkaba vārtu rajonu. Bet

Rīgas aplenkšana 1656. g.
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šis rajons zviedru laikā jau stipri vairāk nocietināts, un krievu tran-

šejas tikai pamazām virzās uz pilsētas vaļņu pusi. Cietoksnī sēž

zviedri, kam ir liela prakse kara lietās un kas nepalaiž garām gadī-

jumu, kur varētu doties pretuzbrukumā un jaukt aplencēju darbu.

Tādēļ arī aplenkšanas darbi nesekmējas, un techniskie šķēršļi ir tik

lieli, ka ar tiem līdzekļiem, kādi ir cara rīcībā, par Rīgas drīzu ie-

ņemšanu nav ko domāt. Tādēļ pēc kāda sekmīga rīdzinieku pret-
uzbrukuma krievi L oktobrī aiziet no Rīgas vaļņiem, un kad pienāk

ziņa par zviedru palīga spēku tuvošanos, cars 1656. gada 5. oktobrī

aiziet no Rīgas.

Rīgai tā tad izdevās atvairīt krievu uzbrukumu un ar to arī iz-

jaukt krievu lielos plānus, uz kuru reālizēšanu tie bija nopietni ga-

tavojušies un sapulcējuši milzīgu karaspēku; to atklātā laukā pār-

varēt zviedriem nav spēka, un paiet vairāki gadi pēc Rīgas ielenk-

šanas, kamēr zviedri atkal atdabū savās rokās visu Vidzemi.

Rīgas rātes kungiem šī Rīgas aizstāvēšana nesa lielu godu, un

karalis visus Rīgas rātes kungus ieceļ muižnieku kārtā, un vispārēji
zviedru laikā laba daļa no vecajām Rīgas ģimenēm iegūst muižnieku

kārtu.

Bet pašai Rīgai šis krievu iebrukums bija diezgan sāpīgs, un

viņa sekas mēs Rīgas saimnieciskā dzīvē jutām vēl ilgi, un tikai ap

1680. gadu Rīga atjauno savu veco stāvokli.

Krievu uzbrukumam sekoja mēris, kas izpostīja no jauna Vid-

zemi un kas smagi ķēra arī Rīgu un sevišķi Rīgas latviešus. Jāņa
draudzes mācītājs pēc kara sūdzas par savu materiālo stāvokli, jo

viņa ienākumi esot ārkārtīgi samazinājušies. Latvieši aplenkša-
nas laikā esot no priekšpilsētām sabēguši pilsētā, kur tiem bijis

jāmitinājas pagrabos un bēniņos, un tie esot sērgās tā izmiruši, ka

pat mājķalpotāji bijuši jāieved no citurienes. Bet tas nebija vie-

nīgais posts. Karoja ne tikai ar krieviem, bet arī ar poļiem, un tie

arī iebrūk Vidzemē un 1658. gadā veltīgi mēģina uzbrukt Rīgai.
Šie krievu un poļu kari galīgi sabojā Rīgas tirgu un pārtrauc Rīgas
tirgošanos ar leišiem, poļiem un krieviem, un Rīgas tirdzniecība

pārdzīvo dziļu krizi, un arī pēc 1661. gadā miera līguma ar krieviem,
Rīgas tirdzniecība atdzīvojās ļoti lēni.

Ja 1604. gadā komūnai izdevās iegūt sev labvēlīgāku stāvokli

un atcelt Severina kontraktu, tāpat 1616. gada 30. marta izlīgumā

ar rāti sev izkaulēt zināmus labumus, tad tomēr vecais strīds starp
rāti un ģildēm nav izšķirts un ģildes vēl arvienu cer sagrābt varu,

kā tas bija kalendāru nemieru laikā. Neskatoties uz* visiem izlīgu-
miem, strīdi starp rāti un ģildēm nemitās. Gustavs Ādolfs savās

1621. g. privilēģijās pie pilsētas ieņemšanas nemaz nepieskārās pil-
sētas iekšējai kārtībai un pilsētas konstitūcijai. Bet tā kā rātes

pozīcijas pie zviedru valdības vairs nebija tik spožas, kā tas bija
poļu laikā, un zviedri gribēja sadzīvot mierā kā ar rāti, tā arī ar

pilsētas komūnu, tad tiem sevišķas intereses vairs nebija atbalstīt

rāti viņas cīņā pret komūnu par varu Rīgā, pat otrādi — zināmos

gadījumos zviedru valdībai bija izdevīgāki nostāties komūnas un

ģilžu pusē pret rātes lielo varu.

Tikko zviedri ir kautcik nostiprinājušies Rīgā, ģildes iesāk savu

kara gājienu pret rāti un 1623. g. 30. maijā rātei iesniedz garu
sūdzību. Šī sūdzība sākas ar to, ka rāte graujot namnieku privilēģijas



no vecu veciem laikiem: jau no neatminamiem laikiem Rīgas nam-

nieki esot paraduši svētdienās sarīkot krustības, kāzas ar gājienu

uz baznīcu un no turienes atpakaļ uz ģildes namu, kur pēc tam no-

ticis mielasts un visādas glītas ceremonijas. Neilgi priekš pilsētas

ieņemšanas rāte, nesazinoties ar vecajiem, to atcēluši un tādējādi

pārkāpusi namnieku privilēģijas. Tālāk rāte neatļaujot tiem sa-

saukt ģildes namos komūnas sapulces, kur tie varētu pārrunāt vis-

pārējās un pilsētas labklājības lietas.

Kad komūnas sapulces sanāk ģildes telpās, tad rāte sūta uz

turieni savus deputātus, kas nemaz nav vajadzīgs, jo par visu to,
kas ģildes ēkā proponēts, eltermanis katrā laikā var atreferēt, un

tas arī ir pretim noslēgtiem līgumiem, kādēļ komūna pieprasa šo

lietu pārtraukt.
Tā kā vecajiem ir jāzina par pilsētas ienākumiem un izdevu-

miem, bet rāte tos pie šīm lietām negrib pielaist, tad komūna pie-

prasa šo lietu grozīt. Tāpat, kad pilsoņiem uzliek jaunus pienāku-

mus, kas bieži pārsniedz viņu spējas, tad pilsoņi jāsauc kopā.

Delegācijas bieži nenodod aprēķinus, ķā tas bijis ar pēdējo de-

legāciju Zviedrijā, kas maksājusi vairāķ kā tūkstots zviedru dāl-

deru; delegācijās bieži brauc birģermeistars bez eltermaņiem, un

delegācijas instrukcijas nenolasa.

Arī kases kārtība ir grozīta, un ķemereja nosaukta par vispā-

rējo kasi, un pārgrozīts arī datums un gada skaitlis bez vecajo zi-

ņas, pret ko komūna protestē.
No šīs kases ir izņemtas lielas summas bez vecajo ziņas un

tur pieņemts kases notārs, kas pat nav namnieks, un tā radušies

nevajadzīgi izdevumi.

Rātes locekļi, bez viņiem piešķirtā deputāta, sev piešķīruši da-

žādus citus atalgojumus, kas pilsētai uzliek par daudz smagas

nodevas.

Kases kollēģijas sēde
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Bijis gan nospriests, ka pilsētas muižas izrentēs vairāksolīšanā,

bet komūna vēlas zināt, vai tas ir noticis.

Vecajiem būtu jāzina arī, kur palikušas malšanas naudas.

Ļoti neskaidras ir naudas kaltuves lietas, tāpat arī svaru nau-

das, kas būtu tūliņ pēc rēķinu noslēgšanas jānodod pilsētas kasē.

Pie rēķinu sastādīšanas jābūt klāt eltermaņiem.

lepriekšējie vecajie nav bijuši zvērināti, un šo nezvērināto el-

termaņu pieņemtie rēķini no jauna jāskata cauri.

Rēķinu atlikumi jānodod pilsētas kasē.

Pilsoņi pieprasa aprēķinus par to rudzu puspūru, kas tiem no

katra lāsta rudzu jānodod, lai varētu redzēt, kur tas palicis.
Daudzas personas saņem no rātes visādus pabalstus, bet at-

raitnes un bāriņi paliek tukšā.

Jāizdara re vizi ja kancelejās un pilsoņi jāatbrīvo no liekām

maksām.

Pie ierēdņu, mācītāju un citu uzaicināšanas jābūt klāt arī

eltermaņiem.

Lielajai ģildei jāatdod viņas zīmogs, kas glabājas pilsētas

kancelejā.

Lūguma beigās eltermaņi un vecājie visas komūnas vārdā pa-

ziņo, ka tie patur sev tiesību šajos, kā arī citos jautājumos griezties
tieši pie karaļa.

Šīs komūnas prasības ir stipri radikālas, un tās bez tam pie-

ņemtas komūnas sapulcē, kam ar pilsētas lietām bija ar Severina

un nākošiem kontraktiem aizliegts nodarboties, jo padomus šais*

lietās varēja rātei dot vienīgi vecajo sols. Lai gan šīs prasības

iesniegtas nelikumīgā kārtībā, rāte tomēr šoreiz izņēmuma gadī-

jumā šīs prasības apskata un dod savu atbildi. Tomēr par šīm lie-

tām tā ar mieru apspriesties tikai ar vecajo solu, bet ne ar pašu
komūnu vai tās delegātiem un arī tikai par tām lietām, kas minē-

tas 1604. g. un 1616. gada kontraktos, bet ne par tām jaunām lie-

tām, kas minētas sūdzībā.

Garā atbildes rakstā tomēr rāte ļoti uzmanīgi cenšas apiet
visus tos punktus, kas ierobežo tās tiesības, bet piekāpjas ļoti daudz

tādās lietās, ko tai būtu tiesība pēc pastāvošiem līgumiem katēgo-
riski noraidīt. Tā tas ir, piemēram, ar ģildes zīmogu, ko lika paga-

tavot kalendāru nemieru laikā Gīze: rāte nebūt neuztraucas par šo

tiešām revolūcionāro prasību, bet tikai pasaka, ka viņai tāda zīmoga

neesot, un ja ģildes varēšot pamatot, kādām lietām tās šo zīmogu

gribot lietāt, tad par šo jautājumu varēšot tālāk spriest.

Viss rātes atbildes tonis nav vairs tāds, kāds rātei bija poļu
laikos, un rāte gribot negribot ir spiesta atzīt, ka tādu varu, kāda

tai bija par visu komūnu pēc kalendāru nemieriem, tā vairs nespēj
uzturēt. Ģilžu prasības kļūst arvienu katēgoriskākas, un formulas

vietā „to nospriedusi rāte" nāk formula „to nospriedušas visas trīs

kārtas", vai arī konflikta gadījumā — „rāte un viena kārta".

Kārtu vara Rīgā 17. g. s. izaug pamazām, un beidzot tā sauk-

tā Plēnija konfliktā tā tiek oficiāli sankcionēta.

Pirmā vietā visos dokumentos 17. g. s. ir sūdzības par nekār-

tībām, un bezkontroles saimniecību Rīgā. Rātes locekļi nevar at-

kratīties no māju būšanas, un daži ienākumu fondi ieripo bez kādas

kontroles nevis pilsētas kasē, bet rātes locekļu kabatās. Tas ir tā
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iegājis tradicijās, un rāte arvienu atrod līdzekļus, kā izvairīties no

ienākumu nodošanas, ka beidzot ap 1670. gadu no tā ceļas atklāts

konflikts.

1675. gada 13. janvārī Plēnijs un Glikmanis, kā namnieku dele-

gāti, iesniedz karalim plašu memorandu par rātes patvarīgo un ne-

lietderīgo darbību Rīgā. Tie atsaucas uz Sigismunda 111 rīkojumu
1604. g. 17. jūlijā, rātes un komūnas līgumu 1585. gada 23. janv.,
tādu pat 1604. g. 20. aprīļa līgumu, namnieku sūdzību 1623. g.

20. maijā, zviedru karaļa rezolūciju 1662. g. 22. dcc. un namnieku

sūdzību 1672. g. 19. februārī. Viņu pirmais lūgums ir, lai beidzot

tiktu sastādīts, apstiprināts un nodrukāts pilnīgs Rīgas likumu ko-

deks, lai tiem nebūtu vēl uzpriekšu jādzīvo tādā neziņā un tumsā

kā līdz šim, kad izšķirīgais ir personīgas simpātijas un antipātijas.

Rīgas tiesu procesi esot tik sarežģīti, un kancelejas nodokļi esot

tik augsti, ka tiesāšanās prasot ārkārtīgi daudz naudas, kādēļ esot

jāpazemina kancelejas naudas un tiesā process jāvienkāršo pēc ka-

raļa tiesu parauga. Kancelejā esot pieņemti daudz nevajadzīgu sek-

retāru, un rātes kungi liekot tur iekšā savus dēlus un radiniekus,
lai tie varētu kandidēt uz rātes locekļa amatu. Rātes kungos rad-

niecība ir liela, un to arī necenšas aprobežot, kādēļ tiesu spriedumi
var būt partejiski. Pilsēta ir apgrūtināta ar milzīgiem parādiem,
namnieki vēlētos zināt, cik lieli ir šie parādi un kur nauda palikusi,
tad varētu arī apspriest, kā samazināt izdevumus un segt parādus,
kā arī kopā ar namniekiem revidēt saimniecības nozares un novērst

tur nekārtības. Kaltuvē valda nekārtība, lielas pilsētas naudas

summas atrodas pie dažiem privātiem ļaudīm, kaņepāju kompānijas

locekļiem.
Nav izpildīta 1616. gada prasība par muižu nodošanu nomā,

un tagad muižkungs saņem 40 dālderus gadā, bet savu bērnu sko-

lotājam maksā 50 dālderu gadā.

Skats Pārdaugavā
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Eltermaņu zvērests jāpārgroza tā, lai tur nebūtu uzlikts par

pienākumu klusēt par visām nekārtībām un pārkāpumiem pilsētas

darbā, lai arī namnieki zinātu šīs lietas. Saskaņā ar Sigismunda 111

1604. g. 17. jūlija rīkojumu rātei jāpaziņo komūnai, cik algas sa-

ņem birģermeistari, rātes locekļi, sindiks, soģi un eltermaņi, kā arī

visi ienākumi, lai tie arī būtu kādi, visi jānodod kopējā pilsētas kasē,
un no turienes tos bez namnieku ziņas neviens nevar izņemt un

izlietāt. Nokārtojams zivju tirgus tā, lai tur lēti katrs varētu

iepirkt zivis, un atceļamas zivju nodevas rātei, garīdzniekiem un

eltermaņiem. Stipendijas, kas bija domātas teologiem un skolotā-

jiem, tagad izdala politiķiem, kam tās nav domātas. Sevišķi sirs-

nīgi abi Lielās ģildes pārstāvji lūdz dāvināt viņiem veco tiesību,
brīvi ievēlēt dokmani no pašu vidus, ko tiem rāte neatļauj. Lūdz

arī atdot atņemtās grāmatas, dokumentus un zīmogu. Vēlētos da-

būt arī ziņas par patversmēm: Burmaņa, Geismera, Cimermaņa,

Kampenhauzena, J. Lolles, Bichosa, Kaspara Ramberga, un patvers-
mi pie Jāņa baznīcas. Jāatļauj L. ģildei sapulcēties un brīvi ap-

spriest pilsētas lietas, vismaz katru gada ceturksni. Sarunās ar

rāti par namnieku sūdzībām jāatļauj piedalīties bez vecajiem arī

pilsoņu delegātiem, kā tas jau ir 1604., 1623., 1640. un 1671. gada
sarunās par alus darīšanu.

Rātei nav jāvilcina namnieku sūdzību apspriešana.

Neprecētiem zeļļiem, kam savas mājas nav, nav brīv tirgoties,

jo tas var iztikt ar 70—100 dālderiem, bet precējušos mājas izde-

vumi ir no 400—500 dālderu. Jāierīko būtu pilsētas aizdevu banka,

tāpat būtu jānodibina atsevišķa tirdzniecības kollēģija no rātes,

vecajo sola un komūnas vēlētiem pārstāvjiem.

Šis raksts liecina, ka Rīgas rāte, neskatoties uz visiem 1604. un

1616. g. līgumiem, joprojām strādā tādā pašā garā, neatšķirot pil-
sētas līdzekļus no savas kabatas, un rūpīgi vairās no kontroles,
lai šos nekontrolētos posteņus varētu izmantot savā labā. Ne tikai

rātes locekļi, bet Rīgā ir jau nodibinājusies vesela ierēdņu birokrā-

tija, kas izgudro visādus kancelejas nodokļus un citādas maksas

par labu ierēdņiem, un rezultātā Rīgas saimniecības lietas ir tādā

stāvoklī, ka nav nekādas iespējas sastādīt visu rātes valdības laiku

pārskatu par pilsētas saimniecību. Lieta arī tāda stingrā mērā

paliek līdz tam laikam, kamēr Rīga ir rātes varā. Tās pašas sūdzī-

bas par nekārtīgo saimniecību, par rātes patvarību mēs dzirdam

vēl 1843. gadā, kad Rīgu revidē krievu valdības revīzija, un arī tā

nevar tikt skaidrībā ne par dažādām kasēm un fondiem, ne arī par

rātes kungu ienākumiem, starpība tikai tā, ka 19. g. s. no pilsētas
kases ienākumus gūst ne tikai rātes kungi, bet arī ģilžu brālību

eltermaņi un vecajie.

Rāte, saprotams, L. ģildes iesniegumu karalim saņem ar vis-

lielāko sašutumu. L. ģilde esot nemiernieku banda, kas gribot at-

kārtot 1585. gada nemierus, un tie uzstājoties ar tām pašām pra-

sībām, ar kādām savā laikā uzstājies Mārtiņš Gīze, un gribot iet

pa to pašu ceļu. Rāte noraida asi visus Plēnija sūdzības pantus.

Tomēr Plēnijam izdodas panākt uzvaru galvenajā sūdzības pantā,
t. i. bezkontroles saimniecībā. 1675. gadā iznāk Kārļa XI rīkojums

par kases kollēģijas iecelšanu, ar ko ģilžu rokās nodod visu pilsētas

kasi, un rāte bez šīs kollēģijas ziņas un lēmuma nevar izsniegt ne-
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vienu grasi naudas. Tomēr rāte nebūt nedomā naudas lietas no

savām rokām izlaist un nenodod kasi ģildes pārstāvju rokās, neno-

dod visas summas kasē un ar visiem spēkiem strādā pretim 1675. g.

rīkojuma izpildīšanai. Nu nāk viens rīkojums pēc otra par šī lē-

muma izpildīšanu, bet no rātes puses karalim un ģen.-gubernātoram
nāk vesela rinda papīru, kuros rāte ar visādiem motīviem cīnās kā

pret pašu 1675. g. rīkojumu, tā arī pret atsevišķu ienākumu nodo-

šanu kases kollēģijai. Netrūkst jau arī pārspīlējumu no otras pu-

ses, un kases kollēģija vienotrreiz atsakās rātei izdot naudu neat-

liekamām vajadzībām. Cīņa ar un par kases kollēģiju turpinās il-

gus laikus, bet jau 18. g. s. sākumā šī cīņa norimst. Ģildes un

sevišķi L. ģilde savu mērķi ir sasniegusi, un bez ģilžu ziņas rāte

nesper ne soli, bet nekāda lielāka skaidrība nav sasniegta ne Rīgas
likumos, ne arī financiālās lietās.

Tāpat kā rātes kungiem, tā ierēdņiem ir savas separātas kases

un ieņēmumi, kuros tie dalās tagad jau ar ģilžu pārstāvjiem.
1675. gada 11. augustā ģildēm izdodas sasniegt ļoti lielu pa-

nākumu cīņā pret rāti.

Šai dienā karalis Kārlis XI izdod rīkojumu par kases kollēģiju,
kas ienes pilnīgu apvērsumu rātes saimniekošanas sistēmā. Tas

dokuments skan tā:

„Viņa Karaliskās Majestātes žēlīgā rezolūcija par lietu, ko ie-

snieguši Rīgas Lielās ģildes delegāti: eltermanis Ādolfs Līders,
Juris Plēnijs un Kristaps Glikmanis pilsētas kases pārvaldes lietā.

Lielās ģildes pilsonība ar saviem visas pilsonības pilnvarotiem
lūgusi Viņa Karalisko Majestāti izdot rīkojumu par pilsētas kases

pārvaldīšanu, lai tur arī dažus tās locekļus pieaicinātu klāt, ka tie

kā piesēdētāji kopā ar maģistrātu un abu ģilžu vecāko sola delegā-
tiem varētu inspicēt un pārraudzīt pilsētas ienākumus un izdevu-

mus, lai tur viss ietu kārtīgāki kā līdz šim. Viņa Karaliskā Maje-
stāte gan neatrod, ka līdzšinējā kases pārvaldē būtu bijušas kādas

ļaunprātības un neatbildīgas lietas, arī augšā minētie deputāti šā-

dās lietās nevienu neapvaino, bet tikai lūdz šai lietā tos vairāk no-

drošināt. Lai novērstu tālāķās nesaprašanās starp pilsoņiem un

maģistrātu, karalis atrod par vajadzīgu izdot sekojošo rīkojumu:

1. Tā kā jau no veciem laikiem pilsētai ir dažādas ieņēmumu

kases, kas ne tikai nav vajadzīgs, bet var radīt visādas nesapraša-
nās un kļūdas, tad karalis grib, lai uz priekšu visi pilsētas ieņēmumi

saplūstu vienā kasē un tur par visiem ienākumiem vestu kārtīgas

grāmatas.

2. Un tā kā visas pilsētas pārvalde dibinājās uz trim kārtām

— rāti, Lielo ģildi un Mazo ģildi, no kurām divas pēdējās reprezentē

vecajo sols, tad karalis atrod par labu, lai no šīm trim kārtām

nāktu zināmi kases, kā kārtējie, tā ārkārtējie, piesēdētāji, tā, ka

kārtējie piesēdētāji vadītu kasi un lemtu par ikdienišķām lietām,
bet kad nāk apspriešanā lielākas lietas, tad jāpieaicina ārkārtējie

locekļi.

3. Kārtējo piesēdētāju sastāvs ir šāds: Vispirms no rātes

viens birģermeistars, kas ir arī priekšsēdētājs, kopā ar vienu rātes

locekli, tad no Lielās ģildes šīs ģildes eltermanis un viens no veca-

jiem, kopā ar trim tirgotājiem, beidzot no Mazās ģildes eltermanis,
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viens no vecajiem, kopā ar trim amatniekiem. Tiem pievienojas

ārkārtējie piesēdētāji, kuros ieiet divi no rātes, divi no katra vecajo
sola, un trīs namnieki no katras ģildes. Tā arvienu kārtējā sastāvā

jābūt diviem rātes locekļiem, pieciem L. ģildes un pieciem M. ģil-
des locekļiem, un kad pieaicina klāt ārkārtējos, tad tur ieiet četri

no rātes, desmit no L. ģildes, desmit no M. ģildes, kuriem tad arī

pieder pārraudzība un pārvaldīšana par visiem pilsētas ienākumiem

un izdevumiem un kuri ir pilnvaroti vai nu tieši paši pārvaldīt
pilsētas muižu saimniecības, vai arī pilsētas muižas izrentēt privāt-
personām, atkarībā no tā, kā vislabāki ar to būtu sasniedzams pil-
sētas labums.

4. šie piesēdētāji vēlami tā, ka maģistrāts pats no sava vidus

noteic savus pārstāvjus; Lielās ģildes pārstāvjus izvēl vecajo sols

kopā ar pilsonību no saviem vecajiem un tirgotājiem; tāpat arī

Mazās ģildes vecajo sols kopā ar pilsonību izvēl savus pārstāvjus no

vecajiem un amatniekiem, un pats par sevi saprotams, ka katra

ģilde vēl no sava vidus spējīgākos.

5. Pie katras balsošanas kasē visām balsīm ir vienādas tie-

sības, un lēmumus pieņem ar balsu vairākumu; ja balsis šķiras
vienlīdzīgi, tad izšķir ar lozi, un šādi pieņemtais lēmums ir pilnvēr-

tīgs un tas jāpilda.

6. Tā kā katrā kollēģijā ir zināmas sekrētas lietas, tad piesē-

dētājiem, kas nāk no abām ģildēm, jānodod zvērests, ka tie slepenās
lietas neizpaudīs.

7. Kasei ir piecas atslēgas, no kurām viena atrodas pie rezi-

dējošā birģermeistara, pa vienai pie katras ģildes eltermaņa, ce-

turtā pie L. ģildes namnieku pārstāvja un piektā pie M. ģildes nam-

nieku pārstāvja.

8. Piesēdētājiem, kurus vēl ģildes, jāturas pie tādas kārtības,
ka tie mainās pēc katriem trim gadiem, bet ģildēm ir tiesības pa-

garināt šo piesēdētāju pilnvaras uz ilgāku laiku.

9. Kases rakstveža amatam pilsonība liek priekšā trīs kandi-

dātus, no kuriem rāte ievēl vienu.

10. Rātei arī turpmāk paliek tiesības rīkot un pārvaldīt pil-
sētas kasi.

ļ'!'■■ ' ;
.

.
šai rīkojumā pēdējais pants rātei atstāj tiesības pārvaldīt pil-

sētas kasi, ko var tulkot dažādi. Rāte to arī izmanto un karaļa

rīkojumu par kases kollēģijas iecelšanu ignorē. 1676. gada 30. mar-

tā L. ģildes pārstāvji ziņo, ka, balstoties uz šo punktu, rāte pirmos

rezolūcijas deviņus pantus nemaz negribot ņemt vērā. 1679. gada
2. septembrī rāte līgst ar abām ģildēm un šo ģilžu pilso-
nību par rātes locekļu turpmākām algām. Tai līgumā rāte atsakās

no visām tām dāvanām un ieņēmumiem, ko tā saņem no zemessoģa

apgabala par 10.500 Alberta dālderiem, ko rāte uz priekšu saņems

no pilsētas kases. Tāpat arī kancelejas ierēdņi un eltermaņi dāva-

nu un ienākumu vietā saņem noteiktas summas no pilsētas kases.

Mācītāji, skolotāji, mediķi saņems savas līdzšinējās devas graudā
vai naudā, šai pašā līgumā rāte apņemas, ka visos pilsoniskos ama-
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tos un pilsētas dienestā tā vispirms uzņems ģilžu brālību un pilso-
nības locekļus, ja tikai tie derīgi šiem amatiem, par ko arī tie ap-
sola rātei visu cienu un paklausību. Tā kā rāte pēc rūpīgas pār-
baudīšanas jau 1674. g. nosūtījusi karaļa konfirmācijai policijas un

tirdzniecības noteikumus, kā arī pilsētas likumu krājumus, tad pēc
konfirmācijas šie likumi jāiespiež un ja vajadzīgs, policijas notei-

kumi jāgroza. Parakstījuši šo līgumu birģermeistars M. Dreiliņš,
sindiks Brokhauzens, rātes locekļi Benkendorfs un J. Lomanis, no

komūnas puses katras ģildes eltermanis, viens no vecajiem un trīs

pilsonības pārstāvji, starp citu arī Mazās ģildes vecajo pārstāvis
Pēteris Miezis un amatnieku pārstāvis Jānis Miks.

Neskatoties uz šo līgumu, pilsonība vēl kases kollēģijas lietā

ir spiesta griezties pie karaļa, kas 1681. g. 17. septembrī aizrāda,
ka rāte atkal gribot uzskatīt 1675. g. 11. augusta kases kollēģijas
noteikumus un 1676. g. 30. marta reskriptus par spēkā neesošiem,
ka šīs rezolūcijas nav atceltas un Rīgas rātei jārīkojas pēc tām.

Ar 1675. gada cīņām par kases kollēģiju rātes sapņi par pil-
nīgu varas sagrābšanu bija izsapņoti. Tas, par ko L. ģilde cīnījās

priekš simts gadiem un kas sacēla kalendāra nemierus, tagad bija

panākts. Atkal vara bija nonākusi rātes un komūnas rokās, un

rāte bija spiesta ņemt vērā abu ģilžu varu un domas. Tomēr ko-

mūna, kas tagad tika pie vārda, vairs nebija tā, ko vadīja Gīze.

Toreiz cīnījās par to, lai visas pilsonībās tiesības aizstāvētu pret rāti

un panāktu rātes kā administrātīvas iestādes pakļaušanu komūnai,
tagad cīņa bija par rātes pakļaušanu abām ģildēm.

Un ir ļoti zīmīga ģilžu prasība 1679. gada kontraktā, kur rāte

apsolās visos ienesīgos amatos priekšrocības dot ģilžu brālību un

pilsonības locekļiem. Tā tad cīnās vairs nevis pret privilēģēto

rāti, par komūnas tiesībām, bet par ģilžu brālību locekļu priekšro-
cībām un to, lai ierindotu ģilžu locekļus privilēģēto kārtā.

Un tā kā privilēģijas ir tikai šaurāku aprindu priekšrocība, tad

gribot negribot ģildēm un sevišķi ģilžu brālībām bija jānovirzās

no viņu pamata principiem, kā no visu Rīgas pilsoņu apvienotājām,
kas Rīgā apmetušies uz patstāvīgu dzīvi un kas patstāvīgi savu maizi

pelna, nu tās kļūst par šauru privilēģētu aprindu sabiedrību, izslēdzot

no ģildēm plašākas pilsoņu aprindas. Uz šī ceļa tiešām ģildes arī

nostājas un, nelūkojoties uz likumiem un vecām paražām, sāk savu

biedru un sevišķi brāļu izlasi izdarīt ar rūpīgu sijāšanu, lai tur ne-

ieplūstu par daudz plašas aprindas. Un pirmie, kas no šīs jaunās

politikas dabūja ciest, bija latvieši.

Sākumā latviešu ierobežojumi vēl nebūt nenāk nacionālu, bet

tīri sociālu iemeslu dēļ. Rīga nekad nav labvēlīgi skatījusies uz

saviem priekšpilsētu iedzīvotājiem. Tos viņi neuzskatīja ne tikai

par līdztiesīgiem pilsoņiem, bet gandrīz par saviem niknākiem ie-

naidniekiem, kas laupa namnieku pārtiku. Cik daudz reiz Rīgas
namnieki 16. gadu simtenī nepieprasa, lai iznīcina un nodedzina

priekšpilsētas, šie priekšpilsētas iedzīvotāji vispirms jau nodarbo-

jās ar aizliegto uzpirkšanu, un nekādi sodi tur nelīdzēja. Tur mita

vesela rinda necunftīgo amatnieku, kas atņēma maizi ģilžu amat-

niekiem, tur apmetās laucinieki un pirka un pārdeva, vai vienkārši

dzēra krogos, un arī tas piederēja pie Rīgas namnieku privilēģijām.
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Priekšpilsētu pieaugums sevišķi strauji sākās zviedru laikmetā,
un priekšpilsētu iedzīvotāji gandrīz visi ir latvieši.

Latviešiem dzīve Rīgas mūros sevišķi nepatika, še tie pa lie-

lākai daļai bija iespiesti attālākās nomalēs un sevišķi daudz pilsē-
tas labierīcības baudīt nevarēja, kādēļ arī tos pilsētas dzīve sevišķi
nepievilka. Priekšpilsētā, kur pašam bija plašāks zemes gabals,
kur varēja ierīkot dārziņu, turēt lopus, latvietis jutās ne tikai daudz

brīvāks ķā iekšpilsētā, bet arī tā eksistence bija nodrošinātāka. Tā-

dēļ arī Rīgas latvieši sāk plūst uz priekšpilsētām, šis plūdums ir

tik liels, ka 17. g. s. pirmā pusē jau latviešu iedzīvotāju skaits ir

tik liels, ka viņu vajadzībām priekšpilsētā ierīko divas baznīcas —

Ģertrūdes un Jēzus, kur no sākuma sprediķo tikai latviešu valodā.

Vēlāk latviešu plūdums neaprobežojas tikai ar priekšpilsētām,
bet latvieši sāk lielā skaitā apmesties Pārdaugavā, tā kā ap 1680.

gadu Jāņa baznīcā pārtrauc latviešu vakara dievkalpojumus treš-

dienās, jo šiem dievkalpojumiem trūkstot apmeklētāju: latvieši esot

apmetušies Pārdaugavā, šī latviešu apmešanās priekšpilsētā nostā-

dīja tos nelabvēlīgās attiecībās pret Rīgas pārējiem namniekiem.

Ja Rīgas namnieki pielaistu priekšpilsētniekiem izlietot visas nam-

nieku priekšrocības, t. i. brīvu tirgošanos, brīvu viesnīcu atvēršanu

svešniekiem, tad Rīgas namnieku eksistence tiešām būtu apdrau-
dēta. Priekšpilsētas iedzīvotāji tādā gadījumā stiprā mērā sagrāb-
tu savās rokās tirdzniecību ar lauciniekiem, pie tiem varētu apme-

sties arī ārzemju tirgotāji, un Rīgas tirdzniecībā tas ienestu ne-

vēlamus sarežģījumus.

Lai no tā izvairītos, bija divi ceļi: vispirms to tiesību aprobe-

žojumi namniekiem, kas dzīvoja priekšpilsētā, un namnieku tiesību

nepiešķiršana ārpilsētniekiem.

Rīgas namnieki gāja abus šos ceļus. Vēl 19. gadu simtenī

Priekšpilsēta 1812. g. priekš nodedzināšanas
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priekšpilsētas namnieku tiesības bija aprobežotas, sevišķi tirdznie-

cībā un alus darīšanā, un 19. g. s. sākumā Klēbergs enerģiski cīnās

ar rāti par šo ierobežojumu atcelšanu ārpilsētas namniekiem.

Otrs ceļš bija namnieku tiesību nepiešķiršana ārpilsētas iedzī-

votājiem. To izdarīja paklusām, un Rīgas priekšpilsētas

iedzīvotāji, kas visumā bija latvieši, atdūrās uz vienu otru negaidītu

šķērsli, kas apgrūtina namnieka tiesību iegūšanu, un priekš-

pilsētas iedzīvotāju daļa sevišķi nemaz neinteresējās par šo tiesību

iegūšanu. Namnieku tiesības prasīja arī izdevumus, un tos viens

otrs nomalnieks negribēja maksāt, un dažam tas arī nebija pa

spēkam.
17. g. s. latviešu pārcelšanās uz priekšpilsētām pakāpeniski

noved pie tā, ka priekšpilsētas latvieši zaudē savas namnieku tiesī-

bas, un tas sāk apdraudēt arī visu latviešu tiesības Rīgā.
Vācu sabiedrība sāk izolēties no latviešu sabiedrības ar noteik-

tu tendenci saņemt visas priekšrocības savās rokās un palikt par

Rīgas privilēģēto kārtu, un tas tiem arī izdodas. Nu Rīgas vēsture

ieiet jaunā posmā — nacionālu cīņu posmā.
Šīs cīņas un konflikts nobrieda pamazām. Tikai pamazām iet

ģilžu pārvēršanās par priviliģētām kārtām un tikai pamazām tur

izveidojas latviešiem naidīga politika, tāpat arī tikai pamazām lat-

vieši pārceļas uz priekšpilsētām un tur iegūst sev territoriju, no-

dibinot līdzās lekšrīgai, kur jau vācieši jutās kā pilnīgi kungi, lat-

viskas Rīgas priekšpilsētas.

17. g. s. ir pārejas laikmets, kad Rīgā notiek latviešu un vācu

sabiedrības diferencēšanās, kad vāci pagūst nostiprināt savu stā-

vokli kā privilēģēta kārta, bet arī latvieši paspēj sev priekšpilsētās

radīt stipru bazi savai saimnieciskai eksistencei, kā arī noslēgties

nacionālā sabiedrībā.

Priekšpilsēta pēc degšanas
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Latviešu sabiedrība daudz neinteresējas par savu jūridisko stā-

vokli, kā arī par līdzdalību pilsētas pašvaldībā, bet tā ne soli ne-

atkāpjas tur, kur vācieši grib laupīt viņiem reālas namnieku tiesī-

bas un kur tiem grib piespiest atkāpties no viņu senajām tiesībām,
ko tie ir lietājuši visos laikos kopā ar pārējiem Rīgas namniekiem,

izmantojot tā saukto namnieku pārtiku.
Katrs mēģinājums aprobežot viņu veco brīvību — iepirkt pro-

duktus tieši no pirmās rokas, atduras uz nesalaužamu latviešu pre-

testību. Nekā nelīdz rātes rīkojumi, ka ārpilsētas latviešiem nav tie-

sības, jo tie vairs nav namnieki, iepirkt produktus tieši no laucinie-

kiem, bet tiem visas preces jāpērk no namniekiem, —
šos noteiku-

mus ārpilsētas latvieši vienkārši ignorē, un L. ģildes sūdzībās mēs

atrodam bieži aizrādījumus, ka vajagot šos noteikumus beidzot iz-

vest cauri, tomēr tas viss ir velti. Beidzot ar lielām pūlēm izdodas

izvest noteikumu, ka ārpilsētas latviešiem ir tiesības iepirkt no pir-
mās rokas tikai pašu mājas vajadzībām, t. i. ne vairāk kā pa pūram
katras labības. Bet arī šos noteikumus latvieši neklausa, un ap

1735. g. tirgus kungs ziņo, ka, neievērojot noteikumus, kas aizliedz

latviešiem pirkt vairāk kā pa pūram labības, J. Steinhauers tomēr

esot nopircis visus tirgū uzvestos miežus un atstājis citus tukšā,
tā ka tirgus kungam bijis jāiejaucas un darījums jāatceļ.

Par šo pašu aizliegumu iepirkt labību no pirmās rokas, sevišķi
ir uzbudināts latviešu važoņu amats. Tie iesāk sūdzību pret Rīgas
rāti par šāda rīkojuma nelikumību, pierāda, kā tie šādas tiesības

ir lietājuši no neatminamiem laikiem, un noved savu sūdzību līdz

karalim, un savas sūdzības turpina tik neatlaidīgi, ka beidzot arī

panāk savu tiesību atjaunošanu.
Un ne tikai šai lietā: visur, kur mēģina laupīt latviešiem nam-

nieku pārtiku, tie izrāda tik enerģisku pretestību un ved bezgalī-

gas sūdzības, ka tiem visumā izdodas atsist vācu uzbrukumus sa-

vām vecām tiesībām Rīgā. To sevišķi spilgti rāda cīņa par kroģē-
šanas tiesībām, kas sākās 17. g. s. septiņdesmitos gados un ilga ve-

selu gadsimteni, un kur vāci tomēr nespēja latviešus uzvarēt.

Latviešu cīņas ar vāciešiem 17. g. s. otrajā pusē un 18. g. s.

sākumā ir pasīvas cīņas. Uzbrucēji ir vācieši, un latvieši tikai aiz-

stāvas un ar lielu neatlaidību sargā savas vecās namnieku pārtikas

tiesības.

Ap 1740. gadu situācija mainās, un cīņa paliek aktīva, jo tagad
uzbrūķ latvieši un pieprasa atjaunot arī latviešu pazaudētās poli-
tiskās tiesības.
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Vidzemes superintendents H. Samsons

VI nodaļa

Rīgas skolas un kultūra 17. g. s.

Zviedru laikmets ievada Rīgas kultūras dzīvi plašākos ūdeņos.
Viens no Rīgas svarīgākiem ieguvumiem skolu lietās ir ģimnāzijas
dibināšana 1631. gadā. Šīs ģimnāzijas uzdevums bija teologu: un

vēlāk arī jūristu gatavošana savam arodam, un tā darbojās kā vecās

Doma skolas augstākās klases. Ģimnāzijai sākumā ir trīs profesori:

teoloģijas profesors Hermanis Samsons, Vidzemes superintentents,
metafizikas un loģikas profesors Jānis Strubergs, un ētikas un fi-

zikas profesors J. fon Hovelns. Par runas mākslas1profesoru kādu

laiku darbojas Dr. Bodokii. No tālākiem ģimnāzijas profesoriem
jāatzīmē Struberga pēcnācējs Brevers, vēlākais Rīgas superinten-

dents, tad jūrisprudences profesori Fligelns un Renenkampfs, grie>-
ķu valodas profesori Aggeus Friderici un Chr. Rehehuzens. Vēl kā

teoloģijas profesors darbojas virsmācītājs J. Dolmanis un mag.
J. Richmanis.

No šiem pirmajiem ģimnāzijas laikiem ir uzglabājusies vesela

rinda programmu un disputu, ko prof. Brevers nodrukā 1655. gadā.

Rīgas ģimnāzija krievu uzbrukuma laikā pārtrauc savu darbību

un atjauno to tikai 1678. gadā, kad ģimnāzijas priekšgalā nostājas

Mag. D. Kaspari. Pirmie profesori ir: teoloģijā Brevers, filozofijā

Kaspari, un Vitte runas mākslā, vēsturē un grieķu valodā. Brevers

1692. gadā atsakās no teoloģijas profesūras, un viņa vietā nāk

D. Kaspari, un vēlāk D. Eberhards. Filozofijas profesori ir: Kas-

pari, vēlāk D. Herniks un beidzot Pinsderfers. Runas mākslas, vē-
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stūres un grieķu valodas profesori ir Witte līdz 1701. g., tad Chr. Cei-

geners, tad J. Vilde un beidzot Ad. Herniks. No 1681. gada ir vēl

matemātikas un jurisprudences profesors: sākumā J. Frīzichs un

vēlāk J. P. Mellers.

Šai savā otrā darbības posmā ģimnāzijā darbojas ļoti rosīgi, kā

to rāda daudzas programmas un runas. Tajā pašā laikā darbojas

1675. gadā nodibinātais zviedru licejs: Kārļa skola. Šīs iestādes

priekšgalā atradās rektors, un licejā bija pieci skolotāji, to starpā
arī viens „aritmeticus". Skolai ierīkoja telpas pie Jēkaba baznīcas

bijušajā somu kareivju kapellā. Skolas rektori no 1675. g. līdz

1710. gadam ir: J. G. Krečmanis, Mag. J. Uppendorfs, Mag. A. Preis-

manis, Mag. D. Eberhards un beidzot V. Steidiņš. Pēdējais agrāk

bija mājskolotājs pie Glika un kopīgi ar Gliķu bija sagatavojis

Glika bībeles tulkojuma otro izdevumu, izlabojot pirmajā izdevumā

ieviesušās kļūdas un saskaņojot tulkojumu ar avotiem. Šis tulko-

jums tomēr palika manuskriptā un pazudis. Kad ap 1704. gadu

Rīgā sākās pietistu vajāšana, arī Steidiņš ir starp tiem, ko apvaino

pietismā.

Abas šīs augstākās skolas, t. i. Doma skola ar ģimnāziju un

zviedru licejs, bija pieietamas visiem Rīgas un Vidzemes iedzīvotā-

jiem. Tomēr provinces iedzīvotāji un latvieši, kā arī valsts ierēdņi

labprāt savus bērnus nodod nevis Doma skolā, bet zviedru licejā.
Šī liceja uzdevums, tāpat kā Tērbatas ūniversitātes, bija dot izglī-
tību visiem iedzīvotājiem bez tautības un kārtu izšķirības, un ģen.-

superintendents Fišers kādā pārskatā par šo „Schola Carolina" at-

zīmē, ka tur mācoties visu tautību; bērni: zviedri, vācieši, latvieši un

citi. Nekādi aprobežojumu latviešiem skolā iešanā Rīgā nav arī Do-

ma skolā, ne arī citās Rīgas skolās; un latviešu skaits, kas mācījies

augstākās skolās, arī ir bijis diezgan prāvs, jo tos Fišers atzīmē spe-
ciāli ziņojumā par zviedru liceju.

Par ļjielāko daļu latviešu, kas mācījušies Doma skolā un zvie-

dru licejā, ziņas nav uzglabājušās, bet plašas ziņas uzglabājušās par

pirmo latviešu patriotu, rakstnieku, teologu, jūristu un ārstu Jāni

Reiteru, kam bija drosme jau 17. g. s. nostāties atklāti savas tautas

pusē, atzīt sevi par latvieti un savu mūžu ziedot cīņai par savas

tautas nākotni. Ja mēs atminam, kādas mokas bija jāpārcieš vēl

18. g. & latviešu mācītājam Steinekam, kas pēc savas dabas bija
mierīgs un nosvērts, tad mēs tikai varam saprast to traģisko stā-

vokli, kādā atradās Reiters.

Reiters dzimis Rīgā un nāk no latviešu turīgo amatnieku ap-

rindām. Reiterus mēs atrodam starp audējiem, 17. g. s. beigās, un

Reitera krusttēvs Mārtiņš ir mūrnieks. Kad Reiteru sāk vajāt, tas

cer, ka tam izdosies dabūt vietu Viļņā, kur tam ir kādas pazīšanās,
un liekas, ka Viļņas luterāņu baznīcas seniors un tirgotājs Jukums

Reiters, kā arī drēbnieks Reiters, ir Jāņa Reitera tuvi radinieki.
Reitera vecāki un radinieki ir turīgi cilvēki, jo tie spēj ne tikai

Reiteru izskolot par mācītāju, bet Reitera rīcībā ir plašāki līdzekļi,
kas dod tam iespēju pēc studijām apceļot Vakar-Eiropu un vēlāk

pašam izdot latviešu grāmatas. Reiters savā darbības pirmā posmā
ir pārticis cilvēks, kas diezgan labi dzīvo, labi ģērbjas un ļoti bieži

dzīvo ilgākus laikus Rīgā.
Par Reitera bērnību ziņu nav. Bet tai laikā, kad Reiters nāk
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skolas gados, latviešiem Rīgā ir jau divas skolas: Jāņa skola un

Ģertrūdes skola, tā ka skolas Rīgas latviešiem nav svešas.

Tālākās gaitas Reiteru ved uz Doma skolu, no kuras tam uz-

glabājas draudzība ar Doma skolas kantora dēlu Lotichiju, un šī

draudzība ilgst visu mūžu.

Lotichijs, tāpat kā Reiters, ir

opozīcijā pret Vidzemes kon-

sistoriju, un ap to pašu laiku,
kad Reiteru, arī Lotichiju at-

ceļ no amata, bet Lotichijs

panāk no karaļa, ka konsisto-

rijas lēmumu par viņa atcel-

šanu neapstiprina, un Cēsu

pilsēta dabū Lotichijam sa-

maksāt visus izdevumus, kas

tam cēlušies prāvas laikā. Pēc

tam Lotichijs ir kara konsi-

storijas priekšsēdētājs, un arī

šeit Lotichijs izpalīdz Reite-

ram, kas atgriezies no ēmi-

grācijas un atjaunojis savas

tiesības. Reiteram tomēr

vairs neviens muižnieks vietu

nedod, bet Lotichijs palīdz
tam tikt par garnizona mācī-

tāju Koknesē.

Reiters iestājies Tērbatas

ūniversitātē 1650. gadā un

studējis teoloģiju. 1654. gadā
Zviedru licejs

Reiters lūdz Rīgas pilsētu piešķirt tam stipendiju, bet šo lūgumu
noraida. Ap 1657. gadu prāvests Raulinijs to ordinē par Raunas

mācītāju.

Ar to Reitera dzīve ieiet jaunā posmā. Jaunais latviešu mācī-

tājs Raunā iegūst ārkārtīgu populāritāti un cienu, ļaudis to mīl kā

savu Mozu, tā par Reiteru izsakās viņa niknākais pretinieks Raunas

muižas pārvaldnieks Tumbs. Bet reizē ar to Reiteram jāizšķiras, ku-

rā pusē tam jānostājas — savas tautas vai muižnieķu pusē. Un

Reiters izšķiras par savu tautu, uzņemot ar to uz saviem pleciem

smagāko krustu, kas latvieša cilvēkam toreiz varēja draudēt. „Rei-
ters iet nevis ar mums, bet ar zemniekiem, un viņš ir ar tiem no

vienas tautas,'' raksta tas pats Tumbs, Un Reiters dabū izbaudīt

visu to naidu, ar kādu visos pagājušos gadu simteņos vācu muižnie-

cība vērsās pret katru latviešu intelliģentu, kas iedrošinājās strādāt

savas tautas labā.

Pret Reiteru sākas ne tikai nesaudzīgākie apmelojumi un

tas pat nav drošs par savu dzīvību, jo kādā dienā pārvaldnieks
Tumbs ielaužas mācītāja muižā un ar dūci ievaino kā Reiteru, tā

arī viņa sievu, un Reiters pēc tam neatstāj māju citādi, ka pilnā

apbruņojumā.
Izmanto arī Reitera piesliešanos brīvdomīgo luterāņu mācītāju

grupai, kas diezgan asi kritizē pašu Luteru, un Reiters ir spiests
savus uzskatus aizstāvēt sinodes priekšā, ko tas arī spīdoši veic.
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Pārmet arī Reiteram, ka tas Raunā piekopjot ļaudīm parastās

katoļu resp. māņticības paražas, noturot dievkalpojumus Marijas

dienā, svētījot akas v. t. t. Beidzot tas konflikta asākajā momentā

notur Bērtuļa dienā dievkalpojumu Austriņa kapellē un pievāc tur

zemnieku ziedoto vasku, ko parasti paņēmusi muiža. Konfliktā

iejaucas Raunas īpašnieks, Zviedrijas valsts padomes loceklis Svante

Baners, un bīskaps Gecelijs aizliedz Reiteram darboties par mācī-

tāju. Reiters vairs nejūtas drošs par savu dzīvību un 1664. gi ēmigrē

uz Poliju. Tur tam liek priekšā palikt par katoļu garīdznieku, bet

noraida Reitera prasību par dievkalpojumiem latviešu valodā, un

Reiteru ieceļ par jūrisprudences profesoru.
Reiters tomēr jau 1670. gadā atgriežas Latvijā, un tā ka nav ne>-

kādas izredzes dabūt šeit mācītāja vietu, tad luterāņu virsnieki uz-

aicina to par Maskavas luterāņu mācītāju. Še tas uzturas tikai kā-

du gadu, jo arī Maskavu sasniedz intrigas pret Reiteru, tas atgrie-
žas Rīgā, bet neskatoties uz ģen.-gubernātora Ferzena atbalstu, vel-

tīgi mēģina atdabūt savas tiesības un eksistences iespēju. Tajā lai-

kā tas ģen.-gubernātora uzdevumā ķeras pie jaunās derības tulkoša-

nas latviešu valodā, un 1675. gadā parādās iespiests J. Reitera jau-
nās derības tulkojuma paraugs. Par pašas jaunās derības tulkojuma
tālāko likteni ziņu nav.

1676. gadā Reiters dabū no Vitenbergas ūniversitātes apliecību,
ka tā uzskati saskan ar Lutera mācību, un zviedru karalis at-

jauno Reitera mācītāja tiesības. Reiteru ieceļ par garnizona mācī-

tāju Koknesē, un Reiters sprediķo zviedru, vācu, somu un latviešu

valodā. Viņa latviešu sprediķi iegūst tādu populāritāti, ka ļaudis

uz tiem traucas ne tikai no blakus pagastiem, bet arī no Kurzemes,
lai gan apkārtējie muižnieki tiem aizliedz Reitera sprediķus ap-
meklēt.

Naids pret Reiteru ir tik liels, ka 1677. gadā, kad ļaundari aiz-

dedzina Rīgu, Reiteru, kas ugunsgrēka laikā steidzies glābt savas

grāmatas un manuskriptus, kas tomēr sadeg, arestē un apvaino Rī-

gas dedzināšanā. Vilnis, kas veļas pret Reiteru, ir atkal tik liels,
ka Reiters ir spiests atstāt dzimteni un doties svešumā. Svešumā

viņš izstudē par medicīnas dakteri un savas' mūža pēdējās dienas pa-

vada par mācītāju Ingermanlandē, Pēterpils tuvumā, vēlākajā Kras-

noje Seloi.

Arī Reitera literāro darbu liktenis ir traģisks. Reiters savus li-

terāros darbus' sāk ar Tēva reizes izdošanu četrdesmit valodās. No

šā „Oratio Dominici" iznākuši divi izdevumi: Rīgā 1662. gadā un

Lībekā 1675. g., bez tam tas vairākkārt citēts citu autoru vēlākos

izdevumos.

1664. gadā Reiters izdod Mateja evaņģēliju latviešu valodā, kas

ir pilnīgi pazudis, un tikai Reitera dokumentos izdevās pēdējā laikā

atrast ziņas par šo izdevumu. 1675. g. Reiters izdod paraugu savam

jaunās derības tulkojumam latviešu valodā, bet arī tas vairs nav

atrodams. Tā tad ne tikai visi iespiestie, bet arī visi darbi manu-

skriptā ir pazuduši un kopā ar to arī šī latviešu pirmā intelliģentā
piemiņa bija dzēsta uz ilgiem laikiem.

Reiters sevišķi asā opozīcijā ir pret Manceli, jo tas Manceli uz-

skata par vāju latviešu valodas pratēju, kas nevarējis uzrakstīt ne-

vienas lapas puses bez kļūdām latviešu valodā. Tāpat arī viņa acīs
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neatrod žēlastību pazudušā 1662. gada katķisma tulkotāji latviešu

valodā. Tas pieder pie tās paaudzes, kas ar Firekeru priekšgalā sāka

staigāt jaunus ceļus latviešu literātūrā. Un raksturīgi, ka šis pro-

testa gars un pirmais latviešu nācionālais cīnītājs nācis no Rīgas
latviešu aprindām. Tās bija aprindas, kas nebija zaudējušas savu

brīvību, kas materiāli bija turīgas un kas beidzot bija stipri neap-

mierinātas ar mēģinājumiem aprobežot arī latviešu tiesības Rīgā,
kas arvienu vairāk sāka izpausties Rīgas vācu aprindās. Tas pro-

testa gars, kas krājās Rīgas latviešu aprindās, vēl nebija spējīgs iz-

pausties plašākā nācionālā kustībā, kā tas bija 18. g. s. Šteinhauera

laikā, kur Šteinhauers jau simbolizē Rīgas latviešus, un viņa cīņas

Rīgas latvieši arī uzskata par savām cīņām. Reiters ir latviešu ne-

apzināta un neorganizēta protesta simbols, un tādēļ arī tas kā pra-

vietis stāv vientuļš savās cīņas ar sevišķu neatlaidību.

Atgriežoties pie Rīgas kultūras iestādēm, jāatzīmē 17. g. s. Rīgā

plaši izkoptais zemāko skolu tīklsi Par abām rēķinu skolām -—

Pētera vai Morica un Jēkaba —■ minējām jau agrāk. Šīm skolām

vēlāk pievienojas vēl trešā skola pie 1651. gadā Klausa Ķempes no-

dibinātās bāriņu patversmes. Šīs skolas pirmie skolotāji ir Jūlijs
Šmidts (1658.—1662. g.), Jēkabs Hančke (1662.—1667. g.), kas vēlāk

bāriņu skolas telpās atver poļu skolu, tad līdz 1671. g. skolotājs tur

ir Indriķis švarks no Lībekas, tālāk kādu pusgadu skolotājs ir J. Ag-

rikola, un tad par skolotāju nāk J. Volks, kura laikā skolas līmenis

un skolēnu skaits stipri paceļas un tā nostājās līdzās: vecajām Pē-

tera un Jēkaba skolām. 1678. g. J. Volku pārceļ uz Pētera skolu

Agrikolas vietā, kas pārnāk atpakaļ uz bāriņu skolu. No 1689.—1709.

gadam bāriņu skolas skolotājs ir J. Ķempe. Pārējo rēķinu skolu

attiecībās ar bāriņu skolu sevišķi sirsnīgas nav, un bieži ienāk sū-

dzības, ka bāriņu skolas skolotājs turot palīgu (zelli).

1657. gada mērī nomirst visi Rīgas rēķinu skolu skolotāji: Pē-

tera skolas Joachims Kumanus, Jēkaba — Fr. Vedemeijers.

J. Reitera vēstule
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Skolias uz kādu laiku pēc mēra pārtrauc savu darbību. 1658. g.

Pētera skolā sāk darboties Matīss Večs, un Jēkaba skolā 1659. g.

Erichs Pomergards. Veča izvēle nav bijusi sevišķi laimīga. Tas

savā laikā mācījies par tirgotāju, nevis sķolotāju, un ar bērnu mā-

cīšanu tam sevišķi neveicas. Vairāk reiz paceļas jautājums par Veča

atcelšanu no amata, bet Večs 1670. gadā nomirsti. Pēc Veča Pētera
skolā par skolotāju nāk J. Agrikola, bet ari tam neiet sevišķi labi,

un 1678. gadā to apmaina ar J. Volku, par kuru ir labas atsauksmes,

un tas darbojas šai skolā līdz 1709. gadam. Šajā pašā laikā Jēkaba

skolā darbojas Pomergarda pēcnācējs Pēteris Ravensbergs. Šo abu

pēdējo skolotāju laikā atkal abas1rēķinu skolas paceļas vecajā aug-

stumā.

Rēķinu skolas, tāpat kā pārējās Rīgas skolas, ir pieejamas vi-

siem Rīgas iedzīvotājiem, bet tās nav spējīgas pildīt Rīgas iedzīvo-

tāju prasības pēc skolām, sevišķi vēl tādēļ, ka iedzīvotāju skaits

priekšpilsētās strauji pieaug, un pilsētas skolas viņiem ir grūti pie-
ejamas. Priekšpilsētas vācu skolu ir maz, no tām gadu simteņa bei-

gās minamas ir Kernera skola pie dzirnavu dambja un Rolofa skola

Lastadijā. Daudz straujāka ir 17. g. s. otrā puse latviešu skolu at-

tīstībā.

Latviešu skolas attīstās pēc reformācijas vienā laikā ar vācu

nacionālajām skolām. Šīs skolas ir vispirms baznīcas skolas, jo pie
katras baznīcas ir nepieciešama skola, kur varētu mācīt skolēnus

baznīcā dziedāt. Tā radās pirmā latviešu skola — Jēkaba skola,
kas 17. g. s. sākumā jau ir vācu rēķinu skola, bet latviešu skola

joprojām pastāvēja pie Jāņa baznīcas. Šai skolai 1632. gadā pievie-

nojas latviešu Ģertrūdes baznīcas skola.

17. g. s. pirmajā pusē latviešiem Rīgā ir divas skolas: Jāņa un

Ģertrūdes, kam ari pieder latviešu skolu monopols Rīgā, un Rīgas
rāte nolēmusi, ka tikai Jāņa un Ģertrūdes baznīcu ķesteriem tiesī-

bas turēt latviešu skolas Rīgā.

Sevišķa uzplaukuma latviešu skolu dzīvē 17. g. s. pirmajā pusē

nemana. Tomēr jāatzīmē, ka pirmo Ģertrūdes skolu cēlis ķesteris

Baķītis ar saviem, līdzekļiem, un tā tad šī skola dibināta nevis ar rī-

kojumu no augšas, bet pēc paša Mārtiņa Baķīša resp. draudzes ini-

ciatīvas. Jāņa skolas pirmie zināmie skolotāji ir šīs baznīcas ķe-

steri: Jānis Viktors, miris 1643. gadā, Jānis Cīgners no 1644.—1656.

gadam, tad no 1656.—1657. g. Goris Blūms, no 1657.—1697. gadam
Miķelis Gertsons, no 1697.—1710. gadam Jānis Bāde. Ģertrūdes sko-

las skolotājs ir Mārtiņš Baķītis no 1632..—1648. g., tad Goris Blūms
līdz 1656. gadam, pēc Blūma kādu laiku M. Šneiders. Pēc tam par

Ģertrūdes ķesteri un skolotāju nāk Andrejs Baķītis, par kuru pir-
mās ziņas ir 1667. g. A. Baķītis mirst 1680. gadā, un par Ģertrūdes
skolotāju nāk enerģiskais Goris Bolte. Tas mirst 1684. gadā, un

par skolotāju nāk Jānis Bāde (Bādiņš), kas skolotāju amatu mācī-

jies pie A. Baķīša. Bāde 1697. gadā pāriet uz Jāņa skolu, un par
Ģertrūdes skolotāju nāk Dāvids Bucholcs, kancelejas ierēdnis, kas

paliek šai amatā līdz 1710. gadam.

Lūzums latviešu skolu dzīvē sākas 1664. gadā. Šai gadā Jāņa
baznīcas ķesterim un skolotājam M. Gertsonam pilsēta nolemj iz-

maksāt 20 dālderus gadā par 12 brīvskolnieku mācīšanu. Šie brīv-
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skolnieki Ģertsonam jāsagatavo tik tālu, lai tie varētu pildīt baznī-

cas priekšdziedātāju un arī citus garīgus un laicīgus amatus.

Tas jau ir liels solis uz priekšu latviešu skolas dzīvē, jo tādu

darbu varēja veikt tikai labi nostādīta skola, no otras puses — sko-

lotāja nodrošinā-

šana ar noteiktu

algu arī nodroši-

nāja skolai labā-

kas sekmes.

Ir arī citas

pazīmes, kas lie-

cina par latviešu

skolas ieiešanu

plašākā gultnē.
1667. gadā latvie-

šu zvejnieki: Na-

riņš, Dāle un citi

nodibina skolu

Pārdaugavā, Jura

muižā, 1668. gadā
ienāk Jāņa baznī-

cas priekšdziedā-
tāju A. Ledmata

un Ernesta Butle-

ra lūgums atļaut
tiem atvērt lat-

viešu skolu La-

stadijā. Šo lūgu-

mu noraida, tāpat
kā nākošos Butle-

ra lūgumus, jo ti-

kai Jāņa un Ģer-
trūdes baznīcas

ķesteriem ir tie-

sības turēt latvie-

šu skolas. Butlers
J. Pomergarda rēķinu grāmata 1671. g.

starp citu aizrāda, ka priekšpilsētas latviešu bērnus mācot daudz

svešu skolotāju, kas latviešu valodu neprot. Atļauju ierīkot skolu

Butlers dabū tikai 1675. gadā un šai gadā nodibinā vēlāko Jēzus baz-

nīcas skolu. Un 1680. gadā latviešiem jau ir četras skolas: divas baz-

nīcas skolas — Jāņa un Ģertrūdes un divas, kas radušās uz pašu lat-

viešu iniciatīvu
—

Butlera un Pārdaugavas Jura muižas. Tas norāda,
ka skolu vajadzība Rīgas latviešos jau ir pilnīgi nobriedusi.

Tad, kad Gliks ķeras pie skolu ierīkošanas Vidzemē, Rīgā ir jau
reālizēts latviešu obligātoro skolu tīkls. Iniciatīvu skolu lietās pār-

ņem rāte un to arī reālizē, dibinot jaunas skolas un uzņemoties sko-

lotāju algošanu. Rīgā tomēr ir latviešu skolu šūpulis.

Rātes kungi par pirmajām latviešu skolām neinteresējas. Tās

pat netika pieskaitītas oficiālām rēķinu skolām, kuru Rīgā bija trīs:

Pētera, Jēkaba un pēc 1651. g. arī bāriņu skola. Skolotājiem un

skolām nekādi pabalsti netiek izsniegti, un šīs skolas dzīvoja savu

dzīvi nabadzīgos apstākļos, līdzīgi privātajām kaktu skolām sko-
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lotaji pārtika no sava ķestera amata, un tikai niecīgi graši viņiem
atlēca no skolas naudām. Jāņa baznīcas' skolotājs Cīgners 1644.

gadā raksta (Suppl. B. 1, S. 1213):

„Par visu gadu es neesmu nopelnījis vairāk par 45 dālderiem

par savu darbu, un par to man ne tikai jāizpilda ķestera amats, jā-
iekasē ar lielām pūlēm visas rentes naudas, jārīko zvani, jātur sķo-

la, kas ir sevišķi nepieciešams, lai varētu dziedāt baznīcas ceremo-

nijās, bet no nabaga ļaudīm gandrīz nekādu atlīdzību saņemt ne-

var, jo kad viņiem par skolas naudu atgādina, tad tie vairs nenāk

skolā, un baznīcā trūkst dziedātāju,"
Šis raksts ļoti Labi raksturo mums latviešu skolas stāvokli pir-

majā posmā.

1664. gadā rāte pirmo reiz sāk interesēties arī par latviešu sko-

lām un M. Gertsonam piespriež 20 dālderu.

Tā tad latviešu skola pirmo reiz saņēma pabalstu, un viņas
skolniekiem un skolai uzstāda jau noteiktu mērķi.

Tālāko soli sper 1672. gadā, kad latviešu skolas nostāda jau

zem rātes un konsistorijas kontroles, tā ierindojot tās revidējamo
skolu tīklā. To trūkumi tiek tagad jau līdzīgi tam, kā tas no 1660. g.

notiek ar vācu skolām, pārrunāti rātes un konsistorijas sēdēs, un ko-

pā ar to izpeld arī priekšlikumi, kā trūkumus novērst.

Beidzot birģermeistars Melchiors Dreilings 1679. gada 21. maijā

nāk ar radikāliem priekšlikumiem skolu lietās, kurus rāte atzīst par

ļoti svarīgiem un nepieciešamiem un uzdod konsistorijai šos priekš-
likumus pamatīgāki iztirzāt un atrast veidus, kā tos priekšlikumus
vislabāki reālizēt dzīvē. Šie Melch. Dreilinga priekšlikumi ir se-

kojoši:

Vispirms: 1) jāieved katēchizācija baznīcās, un svētdienās pēc

sprediķa jāizņem ar skolniekiem katķisma mācība, 2) jāatver vairā-

kas skolas priekšpilsētā un aiz Daugavas, lai arī nevāci savus bērnus

vairāk un labprātīgāk skolā sūtītu, šīs skolas inspicētu Jāņa un

Ģertrūdes mācītāji, 3) trūcīgākiem skolniekiem grāmatas jāizsniedz

par brīvu, 4) jāizdod noteikumi, ka visiem vecākiem jāmaksā sko-

las naudas neatkarīgi no tā, vai viņu bērni apmeklē skolu, vai nē,

5) nevienu latvieti nevar uzņemt nevienā amatā, ja viņš neprot la-

sīt un rakstīt.

Šie lēmumi nepalika tikai papīra, katķismu māca baznīcās un

pārklaušina arī Ģertrūdes skolā, tāpat atver latviešu skolas, arī

grāmatas un papīra atgriezumus rakstīšanai sāk dalīt. Par pēdējā
noteikuma pildīšanu, t. i. nepieņemt amatā nevienu latvieti, kas

neprot lasīt un rakstīt, ziņu nav, un ir šaubas, vai bija iespējams to

panākt dzīvē, bet šis rātes lēmums tika ziņots arī plašākām latviešu

masām, un tur šī' lēmuma iespaidam vajadzēja būt diezgan stipram.
Noteikumi par skolas apmeklēšanu publicēti 1681. gadā 30. nov. Šī

svarīgā dokumenta virsraksts ir:

E. E. Rahts

der Konigl. Stadt Rīga

Ordnung
Fūr die m der Vor-Stadt un Land-Vogtey

auffgerichtete Schulen

Gedrukkt durch Henrich Bessemessern.

1681.
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Tā kā Dieva mācība un ļaužu mūžīgā pestīšana visvairāk ar

čaklu jaunatnes audzināšanu labi ierīkotās skolās top veicināta, tad

augstā rāte un augsti cienījamā konsistorija, izpildot savu kristīgo

pienākumu, kristīgām vācu un nevācu draudzēm priekšpilsētā un aiz

Daugavas dažādās pieejamās vietās ir publisko skolu skaitu palieli-

nājusi un skolotājus ar brīviem dzīvokļiem apgādājusi, un cits nekas

vairs nav vajadzīgs, kā tikai tas, lai katrs savus bērnus nekavējoties

turp sūtītu, lai tie tur čakli lasīt, rakstīt mācītos un svētā katķismā

vingrinātos un to iemācītos.

Tādēļ augstā rāte ar šo publiski uzaicina un piekodina visiem

un katram, kas priekšpilsētā, Pārdaugavā un Landfogtejā dzīvo,

ja viņš savu un savējo laicīgo un mūžīgo labklājību grib iegūt, savus

bērnus ar visu rūpību šais augšā minētās publiskās skolās, kā svētā

gara darbnīcās, jau laikus sūtīt, un no tām bez vajadzības ātrāk ārā

neņemt, kamēr tie lasīšanā, rakstīšanā un svētā katķisma izprašanā

un vingrinājumos nav pietiekoši pieņēmušies un piesavinājušies, un

lai tie kā neprātīgi lopi netiktu tikai pie darba spiesti, jeb. atkal!

pilnīgā slinkumā apkārt dauzītos.

Un lai neviens nevarētu aizbildināties ar savu nabadzību, kā tas

bieži pie nolaidīgiem notiek, tad skolotājiem nav brīv vairāk par

vienu guldeni labas naudas ceturksnī, t. i. četrus guldeņus gadā par
katru bērnu no vecākiem prasīt, kas ir viegli sakrājams un samak-

sājams. Tie vecāki, kas ir bez kādiem līdzekļiem, saņem no saviem

mācītājiem un dvēseļu ganiem apliecības un iesniedz tās zemes virs-

soģim, un viņu bērnus skolās uzņem par velti, māca tāpat kā visus

pārējos un tos apgādā ar nepieciešamām grāmatām un papīru bez

kādas maksas.

Un lai arī, draudzes ievērotu priekšniecības apsveicamos kri-

stīgos nodomus šai ļoti nepieciešamā lietā un lai skolotājam viņa

grūtajā darbā sniegtu atbalstu, jāizdara biežas un rūpīgas vizitāci-

jas priekšpilsētā un Pārdaugavā un jāpētī, vai vecāki savus bērnus

skolā sūta. Tiem, kas izrādās pavirši, šo priekšrakstu nepilda un

savus bērnus vai nu nemaz skolā nesūta, vai arī ne visus, kas pēc

vecuma ir spējīgi skolā iet, ir tāpat jāmaksā skolas nauda skolo-

tājam, t. i. viens guldenis par bērnu ceturksnī. Tāpat arī uz priek-
šu tādi šeit uzauguši bērni, kas neprot ne lasīt, ne rakstīt un tik

Guberņas ģimnazija Rīgā 19. g. s.
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tālu savā cītībā un mācīšanās nav tikuši, ka tie sagatavoti pie svētā

vakariņa varētu iet, nav uzņemami nekādā publiskā amatā, un jo
mazāk vēl pielaižami par vecākajiem un piesēdētājiem.

Tā katram uz priekšu būs rīkoties un no soda sargāties.
Publicēts 1681. g. 30. novembrī, Rīgā.

Šo rīkojumu nodrukā kā plakātu, ko piestiprina pie visu baz-

nīcu durvīm kā pilsētā, tā ārpilsētā un patrimoniālapgabalā, bez

tam šis rīkojums jānolasa no kanceles, lai draudzes locekļiem būtu

tas zināms.

Ar šo rīkojumu Rīgā un Rīgas patrimoniālapgabalā ieved vis-

pārēju obligātoru skolas apmeklēšanu, apgādājot trūcīgos ar brīvu

skolu, grāmatām un mācības līdzekļiem un piešķirot skolu beigu-
šiem latviešiem privilēģijas.

Vispirms nokārtojas skolu lietas Pārdaugavā, kas 17. g. simteņa

beigās kļūst par Rīgas latviešu iedzīvotāju svarīgāko centru.

No Rīgas Šāļu vārtiem uz Pārdaugavu veda trīs pārceltuves, kas

nobeidzās pie trīs svarīgākiem ceļiem. Pirmā pārceltuve veda uz

Beņķu salu, no kurienes sākās Jelgavas, kā arī Bauskas ceļš, kas

gāja gar sarkano torni, un visu šo apgabalu sauca par apgabalu

pie torņa. Otrs veda uz Āgenskalnu, no kurienes sākās Kalnciema

ceļš, kas veda uz Zemgali. Trešais veda uz Jura muižu un Iļģeciemu,

no kurienes sākās tā sauktais Buļļu ceļš, kas, pārejot pār Lielupi

ap Bolderāju, gāja gar jūrmalu uz Tukumu. Jau no veciem laikiem

šīs vietas bija iemīļotas zvejnieku un pārcēlēju apmešanās vietas,
bet kur ir, tur rodas, un šais vietās sāk apmesties arī dažādi dienas

strādnieki un amatnieki, un arvienu nāk jauni iedzīvotāji klāt. Pil-

sētā latviešiem nācās dzīvot ārkārtīgi grūtos apstākļos. Latvieši

varēja apmesties tikai pašās nomaļākās vietās, kā starp vaļņiem
(Biennen "VValles), bija jādzīvo ļoti saspiesti un pašos nehigiēniskā-
ķos apstākļos. Jāņa baznīcas mācītājs H. Ulrichs pēc krievu uzbru-

kuma 1656. gadā tēlo tos šausmīgos apstākļus, kādos latvieši dzīvoja

pa kara laiku pilsētā, kur latviešiem bijis jāmīt mitros pagrabas,

neapkurināmos bēniņos, pirtīs un šķūņos, un viņu starpā plosījušās
visādas slimības. Bet arī miera laikā latviešu amatnieķu dzīves ap-

stākļi nebija daudz labāki, un sevišķi pēc šī kara latvieši dodas ārā

uz priekšpilsētām, kur varēja atrast mitekli un viens otrs varēja sev

uzcelt mājiņu, kas iekšpilsētā latviešiem bija liegts. Gadu simteņa
otrā pusē šis izceļotāju vilnis vēlās uz Pārdaugavu. No Pārdauga-

vas trim centriem visātrāki attīstās un apbūvējas rajons ap Zundu.

Šeit atradās vecs zvejnieku ciems un bez tam arī Jura hospitāļa un

Svētā gara konventa zemes, ko' šīs iestādes labprāt izdeva apbū-
viešiem par zināmu gada nomu, un uz šīm zemēm drīz vien pacēlās
latviešu pārcēlēju un amatnieku mājiņas.

Šai tā sauktā Jura muižā rodas arī pirmā skola latviešiem.

Gads, kad šī skola radusies, nav nosakāms, bet no tā, ka J. Til-

manis 1667. g. savā lūgumā rātei saka, ka šeit Pārdaugavā pastāvē-
jusi jau no veciem laikiem brīva skola, šās skolas dibināšanas laiks

ir attiecināms uz Laiku priekš 1667. gada un iespējams, ka šāda brīva

skola pastāvēja Jura muižā jau priekš krievu uzbrukuma, t. i. priekš
1656. gada. Tā starp latviešu skolām šī skola būtu trešā vecākā

skola un nāk tūliņ pēc Jāņa un Ģertrūdes skolām. No sākuma šī

skola, cik liekas, ir bijusi vienkārša kaktu skola, bet vēlāk jau tā



371

top par brīvu skolu, t. i., ka rāte ir kādam izdevusi atļauju šeit

skolu turēt. Pirmais zināmais skolotājs, kam šāda atļauja ir bi-

jusi, ir J. Tilmanis, kas šeit darbojas kādus četrus gadus, pēc tam

pāriet uz pilsētu par rātes kalpu (Kammerdiener), tad Katlakalna

skolotāju un beidzot par Jēzus baznīcas ķesteri un latviešu skolo-

tāju. Raksturīgs ir tas, kā Tilmanis nonāk Pārdaugavā. Tilmani

1666. gadā zvejnieku vecākais Nariņš uzaicina par savu bērnu sko-

lotāju, un ar birģermeistara Samsona piekrišanu Tilmanis šo vietu

pieņem. Bet pēc tā laika kaktu skolotāju paraduma skolā mācās

ne tikai saimnieku, bet arī apkārtējo iedzīvotāju, šoreiz apkārtējo

zvejnieku bērni, un Tilmanis pārvēršas par zvejnieku bērnu skolo-

tāju, To apstāķli viņš cer izmantot, iegūstot no rātes atļauju turēt

brīvu skolu, jo toreiz šādu kaktu skolotāju netrūka, un Tilmanis

baidās, ka tikai kāds neaizsteidzas priekšā, neizdabū no rātes at-

ļauju turēt skolu Pārdaugavā un nenolaupa viņa maizes riecienu.

Šo atļauju viņš arī dabū, bet pēc trim gadiem tomēr spiests šo vietu

atstāt, jo nevar nodrošināt sev eksistenci. Tuvāku ziņu par Tii-

maņa darbību Jura muižā nav. Tilmanis ir vācietis, kas, kā viņš

pats to apliecina,, latviski prot runāt, bet rakstīt nē, un arī lasī-

šanā viņam vēl 30 gadus vēlāk jāvingrinās. Tāpat viņam toreiz re-

videnti aizrāda, ka tas par maz mācot latviski un llieķot lasīt vācu,

bet ne latviešu grāmatās. Tai laikā, kad viņš darbojās Jura muižā,

viņa latviešu valodas zināšanas nevarēja būt sevišķi lielas, un viņa
mācība skolā būs bijusi tāda, ka varbūt, izņemot latviešu pātarus,
viss pārējais, kā lasīšana, tā arī rakstīšana, notikusi vāciski. Pats

savā lūgumā rātei 1667. gada 26. jūnijā viņš raksta, ka zvejnieki ar

viņu esot mierā un vēloties viņu paturēt vēl ilgāk. Bet tomēr il-

gāku laiku zvejnieki vieni paši algot šo skolotāju nebija spējīgi, jo
Tilmanis mācēja par savu labklājību diezgan labi rūpēties, un

1670. g. 27. augustā Tilmanis ziņo, ka neskatoties uz viņa lielo cen-

tību, tas nevarot sev uzturu Jura muižā nopelnīt, un lūdz piešķirt

viņam vakanto „Kammerdienera" vietu. Šo vietu viņš arī dabū.

Par Jura muižas skolas tālāko likteni pēc Tilmaņa aiziešanas

ziņu nav, bet jau 1680. gadā mēs sastopam Jura muižā skolotāju
Paulu Dolmani, kas, liekas, šeit nodzīvojis un strādājis ilgāku laiku,

jo paspējis sev iegādāt grunti un namu, un šis nams 1680. gadā jau
ir tik vecs, ka taisās gāzties kopā. Šis lūgums iesniegts 1680. gada
6. oktobrī, un tajā Dolmanis lūdz uzcelt viņam klasi, jo sakritušā

namā nav iespējams strādāt. Nākošajā rātes sēdē Dolmanis sūdzas

par savu grūto stāvokli un nabadzību un lūdz atlaist viņam 5 dāl-

derus grunts nomas, kas viņam jāmaksā Jura hospitālim. 1682. g.
8. septembrī Dolmanis lūdz izmaksāt viņam kārtīgu gada algu.
1682. gada 25. oktobrī rāte nolemj maksāt priekšpilsētas un zemes-

soģa apgabala skolotājiem sekojošās algas:

Diviem skolotājiem Pārdaugavā, t. i. skolotājam pie torņa 100 fl.

Skolotājam Jura muižā 120
„

Skolotājam Lastadijā (Rolofam) 100
„

Skolotājam pie Dzirnavu kanāla (Kerneram) .... 100
„

un skolotājam Piņķos, Plakanos un Biķeros 100
„

tāpat arī skolotāja atraitnei Elizabetei D., priekšpilsētā
.

100
„

Ar šo lēmumu Dolmaņa skola tiek ieskaitīta pilsētas uzturamo

oficiālo skolu starpā.
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Dolmanim, kā vecākam skolotājam, alga arī nolikta lielāka,

tomēr skola remontēta nav, jo 1683. gadā Dolmanis lūdz pilsētu iz-

sniegt 500 ķieģeļus nama remontam.

Revizijas pie Dolmaņa izdarītas 1682. gada 24. oktobrī, kad viss

atrasts labi, tāpat arī 17. jūnijā konsistorijas revidenti ziņo par

Pārdaugavas skolu skolēnu labām sekmēm un nodod konsistorijai
rakstu paraugus, ko skolēni rakstījuši. Tā tad Dolmanis kā skolo-

tājs strādājis labi.

Dolmanis mirst 1686. gada martā, un šā gada 19. martā viņa

atraitne lūdz viņas vīru apglabājot atvēlēt brīvu apzvanīšanu.

1686. gada 2. novembrī konsistorija ziņo, ka rāte vēlas aizpildīt
mirušā Dolmaņa vietu. Uz šo vietu pieteicies vienīgi mirušā Dol-

maņa zellis, un tā kā tam ir labs rokraksts un viņš labi rēķina un

kā Dolmaņa laikā, tā arī pēc viņa nāves uzcītīgi bērnus mācījis,
tad rāte uzdod pārbaudīt konsistorijai viņa ticību. Johans Hīnings

konsistorijas sēdē par sevi ziņo, ka viņš pieder pie Augsburgas kon-

fesijas un pie tās palikšot kā dzīvē, tā arī nāvē. No sākuma viņš
kalpojis Karaļaučos pie tirgotāja, no turienes devies uz Ārensburgu
un tā kā tur cita darba nevarējis dabūt un pratis labi rakstīt

un rēķināt, tad sācis bērnus mācīt. Tagad viņš savu mācību skolā

sākot ar dziesmu „Dievs Tēvs debesu valstībā" un kādu rīta dzie-

smu* pēc tam bērniem māca latviešu katķismu bez un ar izskaidro-

jumiem, mazie mācās savus bībeles pantiņus, lielie no galvas evaņ-

ģēliju un arī dažas garīgas dziesmas, daži burto, pārējie lasa un pie
tam no rītiem latviski un pēcpusdienās vāciski, tāpat arī raksta un

nedaudzi arī rēķina. Pulksten 11 darbu ar lūgšanu un dziesmu beidz,

pīkst. 12 sāk no jauna un turpina līdz vakaram.

Konsistorija pēc tam nolemj likt rātei priekšā Hīningu pieņemt

par skolotāju.

Hīnings paliek par Jura muižas skolotāju līdz Rīgas aplenkša-
nai 1710. gadā. Atsauksmes par Hīninga skolu ir labas. 1688. g.

revidenti: zemessoģis šēdens un māc. Fridrichs ziņo, ka skolas Pār-

daugavā atrastas pietiekoši labā stāvoklī, tikai skolotājiem nav ne-

kādas noteiktas mācīšanas metodes, un lasīšana vienmuļīga, bez iz-

teiksmes. Jura muižas skolotājs ļoti lūdzis viņa skolu palielināt,

jo skolnieku skaits viņam esot vislielākais. Šai laikā skolēnu skaits

sasniedzis 77. Nākošā gadā skolēnu Jura muižas skolā ir 63, no ku-

riem no Jura muižas 48 un no Iļģeciema 15; bez tam diezgan daudz

skolēnu skolu neapmeklējot. Konsistorija 1689. g. 3. jūnijā uzdod

Hīningam šos bērnus uzmeklēt un par tiem iesniegt ziņas ar rakstu.

Tajā pat sēdē Hīningu nopratina, vai viņš esot Pārdaugavā bērnus

kristījis. Tā paša gada 1. oktobrī maģ. Fridrichs referē par eksā-

meniem Jura muižas skolā un uzslavē skolotāja čaklumu, jo viņš

netikai, kā tas iepriekšējā gadā jau bijis, zēniem labi iemācījis lasīt,
rakstīt un dievbijāšanu, bet dažiem arī iemācījis aritmētiķas dar-

bības. Skolotājs sūdzējies par Bērensu, kas Iļģeciemā uzcēlis skolu

unviņam atņēmis 14 sķolniekusi 1690. gadā Jura muižas skolā ir

42 skolēni, Āgenskalnā 48 un Iļģeciemā 33. Skolotājs neesot pūles

taupījis un centīgi strādājis, kas bijis redzams no skolēnu ātrām un

kārtīgām atbildēm. Būtu ļoti vēlams visās latviešu skolās ievest

vienību mācīšanā, ka lai nebūtu tā, kā līdz šim, kur vienā skolā

māca jauno grēku sūdzēšanu, otrā veco, vienā skolā vairāk lat-
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viešu nekā vācu valodu, un otrā otrādi — vācu vairāk kā latviešu.

Šīs skolas taču esot latviešu jaunatnei ierīkotas, lai tā tur mācītos

un sevišķi lai tur veco baznīcā parasto grēku sūdzēšanu un latviešu

katķismu mācītu, vācu valodu turpretim viņi uzsakot kā papa-

gaiļi. Otra vecākā Pārdaugavas skola ir Torņakalnā vai, kā toreiz

sauca, pie torņa. Toreizējais Torņakalna centrs ir Mūku sala un

tagadējās vecās Jelgavas ielas sākums. Pati skola neatrodas kalnā,
bet lejā, un to apdraud plūdi.

Pirmais Torņakalna skolotājs ir H. Jenkenijs, dzimis Hapsalā,

studējis Upsalas ūniversitātē, ilgāku laiku bijis Vidzemē par mācī-

tāja ķandidātu un vēlāk no Torņakalna skolas pāriet uz laukiem

par mācītāju. 1681. g. 3. martā tas iesniedz lūgumu pieņemt to

par Torņakalna skolotāju un šai vietā paliek līdz 1685. gadam.

Starp citu Jenkenijs svētdienās lasa apkārtējiem iedzīvotājiem

priekšā sprediķus, bet par to ārkārtīgi uztraucas Jāņa baznīcas mā-

cītāji, un Jenkenijam šī lieta jāizbeidz.
Nākošais Torņakalna skolotājs ir Stefans Šalks, kas no 1682.

gada ir Piņķu skolotājs, no 1685. gada skolotājs Torņakalnā un

mirst 1701. gadā. šalka alga ir 50 dālderu naudā, 5 pūri rudzu un

3 asis malkas.

Pēc Šalka Torņakalnā no 1701.—1705. gadam strādā J. Strauchs,

pēc Straucha līdz 1710. gadam J. Kolkmanis.

Bez šīm divām pilsētas skolām Pārdaugavā 17. g. s. beigās dar-

bojas vēl divas latviešu skolas. 1686. gadā H. Bērenss atver skolu

Āgenskalnā un tajā darbojās par skolotāju Roliņš, Hubners un J.

Kolkmanis. C. Bērenss 1689. g. Iļģeciemā atver sķolu, kur par sko-

lotāju darbojas Voldenšērs.

Tā tad Pārdaugavā 17. g. s. darbojas četras latviešu skolas.

lekšpilsētā latviešiem paliek Jāņa skola, kur strādā M. Gert-

Bišumuiža ap 1830. g.
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sons, un pēc viņa nāves 1697. gadā līdz 1710. gadam strādā J. Bāde.

Priekšpilsētas apkalpo Ģertrūdes skola, bet ar 1682. g. arī Butlera

skolu ieskaita publiskās skolās, un no 1688. g., kad uzceļ Jēzus

baznīcu, tā ir jau Jēzus baznīcas skola, kur pēc Butlera par sko-

lotāju ir S. Gibelers. 1693. g. viņa vietā nāk Iļģeciemā skolotājs

Voldenšērs, bet to nekārtīgas dzīves dēļ 1700. g. atlaiž no amata un

par Jēzus skolas skolotāju nāk Tilmanis, kas skolotāja gaitas sācis

Pārdaugavā 1667. g. Tas vecuma dēļ 1704. g. vairs nevar savu

amatu pildīt, un uz Jēzus skolu 1705. g. pārnāk J. Strauchs no Tor-

ņakalna, Vēl jaunu latviešu skolu ierīko pie Jura hospitāļa 1684. g.,

un tur darbojas skolotāji: Kepers, Krūze un Reks.

Šis latviešu skolu tīkls ir tiešām ļoti plašs un aptver visu Rīgu,

Rīgas nomales un arī patrimoniālapgabalu. Par Rīgas latviešiem

var pilnīgā mērā teikt, ka tie 17. g. s. beigās iemācījās lasīt, kas

gan jau arī agrāk Rīgā nebija retums, bet tagad tas aptver jau gan-

drīz visus Rīgas latviešus.

Tas bija liels kultūrāls sasniegums, un tas sevišķi atsaucās uz

straujo latviešu literātūras attīstību.

Skolu lietā straujā attīstība izbeidzās jau 17. g. s. pēdējā desmi-

tā. Jau 1698. gadā latviešu skolu stāvoklis ir bēdīgs. Rīga jau

pārdzīvo smagu krizi, ko vēl vairāk pastiprina 1701. gadā lielā Zie-

meļu kara sākums. Sākas bezdarbs un trūkums, un sevišķi starp

Pārdaugavas iedzīvotājiem valda liels trūkums. Skolas paliek tuk-

šas jau tādēļ vien, ka vecākiem, nav naudas, ar ko bērnus sūtīt

skolā, bet ir arī citi motīvi. Tā latviešu skola, kāda tā bija, nevar

rēja vairs pildīt latviešu vecāku prasības. To elementāro, ko lat-

viešu bērniem iemācīja skolā, varēja sasniegt arī mājā. Starp pie-

augušiem netrūka lasītpratēju, kas varēja pamācīt latviešu grā-

matā arī mājas un kaimiņu bērnus, un tas pa lielākai daļai nekā

nemaksāja. Sūtīja latviešu skolā parasti tikai tos bērnus, kurus
gribēja jau skolot augstāku, t. i., ķam gribēja iemācīt rakstīt un

arī vācu valodu. Tādēļ arī saprotama tā krize, ko latviešu skola

pārdzīvo 18. g. s., kad latviešu skolas pārvēršas vācu skolās. Ele-

mentārās skolas latviešiem nav vairs vajadzīgas, jo viņu uzdevumus

veic mājmācība; vajadzīgas skolas, kas varētu mācīt to, ko māja
nevar dot, t. i. rakstīšanu, rēķināšanu un vācu valodu.

Un nebija arī vairs 18. g. s. neviena, kas par latviešu skolas tā-

lāko izveidošanos būtu rūpējies. Šī skola paliek pabērņa lomā, un

publiskās latviešu skolas paliek 18. g. s. vidū jau par skolām ar

vācu mācības valodu.

Lai varētu spriest, ko mācīja latviešu skolās 17. g. s. beigās,
pievienoju šeit Iļģeciemā skolas skolotāja Voldenšēra konsistorijai

iesniegto mācību programmas un metodes aprakstu.

~3. vēstulē kolosiešiem rakstīts: „Visu, ko jūs dariet kā vār-

dos, tā darbos, to visu dariet Kunga Jēzus vārdā un pateiciet Die-

vam Tēvam caur viņu," kas arī man liek manu skolas darbu ar

Dievu un Jēzus vārdā sākt un ar pateicību un slavēšanu piepildīt,

un tā es rītos agri, jaunatnei pulcējoties kopā, ar viņiem vispārējo
rīta lūgšanu ar pieciem kristīgas mācības galvas gabaliem un svēto

grēku sūdzēšanu lūdzos, pēc tam vienu rīta dziesmu ar kristīgu svē-

tīšanu ar viņiem latviski dziedu, to pašu arī vāciski; pēc tam klusu
stāvot ņemu priekšā latviešu katķismu, tā kā tas šīs pilsētas
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augstās rātes priekšpilsētā un zemessoģa apgabalā ierīkotām sko-

lām par labu noteikts, un vienu bausli kopā ar izskaidrojumu un

jautājumiem tiem vienreiz, divreiz vai trīsreiz priekšā lasu, kas vi-

ņiem man čakli līdzi jāsaka līdz kamēr viņi šo bausli labi zina; tā-

dā pašā kārtā turpinu otru un trešo un atkārtoju iepriekšējo, pēc
tam lieku viņiem klusi un čakli pārlasīt un, ja laiks atļauj, divreiz

vai trīsreiz uzsacīt, tad no jauna, stāvot tāpat kā iepriekš, ar vi-

ņiem latviešu katķismā vingrinos, tad noskaita un nodzied Bene-

dicite un pāris dziesmas pantiņus latviski un pēc tam vāciski un

tad piekodinu klusi un kārtīgi pa ielu uz māju iet un laikā skolā

atgriezties.

Pēcpusdienā vispirms gratias un vienu pateikšanas dziesmu vis-

pirms latviski un pēc tam vāciski nodzied, tad katķisma mācība

tāpat kā iepriekš, pēc tam; ar tiem, kas raksta, vienu labu stundu

ar rakstīšanu nodarbojos un čakli lieku lasīt un tāpat kā priekš-

pusdienā, vienreiz, divreiz vai trīsreiz noprasu, pēc pabeigtā darba

atkal katķismu, tad vakara lūgšanu un vakara dziesmu ar viņiem

lūdzos un dziedu vāciski un latviski un pēc tam Jēzus vārdā tos

mājā atlaižu; bez tam trešdien tiem kas lasa, jāmācās recitēt un

sestdien tāpat ar viņiem grēku nožēlošanas dziesmu dziedu un svēt-

dienas evaņģēliju un lekciju lieku lasīt un vienu gabalu no evaņ-

ģēlija lieku viņiem no galvas mācīties; pēc nobeigtā darba viņus

atsevišķi eksāminēju, ko viņi no svētā katķisma paturējuši, pie
kam es atrodu, ka pat mazākajiem, var viegli un pamatīgi svētu

katķismu iemācīt, un viņiem īsto gudrības un svētības pamatu dot,

un ja Dievs savu garu un spēku dos, šo darbu turpināšu, pārējo, kā

man trūkst, ceru ar E. H. W. B. M. E. W, konsistorija neliegs savu

palīdzību, ķo es padevīgi un ar pateicību esmu spiests pieņemt,

starp citu iedrošinos viņu žēlastību un labvēlību sirsnīgi lūgt manu

tagadējo nabadzību un trūcību laipni ievērot, noliekot visdziļākā

pazemībā šo lūgumu pie Jūsu augsti cienītām kājām un žēlīgi pie-
saukdams Dievu, lai tas Jūs visus arī tālāk uzturētu pie labklājības,

miera, veselības un laimīgas valdīšanas, lai arī mēs zem Jūsu žēla-

stības spārniem varētu mierīgu un klusu dzīvi dzīvot Dieva svētībā

un bijībā un tā caur Dieva vārdu īsto gudrības un svētības ceļu

atrast, palieku Jūsu ļoti cienīgo, stingro, ļoti labdzimto, augsti un

labi mācīto kungu pazemīgs kalps
Christian Voldenšēr."

Pats dokuments nav datēts, bet kā tas redzams no konsistori-

jas protokoliem, šīs metodes apraksts iesniegts konsistorijai 1689.

gada 14. novembrī. Tā kā konsistorija pret šo metodi nekādus ie-

bildumus neceļ, tad liekas, ka tā būs toreiz skolās parastā
mācīšanas metode, un pēc tās Voldenšērs strādāja ne tikai Iļģecie-

mā, bet vēlāk, pārnākot Jēzus skolā. Otrs tik pilnīgs meto-

des apraksts no 17. gadu simteņa latviešu skolām uzglabā-
jies nav, tādēļ toreizējas skolas iekšējās iekārtas izpratnei šis do-

kuments ir ļoti svarīgs. Salīdzinot šo metodes aprakstu ar to, ko

iesniedz konsistorijai 1686. gada 2. novembrī J. Hīnings, Zunda sko-

las skolotājs, un kas nodrukāts manā grāmatā „Ģertrūdes skola"

15. lappusē, šis apraksts ir daudz pamatīgāks, bet skolas gaita ir

apmēram tā pati. Kā Hīnings, tā arī Voldenšērs sāk savu darbu

ar lūgšanu un rīta dziesmu, Hīnings tikai lūgšanas vietā dzied
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„DievS Tēvs iekš debesvalstības", Voldenšērs turpretim bez pa-

rastas1rīta lūgšanas skaita vēl visus piecus galvas gabalus un grē-

ku sūdzēšanu. Pēc lūgšanas abiem nāk katķisma mācība, kas 17.

gadu simteņa otrā pusē un vēlāk Rīgas skolās galvenais mācību

priekšmets. Grāmata, pēc kuras vārdu pa vārdam, jāmāca kat-

ķisms, ir Brevera katķisms, ko latviešu valodā pārtulkojis Dreselis,

un konsistorija, Voldenšēru pieņemot, noteikti aizrāda, ka viņam
jāstrādā pēc Dresēja „Swāhta Bāhrno-Mahzība" Rīgā 1682. g., bet

ne pēc Glika lielā katķisma, ko vēlāk pārstrādāja S. G. Dīcs un pēc

kura bija jāmāca Vidzemē, jo Rīgas konsistorija toreiz ar Gliku

un Fišeru atradās ļoti asās attiecībās. Ja pie Hīninga šā katķisma
dominējošā doma nav vēl tik manāma, un Hīnings bez katķisma

liek kārtējā darbā vēl mācīties bībeles pantus un evaņģēlijus, tad

Voldenšērs par bībeles pantiem nekā nemin, bet evaņģēlijus no

galvas viņa skolēni mācās tikai sestdienās; turpretim bez kādas

žēlastības, kājās stāvot notiek katķisma mācība kā priekšpusdienā,
tā arī pēcpusdienā, sākot un beidzot, un pat mazajiem bērniem kā

īstās gudrības pamats tiek iekalti ne tikai paši baušļi, bet arī šo

baušļu jautājumi un izskaidrojumi, kur toreizējos paplašinātos kat-

ķismos bija tādas scholastikas gudrības, kuru saprašana nebija pa

spēkam varbūt pat vienam otram mācītājam., kur nu vēl šo skolu

skolēniem. Šī ķatķisma pastiprināšana skolā un baznīcās ir Rīgā

sevišķi Rīgas superintendenta Brevera nopelns, kas šo mācību, kā

pamatu visai skolas mācībai ieveda ne tikai skolās, bet arī baznī-

cā. Pēc katķisma nāk lasīšana, bet ko lasa, netiek atzīmēts, domā-

jams, ka lasīšana notiek pēc tās pašas rokas grāmatas, kurā lasa

evaņģēlijus, dzied dziesmas un skaita lūgšanas. Nekā nemin Vol-

denšērs par burtošanu, Hīnings gan min, ka mazie burtojot.

Tajā laikā, priekš 1690. gada, latviešiem bija jau apgādātas di-

vas ābeces: pirmo izdevis Nellers, otru Gliks pie Wilkena. Kad

1690. gadā Nollers apgādā šīs ābeces otro izdevumu, viņš žēlojas,
ka Gliks pēc viņa ābeces iznākšanas arī izdevis ābeci, lai gan Nel-

lers piesolījis Glikam piegādāt tik eksemplāru, cik vajadzīgs, to-

mēr Gliks izdevis savu un šīs ābeces priekšvārdā vēl Nelleru izla-

mājis.

Par lielo rosību, kas zviedru laikā rodas Rīgas kultūras dzīvē,

liecina arī Rīgas tipogrāfiju darbība. Sevišķi rosīgu darbību at-

tīsta Gerhards Šrēders (1625.—1657.), Mollīna pēcnācējs. Viņa
laikā apgādā ne tikai daudz garīgu grāmatu, bet šrēders iespiež arī

daudz skolas grāmatu, tā kā Rīgas skolas un baznīcas ir apgādātas
ar grāmatām. Jāatzīmē viņa vairākkārtīgi iespiestā Rīgas vācu

dziesmu grāmata un Manceļa pārrediģētā un papildinātā latviešu

rokas grāmata 1631. g. un 1643. g. izdevumos, kā arī Manceļa pir-
mā latviešu vārdnīca „Lettus" un viņa sprediķu grāmata 1654.

gadā.

Tāpat rosīgi Rīgas pilsētas tipogrāfija joprojām darbojās Be-

semesera laikā (1660.—1683.), bet šī grāmatu iespiedēja laikā ģen.-

superintendents Fišers nodibina savu tipogrāfiju, ķuras vadību

uzņemas J. G. Vilkens. Pret jaunas tipogrāfijas dibināšanu ar

visiem spēkiem cīnās rātes kungi, bet tomēr 1675. g. 9. aug. Fišers

saņem no karaļa privilēģiju ierīkot karalisko tipogrāfiju Rīgā.
Jaunās tipogrāfijas galvenais uzdevums ir garīgas literātūras dar-
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bi, un vislielākais šīs spiestuves darbs ir latviešu bībeles iespieša-
na, ko sāk 1685. gadā un beidz ap 1694. gadu. Tāpat arī šai tipo-
grāfijā iespiež Glika rediģēto latviešu rokas grāmatu 1690. un

1700. gadā, lielo katķismu, dziesmu grāmatu, ābeces.

Bet līdzās Vilkenam enerģisku darbību attīsta nākošais pilsē-
tas tipogrāfijas īpašnieks Nellers (1685.—1712.). Arī tas iespiež
veselu rindu latviešu grāmatu, kā divus latviešu rokas grāmatu iz-

devumus 1685. un 1703. gadā, ābeces, katķismus, lūgšanu grāma-
tas, kā arī vārdnīcas un pirmās latviešu gramatikas. Vispārīgi ja
vēl ņem vērā, ka latviešu grāmatas iespiež arī Radeckis Jelgavā,
latviešu grāmatu skaits ar 1685. gadu sākot pieaug neredzētos ap-

mēros, un 15 gadu laikā iznāk vairāk latviešu grāmatu, kā priekš
tam simts gados.

Tas nozīmē, ka latviešu grāmata iet jau tautā un ka latviešu

tauta ir kopā ar skolas mācību tikusi pie svarīgākā kultūras ieroča

— grāmatas, kas tālāk pavada latviešu tautu viņas gaitās un dod

tai iespēju nostāties uz jaunas eiropejiskas kultūras pamatiem.

Latviešu kultūras centrs arī šai lietā paliek Rīgā. Rīgā ne ti-

kai iespiež lielāko vairumu latviešu grāmatu, bet Rīgas latviešu

baznīcas un mācītāji, kā arī Rīgas konsistorija ir tie, kas lemj par

latviešu grāmatu apgādāšanu. Jāņa baznīcas mācītāji ir latviešu

grāmatu cenzori, bet sākot ar 1670. gadu par latviešu grāmatu ie-

spiešanu lemj Rīgas konsistorija un pat rāte. Rīgas konsistorija

lemj par 1672. g. rokas grāmatas apgādāšanu, kur pirmo reiz ie-

vietotas Firekera dziesmas, tā tas arī ir ar 1685. g. Nellera ie-

spiesto rokas grāmatas izdevumu, kur lieli strīdi bija par Kleinšmi-

ta sarakstīto lūgšanu grāmatu; tāpat rāte un konsistorija spriež

par 1703. gada rokas grāmatas apgādāšanu un par to, pie kādas

rakstības pieturēties. Rīga vēl zviedru laikos patur savās rokās

noteikšanu par latviešu literātūras likteņiem, bet šī laikmeta bei-

gās jau viņai šī lieta sāk slīdēt ārā no rokām, un 18. g. s. Rīgas

Vērmana parks ap 1850. g.
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rātes un konsistorijas dalība latviešu literātūrā ir niecīga. Inicia-

tīva pāriet Vidzemes un Kurzemes superintendentu rokās.

No Rīgas rātes rokām sāk izslīdēt arī noteikšana par Rīgas
baznīcām. Sākas tas ar Jēkaba baznīcas izņemšanu no pilsētas
pārvaldes un viņas nodošanu zviedru un somu draudzei, kā arī gar-
nizonam. Jēkaba draudzē pierakstās ne tikai kroņa ierēdņi, muiž-

nieki un citi svešnieki, bet arī daļa Rīgas pastāvīgo iedzīvotāju,

starp kuriem netrūkst arī latviešu.

Rīgas pārējās baznīcas atrodas Rīgas rātes un Rīgas konsisto-

rijas pārziņā. Rātei ir patronāta tiesības, un tā uzaicina un ievēl

mācītājus. lekšpilsētā ir Pētera, Doma un Jāņa baznīcas, pirmās
divas vācu, pēdējā latviešu baznīca. Priekšpilsētā ir divas latviešu

baznīcas: Ģertrūdes un Jēzus. Abas baznīcas vairākkārt nodedzi-

na un atjauno. Ģertrūdes baznīca, ko sauc arī par Jura baznīcu,
ir zināmā mērā saistīta ar Jura hospitāli, kur atradās toreizējā lat-

viešu nespējnieku patversme, šī priekšpilsētas baznīca minēta jau
15. g. s. sākumā. To atjauno 1589. gadā un sākumā tā ir latviešu

Jāņa draudzes filiāle, un to apkalpo Jāņa baznīcas diakoni. Ģer-
trūdes draudze patstāvīga kļūst tikai ap 1625. gadu, kad par Ģer-
trūdes mācītāju nāk H. Ulrichs un pēc Ulricha 1628. g. Relands.

Tomēr pilnīgu līdzvērtību Ģertrūdes baznīcai ar Jāņa un citām

iekšpilsētas baznīcām neizdodas panākt. Ģertrūdes mācītājs pa-

liek vienādā pakāpē ar Jāņa baznīcas diakonu un tam, tāpat kā Jē-

zus baznīcas mācītājam, nav tiesības sēdēt kopā ar Doma, Pētera

un Jāņa baznīcas mācītājiem konsistorijā, kas noved pie daudzām

sūdzībām, kur sevišķi stingri 17. g. s. beigās uzstājas Jēzus baz-

nīcas mācītājs, vēlāķais Rīgas superintendents Liborijs Depkins 11,
bet bez panākumiem.

Ģertrūdes baznīcu nodedzina 1605. gadā, 1656. gadā to izlau-

pa, 1700. gadā sakšiem tuvojoties to nodedzina, 1704. g. to uzceļ
kā Jura baznīcu, ko noposta Ziemeļu kara laikā. 18. g. s. Ģertrū-
des baznīcu uzceļ 1744. gadā tagadējā Brīvības ielā, 1781. gadā to

uzceļ vecajā vietā, bet 1812. g. to nodedzina, 1817. g. uzceļ lūgša-

nas namu Brīvības ielā 23, un 1864. gadā uzceļ tagadējo Veco Ģer-
trūdes baznīcu.

1636. gadā uzceļ Latgales priekšpilsētā Jēzus baznīcu. 1656.

gadā šo baznīcu noposta un atjauno tikai 1688. gadā, 1710. gadā to

noposta un atjauno 1732. gadā. šo baznīcu nodedzina 1812. gadā

un 1818. gadā sāk celt tagadējo baznīcu.

Arī šī draudze dibināta kā latviešu draudze, un tikai 17. g. s.

beigās vācu draudze iegūst šai baznīcā vienādas tiesības ar latvie-

šu draudzi, bet vācu draudzei sava mācītāja nav.

17. g. s. otrā pusē paceļas arī jautājums par baznīcas celšanu

Pārdaugavā, bet pret to ceļ iebildumus Jāņa draudze, kas no laiku

laikiem ir apkalpojusi Pārdaugavas un salu iedzīvotājus, un šo pro-

jektu noraida.

Latviešu draudžu mācītāju līdzdarbība latviešu kultūrālās

dzīves izkopšanā 17. g. s. pirmajā pusē nav sevišķi liela un nav re-

dzams, ka tie būtu sevišķi rūpējušies par latviešu skolām un latvie-

šu literātūru. Tikai gadu simteņa beigās rodas vīri, kas pieliek
daudz pūliņu latviešu kultūras veidošanai. Un te pirmajā vietā

minami: Ģertrūdes baznīcas mācītājs Lādemachers un Jāņa baznī-



379

cas mācītājs Liborijs Depkins. Lādemacheram ir lieli nopelni se-

višķi pie 1672. g. un 1685. g. rokas grāmatas izdošanas. Lādema-

chers ir tas, kas Firekera dziesmas 1672. g. ieved latviešu dziesmu

grāmatās un pie tam lielā skaitā. Depkina aktīvā darbība latviešu

literātūrā norit laikā no 1685.—1708. g. un šai daudzpusīgajā dar-

bā tas ierauj arī savus diakonus un jaunākos mācītājus, kā A.

Baumani un Kr. Lauterbachu. Depkina darbība ir vispusīga: tas

sacerē dziesmas, strādā pie leksikona, saraksta lūgšanu grāmatu,

rediģē dziesmu un rokas grāmatu, un latviešu literātūrā tam ir

lieli nopelni. Depkins abi ar Gliku ir latviešu literātūras galvenie

pārstāvji 17. g. s. beigās, un abi savā starpā nevarēja satikt, jo
konservātīvais Depkins ne katrreiz gribēja piekrist Glika jauninā-

jumiem.
Bet gadu simteņa beigās Rīga arī baznīcas lietās pamazām

zaudē savu patstāvību. Vēl gadu simteņa vidū tā sevi uzskata par

pilnīgi patstāvīgu, no Vidzemes ģen.-superintendenta neatkarīgu

vienību, ar bīskapijas tiesībām, bet Zviedrijas valdība un ģen.-su-

perintendents J. Fišers sāk Rīgas konsistorijas tiesības stipri iero-

bežot. Nonāk tik tālu, ka 1681. gadā zviedru valdība pavēl konfiscēt

Rīgas vācu katķismu, kas Rīgā lietots jau ilgu laiku, un tikai ar

lielām grūtībām rātei un Rīgas konsistorijai izdodas panākt šī lē-

muma atcelšanu.

Vēl grūtāki nācās izpildīt zviedru karaļa rīkojumu par zviedru

agendas ievešanu dievkalpojumos; arī šis rīkojums bija Rīgas mācī-

tājiem jāpilda, kaut gan rāte un konsistorija tam pretojās, jo tas ne

tikai skāra rātes un Rīgas konsistorijas kompetences, bet arī prin-

cipiāli pret šo jauno agendu Rīgas mācītājiem bija savi iebildumi.

Un arī latviešu grāmatu lietā Fišers ar Gliku neievēroja Rīgas

konsistorijas domas un gāja savu ceļu. Nonāk tik tālu, ka Vidze-

mes konsistorija noliedz lietot draudzēs rīdzinieku izdotās un redi-

ģētās grāmatas. Kad 1696. gadā Rīgas rāte uzdod no jauna iespiest

Depkina redakcijā jaunu Rīgas rokas grāmatu, tad Depkins velti iz-

Vērmaņa parks ap 1866. g.
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mēģinājās paturēt šai rokas grāmatā vecā redakcijā draudzei para-

stos evaņģēliju un citus garīgos tekstus, pēc ilgiem strīdiem tas bija

spiests pāriet uz Glika redakciju.
Centrālās valsts varas spiedienu juta visās pilsētas nozarēs, un

Rīgas patstāvīga politiskā nozīme arvienu vairāk samazinājās.

Bet līdz ar to arī zaudē pamatus tā vecā Rīgas komūna, kas sa-

stāvēja no visiem Rīgas patstāvīgiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no

viņu tautības, un piepildās tas, no kā baidījās un pret ko savā laikā

ar'visiem spēkiem cīnījās latviešu un vācu demokrātija Rīgā. Bal-

stoties uz tiešu spēku, Rīgā visas politiskās tiesības sagrābj savās

rokās valdošās kārtas, laupot plašām tautas masām viņu bijušās
namnieku tiesības, un mēs Rīgā 17. g. s. beigās jau sastopam triju

privilēģētu kārtu varu, kas uzstājas visas pilsētas komūnas vārdā.

Arvienu lielāks paliek to Rīgas patstāvīgo un pastāvīgo iedzī-

votāju skaits, kas, pretēji vecajām Rīgas tradicijām, paliek ārpus

namnieku saimes. Vairums no tiem ir latvieši, un tā privilēģēto

kārtu latvieši drīz pārvācojas, tad drīz vien no šīs sociālās nevienl7-

dzības izveidojas divi nacionāli grupējumi, kas jau diezgan naidīgi

izturas vieni pret otriem: prvilēģētie vācieši un neprivilēģētie lat-

vieši.

Un nepārtrauktie mēģinājumi laupīt latviešiem viņu vecās nam-

nieku tiesības un pārtiku — noved jau 17. g. s. otrajā pusē pie ve-

selas rindas konfliktu, kas jau 18. g. s. izveidojas plašā latviešu na-

cionālā kustībā un cīņā par latviešu tiesībām Rīgā.

Rīgas skats
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Rīgas cietoksnis 1700. g.

VII nodaļa

Ziemeļu karš

Zviedru jaunās lielvalsts spars 17. g. s. bija tiešām apbrīno-

jams. Gustava Ādolfa kara gaitas turpina viņa pēcnācēji. Tās gan

atslābst, kad Kristīne pārņem valdību savās rokās, bet ar vēl lie-

lāku sparu atjaunojas Kārļa X laikā, kad galīgi sakauj Poliju, un

kura uzvaru panākumi nodrošina Zviedrijai viņas iekarojumus un

pievieno Zviedrijai Skones provinci. Kārlis X mirst ātrā nāvē

1660. gadā un atstāj nepilngadīgo dēlu Kārli XI. Viņa nepilngadī-
bas laikā zviedru laimes zvaigzne sāk rietēt, un, pārņemot valdī-

šanu, Kārlis XI. atrod valsti ļoti bēdīgā stāvoklī: ne tikai valsts

finances atrodas galīgā sabrukumā, bet kaimiņi ir paguvuši atņemt

Zviedrijai dažas iekarotās provinces. Kārlis XI izdzen dāņus no

Skones, atgūst Pomerāniju, atjauno Zviedrijas militāro spēku un

ķeras pie plašām saimnieciskām reformām, lai savestu kārtībā

Zviedrijas finances. Tas viņam arī izdodas, bet, kārtojot valsts

finanču lietas, tas smagi aizķer muižniecības intereses.

Zviedrijas valsts ienākumu samazināšanos stipri ietekmēja
valsts zemju izdāvāšana muižniekiem, ko plaši piekopa sevišķi ka-

raļu mazgadības un karalieņu valdīšanas laikos. Kārlis XI izslu-

dina dāvāto muižu redukciju un vēlāk muižu redukciju attiecina arī

uz Vidzemi. Vidzemē redukcija ķer lielāko daļu muižnieku, jo tie

nevar uzrādīt dokumentus, ar kuriem tiem muižas piešķirtas dzimt-

īpašumā.

Muižu redukcija sacēla Vidzemes muižniekos lielu nemieru, kas
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sākumā izpaudās lūgumos un protestos, bet vēlāk jau atklātā node-

vībā. Muižnieku pārstāvis Reinholds Patkuls devās uz ārzemēm un

Vidzemes muižnieku uzdevumā piedāvāja Vidzemi Krievijai. Bija
aizmirsts, ka Krievija bija Livonijas lielākais ienaidnieks, aizmirsts,
ka katru svētdienu dziedāja baznīcās:

„Pattur mums, kunx, py touvve wārde
Unde stave prettibe to krewe unde Muke nomaakschen,
kattre Jesum Cristum touvvo Dhelu

stumpt grib no touvvas vvalstibas."

Vēl 1732. gadā lūgšanas grāmatas izdevumā, kad jau krievi ir

20 gadus valdījuši, Rīgā nodrukāta lūgšana, lai zemi pasargātu no

krieviem.

Bet tad, kad bija aizkārtas muižnieku intereses, tad šis „nāvī-

gais ienaidnieks" un antikrists pārvērtās glābējā, kā valdniekam

Baltijas muižnieki nemitējās dziedāt slavas dziesmas.

Visi Baltijas vācu vēsturnieki atzīst, ka Ziemeļu karu noorga-

nizējis Vidzemes muižnieku pārstāvis R. Patkuls, un nerimst tam

dziedāt slavas dziesmas. Tomēr R. Patkuls ir un paliek muižnieks,
kas lauzis savu zvērestu, un kas savai zemei sagādājis vislielāko

postu un nelaimi, kādu šī zeme jeb kādreiz ir pieredzējusi, kad Pat-

kula draugi izposta zemi tā, ka Vidzemē vairs nav ko postīt, un

slimībās, badā un mērī aiziet bojā lielākā daļa zemes iedzīvotāju,

Rīgas apriņķī ap 80%.
Rezultātā zeme izpostīta, bet muižnieku vara ir glābta, un

muižniekiem ir izdevies sasniegt to, ko velti tie pūlējās reālizēt

poļu un zviedru laikos, t. i. novest zemniekus pilnīgi beztiesiskā at-

karībā no muižnieku varas un padarīt tos par saviem vergiem, jo
nekad Latvijas zemnieks nav bijis tā verdzināts, kā pēc Vidzemes

pievienošanas Krievijai. Ar drošu prātu šis Vidzemes muižnieku

pārstāvis atrāva Vidzemi no Vakar-Eiropas un to pievienoja Au-

strum-Eiropai, kas zemes kultūras attīstībai par labu nevarēja nākt.

Rīga no Patkula afēras bija tālāk. Rīgas attiecības ar Vid-

zemes muižniecību sevišķi siltas nebija. Ilgais strīds par pilsētas

burggrāfa tiesībām — tiesāt muižniekus, beidzot tika izšķirts par

labu muižniekiem, un tos atsvabināja no burggrāfa tiesas, tāpat arī

apdraudētas bija Rīgas namnieku tiesības iegūt muižas.

Ja tomēr rīdzinieku simpātijas gaidāmajā konfliktā starp Krie-

viju un Zviedriju sveras uz krievu pusi, tad tur pamatā ir vispirms
materiālas un tirdznieciskas intereses. Krievija bija tā, kas deva

Rīgai plašu aizmuguri, un saistības ar to varēja dot Rīgas tirdznie-

cībai vairāk, kā saistības ar Zviedriju. Tomēr Rīga aktīvi negrib

konfliktā ielaisties un ieņem nogaidītāju stāvokli.

Patkulam izdodas noorganizēt pret Zviedriju trīs spēcīgas val-

stis: Krieviju, Poliju un Dāniju. Krievijā uz troņa sēž enerģiskais
Pēteris I, kas nolēmis izcirst logu uz Eiropu, pārorientēties uz Ei-

ropu un dabūt brīvu pieeju pie Baltijas jūras. Polijas un Saksijas

karalis ir Augusts 11, un Dānijas ķaralis Kristiāns V, pēc viņa
Fridrichs IV, kas abi ir Zviedrijas ienaidnieki un gaida tikai izde-

vību atriebties Zviedrijai par iepriekšējo karu neveiksmēm.

Patkuls savu misiju sāk izdevīgā brīdī un tam diezgan viegli
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izdodas vienoties ar Krieviju, Poliju un Dāniju par kopīgu uzbru-

kumu Zviedrijai, un visu to izdodas veikt tik slepeni, ka zviedri

par to nekā nedabū zināt.

Viens no svarīgākiem Patkula plāna punktiem ir kara sākšana

bez kara pieteikšanas un piepešs uzbrukums Rīgai, lai to pārsteigtu
un ieņemtu piepešā triecienā. Tas arī gandrīz būtu izdevies, ja
pārģērbtie sakšu zaldāti būtu tikuši pie Rīgas vārtiem, tos ieņēmuši
un atvēruši sakšu karaspēkam. Tomēr Patkulam neizdodas apmā-
nīt veco Rīgas ģenerālgubernātoru E. Dālbergu.

Ap 7000 vīru liels sakšu karaspēks 1700. gada janvāra beigās
ierodas Jelgavā. Nakti no 11. uz 12. februāri Rīgai tuvojas kāda

karavāna ar caram adresētām dāvanām. Dālbergam ir nojauta, ka

tur slēpjas kas cits, un tādēļ tas izsūta uz Olaini patruļu, lai šos

ragavu braucējus pārbaudītu. Izrādās, ka ragavas ir pilnas ar mu-

niciju, un tās pavada pārģērbti sakšu karavīri, kas uzbrūk zviedru

patruļai un to uzvar. Tomēr patruļa paspēj izlaist raķeti un aizsūtīt

ziņnesi uz Rīgu. Dālbergs saceļ Rīgā trauksmi, ierīko savu nomet-

ni uz rātes laukuma, mobilizē pilsētas kara spēku, nodedzina priekš-

pilsētas, un Rīgas cietoksnis ir gatavs atvairīt tuvojošos ienaidnieku.

Patkula plāni sabrūk. Sakšiem nav smago lielgabalu, lai va-

rētu iesākt Rīgas apšaudīšanu, tādēļ tie pie kārtīgas Rīgas aplenk-

šanas neķeras, bet izlaupa Rīgas apkārtni; ieņem Kobrona skanstis

un Daugavgrīvu. Arī cerētās un solītās Vidzemes muižnieku pie-
vienošanās sakšu karaspēkam nav, un Patkuls, kas personīgi bija
ieradies pie Rīgas, lai visu afēru vadītu, ir spiests doties pie poļu

karaļa ar lūgumu dot palīga spēkus un lielgabalus, lai varētu Rīgu

ieņemt. Bet palīga spēki jau steidzas palīgā arī zviedriem. Tie

Maideļa vadībā sakauj sakšus pie Vangažiem, un sakšu karaspēks

pēc tam steidzīgi atkāpjas uz Daugavas kreiso krastu, nodedzinot

tiltu pie Jumpravmuižas. Ar to sakšu un poļu iebrukums bija lokā-

lizēts, Patkula lielie plāni likvidēti, bet kopā ar to bija arī sācies

Lielais Ziemeļu karš.

Rīgas aplenkšana 1701. g.
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Zviedru izredzes šai karā nebija spīdošas. Likās, ka lielā koa-

licija, kas uzbruka Zviedrijai, jau īsā laikā gūs pilnīgu uzvaru, un

milzīgā pārspēka dēļ zviedri būs spiesti kapitulēt. Uzvaras izredzes

vēl palielināja tas, ka uz Zviedrijas troņa atradās jauns — tikai

15 gadus vecs karalis, Kārlis XII, kam vēl nevarēja būt pietiekošu
piedzīvojumu ne kara mākslā, ne arī valsts vadībā.

Tomēr arī še uzbrucēji vīlās. Zviedrijas karaspēkam bija vecas

kaujas tradicijas, un jaunais karalis izrādījās par varonīgu kara-

vīru. Kārlis XII nebūt nevēlējās gaidīt, kad tam uzbruks apvieno-
tie krievu, poļu un dāņu spēki, bet pats devās uzbrukumā. Viņa
kara gājiens uz Dāniju norisinās zibeņa ātrumā, un dažās nedēļās
dāņi ir sakauti un spiesti lūgt mieru.

Kārlis XII dodas tagad pret nopietnāko ienaidnieku — krie-

viem, kas ar milzīgiem spēkiem iebrukuši Igaunijā un Pētera Lielā

vadībā apsēž Narvu. Ar 8000 karavīriem Kārlis XII ierodas pie
Narvas un sakauj milzīgo krievu armiju.

Pēc tam Kārlis XII pavada ziemu Igaunijā un 1701. g. vasarā

dodas uz Rīgu. šeit pēc pirmā poļu un sakšu uzbrukuma atsišanas

uz laiku iestājas kara darbības pārtraukums, kura laikā abas puses

papildina savus spēkus un pastiprina apcietinājumus. Asāks moments

iestājas ar poļu un sakšu karaļa Augusta ierašanos pie Rīgas 1700.

gada jūnijā. Tas ierodas ar lielu karaspēku, bet nekādas lielas ener-

ģijas Rīgas aplenkšanā neuzrāda un aprobežojas tikai ar Rīgas ap-

šaudīšanu un apkārtnes postīšanu. 16. septembrī sakši atstāj Drei-

liņu nometni un pāriet uz Jumpravmuižu, no jauna atvelkoties uz

Daugavas kreiso krastu.

Kārlis XII ierodas Rīgā ar savu karaspēku 1701. g. 4. jūlijā,
un tūlīt enerģiski ķeras pie savu plānu reālizēšanas. Viņš noraida

plānu par plosta tilta būvi pār Daugavu' un nolemj pārcelt kara-

spēku laivās. i ij |
Karaspēka pārvešanu uz Daugavas otro krastu uzņemas latvie-

šu zvejnieķu amats ar Jāni Nāriņu priekšgalā, kas pazīst visus Dau-

gavas kuģu ceļus, sēkļus un izkāpšanas vietas, un laimīgi pārvadā
zviedru karaspēka 7000 vīrus pāri Daugavai Spilves pļavās.

Desantu klāj dūmu aizsegs, un kamēr poļi un sakši pagūst sa-

kārtoties, lielā daļa zviedru karaspēka jau ir Daugavas otrā pusē un

sāk uzbrukt sakšu ierakumiem. Sakši nevar zviedru straujā uz-

brukuma izturēt, un zviedru karaspēks spiež sakšus atpakaļ. Pie-

nākot papildu, spēkiem, zviedri galīgi sakauj sakšus, un viņu rokās

krīt bagāta sakšu nometne. Tāpat arī Lucavsalas aizstāvjus krie-

vus ielenc un iznīcina. Sakši atstāj arī Kobronas skansti, un Rīgai

nu sakšu briesmas ir garām.

Mācītājs Lauterbachs Spilves kauju atzīmējis ar sekojošām

rindiņām:
„Lūk, sakši zaķķi tappuši,
No zviedru roru mukuši."

Spilves kauja Kārlim XII deva uzvaru pār pēdējo ienaidnieku

— poļu karali Augustu 11. Ar to sabiedroto uzbrukums būtu atsists

un varētu stāties pie miera līgšanas ar atsevišķiem ienaidniekiem.

Taču Kārlis XII ir kareivis, bet ne diplomāts. Tas aizraujas ar

kara gājieniem pa Poliju, nemaz nerūpēdamies par savas zemes no-
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drošināšanu. Krievu briesmas, kas ar Narvas kauju bija apstādi-
nātas, Vidzemē parādās no jauna daudz draudīgākā veidā. Pēterim

ir vēl lielāka neatlaidība kā Kārlim XII, un viņa cilvēku un spēku re-

zerves bija daudz lielākas. Karojot norūdās'arī Pētera I karavīri,
un šis Pētera I

apmācītais un no-

organizētais kara-

spēks tagad vairs

nav tāds, kāds tas

bija priekš Nar-

vas kaujas, bet

var stāties pretim
arī zviedru vete-

rāniem.
J

Jau nākošā

gadā pēc Narvas

kaujas krievi tur-

pināja savus uz-

brukumus Vidze-

mei, un ģenerāl-
feldmaršals šere-

metjevs izposta
Vidzemi, pats Pē-

teris ieņem Ņevas
grīvu un nodibina

1703. g. tur Pē-

terpili. Krievi ie-

ņem arī Tērbatu

un Narvu. Nelie-

lajam zviedru ka-

raspēkam izdodas

vienotrreiz uzva-

rēt krievus, bet

krievi spiež zvie-

dru atpakaļ.

Kārlis X Gustavs

Poltavas kaujā 1709. gadā, krievi sakauj Kārļa XII karaspēku,

un pašam karalim tikko izdodas aizbēgt uz Turciju.

Ar Poltavas kauju Zviedrijas lielvalsts loma ir izbeigta. Svaru

kausi nosveras uz otro pusi, un Krievija turpina savu uzvaras gā-

jienu uz Baltijas jūras piekrasti.

Pēteris I ierodas 1709. g. novembri pie Rīgas un 15. novembrī

pats izšauj uz Rīgu pirmās trīs bumbas.

Pēteris Rīgā nebija pirmo reiz. 1697. gadā caur Rīgu uz ār-

zemēm dodas plaša krievu delegācija, kurā ar pieņemtu vārdu pie-
dalās arī pats cars Pēteris. Kad šī delegācija ierodas Rīgā, rīdzi-

nieki un zviedri uzņem to ar godu, bet stipri atturīgi. Delegācijai

jāuzturas Rīgā vairākas dienas, jo Daugavā patlaban iet ledus, un

pa šo uzturēšanās laiku krieviem un Pēterim rodas viens otrs kon-

flikts ar zviedru karavīriem, kas neatļauj tiem brīvi cietoksnī stai-

gāt un mērot apcietinājumus. Arī ar dārgajām produktu cenām

krievi ir nemierā. Pēteris I atstāj Rīgu stipri neapmierināts, un
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nebūt nav sajūsmināts par rīdzinieku viesmīlību. Tagad Pēteris ir

atradis iespēju atmaksāt rīdziniekiem toreizējo viesmīlību un lauzt

rīdziniekiem lepno prātu.
Pēc sakšu aizdzīšanas Rīgai nākas pilnā mērā izbaudīt visas

Kārlis XI

(Glezna Melngalvju namā, Rīgā)

kara nastas un

grūtumus.
Ne tikai tas,

ka karam sāko-

ties noslēdzas vi-

sas robežas un

Rīgas tirdzniecība

ir paralizēta, bet

vēl lielākus zau-

dējumus sagādā

tas, ka Rīgas tir-

gotāji ir izdevuši

uz parādu preces,

kā ari izsnieguši

avansus preču ie-

pirkšanai Krievi-

jā, Polijā un Lie-

tuvā par 1.100.000

dālderu, un šī

milzīgā nauda ta-

gad jāzaudē.

Tāpat arī sak-

šu uzbrukuma lai-

kā nodedzina un

noposta visas

priekšpilsētas, bet sakšiem ieņemot Daugavgrīvu, uz pusotra gada

atgriež Rīgu no jūras, pārtraucot arī jūras tirdzniecību.

Bet nāca klāt vēl kara izdevumi un kontribūcijas, kas sevišķi
pēc Vidzemes izpostīšanas smagi guļas uz Rīgas iedzīvotāju pleciem.

Ziņas, kas uzglabājušās Melngalvju namā 1718. g. sastādītajā me-

moriālā, ko akceptējusi Rīgas rāte, rāda, ka Rīgai 1703. gadā bijis

jāizsniedz zviedru valdībai 12.000 valsts dālderu kā aizdevums,

20.000 dālderu kā kontribūcija, un vēl bez tam 4500 dālderu, un

tiem uzliktas smagas kareivju dzīvokļu nastas, 1704. gadā jāmaksā
atkal 6.000 dālderu kontribūcijas, 1705. g. vēl 7577 dālderi un aiz-

devums 800 lāstu rudzu; tajā pašā gadā krievi no Kurzemes puses

iebrūk un noposta Pārdaugavu un Rīgas zemes Daugavas kreisajā
krastā. Tajā pašā laikā gubernātors Frēlichs mēģina naudas vēr-

tību paaugstināt divkārši, bet 1706. g. šo rīkojumu atceļ. 1708.

gads nāk ar agru ziemu, vētrām un plūdiem, un neredzēti bargu

salu, kam seko lielie briesmīgie plūdi.

Šie plūdi sākās 1709. gada 6. aprīlī, kad pusotras olektis biezais

ledus Daugavā pie Rīgas salūst, bet Daugavas lejas galā ledus vēl

ir cieti sasalis, un ne ūdenim, ne ledum nav izejas uz jūru. Dau-

gava lauž sev divus jaunus ceļus un applūdina ķā Daugavas salas,
tā arī Pārdaugavu, un aiznes iedzīvotāju mājas ar visiem iedzīvo-

tājiem jūrā. Tāpat arī bojā iet gandrīz visi kuģi un milzīgi koku

materiālu daudzumi Rīgas ostā. Ūdens ielaužas pa vārtiem lekšrīgā



387

un pārplūdina visas zemākās vietas, starp citu arī Doma baznīcu,
kur noķertas vairākas zivis. Zaudējumi, ko nodarīja plūdi, bija ār-

kārtīgi lieli, bet pilsētas stāvokli vēl pasliktināja tas, ka 1708. g.

pilsētai uzliek pienākumu apgādāt un uzturēt 4000 rekrūšus, kas

pilsētai izmaksā

170.000 dālderus.

Pēc nelaimīgās
Poltavas kaujas uz

Rīgu atsūta ģene-
rāli Stromfeldu. Vi-

ņa rīcībā nodod

12.000 vīru lielu

garnizonu, lai glāb-
tu Rīgu. Stromfelds

enerģiski ķeras pie
darba un dara visu

Rīgas aizsargāša-

nai, tomēr viņš ne-

spēj Rīgu tik īsā

laikā apgādāt pie-
tiekošā vairumā ne

ar pārtiku, ne ar

citu nepieciešamo.
Rīgā bez tam vēl

sabēg priekšpilsētu
un lauku iedzīvo-

tāji.

1709. g. 22. ok-

tobrī krievu trupas
ierodas pie Jāņa
vārtiem. 3. novem-

brī krievi ieņem
Kobrona skansti,
un 15. novembrī sā-

kas Rīgas apšaudī-
šana. Krievu bate-

rija no Āgenskalna
un no Kobrona skanstes apšauda pilsētu ar smagām uguns bumbām,
kas pilsētai nodara lielus postījumus un saārda daudz namus. le-

dzīvotāji glābjoties slēpjas tumšos pagrabos un kazarmās. 13. de-

cembrī citadelē uzsprāgst gaisā pulvera noliktava, un ap 800 cilvēku

dabū galu.

Garnizons nav pietiekoši apgādāts, un pilsētai nākas izsniegt

karaspēkam kā zirgu barību, tā arī pārtikas līdzekļus. Namnieki,
amatnieku zeļļi un latviešu amati piedāvājas brīvprātīgi doties uz-

brukumos uz Kobrona skansti un ārpus pilsētas, lai iegūtu ieročus

un pārtiku, tomēr šos piedāvājumus noraida. Labību no laukiem

vairs nevar pievest, no Zviedrijas arī nekā nesūta, un Rīgā sākas

bads: cilvēki ēd zirgu gaļu, vairāki tūkstoši cilvēku nomirst badā,
un cenas paceļas ļoti augstu, tā ka pūrs rudzu 1710. g. martā maksā

IV2 dāldera, jūnijā jau 4 dālderi, aita martā maksā 2 dālderi, jūnijā

ZVIEDRIJA

no 1523-1700 g.
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9 dālderi, bet jūnija beigās vairs nav nekas dabūjams pat par dār-

gāko naudu.

Lielais pārtikas trūkums garnizonā spiež Stromfeldu ķerties
pie spaidu līdzekļiem, un tas 20. maijā aiztur rātes kungus rātsnamā

Kārlis XII

(Melngalvju namā, Rīgā)

un nelaiž tos ārā

ātrāki, kamēr tie

nav apsolījuši no-

dot pārtikas krā-

jumus un naudu,

bet kā to vēlāk

rāda pagrabu un

noliktavu pārme-

klēšana, pārtikas

līdzekļu Rīgā
vairs nav.

Jūnija sāku-

mā Rīgas priekš-

pilsētas krīt krie-

vu rokās un bom-

bardēšana turpi-

nājās vēl intensī-

vāki: uz Rīgu iz-

šautas ap 8600

bumbas. Pārtikas

trūkums rada da-

žādas slimības, un

beidzot parādās
mēris. Garnizona

skaits pamazinā-

jies uz 1500 vī-

riem, un no Rīgas iedzīvotājiem paliek dzīvi tikai viena trešā daļa.
Tomēr pirmo šeremetjeva uzaicinājumu padoties —

1710. g.
12. jūnijā Rīga noraida, bet 29. jūnijā lielais posts un mēris spiež

pilsētu padoties. 1. jūlijā abas puses nosūta viena otrai ķīlniekus
un izstrādā padošanās noteikumus.

1710. gada 2. jūlijā Repnins ienāk Rīgā ar 6000 kareivjiem un

ieņem citadeli, 14. jūlijā ierodas Rīgā arī šeremetjevs, ko svinīgi

sagaida, un Rīgas namnieki, kā arī Vidzemes muižnieki nodod uzti-

cības zvērestu.

Šeremetjeva ienākšana Rīgā notiek ļoti svinīgi, un Pētera

skolas skolotājs Helms to aprakstījis savā grāmatā par Rīgas ap-

lenkšanu 1709.—1710. gadā.

„14. jūlijā pulksten 8 bruņinieki un namnieki zirgos dodas ārā

pa Kārļa vārtiem, lai ievadītu pilsētā ģenerālfeldmaršalu Šeremet-

jevu, no Kārļa vārtiem līdz pilij visas ielas aizņem zaldāti. Pulk-

sten 11 gājiens ienāk pilsētā, papriekšu jāj divi grenadieru virsnieki,

kuru cepures ir pušķotas ar rotām, tiem seko 38 grenadieri ar kai-

liem zobeniem rokās un arī pie to cepurēm ir skaists bēmiešu ak-

mens. Tad nāk 16 ievērojamu kungu kalpotāji zirgos; tad ved pie
rokas 36 zirgus, kas apklāti ar rotātām segām un kam mugurā segli

ar sudraba kāpšļiem, tad 4 tukšas karietes ar sešiem zirgiem, tad

ģenerālis Halarts karietē ar 6 zirgiem, tad divas karietes ar ievēro-
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jamiem kungiem un 3 tukšas karietes, katrā pa 6 zirgi. Tad seko

namnieki zirgos ar kailiem zobeniem rokās, aiz tiem bruņinieki arī

ar kailiem zobeniem. Pēc tiem jāj barons Mengdens un aiz tā trīs

ģenerāļi, tad feldmaršala miesas sardze, dzeltenā tērpā, 72 vīru sa-

stāvā, tad kariete ar ievēro-

jamiem ierēdņiem un pats

šeremetjevs, zeltītā karietē,

ar sešiem brūni baltiem še-

ķiem priekšā, viņam blakus

sēž valsts padomnieks Lēven-

velde.

Karietei papriekšu jāj
daži trompētnieki un 2 bun-

dzinieki, kuru bungas ir no

zeltīta sudraba un bagātīgi
rotāts standarts. Karietei bla-

kus iet lakejs turku tērpā,
aiz karietes jāj dzeltenā ap-

ģērbā tērpti mūzikanti, kuru

zirgiem ir dzeltenas segas.

Gājienu noslēdz dažādi kalpo-

tāji zirgos.

Pie ieejas pilī šauj ar vi-

siem pilsētas un citadeles liel-

gabaliem. Pils baznīcā super-

intendents saka pateicības

sprediķi, skaistas mūzikas pa-

vadībā nodzied Te deum lau-

damus un izšauj otrreiz visus

lielgabalus. Te muižnieki no-

dod uzticības zvērestu.

Tad šeremetjevs dodasuz

tirgus laukumu, kur uztaisīts

Pēteris I

paaugstinājums, pārklāts ar sarkanuaudeklu. Uz paaugstinājuma at-

rodas krēsls, pārklāts ar sarkanu samtu un zelta ieloku, pār krēslu

sarkana samta baldachins. Kad Šeremetjevs ar ģenerāļiem nostājās

uz paaugstinājuma, tur uziet rāte un nodod uzticības zvērestu, pēc
tam uziet vecajie un nozvēr, tad zvēr uzticību visi namnieki uz

tirgus laukuma. Tad šeremetjevs dodas uz savu karieti, un gājiens

iepriekšējā kārtībā dodas no pilsētas ārā uz Šeremetjeva galveno
nometni Dreiliņos."

Tā krievi ienāk Rīgā.

Tomēr robi, kas Rīgā sisti kā aplenkuma, tā arī mēra

laikā, bija ļoti lieli. 1710. gadā mērī apmirst gandrīz visi Rīgas

mācītāji: superintendents Liborijs Depkins, Pētera un Doma baznī-

cas mācītāji: šnē, Brokhauzens, Fūrmanis un Dīpenbroks, Jāņa baz-

nīcas mācītāji: Guldenstets un Ludovici, Jēzus baznīcas mācītājs
H. Fūrmanis, Ģertrūdes — R. Rīgemanis, Salas mācītājs V. Rode,
Katlakalna — H. Millers, Piņķu — G. Fogts.

Ne mazāku postu karš un mēris bija sitis citās aprindās. Rīgas
mirušo skaitu uzdod dažādi: vieni šo sķaitu vērtē uz 20,000, citi pat
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uz 60,000. No visiem Rīgas iedzīvotājiem palikuši dzīvi, pēc vienām

ziņām, V»» Pēc citām —■ Ve-
Un atkal sevišķi bija cietuši Rīgas latvieši. No 150 liģeriem

palikuši dzīvi tikai 16. Jāņa baznīca ilgus laikus vēl ir slēgta, jo
tā pilna miroņiem, un latviešu dievkalpojumus notur Ģildes zālē.

Nopostīto un izmirušo māju skaits ir liels, un atstātās mājas
vēl posta krievu zaldāti. Vienpadsmit kara gadus no Rīgas nav

izvesti mēsli un netīrumi. Kad krievi, ienākot Rīgā, pavēl pilsētu

iztīrīt, rāte pie šī tīrīšanas darba ķeras ļoti nelabprāt, un vairāk

kā divus gadus nāk viens atgādinājums pēc otra, lai tīra pilsētu,
tā kā beidzot pat jāsūta karaspēks pie Rīgas tīrīšanas.

Rīdziņa ir piesērējusi un piesviesta ar visādiem mēsliem, arī to

rāte atsakās tīrīt. Pilsētas ūdensvadi ir samaitājušies, un arī tie

jālabo.

Bēdīga ir Rīgas aina pirmos krievu valdīšanas laikos, un nav

arī manāma kaut kāda rātes enerģiskāka darbība, lai stāvokli uzr

labotu.

Kad Pēteris I paraksta pilsētas privilēģijas, Rīgas prieks tie-

šām bija ļoti liels. Šais privilēģijās bija apsolīts viss tas, ko Rīga

nebaudīja pat poļu un zviedru valdīšanas laikā. Kad rāte liek šos

padošanās punktus priekšā zviedru gubernātoram Stromfeldam, tas

jau pie pirmā panta par neatkarīgu pilsētas konsistoriju aizrāda,
ka tādas tiesības, kādas tie pieprasa no krieviem, tiem nekad ne-

esot bijušas un ka tādām prasībām tas nevarot pievienoties.
Padošanās punkts nosaka, 1) ka pilsēta patur konsistoriju bez

apelācijas tiesībām, kurai padotas skolas, baznīcas un garīgo un

sķolu lietu kārtošana. 2) Pilsēta patur vecās privilēģijas. 3) Patur

īpašumus ārpus pilsētas, kādi tai bijuši 1680. gadā. 4) Patur jurisr

Kārļa XII kareivji ar ķēniņa līķi ceļā uz dzimteni

(G. Gederstroma glezna)
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dikciju pilnos apmēros un brīvu rīcību ar pilsētas ierēdņu algām.

5) Visas garīgās un laicīgās iestādes un kārtas patur savu iekārtu

un īpašumus. 6) Visas saistības ar obligācijām un parādiem, kā

pašu zemē, tā arī ārzemēs paliek spēkā. (Šo punktu gan apstiprina
ar piezīmi, ka nav brīv maksāt parādus zviedru valdībai). 7) Amati,
cunftes, sabiedrības, namnieki un iedzīvotāji patur savas šragas,
privilēģijas un tiesības, un nav brīv dibināt jaunus amatus ne pil-

sētā, ne ārpus pilsētas, ne arī citadelē; 8) Pilsētas vaļņi ar artilēriju,

pulvera noliktavām paliek pilsētas rīcībā, tāpat arī viņu apkalpe.

9) Rātei un pilsētai, kā provinces mētropolei, paliek viņas vecās

tiesības, sevišķi burggrāfa tiesības un tiesības iecelt garīgos un

laicīgos ierēdņus. 10) Pilsētā un viņas apgabalā paliek tikai vecie

tiesneši un tiesības, un kancelejā un korespondencē neieved bez vācu

valodas nekādu jaunu valodu. 11) Pilsēta cer, ka viņas namnieku

koku krājumi netiks aizkārti. — Šo punktu pieņem ar piezīmi, ka

kronim tiesība no šiem kokiem ņemt to, kas vajadzīgs tiltu un

citām būvēm, kā arī kronim ir tiesības ņemt no artilērijas to, kas

nepieciešami vajadzīgs. 12) Punktu par naudas kalšanu, muitu un

dažādu nodevu atcelšanu, monopolu likvidēšanu un brīvu tirdz-

niecību ar kokiem nodod ķeizara izlemšanai. 13) Punktā par at-

brīvošanu no Zunda muitas apsola Rīgas namniekus atbalstīt.

14) Pilsētas ienākumus nevar pamazināt un pārgrozīt, bet tos pa-

lielināt un izlietāt pilsētas parādu dzēšanai. 15) Pilsētas un viņas

iedzīvotāju manta, sevišķi metalli, paliek viņu īpašumā. 16) Punk-

tam, ka pilsētu nevar apgrūtināt ar kareivju novietošanu ārpus ka-

zarmām un nevar uzlikt kontribūcijas, pievienota piezīme, ka pil-
sētai kontribūcijas neuzlikšot, un vasarās garnizons uzturēsies

vaļņos, bet ziemu tā daļa, ko nevarēšot novietot kazarmās, jāno-
vieto pēc vecā paraduma pilsētā pie iedzīvotājiem. 17) Arī par

pārējām, šeit neminētām, privilēģijām, cara majestāte apsolās tās

kopā ar rāti apspriest un apstiprināt. 18) Cars savā aizgādībā ņem

arī tos, kas no svešām vietām, sevišķi no Tērbatas, šeit iebēguši.

19) Propoziciju par atļauju aiziet no Rīgas gada laikā ar visu

mantu, nomaķsājot pilsētai desmito daļu, groza tā, ka tiem, kas

grib izceļot, jāaiziet ar garnizonu un trīs mēnešu laikā var izvest

viņu mantu; tiem Rīgas iedzīvotājiem, kas dzīvo ārzemēs, jāatgrie-
žas sešu mēnešu laikā. 20) Personas, kas parādā pilsētai un viņas

iedzīvotājiem, nevar ātrāki izlaist, kamēr tie nav samaksājuši pa-

rādus. 21) Visi pārkāpumi, kas kara laikā nodarīti kā pilsētai, tā

viņas iedzīvotājiem, tiek piedoti, un cars visus uzņem savā aizsar-

dzībā, atlaiž arī pie Rīgas piederīgos gūstekņus. 22) Ja kāds vēlāk

noziedzas pret caru, tad tas uz šiem punktiem neattiecas, bet vai-

nīgais saņem savu sodu.

Šos 30. jūnijā iesniegtos punktus, grāfs Šeremetjevs paraksta
1710. gada 4. jūlijā.

1710. gada 30. septembrī Pēteris I konfirmē Rīgai visas tās

privilēģijas, pilsētas tiesības, statūtus, tiesas, amatus, brīvības, pa-

ražas, prērogātīvas, ieradumus un patrimoniālos īpašumus, kā tas

no veciem laikiem ir iegūts un lietāts.

Tajos punktos, ko Rīga saņēma pie padošanās, ir solīts pat

daudz tāda, kā vecajās privilēģijās nav un ko Rīgas pilsēta nav lie-

tājuši, un tā tad šīs jaunās privilēģijas Rīgai bija izdevīgas, neminot
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jau to, ka tagad Rīgai radās ciešas saites ar aizmuguri. Bet krievi

nebūt nedeva visu, ko solīja. Tajā pašā laikā, kad Rīga saņem sa-

vas bagātīgi solītās privilēģijas, cars Pēteris I paraksta arī Vidze-

mes muižnieku privilēģijas, kas skar Rīgas namnieku tiesības un

laupa tiem, piem., tiesības iegūt muižas Vidzemē.

Kaut gan bija solīts, ka atsvabinās no kareivju ievietošanas,
bet tā ne tikai paliek, bet kļūst vēl smagāka. Pēteris I Rīgā no-

vieto lielu garnizonu, šo garnizonu arvienu paplašina, un tas no-

vietojas pie Rīgas iedzīvotājiem, kam tas rada lielas grūtības un

nonāk pat tik tālu, ka dažās vietās pašiem saimniekiem jāizvācās

no savas mājas. Daudzos lūgumos rāte un namnieki veltīgi lūdz

krievu valdību, atvieglot kareivju ievietošanas klaušas un tās iz-

beigt.
Pēterim I svarīgākais bija rūpes par karaspēku, lai tas būtu

pietiekoši stiprs un spētu Rīgu aizstāvēt, ne tikai pret ārējiem ie-

naidniekiem, bet arī varētu būt drošs pašā Rīgā, kur arī netrūka

ļaužu, uz kuriem nevarēja palaisties, kā to kādā rakstā atzīmē pats
Pēteris I.

Krievu lielais garnizons Rīgā arī padarīja nenozīmīgu Rīgas
namnieku karaspēku, un Pēteris I arī visādi cenšas šo pašas Rīgas
namnieku militāro spēku mazināt. Rīgas komendants noņem Rīgai
870 šautenes, no Rīgas artilērijas atlaiž vecos zaldātus un viņu vietā

pieņem krievus. Lai gan cietokšnis ar visu artilēriju ir pilsētas

īpašums, un pilsētai tas jāuztur, tomēr visa militāra vara cietoksnī

ir krievu komendanta rokās. Rātei atņem pat pilsētas vārtu atslē-

gas, un tikai pēc ilgiem gadiem, rātei izdodas tās no jauna dabūt

savā rīcībā.

Rīgas augsto rāti, kas visos laikos ir bijusi pilsētā augstākā

autoritāte, krievu valdība maz, lika vērā. Pēteris I pat ieceļ se-

višķu inspektoru Isajevu, kam jāpārrauga rātes darbība un kas pie-
dalās rātes sēdēs, ko Rīgas rāte uzskata par savu privilēģiju nieci-

nāšanu, bet tomēr ir spiesta padoties.

Rīgas rāte vairs nejūtās par pilsētas saimnieku, un Pēterim I
drīz vien izdodas lauzt mēģinājumus pretoties cara un valdības rī-

kojumu pildīšanai.

Šo rātes nespēku sevišķi raksturo Rīgas birģermeistara Paula

Brokhauzena traģiskais liktenis.

Brokhauzeni ir veca Rīgas patriciešu ģimene, un P. Brokhau-

zena tēvs bija Rīgas burggrāfs. P. Brokhauzens Rīgas dienestā ie-

stājās 1689. gadā par sekretāru un 1701. gadā tas ir Rīgas rātskungs.
1711. gadā tas Rīgas birģermeistars un dzīvokļu virskungs.

Kad 1716. gadā Rīgā ierodas cars Pēteris I, viņa svītā atrodas arī

ģenerālis Veide, kas ir cara uzticības persona. Veidem dzīvoklis ie-

rādīts attālākā vietā, un tā kā Veide vēlas būt tuvāku pie cara, tad
tas lūdz gubernātoru ierādīt tam dzīvokli tuvāk pie ķeizara pils
Palasta ielā. Gubernātors tad arī tam ierāda dzīvokli birģermei-
stara P. Brokhauzena mājā.

Brokhauzens jūtas ar gubernātora rīkojumu aizvainots, jo vis-

pirms pie rātes locekļiem un birģermeistariem nevarēja ievietot

svešus cilvēkus, otrkārt, pašu ievietošanu Rīgā vadīja nevis guber-
nātors, bet pats P. Brokhauzens. Tas noraida delegātus, ko pie tā

sūta gubernātors, un beidzot iet pie gubernātora ar protestu. Gu-
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bernātoru tas sastop pilī, un Brokhauzens gubernātoram Goļicinam
uzbrūk ar asiem pārmetumiem. Tajā pašā laikā blakus istabā ar

Meņšikovu pusdieno cars Pēteris I. Tas dzird Brokhauzena pār-
metumus Goļicinam, saskaišas un pavēl birģermeistaru arestēt.

Rātes mēģinājumi ar dažādu starpnieku palīdzību atbrīvot

Brokhauzenu, paliek bez sekmēm, un gubernātors saņem no Pētera I

rakstu, kur tas paziņo, ka Brokhauzens esot viņa klātbūtē trokš-

ņojis un lamājies un ar to parādījis necienību ķeizara majestātei,
ķādēļ arī pieprasa vainīgo sodīt.

Raksta saturs ir sekojošs:

„Gubernātora kungs! Aizvakar man par pārsteigumu nācās dzir-

dēt, kā birģermeistars Brokhauzens ģenerāļa Veides dzīvoklī ievie-

tošanas lietā ne tikai atteicās paklausīt, bet arī bez tam nepieklā-

jīgi un izaicinoši uzvedās. Tas patvarīgi ieradās namā, kur mēs

pusdienojām, uņ nemaz neievērojot mūsu klātbūti, ar neaprakstāmu

rupjību kliedzot un ar pretestību, kas nav pieļaujama padotai per-

sonai, Jums mūsu klātbūtē uzkliedza, kas ļoti pārsteidza un bija

pretīgi klausīties.

Par šādu lielu pārkāpumu, rupjību un nepieklājību, mēs pavē-

lam, lai rāte šo noziedznieku pēc likumiem notiesā, un tiesā kat-

ram ar savu roku jāparaksta, kādu soda mēru tas apvainotājam

spriež, un šis spriedums pēc tam mums jāiesniedz."

Pazemojumu kauss Rīgas rātei bija jāiztukšo līdz dibenam.

Tāds gadījums, kad būtu arestēts kāds no Rīgas birģermeistariem,

jau lielā mērā grāva rātes autoritāti, bet tālākais solis bija vēl

smagāks. Rātei pašai bija jātiesā savs birģermeistars, kas nekā ne-

bija noziedzies, vienīgi bija aizstāvējis pilsētas intereses.

Tā vairs nebija tā vecā rāte, kas vēl 17. g. s. lēma par pilsoņu
dzīvību un nāvi un tos, kas iedrošinājās pretoties rātes rīkoju-

miem, sodīja ar nāvi; tā nebija arī tā rāte, kas vēl 1700. gadā attei-

cās maksāt zviedru valdībai kontribūciju un obristam Lagerkronam

paziņoja, ka te neesot nekāda sādža, ķur tas varot pavēlēt, bet te

esot pilsēta. Kad šis obrists pieprasa ģen.-gubernātoram Dālber-

gam atļauju arestēt par šo atbildi birģermeistaru Etingenu, tas at-

teicās to darīt, jo birģermeistaru nevarot arestēt un ja to mēģināšot

darīt, tad namnieki pret to sacelšoties.

Tā tas bija vēl toreiz. Tagad no šī pašlepnuma nekas vairs nav

palicis pāri. Un tai pašā 1716. gada 4. februārī, kad Pēteris I

izdod savu rīkojumu, rāte sanāk kopā un notiesā birģermeistaru

Brokhauzenu bez nopratināšanas un neļaujot apsūdzētājam pat
aizstāvēties.

Katram savs spriedums bija jānodod ar savu parakstu, un no

visiem rātes kungiem tikai viens iedrošinājās mēģināt glābt Brok-

hauzenu. Tas bija rātas kungs Kr. Cimmermanis, kas proponēja

sodīt Brokhauzenu ar to, ka tam no cara jāizlūdzās piedošana un

jāsamaksā 500 dālderu naudas soda, tomēr šis priekšlikums neatrod

atbalstu, un Cimmermanis noņem savu priekšlikumu. Rātes locekļu

spriedums nav vienbalsīgs: viena daļa rātskungu: birģermeistars
J. Etingens, rātskungi Kr. Cimmermanis, Vitte no Nordeķiem,
H. Kleiss, J. Grote, P. Veijers paraksta spriedumu, ar kuru Brok-

hauzenu atceļ no visiem amatiem un nosoda ar gadu cietumā. Otrās

daļas spriedums ir daudz smagāks, un tie Brokhauzenam piespriež
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mūža cietumu. Šo spriedumu paraksta birģermeistars J. Benken-

dorfs, rātskungi M. Vīdaus, J. šulcens, Kr. Lēvensteins, G. Beiers.

Abus rātes lēmumus nosūta tajā pašā dienā Pēterim L

Cars neapstiprina ne vienu, ne otru rātes spriedumu, bet no- 1

lemj nosūtīt Brokhauzenu ar visu ģimeni uz Toboļsku nometinā-

šanā. Ar ķeizarienes Katrīnas starpniecību izdodas izgādāt, ka

Brokhauzena ģimene var palikt Rīgā, bet pašam Brokhauzenam

1716. gada 25. februārī jāmēro ceļš uz Sibiriju. Tomēr Brokhauzens

līdz Toboļskai netiek un mirst 1717. gada 4. janvārī Soļikamskā.
Brokhauzenu ceļā pavada latvietis pastnieks Miķelis Šteins un

Lauterbachs, kas par šo ceļojumu atstājis piezīmes.

Brokhauzenu gan jau priekš nāves apžēlo, bet tas ziņu par

apžēlošanu līdz nāvei nesaņem. Brokhauzena apžēlošanu izlūdzās

viņa dēls, kas studē Karaļaučos. Kad Pēteris I brauc caur Kara-

ļaučiem 1717. g., viņu tur sagaida Rīgas students un uzstājās ar

apsveikumiem un priekšnesumiem, kas Pēterim I ļoti patīk, un viņš

apsola studentu vecākajam izpildīt katru lūgumu, ko tas vēlēsies.

Šis studentu pārstāvis izrādās Brokhauzena dēls, un tas lūdz

teri I apžēlot viņa tēvu. Pēterim šis lūgums gan sevišķi nepatīk,
bet tomēr tas solījumu pilda un apžēlo Brokhauzenu, lai gan par
vēlu.

Ar Brokhauzena lietu izbeidzas Rīgas politiskās patstāvības
laikmets. Par Rīgas likteņiem tagad lemj nevis Rīgas rāte un ko-

mūna, bet jau valsts vara, un rāte var rīķoties tikai šīs valsts va-

ras nospraustās robežās. Rīga no šī laika ir padota krievu valsts

varai un valsts likumiem, tāpat kā citas pilsētas, un savas iekšējās
darīšanas tā var kārtot pēc saviem vecajiem likumiem un paražām,
cik tālu to viņai ir atļāvuši Krievijas valdnieki.

Kopā ar to atkrīt rātes atbildība par pilsētas drošību un atka-

rība no pilsētas iedzīvotāju militāriem spēkiem. Kamēr Rīga bija
arī militāri patstāvīga vienība, tai gribot negribot bija jārūpējas,
lai tās visi aizstāvji būtu sakausēti vienā saimē un lai nebūtu gru-

pu, kas justos apspiestas un varētu naidīgi nostāties viena pret otru.

Un sevišķi rātes interesēs nebija naidīgi nostāties pret latviešiem.

Tie bija lielākā daļa no Rīgas militāriem spēkiem, un tas arī bija

karaspēks, kas atradās pilnīgi rātes rīcībā, un ja šī karaspēka ne-

būtu bijis, tad gluži tāpat, kā tas notika bieži Vācijas pilsētās, viena

vai otra pilsoņu grupa nebūtu palaidusi garām izdevību uzstāties

pret rāti ar ieročiem rokās.

Tagad rātei šis atbalsts pie latviešiem nebija jāmeklē.
Aiz rātes tagad stāvēja krievu garnizons, pret kuru varu katra Rīga

gas pilsoņa grupa militāri bija pilnīgi nespēcīga, un Rīgas rātei šai

ziņā nebija vairs jāņem vērā Rīgas dēmokratija.
Un tas, no kā baidījās un pret ko cīnījās savā laikā Rīgas, dēmo-

kratija, arī notika. Tās aprindas, kam bija vara Rīgā, izmantoja
svešu varu, lai atkratītos no pienākuma rūpēties par visiem Rīgas

iedzīvotājiem un izlietāja šo varu, lai rūpētos tikai par vienas šau-

ras privilēģētās iedzīvotāju šķiras labklājību. Formula „Rīgas pir-
mais uzdevums ir rūpēties par savu namnieku labklājību" palika tā

pati vecā, bet tur, kur Rīgas pirmos gadu simtos mēs neredzam

Rīgā kaut kādu šauru nacionālistisku politiku, tagad turpretim pri-

vilēģētās kastas bez sociāliem šķēršļiem rada arī nācionālus šķērš-
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ļus, neuzņemot namniekos latviešus, krievus, poļus un citus un

ievedot formulu, ka „namniekam jābūt vācietim". Ar to vecā for-

mula, ka Rīgas pirmais uzdevums ir rūpēties par viņas namnieku

labklājību pārvēršas vēl bīstamākā: Rīgas pirmais uzdevums ir

rūpēties par savu

vāciešu labklājī-
bu, šī formula ra-

da bezgalīgus kon-

fliktus, jo ne lat-

vieši, ne krievi

negrib apmieri-
nāties ar savu

beztiesīgo stāvo-

kli, un Rīga kļūst
par asu nācionālu

cīņu arēnu.

Otrs, pie kā

pieveda Rīgas pat-
stāvības zaudē-

jums, ir ārkārtīga
zemošanās krievu

kungu priekšā. Un

ne tikai paša ca-

ra, bet viņa mīlu-

ļu priekšā. Rīga
meklē starp šiem

mīluļiem sev lab-

vēļus, kurus tad

arī bagātīgi apdā-
vina un sūta tiem

kukuļus, lai gan

šo mīluļu ietekme

uz caru nebūt tik

liela nav, un tie

bieži pat neuzdro-

šinājās caram ne-

vienu vārdu teikt

par labu Rīgai,
tomēr kukuļus tie

pieņem labprāt.

Katrīna I

(Melngalvju namā, Rīgā)

Šo kukuļošanu un ierēdņu, pat senāta locekļu uzpirkšanu drīz

vien sāk izmantot ļoti plašos apmēros, kas nebūt pašu Rīgas dzīvi

nepadara veselīgāku. Tomēr kukuļošana ir viens no svarīgākiem

argūmentiem, kas palīdzēja Rīgas vāciešiem uzturēt savu privilē-

ģēto stāvokli Rīgā, jo Rīgai arvienu izdevās starp krievu augstā-
kiem ierēdņiem katrreiz atrast tādus labvēļus, kas par labiem ku-

kuļiem bija mierā bremzēt visu, kas Rīga nebija patīkams viņas

vāciešiem.

Pēteris I uz šiem Rīgas labvēļiem, kādi starp citiem bija šafi-

rovs un Ostermanis, klausījās maz un nebūt neslēpa, ka tas Rīgas

vāciešiem neuzticas. To sevišķi spilgti raksturo rīkojums, ko ģene-

rālgubernators Repņins saņem no Pētera I, kā izturēties ienaidnie-
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kam tuvojoties Rīgai. Ar šo rīkojumu Pēteris I pavēl, ienaidnie-

kam tuvojoties, atņemt Rīgas namniekiem ieročus un Rīgā atstāt

tikai sievas un nespējīgos, pārējos, piedraudot ar nāves sodu, nosū-

tīt uz lekškrieviju. Tāpat jādara ir ar lauku muižniekiem.

Tā tad Pētera I acīs žēlastību nebija atraduši pat Vidzemes

muižnieki, kuru nodevība palīdzēja Pēterim I iegūt Vidzemi, un

Pēteris tos uzskatīja par ļaudīm, kas var nodot krievus tāpat, kā

savā laikā zviedrus, tikai viņa rīcība un instrukcija ģen.-gubernā-
toram bija daudz skaidrāka un katēgoriskāka, kā tas bija zviedru

laikos.

Stāvokli, kāds bija radies Pētera I laikā, vislabāki raksturo

Rīgas rātes iesniegums ķeizaram. Ar šo iesniegumu Rīgas kungi

ilgi izstaigājās pa Pēterpils iestādēm, lai atrastu kādu iespēju to

Pēterim I pasniegt. Kad 1722. g. 10. jūlijā šos Rīgas pilsētas
1721. g. 2. decembrī iesniegtos 28 punktus skata senātā cauri, lie-

lāko daļu no šīm prasībām atstāj neizšķirtu, kamēr Rīga ar doku-

mentiem nepierādīs, ka tādas tiesības tai pastāvējušas zviedru

laikos. Galīgu atbildi uz' šiem 28 punktiem Rīga nedabū līdz Pē-

tera I nāvei 1725. gadā. Tāds pats liktenis ir Rīgas iesniegtam

~Ģenerālprivilēģiju" sarakstam, kas arī ceļo bez panākumiem pa

Krievijas kancelejām un ko Pēteris I neapstiprina: Pēteris I prin-

cipā piekrita pēc miera līguma noslēgšanas tā stāvokļa atjaunoša-
nai Rīgā, kāds bija zviedru laikos, bet to nekādā ziņā nevarēja pie-

dabūt, lai tas tāpat kā 1710. gadā parakstītu privilēģijas, kas sai-

stītu valdības rokas Rīgā.

Rīgas 1721. g. 2. decembra 28 punktu nolūks bija likvidēt tos

Rīgas ierobežojumus, kas Rīgai bija jāpilda kara laikā un draudēja

palikt uz visiem laikiem. Starp citu tur ir lūgums, lai Rīgai iz-

sniedz atpakaļ atslēgas. Tās jau agrāk Pēteris I bija apsolījis
atdot Rīgai atpakaļ. Tikai pēc 1728. gada atslēgas no jauna atgādā

atpakaļ un uzglabā rātsnamā, bet ar tām rīkojas nevis vairs bir-

ģermeistari, bet garnizona virsnieki.

Tālāk nāk lūgums, lai pilsētai paliktu brīvas tiesības vēlēt sev

rātes locekļus, ierēdņus un ūdens kapteini, un ka nevienam tur nav

brīv iejaukties.

Ar to punktu Rīga grib atjaunot sev pilnīgu brīvību kārtot sa-

vas iekšējās lietas pēc savas patikas. Šo brīvību Pēteris I ierobežo,

ieceļot 1712. g. 26. jūnijā pilsētas pašvaldībai agrāk minēto prezi-
dentu Isajevu, kas savu veto uzliek pat tādām lietām, kā rātes kun-

gu vēlēšanām, neapstiprinot divus rātes kungus tādēļ, ka šie kungi

viņam neesot personīgi pazīstami. Prezidenta iecelšanu Rīgas rātē

uzskata par vienu no lielākiem Rīgas privilēģiju ierobežojumiem
un daudzkārt lūdz prezidenta atsaukšanu, un kad 1721. gadā Isa-

jevu pārceļ citā amatā, rāte lūdz šo amatu neatjaunot. Tomēr Ka-

trīna I 1726. g. 19. aprīlī no jauna ieceļ Isajevu par Rīgas maģi-
strāta prezidentu ar algu no pilsētas, un tikai 1731. gadā likvidē šo

prezidenta posteni, pārceļot Isajevu citā vietā.

Otrs, kam bija tiesības iejaukties Rīgas iekšējās lietās, bija

ģen.-gubernātors. Viņa pilnvaras kara laikā bija plašas, un ģen.-

gubernātori kārto Rīgas vispārējās lietas jau no krievu valdības



397

sākuma, bet tikai reti ir tie gadījumi, kad ģen.-gubernātori iejau-
cas tādās iekšējās lietās, kādas ir rātes locekļu vēlēšanas v. t. t.

Tomēr pašā Rīgā ļaudis nebūt nav tik vienprātīgi, un ģen.-gu-
bernātoram ienāk daudz sūdzību par rāti ne tikai no privātām per-

sonām, bet arī no kārtu iestādēm, kas tieši skar Rīgas iekšējās lie-

tas. Tā Meņšikovam jāizšķir Mazās ģildes eltermaņa sūdzība, ka

rāte tam neļaujot saukties par „kungu", jo šāds tituls esot tikai

rātes kungiem un Lielās ģildes vecajiem. Meņšikovs M. ģildes el-

termanim šo titulu piešķir. Tāpat vēlāk ģen.-gubernātors piešķir
M. ģildes locekļu meitām tiesību saukties par jaunkundzēm.

Bet vēl lielāks skandāls izceļas ar D. Cimmermaņa ievēlēšanu,
kas nav ne Rīgas namnieks, ne arī Lielās ģildes brālis. Tā kā rāte

var par saviem locekļiem ievēlēt tikai vai nu literātus, t. i. kancele-

jas ierēdņus, vai arī L. ģildes vecajos, tad L. ģilde protestē pret
tādu vecu veco privilēģiju pārkāpšanu un iesūta ģen.-gubernātoram

par to sūdzību.

1719. g. 5. oktobrī, abas ģildes griežas pie ģen.-gubernātora ar

lūgumu anullēt šīs vēlēšanas. Dokumenti, uz kuriem atsaucas abas

ģildes, ir sekojošie: 1) Ķeizariskas pilsētas Rīgas policijas notei-

kumu 11. p., ka nevienu, kas nav nodevis zvērestu, nevar uzņemt
namniekos. 2) 1675. gada 10. augustā zviedru karaļa rezolūcija,

ar kuru oficiāli atzīta triju kārtu valdība Rīgā. Tomēr ģilžu sū-

dzību ģen.-gubernātors neievēro un atļauj D. Cimmermanim pie-

ņemt rātes kunga amatu, jo ģildes nevar pierādīt, ka kāds doku-

ments liegtu rātei tiesības ievēlēt rātes kungus no citām aprindām,
un D. Cimmermanis tomēr ir cēlies no vecas rātes kungu ģimenes.
Vēlāk rāte ar ģildēm salīgst mieru un dokumentē, ka uz priekšu tā

uzaicinās savus locekļus tikai no kancelejas ierēdņiem un Lielās

ģildes vecajo sola. Pēterim I šis strīds, kas turpinājās ilgāku lai-

ku, deva iespēju paplašināt ģen.-gubernātora tiesības pilnvaras,

pakļaujot tām visas Rīgas rātes lietas.

1720. g. 23. februārī Pēteris I izdod sekojošo rīkojumu: „Mums
ir nācis zināms par nesaskaņām, kas radušās starp Jums no mums

atvēlētā Rīgas pārvaldē un tādās lietās, kas sevišķi mums tuvas,
kā: apcietinājumu būvē un labošanā, garnizona, artilērijas, munī-

cijas un ieroču noliktavu uzturēšanā, tāpat arī artilērijas, cietokš-

ņa apkalpes un pilsētas kājnieku uzturēšanā notiek daudzas nekār-

tības, nolaidības un nevērība, kas mūsu interesēs, turpinoties ka-

ram ar Zviedriju, nav ciešams. Tādēļ arī mēs ar šo ukazu paziņo-

jam, ka šajās lietās, kas pieder pie Rīgas aizsardzības, t. i. apcieti-

nājumu būves un remontiem, garnizona, artilērijas, municijas un

ieroču noliktavu uzturēšanas, kā arī artilērijas un cietokšņa apkal-

pes un pilsētas kājnieku uzturēšanas lietās jārīkojas un jādara pēc

mūsu ģenerālgubernatora, infanterijas ģenerāļa kņaza Repņina rī-

kojumiem, kam arī ir dots mūsu ukazs, lai tas šīs visas lietas pie-

nācīgi vadītu.

Tāpat mums no daudziem rakstiem zināms, ka pie jums notiek

nekārtības pie rātes locekļu un citu ierēdņu vēlēšanām, kā arī tiesu

iestādēs. Tādēļ mēs atradām par vajadzīgu pēc jaunā mūsu valsts

reglamenta uzdot minētam ģenerālgubernātoram, lai tas raudzītos,
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ka ievēlēšana amatos notiktu pēc nopelniem, un lai tiesas spriestu
pēc taisnības un likumiem, bez liekas kavēšanās un lai mūsu pa-
valstniekus neapspiestu. Citādi viņš atstāj Jums jūsu tiesības un

kārtību pēc mūsu dotām privilēģijām."

1721. gadā 18. maijā Pēteris I ar ukazu nodod Rīgas ienākumu

un izdevumu kontroli ģen.-gubernātora rokās, par ko rāte ļoti uz-

traucas un lūdz šo lēmumu atcelt, bet veltīgi, un ģen.-gubernātora,
kā arī gubernātora tiesības iejaukties Rīgas dzīvē paliek arvienu

lielākas.

Un tādēļ arī pilsētas iesniegto 28 punktu 6. un 7. punkts par

uzraudzības atcelšanu pār pilsētas ieņēmumiem un artileristu pie-

ņemšanu tikai no rātes puses — neatrod pie krievu valdības at-

balstu. Tāpat arī Vidzemes muižnieki izgādā, ka netiek ievērots

rātes lūgums par burggrāfa amata un burggrāfa tiesas atjaunoša-

nu, jo tie uzskatīja sev par lielu negodu, ja tos varēja tiesāt pil-
sonis. Un 1728. g. 2. sept., kad galīgi izšķir Rīgas iesniegtos punk-

tus, šo prasību par burggrāfa tiesu galīgi noraida un sūdzības pret
muižniekiem nodod pilstiesai. Ja arī 1728. g. pilsētai izdodas atda-

būt atpakaļ vienu otru kara laikā zaudēto tiesību, tad tikai ar pie-
zīmi: „tā kā tas bija zviedru laiku pēdējos gados", un pie sva-

rīgākiem punktiem, kā rātes locekļu un ierēdņu vēlēšanām, notei-

kumos par artilēriju un kases kollēģiju — ir klāt piezīmes par ģe-

nerālgubernātora tiesībām kontrolēt šīs iestādes.

Ģen-gubernātori, kā arī gubernātori neatteicās no savām tie-

sībām — teikt savu vārdu sevišķi tais gadījumos, kad par Rīgas
rāti ienāca kādas sūdzības.

Tāpat arī Rīgas rātes tiesu darbību uzraudzīja justickollēģija

Vidzemes, Igaunijas lietās un senāts. Rīga bija ne tikai pilsēta, kas

baudīja ķeizariskas privilēģijas, bet tā bija arī pilsēta, kas padota

krievu valdībai un viņas ierēdņiem.

1721. gadā 30. augustā ar Nīštates līgumu izbeidzās lielais Zie-

meļu karš. Ar to Zviedrija atdod Krievijai Vidzemi, Igauniju, In-

germanlandi un daļu no Karelijas, ar visām pilsētām un cietokš-

ņiem, starp kuriem ir arī Rīga. šī līguma IX pants nosaka, ka cars

apsolās visiem šo provinču iedzīvotājiem, kā arī šīs provinces pilsē-

tām, maģistrātiem, ģildēm un cunftēm atstāt un sargāt viņu vecās

tiesības, privilēģijas, un parašas kādas tiem ir bijušas zviedru val-

dības laikā.

Šis pants deva iespēju Rīgas rātei no jauna mēģināt atkratī-

ties no ķara laika uzspiestās atkarības no krievu valdības, un at-

jaunot savu patstāvību tādos apmēros, kā tas bija solīts kapitulā-

cijas noteikumos, bet ne ar kukuļiem, ne ar favorītu labvēlības ie-

gūšanu, tiem daudz nekā neizdodas izdarīt. Krievu valdība gan

formāli neatteicās restaurēt to stāvokli, kas bijis zviedru pēdē-

jos laikos, bet Rīgu no saviem un savu ierēdņu rokām neizlaiž un

visas lietas, kas skar valsts intereses, ved savu politiku noteikti

cauri un Rīgas pilsētai vairs nav ne spēka un arī iespējas šīs lietas

grozīt.
Nīstates miera līgumu Rīgā atzīmē ar lieliem svētkiem. Vis-
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pirms saprotams ir jāapdāvina šīs miera ziņas atnesēji. Bet jau
te rāte ar ģildēm sarīko zināmu demonstrāciju:

Pēc šīs ziņas saņemšanas rāte un ģilžu vecajie sanāk kopā un

pieņem sekojošu lēmumu:

Tā kā ģen.-gubernātors kņazs Repņins īsi priekš savas aizce-

ļošanas ir devis rīkojumu, ka bez viņa atļaujas nav brīv segt nekā-

dus izdevumus, lai tie būtu kādi būdami, izņemot pilsētas apcieti-

nājumu remontus, bet pilsētai ir tiesības vispārējos izdevumus, kas

nāk pilsētai un vispārībai par labu, segt no publiskās kases, kas ir

viņas īpašums. Tādēļ nolemj izmaksāt jūras kapteinim 300 dālde-

ru, heroldam 15 d. un miera karoga nesējam 15 dālderu no pilsē-
tas kases.

Tad visi dodas uz klosteri, kur tos saņem vice gubernātors un

kur jau ieradusies muižniecība. Tur birģermeistars apsveic vice-

gubernatoru ar noslēgtu mieru. Tā visi dodas procesijā uz citade-

les baznīcu, kur nolasa ziņu par miera līgumu krievu valodā un no-

dzied Te deum landamus un cietokšņa artilērija solutē. Tad dodas

uz bruņniecības namu un Jēkaba baznīcu, kur nolasa šo ziņu vācu

valodā, pēc tam uz rāts namu, kur no jauna nolasa šo ziņu vācu va-

lodā, apsveic ar miera līguma noslēgšanu un augstos viesus pacienā

ar glāzi vīna. Tad dodas uz Doma baznīcu, kur superintendents

Brunings notur svinīgu dievkalpojumu. Nobeidzās svinības ar

mielastu pie vice gubernātora, kur uzlūgti arī pilsētas pārstāvji,

pārējie rātes locekļi un ģilžu vecajie turpina mielastu rātes namā.

Tā Rīga saņēma Nīstates miera līgumu. Zīmīgs ir tas, ka svēt-

ki vairs nesākās kā vecajos laikos pie rātes nama, bet vispirms
valdības baznīcā krievu valodā, tad pie muižniekiem un beidzot pie

Nacionālā opera 19. g. s
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rātes nama, un pilsēta ir palikusi pēdējā vietā. Tas viss rāda, ka

Rīgas slavas laiks ir aiz muguras un arī pašā Rīgā, tāpat kā visā

valstī, tā vairs nav pirmā vietā, bet pirmā vietā ir valsts, otrā

muižnieki un tikai tad nāk pilsētas namnieki.

Par šī miera līguma nozīmi nav sevišķi daudz ko teikt. Rīgā

tagad bija brīvs jūras ceļš un plaša aizmugure, un Rīgas tirdznie-

cība strauji pieaug, tāpat arī pieaug Rīgas iedzīvotāju labklājība

un Rīga pamazām izaug par lielpilsētu.

Zemnieku mājas un krogus Rīgas tuvumā



IV daļa

Rīga XVIII un XIX gadu simteņos
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Rīga ap 1815. g.

I nodaļa

Rīga un tās iedzīvotāji 18. g. s.

Pēc Nīštates miera līguma Rīga ieiet ilgā miera periodā. Rīgas

pilsoņi, kas bija pieraduši būt arvienu gatavībā ar ieročiem rokā

doties cīņā un aizsargāt savu pilsētu, varēja tagad mierīgi ieročus

likt pie malas. Ja vēl kādreiz nācās ieročus cilāt, tas bija tad, kad

bija jāsagaida augsti viesi. Tad Rīgas namnieki sacentās parādēs

spīdēt kā ar saviem ieročiem, tā arī ar savām ūniformām. Šais

rādēs tad līdzās Melngalvjiem ar spožiem ieročiem stāvēja grezni
uniformētā zilā un zaļā pilsoņu garde.

Bet šais parādēs vairs neredzēja ne Rīgas vienkāršo namnieku

rotu, ne arī āvām bruņotā latviešu karaspēka, kas viņos laikos droši

sargāja Rīgas mūrus un arī mācēja parādīt savu spēku katram, kas

mēģināja apdraudēt Rīgu. To vietā stāvēja krievu zaldātu durkļu
mūris, pret kuru Rīgas pilsoņiem bija tik liels respekts, ka tie pat
nevarēja iedomāties, ka spēku, kas stāv aiz šiem durkļiem, ir iespē-
jams salauzt.

Tā nu Rīgas pilsoņi mierīgi nolika savus ieročus un jutās jau-
najā situācijā pat ļoti apmierināti, jo viņiem vairs par Rīgas dro-

šību nebija jādomā: tā atradās krievu karaspēka rokās, un bija
laimīgi, ka krievu valdība tiem atļāva palepoties vienotrreiz ar

militāru ūniformu un piedalīties augstu viesu sagaidīšanā.
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Un kad šie augstie viesi ierodas, Rīgas rāte un namsaimnieki tos

sagaida ļoti reprezentābli.
Kad 1730. gadā Kurzemes hercogieni Annu ievēl par Krievijas

ķeizarieni, Rīga ir pirmā, kas saņem ar ķeizarienes godu. Ķeiza-
riene Anna ierodas Rīgā 1730. g. 29. janvārī. Pilsētas un valdības

pārstāvji to sagaida Pārdaugavā, Nāriņa iebraucāmā vietā, kur to

apsveic. Ķeizariene pārsēžas 6 zirgu karietē un dodas Rīgā iekšā.

Pa ceļam nostājusies Rīgas zilā pilsoņu garde, kājnieku pulki, uz

vaļņiem nostājies pilsētas garnizons, gar ielām, pa kurām jābrauc

ķeizarienei, stāv apbruņoti namnieki ar muzikantiem un karogiem.
Kad ķeizariene iebrauc Rīgā, atskan lielgabalu un šauteņu zalves,
visu baznīcu zvani, un vakarā visa pilsēta illūminēta.

Vēl greznāk Rīga uzņem ķeizarieni Katrīnu 11, un kad

mantinieks Pauls iebrauc Rīgā, tad kā rāte, tā arī ģildes to uzņem
tik viesmīlīgi un spoži, ka tas apsolās mūžam palikt par Rīgas rātes

un ģilžu atbalstītāju, ko tas arī vēlāk pilda.

Rīgas kungu reprezentēšanās kāre ir apbrīnojama. Uz vald-

nieku kronēšanām, bērēm un citiem svinīgiem gadījumiem, kad jā-
piedalās arī pilsētām, Rīga sūta nevis vienu vai divus pārstāvjus,
bet parasti veselus sešus, t. i. pa divi no katras kārtas: divus no

rātes un pa divi no katras ģildes. Nelīdz nekādi valdības pārstāvju
aizrādījumi, ka tik litelas delegācijas, sūtīt nav vēlams un tas ļoti

dārgi izmaksā. Rīgas kārtu pārstāvji tomēr nelaiž garām- iespēju
par pilsētas naudu pabraukāties un reprezentēt ies.

Mainās pašas Rīgas iedzīvotāju raksturs. Rīgas vecais puri-

tānisms, kas bija attīstījies mūžīgās cīņās, izzūd mierīgajam laik-

metam iestājoties. Tas vispirms jau izpaužas apģērbā. Rīgas ie-

dzīvotāju apģērbu un viesības stingri rēgulēja Rīgas „drēbju un

viesību noteikumi," ko Rīgā atjaunoja katrā gadusimtenī un kas

stipri aprobežoja greznību Rīgā.

Tagad pamazām visi vecie ierobežojumi zūd, un sevišķi ak-

tīvi šo ierobežojumu atcelšanā ir Mazās ģildes locekļi. Tie mazāk

cīnās, lai viņu politiskās tiesības 'tiktu paplašinātatas un rātes lo-

cekļus varētu vēlēt arī no Mazās ģildes, bet daudz vairāk tos in-

teresē, lai viņu laulātās draudzenes sauktos nevis par sievām, bet

par kundzēm un meitas par jaunkundzēm To viņi arī no krievu

valdības panāk, un kopā ar to atkrīt arī tie ģērbšanās ierobežojumi,
kas līdz tam pastāvēja Mazās ģildes locekļiem un viņu ģimeņu pie-

derīgiem, un Mazās ģildes locekļu sievas un meitas jau 18. g. s.

ģērbjas kā īstas dāmas, bieži ar saviem tērpiem pārspējot rātes

kungu dāmas.

Rīga eiropeizējas, un šī eiropeizēšanās sākas, saprotams, no

ārējā, un franču un angļu modes sāk savu uzvaras gaitu Rīgā.
Eiropeizēšanās iet tik strauji uz priekšu, ka 18. g. s. beigās ļaudis,
kas iebrauc no Vakar-Eiropas, var atrast Rīgā sabiedrību, kas jau
piesavinājusies ne tikai Vakar-Eiropas manieres, bet arī tās kul-

tūru; un Rīgā vairs nav iespējams, kā tas bija agrākos gadusimte-

ņos, noteikt pēc apģērba, pie kuras kārtas katrs cilvēks pieder.

Rīgas latviešu vecās tradicijas un puritānisms bija vēl diezgan
stipri, sevišķi priekšpilsētās un Pārdaugavā stingri turas pie sava

vecā nacionālā tērpa. Bet jau 18. g\, s. pirmajā pusē modes vilnis

aizķer arī latviešus, un starp latviešiem parādās tā sauktie „stalt-
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kāji", kas jau tērpušies vācu parauga drēbēs. Visumā tomēr lat-

vieši ne labprāt šķiras no sava parastā apģērba un padodas jaunai
modei ļoti Lēni, bagātīgi rotājot savas vecā parauga drēbes ar su-

draba rotām.

Lai lasītāji varētu spriest par Rīgas latviešu apģērbu un lietām

18. g. s. vidū, pievienoju šeit zvejnieku vecākā Indriķa Nāriņa at-

stāto mantu sarakstu, kas sastādīts pēc J. Nāriņa nāves 1758. g.

28. janvārī.
J. Nāriņām pieder: 1) Klīveru salā dzīvojamā ēka ar priekš-

namu un ledus pagrabu, 2) Jura muižā dzīvojamā ēka ar pirti,
stalli un siena šķūni.

Naudā tas atstājis 12 valsts dālderus ortās, kas atrodas strī-

painā linu audekla makā.

Zelta lietas J. Nariņš atstājis: piecus zelta gredzenus, vienu ar

iegravētu Pētera Nāriņa vārdu, otrā iegravēts 1754. g. Indriķa Nā-

riņa vārds, trešā tas pats 1743. g.

Bez tam zelta saktu, kas kopā ar diviem zelta gredzeniem sver
63/4 lotes.

Sudraba Nariņš atstājis: 1) zeltītu sudraba villaine?; saktu, kas

sver 243/8 lotes; 2) saktu ar neīstiem akmeņiem 21 loti smagu;

3) sudraba jostu ar divām sudraba slēdzenēm un sudraba ķēdi, sudr

raba dūča maksts, kas kopā sver 1 mārciņu un 29 lotes; 4) 24 sudra-

ba ņiebura pogas 12V2 Lotes smagumā; 5) 28 sudraba kakla pērles

sver 7 lotes; 6) 73 dažādas sudraba pogas, kas kopā ar sudraba

krekla pogu sver fp/z lotes; 8) sudraba galda karote sver Sl/2 lotes;
9) divas virknes sarkano koraļļu un piecas virknes mazāku, kas

kopā ar divām sudraba slēdzenēm sver 13Vs lotes un 10) sudraba

vīta ķēde sver 13V4 lotes.

Daugavmalā
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Veļa: septiņi pašausti palagi, seši vecāki palagi, trīs kasteļa

dreļļa palagi, viens pāris pašaustu spilvena drānu, pieci dvieļi un

18 olektis poļu audekļa.

Gultas drēbes: trīs pēļi, pieci galvas spilveni, divi spilventiņi,
vilnas gultas sega, melna gultas sega, gulta ar zaļiem aizkariem.

Vīriešu apģērbi l: 1) zili nātni svārki ar zilu raša drēbes oderi;

2) olīvu krāsas kamzolis ar 24 sudraba pogām un aitas ādas oderi;

3) melns kalmika drēbes kamzolis ar balta šalina oderi; 4) zila au-

dēkla mēteļa svārks ar sarkanu boja oderi; 5) pelēki audekla

svārki; 6) pāris jūras zilumā audekla bikšu ar 10 sudraba pogām;
7) brūna audekla cepure ar ādas malu.

Sieviešu apģērbi: 1) divēji kamlota svārki; 2) zaļa siltā jaka

(jupķis) ar sarkanu boja oderi; 3) zaļi strīpaina sievu jaka ar sar-

kanu boja oderi; 4) sarkans samta ņieburs, apšūts ar plānām sud-

raba tresēm; 5) četras tafta cepures dažādās krāsās; 6) melns au-

dekla vamzis ar lapsu ādas oderi un sudrabu pogām; 7) trīs baltas

vilnas sagšas; 8) puszīda silta jaka; 9) zaļš gruzeta kamzolis ar 18

sudraba pogām; 10) zaļš drogetina svārks; 11) sarkana boja svārks;

12) melns drogetina svārks; 13) brūns kamlota svārks; 14) brūns

kamlota kamzolis ar 11 mazām sudraba pogām; 15) kanēļa krāsas

kamzolis; 16) melns audekla kamzolis ar 12 sudraba pogām. Tālāk

sarakstītas atstātās misiņa lietas: divi, miezeri, katls, katliņš, luk-

turis, svečturis, divi gludekļi; vara kastrolis.

Alvas trauki: sešas bļodas, septiņi šķīvji, trīs stopa kannas,
piecpadsmit karotes, liela alvas bļoda ar vāku sver 6 mārciņas, trīs

bļodas sver 5V2 mārc,

Dzelzs lietas minētas: divi grāpji, divēji trijkāji, viena gara un

viena apaļa panna, urķis.

Šaujamie ieroči: trīs šautenes un divas pistoles.
Dažādas lietas: spieķis ar perlamutra rokturi, spieķis ar ko-

kosa rieksta rokturi, spāņu niedras pātagas kāts ar misiņa galu,
ādas patronsoma, veca vijole, dūcis ar maksti, četras lādes, bez-

mēris, gulta ar zaļiem aizkariem, gulta bez aizkariem, sienas pulk-
stenis bez kastes, mazs spogulis, pieci koka sienas plates (panno),

glezna, seši krēsli, divi skapji, trīs zvejas laivas un divas lašu vada

daļas, zirgs, govs un cūka. Bez tam vēl 45 iespiestas grāmatas.

Tās ir tipiskas latviešu mantas namā, kur vēl stingri uzglabā-

jušās Rīgas latviešu tradicijas, bet arī tur mēs redzam jau tādas

mantas, kā spieķus ar perlamutra rokturi, vijoli, sienas pulksteni,

un labu daļu sieviešu drēbju, kas jau pieskaņotas jaunajai modei.

Bet arī tur vēl uzglabājušās baltas Rīgas latviešu sagšas, sarkanie

ņieburi, zelta un sudraba saktas, sudraba jostas, sudraba pērļu virk-

nes, vīriešu zilie nātnie apģērbi, t. i. raksturīgas Rīgas latviešu

lietas.

Tādu pašu stingru latvisku raksturu varam konstatēt pie pā-

rējiem Pārdaugavas latviešiem. Šeit modes lietas iet vēl 18. g. s.

lēnām uz priekšu un pa daļai vēl pieskaņojas vecām latviskām trav-

dicijām, bet Rīgas iekšpilsētā un priekšpilsētā latvieši 18. g. s. jau

galīgi pāriet uz to pašu apģērbu, kā Rīgas vācieši un, tāpat kā tie,
seko modei.

Tā Vakar-Eiropas modes strauji izplatījās Rīgā un ķēra arī

Rīgas latviešus. Vācu amatniekam bija patīkami ietērpties kungu
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drēbēs un apģērbt savu sievu un meitas kā īstas dāmas pēc fran-

ču un angļu modes. Tomēr lielu uzbudinājumu Rīgas vāciešos

saceļ tas, ka arī Rīgas latvieši sāk ģērbties šais pašās kungu drēbēs,

un viņu sievas un meitas nevar vairs pēc drēbēm atšķirt no vācu

dāmām.

Tādēļ arī 1749. gada 17. jūlijā rāte, piedraudot ar smagu sodu,

noliedz latviešiem valkāt vācu drēbes, un šo aizliegumu nolasa Jāņa
un Jēzus baznīcā; bet jau tā paša gada 23. jūlijā ģenerālgubernātors
rātes rīkojumu atceļ, un latviešiem ir tiesība ģērbties tāpat kā vā-

ciešiem. Ar to arī apģērba jautājums Rīgā ir nokārtots: Rīgā katrs

vācietis un latvietis var ģērbties pēc ārzemju modes, un ar to arī

Rīga jau ārēji tuvojas pārējām Eiropas pilsētām.
Bet šī tuvošanās Eiropai un viņas kultūrai notiek ne tikai ap-

ģērbā.
18. g. s. radikāli pārmaina visu Rīgas ārējo izskatu. 1718. un

1728. g. Rīgas namu un iedzīvotāju saraksts rāda, ka vēl 18. g. s.

sākumā Rīgas nami ir stipri mazi un vienkārši, un tas pats puritā-

nisms, ko vēl pūlas uzturēt apģērbā, valda arī vienkāršā Rīgas nam-

nieka dzīvoklī., 1728. g. Rīgā atrodas 670 nami ar 938 istabām un

1397 kambariem, un tā tad parastais Rīgas nams sastāv no vienas

istabas un diviem kambariem. Tā tad visumā Rīgas nami 18. g. s.

sākumā ir mazi vienstāvu namiņi, un toreizējā Rīga stipri atgādina

Latvijas mazpilsētas, tādas', kādas mēs tās redzējām 19. g. simtenī.

Rīga nekad nav jutusi daudz cienības pret savām vecajām celt-

nēm, un tādēļ arī Rīgā 18. g. s. bez kādas žēlastības ārda nost vidus-

laiku mājas un ceļ viņu vietā jaunas div- un trīsstāvu ēkas ar dau-

dzām istabām un moderni iekārtotiem dzīvokļiem, kuras atkal

19. g., s. plēš nost, lai viņu vietā celtu četr- un piecstāvu mājas.

Rīgas attīstība, sāķot ar 18. g. s., ir par strauju, lai Rīgā nodibinā-

tos noteiktas celtniecības tradicijas, un lielākā daļa kā 18. g. s.,

tā arī 19. g. s. celtņu ir bezgaršīgas. Tomēr jau ar 17. g. s. Rīgā pa-
rādās privātas mājas, ar kurām Rīga var lepoties. Tādas celtnes ir

Danensterna un Reiterna nami Mārstaļu ielā, bet šādu namu Rīgā
bija maz, un Danensterna nams bija tas, kur apstājās visi augstie
viesi un kur uzveda pirmās komēdijas smalkajai sabiedrībai. Kā

liecinieki par 17. g. s. sāktiem izgreznošanas darbiem uzglabājušies

Depkina muižiņa 1782. g.
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vairāki Rīgas māju portāli. 18. g. s. iedzīvotāju turībai pieaugot,

pieaug jau to māju skaits, kas celtas ar zināmu stila izjūtu, un se-

višķi lieli nopelni šai lietā ir celtniekam Haberlandam 18. un 19. g.

simteņu maiņā*

Vispārīgi tomēr 18. g. s. sevišķi lielu vērību mājas ārienei ne-

piegriež, un šai lietā trūkst arī nepieciešamo tradicijm Vislielākā

vērība ir piegriezta ērtam un greznam dzīvoklilm; kā arī šo dzī-

vokļu mēbelēm. Tur Rīgas bagātākie pilsoņi nežēlo naudas, un tiep-

šām arī no šī laika ir uzglabājušās mēbeles, kas uzskatāmas par

pilnvērtīgiem mākslas darbiem.

Bet nepietika ar grezniem dzīvokļiem, bagātākie namnieki il-

gojās pēc vasaras rezidencēm un tādēļ arī Rīgas bagātnieki cenšas

sev iegūt Rīgas priekšpilsētās muižiņas, no kurām dažas iekārtotas

ārkārtīgi lepni ar plašiem parkiem, terasēm, dārziem. Šais mui-

žiņās uzturējās' ne tikai paši Rīgas namnieki, bet tās bija arī zi-

nāmi Rīgas sabiedrības centri, jo tur bieži ieradās viesi no Rīgas,

lai omulīgā sabiedrībā pavadītu laiku.

Un kopā ar visu to pārveidojas arī pašas sabiedrības intereses.

Sabiedrības dzīves pārveidošanā ļoti liela loma pieder angļiem.

Angļi 18. g. s. ir jau izspieduši holandiešus no vadītājas vietas Rīgas

tirdzniecībā un stiprā mērā pārņēmuši Rīgas ārējo tirdzniecību sa-

vās rokās. Bet angļi nemīl pielāgoties svešai kultūrai un arī sve-

šumā cenšas dzīvot kā savās mājās. Tā angļi pārnes uz šejieni

Anglijas atmosfairu un Anglijas modes. Un tā kā angļi ir Rīgas

bagātākie tirgotāji, tad arī rīdzinieki labprāt sāk savā dzīvē pielā-

goties angļu dzīves veidam, un angļu ietekme Rīgas saviesīgās dzī-

ves izveidošanā ir ļoti liela< Saprotams, ka Rīga nevarēja tikt ga-

rām franču kultūras ietekmei, kas toreiz dominēja visā Eiropā.

Rīgā jau 18. g. s pirmajā pusē skolēni Danensterna namā izrāda

Moljēra komēdijas.

Beidzot nekad arī netrūka rīdzinieku, kas apceļoja Eiropu un

no turienes atgriezās ar jaunām literārām un mākslinieciskām in-

teresēm, un kas pašā Rīgā centās jau dzīvot Vakar-Eiropas ideju

pasaulē.

Tādēļ arī Rīga tik labprāt uzņēma literātus, zinātniekus un

māksliniekus, kas te iegriezās, un netrūka Rīgā mecenātu, kas šos

viesus centās uzņemt un iekārtot viņu dzīvi pēc iespējas ērtāki.

Tādu uzņemšanu Rīgā sevišķi Bērens fon Rautenfelds sagādā filo-

zofam Hamanimi un tikpat viesmīlīgi intellilģentā Rīga saņem Her-

deru, kam viņa amata pienākumi kā Biķeru mācītājam dod iespēju
arī tuvāk iepazīties ar latviešu dzīvi un kas ar savu talantu uztver

un pareizi novērtē tās milzīgās garīgās vērtības, ko šī tauta radījusi

tumšajos verdzības laikos, proti — latviešu tautas dziesmu. Šos

tautas dziesmu krājumus Herders, aizejot no Rīgas, paņem par pie-

miņu no latviešiem un nekavējās arī izcelt latviešu tautas dziesmu

plašās publikas priekšā. Herders Rīgā pavada laiku no 1764.—1769.

gadam un ļoti atzinīgi atminās Rīgā nodzīvoto laiku, kur tam bija

iespēja pavadīt Rīgas intelliģentās sabiedrības centrā, bet tomēr

Herderam arī nācās pārliecināties, ka Rīgai ir arī otra puse, un

intrigas piespiež Herderu atstāt Rīgu ātrāk, nekā tas bija to do-

mājis.

Vispārīgi garīgās kultūras izveidošanās apgaismotāju laikmeta
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garā neveicās tik strauji, kā franču un angļu modes uzvaras gā-

jiens 18. g. s. pirmajā pusē. Par Rīgas garīgās kultūras 1 uzplauku-

mu mēs varam konstatēt, ka tas dziļākas saknes Rīgā laiž tikai

18. g. s. septiņdesmitos gados un savu ziedu laikmetu sasniedz tikai

18. un 19.. g. simteņu maiņā Vēl 18. g. s. vidū Rīgas piesliešanās jau-

najai Eiropas kultūrai ir vairāk ārīga, un jaunās garīgās kultūras

vēsmas ir ķērušas tikai šauras intelliģentu aprindas. To vislabāk

mums rāda Rīgas periodiskās literātūras un Rīgas teātra attīstība.

Jau 17. g. s* beigās Rīgā sāk iznākt pirmais laikraksts. Krievu

uzbrukums pārtrauc šī laikraksta iznākšanu, un laikā no 1710. līdz

1761. gadam Rīgā, izņemot kalendārus, nav neviena periodiska iz-

devuma. Tikai 1761. gadā parādās pirmā Rīgas vācu avīze ar garu
nosaukumu: „Rigische Anzeilgen von allerhand Sachen, deren Be-

kanntmachung, dem gemeinen VVesen ndthig und nutzlieh iet»* bet

šinī avīzē ir tikai oficiālo iestāžu publikācijas, tā iznāk vienreiz

nedēļā, un nekādas politiskas un literāras daļas avīzē nav. Avīzei

bija pielikums, kas saucās „Gelehrte Beitrage zu den Riģischen An-

zeigen", kas iznāca divreiz mēnesī un kur bija dažādi raksti par

vēsturi, dabas zinībām un literātūru. Bet arī šim pielikumam ne-

bija ilgs mūžs: 1767. gadā tas izbeidz savu darbību, un Rigische An<-

zeigen iznāk bez šī pielikuma. Vien otrreiz bez oficiāliem ziņoju-
miem gan vēl ievietoja rubriku „Dažādas ziņas", kas tomēr nevarēja
stāties vecā pielikuma vietā.

Par sevišķi rosīgām vācu sabiedrības garīgām interesēm vēl

šai laikmetā pirmās Rīgas avīzes liktenis gan neliecina.

1778. gadā sāk iznākt pirmais Rīgas politiskais laikraksts ar

nosaukumu „Rigiische politische Zeitung." To izdod notārs Cacha-

rijs, tā iznāk vienreiz nedēļā un maksā piecus valsts dālderus gadā.
Šī lapa izveidojās pamazām par vadītāju Rīgas vācu politisko laik-

Umurkumurs Rīgā



410

rakstu, un ar 1797. g. saucās par „Rigasche Zeitung", vēlāk par

„Dima Zeitung". Otrā lapa — „Rigasche Anzeigen" paliek tāpat

par ziņojumu lapu un 1832. g., to nosauc par Vidzemes guberņas
avīzi.

Bet arī „Rigasche Zeitung" saturs sākumā ir stipri nabadzīgs.

Visvairāk tur ir vēstules no ārzemēm, ar vietējām lietām tā nodar-

bojas maz un tikai pēc 1813. gada tā sāk piegriezt valsts un vietējai

politiskai dzīvei nedaudz vērības. Par dienas laikrakstu „R. Z." pār-

vēršas tikai 1843. gadā, kad tā sāk iznākt piecreiz nedēļā.
Tālākie Rīgas vācu periodiskie izdevumi parādās tikai 19. g. s.,

kad 1807. g. sāk iznākt Merķeļa „Zuschauer", kas tomēr pastāv ne-

ilgu laiku. Tad 1810. gadā parādās „Rigasche Stadtblātter", ko da-

žus gadus izdod un rediģē D. Grindelis. Citi Rīgas vācu periodiskie

izdevumi rodas tikai 19.. g. s. otrā pusē.
Arī: pārējā Rīgā iespiestā literātūrā nevar vēl 18. g. s. vidū

uzrādīt kaut kādus panākumus. Vilkena spiestuve savu darbību

izbeidz jau 18. g, s. sākumā, Nelliera pēcnācēja Frēlicha pilsētas ti-

pogrāfiju 1714. gadā Pēteris I pārveda uz Pēterpili, un ne pilsētai,

ne arī pašam Prēlicham nav pietiekošas enerģijas, lai tipogrāfijas
lietas Rīgā savestu kārtībā. Frēlichs pat nespēj nodrukāt pietie-
košā vairumā Latviešu dziesmu un rokas grāmatas, un jaunais bī-

beles izdevums 1739. g. jāiespiež Karaļaučos

Lielu dzīvību Rīgā ienes jaunais grāmatu apgādātājs un tirgos

tājs J. Fr., Hartknochs, Herdera draugs. Tas attīsta Rīgā no 1767.

līdz 1789. gadam ļoti rosīgu darbību, un viņa apgādā parādās daudz

tādu darbu, kas domāti ne tikai Rīgai, bet plašām lasītāju aprin-
dām. Tas apgādā ne tikai sava drauga Herdera darbus, bet Rīgas

apgādā parādās arī Kanta Tīrā prāta kritika, Kliņģera un citu Vā-

cijas zinātnieku darbi. No vietējiem darbiem sevišķi svarīgi ir

Hupeļa un Gadebuša darbi, ko arī apgādā Hartknochs.

1777. gadā Rīgā G. Fr. Keils nodibina otru spiestuvi, kas 1804.

gadā pāriet enerģiskā V. Fr. Hekera rokās; tāpat arī vecā FrēLicha

spiestuve pāriet J. C. D. Millera rokās. Abi šie vīri pārvērš šīs spie-
stuves par plašām tipogrāfijām, kuru nopelni vietējā vācu un arī

latviešu literatūras attīstībā ir ļoti lieli.

Raibs liktenis bija arī mākslas attīstībai Rīgā.
Teātra māksla Rīgai nebija sveša jau 13, g. s., un to sevišķi pier

kopa katoļu laikos Doma skolā, kur skolēni bieži rādīja skatus

no svētiem rakstiem. Šīs skolēnu izrādes turpinājās arī pēc refor-

mācijas, kad skolēni izrāda Burkarda Valda „Pazudušo dēlu". To-

mēr 17. g. simtenī rāte un konsistorija sevišķi labvēlīgi uz skolnieku

izrādēm neskatās, un arī vecais repertuārs vairs neatrod dzīvu at-

balsi skatītājos.

Bet 18. g. s. pirmajā pusē mēs atrodam atzīmes par Doma skolas

skolēnu publiskām izrādēm. 1729. gada 29., 30. un 31. decembrī,

Doma skolas skolēni izrāda Fegezaka namā komēdiju par Jāzepa
nevainību un godprātību; tāpat 1730. gada 9. februārī franču valc*-

dā izrāda Danensterna namā Moljēra komēdiju: „Medicin

malgre lvi."

Tas mums rāda, ka skolēnu izrādes ietekmējis laika gars un

franču komēdija jau iespiedusies skolās, arī turpmāk skolu izrādes

turpinājās skolā, un rektors Lindners skolēnu izrādēm saraksta ver
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selu rindu drāmu, bet šīs skolu izrādes publikas uzmanību vairs

daudz nesaista., Tā jau interesējas vairāk par profesionālu aktieru

izrādēm un skolu izrādes paliek tikai skolas svinīgo aktu sastāv-

daļa.
Jau 17. g. s. vidū Rīgu sāk apmeklēt ceļojošo komēdiantu tru-

pas, šādas komēdiantu izrādes atzīmētas 1644., 1656. un 1672. gadā.
17. g, s, beigās atzīmētas daudzas šādu trupu izrādes- Komēdiantu

trupu izrādes atjaunojas Rīgā jau 1711. g., kad Pēteris I uzturas

Rīgā. Šo komēdiantu izrādes nav rēgulāras: trupas uzturas Rīgā
cauri braucot, un tādēļ arī par kārtīgām teātra izrādēm Rīgā līdz

18. g. s. vidum nav ko runāt.

Ar 1760. gadu Pēterpils teātra trupa uzsāk kārtīgas teātra iz-

rādes Rīgā* Rīgā nav teātra ēkas, un izrādes rīko kādā noliktavā

Miesnieku ielā. Ap 1768. gadu Pēterpils teātra vadītāja Hilferdinga

palīgs Skolars apmetās ar savu trupu Rīgā, bet šai trupai sevišķi

Rīgas plāns 18. g. s. otrā pusē
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labi Rīgā neveicās. Skolaru nomaina Gartners un Mende, bet arī

tie nevar Rīgas pastāvīgā teātra lietas dabūt uz kājām.
Tad lietu savās rokās ņem barons Fītinghofs. Ar plašu vē-

rienu tas noorganizē 1772., g. Rīgā lielu teātri, kur uzved operas un

balletus, dod četras izrādes nedēļā, bet Rīgas publika nav spējīga šo

teātri uzturēt, un 1775. g. Fītinghofs savu trupu likvidē. Rīga no

1775.—1782. g, paliek bez sava teātra, un teātra izrādes rīko Pēter-

pils un vēlāk Rēveles teātra trupas. 1782. gadā teātra ēku» kas bija

1768. g4 celta Jēkaba laukumā un kur ar mokām varēja saiet

300 cilvēku, noplēš, un Fītinghofs uzceļ tā saukto „Musses" namu.

Tur no jauna noorganizē plašu teātri, kur uzved jaunākās lugas, bet

1784. gadā Fītinghofs galīgi pārtrauc savu līdzdarbību pie Rīgas

teātra.

Pašu Rīlgas pilsoņu aktīvā līdzdarbība teātra uzturēšanā sākās

tikai 1789. gadā, kad rodas garanti no tirgotāju vidus, tomēr arī šīs

garantu grupas nav pastāvīgas, un teātrim jāpārdzīvo vēl dažādas

uzturētāju un repertuāra maiņas, jo ir gadi, kad ir tikai teātra trupa,

itr gadi, kad ir teātra un operas trupas, bet nav balleta, un nu ir

gadi, kad ir visas trupas. Visumā tomēr Rīgas teātris turās uz

augsta līmeņa, un 19. g.i s. tajā darbojas ievērojami spēki, kā aktri-

se Herbste un komponists Ri'chards Vāgners. Teātra stāvoklis star

bilizējas galīgi tikai tad, kad 1863. g. uzceļ pilsētas teātra māju, ta-

gadējo Nacionālās operas namu.

Arī sabiedriskā dzīve Rīgā 18. g. s. ievirzās šaurās sliedēs. Rī-

gas Melngalvju nams, kas bija Rīgas saviesīgās dzīves centrs un

bija pieietams diezgan plašām Rīgas aprindām, 18. g. s. pārvēršas

par slēgtu biedrību ar nelielu biedru skaitu. No jaunām sabiedrī-

bām vispirms 18, g. s. Rīgā noorganizējas masoņu ložas. Pirmā

brīvmūrnieku loža „Ziemeļu zvaigzne" nodibinājās Rīgā 1750. gar

dā. Pēc tam dibinājās arī citas ložas, kā Kastors, Appollo, Astra

un Pie mazās pasaules. Šīs ložas apvienoja Rīgā intelliģentākos

un spējīgākos kultūras darbiniekus, un viņu ietekme uz Rīgas kul-

tūrālā līmeņa pacelšanu ir neapšaubāma, bet tas, ka šie intelliģen-
tie darbinieki ir spiesti meklēt sabiedrību šaurās un ar mistiskiem

mūriem plašākām aprindām norobežotās biedrībās, rāda, ka pla-

šākā sabiedrība vēl par apgaismotāju laikmeta idejām neintere-

sējas.
Arī pirmās Rīgas biedrības vēl nav domātas plašākām sabiedrī-

bas aprindām. No šīm biedrībām, kas dibinājās 18. gadu simteņa

beigās, „Ressource" paliek līdz šai dienai par šauru aprindu klubu

un ari- abām pārējām biedrībām Eufonijai un Musei, kas visvairāk

piekopa mūziku un dziedāšanu, izdevās plašāku darbību attīstīt

tikai 19, g. s. pirmajā pusē, kad pār Rīgu veļas biedrību dibināšanas

drudzis un visa sabiedriskā dzīve ieiet plašās sliedēs.

Ari tautas izglītības laukā 18. g. s. sevišķu rosību neredzam.

Ģimnāziju pie Doma skolas neatjauno, un lai gan par Doma skolas

rektoriem ir apdāvināti vīri, kā Lindners un Šlegels, tomēr šij
skolai bija jāiztur grūta konkurence ar kroņa liceju, ko atbalstīja
valdība un kuru beigās 1804. g. pārvērta par guberņas ģimnāziju,
atstājot Doma skolu par apriņķa skolu. Par liceja rektoriem starp
citiem bija arī Harders un Zontāgs. Arī elementārskolu attīstībā

nekāda liela progresa 18. g. s. nevaram ieraudzīt.
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18. g. s. latviešu skolu lietu rāte atstāj galīgi novārtā, kamēr

17. g. s. rāte un konsistorija rūpējās ir par latviešu grāmatu apgār

dāšanu, ir par latviešu skolu atvēršanu un uzlabošanu. Bez tam

vēl iznāk rīkojums, ka latviešiem vācu skolās nav brīv iet, kas lat-

viešiem ļoti apgrūtina iespēju tikt pie izglītības, jo par kārtīgu

latviešu skolu ierīkošanu rāte nedomā un no vecajām latviešu sko-

lām — Jāņa, Ģertrūdes un Jēzus skolām — latviešu mācību iz-

sviež ārā, tā ka arī šīs skolas pārvēršas par vācu skolām, lai gan

tur vairumā mācās latviešu bērni. Rīgas latviešu skolu vēsture 18.

g. s. ir pats tumšākais laikmets un noiet tik tālu, ka latvieši sa-

viem, bērniem ir spiesti turēt mājskolotājus.

Rīgas vācu sabiedrību maz interesē arī reliģiskās problēmas.
Lielā reliģiska brāļu draudzes kustība atrada sev auglīgu zemi Vid-

zemes latviešos, un tā ir plašākais vilniis, kas saviļņo latviešu dzimt-

cilvēkus. Bet arī Rīgas latviešos brāļu draudze atrod diezgan daudz

piekritēju. Tur brāļu draudzes priekšgalā nostājas Šteinhaueru ģi-

mene: mastu šķirotājs Matīss Šteinhauers ar dēlu Jāni Šteinhaueru

Šai ģimenē brāļu draudzes tradicijas paliek ilgu laiku, un Jāņa Štein-

hauera bērnu lielākā daļā arī paliek brāļu draudzē,. Jāņa Šteinhau-

era dēls Jānis kļūst par brāļu draudzes mācītāju Anglijā, un meitas

aizprec brāļu draudzes loceķļi uz Hernhūti un Sareptu, Turpretim

Rīgas vācieši par brāļu draudzi neinteresējas. 18. g. s. beigās

Rīgas mācītāji pieder pie racionālistiem, un šai racionālistu garā
sastāda ap 1800. g. jaunas vācu un latviešu dziesmu grāmatas.

Cik brīvprātīgi uzskati jau 18. g. s., bija Rīgas skolās, to vis-

labāk raksturo ļoti apdāvinātā, bet slimīgā un nervozā Doma sko-

las, vēlāk liceja rektora Geces uzskati, kas par reliģijas mācīšanu

skolās izsakās, ka „to varētu no skolas programmas svītrot, atstā-

jot to baznīcai! un mācītājiem. Un tas, ka jaunatnes audzinātājiem

jābūt teologiem, ir vecs mūku izgudrojums, kam mēs jau sen esam

tikuši pāri."

Otrs šīs brīvprātības spilgtākais pārstāvis ir Garlībs Merķelis,
kas iedrošinājās savos „Latviešos" mest Baltijas muižniekiem un

mācītājiem tādus apvainojumus un par latviešu dzīvi izteikt tādus

pravietojumus, kas agrākos laikos un pat vēlākos bija pilnīgi neie-

spējams.
Pārskatot to kultūras lūzumu, kas Rīgā notiek 18. g. s., jākon-

skatē, ka šis lūzums nav dziļš, un apgaismotāju idejas ķer dziļāk ti-

kai augšējos initeliliģentākos slāņus, kas tomēr nav spējīgi plašākās
aprindas ierosināt un rast tur atbalstu saviem sabiedriskiem un

kultūrāliem nodomiem;. No visām šīm apgaismotāju laikmeta strā-

vām Rīgas pilsoņi ātri piesavinājās ārējo kultūru, kuras ideāls bija
iekārtot savu dzīvokli un mājas dzīvi pēc angļu bagāto tirgotāju
un muižnieku parauga.

Pārmaiņas, kas notiek Rīgas ārējā izskatā 18. g. s., ir ļoti lielas.

Vecie Rīgas mūri jau pamazām pazūd. Pa daļai ap tiem ir aplipuši
no abām pusēm iedzīvotāju nami, kā to vēl tagad redzam Torņa ielā,
pa daļai šie mūri ir noplēsti un to materiāls izlietāts jaunu ēku cel-

šanai. 18. g. simtenī pazūd senā Rīgas upe un osta, jo Rīdziņas upi
aizber, un visa kuģniecība pāriet uz Daugavu. Starpvaļņu apgabals
pievienojas iekšpilsētai, pazūd apcietinājumi starp pilsētu un pili.

Tomēr no visām pusēm Rīgu apjož cietokšņa vaļņi, aiz kuriem
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atrodas ūdens kanāli un aiz kanāliem plaša esplanāde, t. i. neap-

būvēta pilsētas daļa, kas aizņēma rajonu līdz Elizabetes ielai.

Bet aiz esplanādes nāca Rīgas priekšpilsētas. Un vēl vairāk

pārmaiņu, kā pašā iekšpilsētā, 18. g. s. notiek šo priekšpilsētu dzīvē.

Jau 16. g. s. beigās priekšpilsētas strauji pieaug, bet Ziemeļu karš

posta priekšpilsētas, un krievu varas sākumā priekšpilsētās dzīvo

samērā neliels iedzīvotāju skaits. 1718. gadā iekšpilsētā dzīvo

4870 cilvēku, bet priekšpilsētās tikai 1021.

1797. gada dati par iekšpilsētu un ārpilsētām rāda pavisam
citu ainu. 1797. gadā iekšpilsētā pavisam ir 944 nami, no kuriem

166 aizņem noliktavas, 111 ir sabiedriskas ēkas un tikai 667 ir pri-
vāti dzīvojamie nami. Priekšpilsētās pavisam ir 1268 nami, no tiem

sabiedriskām vajadzībām kalpo 96, Pārdaugavā ir 613 ēkas, no tām

sabiedrisku ir 15. Tā tad iekšpilsētā apdzīvotu privātu māju ir

667, bet ārpilsētās 1770; māju skaits ārpilsētā jau gandrīz trīskārt

pārsniedz iekšpilsētu māju skaitu.

Tāpat tas ir ar iedzīvotājiem. 1797. gadā Rīgas iedzīvotāju
skaits ir 28.801, no kuriem iekšpilsētā dzīvo tikai 10.220.

Tā tad Rīga 18. g. s. pārdzīvo lielu lūzumu arī savā territorijā.
Ja līdz 18. g. s. Rīga ir identiska ar mūsdienu lekšrīgu, tad to jau
nevar vairs teikt par Rīgu 18. g. s. beigās. Rīga ir izgājusi no sa-

vām vecajām, šaurajām robežām un ir ceļā uz lielpilsētu, kur vecā

Rīga pārvēršas tikai par iekšpilsētu, ko no visām pusēm apņem ār-

pilsēta, kas ne tikai ar savu territoriju desmitkārtīgi pārsniedz veco

Rīgu, bet kuras namu un iedzīvotāju skaits arī pārsniedz iekšpil-
sētas iedzīvotāju skaitu.

Veco pilsētu no jaunās atdalīja ne tikai plaša apcietinājumu

josla, bet arī dziļa sociāla plaisa. lekšrīgas iedzīvotāji jau bija pār-

gājuši uz tīro naudas saimniecību un izņēmuma gadījumos tikai

vienam otram bija savs dārziņš apcietinājumu rajonā. Tas laik-

mets, kur .gandrīz katram Rīgas namniekam bija savs dārziņš, ko

tas ar savu saimi apstrādāja, bija sen aiz muguras. Paši namnieki

un viņu sievas bija jau par lepniem, lai tādu darbu strādātu, un

turēt saimi, kas šos dārziņus apstrādā, neatmaksājās, jo nomales

iedzīvotāji piegādāja lētus augļus un saknes pietiekošā vairumā.

Vienīgi lepnākie iekšpilsētas pilsoņi iegādājas sev ārpilsētā un ār-

pus pilsētas patrimoniālā apgabalā muižiņas, kas vairāk kalpoja

izpriecai nekā saimniecības vajadzībām.

Turpretim ārpilsētās pie katras mājas bija dārziņš, kas kopā
ar lopu turēšanu sagādāja Rīgas iedzīvotājiem ļoti lielu atbalstu

cīņā par eksistenci. Un saprotams, ka katrs, kas varēja sev maizi

nopelnīt kādā arodā, kas nebija tieši saistīts ar tirdzniecību un tādu

amatu, kam vajadzīgas speciālas darbnīcas, labprāt apmetās ārpil-

sētā, kur dzīve iznāca lētāka.

Bija šais priekšpilsētās arī pārtikuši ļaudis, bet naudas tiem

tomēr bija mazāk, un tiem nebija pa spēkam dzīvot tik lepni, kā

dzīvoja Rīgas namnieki. Tāpat arī viņu vajadzības apkalpoja priekš-

pilsētas necunftīgie amatnieki, kuru darbs bija gan vienkāršāks,

bet lētāks. Tāpat arī pārtiku tie centās iepirkt tieši no iebrauku-

šiem lauciniekiem, bet ne no iekšpilsētas tirgotājiem.

Starp iekšpilsētu un priekšpilsētām attiecības sevišķi sirsnīgas

nebija. Tiesa gan, ka tagad pilsētnieki vairāk neprasīja, lai priekš-
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pilsētas nodedzina, kā tas bija 16. g. s., bet tie nebūt nevēlējās da-

līties savās tiesībās ar priekšpilsētas iedzīvotājiem un piešķirt tiem

namnieku pārtikas privilēģijas. Pat iekšpilsētas namnieks, pār-

ejot uz priekšpilsētu, nedrīkst tur tirgoties un darīt alu, tie jau tā-

pat varot priekšpilsētā pelnīties ar daudz citām lietām.

Priekšpilsētas namnieku sūdzības un strīdi par savu tiesību

atdabūšanu sākās jau 17. g. s. un turpinās vēl 19. g. s.

Priekšpilsētu loks arvienu ciešāk apņem veco Rīgu, un 19. g. s.

priekšpilsēta jau sen pāraugusi veco Rīgu, bet šī stingri turas pie
savām vecām tradicijām un tai pat izdodas savu hēgemoniju par

jauno Rīgu uzturēt līdz tam laikam, kad Rīgas priekšpilsētās sāk

ārdīt nost vecās mājiņas un viņu vietās paceļas jau lielie nami un

Rīgas plāns ap 1885. g.
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lielie fabriku korpusi. Un tikai tad krīt Rīgas vecie vaļņi, un līdz

ar tiem krīt arī vecā, savu laiku jau sen pārdzīvojusi Rīgas iekārta.

Rīgas izveidošanos 18. un 19. g. vislabāki raksturo viņas iedzī-

votāju skaita vairošanās.

Par Rīgas iedzīvotāju skaitu mums nav uzglabājušās kaut kā-

das noteiktas ziņas priekš 18. g. s.

Vairākas ziņas par to ir jau no 18. g. s. sākuma, kad vēl val-

dīja zviedri. Toreiz Rīgas iedzīvotāju skaits bija ap 10.000 cil-

vēku.

Ziemeļu kara laikā iedzīvotāju skaits stipri pamazinājās.
1718. gadā iedzīvotāju četros iekšpilsētas kvartālos ir 4870 cilvēku,
bet priekšpilsētās to bija 1021, tā tad kopā nepilni 6000. Nav to-

mēr zināms, vai te pieskaitīti klāt arī salu un Pārdaugavas iedzīvo-

tāji, kas skaitu var palielināt pat līdz 8000. Nākošie 1728. gada
dati rāda, ka lekšrīgā iedzīvotāju skaits ir 6143 cilvēki, bet nav ne-

kādu datu par priekšpilsētām, kas toreiz jau ir stipri apdzī-
votas un tādēļ arī liekas, ka 1728. gadā Rīga ir jau sasniegusi
to iedzīvotāju daudzumu, kas tai bija priekš kara, un ka viņas ie-

dzīvotāju skaits 1728. gadā ir ap 10.000 cilvēku.

Par veselu tālāko gadu rindu ziņu nav, un tikai ar 1767. gadu
sākas oficiāli policijas ziņojumi par iedzīvotāju skaitu Rīgā.

šie saraksti ir svarīgi tādēļ, ka tajos Rīgas iedzīvotāji ir da-

līti pēc tautībām, un tie dod mums iespēju spriest par Rīgas nacio-

nālo sastāvu.

Rīgas iedzīvotāju skaits šai laikā ir ap 20.000. Ziņās iedzīvo-

tāji nav sadalīti pa kvartāliem, bet sadalīti trīs grupās: 1) iekšpil-
sētas un priekšpilsētu iedzīvotāji rajonā līdz palisādēm, 2) iedzīvo-

tāji, kas dzīvo ārpus palisādēm, kā arī uz salām un Pārdaugavā,

3) patrimoniālā apgabala iedzīvotāji.
Laikā no 1775.—1780. gadam patrimoniālā apgabalā dzīvo ap

Rīgas pils 1782. g.
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5000 cilvēku, pilsētā ap 20.000, no kuriem 83% dzīvo iekšpus pali-
sādēm, bet 17%, t. i. ap 3200 dzīvo Pārdaugavā un ārpus palisādēm.

ledzīvotāju skaits atsevišķos gados ir šai laikmetā: 1775. g.
19.186, 1776. g. 19.058, 1778. g. 20.227 un 1779. g. 19.463. ledzīvotā-

ju sastāvs 1776. g. ir šāds. No 19.058 pilsētas iedzīvotājiem 15.795

dzīvo iekšpus palisādēm, bet 3263 ārpus palisādēm un Pārdaugavā.
No visiem pilsētas iedzīvotājiem 8729 ir vācieši, 6236 ir latvieši,
2464 ir krievi un 1621 ir poļi. Vācu ir 45%, latviešu 33%, krievu

13% un poļu 8%.
1777. gadā no 20.227 cilvēkiem 16.794 dzīvo iekšpus palisādēm,

3433 Pārdaugavā. No pilsētas iedzīvotājiem vācu ir 9113, latviešu

6342, krievu 2610, poļu 2115. Tā tad vācu ir 45%, latviešu 32%,
krievu 13% un poļu 10%.

1779. g. no kopējā pilsētas iedzīvotāju skaita 19.463 — iekšpus

palisādēm dzīvo 16.191, — ārpus 3272. No tiem vāciešu ir 8943,
latviešu 6280, krievu 2578 un poļu 1680. Tā tad vāciešu ir 46%,
latviešu 32°/o, krievu 13% un poļu 8%. Šīs procentuālās attieksmes

18. g. s. otrā pusē var uzskatīt par normālām, un tā tad šai laikā

iedzīvotāju sastāvs ir 42—46% vāciešu, 30—34% brīvu latviešu,
10—14% krievu un B—lo% poļu. Tomēr jāatzīmē, ka šie policijas
uzdotie dati sevišķi prēcīzi nav un arī te ir ļoti iespējams, ka daļa

no latviešiem ir uzdevušies par vāciešiem, tā ka vāciešu sķaits pie-
audzis uz latviešu konta.

Uz to sevišķi vēl aizrāda tas, ka 1779. gadā pārtrauc latviešu

un vāciešu reģistrēšanu atsevišķās rubrikās, un tos apvieno vienā

kā namniekus un brīvus ļaudis» bet, iznīcinot latviešu rubriku, ne-

iznīcināja rubrikas krieviem un poļiem. Tas esot darīts tādēļ, ka

neesot bijis iespējams atšķirt latviešus no vāciešiem.

Tālākos policijas datos nav vairs iespējams izsekot Rīgas na-

cionālo sastāvu, bet tālākos sarakstos vāciešus un latviešus šķiro
kārtās, izdalot no kārtām krievus un poļus. Tomēr arī šī šķirošana
nav pilnīga, jo ir tikai piecas rubrikas: 1) muižnieki, 2) garīdznieki,

Rīgas gāzes iestāde
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3) namnieki un brīvi ļaudis, 4) krievi un 5) poļi. Namnieki ar pā-
rējiem iedzīvotājiem ir vienā grupā un no kārtām izdalīti tikai
muižnieki un garīdznieki. Krievu un poļu izdalīšana atsevišķās ka-

tēgorijās notika ne tikai nacionālu iemeslu dēļ. Krievi neskaitījās
par īstiem Rīgas iedzīvotājiem, bet par viesiem no citām valsts da-

ļām un poļi par ārzemniekiem, kā to skaidri norāda dažas specifi-
kācijas. Pie tam pie poļiem parasti pieskaitīja arī ienācējus no

Kurzemes, tā tad laba daļa no šiem poļiem bija Zemgales latvieši.

1780. gadā Rīgā ir 19.935 iedzīvotāji. 1782. gada revīzijā Rī-

gas iedzīvotāju skaits ir 24.515, 1785. g. policijas! sarakstos ir

25.022 iedzīvotāji, 1794. gada revīzijā 27.813, 1797. g. iedzīvotāju
skaits ir 28.801 un 1804. g. Rīgā ir 30.219 iedzīvotāji, 1806. g.

33.665, 1810. g. — 32.955, 1812. g. 28.483, 1813. g. 27.170.

1806. g. Rīgā ir 33.665 iedzīvotāji, no kuriem iekšpilsētā dzīvo

11.197, priekšpilsētās 16.737 un Pārdaugavā 5726. No šiem iedzī-

votājiem muižnieku ir 591, garīdznieku 109, namnieku un brīvo cil-

vēku 21.855, krievu 5053 un poļu 3442. Kāds tā paša gada nodokļu
saraksts rāda, ka pilsētā ir vīriešu kārtas tirgotāju 596, viņu dēlu

310 un mazgadīgu dēlu 408, namnieku un piedzīvotāju ir 2352, viņu
dēlu 717 un mazgadīgu zem 10 g. 1282. Brīvo ļaužu ir 3304, viņu
dēlu 539, mazgadīgu dēlu 1186, dzimtļaužu 38, viņu dēlu 16, maz-

gadīgu dēlu 3.

Nodokļus nemaksā 268 muižnieki, 106 garīdznieki, 278 ierēdņi,
69 literāti, 1543 sveši tirgotāji un ārzemnieki, 4304 viesu valsts

pavalstnieķu no citām guberņām un 37 svērēji un šķirotāji. Pavi-

sam vīriešu ir 17.350, sieviešu 16.486, kopā 33.836. šis skaits ne-

daudz atšķiras no iepriekšminētā. Kāds 1811. gada saraksts dod

sīkākas ziņas par Rīgu. Rīga ir 1.080.204 kv. asis liela un tajā ir

5 pilsētas daļas (2 iekšpilsētā, 3 priekšpilsētas) ar 14 kvartāliem,
13 baznīcas, 1145 mūra mājas, no tām 181 noliktava, 2467 koka

mājas, 19 fabrikas, 28 degvīna destillācijas iestādes, 32 ugunsdzē-

sēju šļūtenes, 43 policijas ierēdņi, 39 vīriešu arestantu, 3 sievietes,

policija izmeklējusi 1119 lietas. ledzīvotāju ir: garMznieku kārtas

54 v., 59 siev., muižnieku 465 v., 312 siev., ierēdņu 54 vīr., 84 siev.,

tirgotāju 654 vīr., 568 siev., namnieku 2870 vīr., 2422 siev., mājkal-

potāju 923 vīr., 263 siev., pie citām kārtām pieder 13.388 vīr.,

9851 siev. Pavisam 18.410 vīr., 13.557 siev., kopā 31.967.

Jūtamu iespaidu uz Rīgas iedzīvotāju skaitu atstāj 1812. g.,

kad nodedzina Rīgas priekšpilsētas. ledzīvotāju skaits 1812. gadā

pamazinās uz 28.483, kas, salīdzinot Rīgas iedzīvotāju skaitu

1806. gadā, ir par 5000 mazāks. lekšpilsētas iedzīvotāju skaits ir

pat pieaudzis, jo 1806. g. tas ir 11.197, 1812, g. 12.734. Bet priekš-

pilsētu iedzīvotāju skaits ir samazinājies no 16.737 uz 10.635 un

Pārdaugavas no 5726 uz 5114. Dažos priekšpilsētas kvartālos ir

palikusi tikai trešā daļa iedzīvotāju.

1813. g. rāda vēl mazāku iedzīvotāju skaitu Rīgā —
27.170.

Pēc tam iedzīvotāju skaits strauji pieaug. 1816. g. Rīgā jau ir

39.122 iedzīvotāji, 1818. g. 41.021, 1821. g. 41.462, 1824. g. 41.493,

1827. g. 45.307, 1829. g. 51.871, 1833. g. 50.532, 1836. g. 56.564,

1840. g. 59.960, 1847. g. 60.426, 1852. g. 65.777, 1857. g. 61.878,
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1863. g. 77.467. No 1867. g. sākas ļaužu skaitīšanas dati, kā a£ī
Rīgas straujais pieaugums.

Sākot ar 1813. gadu policijas ziņojumos pazūd krievu un poļu
izdalīšana atsevišķās rubrikās un atzīmē tikai kārtas: 1) muižnie-

kus, 2) ierēdņus, 3) garīdzniekus, 4) namniekus un brīvļaudis,
5) dzimtcilvēkus.

No šīm grupām vislielākā ir, saprotams, ceturtā, kur apvienoti
namnieku un brīvu ļaužu grupa, lai gan šo divu kārtu apvienošana
vienā rubrikā grūti saprotama, jo namnieki bija privilēģēta šķira,
kas baudīja politiskas tiesības, kādu nebija pārējiem brīvajiem iedzī-

votājiem, šis sadalījums, domājams, nācis no krievu pilsētām, kur

tādas nepārejamas robežas starp namniekiem un pārējiem brīviem

ļaudīm nebija. Rīgā turpretim namnieku tiesības bauda 1811. gadā
tikai 16°/o no visiem iedzīvotājiem, un tirgotāju ir 4/°0 no visiem

iedzīvotājiem.

ledzīvotāju sastāvs laikā no 1813. līdz 1833. gadam ir šāds:

85%—90% pieder namnieku un brīvo ļaužu grupai, nākošā lielākā

grupa ir dzimtcilvēku grupa, kas stipri mainīga un ir 4—11% no

visiem Rīgas iedzīvotājiem. lerēdņu grupa diezgan stabila un to ir

4—6%, muižnieku ir 1—2% un garīdznieku 0,5%.

Zīmīga ir lielā dzimtcilvēku grupa Rīgā, un sevišķi liels ir šai

grupā neprecēto vīriešu skaits. Piemēram, 1829. g. no 51871 Rīgas
iedzīvotāju kopējā skaita 4424 ir dzimtcilvēki, t. i. 8,5%. No šiem

4424 dzimtcilvēkiem 3874, t. i. 87% ir pieauguši vīrieši, turpretim
dzimtcilvēku sieviešu ir tikai 287 un bērnu 263, un to kopā ir tikai

nepilni 13%. Citās grupās pieaugušu vīriešu skaits ir tikai 25—35%
no kopējā skaita.

No visiem Rīgas pieaugušiem vīriešiem 1829. gadā dzimtcil-

vēku ir 18%. Citos gados šis procents ir mazāks, bet tas norāda,
ka 19. gadu simteņa pirmā pusē Rīga jo stingrā mērā sāk izmantot

dzimtcilvēku darba spēku, un tie sāk plašā skaitā plūst uz Rīgu.

Vēl jāatzīmē viena raksturīga parādība. Rīgas brīvie cilvēki

19. g. s. sākumā sāk plašos apmēros apmesties patrimoniālā apga-

balā, Rīgas tuvumā. Vēl 1780. gadā brīvo cilvēku skaits ir niecīgs.
Tur dzīvo 4662 dzimtcilvēki un tikai 254 brīvie, 1785. gadā ir 4500

dzimtcilvēku un 689 brīvi cilvēki, 1812. g. 4568 dzimte, 1763 brīvu,
1817. g. 4453 dzimtcilvēki, 1845 brīvi, 1821. g. 4988 dzimtcilvēki,
2335 brīvi, 1826. g. 5387 dzimtcilvēki, 3030 brīvu, 1833. g. 5604

dzimtcilvēku, 2671 brīvu.

Šie skaitļi rāda, ka brīvie cilvēki nebūt nepalielinājās uz dzimt-

cilvēku konta, bet ka brīvie cilvēki veido savu grupu, kas visvairāk

apmetušies patrimoniālā apgabalā tajās vietās, kas tuvākas Rīgai,

un, Rīgai plešoties, sāk iespiesties jau patrimoniālā apgabalā.
Atzīmēsim arī Rīgas iedzīvotāju skaita maiņas pēc 1867. gada,

ko raksturo ļaužu skaitīšanas rezultāti, kuru dati ir, saprotams, prē-

cīzāki kā policijas ziņojumu un reviziju sarakstu dati.

Pirmā ļaužu skaitīšana notiek 1867. g., un Rīgas iedzīvotāju

skaits izrādās 95.809 cilvēku, pieskaitot karaspēku — 102.590 cil-

vēku. No tiem latviešu ir 24.199 vai 23,6%, vāciešu 43.980 vai

42,9%, krievu 25.772 vai 25,1%, žīdu 5.254 vai 5,1%, igauņu 872

vai 0,8% un poļu, leišu un pārējo 2,513 vai 2,5%.
Nākošā skaitīšanā 1881. gadā Rīgā jau ir 169.329 iedzīvotāju,
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no tiem latviešu 49.974 vai 29,5%, vāciešu 66.775 vai 39,4%, krievu

31.976 vai 18,9%, žīdu 14.222 vai 8,4%, poļu 3.197 vai 1,9%, pā-

rējo 1620 vai 1%.
1897. gada skaitīšanā Rīgā ir jau 282.230 c, no kuriem latviešu

ir 127.046 vai 45%, vāciešu 67.286 vai 23,8%, krievu 45.452 vai

16,1%, žīdu 16.922 vai 6%, igauņu 3.702 vai 1,3%, poļu 13.415 vai

4,8%, leišu 6.362 vai 2,3%, pārējo 2045 vai 0,7%.
1913. gadā Rīgā ir 517.522 cilvēki, no kuriem latviešu ir 218.097

vai 42,2%, vāciešu 69.016 vai 13,3%, krievu'99.6o3 vai 19,3%, žīdu

33.651 vai 6,5%, igauņu 9.020 vai 1,7%, poļu 47.595 vai 9,2%, leišu

35.156 vai 6,8%, pārējo 5.384 vai 1%.
Šie skaitļi rāda Rīgas straujo augumu 19. g. s. otrā pusē, bet

stipri uzmanīgi jāpieiet datiem par iedzīvotāju tautību. Un ļoti
dīvaina ir statistika par Rīgas vāciešiem. To skaits, sākot ar 1881.

gadu, kad latviešu pozicijas Rīgā ir nostiprinājušās, paliek uz vie-

tas un procentuāli slīd ārkārtīgi un no pirmās vietas 1881. g. noslīd

1913. g. trešā vietā ar 13,3%, t. i. kļūst par niecīgu minoritāti.

Tā kā priekš kara nevar runāt par vācu dabīga pieauguma apstāša-

nos, tad šo vāciešu skaita apstāšanos nevar izskaidrot citādi, kā

tikai ar to, ka 19. g. s. daudzi latvieši uzdodas pie skaitīšanas par

vāciešiem, bet, tautiskai kustībai pieaugot, pieaug arī to latviešu

sikaits, kas jau sevi droši uzdod par latviešiem. Vismaz jau no

19. g. s. vidus Rīgā latviešu ir vairāk kā vāciešu, un Rīga jau ar

pilnām tiesībām var saukties par latviešu pilsētu.

Ūdens tornis pie Jāņa vārtiem
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Rīga ap 1824. g.

II nodaļa

Rīgas latviešu cīņas 18. g. s.

Pārmaiņas iedzīvotāju sastāvā ārkārtīgi ietekmē Rīgas iek-

šējo un arī politisko dzīvi. Ne tikai politiskā, bet arī faktiskā vara

slīd ārā no vāciešu rokām Rīgā. Archaiska pilsētas iekārta un cen-

šanās paturēt visu noteikšanu pār Rīgas likteņiem šauru grupu un

kliķu rokās noved pie nebeidzamām sadursmēm, pie autoritātes mar

zināšanās, rāte vairs nav spējīga vadīt Rīgas likteņus, un tie iet

paši savu gaitu. Visa enerģija jāizlieto, lai varētu zināmu vācu ap-
rindu rokās noturēt varu, lai arī ar kādiem līdzekļiem, bet par

plašāku komunālu uzdevumu veikšanu maz kas domā, un šaurām1

kliķēm tas nav arī pa spēkam.

Jauna Rīga izaug pati no sevis.

Atmiņās par 18. g. s. Dr. Dirsens dzied slavas dziesmu tā laika

Rīgai. «Pilsoniska taisnība bija tā laika vācu tikumu kronis, un

nopietna, ar dziļu mīlestību saistīta izturēšanās pret pienākumiem
visādos veidos bija sastopama visur. Tas niekošanās gars, ar kuru

tagad (rakstīts 1804. g.) runā un spriež par atsevišķu cilvēku, kā

arī visas cilvēces labklājību un ciešanām, toreiz vēl bija tālu.

Reliģiska un pilsoniska domāšana bija mājas laimes bruņas,
likumus gan pārkāpa, bet tos cienīja. Laulību uzskatīja svētu un

ar vācu morāliskās izjūtas enerģiju bija saistīta pieķeršanās ģi-

menei, namniekos un rātes vīros bija interese par pilsētas labklā-

jību. Liela bija no tēviem uz bērniem pārejoša cienība, ja tieši ne

mīlestība pret pilsētas tēviem, kas atgādināja to uzticību, ar kādu
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toreiz bērni savā bērnu mīlestībā izturējās pret tēviem, un to cie-

nību, ar kādu izturējās kā pret kārtām, tā arī cilvēks pret cilvēku"

Tik tālu šīs atmiņas pārdrukātas C. Metiga Rīgas vēsturē

1897. gadā. Bet to, ko tālāk saka Dirsens 1804. g., Metigam 1897. g.
vairs nav dūšas pārdrukāt, un viņš pārtrauc Dirsena stāstu pus-

teikumā, jo teikuma beigas ir šādas:

tikai latviešiem barbarisku aizspriedumu

dēļ tas tika liegts.
Dirsens savas atmiņas rakstīja sirmā vecumā, kad tam nācās

pārdzīvot Lielās franču revolūcijas plūdu un atplūdu ietekmi, kad

Rīgā bija atjaunota mirusī un savu laiku pārdzīvojusī rāte, kam

pie Rīgas iedzīvotājiem bija maz respekta, un tādēļ arī saprotams
šī vecā vīra jūsmojums par veciem, labiem laikiem sava laika sen-

timentālā garā. Aizmirsušās arī jaunības laiku sarūgtinājumu un

tā laika sabiedrības ēnas, izņemot vienu, ko vecais Dirsens savam

laikam nevar piedot un kas kā smaga ēna gulstas virsū šim laikme-

tam: vāciešu izturēšanās pret latviešiem, ko Dirsens atklāti nosauc

par barbarisku aizspriedumu pilnu.
Bet 1897. gadā vairs nedrīkstēja būt nekādu pagātnes ēnu vācu

vēsturē, runāt par tām jau ir noziegums un nodevība, un Metigs
savā vēsturē ir spiests Dirsena stāstu pārtraukt pusteikumā, jo
teikuma beigas vairs neatbilst vācu interesēm.

Metigs, kas pie latviešu lietām ir daudz strādājis savā vēsturē,

ne tikai nosvītro Dirsena teikumu par latviešiem, bet par visām

latviešu cīņām 18. g. s. nemin ne vārda.

Bet Rīgas vēsture un visa latviešu vēsture šīm cīņām garām

paiet nevar.

18. gadu simtenis ir smagākais un tumšākais laikmets latviešu

vēsturē. Dzimtbuve bija sasniegusi savus kalngalus. Muižnieki bija

Zāļu vakars Rīgā
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pie padošanas Krievijai ieguvuši pār latviešu zemniekiem pilnīgu
varu, un visi mēģinājumi kaut cik atvieglot zemnieku stāvokli bija
likvidēti.

Rīgas Doma skolas rektors Snells par Vidzemes zemnieku stā-

vokli raksta sekojošo:

„Nevienā valstī verdzība nevar būt smagāka un nevar būt sai-

stīta ar lielāku apspiešanu un mokām, kā tas ir Vidzemē un Igau-
nijā. Vācu Meklenburgas un Sakšu zemnieku dzimtbuve, salīdzinot

ar to, ir nieks, tikai poļos var atrast tādu necilvēcīgu apiešanos, kas

atgādina Vidzemi. Ļaudis, kas bijuši Āfrikā un Amerikā, apgalvo,
ka visbriesmīgākā verdzība, kas tur pasaulē izgudrota, parasti nav

daudz smagāka kā šeit, kur kā kungi, tā viņu apakšnieki pieder pie
Kristīgās baznīcas un cilvēku mīlestības likumus mācās no jaunības."

Tāds ir Snella atzinums, un viņš plaši apraksta to elli, ko ne-

aprobežotā kungu vara ir radījusi Vidzemē.

Šis latviešu drūmais stāvoklis uz laukiem nevarēja neietekmēt

latviešu stāvokli ari pilsētās un noved pie mēģinājuma atņemt arī

pilsētas latviešiem visas tiesības un novest tos zemākas šķiras stā-

voklī, un jo vairāk Rīgā iespiežas Vakar-Eiropas ārējā kultūra un

greznība, jo šīs tieksmes Rīgas vāciešos izpaužas skaļāki. Gluži

tāpat kā muižnieki Baltijā, laupot latviešiem visas tiesības, bija ie-

guvuši sev vienīgo varu uz laukiem, tā arī Rīgā ģildes bija tikušas

par privilēģētām kārtām un mēģināja citiem pilsoņiem laupīt visas

tiesības un padarīt tos visus par proletāriešiem.
Šī cīņa pret latviešiem 18. g. s. vidū ir tik neatlaidīga un nikna,

laižot darbā visus ieročus, kā dokumentu viltošanu un kukuļošanu,
ka tiešām jāsaka: vācu tikumu ēnas šai laikā ir stipri biezas.

Un tomēr šai cīņā Rīgas vāciešiem bija jāpiedzīvo smaga ne-

veiksme. Taisni šie uzbrukumi apvienoja Rīgas latviešus, kas līdz

tam bija nacionāli stipri indiferenti, un 18. g. s. Rīgas latviešus mēs

redzam apvienotus ciešā nacionālā grupā, kas ne soli neatkāpjas no

savām pozīcijām, atsit vācu uzbrukumus un paši pāriet uzbrukumā,

izkarojot sev 18. g. s. beigās vienādas tiesības ar vāciešiem.

Latviešu vēsturē šīs Rīgas latviešu pirmās cīņas nozīmē jauna
laikmeta sākumu, kur latviešu tauta atmožas no savas pasivitātes
un sāk jau aktīvi cīnīties par savām tiesībām.

Taisni Rīgas latviešiem pieder gods, ka tiem izdevās apturēt un

atsist uzbrukumu un pirmo reiz nopietni un sistēmatiski pacelt ka-

rogu par latviešu tiesībām un neatlaidīgi šo cīņu turpināt līdz uz-

varai.

Ja jau 17. g. s. sākās atsevišķi mēģinājumi aprobežot latviešu

tiesības dažādās tā sauktās namnieku pārtikas nozarēs, tad tomēr

tās bija tikai atsevišķas sadursmes, kur par savām tiesībām cīnī-

jās atsevišķi latviešu amati. Bija pāris jautājumu, kas plašāki
skāra Rīgas latviešu amatus, kā, piem., iepirkšanās no pirmās rokas

un kroģēšanas tiesības, bet tas plašākā kustībā nepārgāja, un lat-

viešiem izdevās savas tiesības šai lietā aizsargāt.

Ģenerāluzbrukums latviešu tiesībām tomēr notiek 18. g. s.

1738. gada 15. aprīlī parādās rātes rīkojums par latviešu nekustamo

īpašumu atsavināšanu. Visiem latviešiem pavēlēts gada un dienas

laikā likvidēt savus nekustamus īpašumus Rīgā un Rīgas priekš-

pilsētās, pretējā gadījumā tos atņems.
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Par to, kādu uztraukumu šis rīkojums radīja latviešu aprindās,
nav ko runāt. Savā laikā rīkojumus par savu tiesību ierobežošanu

tirdzniecībā un citās nozarēs latvieši uzņēma diezgan vienaldzīgi.
Šajās lietās nebija ieinteresēti visi latvieši, un beidzot, bija jau ceļi,
kā šos rīkojumus varēja apiet, bet zemes un nekustamo īpašumu

laupīšana sacēla veselu sašutuma vētru. Rīgas latviešu acīs vācieši

bija un palika ienācēji un svešnieki, kurus latvieši un lībieši savā

zemē ielaiduši un kur tie dzīvoja, un tagad šie svešnieki iedrošinā-

jās atņemt tiem viņu nekustamos īpašumus, ko tie mantojuši no

saviem tēvu tēviem.

Un protestā, ko 1738. gadā iesnieguši rātei visi šeit dzīvojošie

vietējie iedzīvotāji, izpaužas latviešu atziņa, ka viņu, kā īsto un pir-

matnējo zemes īpašnieku tiesības Rīgā nevar būt mazākas par ie-

nācēju un svešnieku tiesībām, un tas kā pamata motīvs skan cauri

visos latviešu strīdos ar vāciešiem pat vēl 19. g. s. Latviešu sū-

dzība ģenerālgubernātoram ir sekojoša:

„Godājamā rāte ir publicējusi š. g. 15. aprīlī rīkojumu, ka visiem

nevāciem viņu dzimtīpašumi gada un dienas laikā jāpārdod vie-

tējiem namniekiem, vai arī pilsēta tos paņems sev par pirkuma
maksu. Tā kā augstie rātskungi, kuriem mēs tomēr neliedzam

viņu respektu, ar šo rīkojumu ir ļoti pāri darījuši mums, un pat
veselas ģimenes ar to tiek galīgi ruinētas, tad esam spiesti spert
nepieciešamos aizsardzības soļus pašu glābšanai, un darīt augstai

rātei zināmas mūsu vajadzības, pilnīgā uzticībā, ka tā savā parastā
taisnības mīlestībā, tās uzņems un lūkos cauri.

Apspriežot jautājumu, vai nevāciem resp. no seniem zemes

iedzīvotājiem! dzimušiem cilvēkiem pieder dzimtīpašumā tiesības,

ir nepieciešams vispirms pateikt, ka te ir runa ne par visiem un

katru, bet tikai par tiem, kas ir brīvi cilvēki un nepieder nevienam

kā dzimtcilvēki; kad jau mēs šo ierobežojumu pieņemam un ņemam

vērā nevienu citu, kā tikai šos brīvos, no seniem Livonijas iedzīvo*-

tājiem cēlušos, tad šaubas par viņu tiesibām šķiet pilnīgi liekas, un

tās nepieciešamās tiesības, ko pati daba viņiem dod, būtu neapv-

šaubāmas, ja tās lielās pārgrozības, kas mūsu tēvu zemē šajos gadu-

simteņos notikušas, nebūtu sarežģījušas šo jautājumu. Pētot šo

jautājumu, ir nepieciešams atgriezties pie pirmā mums zināmā un

svarīgākā apvērsuma un ņemt palīgā vēsturi, kad 12. g. s. vējš un

negaiss pirmo reizi še piepūta kādu nelielu brēmiešu tirgotāju pul-

ciņu, kuri pēc tam tirdzniecības nolūkos šeit apmetušies un par
labu atraduši noslēgt ar toreizējiem zemes iedzīvotājiem lībiešiem

draudzību un savienību savā un savu tirgotāju vārdā, kas vēl iera-

dīsies, kā to< apliecina Korings Dc finibus Imp. Ja nu sekojam šim

ticamam vēsturniekam un pieņemam, ka tie, ķas pirmie uzcēla Rīgu
un nodibināja tur kārtību, noslēdza ar zemes iedzīvotājiem drau-

dzību un savienību, tad taču nav iedomājams, ka pēdējie būtu at-

devuši visas tiesības pirmajiem un nebūtu atstājuši sev nekādas,
kas ar šādas savienības dabu un būtību nav saskaņojams. Nav no-

liedzams, ka tālākos ordeņa laikos daudz kas grozījies, un lielākā

daļa iedzīvotāju, visvairāķ pašos par sevi labos nolūkos, lai pie-
grieztu viņus kristīgai ticībai, tika ļoti ierobežota savās brīvī-

bās, tomēr daudzi no tiem palika pie vecām brīvībām, un tās mums
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ir uzglabājušas no mūsu tēvu tēviem; arī ir zināms, ka mūsu tēvu

tēvi, cik ilgi atmiņa sniedz, un kā to dzīvie no saviem tēvu tēviem

dzirdējuši» arvienu atzīti par brīviem cilvēkiem, un tādēļ arī viņi

uzskata sevi par šo zemju kādreizējo īpašnieku lībiešu pēcnācējiem,
kas noslēdza ar ienākušiem vāciešiem minētās draudzības līgumus,

un ir pilnīgā pārliecībā, ka viņi mantojuši savas tiesības tādā pašā

apjomā no saviem senčiem, kādas tiem savā laikā ir bijušas, līdz

tam laikam, kamēr pretējais, kas tagad ir izpaudies, nebūs pierādīts

ar ticamiem! dokumentiem. Vēl jāpievieno tas, ka pēc dabiskām

tiesībām, kā arī pēc pilsoņu tiesību noteikumiem jūs contrahendi,

(līgšanas tiesība), tā tad arī zemes īpašnieka tiesības ir atļautas
lietot visiem un katram, ja tas sevišķu iemeslu dēļ nav zināmā mērā

aprobežots ar speciālu valsts likumu. Bet cik mums ir zināms, šeit

nekad nav nekāds tāds noteikts likums bijis, kas šai lietā aprobe-
žotu mūsu dabiskās brīvības, un ko šai strīdus gadījumā varētu iz-

lietot kā likumīgu normu. Kas1attiecas uz vecās Policev Ordnung
10.; p., tad tur teikts, ka nevienam, kas nav šīs pilsētas namnieks,

nav brīv būt par zemes dzimtīpašnieku, ja viņš no šāda īpašuma

nepilda visus namnieka pienākumus un nepakļaujas pilsētas juris-

dikcijai ul t. t, Bet šos vārdus nekādā ziņā nevar attiecināt uz šo

lietu, jo tur tikai teikts, ka tiem, kas pilsētas robežās dzīvo un vēlās

pirkt un paturēt savā īpašumā nekustamus īpašumus, vispirms ir

jākārto ar šiem īpašumiem' saistītie namnieka pienākumi un jāpa-

kļaujas pilsētas jurisdikcijai, ko mēs nekad neesam, atsacījušies

pildīt, bet nebūt ar to nav teikts, ka vāciešiem un citiem svešiem

būtu liegts šīs tiesības iegūt. Un kādēļ arī mēs lai oūtu no šīm tie-

sībām galīgi izslēgti? Mūsu kārtā, dzīvē un būtībā nav atrodams

nekas tāds, kas būtu pretim, kārtīga un laba valsts pilsoņa īpašī-
bām, pieminot, ka te ir runa tikai par brīviem ļaudīm, bet ne par
dzimtcilvēkiem, Tādā kārtā arī tas nekādā ziņā nevar kaitēt sar

biedriskām interesēm, ja augstā rāte šo mūsu brīvību iegūt un pa-

turēt nekustamus īpašumus arī tālāk taisnīgi pasargā, jo šīs inte-

reses ne mazākā mērā necieš no tam, vai kāds zemes gabals pieder
latvietim, vai vācietim, ja tikai tas kārtīgi pilda pilsoņa pienāku-

mus, un savas izturēšanās ziņā pret savu priekšniecību izrādās īsts,

kārtīgs pavalstnieks, kas pilda savas zemes likumus. Mēs arī esam

līdz šim ar nesatricināmu uzticību viņa Majestātei un ar daudziem

labiem pakalpojumiem ko mēs augstajam kronim bēdīgajos kara

nemieros, riskējot ar savu mantu un dzīvību, esam izdarījuši, un

kas arī ir atzīmēts, pilnīgi pierādījuši, ka mēs nekad neesam kavē-

jušies pildīt savus pienākumus, kā tas redzams no pievienotā pieliK

kuma; pa daļai arī citādi ir pietiekoši zināms, ka mūsu nami un

manta pēdējā karā tika izpostīta, un nevien mēs paši katrā laikā

paliekam pie šīs gribas, kalpot saviem augstiem zemes kungiem
kā uzticami pavalstnieki!, bet mēs arī cenšamies ieaudzināt to sa-

viem bērniem..

Mēs paliekam tādēļ ari cerībā, ka ņemot vērā augšā minētos

apstākļus un ari to centību, ko mēs līdz ar pārējiem pavalstniekiem

cenšamies' izrādīt, kalpojot viņa Ķeizariskai Majestātei, augstā rāte

neatļaus notikt tam, ka mēs zaudētu savas tiesības un privilēģijas,

kas katram pēc savas kārtas piešķirtas, un sevišķi mūsu tiesības

iegūt un paturēt zemes īpašumus savā dzimtā valdījumā, bet ka tās



tiktu taisnīgi mums pasargātas. Mēs gribam ar nesatricināmu uz-

ticību un paklausību visos gadījumos pierādīt, ka mēs visā cienībā

esam augstās rātes padevīgākie kalpi."

Rāte šo latviešu lūgumu nemaz neņem vērā, jo tā šādus parak-
stītājus, kas varētu runāt visu brīvo latviešu vārdā, nemaz nepa-
zīstot un varbūt cerēja, ka latviešu amati, mazākais tie, kas bija

stiprā atkarībā no rātes, baidīsies šādu protestu atklāti parakstīt.
Zināmu sajukumu tas latviešu aprindās ienesa, jo tikai pēc četriem

mēnešiem ienāk četru latviešu amatu: važoņu, zvejnieku, pārcēlēju
un mastu šķirotāju paziņojums, ka lūguma iesniedzēji esot viņi, un

drīz pēc tam tie kā brīvo šeit dzīvojošo latviešu pārstāvji lūdz rāti

visā drīzumā šo lietu izšķirt. Rāte lūgumu skata cauri tikai 1739. g.

4. maijā un latviešu lūgumu noraida, paturot spēkā savu 1738. g.
15. aprīļa rīkojumu.

Latvieši tagad griežas ar sūdzību pie ģen.-gubernātora. Tas

1739. g. 11. sept. nosūta šo sūdzību Rīgas rātei, pieprasot tās pa-

skaidrojumus 8 dienu laikā un kopā ar to arī atceļ rātes 1738. g.
15. aprīļa rīkojumu un 1739. g. 4. maija lēmumu par latviešu neku-

stamu īpašumu atsavināšanu. Šis dokuments skan sekojoši:
„Ko ķeizariskam ģen.-gubernatoram visi vietējie brīvie ļaudis

ir sūdzējušies par rāti attiecībā uz rātes 1739. g. 15. aprīļa rīkojumu
un 1739. g. 4. maija lēmumu par dzimtīpašumu tiesībām, tas ir re-

dzams no pievienotā sūdzības oriģināla. Bez tam ķeizariskā ģen.-

gubernātora valde nevar neatzīmēt, ka rāte ir laupījusi lūdzējiem

viņu ar pievienotiem apliecinātiem! dokumentiem pietiekoši pierā-
dītas tiesības, kā vecos laikos, tā arī tagad iegūt un paturēt dzimt-

īpašumā zemes īpašumu, kā ārpilsētā, tā ārpus pilsētās, pat atņē-
musi tiem ar pašas rātes tiesu apstiprinātiem pirkuma līgumiem

iegūtos īpašumus, pie kam rātei nemaz nav atļauts atņemt kādam

viņa iegūtās tiesības un īpašumus, tad ar šo nosūtām sūdzētāju

lūgumu ar visiem pielikumiem un lūdzam 8 dienu laikā iesūtīt pa-

matīgus paskaidrojumus par visiem sūdzības punktiem un ar šo at-

ceļam augšā minēto 1738. g. 15. aprīļa rātes rīkojumu, kā arī 1739. g.

4. maija lēmumu šai lietā."

Tā tad rāte pārkāpusi ar šiem rīkojumiem savas varas robežas.

Rāte lūdz ģen.-gubernātoru atļaut iesniegt savus paskaidroju-

mus sešu nedēļu laikā. Ģen.-gubernātors to atļauj, bet atzīmē, ka

līdz galīgai izlemšanai viņa aizliegums paliek spēķā. 1739. g. 26.

oktēbrī Rīgas rāte iesniedz savus paskaidrojumus, pret kuriem lat-

vieši 1740. g. 12. maijā iesniedz savu pretrakstu.

Ģen.-gubernātors 1740. g. 30. oktborī to nosūta rātei, un tai

četru nedēļu laikā jādod atbilde. Tomēr rāte, liekas, ar nodomu,

termiņā neatbild, un tā lieta izbeidzas, un latviešu dzimtīpašumiem
vairs briesmas nedraud.

īstie uzbrucēji latviešu dzimtīpašumā tiesībām bija ģildes, rāte

šai lietā izturas diezgan rezervēti un labprāt atklātā konfliktā ar

latviešiem nevēlas ielaisties.

Pirmo reiz ģildes iekustina jautājumu par latviešu dzimtīpa-
šumiem 1727. gadā, kad L. ģilde savā vastlāvju sūdzībā pieprasa,
lai latviešiem aizliedz pilsētā pirkt namus. Bet tur runa ir tikai

par namiem, kas atrodas pilsētā.
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1738. gada 10. marta rātes sēdē nolasa abu ģilžu eltermaņu

rakstu, ka divi latvieši — Ķīsis un Dumpis — esot dzimtīpašumā

ieguvuši zemes gabalus ārpilsētā, un tā kā pēc vecām privilēģijām ne-

vāciem neesot tiesības iegūt zemi dzimtīpašumā, „tad abu ģilžu elter-

maņi un vecākie atraduši par

ļoti nepieciešamu ziņot par to

rātei un ļoti lūgt, lai tā žēlīgi

pavēlētu iepriekš minētiem

nevāciem, kā arī visiem ci-

tiem, kas būtu slepeni, lai arī

kādā ceļā, šādus dzimtīpašu-

mus ieguvuši, ar publisku pa-

vēli zināmā laikā pārdot šos

dzimtīpašumus namniekiem,

pretējā gadījumā šie īpašumi

viņiem atņemami par pirkša-
nas maksu."

Izpildot šo ģilžu prasību,
rāte tad arī 1738. g. 15. aprīlī
izsludina latviešu dzimtīpašu-
mu atsavināšanu.

Arī tālākā gaitā, kad lie-

ta sarežģījās, ģildes ir tās, kas

virza lietu uz priekšu, kas sa-

stāda pretrakstu uzmetumus,
un sevišķi aktīvi visos gadīju-

mos pret latviešiem uzstājās
Lielā ģilde.

Bet kā tad bija ar latviešu

jūridiskām tiesībām? Uz to

Rīgas Latviešu biedrības nams

pati rāte 1738. g. 14. jūnijā paskaidro galma tiesai, ka šajā punktā
neesot atrodams neviens skaidros vārdos uzrakstīts likums, pie kā

turēties.

Tā tad nekāda likuma, kas latviešiem aizliegtu iegūt nekusta-

mus īpašumus, nav un nevar arī būt, jo latvieši vēl 17. g. s. ir tādi

paši pilntiesīgi namnieki kā vācieši. Rāte tomēr uzsver, ka dzimt-

īpašumā iegūt zemi varot tikai namnieki un tas piederot pie viņu
pārtikas, tāpat arī policijas noteikumi (1652. g.) nostādot latviešus

zemākā stāvoklī, salīdzinot ar namsaimniekiem, un tie varot nodar-

boties tikai ar vergu darbiem.

Tomēr prakse, uz ko atsaucas rāte, nebūt nerāda to, ko rāte

apgalvo. 1728. gadā, kad uzraksta pilsētas un ārpilsētas namus, no

91 ārpilsētas nama, kas pieder privātām personām, 68 pieder lat-

viešiem un 23 vāciem. Bet arī 1728. g. Rīgas iekšpilsētas namu

sarakstā, līdzās 38 garīdznieku, 451 namnieku, 43 muižnieku namiem

— sastopam 77 vienkāršo iedzīvotāju namus, kas norāda, ka nami

atrodas ne tikai namnieku īpašumā, bet laba daļa pilsētas namu at-

rodas vienkāršu iedzīvotāju rokās, kas nav namnieki, un liels pro-

cents no tiem ir latvieši.

Bez tam latvieši iesniedz ģen.-gubernātoram veselu rindu dzimt-

īpašumu pirkšanas dokumentu, ko apstiprinājušas Rīgas tiesas, un

dažus, kā Simonām Krūzēm, pat rāte 1696. g. 11. jūlijā, šie dokumen-
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ti aptver laiku no 1662. gada līdz 1737. gadam, un tā tad šai laikā

latvieši varējuši likumīgā ceļā ar tiesas apstiprinātiem līgumiem

iegūt un paturēt dzimtīpašumus.
Tā tad nav likumu, kas liegtu latviešiem iegādāties dzimtīpa-

šumus, gluži otrādi — latviešiem ir tiesu apstiprināti dokumenti par

namu likumīgu pirkšanu, un prakse un ieradums rāda, ka latvieši

šīs tiesības līdz šim ir lietojuši.

Tādēļ arī ģen.-gubernātors gluži pareizi redz rātes rīcībā pat-
varību un varas pārkāpšanu.

Ļoti zīmīgs ir kāds motīvs, kādēļ rāte nevarot pieļaut latvie-

šiem iegūt namus priekšpilsētā. Savos 1739. g. 26. oktobra paskai-

drojumos ģen.-gubernātoram rāte starp citu raksta:

„Ja atļaus latviešiem priekšpilsētā iegūt dzimtīpašumus, tad

pilsētai jāatmet cerības kādreiz redzēt priekšpilsētas namnieku ap-

dzīvotas, kā tas kādreiz bijis. Pie namnieku bērnu straujā pieau-

guma šaurajās pilsētas robežās vietas visiem nebūs, bet nevācu

turība aug dienu no dienas un kopā ar to arī viņu augstprātība un

lepnība, ta ka tie visus namus un zemes gabalus saņems savā rokā,
un neviens nabadzīgs namnieks nevarēs vairs tur uz priekšu ne

namu, ne zemes gabalu iegūt un tur sev pārtiku sagādāt."
Tas ir motīvs, kas atklāj visa vācu naida saimniecisko pamatu.

Latvieši priekšpilsētās bija jau izveidojušies par saimnieciski spē-

cīgu grupu, kas draudēja visus priekšplsētas īpašumus pārņemt sa-

vās rokās. Un šo naidu palielināja sevišķi tas, ka līdz ar turību

latvieši kļuva pašapzinīgāki un nepārprotami sāka izrādīt savu opo-

zīciju vācu aprindām un, izmantojot Rīgas archaisko iekārtas trū-

kumus un rātes bezspēcību, lauzās iekšā tādās saimniecības noza-

rēs, ko bez kāda likumīga pamata vācu namnieki uzskatīja par

savu monopolu.

Ģilžu vārti 19. g. s.
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Tikko 1736. gadā latvietis Jānis šteinhauers bija Rīgā nopircis
ne tikai zemes gabalu, bet jau visu Voleru muižu, un tikai izlietojot
tuvāko tiesības, pārdevēja radinieki to atpirka atpakaļ.

Tāpat arī J. šteinhauers kādā lietā bija jūstīckollēģijā ierosinā-

jis viņa uzņemšanu namniekos pret rātes gribu.
Tās bija pazīmes, kas vāciešos sacēla lielu uzbudinājumu, un

no ģildēm nāk viena pēc otras prasības par latviešu tiesību ap-
robežošanu.

Šīs prasības iet ļoti tālu. Ģildēm ir noteikti nodomi, lai galīgi
satriektu latviešus un tos arī Rīgā ieskaitītu nebrīvo ļaužu grupā,

un tādēļ arī saprotama tās lielā vērība, ko šim jautājumam veltī lat-

viešu iesniegumos.

„Mēs esam zemes pirmiedzīvotāju pēcnācēji, kam šī zeme pie-
derēja, vācieši ir ienācēji, mūsu tēvi ir bijuši arvienu brīvi ļaudis
un ir Rīgas lībiešu pēcnācēji", tie ir latviešu pamata argūmenti.

Turpretim vāciešiem latvieši ir tikai dzimtcilvēku pēcnācēji, kas

ar divgadīgo noilgumu ir tikuši vaļā no dzimtbuves, tie arī nav

pilnīgi brīvi, jo tiem ir uzlikti dažādi vergu darbi un pienākumi,
kas pārējiem iedzīvotājiem nav jāpilda. let vēl tālāk: rāte savā

pirmā rakstā min, ka latvieši esot ar divgadīgo noilgumu nonākuši

zem pilsētas virskundzības un ģildes 1739. g. 6. apr. iesnieguma
stāstus par viņu izcelšanos nosauc par pasakām, bet zemi iekaro-

jot, tā esot sadalīta trijās daļās, un tie nav vis atstāti kā brīvi

vietējie, bet padarīti par dzimtcilvēkiem, gluži tāpat kā Jozuus pada-

rījis ģibeoniešus par malkas un ūdens nesējiem, un latviešiem ne-

maz neesot brīv saukties par brīviem ļaudīm.
Šais pēdējos apgalvojumos jau izskan noteiktas vēlēšanās arī

Rīgas latviešus nostādīt dzimtcilvēku kārtā. Tomēr Rīgas rātei nav

dūšas un arī izredzes šo viedokli izvest cauri, un tādēļ arī otrā ie-

sniegumā rāte ir spiesta atzīt, ka Rīgas latvieši esot gan brīvi cil-

vēki, bet tiem tomēr esot uzliktas dažas klaušas sabiedrības labā.

Ar to arī izbeidzas mēģinājumi šaubīties par Rīgas latviešu brīvību

un vienam otram šādam L. ģildes jaunam mēģinājumam pat rāte

vairs nepiegriež vērības.

Rīgas latviešu brīvības oficiālais apliecinājums bija viens no

pamata ieguvumiem šais pirmajās cīņās. Ar to bija iegūta bāze tā-

lākai cīņai par pārējām brīvu cilvēku tiesībām,,

Ret latviešu nekustamu īpašumu atsavināšanas mēģinājums nav

vienīgā latviešiem naidīgā akcija, ko ierosina ģildes. Pēc tā paša

ierosinājuma 1749. g. 17. jūlijā latviešiem aizliedz nēsāt vācu drē-

bes, lai jau pēc ārienes varētu redzēt viņu zemo dzimumu. Šo

Hermelina muiža ar Katrīndambi ap 1800. g.
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pavēli izsludina Jana un Jēzus baznīcā, bet arī šie prieki ir īsi: tā

paša gada 23. jūlijā ģen.-gubernātors šo lēmumu atceļ.

Kad uzpirktie senāta locekļi noraida D. Šteinhauera sūdzību,
L. ģilde grib izmantot šo uzvaru, lai galīgi izrēķinātos ar latvie-

šiem, un iesniedz, 1753. gadā šādu vastlāvju sūdzību; kādu parasti

ģildes iesniedz katru gadu,

1. Latvieši jāpiespiež nolikt visas vācu drēbes, kas pa daļai
ir stipri dārgas, un jāpavēl tiem viņu zemā dzimuma dēļ valkāt

viņu parasto no vecu veciem laikiem lietoto apģērbu.

2. Pie svariem jāizkar rīkojums, ka viņu amati arvienu tiesas

protokolos jādēvē par nevācu amatiem, eltermaņi par vecākiem,

vecaji par piesēdētājiem, šragas par amata grāmatām un ģildes,

ko tie notur, par sapulcēm, lai arī šeit būtu redzama starpība starp
brīviem namniekiem un dzimušiem zemniekiem.

3. Šiem latviešiem stingri noliegt katru tirgošanos un stingri
turēties pie zviedru ķēniņa noteikumiem, kas laiku pa laikam no

mūsu augstākās zemes valdības ir apstiprināti un vēl priekš gada

publicēti no jauna, un saskaņā ar ķuriem, piedraudot ar konfis-

kāciju latviešiem un zemniekiem, aizliegts iepirkt savas mājas va-

jadzībām rudzus, miltus, zirņus, putraimus etc. citādi, kā tikai at-

sevišķus pūrus un siekus.

4. Izdot no nevācu amatiem: izbēgušos pilsētas: zemniekus, un

izsūtīt tos atpakaļ uz tām muižām, pie kurām tie piederīgi, jeb
arī likt tiem priekšā savu brīvību atpirkt,

5. īstiem zināmiem latviešiem atņemt viņu salas, pļavas un

citus zemes gabalus, kas tiem pilsētā pieder, un tos pilsētas labā

izlietot, vai citiem nodot.

6. Latviešiem nesniegt, plosta tiltu ieliekot un izņemot, ne

mazāko palīdzību, jo šāds darbs tiem ir piemērots un tas tiem

jādara.
7. Stingri pavēlēt nevācu amatiem, ka tiem katru gadu jātīra

četrreiz pavasarī un divreiz rudenī ostas mala un. vārti, sākot ar

Stich (Stifts) vārtiem līdz Kārļa vārtiem, kā to tie darījuši vecos

laikos, un tiem arī tūliņ mēsli ar pašu laivām prom jāaizved, lai

tādā kārtā pilsēta ietaupītu katru gadu lielas summas.

8. Izdot rīkojumu, lai gluži) tāpat kā vecos laikos, un kā tas

bija parasts vecos laikos, pie katriem svariem un katrā šķūnī ka-

rātos 4 pamatīgas pātagas, ar kurām pārmācītu pārgalvīgos lat-

viešu amatus.

9. Izdot rīkojumu, ka nevāciem jālieto uz priekšu tikai at-

tiecīgi ierīkoti un apzīmēti mēri, piedraudot tiem atņemt ne tikai

mērus, bet arī pārdodamo preci, jo tie, pārdodot pienu un saknes,

stopa vietā ļaunprātīgi lietoja pusstopu.

10. Izdot rīkojumu, ka pastāvīgi jābūt vaļā vieniem svariem

uz zivju tirgus, lai katrs varētu nopirkt zivis par taksi, kas izslu-

dināta 1679. gada 2. septembrī.

11. Visādā ziņā jāatjauno vecā takse, kur noteikta nevācu

amatu darba algas, lai tirdzniecība nebūtu apgrūtināta ar pārmē-

rīgām darba algām, un tas ir visādā ziņā jāmēģina atvieglot, lai



novērstu) to, ka tirdzniecība pamazām uz citām kaimiņu pilsētām
pāriet. Tāpat arī nevāciem stingri jānoteic, piedraudot ar iz-

slēgšanu no amata, un noteikti pie tā jāturas, ka pašam amata

saimniekam jābūt darbā katrreiz klāt, un šiem amata saimniekiem

pašiem roka jāpieliek pie sāls mērošanas un saiņošanas kuģos un

pagrabos. Arī zvērinātiem mērotājiem pašiem jāmēro sēklas un

labība strūgās un spīķeros, bet ne tā kā līdz šim» to uzdot izdarīt

strādniekiem, kas bieži pie labības mērošanas ar degvīna glāzi pie-
kukuļojami. Tālāk amatu saimniekiem, pašiem jābūt klāt, kad ka-

ņepājus un linus spīķeros ieņēmi un izdod un ne tā, kā parasts, to

liek izdarīt visādiem klaidoņiem un poļiem, ar ko rodas iespēja
mantu nozagt, bet arī var visai pilsētai lielas briesmas celties, ja
šie strādnieki darbā tabaku smēķē.

12. Rūpēties' par to, lai tiktu sastādīta no visām trim kār-

tām jauna Policev-Ordnung vecās Policej-Ordnung'a vietā, ko lat-

vieši savā labā izmantojuši un Senāts taisnīgi atcēlis.

13. Visdrīzākā laikā slēgt latvieša Dumpja važoņu iebrauca-

mo vietu, ko agrākos' laikos tikai namnieki turēja, kā namnieks

Henniņš priekš mēra Pārdaugavā un beidzot mirušais Augars pil-
sētā, un šādu iebraucamu vietu atvēršanu atvēlēt uz priekšu tikai

namniekiem*

14. Raudzīties uz to, lai namnieki savā tirdzniecībā vai amatā

nepieņemtu dienestā nevienu nevācu vai latvieti, un šo noteikumu

pārkāpējus stingri sodītu.

15. Uzmanīgi raudzīties uz to, lai namniekos netiktu pieņem-
tas necienīgas personas, bet tikai tādas, kas var pierādīt, ka tās

savu maizi ir spējīgas: nopelnīt kārtīgi un tādā veidā, kā tas īstam

namniekam pienākas. Tiem arī iepriekš jāuzdod, kādā ģildē tie grib
iestāties un jāpārbauda, vai tiem ir tiesības iestāties Lielā ģildē.

16. Stikla tirgotājiem, ja tie šeit apmetas un daudz preces

pārdod, ir tāpat jāuzliek ieķortelēsanās pienākumi, līdzīgi Dase-

lam, kas to jau pilda, un ar to nabaga namnieku un namnieku at-

raitņu stāvokli varētu atvieglot.
Lielās ģijdes jau iepriekš pateicas par augstāko labvēlīgo pie-

krišanu viņas taisnīgām un nepieciešamām prasībām un paliek pie-

nācīgā cienībā.

Rāts paklausīgie namnieki un kalpi un to vārdā

M. H. Poorten Chr. B. Schūtz

L. ģildes eltermanis L. ģildes dokmanis.

Nolasīts rāts 1753. g. 3. marta sēdē.

Tā tad latviešiem jāatņem viņu īpašumi, kā arī viņu vecās,

rātes apstiprinātās šragas; jāatceļ jaunās takses, jāapģērbj visi lat-

vieši vecajos tērpos, lai no ārpuses varētu redzēt viņu zemo dzi-

mumu un lai nesamainītu viņus ar vāciešiem. Tikai vāci ir brīvi

namnieki, latvieši jau ir ar pātagu pārmācāmi zemnieki, un ne-

viens vācietis nedrīkst pieņemt latvieti par kalpotāju. Šīs pra-

sības liecina, kā Lielās ģildes vīri no pirmās prāvas nekā nav mā-

cījušies. Visus latviešus vajaga nospiest dzimtcilvēku stāvoklī lai

ar cik pretlikumīgiem un negodīgiem līdzekļiem.
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Rāte tomēr saņēma šīs prasības ar zināmu atturību un vairījās
atklātas varmācības. Lielās ģildes prasībai par latviešu īpašumu

atņemšanu vairs nesekoja rātes rīkojums par šo īpašumu atsavi-

nāšanu kā 1738. g., bet rāte, izvairīdamās no tiešas atbildes, pasa-

ka, ka viņa ievākšot ziņas par to, kas tie par ļaudīm esot, kam šie

īpašumi pieder, un tad par to spriedīšot.

Rāte noraidīja arī prasību izslēgt no amatiem un nodot atpa-

kaļ muižām bijušos dzimtcilvēkus, kas nākuši no pilsētas muižām,

jo viņi ar tiesas lēmumu amatos uzņemti. Tāpat par Dumpi sola

ievākt ziņas un tad lietu apspriest. Par klaušām, ko Lielā ģilde
liek ievest latviešu amatiem (7. p.), rāte lūdz vispirms ģildi pie-

rādīt, ka vecos laikos šādas klaušas eksistējušas, tad arī tās ieveh

dīšot. Noliegumu latviešiem valkāt vācu drēbes rāte esot jau
1749. g. 17., jūl. izsludinājusi Jāņa un Jēzus baznīcā, piedraudot pār-

kāpējiem ar smagiem miesas sodiem, bet ģenerālgubernators jau
23. jūl. esot atcēlis šo rīkojumu. Pārējos punktos rāte piekrīt ie-

sniegtām prasībām: latviešu amatos turpmāk eltermaņus saukšot

par vecākiem v. t, t*

Tā tad nebija nekādu panākumu šim iesniegumam, kas Rīgas
vēsturē paliek kā viens no niknākiem naida izplūdumiem. Latviešu

turība un izglītība Rīgā neapturami gāja uz augšu. Nelīdzēja ari

tas, ka uz- tirgus L. ģildes vīri izkliedza to vāciešu vārdus, „kas gu-

ļot ar latviešiem zem vienas segas", t. i. tos, kas tirgojas kopā ar

latviešiem, un kā atbildi uz visiem naida izplūdumiem ienīstais D.

Šteinhauers saņem no ķeizara Pētera 111. komerckomisionāra titulu,
vēlāk šo titulu arī saņem vēl latvieši — Daibiņš un Jēkabs Štein-

hauers.

L. ģildes naida politika pret latviešiem turpinās gan tālāk, bet

atsevišķi vācieši jau meklē sakarus ar jaunajiem latviešu bagātnie-
kiem, un cenšas ar tiem saradoties.

Cīņai par dzimtīpašumiem un latviešu uzvarai šai cīņā bija ār-

kārtīga nozīme ne tikai Rīgas latviešu vēsturē. Tas ir lūzums lat-

viešu un vāciešu attiecībās, kas latviešus izved no tā dēfēnsīvā stā-

vokļa, kādā tie atradās gadu simteņus. Šis sitiens, kas bija domāts

latviešu sāpīgākā vietā, neizdevās, un tas dziļi uztrauca un tikai

apvienoja Rīgas latviešus pirmo reiz kopējā cīņā par savām tie-

sībām.

Pirmo reiz še latvieši apzinājās, kāda tiem vēsturiska nozīme

Rīgā, ka tieari ir Rīgas vecie īpašnieki un atmiņā ir ari visi tie

pazemojumi, kas tiem nākuši klāt jaunākos laikos. „Mūs, brīvos

cilvēkus, vairs neuzņem cunftēs, bet dibina jaunus latviešu ama-

tus, mūsu bērniem neļauj mācīties, vācu skolās, tie mums jāskolo

ārpus Rīgas, lai gan Gustavs Ādolfs, atverot Tērbatas ūniversitāti,

paziņoja, ka to drīkst apmeklēt pat dzimtcilvēku bērni," tā sūdzas

latvieši 1740. g. 12. maija paskaidrojumos.

Latviešiem ir skaidrs tagad tas mērķis, kas jāsasniedz. Tiem,

kā brīviem cilvēkiem, jāsasniedz ari visu brīvu cilvēku tiesības un

jāatdabū atpakaļ tas, kas nolaupīts pēdējā laikā. Latviešiem jādar
bū no jauna namnieku tiesības, no jauna jāiegūst tiesības iestāties

ģildēs, nodarboties ar tirdzniecību, ar vienu vārdu — jāiegūst tās

pašas tiesības, kas; vāciešiem.

Un latvieši jūt sevī arī spēkus, lai šo cīņu varētu uzņemties, un
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Latviešiem ir arī centrs un vadoņi, ap kuriem grupējās Rīgas lat-

vieši. Šis centrs 18. g. s. ir Šteinhaueru nams.

Šteinhaueru dzimta Rīgā ir jauna. Tā parādās Rīgā 17. g. s.

beigās, kad te apmetas uz dzīvi divi jūrnieki, no sākuma matroži,
bet vēlāk paši maza piekrastes kuģīša īpašnieki. Vēlāk abi brāļi
— Matīss un Jānis — apmetas uz pastāvīgu dzīvi Rīgā; Matīss ap-

metas Iļģeciemā un izmācās par mastu šķirotāju, bet Jānis apprec

sāls nesēju vecākā Krūzes atraitni un pats vēlāk ir sāls nesējs. No

kurienes nākuši šie abi brāļi, nav zināms, un to- nezin viņu tuvākie

radi un kaimiņi. Rāte apgalvo» ka tie esot no Kurzemes izbēguši
dzimtcilvēki un, domājams, šis apgalvojums nav bez pamata.

Matīss par koku šķirotāju ilgāku laiku pavada Krievijā, kur to

uz ķeizara Pētera I. pieprasījumu kopā ar otru latviešu mastu šķiL

rotāju Briņķi aizkomandē, lai sagatavotu kokus Pēterpils celšanai.

Uz Rīgu viņš atgriežas jau kā kroņa mastu šķirotājs, kura uz-

raudzībā atrodas visi Rīgas kroņa koki. Šis ievērojamais un iene-

sīgais amats sagādā Matīsam Šteinhaueram cienījamu stāvokli Rīgas
latviešu vidū.

Kad Rīgā sākas1brāļu draudzes kustība, Matīss Šteinhauers

slienas brāļu draudzei, un Šteinhauera nams kļūst par brāļu drau-

dzes centru. Brāļu draudzei pieslienas arī Matīsa dēls Jānis Štein-

hauers ar savu ģimeni. Šteinhauers arī atbalsta brāļu draudzes

ārpus Rīgas, piem., Dolē uzceļot saiešanas namu, un pats izpilda tei-

cēja amatu. Šteinhauera mājā apmeties Rīgai caurbraucot arī grāfs
Cincendorfs.

Tomēr brāļu draudzes vadoņi sevišķi izcelt Šteinhaueru nevēlas,

jo mājā ir pardaudz kustības, un Šteinhaueri un viņu piekritēji ne-

slēpj arī savu opoziciju Rīgas vāciešiem.

Latviešu dziesmu svētku gājiens 1873. g. (K. Kronvalda zīm.)



434

Šteinhaueru namā par bērnu skolotāju ilgākus laikus uzturas

kāds brāļu draudzes rosīgs darbinieks.

Matīsam Šteinhauerami ir vairāki bērni, to starpā divi dēli: Jā-
nis un Dāniels. Abi iet tēva pēdās un izmācās par mastu šķirotā-
jiem, Jānis paliek par tēva pēcnācēju — kroņa mastu šķirotāju^

Jānis Šteinhauers; dz. 1705. gada 19. janvārī, ir netikai viens no

spējīgākiem latviešiem, bet arī viens no spējīgākiem un uzņēmīgā-
kiem Rīgas tirgotājiem un komersantiem un arī lielākais Rīgas zem-

ju īpašnieks., Ja ņem vērā, kādos apstākļos tam, kā latvietim, nācās

darboties, tad viņa uzņēmība un sasniegumi ir tiešām leģendāri.

Cilvēks, kam pat nav atļauts pirkt vairāk kā pa pūram labī-

bas 1 uz, tirgus, kam; ir noliegta katra nodarbošanās tirdzniecībā; ir

tomēr viens no lielākiem koku tirgotājiem, tam ir koku zāģētavas,
tas ierīko pirmo Rīgas papīra fabriku un pats savu ostu Bolderājā.

Rīgas rāte negrib atzīt Šteinhauera tiesības iegūt savā īpašumā pat
namiņu Rīgā, bet Šteinhauers tai pašā laikā iegūst īpašumā Voleru

muižu, Zasu muižu, Hermelīna muižu un citas un kļūst par lielāko

Rīgas zemju īpašnieku. Un to- visu tas sasniedz nemitīgās cīņās ar

rāti un ģildēm, neatraujoties pie tam no savas tautas un cīnoties ne

tikai par savām, bet visu latviešu tiesībām.

Visa Šteinhauera dzīve paiet nepārtrauktās cīņās un sūdzībās ar

Rīgas rāti, kas turpinājās vēl pēc šteinhauera nāves. Un šteinhau-

ers tik atjautīgi prot atrast spraugas, ka kurām apiet Rīgas noveco-

jušos likumus un iekārtu, ka rāte nevar atrast pietiekošus jūridis-
kus pierādījumus, lai varētu Šteinhaueru piespiest piekāpties.

Šteinhauers lietoja arī pret rāti un ģildi īpatu taktiku un mī-

lēja pats palikt ēnā, likdams darboties savām uzticības personām,
kā vāciešiem:, tā latviešiem, paturēdams vadību tomēr savās rokās,

Jānis Šteinhauers šais cīņās varēja tik droši doties tādēļ, ka

aiz viņa muguras stāvēja visa latviešu sabiedrība un sevišķi bagā-
tais latviešu mastu šķirotāju amats, kura vecākais bija J. Štein-

hauers.

Doma skolas rektors Snells, aprakstot Rīgas tirdzniecību, starp
citu izsakās: Ja par Rīgas precēm maksājot vairāk kā citām, tad

tas esot neapšaubāmi Rīgas labo preču šķirotāju nopelns. Varbūt

vienīgi Danciga šai lietā varot ar Rīgu sacensties, bet neviens ne-

varot pārspēt Rīgas mastu šķirotājus. Šiem mastu šķirotājiem esot

tādas nepieredzētas un apbrīnojamas spējas tik skaidri un noteik-

ti noteikt egļu koku labumu un viņu noderību mastiem, ka visas

pasaules kuģinieki uz tiem var droši paļauties. Pēc šķirotāju iz-

vēles tirgotāji iepērk ļoti Lielus daudzumus koka materiāla. Lat-

viešu mastu šķirotāju nopelns ir tas, ka lielākie kara kuģi ņem Rī-

gas mastus un maksā par tiem pasakainas cenas: 1786. g. kādu lie-

lu 120 pēdu garu egli pārdeva par 300 dukātiem.

Šī Snelļa liecība rāda, kādas milzīgas vērtības gāja caur lat-

viešu mastu šķirotāju amata rokām un kāda liela slava bija arī ār-

pus Rīgas šim amatam, kura dibinātājs un pirmais vecākais ir Ma-

tīss Šteinhauers.

'Saprotams arī, ka mastu šķirošana bija ļoti speciāls, bet ari

ļoti ienesīgs amats, jo šī amata ķompetencēs ietilpa ne tikai mastu
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šķirošana, bet arī koku apstrādāšana, un pie mastu šķirotājiem strā-

dāja bieži desmitiem cilvēku, kas zāģēja un aptēsa kokus.

Latviešu mastu šķirotāju ienākumi pārsniedza daudzu vācu

namnieku ienākumus, bet tiem tomēr bija jāpaliek nicinātā nevā-

cu kārtā, un pilsētas namnieki uz tiem skatījās no augšas. Tādēļ
arī ir saprotams, ka no mastu šķirotājiem izauga karstākie cīnītāji,
kas cīnījās, lai latviešu necienīgo stāvokli Rīgā izbeigtu un kam

arī bija pietiekoši daudz līdzekļu, lai varētu uzsākt un sekmīgi cī-

nīties par latviešu tiesībām

Cik dziļa un plaša bija šī cīņa, rāda tas, ka mastu šķirotāji

ķeras pie Rīgas latviešu vēstures sastādīšanas, un J. Šteinhauers

veselu gadu algo maģistru Maskovu ar diviem sekretāriem, ku-

ru uzdevums ir sakrāt un sakopot ziņas par latviešu dzīvi ver

cos laikos un sastādīt latviešu privilēģiju krājumu, ko bija nodo-

māts iesniegt ķeizarienei Katrīnai 11, kad tā 1764. gadā apmeklēja

RJgu,, Šis nodoms tomēr neizdevās, jo par šo nodomu: uzzināja vā-

cieši- un parūpējās, lai ne Maskovs, ne latvieši ķeizarienes tuvumā

netiktu.

1747. gada beigās Rīgā norisinājās notikums, kas dziļi uztrauc

kā Rīgas rāti, tā arī Rīgas vāciešus. Rīgas rātes sēdē ierodas lat-

vietis mastu šķirotājs Dāniēls Šteinhauers un pieprasa, lai to uz-

ņem namnieku kārtā. Viņš varot nomaksāt nodevas, kas jāmaksā

namniekam» esot dzimis godīgā laulībā un savā dzīvē esot godīgi

un kārtīgi uzvedies. Par šādu nekaunību rāte D. Šteinhaueru vien-

kārši izlamā un izdzen ārā.

Bet vēl lielāks uztraukums ir tad, kad pienāk ziņa, ka D. Štein-

hauers 1748. gada janvārī iesniedzis jūstickollēģijai sūdzību pret

Rīgas rāti, pieprasot sev namnieka tiesības.

1748. gada 20. janvārī jūstickollēģija šo D. Šteinhauera lūgu-

Jāņu vakars Rīgā
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mu nosūta. Rīgas rātei, pieprasot piesūtīt itin drīz savus paskaid-

rojumus.

D. Šteinhauera lūgums ir sekojošs:

„Tā kā brīviem latviešiem, kā tas vispārīgi Rīgā ir zināms,
netikai zemes iekarošanā ir lieli nopelni, bet arī katra ienaidnieka

iebrukuma gadījumā visvairāk jācieš, un pat tagad no viņiem pil-
sētas labā par daudz prasa, tad tas runā pretī katrai taisnībai, ka

ar viņiem šeit apietas daudz necienīgāki, kā svešu tautu locekļiem,
un ka viņiem laupa iespēju iegūt šejienes namnieka tiesības, jo

nav nekur atrodams tāds likums, kas viņus no šādām tiesībām būr

tu pilnīgi izslēdzis.

Tā kā tas notiek tikai aiz ieraduma, tad man bija ļoti sāpīgi

dzirdēt» kad uz manu mutisko lūgumu rātei uzņemt mani namnie-

ka kārtā, mani ar asiem vārdiem pilnīgi noraidīja, lai gan Lielās

ģildes statūtu 6. p. ļoti skaidri teikts» ka uz priekšu nevienu ne-

vācu vienīfcas dēļ kompānijā neuzņemt, ja viņam nav godīgas dzim-

šanas apliecības, ja viņš nav jaunībā pie godīgiem ļaudīm kalpojis

un nav labi uzvedies.
Visas šīs prasības, kas tur prasītas no nevāciem, kas grib ie-

gūt namnieka tiesības, es varu pildīt. To, ka esmu dzimis no pre-

cētiem vecākiem, apliecina pielikums A, ka esmu jaunībā godīgiem

ļaudīm kalpojis un pieklājīgi uzvedies, apliecina pielikums B, kā-

dēļ arī es pēc tam, kad labi noliku savu meistara eksāmenu, jau
1742. g. tiku uzņemts mastu šķirotāju amatā un nodevu parasto
mastu šķirotāju zvērestu, kas pielikts klāt kā C.

Tā kā poļiem un citām tautībām bez kādām grūtībām ir ie-

spējams iegūt namnieka tiesības, ja tikai viņi spēj segt attiecīgos

izdevumus, un es esmu nevien viņa ķeizariskās majestātes pavalst-
nieks un brīvs cilvēks, kas līdz šim arvienu rūpējies par pilsētas

labumu, bet pie tam esmu arī spējīgs samaksāt namnieka maksā-

jumus un tādā kārtā varētu citiem trūcīgiem namniekiem atvieg-
lināt viņu nastas; bez tam namnieku skaits nav aprobežots un

nekur nav atrodams tāds likums, kas man liegtu šo namnieka tie-

sības iegūšanu, jo esmu godīgu vecāku radīts godīgā laulī-

bā un savas saprātības, zināšanu un labas uzvešanās dēļ esmu uzr

ņemts mastu šķirotāju amatā, tad griežos pie jūsu augstās jūstic-

ķollēģijas ar pazemīgu lūgumu, lai tā Rīgas rātei uzdotu uzņemt
mani namniekos, samaksājot par to parasto iemaksu. Apsolos svē-

ti, ka pildīšu visus likumus un pienākumus un, lai parādītu savus

godīgos nolūkus, labprāt ziedošu zināmu summu labdarīgiem mēr-

ķiem. Es sevišķi vēl tādēļ ceru uz laipnu ievērību, ka mans lū-

gums dibinās uz taisnības un tiesībām, un tā mērķis ir vispārēja

pilsētas Labklājības pacelšana.

Sastādījis:

konsulents Jakobaers.

Jūsu majestātes padevīgais kalps

Dāniēls šteinhauers."

Pielikums A.

„Šīs apliecības uzrādītājs Dāniēls Šteinhauers ir dzimis 1721. g.

no kristīgiem, godīgiem un šeit labi pazīstamiem vecākiem, viņa
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mirušais tēvs bija Matīss Šteinhauers, zvērināts Rīgas pilsētas mas-

tu šķirotājs, un viņa mirušā māte ir Margarēte Šuge; no šiem ve-

cākiem viņš netikai godīgā gultā radīts, bet ari, Sv. Jāņa baznīcā

kristīts, sekojošo* liecinieku — Dāniēla Ramma, Hansa Laķa, abi

mastu šķirotāji, un Jāņa šteinhauera, sāls nesēju vecākā, klātbūtē

29. janv. un uzņemts kristīgā draudzē.

Kaspars Elverss,

Jāņa baznīcas mācītājs."

Rātes atbilde (pēc Ulrichena koncepta) uz šteinhauera zūdzību,

apstiprināta 1748. g. 12. maija sēdē:

„Augstā Ķeizariskā jūstickollēģija ar 29. janv. un 26. apr.

1748. g. reskriptiem pieprasījusi atsauksmi par nevācu mastu šķi-

rotāja Dāniēla Šteinhauera lūgumu piešķirt tam šeit namnieka tie-

sības, uz ko< mēs pazemīgi paziņojam, ka mēs gaiši un skaidri gri-

bam noskaidrot to motīvu niecību, ar kuriem D. Šteinhauers domā

pierādīt savas tiesības kļūt par namnieku.

1, Pielikumi A un B rāda taisni pretējo tam, ko D. Šteinhauers

stāsta ar viņam, tā arī pārējiem nevāciem piemītošo nekaunību un

lielību» it kā viņiem zemes iekarošanā ir lieli nopelni, un viņi vis-

vairāk cietuši! Šie pielikumi skaidri rāda to, ka uz nevāciem kara

laikā nemaz nevar paļauties, un ka viņi sava aušīgā prāta dēļ ka-

rā ir nelietojami, un slepeni aizbēg, ja tikai rodas iespēja un lab-

vēlīgi apstākļi.

2. Ļoti nosodāms ir tas, ka D. Šteinhauers nepareizi un viegl-
prātīgi atsaucas uz Lielās ģildes statūtu 6. p. un iedrošinājies pie-
vienot kādu viņa nolūkiem derīgu norakstu, bet, kā tas no pieliktā
apliecinātā noraksta „C" redzams, šis 6. p. satur tikai sekojošo:
„Dass man Einigkeit halber keinen unteutschen m die Companie
aufnehmen solle". Pretēji lūdzēja apgalvojumam, šis punkts kā

arī šo statūtu 68. p., kas pielikts ar D., nosaka, ka tikai tos var uz-

ņemt šai ģildē, kas pie šīs ģildes pieder, kā tirgotāji, aptiekāri, zelt-

ķaļi, mākslinieki un citi.

3- Izvilkumi no miesnieku statūtiem, kas pievienoti ar E, rā-

da, ka par mācekli šai, amatā nevar uzņemt nevienu, kas nebūtu

dzimiis no vācu jeb kādas citas brīvas, godīgas tautības vecākiem,

un ja kāds prec nevācu personu, tad tam amats ir jāatstāj. Tāpat
arī ar F pievienotais ādmiņu statūtu 12. p. rāda, ka katrs, kas pie-

ņem, nevācu mācekli, jāsoda, un māceklis no amata jāatlaiž.

4. D. Šteinhauera apliecibas par to, ka viņš dzimis godīgā

laulībā, ko neviens ne viņam, ne arī pārējiem īstiem nevācu dzimt-

cilvēkiem neapšauba, tāpat arī tas, ķa viņš līdzīgi pārējiem nevā-

ciem ir uzņemts mastu šķirotāju amatā, nedod tiem nekādas tiesī-

bas prasīt uzņemšanu namnieku kārtā, jo jau no veciem laikiem

līdz šim katram» kas grib tikt namniekos, ir nepieciešama vispirms
tiesā apstiprināta dzimšanas apliecība, kurā divi uzticami liecinieki

ar zvērestu apliecina, ka kandidāts ne tikai dzimis godīgā laulībā,
bet arī svabadi prot vācu valodu, ir brīvs un nekad nav bijis
dzimtcilvēks. Šos nepieciešamos noteikumus nepilda ne Šteinhau-

ers, ne arī pārējie nevāci, jo viņu valoda tos nodod» ka tie nav vācu

mēles cilvēki, lai gan viņi paši nav dzimtcilvēki, bet par pilnīgi brī-
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viem viņus arī nevar uzskatīt, un arī nav apstrīdams tas, ka še-

jienes nevāci vai viņu priekšteči cēlušies no provinces izbēgušiem

zemniekiem, kas šeit uzņemti, lai veicinātu komerciju pilsētā kā

dienas strādnieki un mājkalpotāji un tā zaudējuši savu agrāko

dzimtpiederību, tomēr tiem, kā pie verdzības pieradinātiem ļaudīm,

kopš veciem laikiem; izdoti zināmi, saprātīgi un derīgi noteikumi,
lai gluži, kā D. Šteinhauers tagad, neaizmirstu savu izcelšanos un

nekārotu pēc namnieka goda un tiesībām, bet mūžam atminētu

savu kalpa stāvokli, un tādēļ, arī viņiem jāpilda, bez iespējas at-

pirkties, tādi vergu darbi, kā: plosta tilta siešana, netīrumu no-

nešana no krastmales, vaļņu un pilsētas vadu tīrīšana, pāļu dzī-

šana, nostiprinot krastu, lielgabalu uzvilkšana un novilkšana, plos-
ta tilta noplēšana un citi tam ļīdzīgi darbi, un to viņi dara bez

atlīdzības līdz šim laikam. Neskatoties uz visiem šiem blakus dar-

biem, šie zvejnieki, pārcēlēji, mastu šķirotāji, liģeri, kaņepāju kū-

lēji, sāls nesēji, un dienas strādnieki, vēl piepelnot ar lopkopību,
dārzu un zemes apstrādāšanu» varēja dažs kļūt bagāts» dažs pietie-
koši dzīvot un no tā pārtikt, ja tiem pirms dažiem gadiem nebūtu

iešāvies prātā censties iegūt sev nekustamus dzimtīpašumus pilsē-
tas robežās, kas tiem nav atļauts un ir tikai namnieku priekšrocība,
jo saskaņā ar mūsu kopā ar citiem likumiem

visaugstāk! apstiprināto „Policeyordnun g", ne-

viens, kas nav Rīgas namnieks» nevar iegūt dzimtīpašumā ne namu,

ne dārzu, un mēs šo nevācu prasību noraidījām. Par spīti visam

D. Šteinhauers jeb vēl vairāk viņa brālis, nevācu mastu šķirotājs
Jānis Šteinhauers, kas ar viņu kopā darbojas, un ar savu neatļauto,

pretlikumīgo, bet slepeni un apslēpti izdarīto tirdzniecību, kas pil-
sētas namniekiem nodara lielus zaudējumus, iedzīvojies lielā man-

tā, tagad grib iegūt sev namnieka tiesības un ar to saistītos goda

amatus, lai pēc tam varētu atklāti turpināt savu līdz šim slepeno
un kaitīgo tirdzniecību un arī iegūt nekustamus īpašumus*), lai

gan viņam zināms, ka jau 1728. g bijušam pastniekam Niklasam

Šteinam kā nevācietim, ķas nevarēja ar dokumentiem pierādīt to, ka

viņš cēlies no namnieka ģimenes, nevarēja piešķirt namnieka tiesī-

bas, un ka ar mūsu, tā arī ģenerālgubernatora 1729. g. rezolūciju
šīs tiesības noraidīja, kā arī šteina pārsūdzību jūstickollēģijā, un pē-
dējā apmierinājās ar mūsu šai lietā iesniegtiem paskaidrojumiem.
Kad nu tagad nevācu mastu šķirotājam kopā ar aiz viņa stāvo-

šiem biedriem nav ne ģildes, ne cunftes spēju, un viņš bez ma-

zākā pamata, tikai no pārgalvības, stūrgalvības un pārmērīgas peļ-

ņas kāres grib iegūt namnieka tiesības un priekšrocības, tad mēs

paliekam vispadevīgākā pārliecībā» ka jūstickollēģijā pasargās tās

privilēģijas, brīvības un priekšrocības, ko pilsētai un tās namnieku

kārtai savā laikā, mieru līgstot, piešķīra Pēteris I. un apstipri-

nājuši viņa pēcnācēji, turpretim noraidīs Šteinhauera lūgumu pie-

šķirt namnieka tiesības, jo tas aizkar namnieku privilēģijas, un

to neviens no nevāciem kā nevācs līdz šim nekad nav prasījis. Tā-

pat lūdzam pašu Šteinhaueru sodīt par to, ka viņš izdarījis vilto-

jumu, pievienojot dažus vārdus Lielās ģildes statūtu 6. pantam.

1748. g. 14. maijā.

') Izsvītrots.
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Šie abi dokumenti mazāk ir tieši formāli sūdzību akti, kā abu

pušu deklarācijas. Dāniēls Šteinhauers pamato nevis savas perso-

nīgās tiesības, bet vairāk visu latviešu tiesības, tāpat arī rāte vis-

vairāk sūdzas par latviešu bezkaunību, ka tie neapmierinoties ar

saviem diezgan labiem ienākumiem, bet kārojot namnieku tiesības.

No formālās puses abas puses bija kļūdījušās, atsaucoties uz tādiem

dokumentiem, kas1 pašiem, par labu nenāca. D. Šteinhauers bija

atsaucies uz L. ģildes 6. pantu, kas atļauj uzņemt nevācus L. ģil-

dē, bet tas nebija ticis klāt pie Rīgas L. ģildes statūtiem un viņu
vietā bija citējis Tērbatas L. ģildes statūtus, kam vajadzēja būt vie-

nādiem ar Rīgas statūtiem un kur bija paredzēta nevācu uzņemšana
L. ģildē. Rāte turpretim savā atbildē bija atsaukusies uz mums jau

pazīstamajiem 1652. g. policijas noteikumiem, nemaz nepārbaudot, ka

šie noteikumi piešķir latviešiem tiesības iestāties ģildēs, un tā tad

arī namnieku kārtā. Ar to arī tas gandrīz vienīgais likums, ko

rāte domāja izmantot savā labā, tagad kļuva par svarīgāko doku-

mentu latviešu labā, un tas arī izšķīra Šteinhauera lietu jūstickol-

lēģijā.

1749. g. 11. apr. jūstickollēģijā pasludina savu spriedumu:

„Tā kā lūdzēja senči no veciem laikiem, cik tālu sniedzas cilvē-

ku atmiņa, ir bijuši brīvi ļaudis un nav piederējuši nevienam kā

dzimtcilvēki, tāpat arī izvilkums no abu partu atzītiem Policijas
noteikumiem 23. nodaļā par Mazās ģildes amatniekiem, noteic ar

skaidriem vārdiem, ka nevāci jāuzņem tur paredzētā kārtībā ama-

tos un ģildēs, tad viņi līdz ar to var iegūt namnieka tiesības. Tam

pretim maģistrāts nevar uzrādīt nekādu citu augstākas valdības

apsiprinātu statūtu, ne arī citus dokumentus, kam būtu kaut kāds

svars, jo Lielās ģildes statūtu 6. punktā, uz kuru tas atsaucas, ir

runa tikai par šo, bet ne par Mazo ģildi, turpretim visas Policijas
noteikumu minētās prasības lūdzējs pilda bez kādiem izņēmumiem,
un arī citos aktos uzrādītie apstākļi viņam nāk par labu, tad arī

viņam, gluži tāpat kā pārējiem vācu brīviem cilvēkiem, ir jāpiešķir
Mazās ģildes namnieku tiesības. Sakarā ar to tad arī uz šīs Ķeiza-
riskās kollēģijas rezolūcijas pamata Rīgas maģistrātam tiek pavē-
lēts lūdzējam Dāniēlam Šteinhaueram tālāk šīs tiesības vairs ne-

liegt, ja viņš apņemas kārtīgi pildīt visas parastās un likumīgās

prasības un pienākumus.

Dots Ķeizariskā valsts jūstickollēģijā Vidzemes un Igaunijas
lietās Pēterburgā, 1749. g. 11. apr."

Parakstījuši: Fr. Emme, vicepriekšsēdis; E. G. Glūck, padom-

nieks; J. F., Būthner, padomnieks; J. F. Taube, asesors; S. Meder,
asesors.

Jūstickollēģijas spriedums bija rātei pilnīgi nepieņemams. „Ne-
kaunīga" latvieša uzņemšana namniekos jānovērš visiem līdzek-

ļiem, lai kādi tie būtu. Un tālākā rātes cīņa izpaužas divos virzie-

nos: 1) jāpanāk, lai senāts atceltu jūstickollēģijas spriedumu un 2)

jāpanāk, lai jūstickollēģijas spriedumu līdz senāta spriedumam ne-

izpildītu.
Konsulentam Svenskem ir šaubas, vai ar godīgiem līdzekļiem

varēs panākt jūstickollēģijas sprieduma atcelšanu, un viņš ieteic
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rātei mēģināt kaut kā citādi likvidēt incidentu, kaut ari izlīgstot

ar šteinhaueru, bet rāte par to nekā negrib zināt.

Jūstickollēģijas spriedums pieder pie tādiem, kas jāizpilda tū-

līt, neskatoties uz to, vai šo spriedumu pārsūdz, vai nē.

Rāte tomēr nolemj šo spriedumu nepildīt, un kad Šteinhauers

ierodas rātes kancelejā, viņam izsniedz tikai jūstickollēģijas sprie-
duma norakstu, neminot nekā par to, vai rāte to domā arī izpildīt,

vai nē.

Šteinhauers gaida rātes paziņojumu par uzņemšanu namniekos

līdz septembrim, bet nekā nesagaida un iesniedz sūdzību ģenerālgu-
bernātoram par jūstickollēģijas 1749. g. 11. apr. sprieduma nepil-

dīšanu.

Kad ģen.-gubernātors pēc Šteinhauera lūgumu aizrāda rātei,

ka jūstickollēģijas lēmums nekavējoties jāpilda, rāte iesāk ar ģen.-

guberntātoru sarakstīšanos un novilcina jūstickollēģijas lēmumu iz-

pildīšanu līdz 1752. gadam. Beidzot 1752. g. 27. janvārī ģen.-guber-
nātors uzdod rātei izpildīt jūstickollēģijas lēmumu, piedraudot tā-

lākas pretošanās gadījumā lietāt citus līdzekļus.

Bet rāte jau šai laikā, kas bija pagājis no jūstickollēģijas lē-

muma pasludināšanas, paspējusi sev nodrošināt Pēterpilī diezgan
drošas pozīcijas. Tā bija atradusi starp senāta locekļiem un ierēd-

ņiem dzirdīgas ausis, kas labprāt uzklausīja Rīgas kungus, bet vēl

labāki pieņēma Rīgas rātes piesūtītos kukuļus.

Un kad lieta pēc ģen.-gubernātora rezolūcijas saņemšanas pa-
liek nopietna, rāte lūdz senātu šo rezolūciju atcelt un kopā ar lū-

gumu senātam tā savam k'onsulentam nosūta vēstuli, kur rak-

stīts sekojošais:

„Šī mērķa sasniegšanai nosūtām Jums klātpieliktos 300 rubļus,
kurus Jūs apsoliet izmaksāt tūliņ pēc lietas labvēlīgas izlemšanas

tiem, kas izgādājuši rezolūciju par ģen.-gubernātora reskripta at-

celšanu, un rāte apsola bez šiem 300 rubļiem vēlāk, kad būs saņemts
galīgs Labvēlīgs senāta spriedums visā lietā, izmaksāt saviem Lab-

vēļiem un atbalstītājiem vairāk kā divreiz tik daudz."

Latviešu un vācu strīds nonāk citā stadijā. Nu vairs nav ko

runāt par lietas bezpartejisku iztirzāšanu, bet uzpirktie senātori jau
iepriekš garantēja, ka Šteinhauera sūdzību noraidīs, neatkarīgi no

tā, vai šteinhaueram taisnība, vai nē.

No šī laika D. Šteinhauera lieta pārvēršas par plašāko senāta

uzpirkšanas lietu, kas sastopama Rīgas vēsturē.

Nauda šai lietā netiek žēlota. Kukuļo visus —kā senāta ierēd-

ņus ,tā arī pašus senātorus. Jau 1749. g. senāta sekretāri Kroks,
Folters un Severgins saņem 250 rubļu. Tālāk, senātors Adujevskis
apsola lielu palīdzību šteinhauera lietā par 900 Alberta dālderiem,
senātoram Šuvalovam izmaksā 2500 dālderu, savu tiesu dabū arī

senāta virsprokurors Trubeckojs. Uz PēterpiLi, ceļo stirnas, siļķu

muciņas un pasta rati ar augļiem un uzkožamiem, un beidzot uz

PēterpiLi dodas balstīt vācu lietu abu ģilžu pārstāvji, par kuru ceļa
izdevumiem, uzturu un slepeniem izdevumiem uzglabājušās kvī-

tes. Visa Šteinhauera lieta pilsētai izmaksā ap 10.000 dālderu, kas

toreiz pilsētas budžetā nebija maza summa, un šī prāva atstāj stipru
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robu pilsētas kasē, bet naids pret latviešiem bija tik liels, ka Rīgas
namniekiem nekāda maksa nebija par lielu.

Tad ir ari pilnīgi saprotams, ka lietas tālākā gaita ir skaidra.

Ģen.-gubernātora rīkojumu par jūstickollēģijas lēmuma pildīšanu
senāts atceļ. Rātes1 nopirktie aģenti visu laiku vilcinājuši jau
1750. gadā iesniegto pārsūdzību senātā, bet pēc ģen.-gubernātora

rīkojuma atcelšanas D. Šteinhauers ierodas, personīgi Pēterpilī, no-

kārto formālitātes un iesniedz plašu paskaidrojumu ar jauniem

dokumentiem, kas pierāda latviešu tiesības iegūt namnieku kārtu.

šos jaunos dokumentus D. šteinhauers bija sameklējis veco

latviešu amatu: — liģeru un sāls nesēju amatu lādēs un šo amatu sta-

tūtos bija skaidri teikts, ka tiem, kas grib iestāties latviešu amar

tos, vispirms jātop par Rīgas namniekiem. Pēc Rīgas konsulenta

Svenskes domām, šie dokumenti esot tik svarīgi, ka tie visādā zi-

ņā jāatspēko. Diemžēl, šis svarīgais dokuments vairs nav atro-

dams, bet, par viņa saturu var spriest pēc rātes pretraksta,
1752, g. vidū Rīgā valda liels saviļņojums, jo izšķirīgais mo-

ments tuvojas. Tagad jau lietas vadīšanu pret Šteinhaueru savās

rokās saņem abas ģildes. Tās arī uzņemas pretraksta sastādīšanu,
tās vāc zem pretraksta visu namnieku parakstus un beidzot tās

sūta savus delegātus uz Pēterpili un apgādā tos bagātīgi ar pilsē-
tas naudu, lai, tie varētu spert izšķirīgos soļus senāta aprindās.

Netrūkst ari komisku starpgadījumu, Šteinhaueriem starp
namniekiem ir ari labi draugi. Viens no tiem, J., A. Šulcs, paņem

pēdējās dienās, kad delegācijai jau jābrauc projām, listes ar nam-

nieku parakstiem, lai savāktu vēl parakstus, un šīs listes vairs ne-

atdod. Birģermeistars Bērens liek arestēt Šulcu, bet rātes namā

ierodas kādi 15 namnieki un pieprasa, lai Šulcu atsvabina, bet to

izdara tikai pēc tam, kad šie namnieki, izdod parakstu listes.

Ģildes ierosina sazināties ar visām Livonijas pilsētām un kopēji
cīnīties pret nevāciem, bet no- tā nekas neiznāk.

Tā kā braucēju uz sabiedrības rēķina Rīgā nav trūcis, tad izce-

ļas strīdi par delegātu skaitu un delegātu personām, un 1752. g.

28. augustā ģilžu delegāti var doties ceļā uz Pēterpili, un tiem līdzi

Rāves cukura fabrika 1784. g.
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ir ne tikai vēstules senāta, virsprokuroram Trubeekojam un senāto-

ram Šuvalovam, bet arī plašas naudas summas, kā to rāda pilsētas
kases kvītes.

Divas nedēļas priekš senāta sprieduma, senāta virsprokurors

Trubeckojs paziņo Rīgas rātei priecīgo vēsti, ka senāta lēmums bū-

šot Rīgai labvēlīgs. Beidzot 1752. g. 23. novembrī pasludina lēmumu,
ka D. Šteinhauera lūgums par namnieku tiesību piešķiršanu noraih

dīts un jūstickollēģijas spriedums atcelts. Šteinhauera pēdējais ie-

sniegums ar liģeru un sāls nesēju dokumentiem senātaspriedumā ne-

maz nefigurē, tas vai nu laimīgi izzudis no senāta aktīm, vai refe-

rents vienkārši to nemaz nav ņēmis vērā, un ar to senāta uzde-

vums bija jau stipri atvieglots.

Atlikās tikt galā tikail ar latviešiem labvēlīgiem 1652. g. poli-

cijas noteikumiem, uz kuru pamata jūstickollēģijā bija taisījusi sa-

vu spriedumu. Un te senāts nospriež, ka šiem noteikumiem neesot

likuma spēka» jo tos neesot neviens valdnieks apstiprinājis.

Rīgas rāte pēc tam, kad latvieši bija izmantojuši 1652. gadā

policijas noteikumus savā labā ,neatrada nekādu citu ceļu» kā ap-

šaubīt 1652. gada noteikumu likumīgo spēku, lai gan pati vēl tai

pašā prāvā šo likumu mēģinājusi izmantot pret latviešiem.. Un te

pierādās tas pats, kas prāvā par latviešu cLzimtīpašumiem, t. i. Rīgā

priekš latviešiem likumu nav. Izziņa par policijas noteikumiem

senāta rezolūcijā atreferēta sekojoši:

„Pēc senāta pieprasījuma piesūtīt valdošam senātam tos Rīgas
Policijas noteikumus, uz kuriem dibināta jūstickollēģijas rezolūcija
šteinhauera lietā, jūstickollēģijā Vidzemes un Igaunijas lietās ziņo,
ka Rīgas gubernātora kanceleja ar raportu no š. g. 15. oktobra pa-

ziņojusi, ka Rīgas maģistrāts esot piesūtījis minēto Policijas notei-

kumu kopiju līdz ar pavadrakstu, kurā maģistrāts pūlas pilnīgi no-

liegt šos Policijas noteikumus un sevišķi šādu iemeslu dēļ: 1. šie

Policijas noteikumi neesot atrodami, un tā tad tie esot bijuši tikai

projeķts; 2. maģistrāta archīvā neesot neviena ticama eksemplāra,

pat neesot atrodamas ne mazākās ziņas, ka šos Policijas noteikumus

būtu apstiprinājušas visas trīs kārtas un vēl mazāk augstā valdība;
3. eksemplārs, kas atrasts tikai priekš dažiem gadiem kādā privātā

mājā, neesot uzskatāms par saistošu likumu, bet tikai par projektu.

Turpretim Rīgas gubernātora kanceleja jūstickollēģijai ziņo, ka lai

gan tā negribot celt nekādu strīdu par to, cik pamatots ir maģistrāta

ziņojums, ka šo Policijas noteikumu kopija atrasta tikai priekš da-

žiem gadiem kādā privātā mājā, un vai maģistrāta archīvā neesot

kāds cits šo Policijas noteikumu eksemplārs, bet tā kā tas pats maģi-

strāts, kā zviedru, tā tagadējās valdības liekā daudzkārtīgi uz šo

dokumentu atsaucies, tad gubernātora kanceleja nevar neziņot par

šo lietu sekojošo: 1. nav ticams, ka tik labi ierīkotai pilsētai, kāda

ir Rīga, nebūtu bijuši savi Policijas noteikumi, sevišķi tādēļ, ka 2. jau
1662. gadā zviedru ķēniņš pieprasa, lai pilsēta iesūta apstiprināšanai

savus Policijas noteikumus, kas nekad nevarēja notikt, ja šai pilsētai
nebūtu bijis šādu Policijas noteikumu; 3. maģistrāta un namnieku

komūnas 1679. g. 2. sept. noslēgtā izlīgumā ir skaidri redzams, ka pil-
sētas Policijas noteikumi jau piecus gadus iepriekš ir nosūtīti ķēni-

ņam apstiprināšanai un maģistrāts apsolījies tos pēc apstiprinājuma
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likt iespiest; 4. un ja ari apstiprinājums nav noticis, tad tomēr

pirms šo Policijas noteikumu nosūtīšanas bija nepieciešama vienoša-

nās ar namnieku komūnu par šo dokumentu, un tā pilnīgo vērtību

arī pats maģistrāts atzīst ar to, ka iesniegumos abiem gubernatoriem:
jau 1736. g. 7. jūl. paskaidrojumos pie Policijas noteikumu 29. no-

daļas un tāpat 1739. g. 26. okt. pie atbildes ģenerālgubernatoram par
šo pašu Policijas noteikumu 10. nodaļu — uz tiem publiski atsaucies,
un tādēļ arī nav saprotams, ar kādu tiesību minētais maģistrāts šādu

vecos un jaunos laikos par pareizu un derīgu atzītu likumu grib pa-

darīt par nederīgu, sevišķi vēl ņemot vērā, ka pēc likumiem un izdo-

tiem ukaziem tādos gadījumos, kur oriģināli vairs nav atrodami,
archīvos atrodošām kopijām ir tāds pats spēks kā oriģināliem.
Nosūtot minētos Policijas noteikumus, tā kā tie Rīgas gubernātora

kancelejā ir Rīgas maģistrāta iesniegti, kopā ar iesniegto ziņojumu,

jūstickollēģijā nevar atteikties paziņot senātam savas domas šai

jautājumā, t. i. kā Rīgas gubernātora kancelejas minētie motīvi par

šo Policijas noteikumu derīgumu ir vēl tādēļ svarīgāki, ka no tiem

ir skaidri redzams, ka šis pats maģistrāts ir daudzkārtīgi uz tiem

atsaucies, līdz šim tos arvien atzinis par derīgiem; arī šteinhauera

lietā, kad šī lieta atradās jūstickollēģijas apspriešanā, atsaucās uz

tiem pašiem Policijas noteikumiem, un toreiz nekā neminēja par šo

noteiķumu neatzīšanu, turpretim visi tie apstākļi, ko maģistrāts

min, lai apšaubītu Policijas noteikumu spēku, ir tik nepamatoti un

niecīgi, ka tie nemaz nav ņemami vērā, bet Policijas noteikumi, ko

šis pats maģistrāts dažādos gadījumos līdz šim atzinis par derīgiem,
arī uz priekšu tādā veidā, kā tos maģistrāts iesniedzis, atzīstami

par derīgiem un likumīgiem un izpildāmi, līdz kamēr minētais ma-

ģistrāts neatradīs kādu labāku eksemplāru."

Tomēr ne jūstickollēģijas, ne ģen.-gubernātora atsauksmei nav

nekāda panākuma, jo senātā darbojas spēcīgāki argūmenti, un se-

nāts pievienojas Rīgas rātes motīviem, anullē 1652. g. policijas no-

teikumus un atceļ jūstickollēģijas lēmumus.

Lai nu kā un kādiem līdzekļiem, bet D. Šteinhauera prasība

bija noraidīta, latviešu pirmais uzbrukums bija atsists. Bet jau šī

pirmā prāva rādīja, cik vājas ir rātes pozīcijas; tiesības un likumi

ir latviešu pusē, un jāķeras pie tiesas uzpirkšanas, un traģiskākais

ir tas, ka to dara Rīgas augstākā administratīvā un tiesu iestāde.

Par Rīgas vācu augstu morālisko stāvokli tas gan neliecina.

Un pēc šīs „slaveni" gūtās uzvaras tad nu nāk vēl slavenākā

1753. g. L. ģildes vastlāvju sūdzība par latviešu īpašumu konfiscē-

šanu, par pātagu izkāršanu v. t. t, kas ir tiešām žults pilna.

Bet arī tas viss nekā nelīdzēja. Latviešu sūdzības par savam

tiesībām turpinājās, un tajā pašā laikā, kad senātā gāja prāva ar

D. Šteinhaueru, latviešu vīna nesēju, sāls nesēju, liģeru, kaņepāju

kūlēju un važoņu amats izcīna cīņu par kroģēšanas tiesībām. 1751.

gada 3. aprīlī rāte publicē noteikumus par kroģēšanas tiesību ai>

ņemšanu latviešiem un pasludina to par namnieku privilēģiju. Lat-

viešu amati iesniedz plašu sūdzību ģen.-gubernātoram, kurai pie-
vienoti daudzi dokumenti ne tikai par to, ka latvieši līdz šim ne-

traucēti lietojuši šīs tiesības ,bet ari daudzi dokumenti, kas no-

skaidro latviešu agrākās tiesības.

Pusotra mēneša pēc senātarezolūcijas D. Šteinhauera lieta ģen.-
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gubernators publicē savu rezolūciju latviešu kroģēšanas tiesību

lietā, kur apstiprina latviešu kroģēšanas tiesības.

Šai rezolūcijā ģen.-gubernātors starp citu atzīst:

~Aktis pilnīgi noskaidro lietu, jo:

a) pati atbildētāja namniecība apstiprina, ka šajos amatos ne-

uzņem nevienu, kamēr tas nav 6—7 gadus pilsētā bijis par kalpu

pie kāda namnieka, un ja pēdējais, kā arī pātiņa kungs, neuzskata

viņu par cienīgu šim amatam. No tā izriet, ka netikai neviena ne-

cienīga persona, kuras dzīve, spējas un piedzīvojumi amatam nav

pazīstami, amatā netiek uzņemta, bet arī, ka šie ļaudis ir brīvi

cilvēki un nevienam nepieder kā vergi, jo viņi kalpo kur un cik ilgi
tie vēlas un tad iestājas pēc savas patikas amatā.

b) šie amati nav cēlušies jaunākos laikos, bet jau vairāk kā

priekš 300 gadiem, un tā tad daudz agrāk, kā daudzi no tagadējiem
vācu amatiem, un toreiz kā ļaudis, kas varēja iegūt namnieka tiesī-

bas, un kam arī noteikti bija namniekos jāiestājas, ieņēma cienījamu

stāvokli, jo

c) lūdzēju pievienotos (F) liģeru amata vecos stātūtos skaidri

pateikts:

Kurš cilvēks grib iestāties šai amatā par brāli, tam vispirms

jāiegūst namnieka tiesības.

Turpat: nevienu nevar uzņemt amatā un ģildē, ja amats nav

atradis viņu par cienīgu, un ja viņš nav pazīstams pilsētā starp
namniekiem. Ja kāds nevācs pārnāk ar sievu un bērniem no ze-

mēm uz Rīgu dzīvot un pieprasa, lai viņu uzņem ģildē, tad vispirms
tam jāparūpējas, lai viņu uzņem namniekos, un tikai tad to var

uzņemt amatā. Tāpat liģeru statūtos aizrādīts, ka šādi ienā-

cēji jāuzrāda pilsētas kasierim, lai tie tādā kārtā tiktu uzņemti
namniekos.

Tāpat sāls nesēju vecajo 1450. g. statūtos, kas pievienoti

pie lit. V., ir prasīts, ka katram, kas vēlas iestāties šai ama-

tā par brāli, iepriekš jāiegūst namnieka tiesības, un turpat teikts,
ka linu audējus, pirtniekus un asiņu laidējus nedrīkst kā viesus

ģildēs aicināt, ar sodu 5 mārciņas vaska, un turpat sāls nesēju sievas

un meitas nosauktas par kundzēm un jaunkundzēm.

b) Saskaņā ar 1460. gada dokumentu, kas pievienots šeit pie I,
šā gada Dionīsija dienā Rīgas rāte atļāvusi sāls nesēju amatam brī-

vību Sv. Pētera baznīcā celt altāri, kā arī nodibināt vikāriju, kas šo

altāri apkalpos, šo tiesību apstiprina, saskaņā ar pievienoto doku-

mentu pie lit. Z, virsbīskaps Silvestrs 1464, gadā un nodod amatam

patronāta tiesības, ko tas arī lietojis bez kādiem traucējumiem, šai

dokumentā sāls nesēju amata eltermanis atzīmēts kā cienījams un

viņu brālība un ģilde kā godājama.

c) Tāpat arī saskaņā ar dokumentu, kas pievienots pie lit. Aa,

Rīgas rāte piešķir alus nesēju amatam kā īstam lēņu kungam patro-
nāta tiesības par Sv. Laurentija altāri Pētera baznīcā un līdz ar to

arī tiesību pieņemt un atlaist šī altāra svētnieku. 1506. g. to arī

apstiprina virsbīskaps Miķelis (dokumenti pie lit. Bb.) un ieceļ alus

nesēju amatu par altāra pārstāvi un aizbildni Jāņa baznīcā. No visa

tā ir pilnīgi skaidrs, ka lūdzēju amati jau vecos laikos nekādā ziņā
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nav uzskatāmi par vācu namnieku vergiem un kalpiem, bet tie kā

brīvi ļaudis ir ietilpuši godājamās cunftēs un kārtīgos amatos Rīgā,
un viņiem arī ir namnieku tiesības (tomēr ne ar tām priekšrocībām
kā Lielai ģildei un Mazās ģildes vācu amatiem), jo citādi tiem ne-

varēja piešķirt ne kā īstiem lēņu kungiem patronāta tiesības par
svētniekiem un altāri Rīgas galvenajā Pētera baznīcā, ne arī toreizējā
zemes un pilsētas priekšniecība tos tā nevarēja titulēt, kā tas ir no-

ticis augšā minētos dokumentos.

Tam pievienojās vēl tas:

f) ka zināmas brīvības un tiesības, ko neapstrīd arī pretējā

puse, šīs cunftes tiešām kvalificē kā brīvus, kārtīgus amatus un arī

viņu locekļus kā tādus, kas sastāda zināmu, kaut arī ar mazākām tie-

sībām, pilsētas iedzīvotāju daļu.

lepirkšanu no pirmām rokām viņiem nevar apstrīdēt, tiesību

iegūt dzimtīpašumus arī viņiem līdz šim ar likumīgiem līdzekļiem
nevarēja atņemt, pat viņu klaušu darbi, ko tie dara pilsētai, bet ne

atsevišķiem namniekiem, un kurus pretējā puse ar jo lielāku bezkau-

nību nosauc par vergu darbiem, kad pašai namniecībai kara laikā jā-
dara tādi paši darbi. Viss tas un daudz citas lietas, kas tiem pa daļai,
ir kopējas ar namniekiem, bet no kurām ir izslēgti pārējie iedzīvo-

tāji un nevāci, mums rāda, ka tie pieder pie brīvām cunftēm, kurām,

lai tās varētu pastāvēt, ir nepieciešamas zināmas brīvības, kādas

tām arī tiešām ir, un viņus var ar pilnām tiesībām, saskaņā ar vecā-

kām pilsētas privilēģijām, uzskatīt un nosaukt par šādu namnieku

kārtu. Tas viss ir tikpat skaidrs, kā pretējās puses slēdziena nepa-

matotība, kur tā apgalvo, ka šie amati saņemot no namniekiem savu

pārtiku par savu darbu, un tāpēc tos uzskatot par namnieku kalpiem,

jo tad jau arī tāpat varētu spriest par Mazās ģildes amatu locek-

ļiem, kas arī saņem no namniekiem savu pārtiku par pastrādāto dar-

bu, ko tomēr neviens nopietnā prātā nav mēģinājis nekad apgalvot."

Bet arī D. šteinhauers turpina cīņu par savām tiesībām. 1754.

gada 28. novembrī Rīgas rāte saņem sekojošu patenti:

„No Dieva žēlastības mēs, Pēteris, visas Krievijas lielkņazs,

Norvēģijas mantinieks, Silēzijas, Holšteinas, Stormarijas un Dit-

maras hercogs, Oldenburgas grāfs v. t. t.

Ar šo paziņojam, kādā kārtā mēs no savas žēlastības ieceļam

Dāniēlu šteinhaueru par mūsu Silēzijas un Holšteinas komercko-

misāru.

Ar šo un šī raksta spēku mēs dodam un piešķiram viņam minēto

titulu, lai viņš censtos veicināt mūsu labumu un intereses ar lielāku

rūpību un censtos novērst visu ļaunumu un zaudējumus un visāda

ziņā tā dzīvotu, kā tas pieklājas un pienākas lielkņaza Silēzijas un

Holšteinas komerckomisāram un godprātīgam uzticīgam kalpotā-

jam. Un viņam būs šo mūsu žēlīgi dāvināto titulu lietāt, un to mes

visžēlīgi gribam pasargāt un aizkavēt un drošības dēļ pieliekam savu

roku un lielkņaza zīmogu. Dots Sv. Pēterburgā 1754. g. 3./14. no-

vembrī.

(Pēteris)

lielkņazs."
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Šis Pētera raksts Rīgas rātei, liekas, ir bijis tik grūti salasāms,
ka 1754. g. 28. nov. nosūtītais raksts nolasīts rātes sēdē tikai 1775. g.
15. feb. Nicinātais latvietis, kura uzņemšanu Mazajā ģildē uzska-

tīja par nenomazgājamu kauna traipu, staigāja pa Rīgas ielām kā

Pētera 111 komerckomisāra kungs. Līdz ar to arī staltāki pacēlās

Rīgas pārējo latviešu galvas, sevišķi t. s. kā Rīgā to-

reiz sauca latviešus, kas tērpās vācu drēbēs. Bet savu komercko-

misāra titulu šteinhauers centās izlietāt arī tirdzniecībā. Viņš bija

jau Voleru muižas īpašnieks, un abī brāļi sāka plašāki un atklātāki

attīstīt līdz tam laikam zem vāciešu vārda slepeni vadīto tirdznie-

cību. Pēc neilga laika jau šteinhauers saņēma uzaicinājumu iera-

sties tirdzniecības tiesā par tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu.

Viņš šai pavēlei neklausīja un tad saņēma otru uzaicinājumu, turp-
mākas nepaklausības gadījumā piedraudot ar arestu, šteinhauers

par to ziņoja ģenerālgubernatoram, un 1756. g. 19. oktobrī rāte sa-

ņēma ģenerālgubernatora reskriptu, ka šteinhauers atrodas ārpus

rātes jurisdikcijas, un ka nekādus personīgus sodus tā viņam nevar

uzlikt, nerunājot jau par tiem stingrajiem spaidu līdzekļiem un per-

sonīgo arestu, ko tam bija piedraudējusi tirdzniecības tiesa. Visas

šteinhauera lietas izšķiršot turpmāk ģenerālgubernātora kanceleja.

Uz šo ģenerālgubernātora reskriptu rāte nolēma atbildēt, ka

D. šteinhauers neatrodas tiešā valdības dienestā un tamdēļ ir pa-

kļauts rātes jurisdikcijai, un uzdeva paziņot tirdzniecības tiesai, ka

tad, ja šteinhauers nepaMausītu un tiesā neierastos labprātīgi, viņš
jāatved ar varu.

Tirdzniecības tiesas protokolos nav redzams, ka tiešām šis rā-

tes lēmums ticis izpildīts.

Bet kā atbildi uz šo lēmumu rāte saņēma 1756. g. 11. dcc. jū-

stickollēģijas reskriptu, ar ko tika apstiprināts ģenerālgubernātora

rīkojums par D. šteinhauera izņemšanu no rātes jurisdikcijas. Kopā

ar to nolasīja Svenskes 3. decembra vēstuli, ka pats lielkņazs esot

iejaucies šai lietā un pieprasījis jūstickollēģijai spert soļus pret Rī-

gas maģistrātu. Svenskem esot dots padoms šo lietu tālāk neku-

stināt, bet drīzāk meklēt līdzekļus, kā notikušo griezt par labu.

Mēģinājumi kaut kā piekļūt pie Pētera 111 un atcelt lēmumu

par D. Šteinhauera izņemšanu no rātes jurisdikcijas turpinājās bez

sekmēm, un tikai 1761. g. izdodas anullēt šo rīkojumu. Bet tai pašā

gadā arī Dāniēls Šteinhauers mirst 1761. g« 9. janvārī 40 g. 5 mē-

nešus vecs. Apglabā to Jēkaba baznīcā, un rāte vēl pēc nāves tam

atriebjas, neatļaujot to apzvanīt pilsētas baznīcā.

Ar to aiziet no skatuves cilvēks, ar kura vārdu ir saistītas pir-

mās aktīvās latviešu; cīņas Rīgā par namnieku tiesībām. Ka šī cī-

ņa nebija veltīga, rāda jau tas, ka viņš mirst jau kā cara Pētera 111

ķomerckomisārs. Rīgas namnieks nav vairs vienīgais ceļš, kā lat-

viešiem tikt uz augšu.: Un starp Rīgas latviešiem parādās ļaudis,
kas jau sāk meklēt sakarus tieši ar krievu valdību un kas saviem

bērniem dod pamatīgāku izglītību.

Dāniēla Šteinhauera svainis Indriķis Dumpis ir pulka ārsts. No

otras puses ar turības iegūšanu arī beidzas izolācija no vācu sa-

biedrības Rīgā. Šai sabiedrībā jau sāk jukt disciplīna, un ne tikai

sākas draudzēšanās: ar latviešiem, bet arī radošanās. Vācieši lab-
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prāt ieprecas bagāto latviešu namos, un no šī likteņa neizbēga arī

Šteinhaueru ģimene.

Dāniēla Šteinhauera nāve nepārtrauca Jāņa Šteinhauera cīņas
gaitas. Viņš bija tas, kas šo prāvu vadīja un financēja. Ar komerc-

komisāra vārdu tas kārtoja arī savas komercionālās lietas. Sū>

d'zības par Jāni Šteinhaueru; piem., par mežu pirkšanu iet nepār-

traukti» un no šīm aktīm redzams, cik plašā mērā J. Šteinhauers ie-

pircis Vidzemes muižnieku mežus. Bet 1767. gadā senātam atkal

jādarbojas ar Šteinhauera lietām; kur atkal nefigurē pats J. Štein-

hauers, bet Šteinhauera znots Efleins. Šis Efleins ir īsts vācietis,

grāmatvedis, kam ir visas tiesības iestāties namniekul kārtā, un

pret to nebūtu nekad nekādi iebildumi celti, ja tas nebūtu Štein-

hauera znots. Ja Efleinu uzņēmi namniekos, tad Šteinhauera ko-

merciāliem pasākumiem visi ceļi vaļā, un tas var znota vārdā brī-
vi konkurēt ar namniekiem. Rāte atsakās uzņemt Efleinu namnie-

kos, jo tā sieva esot latviete. Bet atbilde, ko tagad Rīgas rāte da-

bū no senāta, nav vairs tāda, kā 1752. gadā Tā ir ļoti skarba» un

Rīgas rātei jādzird 1 senāta pārmetumi par nelikumīgu, nosodāmu un

pat nekrietnu rīcību. Sevišķi nosodāmu senāts atrod L. ģildes un

rātes rīcību Efleina tiesas lietā.

„Zemāko tiesu rezolūcijās skaidri pierādīts, ka ar laulību

sieva bez kādām šaubām, pāriet vīra kārtā, bet ne vīrs sievas, kā tas

arī noteikts kodeka 16. grāmatas 39. lit. 9. un 12. grāmatas 1. lit,
13. p„ un tādēļ arī Lielās ģildes namniecības spriedelēšana par
Efleina sievu; kas nav vis dzimusi verdzībā, bet ir kroņa mastu

šķirotāja Šteinhauera meita, ir ļoti nekrietna (očeņ poročno), un

vēl vairāk nosodāma ir atsauce uz miesnieku 1737. g. sastādītiem

statūtiem, kas nav nekāds likums Lielajai ģildei un pat Mazajai

ģildei, jo šos noteikumus rakstījis amats sev pašam» domājams, lai

nodrošinātu amata atraitnes un meitas.

Bet šiem noteikumiem nav arī likuma spēka, jo pēc paša ma-

ģistrāta un namniecības atzinuma par Policijas noteikumiem 1752.g.

lietā par Dāniēla Šteinhauera neuzņemšanu namnieku kārtā, notei-

kumiem, ko nav apstiprinājusi Augstākā valdība, neesot likuma

spēka, un sevišķi vēl tādēļ, ka tiesu likumu 9. p. noteikts, ka to

nevar saukt par likumu, kas nav dibināts uz, tiesībām un taisnību.

Bet šie statūti, noliekot godīgi un likumīgi dzimušas latvietes vienā

rindā ar ārlaulībā dzimušām un netikumīgām sievietēm, nesaskan

ne ar kādu taisnību. Lielajai ģildei, kam ir tiešām, salīdzinot ar

Mazo ģildi, priekšrocības» šai punktā no pārmetumiem nav jābaidās,

jo maģistrātam ir iespējams aizsargāt viņus no goda, pulgotajiem

un tos sodīt pēc likumiem.

Senāta 1752. g. 25* nov. ukazā nav minēts neviens vārds par

latvietēm, kas nav verdzībā dzimušas, ne arī par latviešu tautu,

bet šis uķazs lemj par vienu Dāniēlu Šteinhaueru, un- lūdzēji bez

kāda pamata grib šo lēmumu vispārināt. Tāpat arī nedrīkst lietot

sūdzībās dažādas cita citai pretrunīgas atsauces, tā Dāniēla Štein-

hauera lietā Rīgas maģistrāts un
namniecībapaši noliedz 1548. gada

Policijas noteikumu spēku, tādēļ ka šiem noteikumiem trūkst mo-

narcha apstiprinājuma, tagad Efleina lietā Lielās ģildes namniecība

uzskata par īstu likumu miesnieku statūtus, kam arī nav monarcha

apstiprinājuma un kas sastādīti tikai 1737. g. Tāpat arī, tā kā Rī-
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gas pilsētas statūtu 2. grāmatas 4. nodaļā nav noteikumu par sievas

tiesību iegūt vīra kārtu, tad to visādā ziņā vajadzētu ņemt no iera-

dumu tiesībām, uz ko Rīgas maģistrāts visādās tiesu lietās mēdz

loti katēgoriski atsaukties, bet šai gadījumā, nepielaižot ģildē nevis

verga, bet brīvi dzimuša kroņa mastu šķirotāja meitu, netikai rī-

kojas pretī vispārējām ieradumu tiesībām, bet arī atsaucas uz tā-

diem piemēriem, kādi šai lietā nepieklātos, un kas paši par sevi go-

dīgā sabiedrībā izliekas ļoti savādi."

Ja vēl 1752. gadā Rīgas vāciešiem bija drusku cerības, ka iz-

dosies latviešus nospiest pie zemes, tad tomēr Dāniēla Šteinhauera

lieta rāda, ka ar godīgiem līdzekļiem latviešiem padarīt nekā ne-

var. Un tas ceļš, uz kuru nogāja Rīgas rāte un ģildes, radīja dezr

organizāciju pašā vācu sabiedrībā, jo ne visi Rīgas vācieši bija iein-

teresēti nacionālā naida kurināšanā, ko ar saviem netaisniem pa-

ņēmieniem darīja sevišķi Lielā ģilde. Un Efleina lieta rāda, ka

šis naids jau nonācis strupceļā, ka Rīgas vadītājas aprindas jau ga-

līgi zaudējušas galvu un ķa tie viduslaiku uzskati, ko pauž L. ģilde

un rāte, pat krievu senātam «izliekas paši par sevi godīgā sabiedrī-

bā ļoti savādi"-

Vācu sabiedrības aktivitāte cīņā pret latviešiem atslābst, kā

katra cīņa, kur nav izredzes uzvarēt, un no otras puses visi tie rā-

tes un ģilžu netaisnie līdzekļi» ko laiž darbā pret latviešiem, tikai

paasina latviešu pretestību;

Jo vairāk uzbrūk Jānim Šteinhaueram, jo vairāk aug viņa po-

pulāritāte kā latviešu, tā arī vācu sabiedrības acīs. Neviens latvie-

tis Rīgā nav baudījis tādu cieņu Rīgas latviešos, kā Šteinhauers, un

sevišķi Jāņos visa latviešu Rīga plūst pie Šteinhauera, lai aplīgotu

veco latviešu patriarchu.
Un J. šteinhauers ar savu sievu Babu Jāņus ceļ vecajā godā,

un no J. Šteinhauera muižām latviešu atdzimušās dziesmas pārnes

uz veco Rīgu, un dienu priekš Jāņu vakara Rīgā noorganizē Zāļu

vakaru, kad Daugavmalā skan latviešu līgo dziesmas un atbalsojas

visā Rīgā. No Šteinhauera laikiem šie latviešu svētki pārvēršas

par Rīgas plašāko karnevālu, kur sāk piedalīties arī' vācu sabiedrī-

ba, un tas pārvēršas par visas Rīgas svētkiem.

Šteinhauera zvaigzne iet arvienu uz augšu. Bet rāte un ģil-
des to uzskata vēl par savu niknāko ienaidnieku, un karagājiens pret
Šteinhaueru turpinājās.

Jānis Šteinhauers tagad jau ir plašu muižu īpašnieks. Zasumui-

žā tas ierīko pirmo Rīgas papīra fabriku, bet Hermelīna muižā ko-

ku zāģētavu un to izmanto kā bazi savai koku tirdzniecībai. Tas

ārkārtīgi uztrauc L, ģildi, jo J. Šteinhauers namnieka tiesības ne-

iegūst līdz savai, nāvei, un ģilde atkal iesāk sūdzību pret J. Štein-

haueru par neatļautu tirgošanos un konfiscē J. Šteinhauera kokus.

Sākās prāva, kas beidzās tikai pēc šteinhauera nāves ar to, ka

rātes vīriem bij jāiet lūgties šteinhauera mantinieku, lai tie izlīgst
ar labu, jo citādi pilsētai par šteinhaueram nodarītiem zaudējumiem
būtu bijis jāsamaksā vairāk kā 80.000 dālderu, kas draudēja galīgi

sagraut Rīgas pilsētas saimniecību.

Šteinhauers bija ieguvis Hermelīna muižu kā bruņniecības
muižu ar visām pivilēģijām, kādas tai bija piešķīris G. Ketlers

1561. gadā, to starpā arī brīvu tirdzniecību.
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Rīgas rāte atkal atkārto savas vecās runas, ka latvieši neesot

pilnīgi brīvi, ka latviešiem neesot tiesības pirkt ne dzimtīpašumu,
ne bruņniecības muižu un, saprotams, arī nav brīv tirgoties, bet šie

vidus laiku uzskati vairs nekur neatrod nekāda atbalsta, un 1779. g.

senāta uzdevumā Rīgas galma
tiesa formulē, ka

„1) Kroņa mastu šķiro-
tājs J. šteinhauers ir pietie-
koši pierādījis, ka viņš ir brī-

vi dzimis vīrs, un ka uz liku-

ma pamata Rīgas pilsētai nav

tiesības uzskatīt viņu par sa-

vu dzimtcilvēku, tomēr to, ka

viņš ir virsnieka dēls un viņa
tēvs zviedru valdības dienestā

kalpojis par karodznieku, viņš
nav pietiekoši pierādījis, un

viņu nevar atzīt par virsnieka

dēlu.

2) Jānim šteinhaueram ir

bijusi tiesība pirkt Hermelīna

muižu, kas mantojuma un pār-
devuma ceļā pārgājusi no vie-

na īpašnieka uz otru un bei-

dzot nonākusi Jāņa šteinhau-

era rokās ar visām privilēģi-

jām, tā, kā to 1561. g. 5. sept.
ordeņa mestrs Gothards Ket-

lers atdevis un dāvinājis brā-

ļiem G. un K. Zībergiem un

W. fon Efernam un ar viņam

piederošo varu atvēlējis šo ga-

balu dzimtā un privātīpašumā

ieņemt, to valdīt, lietot un pa-

turēt un ar to rīkoties pēc vi-

ņu un visu viņu mantinieku

prāta uz mūžīgiem laikiem.

Tāpat šteinhaueram ir biju-
šas tiesības lietot un izmantot

dāvināšanas rakstā minētās

privilēģijas.
Jāņa Šteinhauera kapa akmens

3) Tam arī ir bijušas tiesības pirkt no pirmās rokas baļķus un

kokus, kas vajadzīgi tur celtām zāģu sudmalām.

4) Rīgas rātei jāatmaksā visi zaudējumi, kas J. šteinhaueram

cēlušies ar noliegumu pirkt baļķus no pirmās rokas, sākot ar datu-

mu, kad baļķi sekvestrēti, tāpat arī jāatlīdzina pierādāmie tiesas

izdevumi. Zaudējumi un tiesas izdevumi vispirms jāuzdod un liku-

mīgā kārtā jāpierāda.
Kas attiecas uz pirmā jautājuma izšķiršanu, t. i., vai šteinhau-

ers ir brīvs cilvēks un virsnieka dēls, tad pirmais moments: vai

viņš ir brīvi dzimis cilvēks, ir izšķirts un noskaidrots jau ar šīs

Ķeizariskās galma tiesas 1776. g. 25. aprīļa spriedumu, ko gan rāte
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bez panākumiem mēģināja pārsūdzēt jūstickollēģijā. Kas attiecas

uz otru momentu, t. i., vai šteinhauers ir virsnieka dēls, tad tas ne

ar ko nav pierādīts, un arī pats šteinhauers paziņojis, ka to viņš
nevarot apstiprināt ne ar .ko citu, kā tikai ar personīgo zvērestu,
bet pie šāda zvēresta viņu nevar pielaist, jo saskaņā ar tiesību no-

teikumiem par lieciniekiem, neviens nevar būt sava paša lietā lie-

cinieks.

Otras lietas izšķiršana, t. i., vai šteinhaueram ir tiesības pirkt
muižu un ar muižnieka tiesībām par to valdīt, pamatojas uz seko-

jošiem tiesiskiem motīviem:

a) Katram brīvam cilvēkam ir tiesība iegūt sev likumīgā kārtā

īpašumus, kā kustamus, tā nekustamus, ja tas nav noteikti noliegts
ar likumu.

b) Rāte nevar uzrādīt nevienu tādu likumu, kas neļauj iegūt
brīvi dzimušam cilvēkam tādus nekustamus īpašumus, kāda ir Her-

melīna muiža."

Te par latviešu brīvību skan cauri citas skaņas, jo tie jau ir

Katrīnas liberālie laiki.

Jānis šteinhauers mirst 1779. g. 10. februārī, pēc gada, 1780. g.

13. septembrī, mirst arī viņa sieva Baba Barans. Jāņa šteinhauera

vecākais dēls darbojas Anglijā par brāļu draudzes mācītāju, un

Šteinhauera veikalus pārņem jaunākais dēls Dāniēls, kas Holandē

mācījies par tirgotāju. Tas ir kārtīgs II ģildes tirgotājs, apprec

baronesi un tam nav vairs ne tēva enerģijas, ne popularitātes. Ar

to izbeidzas arī šteinhaueru vīriešu līnija. Turpretim sieviešu līni-

jā šteinhauera pēcnācēju skaits ir ļoti liels, un prāvs daudzums

Rīgas vācu intelliģentu ģimeņu — Bergengrīni, Beizes, Radeki,
Zeidleri un citi ir šteinhauera tiešie pēcnācēji. Kad J. G. Fr. Beize

1865. gadā svin savas zelta kāzas, tas ar sirsnīgiem vārdiem atmi-

nās savu mātes mātes tēvu Jāni šteinhaueru, kas savas zelta kāzas

svinējis 1777. gadā 4. septembrī un kas savu goda dienu atzīmē-

jis ar to, ka visus savus dzimtcilvēkus šai dienā atlaidis brīvus.

Bet tas jau vien ir notikums, kas latviešu vēsturē Jāņa un Ba-

bas šteinhaueru vārdu liek ierakstīt zelta burtiem: pirmie, kas Lat-

vijā atlaida visus dzimtcilvēkus brīvus, bija pašu latviešu cilvēki

Šteinhaueri, un arī šai lietā Jānis šteinhauers pacēlās galvu pārāk

par saviem laika biedriem.

Šteinhaueru un viņu biedru cīņas pavēra vārtus latviešu uzva-

rai. Pats šteinhauers šo uzvaru vairs neredz, bet piecus gadus

pēc viņa nāves, 1784. g. 23. janvārī, Rīgas rāte saņem senā-

ta pavēli par mastu šķirotāju uzņemšanu namniekos. Rāte gan

mēģina protestēt, bet senāts par šo mēģinājumu uzdod sodīt rātes

locekļus ar 10 dālderiem, un Rīgas rāte gandrīz pēc gadu simta ilga

pārtraukuma 1784. g. 20. jūnijā ieraksta namnieku kārtā latviešu

mastu šķirotājus: J. Dammu, N. Bolti, J. Purīti, D. Kalniņu, M.

Grindeli, J. Boju un D. Slavu.

No šo mastu šķirotāju lūguma senātam pievienojam šeit dažas

rindas, kas ir raksturīgas visai latviešu cīņai 18. g. s. simtenī.

„Ir zināms, ka agrāk visu Vidzemi apdzīvoja latvieši, kas no se-

niem laikiem bija brīva tauta, un Vidzemes vēsture stāsta, ka vā-

cieši, kad tie priekš dažiem gadu simteņiem ieradās Vidzemē, ar
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šiem latviešiem, kā zemes iedzīvotājiem, brīvi tirgojušies, daudzi

turpat apmetušies un savā starpā precējušies.
Kad vēlāk vācieši izpletās Vidzemē, tad šie ļaudis, kas apmetās

uz neapstrādātās zemes un tur nodarbojās ar zemkopību, pamazām

ar varu tika padarīti par dzimtcilvēkiem. Tomēr par visiem zemes

iedzīvotājiem nevar teikt, ka tie ir bijuši dzimtcilvēki, un sevišķi

par tiem, kas nodibinātās pilsētās nodarbojās ar tirdzniecību un

amatniecību), un nav nekāda pamata, kādēļ tos varētu uzskatīt par

dzimtcilvēkiem 1. Tikai nacionālais naids un uzpūtība ir tie iemesli,

kādēļ grib apspiest dzimušos vidzemniekus, kas cēlušies no īstiem

agrāķiem zemes iedzīvotājiem. Kad vāciešu skaits vēlāk pieauga,

pilsētām Vidzemē paplašinoties, tie tiešām pilsoniskās darīšanās

aizgāja priekšā zemes iedzīvotājiem, jo tiem sevišķi trūka skolu, bet

tādēļ tie tomēr nav kļuvuši par dzimtcilvēkiem, un būtu ļoti nepa-
reizi un netaisni un arī pret mūsu visžēlīgās monarches domām, ja
šos šejienes pirmiedzīvotājus liktu zemāk nekā vāciešus, kas šeit ir

svešnieki."

18. g. s. otrā pusē Rīgā sākas jau tās šauri ievadītās politikas

sabrukums, kura loloja cerības, ka gluži tāpat kā uz laukiem, izdo-

sies arī pilsētās saņemt ne tikai varu, bet arī visus īpašumus un arī

visus ienākumu avotus šaurās vāciešu grupas rokās. Nebija jau

grūti, sevišķi pēc tam, kad atkrita rūpes par pilsētas aizsargāšanu,
atbīdīt plašākas komūnas aprindas no politiskās dzīves un saņemt

politisko varu vācu privilēģēto kārtu rokās, kā arī tām piesavināties
visas komūnas privilēģijas. Bet mēģinājums sagrābt arī visu nam-

nieku pārtiku, un to laupīt Rīgas pastāvīgiem iedzīvotājiem, nedeva

ne tikai nekādus rezultātus, bet noveda pie asa nacionāla naida un

nacionālām cīņām, kuru sekas mēs jūtam vēl līdz šim laikam.

Cīņā pret latviešiem nāca viena neveiksme pēc otras, latvie-

šu spēks Rīgā auga ar katru dienu, un 1784. gadā latvieši bija jā-

uzņem namniekos; ar krieviem lieta nebija labāka, tie tāpat kā

Dzelzceļa tilts pār Daugavu
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latvieši arvienu vairāk nostiprināja savas pozīcijas Rīgā, un bei-

dzot tā sauktās Rīgas vecās privilēģijas un neatkarība arī kļūst par
fikciju. Tās ir tikai tik tālu spēkā, cik labi Rīgas rātei izdodas pie-

kukuļot vienu otru augstu labvēli, kas 18. g. s. pirmā pusē bija ļoti
iespējams.

18. g. s. otrā pusē, sevišķi Katrīnas II laikā, arī šeit sāk pūst
citi vēji. Krievija pati atradās reformu periodā, kuru mērķis bija
likvidēt viduslaiku atliekas, un Pēterpilī pat nevarēja to iedomāties,
ka kādai pilsētai var būt tādas privilēģijas, kuru priekšā būtu jā-
piekāpjas valsts likumiem: šādas privilēģijas pastāvēja tikai pašu

Rīgas kungu galvās. Rīgai atļāva savas iekšējās lietas kārtot pēc
saviem veciem likumiem un privilēģijām, bet arī šeit Krievijas val-

dība nekavējās parādīt savu varu, tikko tas bija vajadzīgs.
Kad 1765. gadā Rīgā ieveda jaunos tirdzniecības likumus, un

rāte ar ģildēm, pamatojoties uz Rīgas privilēģijām, iesniedza savus

iebildumus pret šo likumu, ģen.-gubernātors Brauns šo iesniegumu
rātes pārstāvju priekšā vienkārši saplēsa gabalos. Ar grūtu sirdi

atgriezās Rīgas delegāti mājā no lielās reformu komisijas sēdēm

Maskavā, kur ne tikai krievu valdības, bet arī sabiedrības noskaņo-
jums pret visādām Baltijas vācu privilēģijām jau izpaudās nepār-

protamā veidā. Un kad 1775. gadā publicē jauno Krievijas pašval-
dību likumu, kas pamatots jau uz vēlēšanu principa, kā arī uz ad-

ministratīvas varas atdalīšanu no tiesu lietām, bija skaidrs, ka jau-
nās pašvaldības kārtības ievešana Rīgā ir tikai laika jautājums.

Traģiskākais visā lietā ir tas, ka pat Rīgas namnieku aprindās
nav vienprātības, un laba vai pat lielākā daļa Rīgas namnieku nav

apmierināti ar veco pilsētas iekārtu. Kad 1785. gadā paziņo, ka

Rīgā ievedīs jauno pilsētas pašvaldību un rāte pūlas, lai uzturētu

spēkā veco kārtību, kaut arī ar zināmiem grozījumiem, tad rātei

pievienojas tikai L. ģilde, bet Mazā ģilde ne tikai atsakās pievieno-
ties lūgumam par vecās iekārtas uzturēšanu, bet nosūta savu dele-

gātu Egeru uz Pēterpili ar lūgumu, lai Rīgā ieved Krievijas paš-
valdību likumus. Beidzot, kad ģen.-gubernātors pieprasa atsauksmi

par jaunās iekārtas ievešanu, abas ģildes nobalso par jauno iekārtu.

Tā tad jauna, vēlēta pašvaldība Rīgā ievesta ne tikai ar rīko-

jumu no augšas, bet ar pašu Rīgas namnieku piekrišanu. Tas bija
vecās kārtu sistēmas sabrukums, un šīs kārtu iestādes kā vācu ie-

stādes vairs arī nekad neizdodas atjaunot.

Jaunās iekārtas ievešanu karsti apsveica Vidzemes un Rīgas
literāti

—
kā Hupels, pa daļai Bērens, Snelis.

Lai parādītu, kā paši vācieši skatījās uz savām kārtu iestādēm,

citējam šeit izvilkumu no rektora Snella raksta: „Līdz šim iedzī-

votāji atradās zem personām, kas savu amatu un varu paturēja visu

mūžu. Viegli iedomāties, kādi varas pārkāpumi no tā radās. Tas

visvairāk bija jūtams tajās kollēģijās, kas savu pastāvēšanu dibi-

nāja uz vecu vecām privilēģijām un tādēļ pašas sevi vēlēja. Veco

aizgājušo locekļu vietā ielika personas no tās pašas ģimenes, vai arī

jauno iecelšanu vadīja personīgi sakari un citi necienīgi motīvi, un

šīs kollēģijas līdzinājās vairāk Atēnu trīsdesmit tiranniem, vai arī

romiešu patriciju varasvīriem. Patmīlība un zems pašlabums bija

tas, kas tos apgaroja un kas tos vadīja viņu darbība. Sabiedrības

labklājība bija tiem svarīga tikai tik daudz, cik tie paši no tā va-
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rēja gūt labumu. Pie apspiešanas un varas darbiem tie ķērās ļoti
bieži un sevišķi tad, kad tiem bija darīšanas ar vājiem un bezspēcī-

giem, un ja tie bija droši, ka augstākā valdība neiejauksies. Tie

bija valsts valstī, kas uzmetās par starpniekiem starp augsto kroni

un pavalstniekiem, ar ko tika traucēta daudzu labu iestāžu un liku-

mu darbība. Pret sev padotiem tie izturējās augstprātīgi un val-

donīgi, augstāko priekšā tie līda četrrāpus. Visļaunākais bija tas,
ka tie tik maziski rūpējās par savu varu un cieņu, ka tos ar nevai-

nīgāko pārskatīšanos varēja apvainot. Par patriotisku tie sauca

to, kas tiem bija patīkams, bet nodevība bija viss tas, kas viņu va-

rai kaut mazākā mērā varēja kaitēt. Kas tiem nepiekrita ar visu

sirdi, tiem to lika manīt katrā gadījumā, tie pat vajāja to bērnus

un bērnu bērnus. Kas pie tiem melnajā grāmatā bija kādreiz ierak-

stīts, tas vairs nevarēja no tās tikt ārā, kamēr vien dzīvoja, tas

nevarēja nevienā prāvā dabūt taisnību. Tie rūpējās tikai, lai savu

varenību un spožumu uzturētu cieņā, un ja tas notiktu likumīgā

kārtā, tad pret to nebūtu ko iebilst. Bet tiem arvienu bija visādi

grēki, un katru iebildumu, katru mazāko likumīgo viņu iedomātās

varas aprobežojumu tie uzņēma kā niknāko apvainojumu, un ķērās
pie viszemākiem līdzekļiem, lai uzturētu savu godību. Un tie ne-

būt nekautrējās ķerties pie apmelošanām un viltojumiem, lai ap-

mierinātu savu nepiesātināmo lepnumu, ja kāds tiem lika manīt, ka

tas viņus par dieviem netur un ka vēl ir valsts augstāka valdība,
kam arī pienākas gods. Pietika, ka šo kungu klātbūtē min ģen.-

gubernātora vai kāda cienījama senātora vārdu, kad jau runātāju

uzskatīja ar aizdomām un ar zīmīgiem skatiem, it kā jautājot: vai

tu arī tici dieviem, kas lielāki par mums? No tā radās nicināma

oligarchija, kas ar gudru valsts vadību nav savienojama, šie ari-

Biržas nama pamatu likšana 1858. g.
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stokrati izturējās ne tikai patvarīgi un nelikumīgi, bet radīja ve-

selu rindu slepenu lietu, no kurām svarīgākā bija sabiedrisko lī-

dzekļu slepena izlietošana un slepenas saites ar Pēterpili. šie ari-

stokrāti bija piesavinājušies sev publisko ienākumu pārvaldīšanu
un to izlietoja, lai iegūtu sev bagātības un nopirktu varenus drau-

gus Pēterpilī. Tie iedzīvojās ne jau tieši ar piesavināšanos, bet pa
tūkstošiem blakus ceļiem un labi izgudrotiem uzņēmumiem, kas it

kā kalpoja sabiedrībai, bet no kuriem labumu guva tikai paši un

viņu ģimenes. Sabiedrībai turpretim cēlās ļoti lieli zaudējumi no

summām, ko izmaksāja sliktajai administrācijai un kas pa dažādiem

blakus ceļiem nonāca augsto administrātoru kabatās. Rēķinus no-

deva slepenai deputācijai, kas to nedrīkstēja izpaust. Noslēpumā

bija jāpaliek kā summām, ko tie bija izdevuši privātiem mērķiem,
tā arī parādi, kas sabiedrībai tika uzkrauti. Tās dāvanas, kas tika

izsniegtas no sabiedriskiem līdzekļiem,prasīja vairāk naudas, kā tie

īpašuma un galvas nodokļi, kas pēc jaunās iekārtas ievešanas iedzī-

votājiem bija jāmaksā augstajam kronim.

Visam tam Katrīna II darīja galu, ievedot jaunu vietniecības

iekārtu, kur tiesnešus un administrāciju vēl uz 3 gadiem, kur tiesu

lietas ir nodalītas no administrātīvājām, kur atklātība valda visās

lietās un rēķinus kontrolē kamerālvalde."

Tik tālu Snells. šis apraksts rāda, ka ne tikai latviešiem bija

jāizbauda valdītājas kliķes varmācība, bet tā arī bija uzmetusies

par kakla kungu visai vācu sabiedrībai un vajāja katru, kas šai

kliķei iedrošinājās pretim runāt, vai kas iedrošinājās atbalstīt krie-

vu valdības nodomus.

Šis kliķes gars noveda arī pie tā, ka tai momentā, kad vācu

sabiedrībai vajadzēja uzstāties kā vienam vīram par veco kārtību

un par savu kārtu sistēmu, tad izrādījās, ka vācu iekšējā disciplīna
ir galīgi sabrukusi un vācu sabiedrība ir laimīga tikt vaļā no saviem

kakla kungiem. Pat vecās rātes lielākais aizstāvis Neuendāls arī

atzīmē, ka rātei katru dienu ar sašutumu bijis jāredz, kā ļaunprā-

tīgie iedzīvotāji skrienot pie advokātiem, prokuroriem, gubernāto-
riem un tiem iesniedzot melīgus lūgumus par netaisnībām un ap-

spiešanām un ka rātes locekļiem bijis jācīnās kā pret bangojošu

jūru. Bijis jau paredzams, ka sliktākā namnieku daļa balsos par

jauno kārtību. Bet visskaļāk par to klieguši amatnieķi. Cenšanās

tikt par rātskungiem, amata kungiem v. t. t. tos padarījusi galīgi

aklus, un tie jaunajā kārtībā atraduši visu to, ko viņu dullais prāts

bija vēlējies. Kāds galdnieks Egers sevišķi centies veco kārtību

nomelnot, kādēļ arī ticis par amatu kungu. Vietējos tirgotājus,
kuru labākā daļa šo projektu atrada par nederīgu, ģildes sēdē pār-

steidza, tā no draudiem arī bija zaudējusi galvu un arī šeit kaba-

listi nebūt nebija klusi, un tā Rīga pieņēma jauno kārtību.

šī Neuendāla liecība vēl konkrētāki rāda sabrukumu, kas bija

iestājies vācu namnieku sabiedrībā.

Tā vecā kārtu iekārta 1786. g. mirst no vecuma nespēka.
Jaunās iekārtas ievešana Rīgā norisinājās sekojošā kārtā.

1775. gadā Katrīna II publicē likumu par pašvaldību iekārtu.

Visa valsts tika sadalīta vietniecībās, kur katra apgabala priekš-

galā stāvēja vietniecības valdība. Zem tās atradās guberņas ma-

ģistrāts, kam bija padoti atsevišķu pilsētu maģistrāti. Šie maģi-
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strāti pastāv no vēlētām personām. Jauno iekārtu ieved pamazām.
Tikai 1783. gada 3. jūlijā parādās rīkojums par vietniecības ieveša-

nu jaunajā Rīgas guberņā. Tomēr šoreiz šis rīkojums neskar vēl

pilsētas, kur paliek viņu vecā iekārta. Taču arī pilsētas jau piedalās

jaunā guberņas maģistrāta locekļu un jauno tiesnešu vēlēšanās.

Rīgā vēlēšanās notiek 1783. gada 6. oktobrī, šais vēlēšanās pieda-
lās nevis visi pilsētas iedzīvotāji, bet tikai 40 L. ģildes, 30 Mazās

ģildes vecaji un vēl 40 L ģildes locekļi. Tie nu ievēl divus tiesas

piesēdētājus un sešus guberņas maģistrāta locekļus.

Tomēr jau šīs vēlēšanas rada nopietnus konfliktus ģildēs. le-

vēlētie tiesneši bija rātes locekļi. Ģen.-gubernātors paziņo, ka tie-

sas locekļa un rātes locekļa amats nav savienojams, un tiesneši jā-
vēl no jauna. Bet jaunās vēlēšanās demonstrātīvi nepiedalās ne-

viens no Mazās ģildes locekļiem, atsūtot piedalīšanās vietā protestu,
ka pirmās vēlēšanās nav pielaisti ballotēties Mazās ģildes locekļi,
kam pēc likuma tādas pašas tiesības būt par tiesnešiem, kā L. ģil-
des locekļiem. Lielās ģildes locekļi turpretim katēgoriski tam pre-

tojas: likumā esot teikts, ka kandidātiem jābūt tirgotājiem un

namniekiem, t. i. tiem vajaga būt ir tirgotājiem, ir namniekiem, un

tādi esot tikai L. ģildes locekļi. Bet konflikti notiek arī pašā L. ģil-

dē. Lielās ģildes locekļi atsakās stāties pie kārtējām vēlēšanām,
kamēr ievēlētie guberņas maģistrāta locekļi, kas tagad skaitās 10.

klases ierēdņi, nav nolikuši savas ģildes vecajo pilnvaras un izstāju-
šies no vecajo sola. Strīds ilgst vairākas nedēļas, un rezultātā jau-

najiem ierēdņiem jāatstāj vecajo sols.

Tad ir saprotams arī, kas notiek pēc tam, kad 1785. g. 21. ap-

Rīgas degšana 1812. g.
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rīlī publicē jaunos pilsētas noteikumus un pieprasa par tiem ģilžu
atsauksmes un ko apraksta Neuendāls. Vecajai rātei 1786. g. uz-

dod sagatavot vēlētāju sarakstus un tā paša gada 22, oktobrī jau

stājas pie Rīgas pilsētas galvas vēlēšanām.

Vēlēšanas izdara pilsētas komūna, kur tagad ieiet visi tie,
kas vecāki par 25 gadiem un kas maksā kroņa nodokļus vairāk par

50 rubļiem. Vēlētāju aprindas ir ļoti šauras, jo augstais cenzs iz-

slēdz no vēlētājiem pat amatniekus, kas apvienoti cunftēs. Bet

vēlētāji nav aprobežoti ne ar reliģijas, ne tautības cenzu, vēlēšanās

var piedalīties visi, izņemot žīdus. Un pirmo reiz Rīgas likteņu

noteicējos sēž ne tikai vācieši, bet arī krievi un latvieši, kam tesība

ne tikai vēlēt, bet arī kandidēt uz pilsētas galvas, birģermeistaru

un citiem pilsētas amatiem.

Lielā ģilde likvidēta, viņas vietā ir stājušās trīs tirgotāju ģil-

des, kas sadalās pēc kapitāliem, no kuriem tie maksā nodokļus, šais

ģildēs jāuzņem katrs tirgotājs neatkarīgi no tautības, un tādējādi

noslēgtās L. ģildes vietā, kas bija tīra vācu iestāde, mēs tagad jau

sastopam trīs tirgotāju ģildes, kur bez vāciešiem ir stipri lieks pro-

cents krievu un latviešu. Pilsētas galvas un birģermeistaru vēlē-

šanās piedalās tikai pirmās un otrās ģildes tirgotāji, jo tikai tie

pilda cenza noteikumus. 1786. g. 12. oktobrī Rīgā pirmo reiz vēl

pilsētas galvu. Jau pulksten astoņos rītā vēlētāji sapulcējas L. ģil-
dē. Sapulcē uzaicināti piedalīties guberņas maģistrāta un tiesas lo-

cekļi, pilsētas maģistrāta locekļi, kā arī vēlētāji, kas sagrupēti pēc

viņu maksājamiem nodokļiem .
Kad pulksten deviņos vēlētāji ir

salasījušies, rezidējošais birģermeistars šīks, kopā ar amatu virs-

kungu Ulrichenu un ģilžu eltermaņiem J. Strauchu un J. H. Beku

dodas pie gubernātora Bekļešova. Tas viņu pavadībā ierodas sa-

pulcē un apsveic vēlētājus, aizrādot viņiem vēlēšanu nozīmi un gai-
tu. Tad virssekretārs Stevers nolasa valdības pavēli, un sākas

vēlēšanas.

Vēlētāji sasēžas divās rindās pēc maksājamo nodokļu lieluma,

viņiem izdala bumbiņas, četri pilsētas kalpotāji apstaigā rindas

un katrs vēlētājs iemet aizsegtā urnā ar divām nodaļām savu bum-

biņu. Bumbiņas saskaita virssekretārs un paziņo rezultātus.

Pavisam ballotējas 119 personas, t. i. visi vēlētāji. No tiem

gan visi nav sapulcē ieradušies, un vēlētāji pavisam nodevuši 90

līdz 99 balsis.

No visiem kandidātiem tikai viens eltermanis Indriķis Strauchs
dabū balsu vairākumu: par to nodotas 65 balsis, pretim 34.

No pārējiem visvairāk balsu dabū rātskungs D. Bētfīrs —47

par, 51 pret, Melngalvju vecākais M. Fišers 38 par, 61 pret, gu-

berņas maģistrāta asesors P. H. Blankenhagens 36 par, 57 pret.

Melngalvju vecākais Z. Strauchs 37 par, 57 pret, guberņas maģi-
strāta asesors J. F. šrēders 35 par, 64 pret, vecākais B. Klaco 33

par, 59 pret, vecākais A. G. Zengbušs 31 par, 67 pret, vecākais M.

U. Portens 29 par, 70 pret, eltermanis Chr. C. Rāve 28 par, 65 pret.

Pārējie dabū maz balsu.

Pēc vēlēšanas birģermeistars šīks paziņo, ka par pilsētas galvu
ievēlēts eltermanis Indriķis Strauchs un novēl tam sekmes jaunajā
atbildīgajā darbā.

1787. gada 4. janvārī turpinājās jaunas pašvaldības locekļu vē-
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lēšanas; un tie paši vēlētāji, t. i. tie, kas maksā nodokļus vairāk kā

piecdesmit rubļu, ievēl 12 rātes locekļus: D. Bētfīru, J. Fr. Vilpertu,
A. G. Zengbušu, Fr. A. Ramu, Chr. šeimani, J. H. Ēlersu, S. H.

Krūzi, M. U. Portenu, A. W. Barclav dc Tolly, P. Panderu, Chr.
Bredšneideru .

5. janvāri par diviem birģermeistariem ievēl J. Fr. Vilpertu un

D. Bētfīru, bet viņu vietā par rātes locekļiem J. H. Bēnki un Z.

Strauchu.

Par guberņas maģistrāta asistentiem ievēl T. Cukerbekeru,
J. Fr. šrederu, L. Grāvi, E. W. Albersu, A. Rolofu un G. Falku, no

kuriem pieci iepriekšējie ir jau guberņas maģistrāta asesori.

Par tiesu asesoriem ievēl līdzšinējos tiesas asesorus C. Vevelu

un Chr. Fr. Blūmentalu.

Rātslocekļu vēlēšanās piedalās 104 pirmās ģildes un 43 otrās

ģildes locekļi.
Otrās pilsētas pašvaldības vēlēšanas notiek 1790. g. 2,, 3., 4. un

5. janvārī.
Pilsētas galvas vēlēšanās piedalās 187 vēlētāji, kas arī visi

ballotējas. Balsojot vienādu balsu skaitu dabū Bētfīrs un A. G.

Zengbušs: katrs dabū 104 balsis par un 59 pret. Bijušo pilsētas gal-

vu Ind. Strauchu izbalso, un tas dabū 65 balsis par un 99 balsis pret.

Pārbalsojot par pilsētas galvu ievēl D. Bētfīru ar 93 pret 61, un

Zengbušs dabū 81 balsis par un 70 pret. Tomēr pēc neilga laika

ievēlētais jaunais pilsētas galva Bētfīrs iesniedz lūgumu viņu sli-

mības dēļ nolšī amata atbrīvot.

Nākošā dienā notiek rātes locekļu vēlēšanas, un par rātes lo-

cekļiem ievēl A. N. Barclav dc Tolly, J. H. Elersu, Chr. Bredšnei-

deru, S. H. Krūzi, Chr. C. Rāvi, Chr. D. Grošopu, G. Chr, Šeimani,
A. G. Martensu; X., G< Drezdeni, C. Fr. Neuenkirchenu. Kandidātos

paliek J. P. Krēgers, D, Bruno, G, J, Berners, A. Krēgers, L. V. Jo-

zefi, D. Vīkens, X.. Chr. Stēvers un citi.

1790. g. 5. janvārī vēl trīs birģermeistarus; No agrākiem bir-

ģermeistariem ievēl ar 106 balsīm par un 10 pret Kr. Hibenetu, otru

birģermeistaru Fr.. A. Rammu izballotē, un tas dabū 52 par, 66 pret.
Par pārējiem birģermeistariem ievēl Chr. C. Rāvi un A. V. Barclay
dc Tolly.

Par guberņas maģistrāta asesoriem ievēl vecos: L. Grāvi,
G. Falku, J. Fr. Vilpertu un no jauna bijušo birģermeistaru Fr. A.

Rammu un rātes locekļus S. H. Krūzi un G. Chr. Šeimani, pēdējie
divi gan nedabū balsu vairākumu.

Par tiesas piesēdētājiem ievēl, A. G.< Zengbušu un J. Fr. Vil-

pertu.
Pats par sevi saprotams, ka ievēlētie nāk no bijušās Lielās

ģildes aprindām. Bet lielākā dala veco rātes locekļu un birģermei-
staru atsakās ballolēties, jo uzskata to sev par negodu, un pirmais
pilsētas valdes sastāvs iznāk gandrīz pilnīgi jauns. Jaunapersona
Rīgas pilsētas dzīvē ir jaunais pilsētas galva Indriķis Strauchs.

J. Strauchs kā spējīgs cilvēks izceļas taisni juku laikos 1784. gadā,
un īsā laikā top par L. ģildes dokmani un vēlāk par eltermaņi. Tas

ir spējīgs, apdāvināts un enerģisks cilvēks, kas pats mācījies tirdz-

niecību Holandē, kur ari kļuvis par karstu Voltēra piekritēju, un

vispārīgi ir viens no izglītotākiem Rīgas tirgotājiem. Kā izglītots
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cilvēks, kas labi pārzina arī Eiropas kultūru, tas tomēr ne katrreiz

var piekrist vācu valdītājas kliķes domām, un bieži viņa simpātijas

nosveras krievu administrācijas pusē. Gubernātoram Bekļešovam,

kas vadīja reformas Rīgā, tas bija neatsverams padomnieks un līdz-

strādnieks, un darbs, ko viņš veicis Rīgas pašvaldībā savu trīs gadu

laikā, ir tiešām apbrīnojams. Visu pašvaldības mēehanismu vaja-

dzēja ievadīt jaunās sliedēs, visas vecās iestādes vajadzēja pārņemt,

nerunājot jau par to, ka daudzās vietās bija jāatduras uz veciem

aizspriedumiem. Darba smagums visumā gulās uz pilsētas galvu,
kam arī normālā laikā bija uzkrauts tikdaudz pienākumu, ka tos

grūti bija veikt, bet Straucham bez tam bija jāveic visi organizāci-

jas darbi. Strauchs bez tam savā darbā bija ļoti korrekts un, pār-

ņemot dažādas pilsētas nozares, tas centās pardaudz dziļi neieska-

nodot pilsētas saimniecību ar pedantisku sīkumainību un šī kliķe
kungiem. Bet gluži pretēji ar Strauchu apgājās tad, kad vācu kliķe

Strauchu gāza no amata, un viņa pēcnācējs no tā jau pieprasīja

nodot pilsētas 1saimniecību ar pedantisku sīkmanību un šī kliķe

nekautrējās nomelnot Strauchu, lai gan bija spiesti atzīt, ka

Strauchs bijis absolūti godīgs, tikai Strauchs nemācējis cienīt un

glabāt vecās vācu tradicijas, un tas ir Straucha noziegums, ko vā-

cieši viņam nevarēja piedot, un kādēļ arī Strauchs bija jādabū pie
malas. Zināma loma šai lietā bija arī tam, ka Strauchs bija lat-

viešu dzimuma, un arī šai ziņā tas nebija pilnīgi pašu cilvēks.

Otrās vēlēšanās vecā rātes partija bija jau atjēgusies un turp-
māk tādi ļaudis kā Strauchs — vairs nebija ciešami, un nāko-

šie pilsētas galvas Bētfīrs un Zengbušs jau ir pašu ļaudis, un tiem

vairs nav jāiet jauni ceļi, jo organizatoriskos darbus Strauchs jau

ir veicis. Pilsētas saimniecības kārtošanai tie var piegriezt daudz

vairāk vērības, un viņu darbs pilsētas pašvaldībā ir sekmīgs, jo

pilsētas saimniecības vadība atrodas plašu aprindu vēlētas sešbal-

sīgas domes rokās.

Pilsētas svarīgākais pašvaldības orgāns ir tā sauktā sešbalsīgā
dome, kas aizstāj veco rāti. Tās sastāvs ir stipri raibs, un tur ieiet

pilsētas kārtu pārstāvji, pa vienam no katras kārtas.

Šīs dažādās pilsētas kārtas ir: 1) īstie pilsētas iedzīvotāji, kam

pilsētā pieder nami un zemes, 2) triju tirdzniecības ģilžu locekļi, 3)
cunftu piederīgie, 4) viesi, kas pieder pie ārzemēm vai citām piV

sētām, 5) godājami pilsoņi, kā literāti, baņķieri, v. c, 6) sīkpil-

soņi, kur piederēja tie, kas neietilpa pilsētas namniekos, kam pie-

derēja nekustami īpašumi, bet nebija tiesības iestāties ģildēs. Kat-

ra no šīm kārtām deva vienu sešbalsīgās domes locekli. Sešbalsīgās
domes locekļus vēlēja uz trim gadiem. Uz tikpat gadiem vēlēja vis-

pārējās domes locekļus no šīm pašām kārtām. Šai vispārējā domē

iegāja pieci pārstāvji no pirmās kārtas, t. i. pa vienam no katra pil-
sētas rajona, trīs pārstāvji no tirgotāju ģildēm, t. i. pa vienam no

katras ģildes; no trešās klases pārstāvju skaits nebija noteikts, jo
katra cunfte sūtīja vienu pārstāvi; viesu klase bija sadalīta piecās

tautībās, no kurām katra varēja sūtīt savu pārstāvi; goda pilsoņi
bija sadalīti septiņās klasēs, un no katras varēja nākt pārstāvis,
ja tajā bija pieci cilvēki; beidzot sīkpilsoņi, deva piecus pārstāvjus,

pa vienam no katra rajona.
Šis vispārējās domes sastāvs bija diezgan raibs, bet nozīme tai

bija maza, un viņas galvenais uzdevums bija sešvīru domes vēlēša-
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nas, kas kā šīs vispārējās domes pārstāvji bija svarīgākais un notei-

cējs pilsētas administratīvais orgāns, kas atradās guberņas maģi-
strāta pārraudzībā, un viņas budžetus un pārskatus apstiprināja ka-

mērālvalde.

Sešbalsīgā dome pārzināja tikai saimnieciskās un administratī-

vās lietas, turpretim tiesu lietas bija nodotas tāpat uz trīs gadiem vē-

lētu 12 rāteskungu rokās, kas sadalījās soģa, zemes soģa, tirdznie-

cības un ķemerejas tiesā. Bez tam katrā pilsētas rajonā pastāvēja
katru gadu vēlamas mutvārdu tiesas, kuru lēmumus varēja pārsū-
dzēt augstākām tiesām.

Arī policijai bija sava atsevišķa administrācija, un bāriņu tiesa

bija tieši padota guberņas maģistrātam.

Ja pilsētas galvas, birģermeistaru un rātskungu vēlēšanās jau

1790. gadā rātes partija var ievēlēt savus ļaudis, tad to nebūt nevar

teikt par vispārējo domi, sešbalsīgo domi un rajonu vēlēšanām.

Amatnieki par amata kungu ievēl to pašu galdnieku Egeru, kas

brauca uz Pēterpili gādāt* lai Rīgā ieved jauno kārtību. Sešbalsīgā
domē sēdēja ne tikai pašu vāciešu opozīcija, bet arī krievi,

un tā tad saimnieciskā laukā nevarēja vairs nodarboties ar

kliķes politiku, bet bija jārūpējas par visas pilsētas vajadzībām.
Bet visbēdīgāki bija ar rajona vēlēšanām. Rīga bija sadalīta

Rīgas vaļņu nojaukšana
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piecos rajonos: iekšpilsētā bija divi rajoni, priekšpilsētā divi un

Pārdaugavā viens. Priekšpilsētās vēlēšanu tiesības baudīja arī tre-

šās ģildes tirgotāji un namu īpašnieki. Un to izmantoja savā labā

krievi un latvieši, lai pārņemtu šo rajonu vadību savās rokās. Otrā

priekšpilsētas iecirknī vadību pārņem krievi, un Pārdaugavu savā

rīcībā latvieši, kas tur ir lielā pārsvarā.

1796. gadā Pārdaugavā rajona vecākais ir galma padomnieks
A. Muiželis, iedzīvotāju delegāts ir M. Muiželis un rajona tiesas

priekšsēdis ir Sīmanis Raņķis. Kādās agrākās vēlēšanās par poli-

cijas leitenantu ievēl Riekstiņu.

Tas, ka latvieši saņēmuši veselu pilsētas rajonu savās rokās,
vācu partijai nebūt nebija patīkami. Tāpat arī latviešu un krievu

lielais ieplūdums tirgotāju ģildēs modināja lielas bažas vācu aprin-

dās. Un nu sākās žēlošanās, ka visādi bezbikši tagad lienot pilsētas

pārvaldē, ka neesot vairs nekādas paklausības, un latvieši ķļūstot

arvienu augstprātīgāki.
Kad tronī nāk Pauls I, tad pieliek visas pūles, lai likvidētu šo

jauno kārtību, kas sāk graut vecās vācu varas pamatus Rīgā, tad

tiek laisti darbā visi līdzekļi, lai panāktu vecās kārtības atjauno-
šanu. Tas arī izdodas, jo Pauls I ar lielāko prieku grauj savas lie-

lās mātes reformas. Un 1796. gadā Pauls I atjauno veco kārtu val-

dības sistēmu Rīgā. Tomēr jāšaubās, vai šī lieta tik nejauši noti-

kusi, kā to stāsta vācu vēsturnieki, jo Paula I tuvākās aprindās ne-

trūka Baltijas muižnieku, kas vēlāk arī Paulu I nogalināja.

Vietniecības laikmets un ar to saistītā 1785, g. pilsētas notei-

kumu ievešana radikāli pārveidoja visu Rīgas sabiedrisko iekārtu.

Svarīgākais bija jau tas, ka tika likvidēta atsevišķa pilsētas
valdinieku kārta — rāte, kas papildinājās ar kooptāciju, un tika

ievesta pilsētas pašvaldība, kuras vēlēšanās jau piedalījās stipri

plašas iedzīvotāju aprindas, bez tautību un ticību atšķirības.

Tāpat arī liķvidējās abas pārējās kārtas: abas ģildes. Abi ģilžu
nami kā komunāli nami pāriet pilsētas pašvaldības īpašumā, un

L. ģildes namu nodod sešbalsīgās domes rīcībā.

Bet kopā ar šo kārtu likvidāciju atkrīt arī tirdzniecības mono-

pols, ko Rīgā bija piesavinājušies tie vācu tirgotāji, kas bija apvie-
noti L. ģildē, Tirgotāju trīs ģildēs varēja pierakstīties katrs, kas

nodarbojās ar tirdzniecību, un pat sīkpilsoņiem bija atļauts atvērt

mazas pārdotavas un dzertuves.

Tāpat tas bija ar amatniekiem. Cunftes palika, bet cunftēs par

mācekļiem varēja uzņemt katru, neskatoties uz tautību un dzimu-

mu. Bez tam amatniekiem bija atvēlēts arī ārpus cunftēm ar savu

roku darbu sev pelnīt pārtiku. Tāpat arī amatniekiem bija atļauts

tirgoties.
Šie noteikumi sevišķi stipri uzlaboja latviešu un krievu stār

vokli Rīgā, un tie arī nekavējās izmantot jauno likumu savā labā.

Tirgotāju ģildēs mēs sastapām' labu skaitu latviešu, bet vēl

vairāk latviešu izmantoja atvēli atvērt mazas pārdotavas un brīvi

nodarboties ar amatu,

Kad nu atceļ 1785. g. pilsētas noteikumus un atjauno veco kārtu

sistēmu, sākas mēģinājumi atsist latviešu uzmākšanos un tos no-

vest agrākajā stāvoklī. Tomēr sīvajās gadusimtu cīņās latvieši bija

paraduši no reiz iekarotām pozīcijām neatkāpties ne soli. Un tādēļ
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tikko rāte atgūst savu veco varu; latvieši iesāk savas sūdzībās se-

nātā un tas notiek tajā pašā laikā, kad pārējie Rīgas iedzīvotāji

neuzdrošinājās pacelt savu balsi, jo gaviles par lielo monarchu, kas

tik lieliski pakalpojis vācu lietai un kas pirmā laikā ir ļoti lielas,
sāk jau mazināties, kad Rīgā Pauls I slēdz visus klubus, sagraujot
Rīgas sabiedrisko dzīvi.

Turpretim latvieši ar labām sekmēm turpina savu cīņu par
namnieku tiesībām Rīgā. Arī Rīgā ir bijis tāds pats Paula I

1798. g. ukazs par brīvo ļaužu uzrakstīšanu kā Kurzemē, kas deva

tiesību pierakstīties tādā kārtā, kādu tie izvēlas, ar ko daudzi Kur-

zemes latvieši ieguva ne tikai brīvību, bet arī namnieku tiesības.

Tikai Jelgavā tiešām atļāva šiem brīviem ļaudīm ierakstīties nam-

niekos; Rīgā turpretim latviešiem bija jāpaliek sīkpilsoņu kārtā, jo
rātes un vācu pretestība bija vēl ļoti liela. Bet tomēr atsevišķiem

latviešiem, sevišķi tiem, kas pieraķstījās tirgotāju ģildēs, namnieku

tiesības vairs neliedza, un jo tālāk nāca, jo aprobežojumi kļuva
mazāki. Kad paiet 19. g. s. divdesmitie gadi, tad latviešus jau uz-

ņem namniekos labprāt, bet gan tikai tos, par kuriem ir pārliecība,
ka tie iekļausies vācu sabiedrībā un pārvācosies.

19. g. s. sākums tomēr vēl paiet sīvās latviešu amatu cīņās par
namnieku tiesībām, un šīs cīņas sevišķi raksturo sūdzība, ko 1804. g.
iesniedz četri latviešu amati — 1803. g. 21. martā ieceltai komi-

sijai:

„1. Lūdzēju senči jau 1158. gadā bija šīs vietas' senie iedzīvo-

tāji, no lībju (18vu) tautas, kas bija brīvi ļaudis un no* kuriem da-

būjusi savu vārdu visa province, kā arī atsevišķas muižnieķu ciltis.

Šīs vietas nosaukums, ķur atrodas pilsēta ar visām priekšpilsētām,

savu nosaukumu cēlies no rijas. Daudzi rakstnieki, kā arī Vidzemes

chronika stāsta, ka brēmiešu kuģis, kas no vētras glābdamies Dau-

III. Rīgas pilsētas ģimnazija
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gavā ienācis priekš 645 gadiem, šo zemi atklājis un uzsācis šeit

tirdzniecību pret tiem zemes produktiem, ko ražoja vietējie

lībieši, Nebūdami pazīstami ar ārzemju tirdzniecību un ne-

zinādami svešas valodas, šejienes pirmiedzīvotāji apmierinājās ar

to, ka tie kā ienācēju tirgotāju aģenti piesavinājās tirdzniecības

zināšanas. Ar vietējo uzticīgo izturēšanos pret svešajiem, arī pēc
vēlāk notikušās pilsētas uzcelšanas un brīvprātīgo piedalīšanās pil-
sētas aizstāvēšanā, brīvie lībieši, ieguva tādu uzticību un cienību,
kāda brīvai tautai pienākas.

Atzīmējot šo lībiešu izturēšanos 1220. gadā, bīskapa Alberta

laikā ierīko vēl tagad pastāvošo zvejnieku amatu un tam izsniedz

privilēģijas, kūpam vēlāk pievienojās citi amati, un daļa no tiem

vēl tagad pastāv un kas rūpējas par tirdzniecības drošību un ērtī-

bām, to starpā tagadējie četri sāls nesēju, līģeru, kaņepāju kūlēju

un vīna nesēju amati. Tiem jau 1450. gadā atjaunotas vecās šragas
un privilēģijas un šais privilēģijās un šragās ir pamatoti noteikts,
ka katram, kas šais amatos grib iestāties, vispirms jāiegūst nam-

nieka tiesības. 1460. gada Dionisija dienā sāls nesēju eltermaņi
Mārtiņu Sarapelli un vecākos Pēteri Lībieti un Miķeli no Ādažiem

ieceļ par pilsētas Pētera baznīcas pērminderiem, un viņiem, kā arī

visam amatam piešķir tiesības vēlēt šīs baznīcas: priesterus, ko vē-

lāk 1664. gadā apstiprina virsbīskaps Silvestrs.

Nevar šaubīties, ka šīs privilēģijas, tāpat kā pārējās citas pri-

vilēģijas ir apstiprinātas, pārejot no viena valdnieka uz otru.

Privilēģijas, kas pie apstiprināšanas nav atsviestas, pieder pie

pilsētas un viņas iedzīvotāju priekšrocībām, un neviena iestāde

nevar par tām šaubīties un nevienam arī nav tiesības spriest par
kādas privilēģijas derīgumu vai nederīgumu, kā vienīgi tikai ķei-
zara majestātei. Tāpat arī neviens bezpartējisks spriedējs nevarēs

apgalvot, ka šo amatu darbības veids un viņu dokumentiem apsti-

prinātā izcelšanās saturētu kaut ko, kas kaitētu šo amatu slavai.

Arī pārējie Rīgas iedzīvotāji — tirgotāji un amatnieki nav ti-

kai vācieši, bet tur ir zviedri, poļi, čechi, košubi, normāņi, angļi un

daudzas citas tautas, kas, ja arī tās ir vācieši, tomēr tie ir sveš-

nieki, kam nedrīkst būt neķādas priekšrocības priekš brīviem zemes

pirmiedzīvotājiem.
Vēlāk lībiešus sauc par latviešiem, bet pašu provinci vēl tagad

sauc par līvu zemi (Livland). Bez tam latvieši nav vis gājuši pie
svešniekiem, bet svešnieki pie viņiem, un vietējiem Vidzemes pirm-
iedzīvotājiem ir neapšaubāmi lielākas tiesības, kā svešniekiem, kas

pār tiem ir uzkundzējušies.
Valoda nerada nekādu starpību starp ļaudīm, un ar veselu

prātu to nemaz nevar saprast, kā brīvus cilvēkus viņu pašu dzim-

tenē var padarīt zemākus tādēļ, ka tie runā citā valodā, kā svešie

ienācēji!
Tomēr Rīgas oficiālos aktos nerimst apgalvot, ka mūsu brīvie

amatu locekļi esot pa daļai patrimonālo muižu izbēgušie zemnieki,
pa daļai brīvlaistie. Šie apgalvojumi ir jau savā laikā atspēkoti, un

viņu nepamatotība ir pilnīgi skaidra tādēļ, ka lībieši šeit dzīvoja

priekš 12. gadu simteņa, kad ne par pilsētu, ne pilsētas rāti, ne pil-
sētas muižām nevarēja būt ne runas.

Tagad amata locekļi ne tikai runā un raksta vāciski, bet māca

saviem bērniem arī augstas gudrības, tā ka tiem arī izglītības ne-
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trūkst, un tādēļ arī daudzi šo amatu locekļu dēli ar saviem nopel-
niem pie augstām goda vietām tikuši ne tikai valsts militārā un

civilā dienestā, bet arī, tikko radās iespēja, kļuvuši par pārtiku-
šiem un spējīgiem tirgotājiem, ko tiem atļāva 1785. gada visaug-
stāki apstiprinātie pilsētas noteikumi.

Bet tieši te slēpjas iemesls, kādēļ cenšas vietējos no lībiešiem

cēlušos iedzīvotājus apspiest, lai tiem nerastos iespēja parādīt savus

talantus un neļautu baudīt savus darba augļus.
Lai šo plānu izvestu bez pašu amatu ziņas, rāte griežas ar lū-

gumu amata locekļus atsvabināt no kroņa nodevām, jo šie amati

kalpo tirdzniecībai. Šo nevainīgo lūgumu senāts 1783. gada 23. okt.

ievēroja. Bet mūs pēc tam apgrūtināja ar sevišķi smagiem pienā-
kumiem, kas nekādā sakarā nav ar mūsu amata pienākumiem, bet

kas ir pretim katrai taisnībai un veselam cilvēka prātam, Šādus

mums atsevišķi uzliktos pienākumus, par kuru pildīšanu mums jā-
maksā speciāli pieņemtiem cilvēkiem, mums nevar uzlikt neviena

cita priekšniecība, kā tikai pats valdnieks, bet tas ir pardaudz
taisnīgs, lai ļaužu tiesības ierobežotu.

No pienākumiem, kas mums uzlikti, šeit dažus minēsim.

1. Katram no mūsu amatiem, lieliem pa 5 vīri un mazākiem

pēc proporcijas, visu cauru gadu jāsūta nakts sardzēs, kas amatiem

maksā 384 rubļi gadā.

2. Četriem amatiem plūdu laikā jāgādā par pilsētas vārtu no-

drošināšanu, un 12—20 vīriem jādežūrē pie vārtiem, kas gadā maksā

100 rubļu.

3. Pēc ledus iziešanas jānotīra krastmala un bulverķi, kas

maksā gadā ap 100 dālderu, bet par vietām, ko mēs notīrām, pilsēta

saņem augstu nomu.

4. Kad lielgabalus pārved no vaļņiem uz noliktavām un trans-

portē pulvera krājumus, mums šie darbi ne tikai jāuzrauga, bet jā-

II. Rīgas pilsētas ģimnazija
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dod arī vajadzīgie cilvēki, lai gan tas būtu militāru iestāžu uzde-

vums, tas maksā gadā ap 100 dālderu.
5. Jāņos, kad visas ģimenes izbrauc zaļumos, mums jāsūta no

katra amata pa četrām personām nakts sardzēs, lai gan pilsētā po-

licijas diezgan, tas maksā 20 dālderus gadā,
6. Arī tāds vispārīgs pienākums, kā palīdzēt ugunsnelaimēs, uz-

likts vienīgi četriem amatiem, kam vēl policija visādi dara pāri, un

pēc ugunsnelaimes algotie zaldāti un policisti iet mājās, bet mums

jāpaliek sardzē ugunsnelaimes vietās.

7. 1800. gada 24. dcc. iznāca senāta pirmā departamenta ukazs,
ka personas, kas ar 1783. g. 13. okt, bijušas atsvabinātas no nodok-

ļiem, bet kam ne 1797. g. 26. oktobra, ne 1799. g. 1. decembra ukazs

nav paziņots, nav atbrīvotas no kārtas un ar tām saistīto nodokļu
klases izvēles. Šīs personas, saskaņā ar 1783. g. 17. novembra ukaza

20. pantu un 1799. g. 1. dcc. senāta rīkojumu ierindojamas nodokļu

maksātājos, jau no 1800. gada sākumā bija jāuzņem namnieku kār-

tā. Bet 1800. g. 24. decembra ukazs, tāpat kā citu visaugstākie rī-

kojumi un ķeizara Pētera I ģenerālreglamenta 14. pants palikuši

neizpildīti, un mūsu amati palika zem veciem spaidiem. Izmantojot

starpības starp 1800, g. 24. febr, senāta pirmā departamenta un

1800. g. 10, febr. trešā departamenta senāta lēmumiem rāte 1801. g.

8. febr. atvēlēja mums nevis brīvi sev kārtu izvēlēties, bet atvēlēja

vienīgi ierakstīties sīkpilsoņu un galvas naudas maksātāju kārtās,

kādēļ mēs izvēlējāmiem sīkpilsoņu kārtu. Bet tagad izrādās, ka

mums jāmaksā kā kroņa nodokļi, tā arī jānes netaisni uzliktās

klaušas.

Visas šīs mums uzliktās personīgās nastas ir jo netaisnākas un

brēc pret debesīm1, jo vispirms mūsu izpeļņa pie tagadējām taksēm

ir stipri niecīga, un otrkārt, visos gadījumos, kur jāmaksā kādi ne»-

dokļi un nodevas, tur šajā lietā mūs uzskata par namniekiem..

Neaizmirstamā ķeizariene Katrīna Aleksejevna 1785. g. 24. apr.

pilsētas noteikumos atvēlēja katram neatkarīgi no kārtas un dzim-

šanas iegūt namnieka tiesības. Mums turpretim kā iedzimtiem un

caur mūsu senčiem pirmiem šīs zemes īpašniekiem, pretēji šiem vis-

augstākiem rīkojumiem, grib liegt vecvecās amatu šragās piešķir-
tās tiesības savus bērnus ierakstīt amatnieku cunftēs un tirgotāju

mācekļos.
Visa cilvēcība saceļas pret šo mums nodarīto netaisnību! To,

ka mums kā uzticamiem pavalstniekiem nodara netaisnību, atzina

jau Katrīna 11. Mūsu tagadējais monarchs 1801. g. 1. aprīlī deklāi-

rēja, ka sekošot savas vecmātes paraugam, un tas rīkojumus apsti-
prināja. Tādēļ mēs arī ceram, ķa visaugstāk! ieceltā komisija šīs

netaisnības novērsīs un mēs varēsim savas tiesības; tāpat kā citi

amati brīvi lietāt, tā ka mēs un mūsu pēcnācēji varētu tās brīvības

un tiesības dabūt un paturēt, kādas ir pārējiem Krievijas pavalst-
niekiem,

Lūgumu parakstījuši 1804. g. 29. janvārī četru latviešu amatu

uzdevumā viņu pilnvarotie eltermaņi: Pēteris Muižulis, G. Kalliņš,
J. Vendts, J. Geikens.

Pati pilsētas pašvaldības likvidācija 1797. gadā bija diezgan

zīmīga un rādīja, ķa Rīgas sabiedrība ne labprāt grib iegūtās tiesī-

bas izlaist no savām rokām. Bija jāatjauno rāte un kārtu iestādes,
un atrisinājumu, kā to izdarīt, nebūt nebija tik viegli atrast. Vis-



465

vienkāršāki būtu bijis, ja tiem vecajiem rātes locekļiem, kas rātē

bija priekš 1786. gada, uzdotu piekooptēt klāt sev jaunus locekļus,

tādējādi tieši būtu atjaunota vecā rāte. Bet šis priekšlikums ne-

atrada piekrišanu, un nolēma jauno rāti vēlēt komūnas sapulcē
tādā sastāvā, kādā tā vēlēja pilsētas galvu jaunajā iekārtā, t. i.

pirmās un otrās ģildes tirgotājus uzskatīja par šīs rātes vēlētājiem.
Un vecajai rātei bija jāpārdzīvo vēl smagāks apvainojums. Nobal-

sojot par to, vai vecās rātes locekļiem arī jāballotējas, jeb tie ieiet

jaunajā rātē bez vēlēšanas, nolemj, ka jābalso arī par vecajiem rātes

locekļiem. Tie jūtas apvainoti, un vairākums veco rātes locekļu

savas kandidatūras noņem, ta ka jauna rate sastādās visumā no

pilnīgi jauniem vēlētiem locekļiem.
Ar to pilsonība bija daudz kaitējusi rātes autoritātei, jo pašu

vēlētai rātei grūtāki bija atjaunot vecās tradicijas nekā atjaunotai
vecai rātei, un tikko* šī vēlētā rāte gribēja enerģiski parādīt savu

varu, tā atdūrās uz tādu sevišķi L. ģildes pretestību, ka gribot ne-

gribot bija jāpiekāpjas un jāiet kompromisa ceļš.

Bet nebija tik vienkārši atjaunot arī abas pārējās kārtas, un

arī te atjaunot kārtas tādā veidā, kādā tas bija priekš 1786. gada,

nebija vairs iespējams. Otrā vai tirgotāju kārta, ko reprezentēja

L. ģilde, bija radikāli mainījusies. Priekš 1786. gada, tā bija kārta,

kur uzņēma tikai vāciešus, un tai piederēja tirdzniecības mono-

pols Rīgā.
Nodibinot trīs tirdzniecības ģildes, pazuda tirdzniecībā šis mo-

nopols, jo ar rūpniecību un tirdzniecību varēja nodarboties katrs,

ja tas samaksā attiecīgus nodokļus. Un atjaunojot Rīgā veco kārtu

sistēmu, valdība uzturēja tirdzniecības ģildes spēkā un kopā ar to

arī brīvo tirdzniecību.

L. ģilde kā kārta, kas apvieno tirgotājus, bija spiesta savā pil-
sonībā uzņemt visus Rīgas tirgotājus, ja pret tiem nevarēja celt

iebildumus, ka tie nav tirdzniecību mācījušies, nav brīva dzimuma

un ir sodīti.

Tā atjaunotā L. ģilde vairs nebija vācu kārta, bet pēc 1796. gada
tur ietilpst kā latvieši, tā krievi, tā arī sīkie priekšpilsētas vācu tir-

gotāji, kam pilsētas tirgotāji negribēja novēlēt tādas pašas tiesības

un kas bieži atradās opozīcijā pret valdītāju, vācu kliķi.
Pat Mazajā ģildē bija iekļuvuši latvieši un krievi, un tā tad

Jonatana biedrības nams
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pēc 1786. g. par vācu ģildēm Rīgā vairs nevar runāt. Tādas pastāv

vienīgi 18. g. simtenī. 19. g. simtenis ir jaukto tautību ģilžu slie-

tenis, kur nevienam nevar liegt iestāties viņa tautības vai ticības

dēļ, izņemot, saprotams, žīdus.

Tas visu situāciju un sevišķi vācu kliķes plānus ārkārtīgi sarežģī.

Ir pilnīgi saprotams, ka viens no pirmajiem soļiem* ir mēģinājums

aizsprostot latviešiem un krieviem ceļu uz ģildēm, bet tie vairs nav

mēģinājumi pilnīgi noliegt latviešiem un krieviem iestāties ģildēs,

bet tikai mēģinājumi aprobežot krievu un latviešu iekļūšanu ģildēs,

lai galīgi neizlaistu šīs iestādes no savām rokām.

Otrs uzdevums bija sagrābt visas vadītājas ģilžu iestādes savās

rokās. Mazajā ģildē tas daudz rūpes nesagādāja. Tur jau atseviš-

ķās cunftēs katrs meistars tika savos mācības un zeļļa gados tā

ieaudzinātš vācu garā, ka tā varēja būt droša, ka tie, kam cunftes

piešķir meistara godu, pret vācu vadību nekad neuzstāsies, tādēļ
arī Mazajā ģildē katru cunftīgu meistaru uzņemot, šīs ģildes pil-
sonība to ieskaitīja par pilntiesīgu brāli, kamdēļ tikai retos gadī-

jumos ģildes pilsonim liedza pieņemšanu brālībā.

Citādi tā lieta bija L. ģildē, Šeit pretešķības atsevišķu tirgo-

tāju grupu starpā bija tik lielas, ka konflikti bija sagaidāmi katrā

laikā, un šeit krievu un latviešu tirgotāju grupas, apvienojoties ar

vācu opozīcijas grupu, viegli varēja gūt virsroku un pārņemt L. ģil-
des vadību savās rokās.

Te nu atrada diezgan savādu izeju. Pēc ģilžu šragu noteiku-

miem, katram ģildes pilsonim divu gadu laikā jāpaliek par ģildes

brāli, un to personu skaits, kas bija L. ģildes plsoņi, bet

nebija ģildes brāļi, ( tos sauca par „ķēķa brāļiem"), līdz 19. g. s.

bija niecīgs.

Pēc 1796. gada turpretim L. ģildes brālība atteicās uzņemt brā-

lībā ne tikai krievus, jo brālības locekļiem esot jābūt luterāņiem,
bet slēdz savas durvis arī latviešiem un vācu opozicijai. Kopā ar

to brālība piesavinājās sev plašas politiskas tiesības un nosaka, ka

ģildes eltermaņi un vecajie, kā arī personas, kas ieņem kādus algo-
tus komūnālus amatus, var nākt tikai no brālības. Tā L. ģildē no-

dibinājās divi institūti — L. ģildes pilsonība un L. ģildes brālība.

Rīgas oficiālā otrā kārta ir L. ģildes pilsonība, kas ir jauktu tau-

tību un konfesiju kārta, bet šīs kārtas politiskās tiesības ir uzur-

pējusi šaura vācu kliķe, kas kā L. ģildes brālība ir sagrābusi varu

savās rokās un kas ķopā ar rāti tur varu pār Rīgu savās rokās,
kas ar visādiem līdzekļiem pūlas paturēt Rīgā vācu hēgemonīju un

varu no savām rokām neizlaist, lai gan 19. g. s. vidū brālība apvieno
tikai L. ģildes locekļu mazāko daļu.

Sevišķi šaurā vācu politikā L. ģildes brālība ievirzās tad, kad

no L. ģildes rokām izslīd noteikšana par Rīgas tirdzniecību un kad

1818. gadā nodibinājās Rīgas birža, ķas apvieno Rīgas lieltirgotā-
jus un rūpniekus bēz tautību atšķirības un kuras nodibināšanās jau
liecina, ka L. ģilde kā Rīgas tirdzniecības vadītāja savu lomu ir

izspēlējusi.
L. ģilde paliek kā komūnāla iestāde, kas pēc tradīcijas manto-

jusi plašas politiskas tiesības, bet kurā šīs politiskās tiesības uzur-

pējusi šauras vācu aprindas — L. ģildes brālība.

Tādas bija tās sekas, ko deva vecās kārtu sistēmas atjaunošana
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Rīgā. Jauno vīnu vecos traukos ieliet neizdevās, un daudzas vietas

vecajā iekārtā nācās lāpīt
Ar lielu sparu jaunievēlētā rāte ķērās pie vecās kārtības at-

jaunošanas. Bet jau pēc pāris gadiem Rīgas namniekos sāka rasties

neapmierinājums ar rātes saimniekošanu. Visi izdevumi un ienā-

kumi palika slepenībā, un radās aizdomas, ka pa slepeniem aplinkus

ceļiem pilsētas summas nonāk rātes locekļu un viņu tuvinieku kaba-

tās resp. tās apēd dārgā administrācija. Pilsētas saimniecības stā-

voklis noteikti pasliktinājās. Vēlētā sešbalsīgā dome bija pagu-

vusi apstādināt to straujo parādu pieaugumu, kur bija iestigusi
vecā rāte, jo tā atstāja 549,000 rubļu parādu; vēlētā pašvaldība šo

parādu samazināja uz 444,000 rubļiem, un pilsētas finances kopsum-
mā uzlabo par 150,430 rubļiem. Nākot rātei atkal pie varas, parādu
samazināšanās apstājās, un parādi atkal sāk augt, tā kā veco ie-

stāžu atjaunošana nelabvēlīgi atsaucās uz pilsētas saimniecību.

Bez tam L. ģilde drīz vien nonāk konfliktā ar rāti. Zīmīgi, ka

šis konflikts sākās tūliņ pēc Paula I nāves, kad Aleksandrs I atjauno
Katrīnas II pilsētu satversmi. Šai atjaunojumā nav nekas teikts par

Baltijas pilsētām, un varēja domāt, ka arī tur ir atjaunota pilsētu

satversme, bet Rīgas rāte tulkoja šo lietu tā: ja Baltijas pilsētas tur

nav minētas, tad tur viss var palikt pa vecam. Un izdevās arī pa-

nākt, ka Rīga netraucēti varēja lietot veco kārtu iekārtu. Bet si-

tiens vecajai satversmei nāca ne no ārpuses, bet no iekšas, jo Rīgas
namnieki ar L. ģildi priekšgalā pieprasīja vēlētas pašvaldības ier

vešanu.

Sākās šī kustība ar samērā niecīgu lietu. L. ģildes eltermanis

Grošops, gribēdams izpatikt rātei, bija nepareizi atreferējis kādu

lietu L. ģildē. Kad šī lieta nāca gaismā, L. ģildes locekļi pieprasīja
eltermaņa atkāpšanos, bet rāte pēc tam šo Grošopu ieceļ par rātes

locekli.

Arī vecajo sols nostājās pret L. ģildes pilsoņiem, un izceļas ilgi
strīdi starp L. ģildes vecajo solu un pilsonību. Vecajo sols aicina

palīgā kā rāti, tā arī gubernātoru, lai piespiestu pilsoņus padoties,
bet veltīgi. Lieta beidzot saasinājās tik tālu, ka L. ģildes vārdā

1802. g. augustā ķeizaram nosūta plašu lūgumu, kur pieprasa:

1. Lai no jauna ievestu 1785. gada pilsētas noteikumus, kuru

vadībā pilsētas iedzīvotāji jūtas laimīgi, un varētu no jauna sev uz

trim gadiem vēlēt pilsētas galvu, maģistrātu, pilsētas vecākos, ties-

nešus un policiju.

2. Pilsonībai, kas jaunās iekārtas laikā savas spējas saimniecī-

bas laukā parādījusi un pilsētas stāvokli par 120,000 dālderiem uz-

labojusi, jānodod visu ienākumu un izdevumu pārvaldīšana.

3. Pašai pilsētai jādabū atpakaļ nepieciešamie pārdotie nami.

4. Tagadējām dzīvokļu, ekonomiju un citām kasēm jānodod
savi rēķini nākošai pilsētas valdei un jāsedz visi nodarītie zaudē-

jumi.
5. Jāieceļ sevišķa komisija satversmes jautājumu iztirzāšanai,

kur puse locekļu nāk no namniekiem.

Kad sanāk nākošā L. ģildes pilsonības sapulce 1802. g. 15. de-

cembrī, D. Klēmanim, kas L. ģildes vārdā iesniedzis lūgumu ķeiza-

ram, izdodas šo lūgumu nolasīt, un L. ģildes pilsoņi ar 151 balsi pret
2šo lūgumu akceptē.
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Tā tad L. ģilde gandrīz vienbalsīgi izsaka gribu atgriezties pie
vēlētās pilsētas pašvaldības. Sapulces protokols rāda arī šīs sa-

pulces vadoņus. Tie ir vācieši G. Klēmanis, L ģildes tirgotājs Jen-

richs, Ritichs, latvietis galma padomnieks A. Muiželis un vairāki

krievu tirgotāji. Krievu un latviešu tirgotāju šai L. ģildes locekļu

sapulcē ir klāt diezgan daudz, bet netrūkst arī vācu tirgotāju, un

tikai neliels procents ir tādu, pie kuriem atzīmēts, ka tiem neesot

bijis tiesības piedalīties. ģildes eltermanis Rāve iesniedz šo> re-

zolūciju rātei un gubernatoram*
1803. gada februārī gubernātors saņem no Pēterpils pavēli no-

skaidrot, nobalsojot Rīgas namnieku domas pilsētas satversmes

jautājumos,

Nobalsošana, vai paturēt triju kārtu vai atgriezties pie
vēlētas pilsētas pašvaldības, notiek 1803. g. 18. februārī. Rātes par-

tija uz šo dienu ir stipri gatavojusies un tai ir tiešām izdevies pār-

liecināt amatnieku cunftes, ka vēlētas pašvaldības ievešana ap-

draud cunftu privilēģēto stāvokli. Un kad nonāk pie vēlēšanām,
tad kā pirmā balso pati rāte un, saprotams, visas savas 18 balsis no-

dodpar kārtu sistēmu; tad balso L. ģilde. No pirmās ģildes tirgotā-

jiem par kārtu sistēmu nodod 33 balsis, par 1785. g. pilsētu paš-
valdību 34.

No otrās ģildes1 tirgotājiem par veco iekārtu balso 24, par vē-

lētu pašvaldību 36, un no trešās ģildes tirgotājiem par veco iekārtu

balso 96, par vēlētu 194. Visumā L. ģildes rātes piekritēji savāc

153 balsis, un 1785. g. pilsētas satversmes piekritēji 264.

Ir pilnīgi nepareizs apgalvojums, ka L. ģildē pret kārtu iekārtu

balsojuši tikai nabadzīgākie, t. i. trešās' ģildes1 tirgotāji. Skaitļi
rāda, ka rātes piekritēji palikuši mazākumā arī pirmā un otrā ģildē.

Nenoteikts ir Mazās ģildes stāvoklis Arī šī ģilde atrodas no-

teiktā opozocijā pret rāti, un atsakās balsot par tādu veco iekārtu,
kāda tā pastāv tagad, bet arī neuzdrošinās balsot par 1785. g. pil-
sētas iekārtu, kas var apdraudēt cunftu privilēģijas, tādēļ arī M.

ģilde nolemj balsot par pārlaboto veco sistēmu. Par šo kompro-
misa priekšlikumu, t. i. veco sistēmu ar pārlabojumiem, tad arī no-

dod 444 balsis, tomēr 70 balsis noteikti nāk par labu 1785. g. iekārtai.
Ta tad izņemot pašu rāti, neviena cita kārta nav izteikusi uz-

Nacionālais teātris
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ticību vecajai kārtībai. Un šī balsošana spilgti rāda vecās iekārtas

bankrotu. Visiem ir skaidrs, ka tāda kārtība vairs nav vēlama, bet

tikai domas šķiras jautājumā, kā tikt pie jaunas iekārtas: Mazās

ģildes domas ir, ka to var sasniegt, reformējot veco iekārtu, L. ģilde

turpretim stāv par radikālu maiņu.
Un šīs domu starpības tad arī izmanto rāte, lai uzturētu savu

varu. Mazās ģildes lēmumu, ka vecā iekārta jāreformē, tā iztulko

tā, ka M. ģilde piekrīt vecajai iekārtai, un tā tad vecās iekārtas pie-

kritēji guvuši uzvaru.

Rāte tagad ir nonākusi tādas iestādes stāvoklī, kas Rīgas
namnieku uzticību vairs nebauda un kas turas pie varas nevis ar

savu morālisku autoritāti, bet tikai ar veiklu politiku. Tagad visa

viņas enerģija ir ziedota nevis organizātoriskam darbam pilsētas

labā, bet tikai lai noturētos pie varas. Tā vairs nav iekārta, kas

atbilst sabiedrības interesēm, bet tā ir jau kliķes valdība, kas veikli

manevrē starp visādām grupām, rūpīgi raudzīdamās, lai kaut kur

nenoorganizētos kādas opozicionālas grupas, un kas savus piekri-

tējus gūst ar siltām vietām un citiem labumiem.

Rāte nu no šī laika baidās ielaisties atklātos konfliktos ar

Rīgās namniekiem un labprāt piekāpjas abu ģilžu priekšā, lai gan

šī piekāpšanās bieži ir tikai formāla, un faktiski rāte bieži izved

ar veikliem politiskiem paņēmieniem savu»

Rātes partija tagad uzmanīgi raugās arī, lai nodrošinātu savu

varu ģildēs un sevišķi L. ģildes vecajo solā un brālībā. Brālībā pie

uzņemšanas, jādabū vienbalsīgs lēmums, un rātes partija šo notei-

kumu sistēmatiski izlieto, lai tiktu vaļā no visiem tiem, kas likās

šaubīgi. Un brālības durvis nebūt nav slēgtas latviešiem: tos lat-

viešus, par kuriem ir pārliecība, ka tie stāv vācu un rātes pusē, arī

uzņem brālībā, tomēr vairums latviešu un krievu, kas vēl nav asi-

milējušies, paliek ārpus brālības, tāpat kā opozicionārie vācu tir-

gotāji. Tā kā no brālības vecajos, eltermaņos, rātes locekļos un

dažādos algotos amatos vēl tikai pašu cilvēkus, tad laba daļa L. ģil-
des locekļu pat necenšas iestāties ģildes brālībā. Beidzot L. ģildes
brālība kopā ar rāti izveido Rīgas valdītāju kliķi, kas mirušo Rīgas
iekārtu uzglabā vēl septiņdesmit gadus, jo tā šai kliķei dod ne

tikai varu, bet arī lielus materiālus ieguvumus.

Jau pēc 1803. g. 18. februāra neskaidrā nobalsojuma rāte ar

veikliem politiskiem paņēmieniem nemanot likvidē visus nam-

nieku mēģinājumus reformēt pilsētas iekārtu.

Pēterpilij saprotams, rāte ziņo, ka Rīgas namnieki izteikušies

par vecās kārtības paturēšanu, un tā kā Pēterpili rātes partijai aiz-

stāvju netrūkst un rātes sūtņi nebrauc tukšām rokām, tad ar to

Pēterpili arī apmierinās. Tomēr tajā pašā gadā nāk rīkojums par
komisijas iecelšanu, 'kam jāizstrādā pārlabojumi Rīgas vecajā
iekārtā.

Komisijā ieiet divi rātes locekļi, kas, saprotams, cenšas sasniegt

to, lai visus labojumus padarītu pēc iespējas nenozīmīgākus; arī

L. ģildē rātei izdodas izdabūt cauri vienu pārstāvi, no savas partijas,
un tikai otrs pārstāvis Rāve ir noteikts reformu piekritējs. Abi

Mazās ģildes pārstāvji ir kompromisa piekritēji, lai gan Langers no-

teikti atbalsta opoziciju. Tā tad rātei šai komisijā ir trīs noteikti

atbalstītāji, arī Mazās ģildes pārstāvis Strauss vairāk sveras uz
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rātes pusi, un opozicijā paliek vienīgi Rāve, ko bieži atbalsta Lan-

gers. Vadība un vairākums ir rātes rokās. Rāve tomēr sākumā

cīnās ļoti enerģiski, iesniedz plašus memorandus un noteikti for-

mulē savās prasībās plašas vēlētas pašvaldības nepieciešamību.
Bet jūtot savā pusē vairākumu, rātes pārstāvji sāk izlietot sa-

vus parastos paņēmienus, kā apklusināt opozīciju. Tiek darīts

viss, lai Rāves darbību paralizētu: Rāves domas pat neprotokolē,

neļauj Rāvem runāt, un beidzot Rāve ir spiests aiziet no šīs komi-

sijas. Pēc Rāves aiziešanas komisija izstrādā zināmas propozicijas

par dažiem pārlabojumiem! pilsētas iekārtā, bet tie ir stipri neno-

zīmīgi un domāti tikai tam, lai rādītu Rīgas namniekiem, ka kaut

kas ir darīts Bez tam rāte parūpējas arī par to, ka šīs pašas pro-

pozicijas nekad netiktu reālizētas.

Tajā pašā laikā Rīgā strādā arī otra komisija, kur starp citu

piedalās krievu un latviešu pārstāvis. Šajā komisijā, kam jāiz-
tirzā pilsētas saimnieciskās lietas, L. ģilde deleģējusi vienu no sa-

viem opozicijas vadītājiem, Jenrichu, un krievu enerģisko tirgo-

tāju Sažinu. Mazās ģildes delegāts ir opozicionārais Langers un

latviešu sīkpilsoņu delegāts ligeru eltermanis Kalniņš. Šai komi-

sijā rātes locekļiem jādzird viens otrs smags vārds. Rātes vīri

šeit cenšas pēc iespējas paralizēt komisijas darbību, kas tiem pēc

Jenricha nāves un Sažina izstāšanās arī izdodas.

Tā rātei izdevās apklusināt tās sabiedriskās strāvas, kas Rīgā
vēlējās tikt ārā no strupceļa kādā to* bija iedzinusi viņas vidus laiku

iekārta, kas bija krasā pretrunā ar to jaunlaiku kultūras uzvaras

gājienu, kas Rīgā norisinājās 18. un 19. g. simteņa beigās.

Bet katra politiska kustība Rīgā izsīkst ātri, jo tās aprindas,
kam bija piešķirtas politiskas tiesības, bija ļoti šauras, un šīs aprin-
das arī baidījās politiskās cīņās aiziet par tāļu, jo tādā gadījumā
šīs pašas cīņas varēja apdraudēt kā pašu, tā arī valdītājas nācijas

eksistenci, jo iedzīvotāju vairākums piederēja latviešiem un krie-

viem,, kas arī varēja iejaukties politiskā cīņā plašākos apmēros un,

balstoties uz krievu valdību, lauzt vācu varu Rīgā.

Napoleona kari 19. g. s. sākumā izbeidz politiskās cīņas, un sa-

biedrības intereses aizvirzās uz citām lietām. Kad izbeidzās 1812. g.

kari un sākās ārkārtīgais latviešu ieplūdums Rīgā un kad jau
skaidri redzams, ka vācu varu Rīgā neizdosies ilgi noturēt, vācu sa-

biedrība nav vairs spējīga pacelt savu balsi pret nederīgo iekārtu,
un vācieši saprot, ka vienīgais glābiņš un līdzeklis, varu paturēt
savās rokās — ir turēšanās pie vecajām privilēģijām un vecās ie-

kārtas. Vācu sabiedrībai un varai Rīgā nav nākotnes un tādēļ tā

arī krampjaini turas pie pagātnes.
Par laikmetu, kas sekoja šīm cīņām, vācu vēsturnieks J. Ekards

raksta:

„Tāpat kā agrāk pastāvēja tā bērnišķīgā sadrumstalošanās un

norobežošanās, kas nāca no vidus laikiem, un nevienam nemaz ne-

nāca prātā rūpēties par tās pārveidošanu tā, lai varētu runāt par
īstu interešu solidāritāti un kopēju apvienību īstas provinces valsts

dibināšanai. Vecās tiesības un privilēģijas vairs nekalpoja tam, lai

aizsargātu zemes tiesības un tēvu tradicijas; tās bija palikušas par
kārtu un cunftu separāto interešu aizsargu bruņām, kas bija pie
muižniekiem un pilsoņiem galīgi aizēnojušas vispārējo sabiedrības
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labklājību. Seklais optimisms, kas balstījās uz pilnīgu politiskas
domāšanas trūkumu, gāja roku rokās ar visniknāko egoismu un ap-

zinīgi aizklāja acis, lai nesaskatītu tās smagās dienas, kas tuvojās:
vieniem negribējās ticēt nekādām briesmām;, jo tās traucēja viņu

labsajūtu, otrus tas netraucēja nodoties mazajam karam, ar citām

kārtām."

J. Ekards gan domā, ka kardināla kļūda esot bijusi' 19. g. s.

pirmā pusē, kad neesot nopietna vērība piegriezta to zemes iedzī-

votāju interesēm, kas gan nebaudīja politiskās tiesības, bet tomēr

bijuši sabiedrības pamats. Tomēr šī kļūda bija bijusi jau daudz

agrāk, un tā nacionālā naida kultivēšana* ar ko Rīgas vācieši no-

darbojās sevišķi 18. g. s., bija radījusi tādu plaisu, ko tie paši vairs

nevarēja aizpildīt, un tie ar savām privilēģijām nonāca pilnīgi
izolētā stāvoklī, no kura nekādas; izejas nebija. Tā apātija, kas

valda vācu sabiedrībā 19. g. s. pirmajā pusē, ļoti atgādina apātiju,
kas vācu sabiedrībā valdīja ordenim sabrūkot. Tikai tad, zaudējot
patstāvību, ieguva personīgi ļoti daudz, un atklājās plaša iespēja
vācu muižniekiem iedzīvoties uz zemnieku konta, nospiežot tos

dzimtbuvē, tagad pēc tam, kad 1818. g. piesavinājās zemnieku zemi,
tālāk nebija kur iet.

Un sākot ar 19. g. s. četrdesmitiem gadiem, sākās jau kata-

strofa, jo uz skatuves parādās īstais zemes saimnieks — latviešu
tauta.

Blokēka Ausekļa ielā
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Brāļu kapu vārti

IIInodaļa

Vācu varas sabrukums Rīgā

Vietniecības laikmets ar vēlēto pilsētas pašvaldību ienesa Rī-

gas dzīvē zināmu rosību, un 1797. gadā rāte pārņem no vēlētās pil-
sētas valdes viņas laikā ierīkotās iestādes* divas uguns apdrošinā-
šanas kasies, 1794. gadā dibināto* diskonto kasi, iestādi slīkoņu glāb-
šanai, 1794. gada ierīkoto Nikolaja darba namu un nespējnieku pa-

tversmi!, kā arī četras brīvskolas. Tas rāda, ka vēlētā pilsētas
valde bija komunālo darbu ievadījusi plašākās' sliedēs, starp citu

arī sociālā apgādē, par kuru vecā rāte rūpējās ļoti maz, un komi-

sija, kas iepazīstas ap 1800. g. ar Rīgas sociālo palīdzību, ir spiesta
atzīmēt, ka šī lieta Rīgā ir ļoti bēdīgā stāvoklī. Pilsētas un

pārvaldībā atrodošās patversmes vispirms rūpējas par saviem lo-

cekļiem, pat Jura latviešu nespējnieku patversme ir pārvērsta par

vācu namnieku patversmi, un latviešu nespējnieku stāvoklis Rī-

gā ir ļoti grūts.

Franču revolūcija padara aktīvāku arī Rīgas sabiedrību, un

1802. g. mācītāji Joh. Bergmans, A. Albāņus un K. Zontāgs nodi-

bina literāri praktisko pilsoņu savienību. Šīs biedrības nolūki ir

no sākuma tīri literāri, bet tieši pilsētas rātes un ģilžu bezrūpība
sociālā apgādē piespiež piegriezties literāri praktisko pilsoņu sa-

vienību sociālam darba laukam, kur tā attīsta ļoti plašu darbību.

Pretēji rātei un ģildēm, šī biedrība nostājas nevis uz šaura nacio-

nāla, bet uz plaša kulturāla viedokļa, un tādēļ arī šīs biedrības dar-
bība 19. g. s. vaiņagojas ar tādiem panākumiem, kādus neviena cita

Rīgas biedrība 19. g, s. nevar uzrādīt.

Viens no biedrības dibinātājiem un enerģiskākiem darbinie-
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kiem ir latviešu aptiekārs, vēlāk profesors, Tērbatas universitātes

rektors un ārsts Dāvids Grindelis.

Biedrība no sākuma tomēr vēL sabiedrībā neatrod lielāku at-

saucību, bet viņas darbība izvēršas plašumā, sevišķi 19. g. s. div-

desmitos un trīsdesmitos gados, kad vispārīgi sabiedriskā dzīve

Rīgā ieiet plašākos ūdeņos, un kad līdzās literāri praktiskai pilso-

ņu savienībai nostājas vesela rinda jaunu sabiedrisku organizāciju,

jo sabiedrības pašiniciatīvai, bija daudzās vietās jādod, tas, ko tai

nevarēja sniegt novecojusies pilsētas administrācija.

Rīgas dzīves svarīgākais moments 19. g. s. sākumā ir Napoleo-

na iebrukums 1812, g. Prūsijas un Francijas kari' netieši jau skā-

ra Rīgu agrāk, un franču karaspēks arī līdz Rīgai neatnāca, bet

vislielāko sitienu Rīgai nodarīja kara gubernātors fon Esens, lie-

kot 11. jūlijā nodedzināt Rīgas priekšpilsētas, lai gan nekādas tiet-

šas vajadzības nebija, un stāsta, ka Esena izsūtītie izlūki kāda

ganāmā pulka saceltos putekļus noturējuši par ienaidnieka tu-

vošanos.

Šī priekšpilsētu nodedzināšana bija Rīgai briesmīgs trieciens.

Priekšpilsētās dzīvoja lielākā daļa Rīgas iedzīvotāju, un no tiem

vairāk kā 7000 cilvēku palika bez pajumtes. Pavisam nodedzināja

pāri par 700 mājām, kuru vērtība pārsniedza 17 miljonu rubļu.

Vissmagākais liktenis ķēra Rīgas latviešus, kas vairumā bija

Rīgas priekšpilsētu iedzīvotāji. Tūkstoši turīgu Rīgas latviešu šai

naktī pazaudēja visu savu mantu, un latviešu sabiedrība, kas arī

ekonomiski sāk 19. g. s. sākumā nostāties līdzās vāciešiem, ar šo

ugunsgrēku bija atsisti atpakaļ uz ilgiem laikiem.

Ar 1812,, g. vecajā Rīgas latviešu sabiedrībā sākas pilnīga dez-

organizācija, kur katrs cenšas tikt atkal uz ceļa tikai ar saviem

spēkiem, un turīgo latviešu aprindu atliekas neatrod nekādu citu

ceļu, kā aiziet no saviem tautas brāļiem un pārvācoties. Tur tos

uzņem atplestām rokām, un pārējie latvieši nonāk bēdīgākā stāvok-

lī kā jebkad, jo ne tikai Rīgas vācieši, bet arī pārvācojušies lat-

vieši sāk uz tiem skatīties kā uz zemākas rases ļaudīm. Un tad

arī rodas tā atmosfaira, ko savā laikā attēlojis Deglavs savā „Rīgā",
un kad latvietim Rīgā bija grūti elpot.

Vecie Rīgas latvieši šo milzīgo spiedienu, neizturēja, un tur

pārvācošanās gāja straujiem soļiem uz priekšu, bet vecajos latvie-

šu amatos vēl tautiskā apziņa 19. g. s. ir tik modra, ka tie vēl

1867. g. un 1868. gadā ir klāt pie Rīgas latviešu biedrības dibinā-

šanas, cīņu karogu, ko tie kā Rīgas latvieši nesuši jau tad, kad vēl

Rīgā nebija neviena vācieša, nododot jaunai ienācēju paaudzei, kas

b;ja spējīga to nest netikai tālāk, bet kuras gala morķis jau ir

Rīgu dabūt no jauna latviešu rokās.

19. g. s, sākas plaša latviešu ieplūšana Rīgā Ja pirmie lat-

viešu plūdi gadu simteņa sākumā sevišķi neapdraudēja vācu stār

vokli Rīgā, tad ar 1848. gadu jau lieta mainās. Ar šo gadu kā Zem-

gale, tā Vidzeme faktiski likvidē dzimtbuvi, atceļ klaušas, un zem-

nieki dabū tiesības pāriet no viena pagasta uz otru, kā arī do-

ties uz pilsētām. Izlietojot šo tiesību, arī sākas latviešu ieplūša-
na tādos apmēros, ka jau 19. g. s. vidū Rīgā tie sastāda majoritāti
un ka vācieši 19. g. s. otrā pusē ir jau pēc iedzīvotāju skaita

trešā tautība Rīgā, jo krievu skaits arī pārsniedz vācu skaitu, šo
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lielo latviešu zemnieku masu ieplūdums Rīgā, rada jaunu latvie-

šu paaudzi Rīgā, kas jau mazāk padodas pārvācošanai un kam ir

ciešas saites ar tautu un kas savā attīstības gājienā iet kopā ar

visu latviešu tautu,

Plašais Rīgas rūpniecības un namniecības uzplaukums dod ie-

spēju tiem Rīgā ne tikai nopelnīt pārtiku, bet tikt pie turības un,,

pat bagātības;, Un šie latvieši bez apstājas grauj vācu privilē-
ģijas, un izrādās par tik spējīgiem konkurentiem, ka Rīgas pārie-

šana latviešu rokās ir tikai laika jautājums.

Briesmas, kas draud vācu varail no latviešiem, vāciem ir skaidri

redzamas, un tie glābiņu redz vienīgi savās privilēģijās, kā arī

savu rindu papildināšanā ar pārvācotiem latviešiem.

Bet vēl jo lielāks uztraukums sacēlās tad, ka parādījās lat-

viešu tautas pirmās pamošanās pazīmes uz laukiem. Arī šeit, tā-

pat kā brāļu draudzes laikos, latviešu protests pret vācu varu iz-

paudās tajā laukā, kur bija visvairāk brīvības, t. i. reliģijas laukā.

Niknums pret vācu muižniekiem un vācu mācītājiem bija tik liels,
ka latvieši sāk masu veidā pāriet pareizticībā. Ka tas ir politisks

protests, to skaidri apzinājās kā paši latvieši, tā arī vācieši, un

tur, kur latviešu zemnieks bija jau dabūjis uzstāties pats uz sa-

vām kājām, kā tas bija Zemgalē, mēs neredzam ne pāriešanu pa-

reizticībā, ne ceļošanu uz siltām zemēm.

Šis nemieru vilnis, kas veļas pār Latviju; kā arī pašu vācu

uztraukumā saceltais troksnis, piegrieza Baltijas un Rīgas lietām

vairāk vērības, kā tas vāciešiem bija vēlams. Baltijas vācu krie-

viem naidīgā politika šai gadījumā noskaidrojās tik spilgti, ka

krievu valdībai un sabiedrībai gribot negribot bija jāpiegriež vērī-

ba tai viduslaiku kārtībai, kas vēl valdīja Baltijā,

1845. gadā Rīgā ierodas iekšlietu ministra ieceltā revīzijas ko-

misija, kuras uzdevums bija ievākt sīkas ziņas par Rīgas lietām.

Šīs komisijas priekšgalā atradās barons Stakelbergs un Haņikovs,
kādēļ arī šo komisiju parasts sauc par HaņikovarStakelberga komi-

siju. Abi šie komisijas priekšsēdētāji bija goda vīri, un Stakel-

bergs bez tam vēl Baltijas muižnieks, kas pie mazo pilsētu revī-

zijas bija izrādījies par bezpartejisku lietpratēju.

Bet Rīga šo komisiju saņēma naidīgi, un visādi traucēja tās

darbību. Sevišķi naidīgi pret komisiju izturējās L. ģilde, un ko-

misijai tikai pēc ilga laika izdevās iepazīties ar ģildes protokoliem.
Vienīgais cilvēks, kas komisijai neatteicās iepazīstināt ar Rīgas
lietām, bija prezidējošais birģermeistars Tims, bet to nākošās vēlē-

šanās no prezidējošā birģermeistara amata atstādina.

_

Revīzijā atkārtojās tas pats skats, kas agrāk. Revidentiem no

visām pusēm, nāk sūdzības par rāti un citām pilsētas iestādēm*

starp tām, saprotams, dažas arī nepamatotas, bet jau pašā sākumā

revīzajas locekļiem atklājās bēdīgais stāvoklis, kādā atradās kā pil-
sētas saimniecība, tā arī tā patvarība,. kas valdīja Rīgas tiesās.

Saimniekoja bez kāda budžeta, nekādu pārskatu par pilsētas saim-
niecību arī nevarēja iegūt, nerēķinājās ne ar valsts, ne arī pašu iz-

dotiem likumiem. Nebija pat ne lāga triju kārtu iekārtas, noteik-

šanu par pilsētu bija saņēmuši savās rokās ļaudis, kas aizņēma pil-
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sētas algotos amatus, un tā jau bija nevis kārtu valdība, bet ie-

rēdņu oligarchija ar visām oligarchijas ēnas pusēm.

Komisijas darbi Rīgā ilga divus gadus, un komisijas atzina kā

Rīgas iekārtu, tā arī saimniecību par pilnīgi nederīgu, kā arī tādu,
kas ir pretim valsts interesēm. Komisija savus secinājumus nodeva

iekšlietu ministrijai, bet atkal gādīgas rokas parūpējās, lai šīs ko-

misijas darbus un priekšlikumus noliktu pie aktīm, un sevišķi lielu

rūpību par to izrādīja ģen.-gubernātors Suvorovs.

Tomēr skandalozos revīzijas atklājumus krievu sabiedrības

priekšā neizdevās noklusēt. Starp revizījas komisijas ierēdņiem
atradās arī Juris Samarins. Viņam starp citu bija uzdots iepazīties

ar dokumentiem, uz kuriem dibinājās Rīgas satversme, kā arī bija
uzdots uzrakstīt Rīgas vēsturi. Nopietnā darbā Samarins to arī

veica, bet viņa sašutums par visu to, ko tam savos pētījumos nācās

atklāt, bija tik liels, ka tas pēc revīzijas beigšanas uzrakstīja savus

iespaidus savas' t. s. „Rīgas vēstulēs" un šīs vēstules deva izlasīt

vienam otram iespaidīgam vīram, tā ka tās saceļ lielu uztraukumu

krievu sabiedrībā. Bet vācieši kopā ar Suvorovu arī nesnauda: tie

griezās ar sūdzību pie ķeizara Nikolaja I, kas Samarinu par šīm

vēstulēm iesēdina Petropavlovskas cietoksnī. Tik stipra vēl pie

galma bija vācu partija, un šie galma vācieši arī bija Rīgas vecās

iekārtas galvenais atbalsts. Vāciešiem izdevās sasniegt pat to, ka

komisijas iespiestos materiālus iznīcināja, bet šī vāciešu enerģiskā
rīcība sagādāja Baltijas vāciešiem krievu sabiedrībā un sevišķi starp
slavofiliem ļoti daudz niknu ienaidnieku, kas gaidīja tikai labvēlīgu

momentu, lai varētu Baltijas provinces pārvērst par trīs parastām
krievu guberņām, kur valdītu krievu likumi, krievu kārtība un

krievu valoda. Un Rīgas vāciešu stūrgalvīgā turēšanās pie savām

privilēģijām un novecojošās iekārtas tikai atviegloja pārkrievotāju
darbu.

1854. gadā Rīgā pārdzīvo Krimas karu, kas gan Rīgu neskar,
bet kas pārliecina visus par Rīgas cietokšņa nederīgumu. Tādēļ arī

pēc kara Rīgas cietoksni likvidē un norok Rīgas vaļņus. Bet pēc
šī kara nokārtojās arī Krievijas tirdzniecības attiecības ar Vakar-

Eiropas valstīm, sākās dzīva preču apmaiņa starp Krieviju un Ei-

ropu, un laba daļa no šīs apmaiņas iet caur Rīgas ostu, ko ar Krie-

vijas centriem savieno tagad jau dzelzceļa līnijas. Tāpat arī Rīga
izrādās par ļoti izdevīgu rūpniecības centru, kur var apstrādāt no

ārzemēm ievestas jēlvielas un tās sūtīt fabrikātu veidā uz Krie-

viju. Arī Rīgas iedzīvotāju skaits strauji aug, paceļas jaunas un

plašas rūpniecības iestādes, un Rīgā pārvēršas par lielpilsētu. Tāpat
arī straujā tempā attīstās Rīgas kulturālā dzīve. Tirdzniecībā un

amatniecībā atceļ visas ģilžu privilēģijas, un katram ir tiesības no-

darboties šais nozarēs, ko sevišķi izmanto Rīgas latvieši. Dzīve

pārkārtojas uz jauniem pamatiem un vienīgais, kas paliek no ve-

ciem laikiem, ir archaiska. pilsētas pārvalde, kuras nederīgums jau
ir redzams arī pašiem vāciešiem. Tomēr rātes locekļiem un L. ģil-
des brālībai nebūt negribas šķirties no varas, un tai izdodas novil-

cināt vispārējo krievu pilsētas pašvaldību noteikumu ievešanu līdz

1877. gadam, kad izbeidz savu saimniecisko darbību Rīgas rāte un

1878. g. 6. februārī RJgā ievēl pirmo vēlēto domi. Vēlēšanās pie-
dalās nodokļu maksātāji, un šis nodokļu cenzs ir ļoti augsts, tā kā
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Rīgas pārvaldība pāriet bagāto vāciešu rokās, tomēr šī vēlētā pil-
sētas pašvaldība jau ir padota visas sabiedrības kontrolei, un viņas
valdē strādā jau atbildīgi publiski darbinieki.

1878. gadā likvidējās arī visas trīs komūnālās kārtu iestādes:

rāte un abas ģildes. Vecā rāte tomēr vēl pastāv līdz 1889. gadam kā

Rīgas tiesu iestāde, un arī Lielās un Mazās ģildes brālības var tur-

pināt savu darbību kā privātas labdarības iestādes, kam ar pilsētas

pašvaldību nav vairs nekā kopējā. Tomēr likvidējot ģildes kā ko-

mūnālās iestādes šādā veidā, bija iespējams visādi pārpratumi un

ļaunprātības. Un tiešām tas, kas pie šīs likvidācijas notika, nebija
nekas cits, kā Rīgas komūnālo īpašumu izlaupīšana, šie komūnālie

īpašumi atradās visu trīs komūnālo kārtu pārvaldībā, un komūnālās

kārtas likvidējot, tām vajadzēja pāriet atpakaļ komūnas īpašumā.
Tomēr kā jaunievēlētā pilsētas valde, tā arī abas ģildes rūpējās ne

vis par to, lai šos komūnālos īpašumus nodotu likumīgam īpašniekam,
bet lai tas nāktu privātu vācu organizāciju rokās, kas tiem arī lielā

mērā izdevās. Pat L. ģildes un M. ģildes nami bija komūnāli nami

un celti no komūnāliem līdzekļiem, un L. ģildes nams vēl 1924. gadā

bija korroborēts uz vecās Rīgas komūnālās kārtas vārda, kur iegāja
visādu tautību tirgotāji un Rīgas namnieki.

Šo pārvaldīto komūnālo īpašumu piesavināšanos grūti būs kā-

dam par lielu goda lietu padarīt, un par tālredzīgu politiku to arī no-

saukt nevar.

Bet šo tālredzīgo politiku no šīm aprindām ir grūti arī prasīt.

Tālredzīgu politiku var piekopt tikai tāda vara, kam ciešs pamats
zem kājām un kas balstās uz sabiedrības vairākumu, bet vācu varai

Rīgā tāda vairākuma nebija, nebija arī nekādas nākotnes izredzes,

un skaidrs bija tas, ka latviešiem Rīga pretim ilgi nenoturēsies, un

no šāda bankrota laikmeta prasīt tāļredzību nevar.

Tomēr, neskatoties uz to robu, kas radās Rīgas saimniecībā, Rī-

gas komūnālās dzīves attīstība veicās ļoti sekmīgi, ko sevišķi veici-

nāja Rīgas plaukstošā rūpniecība un tirdzniecība. Ārkārtīgi strauji

aug iedzīvotāju skaits, Rīgā viens pēc otra aug stalti nami, kuru

īpašnieki vairumā ir latvieši.

Latviešu sabiedrība Rīgā 19. g. s. otrā pusē pārdzīvo strauju

organizēšanās laikmetu. Pēc Latviešu biedrības nodibināšanās Rīgā
sāk dibināties viena biedrība pēc otras, un tās pārklāj arī visas Rīgas

nomales. Jonatāna, Cerības, Pavasara, Torņaķalna palīdzības biedrī-

bas ne tikai rūpējās par savstarpēju palīdzību, bet dibina skolas,
rīko priekšlasījumus un izrīkojumus. Dibinās vesela rinda krāj-

aizdevu sabiedrību, kas finansē jaunos namu cēlējus, lai iegūtu
vairākumu tais aprindās, kam bija tiesības vēlēt domi, un tā sa-

ņemtu Rīgas pārvaldīšanu savās rokās.

Rīga jau tagad ir visas Latvijas kultūrālais centrs, kur ir jau
latviešu tipogrāfijas, latviešu apgādes, latviešu laikraksti un lat-

viešu teātri, un visa Rīgas latviešu sabiedrība ir pilnīgā pārliecībā,
ka Rīgas pašvaldība visā drīzumā būs latviešu rokās. Jau priekš

pasaules kara latviešu spēks katru gadu aug, un tikai ar lielām

grūtībām un kompromisiem vāciešiem izdodas vēl uzturēt savu varu.

Ja arī nebūtu nākusi pasaules kara katastrofa, tomēr Rīga būtu

nākusi latviešu rokās arī ar visu augsto vēlēšanu cenzu.
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Pasaules karš Rīgu ruinē. No Rīgas plašās rūpniecības paliek

tikai drupu kaudzes, un lielākā daļa Rīgas iedzīvotāju dodas svešumā.

Rīga nonāk jau diezgan drīz kara darbības joslā, un tikai latviešu

strēlnieku varonīgās cīņas aizkavē Rīgas ieņemšanu un atspiež vācu

loku no Rīgas atpakaļ.
Un kad vācieši okupē Rīgu, tad ir jau par vēlu, lai šai pilsētā

atjaunotu vācu varu, jo pati Vācija jau ir sabrukuma priekšā.

18. novembrī 1918. gadā Nacionālā teātra telpās proklamē Lat-

vijas republiku, un Latvijas likteņus vadīt uzņemas pašu latviešu

valdība ar ministru prezidentu Dr. K. Ulmani priekšgalā.

Ar to arī Rīga ieiet jau kā Latvijas galvas pilsēta jaunajā vē-

stures posmā.

Brīvības piemineklis
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Briņķis Jēkabs 22.

Briņķis, mastu šķirotājs 433.

Brīsmanis, teologs un skolu in-

struktors 270. 275.

Brokhauzens. birģerm. 392.

Brudegams Dīdriķis. piLoi.is
T 0 44

Brunings. ģen. superint. 339.

Buksnevdens jānis, 121.

Bulmerings 67. 68.

Cacharijs. notārs un redaktors 409.

Celle, nastnieku brālības pārstāvis
268.

Cimmermanis. D. 397.

CincendoTfs, grāfs 435.

Citreniß, zinātnieks "10.

C'gnors, Jāņa skolas skolotājs 366

Dabrelis 34.

Dalbiņš. komerckomisārs 432.

Damerovs, Tērbatas bīskaps 148.

150.

Dalbergs. Rīgas ģen. gub. 383.

Dālo. mācītājs 283.

Dāniēls. bruņinieks 35. 35. 56.

Depkins, Liborijs, Jāna b. m. 378.

579.

Didriķis no Turaidas 10.

Dionisijs Fabrieijs 16.

Dirsens. Dr. 421.

Dolmanis, Jura m. skolotājs 371.

372.

Dreilings. Molch. hvģerm. 368.

Dumpis, dzimtīp. 427. 432.

Dumpis, ārsts 446.

Durkops. polit. vad. 254.

Efleins, Šteinliauern znots 44". 44<5.

rviženijs IV. pāvests 151. 157. 159.

Eks. burggrāfs 284. 285. 28". 2^9—

291. 294. 295. 301. 312. 319. 520.

Eķs Jānis, virsmāc. 266. 268. 269.

liclmāršnls 15".

Elvers. X.. Jāņa b. māc. 437.

Engolbrachts. Tērbatas bīsk. 141.

Eabricijs, 16.

Fārensbachs, polu kara sr>. vad.

297. 322.

Eilips. soģis. Rīcras advok. 113.

bilips, karalis 119.

Kinkens, mestrs 160.

Firekers 271. 377.

Fišers, J., ģen.-sup. 376. 379.

Eīke Nikl., rātskungs 285. 286.

Fītinghofs, režisors 412.

Folhards no Harpensfetes. priest.
44.

Francisks dc Moliano. inkviz. 131.

Francisks. kardināls 142.

Freitags fon Loringhovens. mestrs

168.

Erēlichs, L. ģ. elt. 18. 224.

Frēliichs, R.. tipogrāfs 410.

Kridrichs, ķeizars 119.

Fridrichs, R. virsb. 129. 131. 152.

140. 141.

Fromholds. R. virsb. 141. 148. 152.

Tulko. Ig. bīsk. 55.

Gadebnšs. zinātu. 410.

Gece, Doma sk. un lic. rekt. 413.

Gecelijs. Mich.. lēk. sk. skol. 318.

Ģedimins. Liet. kar. 129. 151. 132.

Gertsons M., Jāņa sk. skol. 204. 368

Gētmanis, Hildebr., grām. t. 311.

Gīze, Berends 22.

Gīze. Mārt. 285—287. 291. 295. 295-

-299. 502. 310.

Glikmanis. Krist.. L. ķ. delo?. 35"

Gliks, Ern., māc. 362. 376. 577. 379.

380.

Godomanis, vieesind. 319.

Gotfrīds, ord. mestrs 75.

Gotšalks. soģis 54.

Gregors TX. pāv. 119. 120. 122.

Grūbe, Stef.. Rīsras virsb. 166—I.B.

Gustavs Ādolfs 11. 320. 323. 328. 352.

333. 337. 349. 581. 432.

Gustavs Vasa 321.

TTaberlnnds, celtn. 408.

TTabundi Jānis. Rīgas virsb. 150.

TTardors. lic. rekt. 412.

Hartknochs T. Fr.. gr. tirsr. 410.

Hechts. prerbīsknps Tērbatā 14Q.
Hekers. V. Fr.. t;

pf*3T. 410.

Helms. Pētera ek. skok 3RR.

TTerders 408. 410.

Hermenss. L. ģ. vec. 163.

Hilcbens Dāvids. pils. sek r. 290.

295. 297. 301. 502. 310. 512. 510.

320.

Hildebrands Mich.. Rīsras virsb~sk.

168.

41L

Hīninsrs. Toh.. Tura m skolot. 372,
TTodkevirs 278. 279. 322.

Honorijs ITT. pāv. 58.

Hnpels 410.

Inocents IIT, pāv.
Inocents VT. pāv.
Izarns. virshīsk. 127 -129. 131.

Taroslavs. Novsr. kn. 64.

lām's. Terb, bīsk. 142.

Jānis XX Ik pāv. 131. 141.

Jānis L no Tunas. vbsk. 75.

Jānis n. no Fechtes 44.

Jānis Īli. no Svorinas. vbsk. 75. 125.

127. 129. 141.

Jānis TV.. no Sintenes. vbsk. 147—

150.
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Jānis 111, zviedru kar. 321.

Jānis no Vīlandes 132.

Kaļļa Jēk., diziiimš. apl. 215.

Kanne, Rīgas p. sekr. 289. 291. 502.

Kants, Im. filoz. 410.

Katrīna 11, Kr. ķ. 404.

Kārlis, Zviedr. herc. (K. IX) 321.

322. 325.

Kārlis X, Zv. kar. 549. 581.

Kārlis XI, Zv. kar. 355.

Kārlis XII, Zv. kar. 384. 385.

Kārlis IV. ķeizars 141.

Katrīna 11. 404. 468.

Keils, Rīgas tipogr. 410.

kelehs, chron. 14.

Ketlers G., K. h. 245. 247. 268. 277.

279. 282. 295. 448.

Kleinšmits, māc. 377.

Kleinigers, vācu zinātn. 410.

Klēmans D. 468.

Kliņķis CiriSks, kannu lejejs 284.

Knopkens Andr. 260. 267. 268. 273.

Knopkeni brāļi 146. 248. 261—264.

267.

Konrāds no Ikšķiles 31. 35. 35. 47.

Krāmers, Stef. d-ak. 272.

Kristaps, Mekl. herc. 251. 254.

Kristīne, Zviedr. kar. 337—339. 349.

381.

Krūze Simons, dzimtīp. 435.

Lademachers, Ģertr. b. m. 378.

Lamberts, Zemg. bīsk. 58.

Lamekins 61.

I.anse Mor., rēķ. meist. 518.

Tjautorbachs. māc 384.

I.indners. Doma sk rent. 4'o. 412.

I.īders Ād.. elterm. 355.

Ludvigs TV. ķeiz. 141.

Ludtviigs. b. 141.

Magnus. Zviedr. kar. 75. 141.

Mancelis G.. 271. 576.

Mansteki s. grafs 323.

Markvards. bruņ. 46. 47.

Marsovs, Doma sk. rekt. 314

Marfīni T., skolot. 318.

Māra 29. 58. 59. 84. B\ 91. 117. 119.

121. 146. 193.

Meija Gerh.. hirģm. 132. 142.

Mellers, D.. sk. rent. 281. 291. 316.

Monde, režis 412

Merķelis G. 410. 413.

Mike. Kurz. rok. gr. sast. 273.

Mollins Nikl.. Liposrr. 510 311 "23.

Nasrels, Doma prāvests 10«. 160

Ne'nbuirers Erenfrīdis, o rdeņa dele-
gāts 121.

Nellers, grām. apgād. 376. 410.

Neuners. virsmācītājs 292. 284.

287. 289. 291. 295.

Nikolajs V. pāvests 154.

Nīenstets. birģermeistars 14. 16. 295.

Oksensterns Akselis. Zviedrijas
kanclers 557.

Osthofs (Mengdens). mestrs 165.

Otto IV, ķeizars 116.

Otto, Stetinas princis 150.

Patkuls Reinh. 582. 585.

Pauls 1., Krievijas ķeizars 404,466.

Pēteris no Florences 145.

Pēteris I, Krievijas cars 384, 585.

590. 591. 595—597. 410. 433. 437.

Pēteris 111. 432. 445. 446.

Plastevigs J., dekāns 158. 159.

Pletenbergs V., mestrs 168. 169.

244—247. 249. 251.

Plēnijs J., L. ģildes delegāts 355.

Plinijs G., inspektors 514.

Putniņš Indriķis, mīirn. m. 215.

Putniņš Jēk., ratnieku m., dzimš.

apl. 213. 228.

Rad/ivils. Polijas kanclers 247. 278.

290. 295. 325.

Rameķis 54.

Reiiiters Jānis, teologs, jurists, ārsts.

zinātnieks 562. 563.

Rivijs Jānis, māc. Dobelē 272. 273.

Rivijs Jānis (Bachman;s), zvoĶt-
nieks 316.

Rove. prokurors 141.

Rozens Otto 127.
Rusovs, chroniika 14. 247.

Rūdolfs, ķeizars 123.

Rūdolfs no Jersikas 37. 40.

Samarins J. 478.

Samsoms Herm.. ģen. superint. 268,
319. 353. 361.

Šaptieha, Lietuvas kanclers 297.

Siffismiunds Au<rusts, Polijas karalis
1

248. 2^B.

Sigismunds Tll. Polijas karalis 296.

507. 510. 321. 349.

Skolārs. režisors 411. 412.

SnTiinsHs. Ttiiirn. amata me:st .; s 201.

Stakelbergs. revid. 476.

Stefans. Aries vi;rsbTskar>s 142

Stefans BatoriK Polijas karalis

280. 282. 2P9 295. 296. 520.

Ste:diiņŠ V., GHka palīsrs "62.
Stodevešers Silvestrs. virsbī-

skaps 154. 155. 157. 160. 161.

164—167. 182. 251.

Strauichs Indriķis, Rīgas pils. galva
456.

StromfeMis. zviedru ģenerālis
588.

Svelgats. leišu vadonis 31. 80.

Svenske. Rīgas pi's. konsul ent« 4T9

441. 446.

šarfenberffs Hennincs. Rietas, virs-

bīskaps 148. 150. 151. 154

šodens Laurenei js virsmāc. 266.

°71. 272.

šelkejs Fngfhrechts. diakons 272.

Šeremetievs, krievu feldmaršā's
385. 391.

Šlearelis. Doma skolas rektors 412.

Šlotmaehers X.. demokr. vad 249.

šteinbauere Baba 448.

šteinhauers Dāniēls 432. 434—448.
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šteinhauers Jānis 360. 413. 429 453.

454. 447. 450.

Šteinhauers Jānis, Matīsa br. 455.

Šteinhauers Jēkabs 452.

šteinhauers Matīs 415. 433. 434.

Šteins Niklāvs, pastnieks 438.

šulcs J. A., pilsonis 441.

Suvaljovs, senators 440. 442.

Šverinas bīskaps 145.

Šverinas grāls 123.

Tastijs 282. 285. 289. -94. 295.

Tegetmeiers Silvestrs, relormātors

264. 265. 275.

I eodonichs no Halles, Rīgas bir-

ģermeistars 147.

Ulmanis J., Jura m. skolas skolo-

tājs 570. 571.

Tims, birg. 476.

Trubeckojs, senāta virsprokurors
440. 442.

Ulrichs, Jāņa bazn. mācītājs 25.

Ulrichs H., Jāņa b. mācītājs 570.

I Irichs J., birģerm. 555.

Urbāns VI., pāvests 147.

Vāgners Rieb., komponists 412.

V aldemārs, dāņu karalis 55. 54. 91.

118. 141.

\alds Burk. 265.

Lpp.
Baznīcas

Daugavgrīvas vecā baznīca 300

Doma baznīca ap 1860. g. 77

Doma baznīca, iekšiene 111
Doma baznīca 19. g. s. pirmajā

ipusē 115

Doma baznīca no Herdera lau-

kuma priekš 1889. g. 124

Doma klostera sēta 256

Ģertrūdes baznīca 1792. g. 258

Ikšķiles baznīca 20

Jāņa baznīca 185

Jāņa baznīcas klostera vārti 173

J'aņa baznīcas koris 63
Jēkaba baznīca ap 1860. g. 43

Jēzus baznīca 240
Katrīnas baznīcas atliekas 185

Marijas-Magdalēnas klosteris

17. g. s. 175

Pētera baznīca 156

Pētera baznīca 19. g. s. sākumā 146

Pētera baznīcas sēta 236

Salaspils baznīca 22

Sv. Krusta kapella pie Jēkaba
baznīcas 177

Dokumentu, zīmogu, grāmatu
attēli

Bāriņu tiesas noteikumi 1591. g. 311
Bīskapa Nikolaja aizliegušos

1244. g. garīdzniekiem iegūt
Rīgā īpašumus 122

\alenrode J., Rīgas virsb. 149. 150.

Valters, oadeņa mestrs 75.

\andoleiis X., ordeņa prokurors
154.

V arigribis 54.

Vedemeijei s b r., aritnietiks 518.

Velliņš, Rīgas sindiks 282, 284. 2*7.

291. 294. 295. 300.

Videkins, Doma prāvests 129.

Vilkens, tipograls 410.

Viļums, markgrafs 249. 250.

Viļums, Modēnas bīsk., legāts 58.

60. 61. 75. 92. 98. 117. H9—121,
140. 146. 183.

Viļums no Lrīmersheimas, ordeņa
mestrs 145.

Vinholds 167.
Vinrichs no Kniprodas, ordeņa liel-

mestrs 145. 152.

Vīisvalds, Jersikas karalis 37—39.

42. 45.

Viesturs 51. 54.

Zengbušs, Rīgas p. galva 458.

Zengeizens, alvas lējējs 285. 286.

289. 293. 299.

Zigfrīds no Blombergas, Rīgas virs-

bīskaps 148.

Zontāgs, liceja rektors un Vidzemes

ģen.-superintend. 412.

Lpp.

Gustava Ādolfa privilēģijas
Rīgai

_

328

—Lejasvācu 1525. g. „Laien-
Bibel" 267

Magdeburgas lejasvācu Lutera

mazais katķisms 272

Modēnas bīskapa Viļuma lē-

mums par Gotlandes tiesī-

bām Rīgā 130

Poljas karaļa lēmums un Hil-
chena apsveikums komisā-

riem 1589. g. 297

Pomergardu rēķinu grāmata
1671. g. 567

Rama 1550. g. diziesma par 10

baušļiem 269
Reitera. J. vēstule 565

Rīgas kapitula zīmogi 257

Rīgas latviešu dziesmu grāmata
1615. g. 278

Rīgas ordeņa un Doma kapi-
tula līgums ar kuršiem
1250. g. H8

Rīgas pārstrādāto statūtu rok-

raksts 1300. g. 95

Rīgas virsbīskapa zīmogi 264
Vācu drēbnieku meistara ap-

liecība 187

Nami, telpas, ielas

Bruņniecības nams 19. g. s. sā-

kumā 247

3. Illustrācijas



Lpp.

Danensterna nanis

-unina kapitula zaie 179

Līvu dibināta patversme pie
Jāņa baznīcas 285

Guberņas ģimnāzija 19. g, s. 309

jura hospuulis lt>. g. s. beigas -9j

luarstaļu īeia, kur atradās lī-

biešu liigas centrs 25

Mazā ģilde 227

M. ģiioes \eca eka 219

Melngalvju nams 25j>

ALnsieies zaie L. ģilde 22i

i\acdunalā opera 19. g. s. 3v9

Ueitema nams i\±arstaļu iela 343

Rīgas niujas portāls 199

lugas māja I9d

Rīgas rātsnams 18. g. s. beigas 25i

Rīgas vecais rātsnams 93

Sv. Gaia konvents 181

Sv. Gara konvents 19. g. s. sā-

kumā 273

\ ecais L. ģildes nams 19. g. s. 70

Zviedru licejs 363

Personas

Dr. Godelmanis, Gīzes padom-
nieks 298

Gusta\s Adolis 324

Katrīna 1. 395

Kārlis X. Gustavs 365

Kārlis XI. 386

Kārlis XII. 388

Kārļa XII. kareivji ar ķēniņa
līķi ceļā uz dzmteni 390

Krievu tirgotājs 67

Pēteris 1. 389

Sainsons, H., Vidzemes ģen.-
suiperintendents 361

Sigismunds 11. Augusts 260

Sigismunds 111. 296

Stefans Batorijs 281

Ulenbroks, H., Rīgas birģer-
meistars 529

Pieminekļi un priekšmeti

Andir. Knopkena kapa akmens 260

Brāļu kapu vārti 473

Gustava Ādolfa statuete 527

Jāņa Šteinhauera kapa akmens 449

Jura statuja 235
Latviešu mācītāja Chr. Mi-

chaeļa kapa akmens 261

Liģera Amola kapa pieminek-
lis 276

Mestra H. f. Brigeneja kapa
akmens 246

Mestra Valt. Pletenberga kapa
akmens 245

Ordeņa bruņinieks 16. g. s. 160

l'oļu karodznieki 278

lugas lielgabals 157

Uuiiu akmens 32

lels par piemiņu mūku izdzī-

šanai no Rīgas 265

li. \ eiliņa kapa akmens 295

Vikingu kuģis 50

Brīvības paeniinekiis 480

Skati, kartes, tabulas

Asioapadsniitais novembris

1918. g. 477

Bastejkalns ibou. g. 65

Bauskas ceis. 1. C. Broces

(krās. repr.) 304

Biržas nama pamaia likšana

1858. g. 453

Batsunuii/a ap i83u. g. 373

Jjiok.Lka Ausekļa ielā 472

Brivums gatves skati 18. g. s.

beigas 303

Centrālais tirgus 475

Citadele 1190 g. 146

Daugavgrīvā 17. g. s.
17

Danga vmalā 405

Depkina muižiņa 1782. g. 407

Desants pār Daugavu 1701. g. 211

Dzegužu kalns 214

Dzelzceļa tilts pār Daugavu 451

Eka dibinātā patversme pie

J'aņa baznīcas 283

Ganību dambis 18. g. s. beigās 210

Ganību dambja skats 255

(Ģertrūdes baznīca 1792. g. 258

Ģilžu vārti 19. g. s. 428

Herberšteina karte 1549. g. 48

Herdera laukums ap 1880. g. 155

Hermelīna mūdža ar Katrīn-

dambi ap 1800. g. 4-9

Iļgeeienis 18. g. s. beigās 248

Jaunais pontonu tilts 159

Jāņa kapi pie Mārtiņa baznī-

cas 18. g. s. beigās 255

jaņu vakars Rīgā 455

Jonatāna b-bas nams 455

Krogus stadula 207

Kuģu un barku degšana Dau-

gava 1871. g. 2. jūlijā (K.
Kronvalda lit.) 176

Kūmiņu māja Sarkandaugavā 305

Ķieģeļu ceplis Pārdaugavā 197

Latvijas karte. Prot. Fr, Ba-

lodis 46

Latvijas universitāte 467

Latviešu amatu vecajā Mui-

žeļa māja (krās. repr.) 48

Latviešu dziesmu svētku gā-

jiens 1873. g. 435

488
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Lpp.

Leiši uz Daugavas ledus

19. g. s. 106

Malkas tirgus Daugavmalā 108

Mārstaļu vārti 1612. g. 102

Māras dzirnavas Pārdaugava 197

Māras dzirnavas 18. g. s. bei-

gās (krās. repr.) 272

Nacionālā opera 19. g. s. 399

Nacionālais teātris 469

Pārdaugava 222

Pārdaugavas karte ar Jelga-

vas ceļiem ap 1700. g. 309

Pārdaugavas skats 200

Pils ar citadeli 17. g. s. 166

Pils laukums 1791. g. 169

Pilsētas kanēlis 19. g. s. 113

Pilsētas 11. ģimnāzija 463

Pilsiētas 111. ģimnāzija 461

Piena pārdevēja Rīgā 190

Podrasra dzirnavas _ar skatu

uz Daugavas pretējo krastu 256

Polocka 16. g. s.
68

Poļu žīdi rātslaukuma 19. g. s.

sākumā 104

Priekšpilsētas degšana
1812. g.

358, 359

Rātslaukums 19. g. s. saku-

mā 97. 101

Rāves cukurfabrika 1784. g.
441

Rīsra — skats 186

Rīga. Prof. R. Tilberga (kras.

repr.)
_

JJļ
Rīga no Pārdaugavas

13. g. s.

Rīga ap 1220. g.
82

16. g. S.. .

Rīga Minstera kosmografija
1559. g.

9

Rīsra 1572. g.
26

Rīsra 16. g. s. (krās repr.) 128

Rīga ar nerru un bērnu 1620. g. 11

Rīsra ar projektētiem apcieti-
nājumiem 17. g. s. 81

Rīga ap 1622. g. ~ļl
Rīga. Franču gravīra
Rīsra ap 1650. g.

n

«9

Rīgal7 g. s. 44-112'^?
Rīsra 1601. g.

521

Rīsra 1612. *f.
1 ™

Rītra 1652. g. J7
Rīsra biedru laikos

18. g. s.

Rīga 18. g. s. 64, 78

Rīga 18. g. s. bed(gās (Broce.

krās. repr.) 352

Rīga 1701. g.
229

Rīga 1774. g.
231

Rīga 1782. g.
170

Lpp.

19. g. s.

Rīga no ziemeļiem 19. g. s. sa-

kumā 277

Rīga 19. g. s. otrā pusē 140

Rīga 19. g. s. beigās (kras.

repr.) 208

Rīga 19. g. s. 158, 301

Rīga ap 1815. g. 403

RSga ap 1824. g.

Rīgas aplenkšana 349

Rīgas aplenkšana 1701. g. 383

Rīgas citadele 18. g. s. beigās
"(krās. repr.) 384

Rīgas degšana 1812. g. 455

Rīgas dibināšana 13

Rīgas gāzes iestāde 417

Rīgas kopējais un labības eks-

ports (diagr.) 337

Rīgas labības eksports (tab.) 335

Rīgas Latviešu b-bas nams

19. g. s. 427

Rīgas pils ap 1515. g. 142

Rīgas pils ap 1767. g. 144

Rīgas pils 1782. g. 416

Rīgas pils ap 1830. g. 151

Rīgas pils 19
L g. s.

154

Rīgas pils par\akles iestādes:

a) Kases kollēģijas sede 351

b) Rātes sēde 17. g. s. 91

c) Rīgas muita 17. g. s. 533

Rīgas pilsētas plāns 85

Rīgas pils. plāns_l7. g. s. 223, 243

Rīgas pilsētas_ plāns 18. g. s. 411

Rīgas pils. plāns ap 1885. g. 415

Rīgas pilsētas reljefs 19. g. s. 74

Rīgas pilsētas vecais mūris 87

Rīgas satiksmes ceļi līdz

1210. g. 79

Rīgas svērēji 305

Rīgas vaļņu nojaukšana 459
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