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I. Krusta kari

Cīņa starp austrumu un rietumu tautām ir vai tikpat veca kā pati šo

tautu vēsture. Brīžiem cīņas iniciatīve pāriet rietumnieku rokās, brīžiem

uzbrucēji ir austrumnieki. — Traķiešu tautu vilnim, kas priekš Homēra

laikiem iesitas Maz-Āzijā, seko kimmeriešu jātnieku pulki; tad nāk Persijas
lielvalsts uzplaukums un Balkānu pussalas tautas sāk maksāt meslus Achai-

menidu dinastijas valdiniekiem. Persiešu mēģinājumi pakļaut sev grieķu

zemes Eiropā rada grieķu ciltīs pretsparu, un grandiozo cīņu ved galā grie-

ķiem radniecīgie maķedonieši, ar hellēņu kareivju palīdzību sadragādami

Achaimenidu lielvalsti un izplatīdami bellēņu kultūras sfairas robežas līdz

Sir-Darjai (Jaksartai) un Bengālijas līdzenumam.

Pēc kāda laika Rietum-Āzijas piekrastē parādās Romas leģioni, veic

diadoehu valstis un sāk virzīties uz Irānas augstienes pusi, kur tiem stājas

ce]ā partiešu jeb Arsakidu valsts. šīs valsts sabrukuma cīņas vadību

pret rietumniekiem jem savās rokās Sasanidu dinastija, kas brīžiem gūst

lielus panākumus pret Romas mantinieci Bizantiju, bet pati vēlāk iet bojā

zem arābu pulku triecieniem.

Cīņa starp rietumiem un austrumiem, kurai sākumā ir tīri politisks
raksturs, sāk vēlāk piejemt ticības karu nokrāsu; kari starp Bizantiju un

Sasanidu valsti no otras puses ir vesti zem kristīgās ticības sargāšanas un

uguns kulta izplatīšanas karogiem, un cīņa, ko ķeizars Heraklijs un viņa

pretinieks Hozrojs ved Sirijā, Mezopotamijā un Maz-Āzijā, savā ziņā atgā-

dina krusta karus, kas sāk dunēt šajās zemēs pēc pieciem gadu simteņiem.

Muhāmeda tautiešu sāktie iekarošanas gājieni VII. g. s. ir reizē poli-

tiski un ticības kari, un pirmo kalifu karavīru cīņas sparu vairo nevien ze-

mes bads un laupījuma alka, bet arī pravieša mācības izplatīšanas dziņa.

Arābu kalifāts viņa ziedu laikā aptver divreiz lielāku zemes platību

nekā Romas impērija; viņam klausa zemes no Atlantijas okeāna līdz Hima-

lajiem un Arala ezeram; un par cīņas arēnu starp bizantiešiem un arābiem

paliek Maz-Āzija, kas reizē ir Eiropas vārti no Āzijas puses un atslēga, bez

kuras rietumu tautām nav iespējams doties sekmīgā kara gājienā pret

austrumiem.

Pirmajos desmit gadu simteņos pēc Kristus cīņas iniciatīve visumā

pieder austrumniekiem: viņu armijas un flotes vairākkārt apdraud Kon-

stantinopoli, musulmaņu rokās krīt Vidus jūras svarīgākās salas, kuras tie

izlieto kā atbalsta punktus uzbrukumiem šīs jūras zieme}u piekrastes ze-

mēm. Arābu sirotājus ir redzējusi pie saviem mūriem nevien Roma, bet

arī Provansas pilsētas, un Alpu kalnu ceļi, kas vieno Franciju ar Itāliju, ir

kādu laiku bijuši arābu varā, kuru laupīšanas gājumu sfaira tad sniegusies

līdz Ženevas ezeram un Elzasai. — Vairākus gadus desmitus zem musulmaņu
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iespaida atrodas tagadējā Dienvid-Francija, agrākā Langedoka — bruņinieku

tikumu šūpulis un trubadūru dzimtene. Musulmaņi te nāk iekšā no Pirenēju

pussalas puses nevien ar uguni un zobenu, bet arī kā franku skolotāji kara-

vīru dižciltībā, ieroču mākslās, turniru sacīkstēs, sievietes cildināšanā un vi-

sos citos tikumos, kurus mēs esam paraduši uzskatīt par vidus laiku bru-

ņinieku (ideālizēto, protams) raksturīgāko pazīmi.

XI. g. simtenī rietumu tautas atjem austrumniekiem — musulmaņiem

cīņas iniciatīvi, un pāvestu vadītas un skubinātas, pāriet grandiozā kontr-

uzbrukumā, kas ilgst tepat divus gadu simteņus un nes krusta karu vārdu,

kaut gan zem krusta emblēmas jau ilgi priekš tam ir cīnījušies Pirenēju

pussalas kristīgie, gan virzīdamies uz dienvidiem, gan kāpdamies atpakaļ
savos kalnos; krusta karu nokrāsa ir bijusi arī tiem kara gājieniem, ko rīko

sakši pret saviem austrumu kaimiņiem Elbas slāviem; krusta karā pret Bal-

tijas slāviem un prūšiem ir gājuši arī Dānijas valdinieki. Zem Kristus vārda

karotāju mantijas ir slēpušies arī vācu „Drang nach Osten" centieni baltu

tautu un igauņu zemēs, kurus XIV. g. s. izdodas apturēt Lietavai un XV. g. s.

sākumā ar polu, krievu, tatāru un moldavaņu pulku palīdzību dot kaujā

pie Tannenbergas jeb Šalgiras (Zaļā meža) nāves triecienu „Drang nach

Osten" pionierim —
vācu ordenim.

Nevien krusta karu laikmetā, bet arī vēlāk nav trūcis kontrataku

no orienta tautu puses. — XIII. g. s. vidū mongoļu jātnieku armijas aizauļo

līdz Čechijas sirdij un Maķedonijai. — XIV. g. s. Balkānu pussalā nosti-

prinās turki, kas drīz vien pakļauj sev Ungāriju un Melnās jūras ziemeļu

piekrasti; janičaru pulki ir divas reizes aizmaršējuši līdz Vīnei un vairākkārt

sirojuši pa Ukraini un Galiciju.

Kalitāts ir visu islama ticīgo vienotājs tikai pašā sākumā. Provinču

pārvaldnieku varas kāre un dažādo sektu fanātisms ātri sagrauj musulmaņu

lielvalsts pamatus. Vienotā kalifāta vietā vēlāk izveidojas veseli trīs. Da-

maskas (vēlākais Bagdadas) kalifāts, kurā dominē sunnītu mācība; viņam
blakus Ēģiptē nodibinās ķeceriskais šiitu kalifāts, ar Fatimidu dinastiju

priekšgalā. Pirenēju pussalā valda kalifi no Omajadu ģints. — Bagdadas

kalifs pamazām zaudē savu laicīgo varu, ko piesavinās enerģiski provinču

pārvaldnieki vai godkārīgi kara vadoņi, un viņam paliek tikai garīgā vara.

— Arī Spānijas kalifāts XI. g. s. sākumā sadalās daudzās sīkās valstīs un

paši kalifa tituļa nēsātāji te nozūd no vēstures skatuves.

Šī musulmaņu agrāk vienotās pasaules saskaldīšanās aptur pravieša

piekritēju uzvaras tāļākos gājienus Eiropā un Maz-Azijā un ļauj kristī-

giem noturēt viņu pozicijas, kā arī dod pēdējiem iespēju pamazām pāriet
ofensīvā. Rietumgotu atliekas Spānijā nemitīgos karos atjem musulma-

ņiem Pirenēju pussalas ziemeļus; bizantiešiem desmitajā gadu simtenī iz-

dodas padzīt musulmaņus no Kretas salas un uz laiku nostiprināties Ziemeļ-

Sirijā.

Muhāmeda mācība, kas uzliek viņas adeptiem par svētu pienākumu
karu pret neticīgiem, neļauj atslābt pravieša ticīgo rindās cīņas fanātismam,

jo cīņā par ticību kritušiem ir nodrošināta iekļūšana paradīzē. XI. g. s,

Rietum-Āzijā parādās jaunā islama cīnītāju pulki; tie ir turki, kas atstā-

juši savas vecās mītnes tagadējā Turkestanā, pārplūdina Bagdadas kalifāta

zemes, izdzen bizantiešus no Armēnijas un ielaužas Maz-Azijā. Šī turku

viļņa vadonis bijis Seldžuks, un viņa vārdā dēvē nevien tā pēcnācējus, bet arī

visus jaunos iebrucējus. Seldžuku rokās drīz krīt visa muhāmedāniskā Rie-

tum-Azija. Kaujā pie Manzikertas 1071. g. seldžuku sultāns Alps Arslans iznī-

cina bizantiešu armiju un sajem gūstā pašu Bizantijas ķeizaru. — Līdz ar
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to nevien zūd bizantiešiem visi nesenie ieguvumi islama zemēs, bet zūd arī

kristīgās Maz-Āzijas lielākā daļa, un Bizantijas ķeizari no savas rezidences

mūriem var saskatīt turku kamieļu barus, kas ganās Āzijas piekrastē. —

Līdzīgu kontrataku no musulmaņu puses tai pašā gadu simtenī mēs

varam vērot Spānijā, kur almoravidu sektes kara pulki glābj Pirenēju pus-

salas musulmaņus un atspiež Spānijas kristīgos atpakaļ uz ziemeļiem.

Bizantija un Rietum-Eiropa krusta karu

priekšvakarā.

Pirenēju pussalā kristīgiem visumā tomēr izdodas noturēties viņu ve-

cajās pozīcijās; arī no Itālijas salām musulmaņus pamazām izdzen nor-

maņi un Ģenujas un Pizas eskadru desanti. Visapdraudētākā stāvoklī at-

rodas tomēr Bizantija, kas pēc Manzikertas katastrofas zaudējusi Maz-Āziju,

t i. pusi no savas territorijas.

Tiesa, šī valsts nav tik vāja, kā parasti mēdz spriest. Pēdējos gadu

simteņos uz viņas troņa bija sēdējuši vairāki dūšīgi un gudri valdinieki un

pratuši nevien teicami vadīt valsts likteņus, bet arī gūt uzvaras kauju lau-

kos; labi apmācītie bizantiešu leģioni vairākkārt bija pratuši sadragāt slavu

un arābu armijas. Bizantija joprojām bija un palika lielākā rūpniecības

valsts Eiropā, varbūt, vienīgi musulmaņu Spāniju atskaitot: viņa joprojām

bija tā laika zinātnes centrs, Eiropas modes diktētāja un valsts, kuras rī-

cībā atradās milzīgi kapitāli.

Un tomēr šī valsts, pateicoties viņas valdošās šķiras tuvredzībai un

dažu valdinieku kļūdām, bija nokļuvusi krusta karu priekšvakarā pavisam

neapskaužamā stāvoklī. Ķeizara autoritāti un valsts varu bija satricinā-

jušas galminieku revolūcijas un godkārīgo lielgruntnieku dumpji. Pio va-

ras tikušie uzurpātori un galma partiju vadoņi centās salaupīt pēc iespējas

vairāk, un pie tam uz valsts aizsardzības līdzekļu rēķina. Armijas lielumu

sāka samazināt, un kareivji gadiem ilgi nedabūja algu. Tas savukārt ārdīja

disciplīnu, radīja nemieru armijas masās un piespieda daudzus algotņus

pāriet Bizantijas pretinieku dienestā. Arī daudzinātā bizantiešu diplomātija
neatradās agrākajos augstumos: Maz-Āzijas austrumos atradās Armēnijas
valsts

— dabīgais Bizantijas sargs pret seldžuku un arābu uzbrukumiem.

Bizantijai vajadzēja šo valsti visiem spēkiem atbalstīt, bet ticības naida

un iekarošanas kāres skubināti, Bizantijas ķeizari centās darīt pretējo. Viņi

mēģināja visiem līdzekļiem pakļaut sev Armēniju, un armēņiem atlikās iz-

vēlēties tikai vienu: kļūt par Bizantijas vai seldžuku klaušiniekiem. No

dabīgiem sabiedrotiem armēņi kļuva par bizantiešu ienaidniekiem. Šīs po-

litikas sekas bija jau minētā Manzikertas katastrofa. —

Jau Romāna Diogena pēcnācējs Michails VII. ir spiests atzīties, ka

paša spēkiem Bizantija vairs nespēj atturēt musulmaņu uzbrukumus. Viņš

sāk meklēt pēc atbalsta pie rietumu kristīgiem, un šo atbalstu viņam var dot

vienīgi pāvesti, kas toreiz bija sākusi censties pēc laicīgās un garīgās varas

visā rietumu Eiropā, un šai virzienā jau bija guvuši samērā lielus pa-

nākumus.

Tā laika pāvests ir slavenais Gregors VIL, kura ideāls bija teokra-

tiska pasaules monarchija. Viņš, kā mēs redzējām, prasīja no valdiniekiem

paklausību nevien garīgās, bet arī laicīgās lietās, būdams pārliecināts, ka
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pāvestam pieder tiesības vadīt pēc sava prāta ķēniņu politiku, armiju gai-

tas un ticīgo dvēseles. Tie bija tik grandiozi plāni, kuriem līdzīgus vēl ne-

bija redzējušas rietumu Eiropas tautas, un šī grandiozitāte teicami saska-

nēja ar to eksaltēto mistiku, kas pēc daudzajām dabas katastrofām X.—XI. g.s.

un nebeidzamajiem feodāļu kariem bija pārjēmusi rietumu Eiropas sabie-

drību. Tautas, kuras smaka zem feodāļu patvaļas, bija sākušas uzskatīt

pāvestu kā savu aizstāvi un atsvabinātāju, un visās Eiropas malās bija daudz

cilvēku, gatavu mesties uz pirmo pāvesta aicinājumu kaujā par šo teokra-

tisko pasaules impēriju.

Romas pāvestam tai laikā bija milzīga vara, kuras priekšā locījās

laicīgie valdinieki, un Bizantijas ķeizars griezās pie šīs varas ar lūgumu

palīdzēt, kā kompensāciju solīdams austrumu baznīcas pakļaušanu pāve-

stam. — Enerģiskais Gregors VĪT. uzjēma šo vēsti ar lielu prieku, jo tā at-

vēra viņa varai jaunus horizontus. Šī ģeniālā vīra galvā, kas jau bija ra-

dījusi tik lielus plānus, tūliņ dzima šī plāna papildinājumi — plāni par

grieķu un armēņu pakļaušanu Romas baznīcai, seldžuku padzīšanu un ē-

tās zemes atsvabināšanu. — Jau 1074. g. viņš sūta vēstules uz visām Eiropas
malām, aicinādams ticīgos uz svēto karu pret musulmaņiem Maz-Āzijā. Vi-

ņam izdodas savākt 50,000 vīrus, kuru priekšgalā pāvests grib doties uz

austrumiem. Tad sākas Gregora VII. cīņa ar Indriķi IV., kas saista visus

pāvesta spēkus un krusta karu pirmais sludinātājs ir spiests atstāt viņu

sākšanu savam pēcnācējam.

Tā laika rietumu Eiropas tautas pārdzīvo viņu jaunības gadus, ir

pilnas jaunības spēka un viņu locekļu skaits vairojas tik straujā tempā, ka

par spīti kariem, epidēmijām un bada gadiem, daudzās Eiropas zemēs jau

bija samērā tikdaudz iedzīvotāju, ka to eksistences avoti vairs nevarēja
šo pieaugumu uzturēt. Mums trūkst noteiktu datu par tā laika Eiropas

atsevišķo valšķu iedzīvotāju daudzumu; bet ka šis skaits ir bijis priekš
tiem laikiem ļoti liels, to liecina tas, ka Eiropa varēja upurēt krusta ka-

riem vairākus miljonus dzīvību un pie tam pat nemanīja, ka šīs bojā

gājušo masas būt spējušas manāmi samazināt viņas bērnu saimi. —

Daudzi vēsturnieki nav pietiekoši lielā mērā uztvēruši to lomu, kāda

piekrīt krusta karu ievadījumā normaņiem, šiem jūru klejotājiem, kas siroja

nevien kristīgās Eiropas zemēs, bet arī musulmaņu valšķu robežās. — Daļa

normaņu bija nokļuvuši šais sirojumos no Ziemeļjūras ūdeņiem Vidus jūrā

un nostiprinājās Dienvid-Italijā, mezdami no turienes skatus pāri jūrai uz

Balkānu pussalu. Zviedru normaņi jeb varingi (varangi) kopš senlaikiem

bija paraduši mērot lielo ūdens ceļu uz Bizantiju pa Volchovu un Dņepru,

un Bizantijas ķeizari labprāt jēma šos āvām bruņotos blondos ziemeļniekus

savā dienestā: Bizantijas ķeizari guva savas uzvaras pār kaimiņiem pa lie-

lākai tiesaiar kara algotņu palīdzību, unstarp šiem algotņiem piederēja varin-

giem izcila loma. Jau ilgi pirms krusta karu sākuma normaņi bija para-

duši cīnīties Rietum-Āzijā ar musulmaņiem; dzīvajos palikušie atgriezās

mājās"un stāstīja par tālām brīnumu zemēm, kur dūšīgi kareivji var gūt

milzīgu laupījumu; normaņiem toreiz bija „mājas" nevien Skandināvijā

un Jitlandē, bet arī Anglijā, Ziemeļ-Francijā un Dienvid-Italijā, kur tie zo-

beniem rokā bija guvuši sev jaunu dzimteni. Šie stāsti mulsināja kristīgo

Eiropas tautu prātus un mājās pārnākušiem dēkaiņiem radās jauni un atkal

jauni sekotāji. Dēkaiņu un kara laimes meklētāju tā laika Eiropā bija pār-

pilnība; vajadzēja tikai lielas autoritātes, kas spētu dot šiem avantūristiem

lielu mērķi un vienotas gribas impulsu. — Šo impulsu, kā redzējām, deva

Gregors VII.; bet jau pirms viņa Eiropds kristīgiem vairs nav svešs Solidā-
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ritātes gars un dziņa iet kopīgiem spēkiem cīņā pret musulmaņiem: Jau

XI. g. s. sākumā Dienvid-Francijā sāk pacelties balsis, ka neticīgiem jādod

liels trieciens viņu pašu zemēs; tai pašā XI. g. s. mēs redzam daudzus Bur-

gundijas, Akvitānijas un Normandijas bruņiniekus cīnāmies Spānijas kri-

stīgo valšķu armiju rindās pret musulmaņiem; Bizantijas ķeizara dienestā

blakus mēs redzam vācus un frančus cīnāmies Maz-Āzijā pret seldžukiem.

Itālijas normaņi Roberta Guiskara un viņa brāļa Rodžera vadībā pēc ilgas

un niknas cīņas izdzen arābus no Sicilijas.

Tai pašā laikā mēs redzam parādāmies Vidus jūras ūdeņos Itālijas

vecāko jūras pilsētu Amalfi un Venēcijas flotes, un tais laikos katrs jūr-

nieks reizē ir pīrāts un kareivis. Amalfi pilsētai jau XI. g. s. vidū ir savas

Faktorijas Konstantinopolē, Jeruzalemē un Antiochijā un dzīvi tirdzniecības

sakari ar Tunisas pilsētām. Venēcieši tai pašā laikā spēlē galveno lomu

Rietum-Eiropas sakaros ar Bizantiju. — Uzjēmīgie ģenujieši un pizieši siro

Vidus jūras rietumu baseinā, laupīdami Ziomeļ-Afrikas un musulmaņu Spā-

nijas piekrastēs. Pāvests Viktors 111. viņus mudina uz cīņu pret neticīgiem,

un 1087. g. ģenujiešu un piziešu vienotā flote izceļ desantu Tunisas pie-

krastē, kas iejem divas pilsētas, gūst lielu laupījumu, atsvabina kristīgos

gūstekņus un piespiež vairākus novadus atzīt pāvesta virskundzību.

Mēs jau minējām, ka tā laika kristīgās Eiropas tautas ir pārjēmis
savāds mistisks noskaņojums. Tas ir laiks, kurā dzimuši pāvestu teokra-

tijas plāni un tieksme padarīt visu pasauli par pāvesta valdītu monarcbiju.

— Valdinieku varas mazināšanās, nemitīgie kari, bads un mēris un baisīgās

gaidas, ka nupat ir klātu pasaules gals, viss tas iedveš šausmas pašiem lie-

lākajiem trakgalvjiem un līdz ar to dziņu — darīt kaut ko tādu, kas no-

drošinātu dvēseles pestīšanu, paglābtu to no elles mokām. — Tas ir vispā-

rējas grēku nožēlošanas un izpirkšanas laiks, kad valdinieki atstāj pilis

un iet klosteros, bet mūki bēg no klosteriem kalnu un mežu vientulībā,

un bailes no elles mokām māc visu dvēseles. '

Ceļojumus uz svēto zemi kristīgie eiropieši piek,opa jau kopš sen-

laikiem, un arī paši pirmie kristīgie ir labprāt mērojuši ceļu uz tām vietām,

kur Kristus bija mācījis, cietis un miris. — Svētceļnieku skaits piejemas,

nākot modē askēzei, un baznīca sāk mācīt, ka ar svētceļojumu saistītās

grūtības ir Dievam patīkams upuris. Dziņu redzēt svētās vietas vairo

ticība brīnumiem un relikvijām. Visa XI. g. s. Eiropa ir pilna svētceļnieku

baru, kas dodas nevien uz Svētās zemes pusi, bet arī uz Romu, uz Sant-

Jago dc Kampostellu Spānijā un citām vietām, kurās glabājas svēto atlie-

kas un notiek brīnumi; ap klosteriem un baznīcām, kurās glabājas svētā

krusta šķembeles un līdzīgas lietas, arī drūzmējas svētceļnieki no tuvie-

nes un tālienes. — Jo grūtāks ir svētceļojums, jo drošāks skaitās tas kā

līdzeklis iegūt mūžīgo dzīvošanu un Dieva žēlastību; un arvienu lielāki

svētceļnieku bari dodas uz austrumiem, uz Palestinu — Kristus dzimteni un

moku zemi.

XI. s. s. mes redzam Palestina kopa ar daudziem citiem svētceļnie-

kiem veselu baru itāļu, angļu un franču bīskapu, daudzus grāfus, herco-

gus, prinčus un pat vienu Norvēģijas ķēniņu. Šie augstmaņi ceļo turp lielas

svītas pavadībā; ceļā tiem pievienojas pašu drošības labā citi svētceļnieki

un tādā kārtā salasās vairāk tūkstošu vīru lieli, pa daļai jau apbruņoti ceļi-
nieku pulki (piem., 1064. g. Maincas arcbibīskaps iet uz Jeruzalemi ar 7000

svētceļniekiem, kuru lielākā daļa iet bojā beduinu uzbrukumos un citās

ceļa grūtībās), šiem safanātizētiem ceļinieku bariem liekas svēta katra

pēda tai zemē, kur Jēzus staigājis; patlaban šī zeme atrodas islama dēlu
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varā, kas jem maksu par svēto vietu apmeklēšanu un ņirgājas par ticī-

giem un viņu jūtām. Tas dod kristīgo askēzes alkai jaunu kareivisku

virzienu un azkēze pārvēršas fanātiskā naidā pret musulmaņiem. —

Kā redzam, ir sakrājies pietiekoši daudz degvielu, lai uzliesmotu

briesmīgs ugunsgrēks; cīņas gaidu pilns ir gaiss un fanātiskie askēti redz

vīzijas, kas tos mudina doties uz Svēto zemi ar ieročiem (Sicilijā esot

redzēts uz balta zirga pats sv. Juris, vēlākais krusta karu protektors, kas

Svētā kapa baznīca Jeruzalemē.

mājis ar pret austrumiem). — Dzimtcilvēku masas, kuras spaida

feodāļi un bīskapi, sapņo par debesu valstību zemes virsū un šī sociālistiskā

debesu valstība saplūst viņu smagajās galvās kopā ar Svēto zemi, debesu

Jeruzaleme savienojas ar zemes Jeruzalemi. — Avantūristi cer gūt austrumu

zemēs lielu laupījumu; Itālijas pilsētu tirgotāji, kas jau nodibinājuši fak-

torijas tuvo austrumu pilsētās un ved no tām Orienta preces uz Eiropas
tirgiem, cer pēc Svētās zemes atsvabināšanas stāties tiešos sakaros ar šo

preču ražotājiem un gūt vidutāju peļņu, ko tagad patūr arābu tirgotāji. —
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Bruņinieki un grāfi cer gut austrumos jaunus lēņus un kalpināt musul-

maņus. —

Ir vajadzīga tikai viena dzirkstele, lai kara entuziasma ugunsgrēks

pārjemtu visu Eiropu. — Šo dzirksteli met Eiropas pulvera mucā pāvests

Urbāns 11.

Bizantijas ķeizars Michails Vil., kas pirmais lūdzis pāvestu un rie-

tumu kristīgos palīgā pret seldžukiem, zaudē 1078. g. troni, kura dēļ sāk

plēsties divi ģenerāļi. Beidzot par Bizantijas valdinieku paliek Aleksijs

Lo Komnenu ģints (1081. g.). jaunas ķeizaru dinastijas dibinātājs, kuras laikā

pār veco Bizantiju nāk jauns uzplaukuma periods.

Aleksijs atjauno Konstantinopolē kārtību, un savācis kara pulkus,

metas pretī seldžukiem, kurus tam izdodas iedzīt atpakaļ Maz-Āzijās stepēs.

— Šai laikā Bizantijai brūk virsū normaņu hercogs Roberts Guiskars, aiz-

lauzdamies cauri Albānijai un Maķedonijai līdz Traķijai — Bizantijas sir-

dij. Tikai ar venēciešu palīdzību, kas par to gūst lielas privilēģijas Bi-

zantijas pilsētās, ķeizaram izdodas atgaiņāt normaņus. — Līdz ko ir at-

vairīts šis uzbrukums, caur Balkānu aizām iebrūk Traķijā pečeņegi. Bi-

zantijai jāiztur jauns sīvs karš un viņas leģioniem izdodas iznīcināt jaunos

iebrucējus tikai 1091. g.

Tagad ķeizars var vērst savus pulkus no jauna pret seldžukiem, kuru

valsts šai laikā jau ir sākusi sabrukt. Maz-Āzijā valda Kilidžs Arslans,

kura galvas pilsēta ir Nikeja un Ikonija; blakus šai galvenai valstij eksistē

vesela rinda sīkāku valšķu.

Seldžuku lielvalsts sabrukums tomēr nevairo bizantiešu izredzes uz

uzvaru: ilgie kari ir gandrīz noveduši Bizantiju pie bankrota un samazi-

nājuši viņas iedzīvotāju skaitu. — Ķeizaram neizdodas par spīti visām

viņa pūlēm gūt pret seldžukiem lielākus panākumus, bet Maz-Āzijas at-

karošana ir Bizantijai dzīvības un nāves jautājums. Seldžuki jāizdzen no

Nikejas un Ikonijas, ja bizantieši nevēlas, lai viņu galvas pilsēta būtu

mūžīgi apdraudēta.

Pārliecinājies, ka paša spēkiem tam nebūs iespējams padzīt seldžu-

kus, Aleksijs nolemj iet Michaila pēdās. Viņš sūta vēstnešus pie pāvesta
Urbāna 11. un lūdz to palīdzēt (1095).

Pirmais krusta karš.

Pāvestam Urbānam 11., kas 1088. g. kāpj sv. Pētera krēslā, ir lemts

pļaut, ko ir sējis viņa lielais priekštecis Gregors VIL

1095. g. pavasarī Urbāns sasauc Piačencā lielu sinodi, kur lemj par

baznīcas lietām, tiesā Francijas ķēniņu un Romas valsts ķeizaru un uz-

klausa Bizantijas sūtņus, kas nākuši lūgt pāvesta un visu kristīgo palīdzību

pret seldžukiem. —
Pāvests apsolās grieķiem palīdzēt un daudzi bruņinieki

turpat dod pāvestam solījumu, ka dosies uz Konstantinopoli.
No Piačencas pāvests ceļo uz Franciju, savu dzimteni, un rudenī notur

Klermontā otru sinodi, kur pasludina Dieva mieru, apkrauj ķēniņu Filipu

baznīcas lāstiem viņa paša zemē un 26. nov. aicina pie sevis visus ticīgos.

Ļaužu saplūdums ir tik liels, ka sapulcei jānotiek apakš klajas debess.

Pāvests tur šai milzu sapulcē ugunīgu runu ctāsta par sv?tā kapa apgā-

nītājiem-musulmaņiem, par svētceļnieku pazemojumiem Jeruzalemē, par sel-

džukiem, kas apdraud Konstantinopoli: viņš atgidbn franču bruņiniekiem
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viņu senčus, kas guvuši uzvaras pār musulmaņiem, Kārļa Martella un Kārla

Lielā vadībā; viņš jūtas kā debesu herolds, un kā Dieva aicinājums skan

ticīgiem pāvesta balss, kas aicina uz svēto karu, aicina visus stāties „kara

pulku kunga" Jēzus Kristus dienestā, lai ietu kaujā pret musulmaņiem, at-

svabinātu Jeruzalemi un atbrīvotu „zemi, kur tas kungs staigājis".

Ķeizara Aleksija atbalstīšana un seldžuku padzīšana no
N Maz-Āzijas

pamazām atkāpjas cita, grandiozāka plāna priekšā. Safanātizēto ticīgo acis

redz vīzijas, redz mākoņos debesu kara pulkus un atsvabināto Jeruzalemi.

Pāvesta ugunīgie vārdi dedzina dvēseles. Viņa runai seko tūkstošbalsīgs

sauciens: „Dievs tā grib (Dieu le veut)!" Daudzi lej asaras, visus pār-

jēmusi ekstāzes šalka, tūkstoši steidz sajemt no pāvesta kalpu rokām krusta

karotāju zīmi — sarkanu krustu uz labā pleca.

Pāvests atjauno pavēli ievērot Dieva mieru, pasludina, ka krusta

karotāju īpašumi atrodas sv. krēsla apsardzībā un uzdod bīskapiem un ci-

tiem garīdzniekiem sludināt viņu zemēs svēto karu un lūgt Dievu par tiem,

kas ies karā Kristus kapa dēļ. — Daudzi uzaicina pašu Urbānu stāties

krusta karotāju armijas priekšgalā. Pāvests atsakās to darīt, bet nevēlas

izlaist kara vadību no baznīcas rokām un ieceļ par savu legātu bīskapu

Ademāru, dodams tam savu svētību un uzticēdams Kristus armijas pavēl-

niecību.

Tādā kārtā sākas grandiozais kristīgās Eiropas kontruzbrukums mu-

sulmaņu pasaulei; šī sākuma apraksts mūsu laiku lasītājam liekas kā savāda

pasaka. Viņa laika tautām ar šo patieso pasaku vēl nav bijis gana, un

tās sacerējušas teiku kar Amjenas Pēteri, mūku-svētceļnieku, kam svētā kapa

baznīcā Jeruzalemē parādījies pats Pestītājs, licis iet pēc „debesu vēstules"

pie Jeruzalemes patriarcha un aicināt rietumu kristīgos atsvabināt svēto

pilsētu. — Ar svēto vēstuli Pēteris devies pie pāvesta, un tikai pēc tam

pāvests gājis uz Klermontu, lai sludinātu svēto karu, ko pats Kristus pa-

vēlējis.

Šai teikai nav vēsturiska pamata un pats Amjenas Pēteris, kaut gan

vēsturiska persona, kas spēlējusi pirmajā krusta karā ievērojamu lomu,

pirms šī kara sākuma nemaz nav bijis Jeruzalemē. lespējams, ka šo fanā-

tiķi, kas veda uz austrumiem viņa saaģitētās zemnieku masas, būs cēluši

Kristus uzticības vīra godā zemnieku un citu mazo ļaužu leģenda; šie

(audis bija paraduši negaidīt neko labu no augstmaņiem, un klaidonis

mūks viņiem bija tuvāks un saprotamāks nekā tāļais pāvests.

Šis tautas masas pirmās dodas ceļā, jo viņās visdziļāk laidušas saknes

labākas nākotnes gaidas. Daudz cietušas no kariem, bada un mēļa.

Francijas zemnieku masas uzskata krusta karotāja gaitas par vienīgo ceļu,

kas tiem spēs sagādāt labāku dzīvi zemes virsū un svētlaimību debesīs.

Visās Francijas malās krusta sludinātāji turpina tracināt tautu

un starp šiem aģitātoriem lielākos panākumus gūst jau minētais Amjenas

Pēteris, ko Francijas zemnieki uzskata kā Dieva sūtītu pravieti. Jau 1095-6.

gada ziemā viņš savāc veselu armiju vīru, sievu un bērnu, bez disciplīnas

un gandrīz bez ieročiem, bet pilnu ticības fanātisma un cīņas alku. Lī-

dzīgas ordas tai pašā laikā un rajonā savāc daži bruņinieki, Valtera dc

Peksejo un viņa radinieka Valtera Senzavehora („bez mantas") vadībā.

Abas zemnieku un klaidoņu masas savienojas un dodas uz austrumu pusi,
nonākdamas Vācijas robežās.

Vāciju šai laikā vēl nav pārjēmis krusta karu fanātisms un viņas

iedzīvotāji sajem Francijas zemnieku ordas ar izsmieklu. Pamazām ši

psiehoze pielīp arī viņiem, sevišķi tiem, ko ilgais pilsoņu karš (cīņas starp
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Ludviķi IV. un pret ķeizariem) novedis pie übaga somas, un kuriem šī

grandiozā avantūra sāk Jikties kā vienīgā izeja no tagadējās nabadzības.

Amjenas Pētera un abu Valteru vadīto zemnieku ordām piebiedrojas vācu

zemnieku, mūku, klaidoņu un laupītāju bari un dodas tiem līdzi uz austru-

miem. Pats Pēteris paliek Ķelnē sludināt krusta karu.

aizveļas cauri Dienvid-Vācijai un Ungārijai, un nonāk Bulgārijā, kjax_iMVt

izceļas sadursmes ar vietējiem iedzīvotājiem; cīņās ar fjjjAču
un vācu zemnieku armija iet bojā. Valters dc Peksejo fkņtļ
Valteram bez mantas tikai ar dažiem tūkstošiem izdodas Kon-

stantinopoli. \Uš
.iV>

Jau labāk veicas Amjenas Pēterim, kas savācis Vācijā

un ar 40000 vīriem dodas uz austrumiem. Pēc ilgām un ar

ungāriem un bulgāriem, kurus saniknojušas krusta karotāju laupre^ik»^Pē-
teris vasaras beigās ar lielāko daļu sava karaspēka nonāk pie Bospora.

Pa to laiku visās Eiropas malās sāk lasīties kopā līdzīgas zemnieku

un klaidoņu masas, sāk kustēties Skandināvijas zemes, . Anglija un pat

Spānija. Kuģis pēc kuģa nāk ar krusta karotājiem uz Francijas un Vācijas

ostām, jo abas šīs zemes paliek joprojām par krusta karotāju sapulcēšanās

vietu. Šīs maisās ir tikpat vāji bruņotas un disciplinētas kā jau minētās,

bet viņu ekstāze jau piejēmusi slimīgus apmērus; viņu vidū ir vīri, kas

iededzina sev krusta zīmi miesā un paši tic, ka Dievs esot to ar paša roku

darījis; blakus vientiesīgiem fanātiķiem redz zagļus, laupītājus un netikles;

kāda orda izvēl par saviem vadoņiem zosu tēviņu un kazu, apgalvodama,

ka abi lopiņi esot pilni Dieva gara un varēšot labāk rast īsto ceļu uz svēto

zemi. Šīs ordas laupa ciemus un pilsētas, kuriem jāiet cauri un sit zemē

visus žīdus, kas gadījušies ceļā. Lotaringijā, Reinzemē un Čechijā šai laikā

iet bojā tūkstošiem Mozus ticīgo.

Pa Amjenas Pētera pēdām dodas uz Ungāriju jaunas zemnieku masas

klaidoņa Folkmara vadībā; ungāri apkauj šos sirotāju barus gandrīz līdz

pēdējam vīram. Līdzīgs liktenis piemeklē arī otru ordu, ko ved uz austru-

miem priesteris Gotšalks; pret trešo ordu, kuras dalībnieku skaits esot

pārsniedzis 200,000 vīru, ir spiests iet cīņā pats Ungārijas ķēniņš Kolomans;

zemnieku bari ielenc ķēniņu Vizelburgas pilī, bet zaudē cīņu un iet gandrīz
visi bojā zem ungāru zobeniem.

Amjenas Pēteris pa to laiku savāc Konstantinopolē to ordu atliekas,

kas nokļuvušas pie viņa un taisās doties ar tām pāri Bosporam uz Āziju.

Ķeizars Aleksijs viņu brīdina, aizrādīdams, ka ar tādu karaspēku nav iespē-

jams karot pret seldžukiem, un dod padomu nogaidīt, līdz pienāks labāk

disciplinēti kara pulki. Pēteris grib klausīt ķeizara padomam, bet pūlis
vairs neklausa savam vadonim, draud to linčot un sāk laupīt Konstanti-

nopoles priekšpilsētas. Gribēdams tikt no šām salašņām pēc iespējas vaļā,

ķeizars liek tās pārcelt uz Āzijas krastu un savējiem līdzi iet arī Pēteris.

Krusta karotāji apmetas Marmora jūras austrumu piekrastē pie Helenopo-
les un uzceļ sev lēģeri. Daļa krusta karotāju iet laupīt seldžuku iejemtajos

novados un viņu laupījums modina pārējos alku darīt to pašu. Armija sa-

dumpojas un prasa Pēterim vest viņus pret neticīgiem. Sarūgtinātais va-

donis aizbēg uz Konstantinopoli. Svētceļnieku bari dodas uz priekšu un

nonāk Nikejas tuvumā, kur seldžuki tos ielenc un iznīcina. Daži bēgļi
aiznes šo vēsti galvenā svētceļnieku lēģerī pie Helenopoles un tos pārjem

cīņas alka. Neklausīdami vadoņiem, zemnieki grābj ieročus un nekārtīgās
rindās dodas uz Nikejas pusi, kur tos sagaida seldžuku karaspēks. Musul-



14

ttiaņi veic kristīgos un vaja tos līdz pat jūras piekrastei, kur viņu atliekas

paglābj bizantiešu kuģi.

Šais cīņās ar ungāriem, bulgāriem un seldžukiem iet bojā daudzi tūk-

stoši zemnieku, kam krusta karš licies kā vienīgā izeja no verdzības stā-

vokļa. Tagad krusta karu smagumu uzjemas uz saviem pleciem valdinieki

un viņu bruņinieki.

Kā pirmie dodas krusta karotāju gaitās Francijas un Dienvid-ltalijas

augstmaņi. No pirmajiem paši ievērojamākie ir Tuluzas grāfs un Provan-

sas markgrāfs Raimunds
,

sava laika bagātākais Francijas feodāls, kas ved

sev līdz daudz tūkstošus Dicnvid-Francijas karotāju. Ziemeļ-Francijas bru-

ņiniekus ved ķēniņa Filipa brālis Hugo, Vermanduā grāfs. Viņam blakus

minami Bluā grāfs Stefans, Normandijas hercogs Roberts, kas ieķīlājis savu

zemi brālim Anglijas ķēniņam Vilhelmam 11. un ved sev līdzi daudzus

Anglijas un Normandijas bruņiniekus; Flandrijas grāfs Roberts, vecs dē-

kainis un vājš kara vadonis, iet uz Svēto zemi ar tūkstošiem vīru; Lota-

ringijas bruņinieki pulcējas ap Buljonas Gotfrīdu, kam iet līdzi arī daudzi

vācu augstmaņi. Dienvid-ltalijas normaņus ved uz Svēto zemi Roberta

Guiskara dēls Boemunds, īsts vikings un spējīgākais no visiem pirmā krusta

kara vadoņiem, rūdīts kaujās pret bizantiešiem, mantas un varas kārīgs,

pārdrošs kauslis, kam rūp vara un laupījums un reizē piemīt teicamas

stratēga un kara vadoņa dāvanas. Viņš vienīgais no krusta kara vadoņiem

pārzin austrumzemju apstākļus, un līdz ar to gluži dabīgi vēlāk paliek par
faktisko ekspedīcijas vadoni. Viņam izdodas savākt ap sevi nevien Dien-

vid-ltalijas normaņus, bet arī tos svētceļniekus, kas dodas cauri Apennīnu

pussalai. No viņa līdzcīnītājiem slavenākais ir Tankreds, kam pašam sa-

meties bail no viņa daudziem grēkiem un kas grib tos dzēst, cīnīdamies

Kristus karotāju rindās. — Līdzīgi Boemundam, Tankreds ir īsts normanis,
viltīgs, mantkārīgs un pārdrošs kaujās, un krusta karotāji viņu drīz sāk

cildināt kā brašāko bruņinieku. Tēvocis Boemunds viņu labprāt izmanto

kā savu ieroci, laizdams to visur darbā, kur prāts sver mazāk, nekā kaujas
trakums.

1096. g. rudenī šīs karotāju masas pošas ceļā, un pāvests Urbāns

lepni ziņo Bizantijas ķeizaram, ka cīņā pret neticīgiem jau esot devušies
300,000 krusta karotāju. Šie kara vīri ir labi bruņoti un rūdīti kaujās;
viņiem tomēr trūkst kopējas vadības, un pašu vadoņu vidū nav vīra, kam

butu pietiekoši daudz autoritātes visu karotāju acīs. Katras zemes krusta

karotāji grib klausīt tikai pašu tautietim, un pāvesta legātam Ademāram
ir maza loma. Arī vadoņiem no pašu vidus svētceļnieki klausa tik ilgi,
cik tiem patīk, vairums bruņinieku bruņojas un dodas karā paši uz savu

roku, ceļa piesliedamies tā vai cita vadoņa pulkiem, šo raibo masu tur

kopā tikai kopēja ideja, alka uzvarēt seldžukus, gūt laupījumu zemes

virsu un svetlaimību debesīs.

Dzirdot, ka uz Konstantinopoles pusi virzās nepārredzamas rietum-

zemju karotāju masas, ķeizaru Aleksiju sāk pārjemt bailes: viņš ir gaidī-
jis talka lielākais dažus desmit tūkstošus, bet tagad redz, ka palīgā nācēju
pulks ir desmitkārt lielāks; tik lielām karotāju masām nenāksies grūti tikt
gala ar seldžukiem, bet vai viņas gribēs atdot bizantiešiem pilsētas un ze-

mes, ko būs guvušas savām asinīm? Vai krusta karotājiem paliekot
par rietumu varas mantiniekiem Maz-Āzijā, Bizantijas stāvoklis nebūs kļu-
vis vel bīstamāks? Ķeizars zin, ka starp krusta karotājiem ir tas patsBoemunds, kas vadījis sava tēva pulkus karā pret Bizantiju. - Ja nor-
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inaņieni un viņu cīņas biedriem izdodas nostiprināties Maz-Āzija, tad Bizan-

tija būs nokļuvusi starp divām ugunim.

ķeizars sāk piekopt divkosīgu politiku; viņam ir zināms, ka krusta

karotāju vadoņi jau ir iepriekš izvēlējušies sev Sirijā pilsētas un zemes

gabalus. — Pēc bijušiem Bizantijas piederumiem Maz-Āzijā, cik vēro-

jams, neviens no tiem tomēr nav tīkojis: visa viņu vērība ir vērsta uz

Siriju. Tādā kārtā starp Bizantiju un krusta karotāju vadoņiem ir bijis

pilnīgi iespējams abām pusēm piejemams kompromiss.

Bet Bizantijas ķeizars negrib par vēl iekarojamo zemju dalīšanu ne

dzirdēt; viņš cieši turās pie ieskata, ka visām zemēm starp Konstantino-

poli, Persiju un Arabiju, kas kādreiz piederējušas Austrum-Komas valsts

impērijai, līdz ar viņu atbrīvošanu no musulmaņu virskundzības automā-

tiski jāpaliek par Bizantijas piederumu. Viņš uzstāda prasību, ka krusta

karotāju vadoņiem jādod ķeizaram vasaļa uzticības zvērasts, jāatzīst Bi-

zantijas valdinieks par to zemju lēņu kungu, kuras tie dodas atjemt mu-

sulmaņiem.

Šai bizantiešu ietiepībā meklējams likte-

nīgo nesaskaņu sākums, kas nāk par ļaunu ir

vieniem, ir otriem, un beidzas priekš Bizantijas

ar 1204. g. katastrofu. — Vācu vēsturnieki salīdzi-

na šo liktenīgo Bizantijas kļūdu ar sv. Romas

valsts ķeizaru centieniem pakļauj sev Itāliju: vi-

dus laiku Itālija ir nevien tā laika vācu labāko

kara vīru kapenes, bet arī vācu Romas valsts

kaps, un Bizantijas ķeizari plēsdamies ar krust-

nešiem palaiž garām izdevību padzīt seldžukus

no Maz-Azijas. Tai paliekot musulmaņu rokās,

paliek itkā gaisā karājoties ieguvumi Sirijā un

Palestinā, un musulmaņi beidzot viņus iedzen

jūrā.

Bizantiešiem ir bijis ar šiem spītīgajiem

kara biedriem daudz raižu, tiem plūstot caur

grieķu provincēm uz Konstantinopoles pusi no

ziemeļiem uz rietumiem: krusta karotāji aplaupa

iedzīvotājus līdz kreklam, zobeniem rokās meklē-

dami pārtikas līdzekļus. Vietām izceļas cīņas, ku-

rās iet bojā daudzi ciemi un pat pilsētas. Notiek

veselas kaujas starp krustkarotājiem un Bizanti-

jas karaspēku, kas mēģina sargāt sava ķeizara

apakšniekus pret svešnieku patvarībām.

Pirmā krusta kara vadoņi beigās ir spiesti

dot ķeizara prasīto vasaļa zvērestu, cits pēc bruņo-

tas cīņas, kā piem. Buljonas Gotfrīds, kas dc-

Pirmā krusta kara

bruņinieks.

(miniatūra Britu muzejā
Londonā.)

vies ar savējiem uz Konstantinopoli cauri Ungārijai uz Balkānu zemēm;

cits bez lielas pretošanās, kā piem. Beomunds, kas iet no Itālijas uz Bos-

poru caur Albāniju un Maķedoniju; bez pretošanās dod vasaļu zvērastu

arī Vermandua grāfs Hugo, Kapetingu ģints atvase. —

Vasaļa uzticības zvērastu nedod vienīgi Tuluzas grāfs Raimunds, kas

ceļā paguvis sanaidoties ar visiem pārējiem krusta karotāju vadoņiem, se-

višķi abiem normaņiem, Boemundu un Tankredu. Turpmākās krusta karo-

tāju operācijas vēlāk ļoti traucē šis provansaļu un normaņu antagonisms,

dalot vēl nenomedītā musulmaņu lāča ādu — Siriju.
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Beidzot visi krusta karotāji ir ar labu vai ļaunu pārdabūti pāri Bos-

poram un Bizantija pagaidām var vieglāk uzelpot; cik liels ir bijis šo ka-

rotāju kopskaits, par to trūkst noteiktu ziņu; chronisti saka, ka viņš bijis

„kā smiltis jūrmalā" un kā „zvaigznes pie debesīm". — Jau noteiktākas

ziņas sniedz pāvests Urbāns, savā vēstījumā Bizantijas ķeizaram minēdama

300,000 karavīru; šai skaitā protams, neietilpst kalpi, mūki, sievas, bērni,

netikles un jokdari — milzīgā pavadoņu armija, kas iet vidus laiku kara-

pulkiem līdzi, ar savu locekļu skaitu bieži vien pārspēdami karotāju kop-

skaitu. —
Tā tad tās ļaužu masas, kas virzīdamās no Rietum-Eiropas, to-

reiz dodas pāri Bosporam uz Āziju, mēs varam vērtēt uz 6 —700,000.

Šo milzīgo armiju tura kopā mežonīgs ticības fanātisms un cīņas

prieks. — Nekad vēl tādas karavīru masas nav devušās no rietumiem pret

austrumiem, un tiklab Rietum-Eiropas kā Bizantijas sabiedrība ir pārlie-

cināta, ka seldžuku vara Maz-Āzijā un Sirijā izputēs kā spaļi vējā no rie-

tumu kristīgo triecieniem.

Pirmais krusta karotāju sitiens ir vērsts pret Nikeju, seldžuku sul-

tāna Kilidža Arslana otro galvas pilsētu, kuras valdiniekam klausa lielākā

Maz-Āzijas daļa. — Sultāns nav gaidījis, ka tik drīz pēc Amjenas Pētera

ordu iznīcināšanas Āzijā atkal parādīsies jaunas rietumu karotāju masas

un nav sagatavojies sajemt pa godam šos ciemiņus. Krusta karotāju ar-

mija netraucēti aizmaršē līdz Nikejai un sāk aplenkt pilsētu. Nikeja jau
taisās kapitulēt, kad piepēži izpaužas vēsts, ka sultāns steidzoties savai

galvas pilsētai palīgā ar lielu karaspēku.
Visa krusta karotāju armija vēl nav ' aizsniegusi Nikeju, kad sultāns

brūk aplencējiem virsū no muguras puses. Cīņas karstumā piesteidzas
provansaļi, grāfa Raimunda vadībā un brūk cīņā ar tādu sparu, ka sul-

tāna armija izjūk uz visām pusēm. Krusta karotāji steigšus sūta atsevišķu

korpusu Tankreda un Balduina (Gotfrīda brāļa) vadībā uz Kilikiju, kur
tie sadumpo armēņus un padzen no Taura kalnu aizām seldžuku garni-
zonus. — Līdz ar to ceļš uz Siriju krusta karotājiem ir vaļā, bet abi avan-

garda vadoņi jau paguvuši saklupt matos, jo normaņi mēģina nostiprinā-
ties šai rajonā, kas ir visu kaimiņzemju atslēga.

Galvenie krusta karotāju spēki pa to laiku maršē cauri Maz-Āzijai
uz Sirijas pusi, un Ķilikijas armija tos uzjem ar lielu prieku. — Balduins
ar saviem lotaringiešiem pa to laiku cīnās Eifratas baseinā, kur Edesas val-
dinieks Toross viņu ieceļ par savu mantinieku. Edesas kristīgie ir tā sa-

jūsmināti par Balduina uzvarām, ka piespiež Torosu atsacīties no troņa
par labu rietumu bruņiniekam. Edesa paliek par flangu sargātāju vēlā-
kiem kristīgo piederumiem Sirijā.

Krusta karotāju armija, pārziemojusi Kilikijā, lēni virzās uz dien-
vidiem, un 1097. g. oktobrī aizsniedz Antiochiju, kurai lemts vairāk kā
gadu saistīt pie sevis galvenos kristīgo spēkus.

Antiochija šai laikā ir viena no bagātākām un lielākām Vidus jūras
piekrastes zemju pilsētām; viņa atrodas dienas gājumā no jūras kr-sta
Urontas upes ielejā un ir apjozta ar tik biezu mūri, ka pa mūra virsu varē-
jusi netraucēti braukt 4 zirgiem jūgti rati; šo milzu mūri vaiņago 450
augsti torņi. - Tā tad priekš tā laika apstākļiem - gandrīz neiejemamsšī cietokšņa valdinieks ir emirs Baghi Sijans, apdāvinā s kaTa
vadonis, kuram klausa kaujās rūdīta armija. -

KrLta karotājiem bū vpavisam vajās izredzes iejemt šo cietoksni, ja viņiem nenāktu talkā seldzuku valdl ku savstarpējās ķi]das; §
mu^ul

emiHsadahju.es divos naidīgos lēģeros, no kuriem viens turās Bagaadas ot



«

Dievs
tā

grib
!»





17

Ēģiptes kalifa pusē. Baghi Sijans līdz šim Lr draudzējies ar Ēģiptes par-

tiju, kuras vadonis Sirijā ir Damaskas cm irs: Bagdadas partijas galva ir

Kalebas (Alepo) valdinieks, tā tad Antiochijai tuvākais kaimiņš, kuram

iespējams viņai ātrāk palīdzēt. Antiochijas valdinieks pāriet bagdadiešu

pusē un tie tiešām sūta viņam palīgā milzīgu armiju, kas tomēr atstei-

dzas par vēlu.

Krusta karotāji uzsāk pilsētas aplenkšanu ļoti nolaidīgi; pēc tik daudz

grūtībām viņi ļauj visiem instinktiem vaļu un tā izlaupa ziedošo Orontas

upes ieleju, ka jau pēc dažām nedēļām viņus piemeklē bads. — Baghi

Sijans izsūta savu vieglo kavaleriju ārpus Antiochijas, jo nolaidīgais ie-

naidnieks nav turējis par vajadzīgu galīgi noslēgt ielenkto pilsētu no

ārpasaules. Žiglie seldžuku jātnieki iznīcina kristīgo nodaļas, kas de-

vušās meklēt pilsētas apkaimē pārtiku, un krusta karotāju lēģeri drīz pie-

meklē bads visā viņa kailumā. Postu vēl pavairo vēsais rudeņa laiks un

nemitīgās lietus gāzes. Kristīgo lēģerī sāk plosīties sērgas, kurās iet bojā

septītā daļa karotāju. Krusta karotāju stāvoklis kļūst arvienu sliktāks

un viņus sāk pārjemt izmisums.

Pamazām tomēr stāvoklis sāk uzlaboties: armēņi piegādā pārtikas lī-

dzekļus: pie Orontas upes grīvas ierodas skandināvu, angļu, vācu un

franču krusta karotāju flote kopā ar ģenujiešu un piziešu eskadram: kuģi

ved pārtikas līdzekļus un aplenkšanas mašinu celšanai vajadzīgos mate-

riālus. Kristīgie beidzot ieslēdz Antiochiju no visām pusēm, bet viņu jāt-

Rietum-Āzijas musulmaņu ieroči krusta karu laikā

nieki siro pa apkaimi, atgaiņādami seldžuku barus, kas Sirijas emiru va-

dīti nāk palīgā pilsētā ieslēgtiem ticības brāļiem. — Šais kaujās izrāda

sevišķu drosmi Tankreds un Boemunds; pēdējais veic Sirijas emirus divās

lielās kaujās. Drīz pēc tam pienāk vēsts, ka Antiochijai nāk palīgā Mo-

sulas emirs Kerboga ar milzīgu armiju, kuras kopskaitu chronisti vērtē

uz >00,()00, daži pat 600,000 vīru. — Ja šī armija ieradīsies pirms Antiochi-

jas krišanas, kristīgiem draud bojā iešana.

Kara operāciju vadība pie Antiochijas faktiski jau pārgājusi Boe-

munda rokās; viņa autoritāti negrib atzīt vienīgi tā vecais ienaidnieks Tu-

luzas grāfs Raimunds. — Boemunds te parada nevien izcilus kara vadoņa,
bet arī diplomāta spējas: vispirms viņš aizbaida projām no krusta karotāju
lēģera ķeizara Aleksija pārstāvi Tatikiju, tam iestāstīdams, ka pārējie
rietumnieku vadoņi esot sazvērējušies viņu nogalināt (ķeizars sūta savu
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virsnieku krusta karotājiem līdzi, lai tas atjaunotu Bizantijas suverenitāti

rietumnieku iekarotajās Āzijas pilsētās. Līdz ko ķeizara pārstāvis ir pro-

jām, Boemunds pieprasa, lai citi krusta karotāju vadoņi atzīst viņu jau

pirms Antiochijas krišanas par šīs pilsētas valdinieku; pretējā gadījumā

viņš atsakās piedalīties cīņā un draud atturēt no tās arī savus normaņus.

Viņš draud un vilina: kāds no Antiochijas garnizona virsniekiem, ko pil-

sētas emirs smagi apvainojis, ir slepeni stājies sakaros ar Boemundu un

solās tam atvērt ceļu uz pilsētu. Boemunda rokās tā tad atrodas pilsētas

liktenis, un no viņa gribas atkarājas, vai Antiochija kritīs pirms Mosulas

emīra armijas ierašanās, vai nē.

Krusta karotāju vadoņi ilgi pretojas Boemunda prasībām, atgādinā-

dami vasaļa zvērastu, ko tas devis Bizantijas ķeizaram, un ka viņa iecel-

šana par Antiochijas valdinieku atkarājas no ķeizara gribas. —

Pa to laiku Mosulas emira ordas nāk arvienu tuvāk; pilsētas tuvumā

lasās vietējo seldžuku pulki, un sāk arvienu niknāk uzbrukt kristīgiem;

pilsētas garnizons dabūjis zināt par glābēju tuvošanos, brūk arā no pilsē-

tas un mēģina sturmēt kristīgo lēģeri, bet Boemunds, pierādīdams, ka viņa

vārdi nav tikai draudi vien, attur savējos no kaujas.

Kristīgo stāvoklis kļūst arvienu draudošāks; beidzot vadoņi piejeni
Boemunda prasības, pret kurām vairs neprotestē arī grāfs Raimunds. Ir

jau pats pēdējais laiks: izlūki vēsta, ka Mosulas emira masas atrodas

vairs tikai divu dienu gājiena attālumā.

Līdz ko vadoņi ir atzinuši Boemundu par nākošo Antiochijas valdi-

nieku, viņš laiž darbā visu savu mešonīgo enerģiju. — Ar saviem norma-

ņiem Boemunds naktī ierodas pie torņa, kufu komandē pilsētas nodevējs;

Boemunda vīri nakts tumsā pieslien tornim uzbrukuma trepes, uzrāpjas

augšā un zobeniem rokās dodas lejup pilsētā, sākdami kapāt gulošos sel-

džuku karavīrus. Pārējie kristīgie sāk enerģisku uzbrukumu pilsētai no

visām pusēm, pārsteigtie musulmaņi vāji pretojas. Vārti drīz atsprāgst

va|ā un iekšā plūst satracinātās karotāju masas, cirzdamas gabalos visus,

kas stājas ceļā. Pats emirs bēgšus atstāj savu pilsētu, bet krusta karotāju
sargi to noķer un nogalina. Drīz visa pilsēta ir kristīgo rokās, atskaitot ci-

tadeli, kur ieslēdzies emira dēls ar pāris tūkstošiem kareivju un atvaira

visus Boemunda karavīru uzbrukumus. — Visus pilsētas iedzīvotājus, kas

nav kristīgie, uzvarētāji apkauj līdz pēdējam vīram un izlaupa viņu mā-

jas. Izbadējušies karavīri ātri patērē nedaudzos krājumus, kas vēl pali-
kuši pilsētā pēc ilgās aplenkšanas, ..nebēdādami vairs par briesmām, kas

tuvojas no austrumiem."

Pēc trim dienām Kerboga beidzot ir klāt; viņš jau sen būtu atstei-

dzies agrāk, ja cejā to neaizturētu Edesa, kuru tas mēģina iejemt. Grāfs

Balduins atsit visus seldžuku uzbrukumus, un emirs velti zaudē laiku,

kura izšķiras Antiochijas liktenis.

Mosuliešu pārspēks savukārt ielenc Antiochiju un noslēdz viņu no sa-

kariem ar ārpasauli. Jau pēc pāris dienām Kerboga ved savējos uzbru-

kumā, kuru atbalsta citadeles seldžuku garnizons, brukdams virsū pilsētas
aizstāvjiem no muguras puses; krusta karotāji tomēr atsit ir iekšējos, ir

ārējos ienaidniekus, cīnīdamies ar izmisuma varonību. Kādā vietā seldžu-

kiem izdodas ielauzties pilsētā, no kuras viņus tomēr padzen pēc niknas

kaujas. Kristīgie savukārt iet kontruzbrukumā un pārrauj aplencēju
fronti.

Kerboga maina cīņas taktiku un atvelk savus pulkus atpakaļ no pil-
sētas apkārtējos kalnos, aprobežodamies ar Antiochijas blokādi un sīkiem
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uzbrukumiem: viņš ir nolēmis kristīgos izmērdēt badā un šīs cerības drīz

taisās piepildīties. Krusta karotāji sāk ciest badu; izsalkuma mocīti, viņi

ēd zāli, koku mizas, apavu zoles un bruņu siksnas; kritušu zirgu maitas

drīz kjūst par kāru kumosu, kura dē| plēšas izsalkušie karotāji (ir ziņas,

kuras itka apstiprina dažas krusta karotāju dziesmas, ka nākuši priekšā ari

kannibalisma gadījumi, daži kristīgie slepeni ēduši kritušo seldžuku līķus).

Bada pamirušiem cīnītājiem ne d;enu. ne nakti nav atpūtas; viņiem

vienmēr jātur rokās ieroči, jo viens musulmaņu uzbrukums seko otram;

grandiozo cīņu aculiecinieki stāsta, ka pagurušie karotāji bieži vien iemi-

guši pašā kaujas mutulī, bet pēc brīža atkal cēlušies kājās (ja vien bijuši

ienaidnieku ieroču saudzēti) un gājuši no jauna kautiņā. No visām pirmo

krusta karotāju cīņām visvaronīgākā ir Antiochijas aizstāvēšana, ap kuru

apvijušās daudzas leģendas un varoņu dziesmas.

Šai varoņu saimē tomēr nav trūcis arī gļēvuļu: daži, cerēdami glābt

dzīvību, pāriet musulmaņu lēģerī; citi naktī nolaižas vir\ēs no pilsētas
mūriem» pa tumsu lūko aizsniegt kalnus un no turienes jūras piekrasti: de-

zertieru skaits ātri vairojas; viņu starpā ir jau daudz bruņinieku un

viens no vadoņiem, Blua grāfs Stefans. — Karotāju masas pārjem uztrau-

kums; viņi visur redz nodevību: paklausība vadoņiem zūd; izpaužas va-

lodas, ka tie nodomājuši bēgt un atstāt vienkāršos karotājus likteņa ziņa.

Satracinātie karavīri iejem visus vārtus un draud vadoņus nobučot. Ar

lielām mokām un pāvesta legāta Ademāra palīdzību Boemundam izdodas

apklusināt nemierniekus.

Bada šausmas kļiist arvienu lielākas, bet līdz ar to aug karotāju fa-

nātisms un daudzi ekstāze redz vīzijas, debesu karapulkus un svētos, kas

solās tiem palīdzēt. Kādam provansaļu kareivim Bērtulim parādās sapnī

apustulis Andrējs. un stāsta, ka sv. Pētera baznīcā, Antiochijā, esot ap-

rakts šķēps, ar kuru pie krusta caurdurts Pestītājs. — Krusta karotāji stei-

dzas uz baznīcu un divpadsmit vīri rok no rīta līdz \akaram. līdz beidzot

atrod šķēpu, ar kuru priekšgalā tiem pēc apustuļa nostāsta jāiet kaujā, lai

gūtu uzvaru. Visi gatavojas izšķirošai cīņai, gatavojas uzvarēt vai

bojā iet.

Vadoņi ieceļ par virspavēlnieku Boemundu un dod tam neaprobežotas

pilnvaras. Boemunds vispirms atjauno izirušo disciplīnu: viņš liek aizde-

dzināt to karotāju mītnes, kuri atsakās piedalīties kaujā un dzen tos kaujā

ar uguni (pēc chronistu nostāstiem, tādā kārtā nodedzināti līdz 2000 namu).

— Kad karavīri atkal sāk klausīt vadoņiem, Boemunds steidz gatavotus

nāves kaujai. Visi iebauda svēto vakariņu, lūdz Dievu, bet zirgiem iz-

sniedz pēdējās furaža atliekas, lai viņi spētu nest cīnītājus preti ienaid-

niekiem.

Kaujas priekšvakarā vadoņi vēl sūta pie Kerboga sūtņus ar Amjenas
Pēteri un uzaicinājumu — atkāpties bez cīņas. — Emirs atbild, ka kri-

stīgiem tagad esot tikai divas izejas: nāve vai pāriešana islamā.

Krusta karotāju kopskaits vēl ir ap t50,000 vīru, bet visi tie nevar

doties kaujā pret aplencējiem: daļai jāuzmana citadeles garnizons. Mu-

sulmaņu spēki ir divas līdz trīs reizes lielāki, bet viņu vadoņu starpā nav

vienprātības: Ēģiptes partija plēšas ar Bagdadas piekritējiem, šiiti ar sun-

nitiem. un Kerboga vairs nav šo karotāju masu neaprobežots vadonis. Vi-

ņa masas taisās jau izjukt pašas no sevis un kaujas likteni iespaido ari

Kerbogas augstprātība: kristīgiem jūnija beigās dodoties pa tiltu pāri

Orontas upei uzbrukumā, viņš netur par vajadzīgu tiem uzbrukt tūliņ, bet

gaida, līdz viss kristīgo karapulks ir pārnācis ziemeļu krastā.
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Kristīgie izrindojus kaujai un plašā frontē iet uzbrukumā. Seldžuku

jātnieku pulki mēģina nokļūt tiem flangā un aizmugurē, bet Boemunda

normaņu atsisti, nekārtība atkāpjas. Tas vairo kristīgo drosmi, musul-

i laņu rindās izceļas apjukums. Kerboga dod pavēli atkāpties; musulmaņu

armija izjūk uz visām pusēm, un kristīgo rokās krīt viņas lēģeris ar milzīgu

laupījumu.

Pec vieglas Cīņas kristīgie ir kļuvuši ārā no visām briesmām un bada

posta, un tura par savu glābēju svēto šķēpu, kas kaujā nests karotāju

priekšgalā.

Kristīgie s\ m uzvaru lieliskām dzīrēm, dalīdami laupījumu. Boemunda

pavēlnieka pilnvaras ir galā un līdz ar to apstājas arī kara operācijas;

vadoņi nolemj dot karavīriem vairākus mēnešus ilgu atpūtu; mazāki pulki

iet sirot tuvējos musulmaņu novados. Karotāju vairums tomēr paliek An-

tiochijā. kur daudzo līķu dēļ izceļas mēris, tā aizraudams nāvē tūksto-

šiem karotāju; mēra upuru starpa ir arī pāvesta legāts Adermārs, kas ar

savu autoritāti līdz šim bija pratis nOvērst vadoņu sadursmes un možu tu-

rējis krusta karotāju garu. Vadoņi pēc legāta nāves no tiesas sanāk mutes

un pirmā kārtā, protams, Boemunds un Raimundu: pēdējais negrib turēt

doto solījumu un novēlēt normaņu vadonim Antiochiju. Krusta karotāju

armija sadalās divos lēģeros, kas taisās celt viens pret otru ieročus.

Ķildās paiet vasara un rudens, bet krusta karotāji mīņājas uz vietas.

Boemunds ar saviem normaņiem netaisās doties tāļāk, jo ir sasniedzis kā-

roto — kļuvis par Antiochijas valdinieku. Raimunds ar saviem provansa-

ļietn vilcinās atstāt Antiochiju, cerēdams, ka atnāks bizantiešu karapulki
nu palīdzes tam iznicināt viņa ienaidnieku. Bizantieši tomēr nenāk: kri-

stīgie bēgļi no Antiochijas ir sastāstījuši visādas Ijaba vēstis par krusta

karotāju likteni Sirijā, un Bizantijas ķeizars, atjēmis seldžukiem dažas

pilsētas Maz-Azijā, un atstājis tajās savus garnizonus, dodas atpakaļ uz

Konstantinopoli.

Vienkāršiem karotajiem apnīkst vadoņu ķildas: Raimunda provan-

saļi sak dumpoties un prasa vest viņus uz. Jeruzalemi: viņi draud nodedzi-

nāt Antiochiju, kuras dēļ apstājies viss kara gājiens, un iet uz Svēto zemi

bez vadoņiem.

Novembru beigās Raimunds sāk vest savus pulkus un dienvidiem un ap-

lenc Marras pilsētu. Tūliņ klāt ir. arī Boemunds ar savējiem, un savukārt sāk

sturmēt Marru, kurā reizē ielaužas normaņi un provansaji, sākdami ķildo-
ties dēļ šīs pilsētas tāpat ka deļ Antiochijas. Saniknotie provansaļi beidzot

nodedzina Marru un dodas uz dienvidiem, aizraudami līdz arī Raimundu.

Boeniumls pa to laiku izdzen provansaļu garnizonus no vairākām Antiochi-

jas pilīm un galīgi sagrābj pilsētu savā varā. — Raimunds grib gūt sev kom-
pensāciju un Jeruzalemes vietā ved savus pulkus uz jūras pusi, kur 1099. g.

pavasarī aplenc Tripoli pilsētu. Viņam seko pārējie krusta karotāji un (ar
Boemunda ziņu) arī Tankreds, lai izjauktu Raimunda nodomus. Tripoli lē-

ģerī atkārtojas vecas provansaļu un normaņu ķildas. Raimunds grib par
katru cenu iegūt pilsētu un lūdz pārējos kara vadoņus gaidīt vēl pāris mē-

nešus ar gājienu uz Jeruzalemi, jo drīz ieradīšoties palīgā bizantiešu armija.
Raimunda pretinieki un karotāju fanātisms jem virsroku un vīziju iespai-
dotie kareivji ar draudiem prasa vest viņus uz Jeruzalemi; kad Raimunds
vel vilcinās, viņa provansaļi nodedzina savas teltis un maijā visi sāk nekār-
tīgas masas plūst uz dienvidiem. Raimunds raud no dusmām, bet ir spiests
sekot saviem karavīriem, kuriem līdzi dodas arī pārējā armija.
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Ilgā vilcināšanās ar gājienu uz Jeruzalemi ir nākusi pašiem kristīgiem

par ļaunu. Šī pilsēta ir nesen piederējusi Ēģiptes Fatimidiem; tas jau pašā

kara gājiena sākumā pamudinājis krusta kāļa vadoņus stāties sakarā ar

Ēģipti un aicināt Fatimidus talkā pret Sirijas seldžukiem kā kopējiem ie-

naidniekiem. — Uz Kairo dodas krusta karotāju sūtņi un Antiochijas ļra*gsļk

Dārzs Orontas ielejā.

ierodas Ēģiptes kalifa pārstāv ji, lai spriestu par operācijām pret seldžukiem.

Sarunas tomēr ieilgst un ēģiptieši 1098. g. vasarā riskē uzbrukt Jeruzalemei

paši uz savu roku. Uzbrukums izdodas, pilsēta krīt ēģiptiešu vaira tin viņiem

kristīgo palīdzība pret seldžukiem kļūst lieka. Ēģiptes vezirs sūta pie kri-
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sttgicm sūtņus, kas tagad runā pavisam citu valodu: Kristīgie drīkstot tikai

nelielos pulciņos un bez ieročiem apmeklēt Jeruzalemi.

Protams, šī atbilde nespēj krusta karotājus iebaidīt, kaut gan viņu

rindas kļuvušas stipri retas, ejot bojā cīņās, sērgās un no bada tūkstošiem

karotāju. Stipri karapulki ir palikuši arī Ziemeļ-Sirija, un no Tripoli lēģera

dodas uz Jeruzalemi tikai ap 20.000 vīru, bet fanātisms dara viņus divkārt

bīstamus un pēc Kerbogas neveiksmes seldžukiem vairs nav vadoņa.

Karotāji dodas uz dienvidiem gar Vidus jūras piekrasti, iedami garām

Beirutai, Sidonai, Tīrai un Akonai, kuru garnizoni neuzdrošinās uzbrukt

kristīgiem. — Tuvojoties Jeruzalemei krusta karotāju ekstāze aug; vairo-

jas arī viņu nepacietība redzēt svēto pilsētu. leraugot iztālim Jeruzalemes

torņus, karotāju rindas izjūk: visi metas skriešus uz priekšu, krīt ceļos,

skūpsta zemi, raud prieka asaras, un slavē Dievu, kas viņiem lēmis redzēt

savu pilsētu.
Tad vadoņi sāk rīkot pulkus pilsētas aplenkšanai. Karavīru entuzi-

asms ir tik liels, ka jau pēc pāris dienām viņi ar joni brūk virsū mūriem,

cerēdami uz debesu pulku palīdzību. Uzbrukums neizdodas; jāsāk rēgu-

lāra aplenkšana, pēc visām tā laika kara inženieru mākslas prasībām.

Aplenkšanas mašinu celšanai trūkst koku, karavīriem sāk trūkt ūdens un

pārtikas. Te kā palīgs īstā laikā iebrauc Jopē (Jafā) ģenujiešu flote, kas

atved visu vajadzīgo. Krusta karotāji ķeras pie darba; drīz ir gatavi bī-

dāmie torņi un uzbrukuma trepes. — Pirms ģenerāluzbrukuma viss kara-

spēks pilnā kaujtērpā, bet basām kājām iet apkārt Jeruzalemei, lūdzot

Dievu piedot grēkus cīnītājiem un palīdzēt iejemt svēto pilsētu (tā esot pa-

vēlējis mirušā legāta Ademāra gars, kas parādījies sapnī kādam provan-

saļu garīdzniekam).

Uzbrukums sākas 8. jūlijā, kad normaņiem un lotaringiešiem ir izdevies

piebīdīt vienu bīdāmo torni no ziemeļu puses klātu cietoksnim. Jeruzalemes

mūri šai vietā izrādās sevišķi stipri, un krusta karotāji aizvelk torni au-

strumu pusē; un provansaļi, kas bīda otro torni, tiek ar to klāt pie mūriem

tikai pēc četrām dienām.

14. jūlija rītā sākas ģenerāluzbrukums, kas dun līdz vēlam vakaram,

kaujas laimei sveroties gan vienā, gan otrā pusē. Otrā dienā cīņa uzliesmo

no jauna; pēcpusdienā („tai pašā stundā, kurā Jēzus beidzis savas moku

gaitas"), austrumu torņa garnizonam izdodas uzsviest uz pilsētas mūra savu

uzbrukuma tiltu, pa kuru brūk virsū pilsētas aizstāvjiem Lotaringijas bru-

ņinieki ar Gotfrīdu priekšgalā; tai pašā laikā Tankreda un Normandijas
grāfa Roberta kareivjiem izdevies izlauzt mūrī caurumu, pa kuru tie savu-

kārt iebrūk pilsētā; ārī provansaļus pārjēmis cīņas trakums: ekstāzē viņi
redz uz l ijas kalna parādāmies ugunīgu jātnieku, kas tiem rāda ceļu uz.

pilsētas pusi; arī viņu torņa tiltam jau ir izdevies aizsniegt mūri. — Pilsētā
iebrukušie kara vīri steidz atvērt vārtus, pa kuriem plūst iekšā satracinātie
Kristus karotāji. Pilsētas aizstāvji, musulmaņu sievas un bērni krīt par
upuri kristīgo zobeniem. lelās un mājās krājas līķu kalni, un kaujas tra-
kumā apreibinātie krusta karotāji brien līdz ceļiem pa neticīgo asinīm.

Uzvarētāji gūst milzīgu laupījumu, sevišķi normaņi, kā jau laupīšanas aroda

lietpratēji.
Krusta kara mērķis ir sasniegts: krusts atkal zvīļo pār svēto pilsētu.

Mošejas pārvērš par baznīcām. Bet tūliņ atkal sākas nesaskaņas pašu kri-
stīgo starpā. — Garīdznieki uzstājas, ka Jeruzalemei jāceļot garīgs, nevis lai-

cīgs valdinieks, un jādibina jauna baznīcas valsts; grāfi un prinči tam pre-
tojas, bet nevar vienoties, kuram no tiem valdīt pār Jeruzalemi. Beidzot viņi
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piedāvā troni grāfam Raimondam, bet tas atsakās, aizbildinādamies, ka no-

nēsāt zelta kroni tai vietā, kur Pestītājs staigājis ērkskn vaiņaga.

Vadoni atdod valdinieka godu Buljonus Gotfrīdam, kas tonnu aepiejem jc-

ruzaiemes ķēniņa tituli, bet dēvējas tikai par «Kristus kapa sargu .-

Tikko Gotfrīds ir uzkāpis topošās Jeruzalemes valsts troni, pilsēta, sak

velties jaunas musulmaņu karotāju masas no dienvidrietumiem: tas v Egļptes
vezirs Alafdals, kas nāk atje.nt kristīgiem Jeruzalemi. Gotfrīds ved savus

kara vīrus pretim ēģiptiešiem un kaujā pie Askalonas vārtiem tie veic musul-

maņu pārspēku; gandrīz visa ēģiptiešu armija paliek cīņas lauka, vn.ias va-

donis kuģī izglābjas un aizsniedz dzimteni.

Pirmais krusta karš bija maksājis Eiropai lielus upurus: 1096.-1099. g.

bija gājušas boja vairāk,, 100.000 cilvēku dzīvības, bija iztērēts milzīgs skaits

citu, materiālu vērtību. Arī sasniegts bija ļoti daudz: bizantiešiem bija iz-

devies atgūt dalu no zaudētam pozīcijām Maz-Āzijā. un viņu valsts varēja

joprojām izpildīt sargposteņa lomu Eiropas dienvidaustrumos: Antiochija.

rietumu Āzijas tā laika lielākais tirdzniecības centrs un vis,, kaimiņu zemju

atslēga, bija kritusi normaņu
rokās un palikusi par svarīgu atbalsta punktu

krusta karotājiem viņu turpmākos gājienos, beidzot bija sasniegts pats kara

mērķis: atsvabināta Jeruzaleme un citas vietas, kas bija svētas visai kristīgai

pasaulei. Viss tas bija sasniegts par spīti bizantiešu divkosībai, krusta karo-

tāju vadoņu ķildām, nemākulīgai vadībai un disciplīnas trūkumam. Kristīga,

Eiropai atvērās Āzijā vilinoši horizonti, kas solija labas izredzes un jaunus

ieguvumus.

Un tomēr, kā no bizantiešu. tā arī latīņu puses tika darīts viss. lai ap-

tumšotu šīs izredzes; tika nodarītas brēcošas politiskas un militāra rakstura

kļūdas, kādām tikpat bagāta vēl liekas vienīgi ķeizariskās Krievijas vēsture.

Bizantijas ķeizars Aleksijs netīko pirmām kārtām padzīt seldžukus.

nāvīgākos Bizantijas ienaidniekus no Maz-Āzijas augstienes, bet cenšas sev

pakļaut Antiochijas normaņus. kas galu galā tak ir viņa sabiedrotie pret mu-

sulmaņiem. Sākas nebeidzama rīvēšanās starp grieķiem un normaņiem, un

seldžukiem ir dots atpūtas un nostiprināšanās laiks. — Jau 1099. g. (vēl pirms

Jeruzalemes krišanas), pret Antiochiju dodas bizantiešu armija un flote; ar-

mija ielaužas Kilikijā. kur normaņi to sajem ieročiem viņu sabiedrotie

armēņi un aptur viņas tālāko gājienu: flotes desantam izdodas iejemt Lao-

dikeju. Boemunds tūliņ steidzas turpu un viņam gluži negaidot nāk talkā

pizieŠU flote, kas sava archibīskapa Dngoborta vadībā siro pa Jonijas salam,

gūst uzvaras un neveiksmes kau jās ar griekū eskadrām un beidzot ir spiesta

doties uz Siriju.

Pa to laiku Jeruzaleme ir kritusi, ēģiptieši sakauti pie Askalonas un

vairums krusta karotāju, izpildījuši savus svētceļotāju pienākumus, pošas

mājup; starp tiem ir arī Boemunda nāvīgākais ienaidnieks Raimunds. Apm.

20.000 vīru dodas no Jeruzalemes uz ziemeļiem un Laodikejas grieķi lūdz tos

palīgā pret normaņiem. Provansaļi jau taisās klupt Boemundam mugurā un

archibīskapam Dagobertam tikai ar lielam pūlēm izdodas novērst brāļu karu.

Abas puses beidzot vienojas, ka Laodikeja skaitās par Bizantijas piederumu,

bet viņas citadeli atstāj Raimunda rokās. Pārējie krusta karotāji kāpj Lao-

dikejas ostā kuģos un dodas atpakaļ uz dzimteni.

Kā redzam, bizantiešu diplomātija cenšas rīkoties pēc vecā divide et

impera principa un ar diezgan labiem panākumiem. Tomēr impērijas spēki

ir par v āju, lai vestu sekmīgu karu tik tāļā zemē un ar tādu pretinieku kā

normaņi, un ari bizantiešu sabiedrotais grafs Raimunds ir spiests atzīties, ka

viņa plāni par provansaļu kolonijas dibināšanu Sirijā zem Bizantijas virs-
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kundzības nav pagaidām realizējami, un atgriežas Konstantinopolē. —
Pa to

laiku kristīgo stāvoklis Palestinas dienvidos ir palicis ļoti bīstams. — Pēc

krusta karotāju vairuma došanās mājup Jeruzalemes valdiniekam Gotfrīdam

ir tikai palicis ap 200 bruņinieku un 2000 kara kalpu, un no tiem pašiem daļa

nav tieši viņa, bet normaņa Tankreda apakšnieki. —

1099. Ziemas svētkos kā svētceļotāji ierodas Jeruzalemē Boemunds, Bal-

duins un Dagoberts. Viņi palīdz Gotfrīdam likvidēt tā ķildu ar jauncelto Je-
ruzalemes patriarchu Arnulfu. Jeruzalemē palikušie garīdznieki, kā jau mi-

nējām, vēlas redzēt Jeruzalemē nevis laicīgu, bet garīgu valdinieku: šos plā-

nus atbalsta arī Boemunds, kas tīko celt šī garīgā valdinieka godā savu

draugu Dagobertu. Vadoņi piespiež Arnulfu atsacīties no patriarcha goda.

kurn piespriež Dagobertam. Līdz ar to arī Jeruzaleme nokļūsi Boemunda

iespaida sfairas robežās.

Boemunds IKK), g. pavasarī iet karā pret Alepo pilsētas emiru, sakauj

viņa karaspēku un aplenc tā galvas pilsētu, šai brīdī pie viņa ierodas Mala-

tijas armēņu sūtņi, kuru valdinieks sola atdot savu zemi zem normaņu pro-

tektofiāta, ja Boemunds steigsies palīgā pret seldžukiem. Boemunds pārtrauc

Alepo aplenkšanu un dodas uz ziemeļiem, iekrīt seldžuku slazdos un kauja

ar tiem zaudē lielu daļu kara spēka un krīt musulmaņu rokās. — Spējīgākā
vadoņa krišana gūstā ir briesmīgs sitiens Sirijas kristīgiem.

Palestinā pa to laiku rosīgi darbojas Gotfrīds un liek atjaunot Jeru-

zalemes ostas pilsētu Jafu (Jopi): viņam bāž spieķus riteņos jaunais Jeruza-

lemes patriarchs Dagoberts. kas prasa sev Jeruzalemi un Jafu, ka „svētā kapa

baznīcas īpašumu": ar vārdu sakot, viņš grib, lai Gotfrīds atsakās no valdi-

nieka amata un atdod to patriarcham. Lotaringietis padodas un atzīst sevi

par patriarcha vasaļu. — Drīz pēc tam Gotfrīds mirst, pēc vienas versijas no

mēra. pēc otras musulmaņu nozāļots. —
Šim valdiniekam nav bijis politiskas

tāļredzības, bet tikai stipra dūre un droša sirds. Ap viņa vārdu savijušās

daudzas varoņu teikas un varoņu leģendas. —

Dagobertam tomēr neizdodas palikt par Jeruzalemes valdinieku: pret

viņu saceļas lotaringiešu bruņinieki, iejem pilsētas mūrus un torņus, un sūta

Edesas Balduinam ziņu, steigties uz Jeruzalemi un sajeml brāļa mantojumu.

Patriarchs meklē palīdzību pie normaņiem, bet Boemunds ir kritis seldžuku

gūstā un Tankredam ir par maz karav īru, lai tas spētu patriarcham palīdzēt;
bez tam viņam jāsargā arī tēvoča valsts Antiochija. — Edesas valdinieks at-

stāj savu valsti brāļa dēlam, arī Balduinam, savāc dažus simtus jātnieku un

steidzas uz Jeruzalemi, kur viņa tautieši to sajem gavilēm. Dagoberts ir

spiests padoties, atsakās no savām prasībām un pašrocīgi kronē Balduinu

1 100. g., Ziemas svētkos, Betlemē, par pirmo Jeruzalemes ķēniņu.

1100. g. katastrofa.

Pirmajiem krusta karotajiem laužot sev ceļu cauri Maz-Āzijai uz

Siriju, visa kristīgā Eiropa tos pavada lūgšanām; ikvakarus visās baznīcās

skan zvani un kristīgie lūdz Dievu par ticības brāļiem, kas devušies karā uz

svēto zemi. Joprojām lasās kopā krusta karotāju pulki un taisās doties pro-

jājn pa aizgājēju pēdām uz austrumiem. Pāvests Urbāns ir miris 1099. g.

vasarā, nesagaidījis vēsti par Jeruzalemes krišanu, bet viņa pēcnācējs Pas-

chališ 11. ir tikpat ugunīgs krusta kara sludinātājs. Vēsts, ka krusts atkal

zvīļo pār Jeruzalemi, saceļ Eiropā neaprakstāmas gaviles. Atgriežoties mājā,
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krusta karotāji stāsta par kaujām ar neticīgiem, par Svēto zemi un rāda gū-

tās trofejas, modinādami mājās palicējos alku redzēt un gut to pašu.

Kā pirmās dodas uz svēto zemi Pizas, Venēcijas un Ģenujas flotes, kas

rosīgi atbalsta ticības brāļus Sirijā. 1100. g. Lombardijā, Vācijā. Francijā un

Spānijā lasās kopā milzīgas karotāju masas. ītajus vada Milānas bīskaps

Anselms, frančus — Akvitānijas hercogs Vilhelms, Burgundijas hercogs Ste-

fans, Neveras grāfs un citi. Vācijā pošas krusta karā Bavārijas hercogs Velfs.

daudzi bīskapi, Austrijas markgrāfiene Ida un nepārredzams pulks garīdz-

nieku un laicīgu augstmaņu. Šīs masas dodas ceļā, ticēdamas, ka visas grū-

tības Āzijā ir jau veikuši viņu priekšgājēji. Jau iepriekš pārliecināti par

uzvaru, karotāji sapņo par Damaskas un Bagdadas bagātībām, par musulmaņu

galīgu iznīcināšanu: karotājiem iet līdzi nepārredzams sievu un netikļu bars.

Briesmas, kas sagaida šos krusta karotājus Maz-Āzijā, ir daudz lielākas,

nekā tās, kuras nācās pārciest Boemunda cīņu biedriem. Seldžuku pasaule

savukārt ir sacēlusies kājās un Kilidž-Arslanam solās nākt talkā Si-

vasas un Alepo emīri, lai reizē glābtu paši savu ādu un neļautu vairoties

kristīgo pulkiem Sirijā.
Kā pirmie aizsniedz Konstantinopoli lombardieši, ceļā izlaupīdami Bi-

zantijas provinces Balkānu pussalā. Viņi mēģina aplaupīt arī Konstantino-

poles priekšpilsētas, bet vadoņiem izdodas tos vest pie prāta un pārcelt uz

Maz-Āziju.
Mazliet vēlāk pēc lombardiešiem dodas cauri Balkānu pussalai vāci un

franči; viņu naids pret grieķiem ir vēl lielāks, un Adrianopoles tuvumā no-

tiek starp ķeizara algotņiem un Akvitānijas hercoga karavīriem nikna kauja,

kurā iet bojā Adrianopoles priekšpilsēta. Vācu ordām aizsniedzot Bosporu,

viņās jau ir izgaisušas pēdējās disciplīnas atliekas.

Pa to laiku Āzijas krastā jau salasījies ap 260.000 krusta karotāju, kas

spiež vadoņus vest kaujā pret seldžukiem, nemaz nenogaidīdami, kamēr pie-

nāk pārējie kara pulki. Vadoņi un kareivji ir pārliecināti, ka viņiem būs

lemts izdarīt kaut ko sevišķu, grandiozu, piem., iejemt Bagdadu un likvidēt

kalifātu. Citi uzstājas, ka pirmā kārtā jāejot uz Sivasas piksētu un jāat-

svabina Boemunds, ko turienes emīrs tura gūstā. — Abus plānus beidzot ap-

vieno un nolemj doties caur Sivasu uz Bagdadu.

ķeizars brīdina krusta karotājus, ka tie iet lielās briesmās, un liek

viņiem priekšā, doties pa ceļu, ko gājuši Gotfrīds un Boemunds. Bagdadas
maršruta aizstāv ji tomēr jem virsroku; ķeizars dod ceļa vadoņus un jūnija
sākumā milzīgā armija sāk doties uz austrumiem, pēc pāris nedēļām aizsniedz

viņa Angoru, iejem to ar joni un atdod ķeizara virsniekiem. Tad krusta ka-

rotāji dodas tālāk, pāriet Halisas upi, laupīdami un dedzinādami, un virzās

uz Amazijas pusi; seldžuku emīri pa to laiku vāc kopā savus jātnieku pul-
kus un steidz paši izpostīt novadus, kuros taisās iemaršēt kristīgo armija. —

Beidzot Ikonijas, Alepo, Sivasas un Harranas emīru rīcībā ir pietiekoši daudz

karaspēka, lai varētu uzsākt kauju ar iebrucējiem. Jūlija beigās sākas nikna

kauja, kas ilgst trīs dienas un beidzas ar kristīgo pilnīgu sakaušanu; viņus

pār jem pānika un tai seko traka bēgšana; bēgļi met nost ieročus, drēbes, trau-

kus, naudu un relikvijas; prinči, grāfi un bruņinieki, kam labāki zirgi, pa

daļai izglābjas; kara kalpi gandrīz visi paliek uz cīņas lauka. Seldžuki sa-

jem gūstā vai sakapā gabalos arī mūku, sievu, netikļu un citu liekēžu armiju,
kas devušies karavīriem līdzi uz austrumiem.

Tikai nedaudziembēgļiem izdodas sasniegt Melnas juras piekrasti. At-

griezušies dzimtenē, tie vaino grieķu ceļa vadoņus, kas esot ieveduši karotājus
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musulmaņu slazdos, un plaisa starp grieķiem un rietumniekiem klust arvienu

lielāka.

Vēsts par armijas bojā iešanu vēl nav aizsniegusi Konstantinopoli, kad

no turienes sāk virzīties Maz-Āzijas iekšienē jauni vācu un franču karotāju

pulki, apm. 100.000 vīru. [ēdami pa bojā gājušo pēdām, viņi aizsniedz An-

goru, dabon zināt par briesmīgo katastrofu un pānikā metas atpakaļ uz vecā

krusta karotāju ceļa, cerēdami izvairīties no sastapšanās ar seldžuku armiju,

Seldžuku pulki seko tiem pa pēdām: augusta beigās pie Heraklejas viņi ie-

lenc kristīgos un sadursme arī šoreiz beidzas priekš krusta karotājiem ar

katastrofu; kas nekrīt cīņā, krīt gūstā. — (Starp pēdējiem ir arī Austrijas

markgrāfiene Ida, ap kuras tāļāko likteni savijušās daudzas leģendas; tās

stāsta, ka gūstekni apprecējis kāds musulmaņu emīrs un no viņas dzimis

slavenais islāma karotājs Imadcdins Zengis.) Tikai dažiem, to starpā Bavā-

rijas un Akvitānijas hercogiem, izdodas izglābties un aizsniegt Antiochiju.

Tā ir lielākā katastrofa krusta karu vēsturē. Kristīgā Eiropa bija mo-

bilizējusi cīņā pret musulmaņiem vēt lielākus spēkus, nekā 1097. g., bet šie

spēki, pateicoties disciplīnas trūkumam, nemākulīgai vadībai, bija gājuši bojā

jau Maz-Āzijā, nenesdami nekāda labuma ticības brāļiem Sirijā.

Bizantija un Sirijas normaņi.

Pa to laiku Sirijas kristīgie turpina plēsties savā starpā un vest sīkus

karus ar kaimiņu emīriem. — Seldžuki sak spaidīt kristīgo iejemtos nova-

dus. — Sirijas vienīgā cerība ir un paliek Boemunds, kuru Sivasas emīrs ir

ar mieru atlaist brīvā pret 100.000 zelta gabaliem; Tankreds šo summu ne-

vēlas maksāt, jo viņam iepaticies būt tēvoča vietā par Antiochijas valdinieku;

gūstekni grib dabūt savā varā arī Bizantijas ķeizars, bet ķeizaram aizsteidzas

priekšā kāds armēņu kņazs, kas samaksā prasīto summu no savas kases un

1103. g. Boemunds beidzot ierodas Antiochijā.

Ziemeļu Sirijā tūliņ sākas jauna rosība. Boemunds atjauno veco drau-

dzību ar armēņiem, sabiedrojas ar edesiešiem un brūk virsū Alepo emīra

novadiem. Drīz pēc tam sabiedrotie nolemj doties kara gājienā pret Har-
rannu jeb Karramu (pie kuras gājis bojā Krass cīņā pret partiešiem): ieje-
mot šo pilsētu, kristīgiem izdodas pārtraukt sakarus starp Sirijas un Mezo-

potamijas musulmaņiem un visas Sirijas nākšana kristīgo rokās būtu tikai
laika jautājums. Boemunda, Tankreda un Edesas grāfa Balduina vadībā po-
šas ceļā prāvs karaspēks, kuram iet līdzi arī armēņu kontingenti.

Nojauzdami briesmas, Mezopotamijas emīri apvienojas un dodas pretim
kristīgiem. Pēdējie pārtrauc Harranas aplenkšanu un brūk virsū emīra kara-
spēkam. Turku pārspēks veic kristīgos, edesieši pjrmie izklīst, pamezdami
seldžuku rokas savu grāfu un citus vadoņus; tad turku masas gāžas virsū

normaņu pulkiem, kas atsit viņu uzbrukumus līdz vakaram; zaudējumi tomēr
ir tik lieli, ka vadoņi nolemj naktī uzsākt atkāpšanos. Tikko kristīgie ir sā-

kuši doties uz rietumu pusi, viņus ielenc uzvarētāji; Harranas garnizons iziet
no cietokšņa un aizkrusto kristīgiem ceļu, Boemundam ar Tankredu izdodas
izcirsties cauri un bēgšus aizsniegt Edesu; cīņas laukā paliek ap 20.000 kri-
stīgo karotāju (1104. g.).

Šai katastrofā iet bojā labākie normaņu karotāji. Seldžuki tūliņ ie-
brūk Antiochijas valsts robežās, grieķi steidzas okupēt Ķilikijas pil-
sētas un provansaļi apdraud normaņus no dienvidiem. — Normaņi tomēr cīnās



28

ar izmisuma varonību, viņi notur Edesu pret seldžukiem, Laodikeju pret

grieķiem un gūst iespēju uz laiku atvilkt elpu. Tomēr palīdzība no ārienes

ir nepieciešama.

Pēc šīs palīdzības dodas pats Boemunds, atstādams Tankredu sava vieta

par Antiochijas valdinieku. Antiochijas kņazs laimīgi aizsniedz Itāliju, kur

sāk vākt jaunus kara pulkus. Vākšana sokas visai labi. jo Boemunda vārds

ir visu pārnākušo krusta karotāju mutē. Pats pāvests dod normaņu varonim

savu
svētību un aicina bruņiniekus stāties tā dienestā. Boemundam ar to vel

nav gana: viņš steidzas uz Franciju, apprec ķēniņa Filipa māsu, lai nodro-

šinātu viņas brāļa palīdzību un izraugās arī Tankredam par līgavu franču

princesi. Pie katras izdevības, katrā sapulcē, baznīcās un pilīs viņš nepie-

kusis vāc sev karavīrus, vilina bruņiniekus slavas solī jumiem, cildina savas

uzvaras, lielās ar laupījumu, ko guvis un rāda trofejas. Boemunda enerģija

veic visus šķēršļus un franču bruņinieki bariem stājas v iņa dienestā. Atgrie-

zies Itālijā, viņš apmetas Apulijas pilsētā un gaida savus karotājus. 110". g.

rudenī viņam jau ir 35.000 vīru un stipra kara flote. Ar tādu armiju Boe-

mundam būtu pilnīgi iespējams atjaunot savu agrāko varu ziemeļu Sirijā,

bet ši vecā dēkaiņa galvā pa to laiku jau ir nobriedis cits plāns: viņš nolemj

sākt jaunu krusta karu citā virzienā un iekarot
— Bizantiju.

Boemunds tomēr nav pietiekoši informēts par Bizantijas spēkiem, kas

kļuvuši daudz lielāki kopš viņa jaunības dienam, kurās tas ar grieķiem cī-

nījies. Ķeizara Aleksija rīcībā tagad ir liela armija un flote, un tas mierīgu

sirdi sajem vēsti, ka viņa valstij virzas virsū no normaņu puses jauns negaiss.

1107. g. rudenī Boemunds ar savu karaspēku iebrūk Albānijā un ap-

lenc lielo jūras cietoksni Dirrachiju (tag. Duraco). kurai palīgā steidzas no

Maķedonijas un ziemeļiem lieli Bizantijas spēki: pilsētas ielencējus drīz ie-

lenc paŠUS, bet respekts pret normaņu kaujas trakumu ir tik liels, ka bizan-

tiešu pārspēks vairās no izšķirošās kaujas. — Nebēdādams par tiem, Boe-

munds turpina sturmēt cietoksni visu ziemu: pavasari viņš pat nojauc savu

kara floti, lai no tās baļķiem un dēļiem celtu aplenkšanas mašinas: dienām

un naktīm sienu laužamie baļķi ārda cietokšņa mūrus, bet bīdāmie torņi

virzās arvienu tuvāk apcietinājumiem. Cietokšņa garnizons ar grieķu uguni

iznīcina Boemunda mašinas: Bizantijas lēģerī izceļas bads un ķeizaram izdo-

das uzpirkt dažus vadoņus. Karaspēks sāk kurnēt, daudzi pāriet grieķu lē-

ģerī. Boemunds beidzot ir spiests padoties un piejemt ķeizara diktētos miera

noteikumus: Boemundam jāatsakās no visām pretenzijām uz Kilikiju un pro-

vansaļu piederumiem, jāatzīstas par ķeizara vasaļu un jāieceļ viņš par man-

tinieku, kura rokās pēc Boemunda nāves jānāk \ utioebijai.

Pēc miera slēgšanas normaņu karaspēks izklīst; dala atgriežas dzimtenē,

tla|a dodas uz Siriju, citi pāriet Bizantijas dienestā. Boemunds ierodas Apu-
li jā un mēģina vākt jaunus karapulkus, bet bez panākumiem un mirst 1111. g.,

vairs neredzējis Siriju. —

Tā beidz savas kara gaitas spējīgākais no pirmā krusta kara vadoņiem,
lielais cīnītājs un dēkainis, viens no tā tipa avantūristiem, kas vidus laikos ie-

karo veselas ķēniņu valstis un dibina jaunas valdinieku dinastijas; viņam ir

bijusi smaga roka un tāļredzīgs skats; viņš ir mēģinājis iet pa normaņu lielo

vadoņu pēdām un dibināt ziemeļu Sirijā tādu pat valsti, kādu viņa tēvs bija

dibinājis Itālijā un tautas brāļi Anglijā. Ar gudrību, viltu un traku cīņas

sparu viņš gadiem ilgi tiecas pēc šī mērķa, nelaimes nesalauzts. Tikai pašās
mūža beigās viņā jem virsroku pār valsts vīru piedzīvojumu meklētājs un

Boemunds dodas liktenīgajā avantūrā, novērsdamies no sava mūža ceļa. —
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Dabūjis dzirdēt par sava lielā pretinieka nāvi, ķeizars Aleksijs mē-

ģina iegūt Antiochiju. Ķeizars grib dabūt par sabiedrotiem pret normaņiem

provansaļus, bet šis nodoms neizdodas.
—

Tad ķeizars meklē sev jaunus cīņas

biedrus un par tādiem izraugās piziešus, venēciešu konkurrentus. Venēcieši

kopš 1082. g. bauda Bizantijā pilnīgu tirdzniecības brīvību. Aiz pateicības par

to viņi uzticīgi turās ķeizaru pusē un palīdz tiem karos pret normaņiem; arī

cīņās pie Dirrachijas mēs redzam venēciešus ķeizara lēģerī. Ķeizars negrib

ar to apmierināties un grib padarīt par saviem sabiedrotiem arī citas Itālijas

pilsētas ar Pizu priekšgalā. (Pizieši līdz tam ir normaņu sabiedrotie un kopa

ar tiem bieži laupa Bizantijas piekrastes). 1111. g. arī piziešiem piešķir Bi-

zantija tirdzniecības brīvību un ierada kvartālu Konstantinopole. Venēcie-

šiem, kas paraduši uzskatīt tirdzniecību ar bizantiešiem par savu monopolu,

tas, protams, nepatīk; bizantieši turpretim cer, ka abu pilsētu sacensība naks

Bīdāmais tornis ar mūru graujamo baļķi

("aunu") apakšstāvā.

viņiem tikai par labu; hdz ar to viņi ir atjemuši normaņiem viņu vērtīgākos
sabiedrotos.

Ķeizara Aleksija politikas pavedieni sniedzas vēl tāļāk uz rietumiem:

izmantodams pāvestu cīņas ar sv. Romas valsts ķeizariem, viņš cer atjaunot

Bizantijas varu Dienvid-Italijā un vilina pāvestu baznīcu apvienošanas solī-

jumiem, ja tas aicinātu viņu talkā pret vāciem un normaņiem. (To pašu vē-

lāk dara arī ķeizars Manuels). — No šiem plāniem tomēr nekas neiznāk, un

dzīdamies pēc tiem, ķeizars Aleksijs izlaiž no acīm Bizantijas svarīgāko uz-

devumu — Maz-Āzijas iztīrīšanu no seldžukiem, kas pa ilgo atpūtas laiku

paguvuši sakrāt jaunus spēkus un emīra Maligšaha vadībā pāriet Bizantijas

robežu, sākdami no jauna dedzināt viņas provinces. Sākas ilgs un grūts karš,
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kurā seldžukiem brīžiem izdodas aizlauzties gandrīz līdz Bosporam; beidzot

uzvara sveras bizantiešu pusē; grieķi un seldžuki noslēdz mieru uz status quo

pamatiem. Tūliņ pēc šī kara beigām (1118. g.) mirst arī ķeizars Aleksijs,

pirmā krusta kara ievadītājs, un tās bizantiešu politikas autors, kuru izrādās

liktenīga priekš krusta karotājiem un pašas Bizantijas.

Antiochijā pa to laiku nostiprinājies Tankreds, kas paguvis saplēsties

ar visiem kaimiņiem — grieķiem, provansaļiem un armēņiem. Šī plēšanas

kāre nāk pašiem normaņiem par ļaunu, jo armēņi ir viņu uzticamākie sa-

biedrotie; armēņu chronisti stāsta, ka viņu tautiešiem šai laikā nācies ciest

no ..frankiem" visādas varmācības, jo — „šīs tautas cildenākie vadoņi un

karavīri vairs nebija starp dzīvajiem un viņu valstis nākušas necienīgu man-

tinieku rokās." —

Krusta karotāji sāk karot paši savā .starpā, pie kam ir vieniem, ir

otriem par sabiedrotiem kļūst kaimiņu emīri. —
Vecais normaņu ienaidnieks

Tuluzas grāfs Raimunds mirst 1105. g., sturmēdams Tripolisu. — Par viņa

mantinieku paliek tā dēls Bertrans, kas ierodas no Provansas Sirijā ar lielu

karaspēku, veic citus sāņcenšus, iejem Tripoli pilsētu un dod Jeruzalemes

ķēniņiem vasaļa uzticības zvērastu.

Tankreds mirst 1112. g., atstādams Antiochiju savam radiniekam Rodže-

ram ar nosacījumu, ka tam jāatdod valsts toreiz vēl nepilngadīgajam Boe-

munda dēlam (arī Boemundam), ja tam vēlāk ienāktu prātā doties uz Si-

riju. — Šai pašā laikā Sirijā sāk izplatīties jau agrāk dzimusi hašišinu jeb

asasinu sekte, kas uzskata slepkavību par ticības cīņas ieroci un vēršas gal-

venā kārtā pret sunnitu/vadoņiem (paši asasini turās pie šiitu lēģera un ir

veco ismaelitu atvase); šie reliģiozie terroristi kļūst bīstami nevien sunni-

tiem, bet arī kristīgiem, un no viņu dunčiem ir kritis ne viens vien krusta

karotāju vadonis.

1119. g. Antiochijai uzbrūk 40.000 vītu liela seldžuku armija: Antiochi-

jai steidzas talkā Jeruzalemes ķēniņš, bet Rodžers uzsāk kauju, nenogaidījis

palīgpulku atnākšanu, un krīt kaujā līdz ar lielāko daļu normaņu karaspēka.
Tomēr seldžuku starpā nav vienprātības; viņu emīri tāpaf plēšas savā starpā
kā kristīgo vadoņi, un, kristīgiem vēl dažus gadu desmitus izdodas noturēt

viņu agrākās pozīcijas.

Stāvoklis grozās kristīgiem par ļaunu tikai ap 12. g. s. vidu, kad emīram

Zengim izdodas iejemt Edesu (1144. g.). Šī pilsēta sedz Ziemeļ-Siriju no Mezo-

potamijas puses un līdz ar to nodrošina Sirijas kristīgiem sakarus ar Bizan-

tiju un sauszemes ceļiem, pa kuriem tiem līdz šim nākuši talkā ticības brāļi
no Rietum-Eiropas. Bez Edesas kristīgiem ir vājas izredzes noturēt arī An-

tiochiju, bet pēdējās krišana nozīmētu arī Jeruzalemes krišanu. — Edesas ka-

tastrofa atbalsojas visā Eiropā, kurp tūliņ dodas sūtņi no Sirijas lūgt pā-
vesta un ķēniņu palīdzību pret musulmaņiem.

Otrais krusta karš.

Stāvoklis Rietum-Eiropā vairs nav krusta karu idejai tik labvēlīgs, kā
li. g. s. beigās. — Urbāna 11. laikā Romas baznīca triumfē pār ķeizariem un

ķēniņiem; kopš viņām dienām ir daudz kas mainījies, mazinājusies arī pā-
vestu autoritāte un pāvesta krēslā nosēdies Eižens 11., vājš un nenozīmīgs
baznīcas gans, bez VII. tāļredzības un Urbāna 111. fanātisma. Ir jau
sākušas attīstīties stipras ķēniņu valstis, piem. Dienvid-Italijā un Francijā, un
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Lombardijā uzzēlušas daudzas pilsētu republikas. Pār Eiropu sāk pūst pa-

saulīgāki vēji. un cilvēki atkal sak piegriezt vērību vairāk laicīgām lietām

m ka debesu valstības meklēšanai. Mistiskās askēzes dvinga, kas dominējusi

Eiropā X.—XI. g. s., sāk pamazām izgaist, sevišķi pēc Jeruzalemes atsvabinā-

šanas un tuvākas iepazīšanās ar Bizantijas un austrumu zemju augsto kul-

tūru. Alka dzīvot tikai viņpasaules lietām izkūp gaisā un viņas vietu iejem

zemes dzīves mīlestība un dzīves prieks. — Provansā uzplaukst bruņinieku

dzeja un viņas trubadūriem rodas sekotāji arī citās kaimiņu zemēs. Grāfi

un bruņinieki tura par labāku lauzt šķēpus turnīros, kalpot dāmām un pie-

kopt trubadūru mākslu, nekā doties tāļās kara gaitās uz Āzijas tuksnešiem;

mācīti klēriķi sāk nodoties filozofiskām spekulācijām vai arī pētīt Justīniana

likumu grāmatu, kurā tomēr nav rodami pierādījumi, ka laicīgai varai būtu

jālokās garigās varas pusē. — Akvitānijas hercogs Vilhelms ir tā laika tru-

badūru valdinieks; ap lielā brīvdomātāja Pētera Abelāra katēdru pulcējas

simti čaklu skolnieku un paša Roma Breščijas Arnolds mēģina atjaunot seno

kviritņ republiku, stāstīdams saviem līdzpilsoņiem, ka svētajam tēvam esot

tiesības pavēlēt tikai viņu dvēselēm, nevis būt par Romas laicīgo valdinieku.

Vecais askēzes raugs vēl tomēr ir pārāk stiprs, lai viņu varētu uz redz

iznīdēt jaunās idejas. Pāvesta vietā krusta karu sludināšanu jem tagad sa-

vās rokās mūku kārta, ar Klervo Bernhardu priekšgalā. Viņš ir ugunīgākais

sava laika runātājs, baznīcas tribūns, kas spēj aizraut uz askēzes un mistikas

tekam pašus izlaidīgākos dzīves baudītājus. Tai laikā, kad pāvestu tronī sēž

nevarīgi viri, šis vēlākais katoļu baznīcas svētais ir viņas faktiskais galva un

vadonis, un viņa enerģijai jāpateicas, ka trīs gadus pēc Edesas krišanas do-

das uz Āziju vēl lielākas krusta karotāju masas, nekā priekš pieciem gadu
desmitiem. — Arī šoreiz cīņas entuziasms vispirms pārjem Franciju, kas ir

nevien Klervo Bernharda, bet arī Sirijas franku lielākās daļas dzimtene, kā

to jau rāda musulmaņu dotais Sirijas kristīgo nosaukums. Krusta karotāju
valstis Sirijā ir kļuvušas par franču kolonijām šī vārda tiešā nozīmē un dau-

dziem Francijas augstmaņiem Sirijā ir radinieki, kas tur tikuši pie jaunām

pilīm un zemes īpašumiem. Par krusta karotāju gaitām sapņo arī jaunais

Francijas ķēniņš Ludvigs VIL, gribēdams izpirkt smagu noziegumu: cīņā ar

savu vasaļu Šanipaņas grāfu, viņš ir licis saviem karavīriem nodedzināt Vitrī

pilsētu, kuļas baznīcā liesmās iet bojā vairāk kā 1000 cilvēku.

Ķēniņa plānus atbalsta arī pāvests Eižens 111., solīdams krusta karo-

tājiem grēku piedošanu, tiesības nemaksāt parādu procentes un no jauna

ieķīlāt jau ieķīlātās muižas. — Bernhards pa to laiku apceļo Franciju un

viņa aģitācijai ir tādi panākumi, ka jau pēc pāris mēnešiem viņš raksta pā-

vestam: „Esmu izpildījis jūsu pavēli, un pūliņi ir nesuši augļus; man runā-

jot un sludinot, Kristus karotāju skaits ir kļuvis kā smiltis jūrmalā. Pilis

un pilsētas ir palikušas tukšas no vīriem, jau uz septiņām sievām tagad Fran-

cija ir tikai pa vienam vīrietim; visur redz tikai atraitnes, kuru vīri vēl

dzīvo". Krusta karotāju rindā stāt arī sievietes. Viņu skaitā ir arī

jaunā un skaistā Francijas ķēniņiene Eleonora un daudzas galma dāmas. —

Visi cer un tic, ka krusta karam šoreiz būs lieliski panākumi; rodas pareģi, kas

stāsta, ka ķēniņš Ludvigs iejemšot Konstantinopoli un Bābeli, un līdzīgi Kīram

valdīšot pār visām austrumu zemēm.

Šis kara entūziasms sāk pārjemt arī Āāciju un pirmā kārtā Reinzemi,

kuras pilsētās tūliņ sākas grandiozi jūdu grautiņi. Tie draud pārveidoties

par sociālu kustību, kas vēršas pret visām mantīgo šķirām un beidzot turp

jādodas pašam Bernhardam, kuram izdodas ar savu maģisko iespaidu ap-
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spiest nemierus. Bernhards pēc tam apceļo visu Vāciju, visur sludinādams

svēto karu un beidzot piespiež arī ķeizaru Konrādu dot krusta karotāja so-

lījumu. (Sakšus, kas nevēlas iet tik tāļās kara gaitās, viņš svētī kara gājie-

nam pret Baltijas slāviem un piekodina tiem nelikt agrāk ieročus pie malas,

pirms visi slāvi nebūšot kristīti vai izdeldēti). —
Bernharda ceļojums pa Ei-

ropas zemēm līdzinās triumfa gājienam; hercogi un grāfi krīt ceļos fanātiskā

mūka priekšā, pie kura kājām nes aklus un kropļus ar lūgumu tos dziedi-

nāt: cilvēku ekstāze ir tik liela, ka tie apgalvo, Bernhards spējot darīt brī-

numus. Krusta karotāju skaits salasās tik liels, ka no Vācijas vien dodas uz

austrumiem 70.000 bruņinieku, karakalpus un kalpotājus neskaitot. No Fran-

cijas dodas ceļā tikpat lielas karotāju masas. — Cik lielas ir īsti bijušas abu

valdinieku vestās armijas, nav iespējams noskaidrot; bizantiešu chronisti

stāsta, ka vācu ķēniņam devušies līdzi uz Āziju 900.000 cilvēku: šis skaitlis

tomēr liekas pārspīlēts. — Abu valšķu piedalīšanās kara gājienā uz svēto

zemi tomēr draud radīt konfliktus jau pašā sākumā. Vācijā ir ilgus gadus

plosījies pilsoņu kaļ-š un viņas krusta karotāju lielākā daļa ir laupītāji un

rupji karavīri, kam pietrūcis darba pašu dzimtenē. Viņiem līdzi iet daudz

klaidoņu un netikļu, un šai armijai trūkst disciplīnas. Labāk bruņota un

disciplinēta ir franču armija, bet viņi ir normaņu draugi un tikpat lieli bi-

zantiešu ienaidnieki. Bizantijai no tiem nekas labs nav gaidāms un grūti

pasacīt, kas viņai bīstamāki, —
seldžuki vai franči. —

Abi valdinieki nolemj vest armijas kopa pa to pašu veco krusta karo-

tāju ceļu, (auri Ungārijai un Balkānicm.

Ķeizars Manuels, kas guvis Vairākas uzvaras pār Antiochijas norma-

ņiem un Maz-Āzijas seldžukiem, ir brašs un varonīgs karavīrs, īsts grieķu
Boemunds. bet šaudīgs politiķis. Pašā krusta kara priekšvakarā viņš sāk

plēsties ar Sicilijas normaņiem, kuru ķēniņa Rodžera flote izlaupa Korfu,

Korintu, Tēbas un Eiboju. Saniknotais Manuels nolemj vērst visus spēkus

pret normaņiem un noslēdz ar seldžukiem pamieru uz 12 gadiem. Tādā kārta

vācu un franču krusta karotajiem tuvojoties Maz-Āzijai, Bizantijas ķeizars
ir jau atsacījies no piedalīšanās cīņā pret musulmaņiem un atrodas kara stā-

voklī ar normaņiem, šo katoliskās Eiropas avangardu Vidus jūras austrumos.

Laupīdamas un dedzinādamas, vācu krusta karotāju masas dodas uz

Konstantinopoles pusi; Konrādam pār tām ir maza vara un tikai lielām mo-

kām viņam izdodas tās dabūt pāri Bosporam uz Maz-Āziju. Ķēniņš grib te

nogaidīt, kamēr ieradīsies franči, kas seko vāciem pa pēdām, bet karavīri
sāk dumpoties un prasa vest viņus atsvabināt Edesu. Ķēniņš ir spiests pado-
ties un armija atkal dodas ceļā. Pēc pusotras nedēļas ilga gājiena viņa sa-

stopas ar seldžuku jātnieku pulkiem un metas cīņā. Seldžuku vieglā kava-

lerijā veikliem manevriem nokausē vācu smagos jātniekus un savukārt dodas
uzbrukumā. Nedisciplinētām kristīgo masām sašļūk dūša un tie uzstāj ķē-
niņam, lai viņus vedot atpakaļ uz Bospora piekrasti nogaidīt franču armijas
atnākšanu.

Vācu atkāpšanas drīz pārvēršas pāniskā bēgšanā. Seldžuku jātnieki
joņo tiem pakaļ, turpinādami kapāt ienaidniekus; pašu ķēniņu ievaino. —

Tikai dažiem tūkstošiem izdodas sveikiem un veseliem atgriezties Konstanti-
nopole.

Pa to laiku franču armija virzās cauri Balkānu pussalai; viņa ir la-
bāki disciplinēta un nav tik bīstama mierīgiem iedzīvotājiem kā vācu armija.
Bet tieši no franču puses Bizantijai šai laikā draud vislielākās briesmas: iz-
dzirduši par Rodžera flotes uzvarām Archipelagā, daļa franču augstmaņu
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mudina ķēniņu sturmēt Konstantinopoli un iekarot visu Bizantiju, lai uz vi-

siem laikiem paglābtu Sirijas kristigos no grieķu uzmākšanās.

Manuels ar viltu izjauc šos franču plānus: viņa aģenti izplata krusta

karotāju lēģeri baumas, ka vāci esot guvuši Maz
:Āzijā milzīgas uzvaras un

lielu laupījumu. Frančiem tas ir kā uguns pie papēžiem: viņi baidās, ka

vāci vieni paši izlaupīs musulmaņu Zemes un saviem rietumu kaimiņiem nekā

neatstās. Oktobra vidū franči jau ir pāri Bosporam un brūk iekšā Maz-

Āzijā. Nikejas tuvumā viņi sastop vācu armijas atliekas, kas pānikā bēg uz

jūras pusi. Starp bēgļiem ir arī ķēniņš Konrāds, kura nostāsti par pārcie-

stām šausmām tā iespaido Ludvigu VIL, ka tas nolemj pēc iespējas vairīties

no seldžukiem un vest savu armiju uz Sirijas pusi ar lielu līkumu, caur

Smirnu un Efesu. — Tāļā ceļa grūtības salauž franču armijas cīņas sparu vēl

vairāk, nekā neveiksmīga kauja. Maz-Āzijas kalnu aizās seldžuki nemitīgiem

uzbrukumiem nokausē franču bruņiniekus. Beidzot pēc neaprakstāmām grū-

tībām frančiem izdodas aizsniegt Atalijas ( Adali ja) pilsētu Maz-Āzijas dien-

Žīdu sadedzināšana.

(Zīmējums vecā viduslaiku manuskriptā.)

vidu piekrastē, bet bruņinieki te kļūst par kājiniekiem, jo zirgiem trūkst

barības un tie tūkstošiem iet bojā. — Rodas nodoms pārvest armiju kuģos uz

Siriju, bet kuģu nav tik daudz, ka tanīs rastos vieta visiem karotājiem. Ķē-

niņš un augstmaņi atstāj armiju viņas liktenim un dodas grieķu kuģos jūrā.

Pamestie karotāji iet bojā no bada, sērgām un seldžuku zobeniem.

1148. g. pavasarī Ludvigs ierodas Antiochijā ar saviem augstmaņiem;
drīz pēc tam dodas no Konstantinopoles uz S\ēto zemi arī vācu ķēniņš Kon-

rāds. Abi valdinieki savāc savu armiju atliekas un nolemj kopā ar Jeru-

zalemes ķēniņa bruņotiem spēkiem doties pret Damasku. (Antiochijas valdi-

nieks Raimunds jau paguvis šai laikā sanaidoties ar Ludvigu, uzsākdams mī-

las intrigas ar jauno un kaislīgo Francijas ķēniņieni).

Triju ķēniņu (Francijas, Vācijas un Jeruzalemes) armija, ko tie ved

pret Damasku, nepārsniedz 50,000 vīrus.
— Viņai tomēr izdodas sakaut un
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iedzīt Damaskā Seldžuku eskadronus un ar tādu straujumu, ka pati pilsēta

kristu kristīgo rokās, ja tie mestos tūliņ virsū mūriem un nesāktu laupīt vi-

ņas priekšpilsētas.
Pa to laiku seldžuki savāc kaimiņu novadu kontingentus un brūk virsū

kristīgiem no muguras puses; pašu kristīgo starpā izceļas ķildas, un aplenk-

šana ir jāpārtrauc. — Krusta karotāji vaino Jeruzalemes augstmaņus, ka tie

esot musulmaņu uzpirkti, un dodas atpakaļ uz jūras pusi. Vāci ar savu ķē-

niņu dodas uz savu dzimteni. Viņiem drīz seko arī franči un Ludvigs VIL

Otrais krusta karš, kurā piedalījušās tik lielas karotāju masas, beidzas,

bez jebkādiem panākumiem un kristīgo stāvoklis Sirijā i" joprojām apdrau-

dēts. Kara operāciju neveiksmēs vainojama nevien viņu nemākulīgā vadība

un pilnīgs disciplīnas trūkums, kas padara sevišķi vācu armiju par bandītu

un vazaņķu ordu šī vārda tiešā nozīmē, bet arī Sirijas kristīgo morāliskais

pagrimums. — Zem karstajām dienvidu debesīm ir izplēnējuši viņu bruņi-

nieku tikumi, un Kristus kapa sargi sāk arvien biežāk aicināt savās ieroču

ķildās kā talciniekus agrāk tik nīstos musulmaņus.
Vēsts par lielo neveiksmi saceļ Eiropā neaprakstāmu sašutumu. Abus

krusta kara sludinātājus, Bernhardu un pāvestu Eiženu 111., kas vēl nesen

celti vai debesīs, tagad sāk dēvēt par „viltus praviešiem" un „antikrista dē-

liem", kas esot iegrūduši nāvē daudzus tūkstošus kristīgo.

Jeruzalemes ķēniņvalsts

Par faktisko Jeruzalemes valsts dibinātāju jāuzskata ķēniņš Balduinsl.,

kaujās rūdīts kareivis, uzjēmīgs karavadonis, un cīņu un mīlas dēku meklētājs.

Spraudis sev mērķi, viņš cenšas pēc tā laizdams darbā visus līdzekļus; šo

līdzekļu izvēlē viņš nav labāks par citiem sava laika biedriem, bet karavīra

tikumu, viņam liekas ir tomēr bijis vairāk, nekā vienam otram citam, jo
chronisti viņu dēvē par „puķi starp ķēniņiem".

Balduinam beidzot tomēr izdodas salauzt lielo garīdznieku mēģinājumu
nostāties pāri laicīgai varai, kā arī nostiprināt Jeruzalemes valsts robežas:
taisnību sakot, visa šī valsts sastāv no dažām pilsētām un armija no dažiem

simtiem bruņotu vīru. Jeruzalemes ķēniņvalsts stipruma avots, viņas neilgajā
mūžā ir un paliek Eiropas volontieri.

Balduins I. gūst ārējā politikā panākumus jau pašā valdīšanas sākumā.
Ar ģenujiešu flotes palīdzību viņš atjein m usnimāņiem piekrastes pilsētas
Arsufu un Cēzareju; tūliņ pēc tam pienāk vēsts, ka pret Jeruzalemi pošoties
Ēģiptes armija. Rudenī tiešām iebrūk Palestinā 30,000 ēģiptiešu, kuriem ķē-
niņš var vest preti tikai 1200 jātnieku. Nebēdādams par šo mazo skaitu, ķē-
niņš brūk virsū ienaidnieku armijai, kura neiztur bruņinieku smagās kavale-
ri jas triecienu un nekārtībā atkāpjas. Nākamā gadā ēģiptieši atkal ir klāt
un uzvara paliek viņu pusē; pašam ķēniņam tikai ar lielām mokām izdodas
izglābties. Jaunās ķēniņvalsts liktenis karājas mata galā, bet piepēži Jafā
ierodas svētceļotāju flote un ar tās desanta palīdzību ķēniņam izdodas aiz-
dzīt ēģiptiešus atpakaļ. —

1105 g. pie Jafas atkal ierodas ēģiptiešu flote, bet no Askalonas dodas
uz Jeruzalemi 15,000 vīru liela armija. Ar nepilniem 3000 vīriem ķēniņam arī
soreiz izdodas sakaut musulmaņus un Jeruzalemes valstij no ēģiptiešiem ir
kādu laiku miers.
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Tai pašā laikā Balduins ved nemitīgi sīkus karus ar Sirijas emīriem.

Ķēniņam cītīgi palīdz svētceļotāji, kuru lielais vairums parasti ierodas īsi

pirms Lieldienām, un vai vienīgi no jūras puses, kuras piekrastes pilsētās

sastopas visi katoliskās Eiropas zemju piederīgie — skandināvi, itāļi, vāci,

franči un angļi. Gandrīz neviens no tiem negrib apmierināties ar lūgšanu

pie Kristus kapa, bet izmēģināt roku un laimi cīņās ar musulmaņiem. Daži

no šiem svētceļotājiem paliek Palestinā, iestādamies Jeruzalemes valsts kara-

vīru rindās; tikai tādā kārtā var izskaidrot to sākuma nesaprotamo parādību,

ka par spīti neveiksmēm daudzās kaujās un samērā lieliem

Jeruzalemes ķēniņiem izdodas noturēties svētajā pilsētā gandrīz

simteni: katra kritušā cīnītāja vietā stājas jauns. — Līdzīgus pastiprirtajum+rs-

sajem arī Antiochija, Edesa un Tripole, bet viss cīņas talcinieku/

dodas uz Jeruzalemi. ļ ( yĶ

Jauno svētceļotāju kuģi ved nevien karavīrus, bet arī ieročos"!
lenkšanas mašinu daļas; šo kuģu ekipaži cītīgi palīdz Sirijas

mēt musulmaņu piekrastes pilsētas un pārtrauc sakarus starp tām

Visas piekrastes pilsētas, kas pieder kristīgiem, ir kritušas viņu rokas^U^ c

ar šo flotu palīdzību, un arī pie Antiochijas un Jeruzalemes

kuģu galdnieku un citu meistaru pakalpojumi ir bijuši krusta karotājiem

no ļoti liela svara. Pirmo lomu starp šiem kuģiniekiem spēlē itāļi. — Amalfi

slava jau ir sākusi rietēt, bet toties straujāk uzplaukst Venēcija, Piza un

Ģenuja. Pirmās kuģiniekiem ceļš uz Siriju ir viņu Bizantijas braucienu tur-

pinājums, pizieši un ģenujieši paraduši kauties ar musulmaņiem Vidus jūras
rietumu baseinā un labprāt dara to pašu arī šīs jūras austrumu daļā. Visi

viņi ir fanātiski kristīgie, bet ar ticības fanātismu sacenšas arī alka papla-
šināt tirdzniecības sakarus un gūt atbalsta punktus Sirijas piekrastē, no ku-

rienes ved tirdzniecības ceļi uz Persiju un Indiju. Tāpēc arī itāļi prasa par
saviem pakalpojumiem zināmas kompensācijas, izkaulēdami sev no Sirijas
kristīgo valdiniekiem visādas privilēģijas, zemes gabalus un veselus kvar-
tālus kopēji iekarotās musulmaņu pilsētās. Šie kvartāli jūtas kā valstis valstī,
brīvi no vietējo vaid inieku virskundzības un tiesas (itāļu kolonistus tiesā

viņu pilsētas iecelti „vicekomiti", pēc dzimtenes ierašām un likumiem).
1103. g. ķēniņš Balduins kopā ar ģenujiešiem ielenc Akonu, kas krīt pēc

vairākus mēnešus ilgas pretošanās. rokās nāk milzīgs laupījums
un jaunajai ķēniņvalstij ir iegūta laba un teicama osta. 1110. g. Balduins
iejem Beirutu; tā paša gada vasarā ierodas Palestīnā ar 10.000 kareivjiem
Norvēģijas ķēniņš Sigurds; ar viņa un venēciešu palīdzību jeruzalemieši ie-
sturme Sidonu.

Ši ķēniņa mūža darbs ir nostiprināt kristīgo varu Sirijas piekrastē. Pa
lielākai daļai viņam arī tas izdodas. Musulmaņiem paliek tikai Tīra un

Askalona.

Pēc tam ķēniņš vērš skatus uz dienvidiem, acīmredzot gribēdams tz-

Ituzt ceļu uz Sarkano jūru; 1118. g. viņš iebrūk Ēģiptē un aizlaužas līdz pat
Ķīlai; šis kara gājiens ir viņa pēdējais: ķēniņš saslimst un mirst ceļā, vairs

neredzējis Jeruzalemi.

Par viņa pēcnācēju Jeruzalemes augstmaņi cel tā brāļa dēlu, Edesas
grafu Balduinu. Arī viņš ir dūšīgs kareivis un cītīgs karotājs ar musul-
maņiem. Dabūjis dzirdēt par hercoga Rodžera bojā iešanu, viņš steidzas

normaņiem palīgā un kaujā pie Danitas atsit seldžuku armiju, kas posta An-
tiochijas valsti. Par Edesas grāfu ķēniņš iecej Žoselenu, dumpīgu Edesas
grāfistes vasaļu, kas pēc tikšanas grāfa godā paliek par ķēniņa uzticamāko
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sabiedroto. Viens otru cītīgi pabalstīdami, viņi gaiņā seldžuku uzbrukumus.

(Ir baumas, ka šai laikā daļa krusta karotāju izlauzušies Armēnijai cauri

līdz Grūzijai, kuras ķēniņš Dāvids, franku skubināts, brucis seldžukiem virsu

no muguras puses un tos nikni sakāvis; krusta karotāju ieroči, ko vēl tagad

rod pie dažām grūziešu kalniešu ciltīm, piem., hevsūriem, itkā liecina, ka no-

stāstam par šo grandiozo jājienu ir vēsturisks pamats.)

1123. g. Jeruzalemes valsti piemeklē smags sitiens: seldžuku gūstā krīt

Edesas grāfs Žoselens un drīz pēc tam arī pats ķēniņš Balduins 11. Bez šiem

vadoņiem Sirijas kristīgie jūtas „kā avis bez gana". Žoselenam drīz izdodas

izbēgt no gūsta, un viņš atriebjas musulmaņiem, briesmīgi izpostīdams to

novadus. — lai pašā laikā Sirijā ierodas Venēcijas dožs Domeniko ar 200

kuģiem: jeruzalemieši savienojas ar venēciešu desantu un padzen ēģiptiešus,

kas aplenkuši Jafu: venēciešu flote pa to laiku brauc uz dievidiem un aiz-

sniedz Askalonu, kur brūk virsū ēģiptiešu eskadrai; musulmaņus pilnīgi

sakauj un viņu zaudējumi ir tik lieli, ka pēc chronistu nostāstiem jūra sār-

tojusies sarkana no neticīgo asinīm un piekrastē ilgi puvuši viļņu izskalotie

līķi. — Uzvaras apreibinātie kristīgie vēršas pret Tīru un pēc ilgas aplenk-

šanas tā beidzot atver vārtus.

Drīz pēc tam arī Balduins 11. atgūst brīvību: seldžuki viņu atlaiž mā-

jās ar noteikumu maksāt lielu izpirkšanas naudu un atdot četras Antiochijas

valsts pilis. Ķēniņš, ticis vaļā, lūdz Antiochijas patriarchu atsvabināt viņu

no dotā zvērasta, savāc karaspēku un sāk jaunu karu ar musulmaņiem. Drīz

pēc tam ierodas Antiochijā viņas mantinieks Boemunds, lielā Boemunda dēls.

un ķēniņš tam atdod tēva mantojumu un savu meitu Elizu piedevām.

Balduinam 11. neizdodas padzīt Sirijas musulmaņus no viņu galvenājiem

atbalsta punktiem — Alepo un Damaskas (pēdējā, pateicoties nodevībai, tikko

nekrīt kristīgo rokās); tomēr viņa uzvaras, viņa enerģija un kara vadoņa

talants to ir padarījuši bīstamu visiem musulmaņu kaimiņiem, un kāds arubu

chronists par šī ķēniņa dienām raksta: „Islama laimes zvaigzne bija norie-

tējusi un viņa uzvaras saule paslēpusies mākoņos. Neticīgo karogi plīvoja

musulmaņu zemēs un netaisno uzvaras spaidīja ticīgos. Franku valsts stiepās

no Mardinas Mezopotamijā līdz El-Arišai, pie Ēģiptes robežām; visā Sirijā bija

palikušas brīvas no viņu varas tikai dažas pilsētas; no tām Haleba (Alepo)

maksāja viņiem meslus, bet Damaska bija spiesta izdot savus kristīgos ver-

gus. Mezopotamijas tiesā viņu pulki siroja līdz Nizibai un Harranas mu-

sulmaņi nezināja glābiņa no viņu cietsirdības."

Visās kristīgo valstīs Sirijā šis laikmets ir pašpaļāvības un cīņas prieka

pilns. ledzīvotāju skaits vairojas; nopostītās pilsētas atdzimst no drupām, un

stepju un tuksnešu vietā sāk priecīgi zajot dārzi un tīrumi. Itāļu kolonisti

apmetas pilsētās, kurās uzplaukst tirdzniecība un saplūst austrumu zemju

ražojumi. Piejemas spēkā garīgie bruņinieku ordeņi, kas drīz paliek par

Svētās zemes balstu. — 1118. g. divi franču bruņinieki dibina ticīgo brālību

ar militāru nokrāsu un uzdevumu sargāt svētcelotājus pret laupītāju bandu

uzbrukumiem. Tā dibinās tempļa bruņinieku (milites Templi, Templarii) or-

denis, kas dabūjis savu vārdu no viņa pirmās mītnes Salamana tempļa tu-

vumā. Ordenis drīz piejemas spēkā, un laicīgi un garīgi augstmaņi viņu ap-

ber dāvanām, pats Klervo Bernard» auta viņam savu svētību, un pāvests ar

Jeruzalemes patriarchu apstiprina ordeņa statūtus. lestāšanās ordenī drīz

kļūst Eiropas bruņinieku aci» par mode» lietu. īsā laikā ordenis kļūst par

Joti spēcīgu organizāciju, kura IpaAumi izkaisīti pa visu Eiropu, bet centrs

atrodas Palestinā, kur viņu ordeņa mc»tr» (magistcr Templariorum) iejem
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ļoti augstu vietu starp Jeruzalemes ķēniņa augstmaņiem. (Ordeņa tērps ii

balts mētelis ar sarkanu krustu.)

Pārsteidzošie templiešu panākumi pamudina pārveidoties uz jauniem

pamatiem kādu vecāku brālību, kas dibināta Jeruzaleme jau ap 1070. g., ar

mērķi — kopt un pabalstīi slimus un nabadzīgus svētceļotājus. Šī brālība ir

izvēlējusies par savu patronu apustuli Jāni, un viņas slimnīcas dēvē par

sv. Jāņa hospitāļiem. — 1118. g. hospitāliešu priekšgalā nostājas kāds franču

bruņinieks, kas pārveido viņus par garīgu bruņinieku ordeni, kura locekļiem

jādod trīs parastie mūku kārtas solījumi dzīvot šķīstībā, nabadzībā un būt

paklausīgam un jāsolās cīnīties ar neticīgiem. — Abiem ordeņiem ir daudz

kopēja, un abu locekļi dalās trijās šķirās: ieroču brāļos, garīgos brāļos un

kalpotāju brāļos, pie kam pirmo uzdevums ir cīnīties ieročiem rokās, otrie

pilda garīdznieku pienākumus, bet trešās locekli kalpo abām augstāko brāļu

šķirām. (Johannitu jeb hospitāliešu ordeņa tērps ir melns mētelis ar baltu

krustu; ejot cīņās, viņi tērpjas sarkanos mēteļos, un līdzīgi templiešiem, driz

paliek par kaimiņu musulmaņu baidēkli.)

Šai laikā, kad kristīgo vara Sirijā sāk

manāmi postiprināties, austrumos viņiem ce-

ļas jauns un briesmīgs ienaidnieks. Tas ii

jaunais Mosulas emīrs īmadedins Zengis,
gudrs un dīīšīgs, enerģisks un līdzekļu izvē-

lē nekautrīgs valdinieks. Viņš apvieno zem

savas virskundzības Mezopotamijas un Siri-

jas sīkās emīru valstis un viņa kareivji to

dievina. — Tas ir ienaidnieks, kāds vēl nav

stājies Āzijā preti kristīgiem. Savā ziņā
viņu var dēvēt par lielā Saladina priekšteci.

Balduins 11. mirst 1131. g. un par Je-
ruzalemes ķēniņu paliek viņa meitas Meli-

zandas vīrs, Anžū grāfs Fulko. — Pret viņu

organizējas sazvērestība un sāk dumpoties
vasaļi. Ķēniņš steidzas otrreiz palīgā, bet

kaujā pret Imadedina pulkiem zaudē gan-
drīz visus savus karavīrus; musulmaņi tos

ielenc kādā kalnu pilī, piespiež slēgt mieru

un atdot pili musulmaņiem. Drīz pēc tam

Sirijas kristīgie sāk draudzēties ar Da-

maskas
emīru, kas kļūst par viņu sabiedro-

to glābdamies no Imadedina uzmācības. —

Kopīgiem spēkiem Jeruzalemes Antiochijas
un Damaskas valstīm izdodas atvairīt Mezo-

potamijas musulmaņus.

Tempļa ordeņa bruņi-
nieks mājas tērpā.

Kristīgo valšķu iekšienē turpinās materiālais uzplaukums. Pierobežu

novados kristīgie ceļ stipras pilis, kas sargā zemi no musulmaņu sirotājiem.
Aiz Nāves jūras uzceļ stipro Krakas cietoksni, kas pārvalda ceļus no Da-

maskas uz Arabiju un Ēģipti. Dibinās jaunas pilsētas un daudz, jauni ciemi,
un pie tam vietās, kas līdz tam bijušas neapdzīvotas postažas. Atjaunojas
apūdeņošanas kanāli, plaukst zemkopība: Tīras apkaimē zeļ cukurniedru

plantācijas un senā Foiniķija sāk apgādāt ar šo reto un dārgo produktu visu

kristīgo Eiropu. Antiochijas apkaimē, auglīgajā Orentas upes ielejā jūdzēm
tāļu plešas milzīgi apelsinu, citronu, vīģu un mandelkoku dārzi, kuru augļus
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chi kristīgi Sirijas valdinieki, kuru galmi pārsteidz ar savu krāšņumu

Eiropai ķēniņus. Foinikijas piekrastes pilsētās atdzīvojas

slavas un bagātības avots purpura drēbju produeesana un kr a-

ka? sāk konkurrēt ar Venēcijas stikla

Ausstmaņu un tirgotāju rokās koncentrējas milzīgas bagātības, kas dod tiem

Scelt krāšņas celtnes un vest lepnu dzīvi. Kristīgā Sirijā pārvēršas par

bagātu Eiropas koloniju, kuras iedzīvotāju starpā visas pārējās meles no-

māc franču valoda, tikai piekrastes pilsētās tikpat izplatīta ir ari itāļu va-

loda, šais koloniju valstīs, kurn kolonistu vairums ir franči un ita i. valda

feodāla iekārta tāpat kā Eiropā, bet arī pilsētām, sevišķi viņu itāļu kvar-

tāliem ir liela loma: par svarīgiem varas faktoriem paliek ari jau abi mi-

nētie garīgie ordeņi, kas savā ziņā ir "Eiropas augstmaņu kara skolas.

Ķēniņa Fulko laikā sāk veidoties arī lielā Jeruzalemes valsts likumu

grāmata. (les assises dc Jērusalemj, kas dabon viņas galīgo veidu tikai velak,

Kipras sala.

šī paša ķēniņa laikā, kad ir apturēts briesmīgā Imadedina Zengi uz-

brukums, no ziemeļu puses sāk mākties kristīgo Sirijai virsū jauns ienaid-

nieks. Tas ir Bizantijas ķeizars Jānis, Aleksija dēls un mantinieks. No-

stiprinājies tēva troni, viņš sāk spaidīt Maz-Azijas seldžukus un ar tik la-

biem panākumiem, ka viņa varā drīz ir puse Maz-Āzijas. Šos panākumus uz

laiku pārtrauc ķeizara karš ar viņa valsts vecajiem sabiedrotiem venēcie-

šiem, jo ķeizars uzteic ar viņiem slēgto tirdzniecības līgumu. Karš ilgst vai-

rākus gadus un venēciešu flote doža Domeniko vadībā briesmīgi izposta

Poloponnesas un Archipelaga salu piekrastes. Ķeizars beidzot ir spiests pie-

kāpties un atjaunot venēciešiem izdevīgo tirdzniecības līgumu. Sakāvis Ma-

ķedonijā iebrukušos pečeņegus, ķeizars sāk karot ar ungāriem un serbiem, un

i/plata Bizantijas robežas līdz Donavai. —
Veicis arī šos ienaidniekus, viņš

beidzas atkal uz Maz-Aziju un par Bizantijas robežu austrumos paliek Ha-

lis upe.

Par Bizantijas impēriju ir nācis jauns uzplaukuma laiks. Viņas ķei-

zaram atkal klausa stipra armija: atspirgst provinces un vairojas valsts ie-

jēmumi. — Ķeizara galvā briest plāni pakļaut Bizantijai arī kristīgo Siriju.

1i57. g. viņš ar lielu armiju iebrūk Kilikijā. iekaro viņas pilsētas un

dodas pret Antiochiju. — Raimunds ir spiests kapitulēt un atzīt ķeizaru par

savu lēņu kungu. — Viņam pat jāapsolās atdot grieķiem Antiochiju, ja tās

\ ietā normaņiem izdotos iejemt Alepu. Drīz pēc tam viņš iet karā pret

Tmadedinu, un spiež Antiochijas un Edesas valdiniekus kā vasaļus iet viņam

šai karā līdz. Tie, protams, ķeras pie sabotāžas, jo grieķu nostiprināšanās

Antiochijā ir viņiem vēl bīstamāka, nekā Alepo palikšana viņu rokās. Kara-

gājienam nav panākumu un ķeizars, atgriezies Antiochijā, sāk rīkoties kā

neaprobežots pavaldnieks. — Antiochieši sadumpojas un piespiež grieķus at-

stāt pilsētu. — Saceļas kājās Maz-Āzijas seldžuki, ar kuriem ķeizars karo
līdz 1142. g. Tad viņš atkal parādās Kilikijā un neslēpj savus nodomus pār-

vērst Ziemeļ-Siriju līdz ar Ķipras salu par valsti, kuras priekšgalā tas grib
nostādīt savu dēlu Manuelu: acīm redzot viņa nodomi jau sniedzas līdz Je-
ruzalemei, jo tas taisās armijas priekšgalā apmeklēt Kristus kapu un iet ķē-
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niņam Fulko talkā pret musulmaņiem. Viņš salauž grāfa Žoselena prete-

stību, pajem grāfa meitu ķīlām un taisās pārvērst Antiochiju par bazi turp-

mākām kara operācijām pret seldžukiem. — Antiochijas kņazs sadumpo pret

grieķiem savus vasaļus un starp grieķiem un Ziemeļ-Sirijas kristīgiem sākas

nikns karš.

Ķeizara Jāņa plānus pārtrauc viņa nāve: ķeizars dabon galu medībās.

iin līdz ar to arī Sirijas kristīgie tiek vajā no sava bīstamākā ienaidnieka. —

bar ķeizaru paliek Manuels. —

Drīz pēc tam mirst arī ķēniņš Fulko (1143. g.) un par Jeruzalemes val-

dinieku paliek viņa mazais dēls Balduins, kura vietā kā reģente sāk valdīt

ķēniņiene atraitne Melizanda. — Drīz pēc tam krīt Edesa, sākas otrais kru-

sta karš, bet ķēniņa Ludviga un Konrāda nelaimīgais kara gājiens pret Da-

masku tikai stiprina musulmaņus, piespiezdams damaskiešus pāriet mezopo-

tamiešu pusē.

Pēc krusta karotāju aizbraukšanas pār kristīgo Siriju nāk seldžuku ne-

gaiss, kas izposta Antiochijas un Jeruzalemes novadus. Antiochijas grāfs

Raimunds krīt kaujā un pilsētu glābj tikai viņas patriarchs, kas uzjēmies ko-

mandanta pienākumus. — Seldžuku rokās krīt Edesas \alsts pēdējās atliekas.

Jaunais ķēniņš Balduins 111. līdzīgi saviem priekštečiem ir brašs ka-

reivis, bet bez vira dāvanām, un velti mēģina atturēt musulmaņu pa

Tempļa ordeņa

zīmogs. Johannitu ordeņa zīmogs.

nākumus. Pašā valdinieku ģimenē sākas ķildas: reģente Melizanda grib

atdot visu varu valstī savam favorītam Manošam un ieceļ to par valsts kon-

netablu. Ķēniņš sauc talkā pret māti un favoritu savus vasaļus, padzen Ma-

nošu un piespiež māti dot viņam valsts varu. — Antiochijā pa to laiku no-

risinās līdzīgas jukas, tāpat Tripolē. Arī tur pēc varas tiecas favoriti, augst-

maņi plēšas ar bīskapiem un mazinās iekšējā vienība.

1152. g. Mardinas emīrs Timurtašs nolemj dot Sirijas kristīgiem izšķi-
rošo triecienu un dodas pret Jeruzalemi. Balduina bruņinieki viņu sakauj

pie Eļļas kalna un uztriec virsu otrai kristīgo armijai, kas pabeidz musul-

maņu pulku iznīcināšanu. Sajūsmināti par šo uzvaru, kristīgie dodas karā

pret ēģiptiešu cietoksni Askalonu, un ar norvēģu svētceļotāju palīdzību ap-

karo pilsētu tik stipri, ka kristīgiem beidzot izdodas ielauzties cietoksnī: ie-

biucēju priekšgalā atrodas tempļa ordeņa bruņinieki; domādami, ka pilsēta
jau ir tikpat kā viņu varā, tie nelaiž viņā pārējos cīņas biedrus, cerēdami

vieni paši gūt lielo laupījumu. Musulmaņi pāriet pretuzbrukumā, apkauj
templiešus un ar baļķiem aizsprosto mūrī izgrauto eju. — Sajūsmināti par
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panākumiem, musulmaņi pēc pāris dienām uzbrūk kristīgo lēģerim, bet cieš

tik briesmīgus zaudējumus, ka ir spiesti atdot pilsētu kristīgiem.

Tā ir liela uzvara, jo Askalona sedz Palestinu no Ēģiptes puses un

otrādi. Askalonas krišana tomēr nāk galu galā kristīgiem par ļaunu, jo mo-

dina Sirijas musulmaņos bailes un Damaska atklāti pāriet Mezopotamijas

pusē. Par viņas valdinieku uzmetas emīrs Nuredins, bīstams kareivis un

fanātisks kristīgo pretinieks. — 1157. g. viņš briesmīgi sakauj ķēniņa Bal-

duina karaspēku. Nākamā gadā viņš atkal iebrūk Jeruzalemes tiesā, kuras

ķēniņam atnācis talkā Flandrijas grāfs Ditrichs. Pie Tiberijas ezera kristīgo

smagā kavalerijā veic Nuredina vieglos eskadronus un pats emīrs gandrīz

krīt kristīgo rokās. Flāmi tomēr drīz griežas atpakaļ uz kristīgo zemi un

lielās uzvaras augli paliek neizmantoti.

Balduins 111. mirst 1162. g. Viņa laikā ar kristīgo varu Sirijā ir sācis

iet uz leju; musulmaņa ielenkta, bizantiešu spaidīta, kristīgā Sirija itkā ka-

rājas gaisā un viņa krišana, liekas, ir vairs tikai laika jautājums.

Troni manto Balduina brālis Amalrichs, kuram nav to bruņinieku ti-

kumu, kas saista pie visiem trijiem Baldumiem viņu laika biedru simpā-

tijas. Šim valdiniekam, tāpat kā viņa brālim, nav arī politiķa dāvanu, un

viņš aizlaiž garām izdevību pārvērst Ēģipti par kristīgo sabiedroto, bruk-

dams viņai virsū un to tīšu prātu iedzīdams Xuredina apkampienos.

Ēģiptē cīnās varas dēļ divi veziri, Šavers un Darghams. Pirmais no

tiem zaudē cīņu un bēg uz Damasku pie Nuredina: otrs lūdz talkā kristīgos

pret seldžukiem.

Amalrichs nolemj izmantot Ēģiptes likstas, lai izspiestu no tās milzīgu

kontribūciju un ar karaspēku dodas uz rietumiem. Nuredins sūta turpu

savu labāko karavadoni kurdu Širku, slavenā Saladina tēvoci. Širku veic

veziru Durgbamu, izdzen Amalrichu un pakļauj Ēģipti Damaskas emīram.
—

T.īdz ar to kristīgā Sirija ir nokļuvusi starp divām ugunīm, jo pret vieno-

tiem Sirijas un Ēģiptes spēkiem viņai nav izredzes pastāvēt.

Ēģiptieši sauc otrreiz talkā Jeruzalemes kristīgos. Amalrichs dodas

turpu un piespiež Širku ēvakuēt Ēģipti. — Šai uzvarai tomēr nav panākumu,

jo pats Nuredins pa to laiku ir paguvis sajemt gūstā Tripoles grāfu Rai-

mundu un jauno Antiochijas valdinieku Boemundu 111., kā arī iejēmis divus

svarīgus cietokšņus Harimu un Bariņu, kas sedz Antiochiju pret austrumiem.

Amalrichs steidzas atpakaļ uz Siriju. izpērk no gūsta Boemundu un

sāk karu ar emīru, bet zaudē tajā atkal dažus cietokšņus; morāliskais sabru-

kums šai laikā Sirijā jau ir tik liels, ka dažu cietokšņu garnizoni pret naudu

atdod savas pilis musulmaņiem.
Nuredins sūta Širku no jauna uz Ēģipti. Amalrichs steidzas tiem pa-

kal, vajā viņu līdz Augš-Eģiptes robežām, cieš neveiksmi kaujā, un uzva-

rētājs steidzas tejemt Aleksandriju. Amalrichs iet pa pēdām viņam pakaļ
un kopā ar ēģiptiešu nacionālistiem ieslēdz Širku Aleksandrijas cietoksnī.
Kurdu vadonis ir spiests dot solījumu no jauna atstāt Ēģipti un kristīgie
griežas atpakaļ uz Jeruzalemi, atstādami Kairo pilsētā stipru garnizonu; ar

veziru Šaveru noslēgtais draudzības līgums nosaka, ka Ēģipte maksās Je-
ruzalemes kristīgiem ik gadus 100 zelta gabalus.

Amalricha apetīte vairojas un viņš sāk šo summu paaugstināt; johannīti
un citi bruņinieki cer gūt Ēģiptē lielu laupījumu, Amalrichs, nolēmis galīgi
iekarot Ēģipti, aicina talkā bizantiešus un nenogaidījis viņu flotes ierašanos,
1168. g. iebrūk Nīlzemē.
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Izmisušais vezirs Šavers solās izpildīt visas kristīgo prasības, solās

maksāt viņu prasīto milzīgo kontribūciju —
divus miljonus zeltā, bet redzē-

dams, ka šīm prasībām nav robežu, aicina palīgā Nuredmu. Ģenerālis širku

no jauna iebrūk Ēģiptē, kuras pulki šoreiz pāriet ticības brāļu pusē un Amal-

richs ir spiests atgriezties Jeruzalemē. Širku nostiprinās Kairo pilsētā, liek

nogalināt Šaveru un Ēģiptes kalifs ieceļ Širku par savu veziru; Širku drīz

mirst un par viņa pēcnācēju vezīra amatā paliek tā ģeniālais brā]a dēls Sala-

dins (Salaliedins). Drīz pēc tam mirst arī Ēģiptes kalifs, un Saladins, nogā-

dājis pie malas viņa pēcnācējus, paliek par vienīgo Ēģiptes valdinieku, kaut

gan pagaidām vēl zem Nuredina virskundzības.

Vēsts par Sirijas un Ēģiptes apvienošanos vienā valstī iedveš Jeruza-

lemes kristīgiem tādas bailes, ka tie steigšus sūta sūtņus pie ķeizara Barba-

īosas, Francijas, Sicilijas un Anglijas ķēniņiem un citiem Eiropas valdinie-

kiem lūgt palīdzību. Palīdzība tomēr tik drīz nenāk, bet briesmas kļūst ar-

vienu lielākas.

Pa to laiku Palestinas ūdeņos ierodas bizantiešu flote, ko Amalrichs.

dodamies uz Ēģipti, aicinājis līdzi pret Ēģipti un aplenc Damietas cietoksni.

Aplenkšanai nav panākumu un jeruzalemieši griežas atpakaļ, bet grieķu floti

nogremdē rudens vētras.

1-171. g. Ziemeļ-Siriju izposta briesmīga zemes trīce, kurā iet bojā gan-

drīz visa Antiochija. Palestinā iebrūk Saladins. iejem Gāzu un atjem fran-

kiem Ailas pilsētu Sarkanās jūras piekrastē, pa kuru tie mēģinājuši nodibi-

nāt sakarus ar Abesinijas kristīgiem. — Kristīgo liktenis Sirijā karājas šai

brīdī mata galā, bet jaunais kurds tīko pēc pilnīgas neatkarības, un viņam

nav nekas preti, ja kristīgo zemes to pagaidām vēl šķir n° Nuredina pie-
derumiem.

Amalrichs, nesagaidījis palīdzību no pāvesta un ticības brāļiem Eiropā,
dodas to meklēt Bizantijā. bet arī grieķi viņu pabalsta tikai solījumiem. —

Sarūktinātais ķēniņš atgriežas dzimtenē un mirst 1173. g.. tai brīdī, kad

musulmaņu pasaulē briest svarīgi notikumi: Nuredins vāc Sirijā un Mezopo-

tamijā pulkus, lai ietu karā pret savu nepaklausīgo vasaļu Saladinu. Emīrs

tomēr mirst jau nākamā gadā, un šī ienaidnieka vietā tagad stājas kristī-

giem preti daudz briesmīgāks: tas ir Saladins.

Saladins un Sirijas kristīgie

Ķēniņš Amalrichs mirstot atstāj dēlu Balduinu un meitas Sibillu un

Izabellu. Par ķēniņu paliek Balduins. 13 g. vecs zēns, kuru drīz pārjem

briesmīga slimība. Tā ir spitālība, kas traucē viņu pildīt valdinieka pienāku-

mus un agri noved kapā. Valstij ir vajadzīgs reģents un par tādu paliek ķē-
niņu dinastijas radinieks un varenākais vasals, Tripoles grāfs Raimunds. Pret

viņu saceļas daļa augstmaņu, kuru vadoni Raimunds liek nogalināt uzpirktiem

slepkavām. Nemieri tomēr rūgst visās valsts malās.

Šai brīdī pret Jeruzalemes ķēniņvalsti pošas karā Ēģiptes valdinieks

Saladins. (Viņš ir cēlies no kareiviskas kurdu ģints; viņa tēvs Ejubs un tē-

vocis Širku ir pierādījuši savas spējas kā teicami kara vadoņi Zengi un Nu-

redina dienestā; pats Saladins sākumā nav interesējies par kara lietām, bet

līdzīgi citiem musulmaņu augstmaņu jaunekļiem, mācījies Damaskā, vaļas

brīžos nododamies visiem studentu priekiem. Pret paša gribu viņš dodas

tēvocim līdz uz Ēģipti un pats savos memuāros vēlāk stāsta, ka viņam šis



42

2ājiens licies kā notiesātā gaitas. Vēlāk Saladins trauji par— paliek

širkum par centīga palīgu un beidzot klust par N,ļzemes
v^aldiniekU. -Va

ronībn kara vadoņa dāvanās un enerģija viņš bdzmas helajiem seldžuku

adoņiem/bet pārspēj tos ģeniālitātes ziņā: daži Saladina rakstura „cien

atgādina Napoleonu, bet viņa enerģija un izturība grandiozajā, divus gadus

ilgajā cīņā pie Akonas pret visas kristīgās pasaules volontieriem - franču

maršalus pie Verdenas.) .'. .

Pēc Nuredina nāves Saladinam vēl reizi jāizcīna ciņa deļ varas Egipte.

Cāzto Fatimidu piekritēji organizē sazvērestību, saceļ Augš-Eģipte dumpi

un sauc talkā Sicilijas normaņus, kuru flotes desants aplenc Aleksandr.ju.

Saladins veic vienus un otrus, un tai pašā 1174. g. nostiprinās Damaska,

sākumā rīkodamies it kā Nuredina jaunā dēla vārdā, bet vēlāk sākdams

dēvēties par sultānu un uzstādamies ka neatkarīgs valdinieks.

Jeruzalemes kristīgie nemierīgi vēro Saladina varas straujo pieaugumu:

kad Saladinam jau klausa visa Ēģipte un Sirija. viņiem sametas pavisam

baigi ap dūšu; augstmaņi sāk meklēt starp katoliskiem Eiropas valdinie-

kiem slimā ķēniņa māsām preciniekus, solīdami pūrā reģenta godu. Ka

pirmais ierodas Monferratas grāfs Vilhelms, dabon princesi Sibillu par

sievu un kļūst par faktisko valsts valdinieku, bet mirst jau pēc dažiem

mēnešiem: tūliņ pēc tam ierodas ar ka ja pulkiem Flandrijas grāfs Filips

un jeruzalemieši steidz viņam piesolīt par sievu vēl grūto Vilhelma atraitni.

lerodas arī grieķu eskadra, ko sūtījis grieķiem talkā pret Ēģipti ķeizars

Manuels. — Eaikā dots trieciens šai Saladina varas vārīgākā vietā varbūt

spētu novērst briesmas, kas draud Sirijai. — Flandrijas grāfs tomēr ir

kašķīgs kungs, sanīstas ar vfsiem Sirijas augstmaņiem, un no precībām un

kara gājieniem nekas neiznāk.

Saladins. kas atturējies no uzbrukuma, kamēr Jeruzalemē viens pēc

otra ciemojas Sibillas precinieki, pēc to aiziešanas ielaužas no dienvidiem

Palestinā. Musulmaņu armija tik liela, ka tai preti izgājušie bruņinieki

ieslēdzas Askalonas cietoksnī. Saladina vīri, laupīdami un dedzinādami, aiz-

sniedz Jeruzalemi. Askalonā ieslēgušies bruņinieki beidzot sajem dūšu, at-

slāj cietoksni un brūk virsū musulmaņiem. Uzbrukums ir tik straujš un

negaidīts, ka kristīgiem izdodas ienaidniekus pilnīgi sakaut, un pats Saladins

cīņas mutulī tikko nezaudē dzīvību. — Karam turpinoties, uzvara tomēr sveras

Saladina pusē. Varbūt, Jeruzaleme būtu jau toreiz kritusi, bet Saladins

ir sācis karot ar Ķilikijas armēņiem un Maz-Āzijas seldžukiem. un labprāt

piekrīt pamiera noslēgšanai. Šo pamieru Jeruzalemes augstmaņi izlieto,

atjaunodami Sibillas izprecināšanas plānus un ved par to sarunas ar Bur-

gundijas hercogu Tndriķi: sarunās iejaucas nelaimīgais Balduins IV.. bai-

dīdamies, ka viņu pavisam galīgi nobīdīs pie malas, un atdod māsu par

sievu grāfam Gvido dc I.uzinjanam. Valstī draud izcelties jaunas jukas;

pamieru ar Saladinu jauc Krakas cietokšņa kommandants Rainalds dc šati-

jons, bijušais Antiochijas kņazs, kas 8 gadus nodzīvojis seldžuku gūstā

un tagad kalpo kā vasals Jeruzalemes ķēniņam: pēc dabas pārdrošs kauslis,

viņš nebēdā par pamieru un iet laupīt tuvākos Arabi jas novadus. Saladins

atbild ar jaunu karu, bet Sirijas kristīgie, sajēmuši visus spēkus, atsit

sultāna armiju.

Arī šoreiz Saladinam būtu izdevies jemt virsroku, bet sarežģījumi

austrumos viņu sauc projām uz Mezopotamiju. Nuredina dēls ir miris un

Saladins iejem Alepo un Mezopotamijas pilsētas. Tagad viņa valsts robežas

sniedzas no Persijas un Ķilikijas līdz Nubijai un Saharas tuksnesim. Visas

kristīgās Sirijas aizmugure atrodas Saladina varā.



43

Arī šo neoficiālo pamieru izjauc tas pats Rainalds, izlauzdamies Sala-

dina valsts robežām cauri līdz Sarkanai jūrai, un sūtīdams ātri sameklētos

kuģos daļu no saviem karavīriem laupīt Arabiju. Musulmaņu garnizons un

flote spiež Rainaldu griezties atpakaļ, bet vēstis par sultāna panākumiem

Mezopotamijā saceļ kristīgos pāniku; slimais ķēniņš nodod māsas vīram

Gvido dc Luzinjanam reģenta pilnvaras. 1183. g. Saladins ar lielu armiju

iebrūk Jeruzalemes tiesā un sāk postīt un dedzināt. Kristīgie ieslēdzas cie-

tokšņos, kuru mūri iztur musulmaņu uzbrukumus un sultāns arī šoreiz ir

spiests atlikt kristīgās Sirijas iekarošanu. — Jeruzalemes valstī partiju ķildas

kļūst arvienu niknākas: augstmaņi sadalījušies vairākos lēģeros, un pret

Luzinjanu, kā nākamo valdinieku, briest krasa opozicija. Uz viņas uz-

stāšanos slimais Balduins atceļ Luzinjanu no reģenta amata un liek kronēt

par Jeruzalemes ķēniņu māsas Sibillas un viņas vīra Monferratas Vijuma
dēlu, arī Balduinu. Tādā kārtā Jeruzalemei uzreiz ir divi ķēniņi, pus-

sapuvušais mirējs Balduins IV. (miris 1184. g.) un 5 g. vecs zēns Balduins V.

Atkal jāatjauno reģenta institūts. Par reģentu kļūst Tripoles grafs Rai-

munds, kas jau reiz pildījis šo amatu.

Kristīgās Sirijas krišanas priekšvakara

viņas ziemeļus piemeklē cits liktenis, nekā

dienvidus. Ziemeļos nemitīgi plēšas Antiochijas

kņazi ar Armēnijas valdiniekiem, bet šīs zemes

necieš no Saladina pulku uzbrukumiem, un

viņu materiālā labklājība joprojām atrodas v/

ļoti augstas pakāpes. Turpretim Jeruzalemes
ķēniņa valsts un Tripoles grāfistes zemes ir

daudz cietušas no Nuredina un Saladina pulku
sirojumiem, kas sagrauj drupās vesejus nova-

dus. Tomēr, arī par spīti šiem sirojumiem,
Palestinas kristīgie joprojām ir turīgi un bagāti

ļaudis. Cilvēku upurus, ko prasa daudzie

kari, ar uzviju atsver jaunu bruņinieku, tirgo-

tāju un kolonistu pieplūdums; Rietum-Eiropas
ticīgie joprojām sūta ticības brāļiem Sirija lie-

lus naudas pabalstus, bet auglīgā Sirijas zeme

dod viņas zemkopjiem iespēju ražot citronus,

oranžus, vīģes, mandeles, visādas eļļas un sinarš-

zales. saldos vīnus un cukuru tādā pārpilnībā,
ka Si rija ar šiem produktiem apgādā vi-

sus kristīgās Eiropas tirgus. Joprojām zeļ in-

dustrija, un Tripoles zīda audumi, un

johannitu (hospitāliešu)

ordeņa bruņinieks.

Inas purpurs un stikla ražojumi iepludina zemē lielas naudas summas.

\ islielāko peļņu Sirijas kristīgiem dod viņu vidutāju loma starp austru-

miem un rietumiem: kristīgā Sirijā šai laikā atrodas pasaules tirdzniecības

smagumcentrs. Līdz ko apklust kara troksnis, uz Siriju dodas no Ēģiptes
un Arabijas tirgotāju karavanes, un viņu muitas dod Sirijas valdiniekiem

lielus iejēmumus. Lielajās ostu pilsētās ir dabūjamas visas Eiropas preces,

grieķu technikas ražojumi un mantas, kas nākušas no Persijas, Indijas un

Ķīnas. Akonas un Beirutas tirgos pārdod Ķīnas rabarberi, Tibetas mošus,

Indijas piparus, Ceilonas muskatriekstus, kamparu, aloe, un garšvielas, kas

nākušas no Malaju salām, Persijas jūras līcī zvejotās pērles, Austrum-

Afrikas ziloņkaulu un Arabijas zirgus, vīrāku un dateles. — Šī tirdzniecība
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pašā Sirijā pa lielākai dajai vēl atrodas jūdu un musulmaņu rokās, bet

labu tiesu no viņas peļņas gūst tomēr Itālijas pilsētu koloniju piederīgie.

Valsts vara kristīgajā Sirijā atrodas franču aristokrātijas rokās. Šīm ziedo-

šajām franču-itaļu kolonijām ir stiprs saimniecisks pamats, bet viņām trūkst

kopējas vadības, līdzīgas tai, kādu šai laikā var vērot musulmaņu pasaulē,

kopš Edesas krišanas laikiem Sirijas kristīgie ir pārgājuši no ofensīvas

dēfēnsīvā, un politikai, kuras gudrība vienīgi aizstāvēšanās, reiz jābeidzas

ar bojā iešanu. Arī materiālā labklājība galu galā nāca Sirijas kristīgiem

par ļaunu, likdama tiem aizmirst kareivisko tēvu tikumus un novezdama

daudzas ģintis pie dēģenerēšanās. Garīdzniekiem (pašu patriarchu neizņemot)

bija katram vairākas mīļākās un vesels lērums bērnu, kuru pavadībā tie

nekautrējās rādīties baznīcā. —
Daži krusta karotāji briesmu brīdī glābjas,

pāl iedami islamā: citi par naudu atdod viņiem uzticētās pilis musulmaņiem.

Daži augstmaņi, piem. grāfs Raimunds, par katru cenu grib dzīvot mierā

ar Saladinu; citi atkal, piem. Rainalds dc Šatijons, dara visu, lai provocētu

sultānu uz karu, un domā tikai par cīņām un laupījumu.

Jeruzalemes krišana

1186. g. mirst Balduins V., un par Jeruzalemes ķēniņu uzmetas Gvido

ne Luzinjans, ko atbalsta patriarchs, kņazs Raiualds un tempļa bruņinieki.

Grāfs Raimunds, kas pats cerējis tikt par ķēniņu, ir spiests nolikt reģenta

pilnvaras, bet sabiedrojas ar Saladinu, un uzjem savās pilsētās musulmaņu

garnizonus.

Saladins pa to laiku ir nemitīgi palielinājis savas valsts robežas, un

beidzot atzīst, ķa ir pienācis laiks dot kristīgajai Sirijai nāves dūrienu. Par

casus bellī gādā tas pats dēkainais Rainalds. kas 1187. g. aplaupa musulmaņu

karavāni, kurai līdzi ceļo arī Saladina māsa. Saladins prasa atlīdzināt zau-

dējumus un sodu Rainaldam, bet ķēniņš neiedrošinājās pārmācīt savu va-

reno vasaļu. Tad sultāns dod svinīgu solījumu: pats meklēt gandarījumu
un nogalināt Rainaldu ar savu paša roku. Viņš aicina savus pavalstniekus uz

svēto karu, un no visām Ēģiptes
,

Sirijas un Mezopotamijas malām plūst kopā
islama karotāju pulki. — Ir pienācis izšķirošais cīņas brīdis. Arī kristīgie
vāc cīņai" visus spēkus. Ķēniņš Gvido izlīgst ar grāfu Raimundu. Arī no

Antiochijas nāk palīgspēki. Tiberijas rietumos salasās ap 300.000 vīru liela

armija — lielākā no visām, kādas jebkad devušās kaujā zem Jeruzalemes
ķēniņa karoga. — Karavīru gara stāvoklis tomēr ir nospiests; vadoņu starpā
nav vienprātības par cīņas taktiku; visiem trūkst vectēvu kaujas spara un

ticības fanātisma.

Saladins, pabeidzis savu spēku koncentrēšanu, jūlija sākumā dodas meklēt
kristīgo armiju. lenaidnieki sastopas pie Lubijas ciema, Tiberiadas rietu-
mos. Kristīgie bruņinieki pirmie metas uzbrukumā, gūst dažus panākumus,
bet viņu straujums drīz apsīkst, turpretim Saladina pulki stāv kā mūris!
Kristīgie izmisuši cīnās līdz vakaram, cieš lielus zaudējumus un beidzot ir

spiesti atkāpties uz ziemeļiem. Saladins seko tiem pa pēdām un kristīgo
speķi pamazām zud. Beidzot sakautie kristīgie apstājas Hatinas ciema tu-
vuma uz kāda kalna, kuru no visām pusēm ielenc musulmaņi. Saladins liek
aizdedzināt krūmus, kas aug ap kalnu: ielenktos māc izsalkums, slāpes,
ugunssvelme un izmisums.
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Otrā dienā (5. jūlijā) sultāns gatavojas dot ienaidniekiem pēdējo trie-

cienu. Kristīgie pēdējo reizi mēģina kaujas laimi un cenšas pārraut ielencēju

rindas. Grāfam Raimundam un Antiochijas kņazam tas arī izdodas, bet

ķēniņš Rainalds un pārējie bruņinieki ir spiesti atkāpties. Pirmie atstāj

cīņas lauku kājnieki; viņiem seko arī bruņinieku kavalerijā, un, gurušum

rokām, saspiedušies cits pie cita, kristīgie arvienu gausāk atvaira musul-

maņu uzbrukumus. Islama ticīgo uzmākšanās kļūst arvienu niknāka; soli

pa solim viņi laužas augšup pa kalna nokājēm, cērt un dur nogurušos kri-

stīgos; tūkstoši ļimst nāvē, tūkstošus sajem gūstā, un pēc dažām stundām

kristīgo armija ir beigusi eksitēt.

Sagūstītos kristīgo vadoņus aizved pie Saladina. Ķēniņam Gvido viņš

izsaka līdzjūtību un liek to pacienāt, bet kņazu Rainaldu nogalina ar paša

roku, turēdams doto zvērastu. Visus gūstā sajemtos tempļa un hospitāļa

iii deņu bruņiniekus sultāns liek sodīt ar nāvi, tos dēvēdams par «kristīgo

asasiniem"; uz sultāna pavēli nogalina arī lielāko daļu vienkāršo cīnītāju.

Saladins prot gūt nevien uzvaras, bet arī tās izmantot. — Kristīgiem

vairs nav lauku armijas, bet viņu rokās vēl atrodas stiprās pilis un apcie-

tinātās pilsētas, kas var izturēt ilgu aplenkumu. Bet Jeruzalemes valsts

ir palikusi bez galvas, bez vadoņiem un valsts vīriem, un nav neviena, kas

spētu organizēt pretestību.

Krakas cietokšņa drupas

Ceturtā dienā pēc Hatinas kaujas sultāns jau ierodas pie Akonas un

kristīgās Sirijas lielākā tirdzniecības pilsēta, kuras noliktavās glabājas milzu

bagātības, gļēvi, bez cīņas, atver sultānam vārtus; musulmaņu pulki pār-

plūdina zemi; krīt Beiruta, Sidona, Haifa, Arsufa, Cēzareja, Jafa, Askalona

un daudzas bruņinieku pilis.

Kristīgo rokās vēl paliek tikai Jeruzaleme, Tīra un daži kalnu cie-

tokšņi. Tīru pēdējā acumirklī izglābj Monferratas markgrāfs Konrāds. Sul-

tāns pēc tam dodas pret Jeruzalemi; viņš labprāt iejemtu arī musulmaņiem
svēto pilsētu bez cīņas, bet jeruzalemieši noraida uzaicinājumu padoties. Pil-

sētā atrodas maz karavīru, bet toties milzīgs vairums bēgļu, kas devušies

šurpu, glābdamies no musulmaņu sirotājiem. Musulmaņu pulki iet uzbru-

kumā, izgrauj mūrī eju un pilsēta padodas sultānam. ledzīvotājiem pret

izpirkšanas naudu atļauj aiziet; kas nespēj maksāt, tam jāpaliek verdzībā.

ItB7. g. 2. oktobrī Saladins iejāj pilsētā. Musulmaņi steidzas gāzt baznīcu

krustus, sasit viņu zvanus un pārvērš tās par mošejām.
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Jeruzalemes iejemšana ir Saladina varas kulminācijas punkts. Pēc

tam viņa panākumu saule sāk aptumšoties. Jaunais Tīras valdinieks, mark-

grāfs Konrāds, atsit visus musulmaņu uzbrukumus. Sultānam neizdodas

iejemt ari Tripoli un Antiochiju. Vēsts par Jeruzalemes krišanu ir sacēlusi

kājās visu rietumu pasauli un viņas valdinieki vāc jaunas krusta karotāju

armijas, lai dotos uz Svēto zemi.

Ķēniņu Gvido Saladins pēc kāda laika atlaiž brīvībā; tas mēģina do-

ties uz Tīru, bet markgrāfs Konrāds viņu nelaiž pilsētā. Tad ķēniņš, kas

palicis bez valsts, salasa mazu karaspēku un 1189. g. vasarā dodas karā

pret Akonu, ap kuru norisinās galvenie trešā krusta kara notikumi.

Trešais krusta karš

Jau ilgi pirms Hatinas kaujas un Jeruzalemes krišanas no Sirijas iet

uz Hietum-Eiropu viena sūtniecība pēc otras un lūdz ticības brāļus palīgā.

Palīdzība tomēr tik drīz nenāk: Francijas ķēniņš iestidzis nebeidzamos ka-

ros ar Anglijas kollēgu, bet sv. Romas valsts ķeizars cīnās uz dzīvību un

nāvi ar pāvestu un Lombardijas pilsētām.

Ijaba vēsti par Jeruzalemes krišanu musulmaņu rokās pāvests Ur-

bāns 111. sajem 1187. g. oktobra vidū, gatavodamies apkraut Barbarosu baz-

nīcas lāstiem. Briesmu vēsts pāvestam ir tik smags sitiens, ka jau pēc divām

dienām viņa vairs nav starp dzīvajiem. Viņa pēcnācējs Gregors VIII. atmet

cīņai pret ķeizaru pagaidām ar roku, un nolemj ziedot visus spēkus Jeru-

zalemes atkarošanai. Viņš sūta vēstules visiem katoļu Eiropas valdiniekiem

un bīskapiem, aicinādams pirmos uz krusta karu un likdams otriem lūgt

Dievu par Svētās zemes atsvabināšanu; krusta karotājiem apsola grēku pie-
došanu un visu parādu prolongēšanu. Tikpat cītīgs krusta kara sludinātājs

ir arī Gregora pēcnācējs, Klements 111. Viņam izdodas sacelt kājās masas,

kuļas skaita ziņā, liekas, nav bijušas mazākas par l. un 2. krusta karotāju

dalībnieku armijām. — No visām Eiropas malām pošas augsti un zemi ceļā

uz Svēto zemi. Dānijā un Zviedrijā tūkstoši ķeras pie ieročiem. Kā pirmā
dodas ceļā Itālijas normaņu flote, kurai seko Ģenujas un Toskanas ostu

pilsētu eskadras. Galvenos spēkus ved uz austrumiem trīs varenākie tā

laika Eiropas valdinieki: Vācijas ķeizars un Francijas un Anglijas ķēniņi.

Kā pirmais dodas ceļā Fridrichs I. Barbarosa. Atcerēdamies 1147. g.

piedzīvojumus, viņš cenšas jemt sev līdz tikai kaujās rūdītus vīrus, un pie
tam tādus, kas spēj ceļā paši sevi uzturēt (kas nespēj uzrādīt trīs markas

sudraba, tam pie barga soda ir aizliegts iet ķeizaram līdz uz Svēto zemi).

Kara gājienam ķeizars izvēlas to pašu veco krusta karotāju ceļu: caur

Ungāriju un Balkāniem. Ķeizars nolemj doties ceļā 1189. g. Jurģu dienā

(sv. Juris ir krusta karotāju patrons), bet jau pirms tam sūta .vēstules Ser-

bijas un Bizantijas valdiniekiem, prasīdams atļauju iet caur viņu zemi, un

vienojas ar Ungārijas ķēniņu par pārtikas un furāža piegādāšanu (līdzīga
sūtniecība dodas arī uz Maz-Āziju pie sultāna Kilidž-Arslana, caur kura
zemi iet ceļš uz Palestīnu). Saladinam ķeizars nosūta lepnu ultimātumu,
kurā prasa ēvakuēt Jeruzalemes ķēniņvalsts territoriju, izdot Kristus krustu

(tas Hatinas kaujā kritis musulmaņu rokās), un atlīdzināt visus zaudējumus,
ko pēdējā karā cietuši Sirijas kristīgie. Pretējā gadījumā pret Saladinu
došoties karā visi bruņotie Romas valsts spēki un visa kristīgā pasaule.
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Jau 1189. g. sākumā Elzasā un tag. Badenē sāk lasīties kopā milzīgas

karotāju masas, kuru skaitu chronisti cenšas izteikt vārdiem: „kā smiltis

jūrmalā", vai arī — „kā zvaigznes pie debesim". Kara gājiena sākums tomēr

novilcinās līdz maijam, kad krusta kājotāju pulki sāk plūst no Regens-

burgas uz austrumiem. Valsts lietas vecais ķeizars atstāj dēla Indriķa gā-

dībai; otrs dēls, Švābijas hercogs Fridrichs, iet tēvam līdz kara gaitās. —

Barbarosas armijas kopskaitu vērtē uz 100—200.000 vīru, bet šī armija ir

daudz bīstamāks pretinieks nekā 1147. g. krusta karotāju ordas, jo viņā ir

tikai rūdīti karavīri, kurus tur kopā vecā ķeizara dzelzs dūre un stingra

disciplīna. Tāpēc ari līdz pat Bizantijai armijas gājums norisinās mierīgā

gaitā, bez sadursmēm ar vietējiem iedzīvotājiem.

Jūlija vidū vācu armija iemaršē tag. Serbijā. Zemēs viņpus Donavas

šai laikā valda pilnīga anarchija: vietām vēl turas Bizantijas garnizoni, bet

pārējā zeme jau ir jauno Serbijas un Bulgārijas valdinieku rokās.

Bizantijā valda ķeizars Izāks, liels rietumnieku ienaidnieks. Viņš sūta

Barbarosam ultimātumu, kurā aizliedz tam iet caur savu zemi, jo vāci kaļot
jaunus plānus pret austrumu Romas valsts eksistenci: — Ultimātuma bei-

gās Izāks saka, ka viņš došot vāciem brīvu ceļu tikai tad, ja tie jau iepriekš

apsoloties atdot viņam pusi no nākamiem iekarojumiem Sirijā un došot

lielāku skaitu ķīlnieku. — Līdz ar ultimātuma sajemšanu Barbarosas lēģerī

izpaužas vēstis, ka bizantieši apcietinājuši un iemetuši cietumā Barbarosas

sūtņus, tādā kārtā jau iepriekš nodrošinādamies ķīlniekiem. — Armēņi, vecie

krusta karotāju draugi, kas apmetušies Trakijas pilsētās, ziņo ķeizaram, ka

bizantieši kaļot nodevības plānus un slepeni sazinoties ar Saladinu. Bai-

ba rosa redz. ka ir nokļuvis ienaidnieku, nevis sabiedroto zemē, un vācu

armija, postīdama un dedzinādama, ret uz Eilipopoli. Garnizons un iedzī-

votāji pānikā atstāj pilsētu, kas krīt vācu rokās. Grieķu armija dodas krusta

karotajiem preti, zaudē kauju un nekārtībā atkāpjas. Vācu rokās krīt

visa Ziemeļ-Traķija, kurā tie ierīkojas ziemas nometnēs.

lebiedētais īzāks atbrīvo Barbarosas sūtņus, bet cīņas starp vāciem

un grieķiem turpinās. Krīt Adrianopole un Aigaja juras piekraste nāk

vācu rokās. Cīņa piejem tik nopietnu raksturu, ka Barbarosa sūta dēlam

Indriķim ziņu — atsūtīt pavasarī talkā Pizas, Ģenujas un Venēcijas flotes

un lūgt pāvestu sludināt krusta karu pret grieķiem, kuru patriarchs esot

solījis atlaist vislielākajam noziedzniekam grēkus par krusta karotāju no-

galināšanu. Ķeizars ievada sarunas ari ar bulgāru un serbu kņaziem par

kopēju uzbrukumu Konstantinopolei.
Līdztekus šai nākamo karu operāciju gatavošanai notiek miera sarunas,

kuras 1190. g. pavasarī beidzas ar mierlīgumu: grieķi atlaiž brīvā visus

vācu gūstekņus un dod ķeizaram kuģus armijas pārvešanai uz Maz-Āziju;
vāciem jādabon Bizantijas robežās produkti pret lētu maksu, un vajadzī-
bas gadījumā (t. i. ja iedzīvotāji atsakās pārdot) var jemt tos arī ar varu.

Ķeizars Izāks kā līguma garantiju dod ķīlām savus radiniekus, bet krusta

karotājiem jāceļas pāri uz Maz-Āziju nevis pie Bospora, bet pie Hellesponta.
Marta beigās vācu armija iemaršē Maz-Āzijā un trīs nedēļas vēlāk

aizsniedz Filadelfiju. Aiz tās sākas pirmās sadursmes starp krusta karotā-
jiem un seldžuku jātniekiem. Sīvās cīņās ar tiem Barbarosas armija virzās

uz priekšu; drīz sāk trūkt karavīriem pārtikas un zirgiem furāža. Krusta

karotāji sevi mierina ar cerību, ka visu vajadzīgo tiem dos seldžuku sul-

tāns Kilidž-Arslans, kas zvērējis viņu ķeizaram draudzību. Bet vecais

sultāns šai laikā jau ir atsacījies no troņa, sadalīdams valsti starp abiem
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dēliem, no kuriem Ikonijas valdinieks Kutbedins ir Saladina znots un sa-

biedrotais.

Maija sākumā krusta karotāji aizsniedz Filomeliju, nodedzina to un

laužas uz Ikonijas pusi. Arvienu lielākas kļūst seldžuku masas, kas ne-

mitīgi uzbrūk krusta karotājiem. Pēdējiem nav atpūtas ne dienu, ne nakti;

viņus moca bads, slāpes un saules tveice; ikdienas sprāgst tūkstošiem zirgu,

ikdienas simtus apkauj paši krusta karotāji, lai remdētu izsalkumu un dze-

sinātu slāpes zirgu asinīm. Armijā drīz vien ir gandrīz tikai kājinieki;

bruņinieki iet kājām un smok nost zem smago bruņu nastas. — Cīņas ekstāze

tomēr nezūd; vājākos tur grožos ķeizara ievestā dzelzs disciplīna, un cīņās

pret seldžukiem viņš iet vienmēr savējo priekšgalā. — Beidzot, maija vidū

vāciem izdodas aizsniegt lkoniju, kuru tie iejem ar joni, pēc tam apkaudami

viņas iedzīvotājus. Krusta karotājiem sturmējot pilsētu, no muguras puses

tiem uzbrūk seldžuku armija, ko izdodas atvairīt tikai pēc niknas kaujas

(briesmas, kurās nokļuvuši kristīgie, bijušas tik lielas, ka ķeizars, dodamies

kaujā, esot paziņojis, ka ieceļ Kristu savā vietā par sv. Romas valsts

valdinieku, cerēdams, ka tas dos savējiem uzvaru). — Sakautie seldžuki

lūdz mieru, dod vāciem pārtikas līdzekļus un zirgus, un krusta karotāji
beidzot aizsniedz Kilikiju, kur sabiedrotie armēņu zemē cer atpūsties no

ceļa gfūtībām. Ķeizars, steigdamies savējo priekšgalā, dzen rumaku pāri

straujajai Salefas upei, kuras viļņi aizrauj zirgu līdz ar jātnieku. — Līdz

ar ķeizara nāvi viņa armija paliek „kā ganāmpulks, kam gana vairs nevaid",

un sākas sabrukums. Vairums karotāju dodas mājup; mazākā daļa seko

ķeizara dēlam Fridricham uz Antiochiju. kur daļa no tiem, sadursmē ar

Saladina pulkiem, krīt musulmaņu gūstā. Pārējos iznīcina Antiochijā mēris;

tikai ar mazu pulciņu hercogs Fridrichs aizsniedz 1190. g. rudenī kristīgo
lēģeri pie Akonas.

Tā beidzas 111. krusta kara cēliens. Drāmatiskāka, bet arī bez panā-
kumiem ir tā ši drāmas daļa, par kuras galveniem varoņiem tagad kļūst

Francijas ķēniņš Filips un viņa Anglijas kollēga Ričards I.

(Akvitānijas hercogs Ričards, Anglijas ķēniņa Indriķa 11. dēla, tūliņ

pēc Jeruzalemes krišanas dod krusta karotāju zvērastu; to pašu dara arī

franču ķēniņš Filips 11. Augusts, kas līgst mieru ar Indriķi 11. un abi

norunā kopā doties uz Svēto zemi. Kara gājiens tomēr novilcinās, jo abi

ķēniņi drīz sanāk naidā, pie kam hercogs Ričards turās tēva pretinieku pusē.
Karu izbeidz tikai Indriķa nāve, pēc kuras Ričards ir Anglijas valdinieks).

1190. g. pavasarī angļu krusta karotāju masas Ričarda vadībā atstāj
dzimteni, ceļā aplaupīdamas žīdus un taisnodamās, ka šo «Kristus ienaid-

nieku" manta derēšot Jeruzalemes atbrīvošanai. Dala krusta karotāju dodas

ceļā kuģos, daļa iet cauri Ziemeļ-Francijai uz Burgundiju, kur vasaras vidū

apvienojas abu ķēniņu armijas. Tik lielām karotāju masām ejot pa vienu

ceļu, sāk trūkt pārtikas un abas armijas drīz šķi ras, izvēlēdamās atsevišķus
ceļus līdz Mesinai (Sicilijā), no kurienes norunā kuģos doties uz Siriju. —

Abi ķēniņi septembra beigās sastopas Sicilijas galvas pilsētā. Te viņu starpā
sakas pirmās nesaskaņas. Gudrais un godkārīgais Filips nekur neizlaiž no

acīm savas valsts intereses; Ričards, kauslis un dēku meklētājs, kam daba
devusi lāča spēku, bet kūtras smadzenes, svaidās pa visiem vējiem, sapņo
par brīnišķīgiem varoņdarbiem un vadās tikai no acumirkļa iedomas un

godkārības.

Sicilijas ķēniņš (Ričarda māsas vīrs) ir tikko miris, un tronis kritis
uzurpatora rokās, kas tura ķēniņieni-atraitni cietumā. Ričards nostājas mā
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sas sarga
lomā un viņa angļi klūp matos siciliešiem. Mesinā sākas ielu

cīņas, kurās angļi jem virsroku un briesmīgi izposta pilsētu. lelu cīņās pie-

dalās arī pats Ričards un izrāda tik lielu varonību, ka sicilieši dod viņam

palamu «Lauvas sirds".

Mesinā gūtā laupījuma dēļ franči sāk naidoties ar angļiem: bilips prasa

pusi no laupījuma, atsaukdamies uz abpusējo solījumu — dalīt, ko abi iegūs

kara gājienos. — Ričards tam pretojas un savukārt rāda vēstules, kuras

itkā esot rakstījis Filips, piesolīdams uzurpātoram (grāfam Tankredam)

franču palīdzību pret angļiem. — Abu ķēniņu draudzība pārvēršas ienaidā

un Ričards atsakās no savas līgavas, Filipa māsas Alises, kuras dēļ tas iedzi

nis kapā savu tēvu, uzskatīdams viņu par savu sāņcensi. Tūliņ uz pēdām

atsteidzas Ričarda māte, vecā dēkaine Eleonora, un atved dēlam jaunu

līgavu —
Navarras princesi Berengariju).

Ķēniņiem ķildojoties paiet 1191. g. ziema; krusta karotāji iztērē ceļa

naudu un sak kurnēt. Beidzot franči piespiež savu ķēniņu marta beigās kāpt

kuģi un doties uz Akonu. Desmit dienas vēlāk pošas ceļā arī augļi ar

Ričardu. Vētra iedzen daļu angļu flotes Kipras salas piekrastē, kur valda

Kipras ķeizars, princis Izāks, Komnenu ģints atvase, un Saladina sabiedro-

tais, tā tad krusta karotāju ienaidnieks. • Starp krastā izmestiem kuģiem ir

arī tas, uz kūja atrodas Ričarda līgava; Izāks tīko dabūt princesi savā varā,

lai vēlāk varētu diktēt Ričardam savas prasības. Ričards steidzas ar pārē-

jiem kuģiem palīgā. Grieķu karapulki grib aizkavēt angļu izkāpšanu malā,

Ričards savējo priekšgalā dodas krastā, sakauj grieķus un iejem Limisolas

pilsētu. Otrā dienā dun jauna kauja, kiiļ-ā ķēniņš tikko nenogalina pašu
Izāku. Ar lielām mokām Kipras valdiniekam izdodas izglābties un aizbēgt

uz Nikoziju, salas iekšienē. — Ričards iejem Kipras dienvidu piekrasti un

svin kāzas ar Navarras princesi.
1/āks redz, ka ir zaudējis ciņu, un uzsāk miera sarunas. Abas puses

vienojas, ka Izākam jāmaksā liela kontribūcija, jālaiž angļu garnizoni visos

kipras cietokšņos un jāsūta palīga [tulki cīņā pret Saladinu. Miera līgums
vēl nav apstiprināts, kad Izāks steigšus atstāj sarunu vietu uu aizbēg uz

Famagustu: viņam radušās aizdomas, ka Ričards taisās to nogalināt.

šīs aizdomas, liekas, bijušas pilnīgi nedibinātas, bet viņām ir priekš

paša Izāka liktenīgas sekas: Ričards jūtas apvainots, pasludina Kipras ķeizaru

par zvērasta lauzēju, uzdod angļu flotei apsargāt salas piekrastes, iejem

lamagustu un dodas no turienes uz Nikoziju. Cejā notiek izšķirošā kauja,

kurā angļi veic grieķus. Izāks atdodas uzvarētāju rokās, ar lūgumu nekalt

viņu dzelzs ķēdēs. Ričards tur vārdu: liek sakalt gūstekni sudraba važās

un atdod viņu ķēniņa Gvido gādībā, kas to tur cietumā līdz mūža galam.

Tādā kārtā pateicoties gandrīz tikai gadījumam, angļu rokā* krīt to

reiz ļoti auglīgā un bagātā Kipras sala, kurai vēlāk lemts spēlēt ļoti svarīgu

lomu Vidusjūras austrumzemju vēsturē. — Ričards atjem saliniekiem pusi

viņu zemes un atdod to saviem bruņiniekiem lēņos. Visās pilsētās un pilīs

novietojas Ričarda garnizoni, kufu vadoņiem ķēniņš uzdod apgādāt pār-

tikas līdzekļiem viņu armiju, kas pošas ceļā uz Akonu, un jūnija sākumā

pat nonāk turpu, sajemts tik lielām gavilēm, „itkā viņš būtu pestītājs, kas

nācis zemes virsū, lai atjaunotu bojā gājušo ķēniņvalsti".
Te sākas viens no drāmatiskākiem krusta kara posmiem — Akonas

aplenkšana. Pie šīs pilsētas mūriem dun cīņas, par kurām vēl gadu desmi-

tiem ilgi dzied visi Rietum-Eiropas koklētāji. — Te sastapušies cīņai visi sul-

tāna Saladina spēki un divu ķēniņu valšķu armijas. Te dunējušas kaujas,
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kurām varonības ziņā līdzīgas grūti sameklēt krusta karotāju vēsturē; te

guvis musulmaņu acis neveicama varoņa slavu Ričards Lauvas sirds, kas

paša rokām noārdījis savus un citu krusta karotāju sasniegumus.

Kā zinām, bij. Jeruzalemes ķēniņš Gvido 1189. g. vasarā iet ar mazu

karaspēku pret Akonu un uzsāk viņas aplenkšanu. Gvido pulciņam dodas

virsū ar milzīgu karaspēku pats Saladins, un Gvido armija neglābjami ietu

bojā, ja šai pašā brīdī Akonas piekrastē neierastos lielas krusta karotāju

eskadras, no kurām steidzas krastā tūkstošiem dāņu, frīzu, flāmu, angļu,

franču un itāļu. —
Tādā kārtā Akona kļūst par cīņas smagumcentru, kas

pievelk klātu no visām pusēm musulmaņu un kristīgo cīnītājus. (No stratē-

ģiskā viedokļa, visu kristīgo spēku vēršana pret šo jūras cietoksni jāuz-
skata par rupju kļūdu: izkāpšanai malā viņiem varēja gluži labi noderēt

kāda no Ziemeļ-Sirijas piekrastes pilsētām, kas vēl atradās kristīgo rokās,

un no kurienes varēja tikpat labi doties kaujā pret Saladinu, iznīcināt viņa

armiju cīņā uz klaja lauka un atjaunot kristīgo zaudētās pozicijas Sirijā. —

Kā liekas, Akenas tapšana par cīņas smagumcentru ir spēlējusi zināmu

lomu ķēniņa Gvido un markgrāfa Konrāda sacensībā: Tīra, kā mēs zinām,

atradās markgrāfa varā, un ķēniņš būs tīkojis iegūt tuvāko ostas pilsētu,

lai gūtu ar sāņcensi līdzīgas pozicijas).
Saladins jau ir paguvis nostiprināt Akonu pēc visām tā laika kara

mākslas prasībām un novietot cietoksnī stipru garnizonu. Pilsētu no divām

pusēm apskalo jūra; trešo pusi, kas vērsta pret cietzemi, sedz līdzenums,

šai līdzenumā, kuram tek cauri Belus upe, ir dunējušas divus gadus no vie-

tas asiņainas kaujas par Svētās zemes likteni.

Septembra sākumā kristīgo skaits pie Akonas vairojas .tādā mērā, ka

tie taisās pilnīgi ielenkt pilsētu. Saladins, kas stāv pilsētas tuvumā ar visu

armiju, nolemj pārraut aplencēju rindas. Kristīgie turas pretī ar fanā-

tisku niknumu, un tikai pēc četru dienu niknas cīņas Saladinam izdodas

atjaunot sakarus ar cietokšņa garnizonu, kutam sultāns nosūta jaunus pār-

tikas krājumus.

Septembra beigās pie Akonas piebi'auc jauni (vācu un itāļu) krusta

karotāju pulki; tūliņ pēc tam kristīgie brūk virsū Saladina armijai; viņu

smagās kavalerijas trieciens ir tik briesmīgs, ka sadragā musulmaņu centru

un piespiež labo spārnu nekārtībā bēgt. Saladina armijas kreisais spārns
notur savas pozicijas un virzās uz priekšu, bet Akonas garnizons brūk kri-

stīgiem virsū no muguras puses. Uzvara paliek musulmaņu rokās, bet uz

cīņas lauka guļ tūkstošiem krusta karotāju, kuru līķus Saladins liek mest

upē, lai sabojātu tiem dzeramo ūdenei un saceltu viņu starpā lipīgas sēr-

gas. — Jauni krusta karotāju pieplūdumi drīz aizpilda neveiksmes sistos

robus viņu rindās. Viņi no jauna aplenc Akonu, nostiprina savu lēģeri vaļ-

ņiem un grāvjiem pret pilsētu un Saladina armiju, un izrok saviem kuģiem
jaunu ostu jūras piekrastē.

Arī musulmaņiem nāk palīgā pēc pulka pulks; Ēģiptes eskadras ved
Akonas garnizonam papildinājumus, ieročus un pārtikas krājumus. Cīņa
ieilgst; sākas ziema ar vētrām un lietu, kas padara lielākas kaujas operā-
cijas par neiespējamām. Kristīgie ļoti cieš no lietus gāzēm, kas pārvērš
viņu lēģeri purvājā; viņu vidū sāk plosīties bads un niknas sērgas, kas no-

žņaudz tūkstošiem karotāju. Cīnītāju gars tomēr paliek možs, jo viņi gaida,
ka nākamais pavasaris tiem vedīs talkā citus cīņu biedrus, un jaunus pārti-
kas krājumus. Viņi zin, ka aiz tiem stāv visa kristīgā Eiropa.

Saladina stāvoklis ir daudz ļaunāks. Viņš zin, ka rietumu tautas

spēj sūtīt cīņas laukā nepārredzamas karotāju masas, pilnas cīņas fanā-
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tisma un ka viņu līdzšinējo neveiksmju cēloņus pa
lielākai daļai var izskai-

drot ar vadoņu un noteikta kara plāna trūkumu. — Sirijas kristīgiem nāk

talkā viņu ticības brāļi no visām Eiropas malām, bet sultāns var stādīt tiem

pretī tikai savus karapulkus, kas gan rūdīti kaujās un braši, bet sāk jau

pagurt cīņas grūtībās un dumpoties. Pārējie islama ticīgo valdinieki —

Irānas, Arabijas un Marokas kungi (ar pašu Bagdadas kalifu priekšgalā),

kuriem sultāns izmisis sūta palīdzības lūgumus, nenāk tam talkā, bet sūta

laimes vēlējumus pēc veiksmīgām kaujām un viņa uzvaras cildinājumus.

Sultāns ir spiests paļauties tikai uz viņa paša spēkiem, kas sāk jau

izsīkt. Islama sargs pret kristīgo Eiropu rūkti sūdzas Bagdadas kalifam

Siriešu meitene.

rakstītā vēstulē: „nav neviena musulmaņa, kas sekotu aicinājumam, kas

nāktu, kad viņu cīņā sauktu. Uzlūko jel kristīgos un redzi, kā viņi nāk

lielos pulkos, steigdamies cits gar citu, kā viņi atdod savu mantu, turas kopā

un panes lielākās grūtības! Viņu zemē nav neviena ķēniņa, kunga nedz

pilsēta*, kas nebūtu sūtījis šai karā savus zemniekus, savus pavalstniekus,

Nav viņu zemē arī neviena augstmaņa, kas būtu atturējies no šī kara un

palicis mājā. Visi grib būt derīgi un cenšas sekmēt sava mērķa sasnieg-

šanu... Turpretim musulmaņi ir palikuši gļēvi, mazdūšīgi, vienaldzīgi, gur-

deni un bez alkas iet kaujā par ticību... Tu, kas esi cēlies no mūsu pravieša
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asinīm, Tavs pienākums iejemt viņa vietu zemes virsū un darīt, to, ko viņš

pats būtu darījis, ja atrastos mūsu vidū, jo viņš ir novēlējis mūs visus ta-

vai gribai!"

Saladina lūgumi pēc palīdzības izskan islama zemēs bez atbalss, citi

emīri ir tiešām mazdūšīgi un gļēvi, citus attina skaudība un naids, ko tie

jūt, redzēdami Saladina panākumus. Islama pasaule pamet ģeniālo valsts-

vīru un lielo karavadoni viņa paša spēkiem un Allah gādībai, pamet tai

brīdī, kad liekas, viņam virzās v irsū visa kristīgā Eiropa. Kāds vēsturnieks

(prof. B. Kuglers), dibināti saka, ka Saladins šai brīdī atgādinājis karava-

doni bez armijas, un vajadzējis vest cīņu pret armiju bez vadoņiem.

Pa to laiku cīņas pie Akonas turpinās. Ka kristīgie, tā musulmaņi

izrāda neticamu varonību, bendē un moca gūstekņus, un reizē ir pilni

īpatnēja poziciju cīņas humora: abu armiju sargposteņi cīņas klusuma brīžos

sanāk kopā, spēlē kauliņus un sarīko spēkošanos. Kristīgo lēģerī blakus

fanātiskai askēzei zeļ izlaidīgākais dzīves prieks; te netrūkst tirgotāju, kas

piedāvā visas Orienta zemju preces; straumēm plūst vīns, un kurtizānēm

un verdzeņu tirgotājiem ir siena laiks. — Blakus netiklēm šai lēģerī redz

arī citas sievietes, kas slēpj savu dzimumu, cīņas entuziasma pilnas apliek

bruņas un iet kaujā vīriešu priekšgalā, veikdamas lielus varoņdarbus. —

Musulmaņi cīnās nevien atklāti, bet arī ar viltu: pārdroši beduini naktī iero-

das kristīgo lēģerī, un pielikuši kādam gulētājam dunci pie rīkles, piespiež

to sekot gūstā. — Arī jūras cīņās ap Akonu ir vieni, ir otri izrāda daudzus

varoņdarbus; kristīgie cenšas bloķēt Akonas ostu, bet ēģiptiešu eskadras —

pārraut šo blokādi. Musulmaņi mēģina piemānīt kristīgos, uzvilkdami sa-

viem kuģiem karogus ar krusta zīmi un vezdami uz borta cūkas, šos musul-

maņu acīs nešķīstos dzīvniekus. — Kad blokādi vairs nav iespējams pār-

raut, un izlaisti jau visi pasta baloži, ar kuru palīdzību Saladins sazinās ar

Akonas garnizonu, viņa rīcībā stājas pārdroši peldētāji un ūdens līdēji, kas

zagdamies gar kristīgo kuģiem mēģina aizsniegt pilsētu.

1190. g. pavasarī kristīgie sajem no Itālijas būvkokus un uzceļ trīs

milzīgas aplenkuma mašinas, augstākas nekā pilsētas torņi. Šīs mašinas

(bīdāmie torņi) bijušas 60 olektis (30 metru) augstas; katra no tām bijusi

piecu stāvu un viņās varējuši novietoties prāvi karapulki, ar ballistām,

katapultām un mūru laužamām mašinām. Vairākas dienas krusta karotāji
līdzinājuši ceļu un tad sākuši bīdīt klātu Akonas mūriem šos koka milze-

ņus. — Apriļa beigās sākas cīņas. Saladins ir savācis jaunus spēkus un

neapnicis sturmē kristīgo lēģeri, lai aizkavētu mašinu piebīdīšanu pie cie-

tokšņa (katru no šīm mašinām stūmuši un vilkuši vairāki tūkstoši vīru).
Bet arī kristīgie sajēmuši palīga spēkus un torņi virzās mūriem arvienu
tuvāk. Maija sākumā pilsēta draud krist kuru katru dienu, tad garnizonam
izdodas aizdedzināt visus trīs kristīgo torņus, kurus aprij liesmas un iekšā

sēdētāji tik ar lielām mokām izglābjas. Līdz ar to pilsēta ir pagaidām
glābta un Saladins var brīvāki uzelpot. ŠI nelaime nebūt nemazina kri-
stīgo kaujas sparu un uzvaras apreibinātais sultāns, kas divas nedēļas no

vietas neapnicis sturmēja viņu lēģeri, ir spiests atvilkt savus noasiņojušos
pulkus atkal atpakaļ.

Abas armijas ir nokusušas un lielākas cīņas pagaidām nenotiek. Kri-
stīgo lēģerī tomēr salasās 10.000 pārgalvju, kas mēģina vieni paši sturmēt
musulmaņu lēģeri un visi iet bojā zem seldžuku zobeniem.

Drīz pēc tam ierodas jauni krusta karotāju pulki no Francijas un

Anglijas ar Šampaņas grāfu Indriķi priekšgalā. Tas vairo kristīgo kaujas
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spēkus, bet līdz ar to aug viņu starpā nesaskaņas: ķēniņš Gvido sāk atkal

ēsties ar savu veco ienaidnieku markgrāfa Konrādu, kas ieradies krusta ka-

lotājiem palīgā. Vāci sāk nīsties ar frančiem, sevišķi pēc tam, kad par virs-

pavēlnieku Tīringas landgrāfa Ludviga vietā cīnītāju vairums ievēl Šam-

paņas Indriķi.

Septembra mēnesī kristīgo flote mēģina sturmēt t. s. „mušu torni",

Akonas ostas atslēgu. Uzbrukuma trepēm apgādāta flote piebrauc pie torņa,

pie milzu kuģa mastiem ir piestiprināts vesels gaisa cietoksnis, augstāks, ne-

kā pats „mušu tornis". Arī šoreiz ielenktos glābj uguns: viņiem izdodas

;.izdedzināt kristīgo kuģus un krusta karotāju flote ir spiesta griezties atpa-

kaļ. Oktobra vidū cietokšņa mūriem tuvojas jauni bīdāmie torņi no saus-

zemes puses. Musulmaņi iet pretuzbrukumā un arī tos sadedzina.
—

1190.—1191. g. ziemu ir musulmaņi, ir kristīgie sagaida tais pašās vecajās pag.

ziemas pozicijās. — Kristīgie šai ziemā cieš vēl lielāku trūkumu, nekā gadu

iepriekš. Daudzi karavīri spiesti mitināties no kritušu zirjņi līķiem, un

skorbutam ir bagātīga pļauja. Sāk irt disciplīna, daudzi, bada spiesti, pār-

iet neticīgo lēģerī un par maizes kumosu atsakās no tēvu ticības.

Angļu krusta karotāja kaps Vorčestras katedrālē.

(Krusta karotājus angļi mēdza guldīt kapā sakrustotām kājām.)

(Sai laikā vairāki Libekā vai Brēmenē dzimuši krusta karotāji no-

dibina uz krasta uzvilktā kuģī hospitāli, kurā kopj savus slimos biedrus.

Pāvesta bulla pārvērš šo apvienību par institūtu, līdzīgu tam, kāds savā

laikā ir bijis sv. Jāņa hospitālis. No šī vācu svētceļotāju dibinātā hospitāļa

1198. g. turpat Akonā izveidojas vācu bruņinieku ordenis, kam bijusi tik

drūma loma baltu tautu vēsturē.)

JlOl. g. pavasarī ierodas abi ķēniņi Filips un Ričards; viņiem seko ne-

lieli vācu spēki, Austrijas hercoga Leopolda vadīti. Līdz ar bruņoto spēku
vairošanos, vairojas ķildas krusta karotāju lēģerī. Filips ar Leopoldu no-

siājas markgrāfa Konrāda pusē; Ričards aizstāv ķēniņu Gvido; Filips atkal

sāk uzplīties Ričardam ar prasībām dalīt laupījumu uz pusēm un vēlas pusi

Kipras salas. Drīz visa krusta karotāju armija sašķēlusies divos naidīgos

lēģeros.

Vadoņiem plešoties Akonas aplenkšana iet savu gaitu; kristīgie būve

jaunas mašinas: bīdāmos torņus (zem kuriem slēpdamies karavīri, piekļu-
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vuši pie pilsētas mūriem, iešūpo milzīgos, mūra graušanai domātos baļķus,
kas ķēdē pakārti pie pajumtu sijām) un sāk graut Akonas apcietinājumus:

citi rok apakšzemes ejas cerēdami pa tām ielauzties pilsēta; tādas pat apakš-

zemes tranšejas rok musulmaņi, tiekdamies piekļūt kristīgo mašinām un

tās aizdedzināt; pilsētas mūri jau iegrauti vairākās vietas un kristīgie ik-

brīdi var iebrukt pilsētā.

Saladins dara visu, lai glābtu Akonu no nemitīgiem uzbrukumiem un

mēģina traucēt aplenkšanas darbus. Kalifam viņš raksta, ka nevienam mu-

sulmaņu valdiniekam neesot nācies cīnīties ar tādu ienaidnieku kā viņam.

Saladinam: šis ienaidnieks esot aplenkts un tomēr aplencot pilsētu; kaujās,

no bada un sērgām esot gājuši bojā tūkstoši un atkal tūkstoši kristīto, „bet

jūra ir viņu pusē un no tās tiem nemitīgi nāk palīgspēki."

Ap Jāņu dienu Akonas garnizons uzsāk sarunas par padošanos. Jū-

lija sākumā kristīgo ķēniņi un cietokšņa kommandants noslēdz kapitulā-

cijas līgumu: pilsēta nāk kristīgo rokā; musulmaņiem jāizdod svētais

Kristus krusts un kristīgo gūstekņi: garnizonam uzvarētāji ļauj aiziet pie

Saladina, bet patur 100 virsniekus ķīlām (līdz sultāns būs samaksājis

200.000 zelta gabalus lielu izpirkšanas maksu). — Kristīgie gavilēdami ie-

maršē pilsētā, bet Saladins atkāpjas zemes iekšienē, lai gatavotos jaunām

cīņām, jo domā, ka kristīgie drīz dosies sturmēt Jeruzalemi.

Tādā kārtā pēc divi gadus ilgas briesmīgas cīņas un milzīgiem upu-

riem, kurus nesušas kopīgiem spēkiem visas katoliskās Eiropas tautas

beidzot ir sasniegts kas reāls, — iegūta viena pilsēta. Saladina ģēnijs ir

pirmo reizi zaudējis Cīņu un bijis spiests atkāpties pārspēka priekšā. Krusta

karotāju spēki ir stipri mazinājušies; bet to ir joprojām pietiekoši, lai

atjemtu musulmaņiem Jeruzalemi; šis mērķis neapšaubāmi būtu sasniegts,

ja kristīgo vadoņu vidū valdītu vienprātība.
Lauvas dalu no Akonas uzvaras gūst Itālijas pilsētu kommūnas —

Venēcija, Pīza un Ģenuja, kas dabū atpakaļ saVus agrākos kvartālus. Akonu

drīz atkal kļūst par svarīgāko tirdzniecības centru Dienvid-Sirijā.

Drīz pēc tam ķēniņš Filips 11. Augusts pošas mājup, cerēdams kaut

ko iegūt no mirušā Flandrijas grāfa Filipa mantojuma. Francijas ķēniņš

atstāj Svēto zemi tai brīdī, kad jāsākas izšķirošai cīņai ar Saladinu: Ri-

čards baidās, ka Filips, nokļuvis Francijā, sāks apdraudēt arī Anglijas ķē-

niņa piederumus, un piespiež savu Francijas kollēgu dot svinīgu solījumu

— ueaizskārt Anglijas ķēniņa zemes Ričardam neesot mājās un vēl 40

dienas pēc tā atgriešanās dzimtenē.

Cīņu pret Saladinu turpina viens pats Ričards. Sultāns nespēj nosa-

cītā laikā izpildīt visus kapitulācijas nosacījumus: Ričards dusmās liek

apkaut pie Akonas vārtiem vairāk ka 2000 musulmaņu gūstekņus un visus

ķīlniekus. — Pēc tam, protams, vairs nevar būt ne runas par izpirkšanas
maksu un kristīgo gūstekņu atlaišanu brīvībā.

Kristīgo karaspēka uzdevums Palestīnā joprojām skaidrs, viņiem jā-
iznīcina Saladina armija cīņā uz klaja lauka un jāatbrīvo Jeruzaleme. — Ri-

čards necenšas darīt ne vienu nedz otru, jo viņš ir tikai pārdrošs kauslis,

Devis karavadonis. Viņš dodas nevis pret Jeruzalemi, bet tīko iekarot atkal

jaunu piekrastes pilsētu Askalonu, ko kristīgie dēvē viņas bagātību dēļ par

Sirijas līgavu. lespējams, ka šo kara gājienu iespaidojuši ita{u tirgotāji,

kuriem jauns atbalsta punkts Dienvid-Sirijā bija vairāk no svara, nekā

Jeruzalemes atkarošana.

Ričarda vadīta krusta karotāju armija virzas uz dienvidiem, sakauj

musulmaņus pie Arsufas un tad sāk mīņāties uz vietas Jafas lēģerī. Sala-
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līdz pamatiem.

Izdzirdis šo vēsti, Ričards grib steigties turpu, lai glābtu, kas vēl glāb-

jams. Augstmaņi tam aizrāda, ka labāk būtu nostiprināt Jafu un to padarīt

par atbalsta punktu kara gājienam pret Jeruzalemi. Svaidīgais ķēniņš ātri

piekrīt šim padomam un Jafas mūri sāk lēni celties augšup no drupām.

Pilsētas apkaimē visu laiku notiek jātnieku patruļu sadursmes, kas tā pa

prātam dēkainim ķēniņam: viņa milzīgais spēks un smagais zobens iedveš

tādas bailes musulmaņiem, ka arābu sievas vēl gadu desmitiem ilgi esot bai-

dījušas nerātnus bērnus: ~Ķēniņš Ričards nāk!"

Tik varonīga karavīra, bet slikta kara vadoņa vadībā ātri sāk irt dis-

ciplīna un Jafas lēģeris paliek par izvirtības vietu un netikļu perēkli. Mark-

grāfs Konrāds godkārības dzīts uzsāk ar Saladinu slepenas sarunas, prasī-.

dams Sidonu un Beirutu un apsolīdamies sultānam palīdzēt pret saviem ti-

cības brāļiem. Sarunas steidz ievadīt arī pats Ričards, kas sajēmis sliktns

vēstis no Anglijas un Francijas. Saladins ved sarunas ar vienu un otru. un

vina prasības aug. Bet arī sultāna pulkiem ir apnicis karot un viņš beidzot

spiests domāt ne pa jokam par miera slēgšanu. Ķēniņam tā iepatīkas varo-

nīgais Saladina brālis Almeliks Aladils. ka Ričarda biezajā pakausī dzimst

doma izprecināt šim musulmaņu princim savu māsu un prasīt, lai Saladins

atdod jaunajam pārim Jeruzalemes ķēniņa valsti. Precības, protams, izjūk.

Sarunas turpinās, bet nekādi netiek līdz jralam. kaut gan Saladins ir ar

mieru atdot kristīgiem arī Jeruzalemi. Vainīsra ir Ričarda svaidīgā daba,,
ko labi raksturo kāds arābu chronists: ..Līdz ko ar Anglijas ķēniņu bija pa-

nākta vienošanās, viņš tūliņ steidzās no tās atteikties un sāka visu atkal no

?rala. Viņš bieži mēdza noliegt tikko dotu solījumu, vai arī uzstādīt jaunas

prasības; doto vārdu viņš tūliņ joma atpakaļ, un prasījis no mūsējiem
klusu ciešanu, pats steidzās tūlīt izpļāpāt visus noslēpumus".

Ričards beidzot pārtrauc sarunas un 1192. g janvārī, kad Palestīnā zie-

tnaš lietus izmiekškē visus ceļus, nolemj doties uz Jeruzalemi. Pusceļā Ri-

čards aptur armiju un sasauc kara padomi apspriesties, vai vispār ir vērts

metināt aplenkt Jeruzalemi. Padomnieki lemj par un pret. un itāļu tir-

gotāju intereses atkal jem virsroku: ķēniņš pavēl karavīriem griezt zir-

gus apkārt un no jauna doties uz Askalonu. Raudādami un lamādamies,
lietu un ziemas vējā karavīri brien pa Palestīnas dubļiem uz jūras pusi, ne-

redzējuši Svētās pilsētas mūrus pat iztālēm. —

Ričards ar itāļu palīdzību sāk atjaunot Askalonas apcietinājumus, pats
palīdzēdams nest akmeņus. Pilsēta drīz ir atjaunota, bet drīz atkal izce-

ļas pasu kristīgo vidū nesaskaņas: pīzieši Akonas dēļ kaujas ar ģenujie-
šiem: pirmie turās angļu un ķēniņa Gvido, otrie franču un Konrāda pusē:
Konrāds ierodas pie Akonas ar floti un karaspēku, lai mēģinātu iejemt pil-
sētu, bet Ričardam steidzoties palīgā, atkāpjas. Ričards no jauna sa jem ne-

labas vēstis no Anglijas un atkal paziņo karaspēka vadoņiem, ka nevarot i\

gaki palikt Sirijā. Viņš prasa tiem. kam palikt par Jeruzalemes kroņa īpaš-

nieku. — Gvido vai Konrādam. Vadoņu vairums ir par Konrādu, un Ričards
liek tam paziņot, ka atzīstot viņu par Jeruzalemes ķēniņu. Jauno ķēniņu
drīz pec tam nogalina asasini. un eksķēniņam Gvido uzmetas par konkurrentu

Šampaņas grāfs Indriķis, kas ieguvis Tīras bruņinieku simpātijas. Ķēniņam
Gvido Ričards atdod kā kompensāciju Kipras valdinieka troni.

Ričards joprojām siro pa Palestīnas piekrasti, nemitēdamies stāstīt

vadoņiem, ka viņam tūliņ esot jāsteidzas mājup. Vadoņiem beidzot ķēniņa
vilcināšanās apnīkst un tie viņam pasaka, ka ķēniņš varot iet, kur vēlas, —
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viņi ir bez tā mēģināšot atbrīvot Jeruzalemi. — Ričards atkal maina apjem-

šanos un paziņo, ka palikšot vēl vienu gadu Sirijā. Tūliņ steidz izrīkot

jaunu kara gājienu pret Jeruzalemi un tam šoreiz ir labas izredzes: ir jū-

nijs, pats vasaras vidus, Saladinam maz karaspēka un taī pašā visai vāja

disciplīna. Daži Saladina virsnieki dod tam padomu atdot kristīgiem Jeru-

zalemi pēc pirmās nelaimīgās kaujas, jo „islams arī bez šīs pilsētas varot

pastāvēt."
Ričarda armija drīz atkal apstājas pusceļā un sāk mīņāties uz vietas;

Ričards kā arvienu piedalās patruļu cīņās un beidzot sāk laupīt tirgotāju

karavāncs, kas nāk no Ēģiptes uz Siriju: šī nodarbošanās viņam tā iepatīk,
ka piemirstas kara gājiena mērķis — Jeruzaleme. Viņš atkal sāk gausties,

ka Jeruzaleme esot tik stipri nocietināta, ka diezin vai to izdošoties iejemt.

Krusta karotāju armija atkal griežas atpakaļ.

Nonācis jūras piekrastē, Ričards mēģina no jauna ievadīt ar Saladinu

miera sarunas. Tagad sultāns ir daudz nepiekāpīgāks., vairs negrib par Je-
ruzalemes atdošanu ne dzirdēt un prasa nojaukt Askalonas apcietinājumus.
Sarunu vidū sultāns ar lielu karaspēku uzbrūk Jafai, iejem pilsētu un aplenc
citadeli. — Krusta karotāju armija šai laikā ir gandrīz pilnīgi iziruši. —

Pilsētu glābj Ričarda mežonīgais kaujas spars. Savācis savus bruņiniekus,
viņš metas kuģī, dodas no Akonas uz Jafu. zobenu rokā metas no kuģa jūrā

un tad virsū ienaidniekiem. Musulmaņi jūk kā spaļi vējā no ķēniņa vare-

najiem vēzieniem; viņa karavīri tam seko pa pēdām, citadele drīz ir glābta
un ienaidnieks atstāj arī pilsētu, kuru no jauna aplenc Saladins. cefēdams

sajemt gūstā angļu mazo pulku līdz ar viņu ķēniņu. Angļu bruņinieku varo-

nība un Ričarda mežonīgais kaujas trakums sadragā sultāna plānus un atkal

iesākas miera sarunas, kuru panākumi šoreiz ir priekš kristīgiem daudz ne-

labvēlīgāki nekā iepriekšējie: musulmaņi patur Jeruzalemi, visus kristīgos,
kas krituši viņu rokās, un Ričards apsolās palīdzēt ticības ienaidniekiem no-

rakt Askalonas apcietinājumus. Kristīgiem paliek tikai Jafa un Tīra un viņu

piederumu atliekas ziemeļu Sirijā. Jeruzalemi tiem atļauts apmeklēt tikai ka

mierīgiem svētceļniekiem. (Mieru noslēdz 1192. g. 1. sept.).

Kaj-š, kurā kristīgā Eiropa laidusi cīņā tik milzīgus spēkus, beidzas bez

panākumiem. Saladina ģēnijs no vienas, kristīgo vadoņu nemākulība un

ķildas no otras puses, viss tas, jemts kopā, iespaidojis šīs grandiozās cīņas

par Jaunu kristīgiem. Pati lielākā vainas daļa tomēr krīt uz tā ķēniņa galvas,
kas kaujās bija dabūjis palamu „Lauvas sirds."

Bizantija XII. g. s.

Nākošais, ceturtais krusta karš nemaz vairs neskar Siriju, bet aizveļas
uz citu pusi, sadragādams Bizantiju un izveidodams uz viņas drupām t. s. la-

tīņu impēriju. — Mums jau vairākkārt ir nācies aizrādīt uz nesaskaņām, kas

valdīja starp krusta karotājiem un bizantiešiem un ar laiku pārvērtās ne-

samierināmā ienaidā. Tautu naidam vienmēr ir vai nu oikonomiskas vai so-

ciālas dabas cēloņi. Un šos cēloņus, zīmējoties uz Bizantiju, mums nav ie-

spējams izprast, pirms neesam īsumā apskatījuši viņas vēsturi līdzšinējo
krusta karu laikā un viņas attiecības ar rietumiem. —

Bizantijas likteņus XII. g, s. pirmajā puse mes īsumā esam jau piemi-
nējuši, apskatot pirmo krusta karu un Jeruzalemes ķēniņa valsts likteņus.
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Neapgaismota palikusi ši gadsimta otra puse, bet taisni viņas gadi pieder pie

dramatiskākiem Bizantijas vēsturē.

Ķeizars Manuels, kura dēkainais mūžs izbeidzas 1180. g., ir vai pats

interesantākais tēls daudzo Bizantijas ķeizaru galerijā, un savā ziņā rāda tā

laika Eiropas valdiniekiem, ka viņš ir īsts bruņinieks, bezbailīgs kaujās, pār-

drošs sadursmēs, un viņam gluži nieka lieta griezt vienam pašam kaujas zirgu

pueti veselam turku eskadronam; bizantiešu chronisti, kas gan nemēdz sko-

poties pārspīlējumiem, stāsta, ka viņš esot pāris reizes izcirties cauri veselai

seldžuku armijai (?) un viens pats mēdzis doties izlūku gājienos, atgriezda-

mies atpakaļ ar vairākiem gūstekņiem. — Krusta karotāju chronisti cildina

viņa veiksmi ieroču mākslā un stāsta, ka turu īros nespējis stāties viņam preti

neviens bruņinieks. Kā redzam, šis Bizantijas ķeizars ir bijis savā ziņā rada

tam ķēniņam, kas godam nesa vārdu «Lauvas sirds". — Bet te arī šī analo-

Francijas ķēniņš dodas krusta karā

(Viduslaiku miniatūra)

ģija izbeidzas. Ričardam bija lauvas drosme, lāča spēks un auna prāts. Ma-

r.ueļa galva ir pilna grandiozu plānu, lielu nodomu un cerību atjaunot bi-

jušo Bizantijas varenību; šī mērķa sasniegšanai viņš ķeras pie visdažādākiem

līdzekļiem, izrādīdams attapību un tāļredzību; tikai dēkaiņa gars tam neļauj

būt konsekventam un liek brīžiem ķerties pie neveicamiem uzdevumiem.

1147. g. normaņu ķēniņš Rodžers iet lielā Boemunda pēdās un nostipri-

nās vairākās Grieķijas salās. Manuelam izdodas divus gadus vēlāk padzīt

uzbrucējus un viņš sāk domāt par bīstamo kaimiņu padzīšanu no Itālijas. -

Tas ir iespējams tikai tad, ja bizantiešiem izdotos nostiprināties Apulijā, no

kuras tos savā laikā padzinuši tie paši normaņi, un pārliecināt pāvestu, ka

ķeizara kronis pienākas vienīgi tikai Konstantinopoles valdiniekiem.
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Kā redzam, Manuela mērķis sveras uz lepnās romiešu impērijas atjau-

nošanu; viņa vectēvs un tēvs ir mēģinājuši. atgūt austrumos zaudētas pro-

vinces; šo lielo ķeizaru pēcnācējs tagad cenšas turpināt savu priekšteču darbu

rietumos. - Tas ir grandiozs, bet nesasniedzams mērķis: līdz ko rietumu val-

dinieki sāk noskārst viņa plānus, arī Bizantijas draugi paliek par viņas ie-

naidniekiem. —
Tomēr normaņus viņam izdodas spaidīt viņu pašu zeme tik

ilgi, līdz ko tie lūdz mieru un apsolās iet Bizantijas ķēniņam talka, ja tas

sāktu vest karu rietumos, t. i. faktiski atzīst sevi par viņa vasali.—Daudzas zie-

meļu Itālijas pilsētas arī sveras Manuela pusē, turēdamas tuvos Hohenštau-

Eenus par
bīstamākiem brīvības ienaidniekiem nekā tālos Bizantijas Komne-

nus: galu galā Manuela pusē sāk svērties arī pāvests Aleksandrs 111., ko Ma-

nuels viļina baznīcu apvienošanas solījumiem.

Nepanācis savu rietumos, Manuels vēršas pret ziemeļiem, padara serbus

par saviem kara klaušiniekiem un cenšas pakļaut sev ungārus: Galičas un

Kijevas kņazi kļūst par viņa sabiedrotiem: dienvidu austrumos viņš pārmāca

seldžukus, Antiochijas frankus un armēņus: pēc bizantiešu avotiem, viņa kara

klaušinieki — vasaļi, bijuši arī Balduins Īli., Ikonijas sultāns un pats bīsta-

mais Nuredins. Ķeizara skati vēršas arī uz dienvidiem, uz Ēģiptes pusi, kurp

dodas bizantiešu eskadras, lai kopā ar krusta karotājiem mēģinātu lauzt

musulmaņu varu Nīlzemē.

Dažos gados Bizantijas iespaids izplēšas pār visām austrumu zemēm.

i.n daudzi vareni valdinieki atzīst sevi par Manueļa kara klaušiniekiem.

Valsts iekšējais stiprums atbilst šai ārējai varenībai. Konstaulinopole jopro-

jām ir tirdzniecības centrs, kur sastopas triju pasaules daļu tirgotāji, kas at-

braukuši no Bagdadas. Persijas, Ēģiptes, Krievijas, Ungārijas un

Spānijas. Bizantiešiem joprojām ir plaši attīstīta rūpniecība un līdztekus

materiālajam uzplaukumam iet garīgais. No tālām Eiropas malām uz Arē-

nām un Konstantinopoli nāk mācīties kāri jaunekļi. Reizē ar !?o ārējo un

iekšējo Bizantijas uzplaukumu viņā sāk spiesties iekšā latīņu pasaules ie-

spaidi. Tiem ver vārtus pats Manuels, dodams itāļu tirgotājiem un jūrnie-

kiem arvienu lielākas privilēģijas. Itāļu skaits Konstantinopolē aug neticami

ātrā tempā: Manuela valdības beigās tas jau sasniedzis 60.000. Ķeizars viņus

mēģina padarīt par saviem pavalstniekiem, jem no tiem nodokļus un uzliek

viņiem kara klaušas.

Bizantijas uzplaukumam Manuela laikā tomēr nav stabila pamata.
Uzvaras pār kaimiņu tautām ir gūtas ar valsts izsūkšanu līdz pēdējam: arī

ķeizara paraša, uzlikt uzvarētiem kara klaušas, nesola impērijai briesmu brī-

di neko labu. Visliktenīgākā priekš ķeizara un valsts izrādās viņa polītika
pret Itālijas pilsētu tirdzniecības kommūnām. —

*

Jau Aleksijs I. 1082. g. piešķir venēciešu tirgotājiem Bizantijā lielas

tiesības: vēlāk tādas pat sāk piešķirt pīziošiem un ģenujiešiem. Bizantijas
valdība cenšas turēt visas trīs republikas grožos, piešķirot tai lielāku labvē-

lību, kas patlaban ir paklausīgāka Bizantijas politikai Itālijā. Šī polītika bei-

dzot sāk apdraudēt Venēcijas neatkarību un rada viņas pilsoņos pretestību.

Manuelu šī pretestība sanikno un 1171. g. viņš izdod pavēli apcietināt visus

Venēcijas pilsoņus, kas patlaban uzturās Bizantijas robežās. — Venēcija ķe-

ras pie ieročiem, sabiedrojas ar normaņiem, piespiež ķeizaru atsvabināt ap-

cietinātos un atjaunot agrāko tirdzniecības līgumu. — Ķeizars neko nav pa-

nācis, bet naids starp bizantiešiem un latīņiem kļāvis vēl dziļāks; pēc trijiem

gadu desmitiem sit atmaksas stunda.
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Nav laimes arī Manuela politikai Maz-Āzijā. Valdības sākumā viņam ir

vairākas reizes izdevies sakaut seldžukus un no ķeizara labas gribas ir at-

karājies, — būt vai nebūt šai tautai Maz-Āzijas augstienē. Tīkodams pēc virs-

kundzības Itālijā, Ungārijā, Sirijā un Ēģiptē, ķeizars izlaiž no acīm savas

valsts nāvīgākos ienaidniekus. Kad beidzot viņš pošas pret tiem kapā, ir

jau par vēlu. Miriokefalonas aizā (Friģijā) seldžuki ielenc viņa armiju un

to iznīcina (1176. g.); pats ķeizars tikai lielām mokām izglāb jas, šī kata-

ri rofa savā ziņā atgādina nelaimīgo Manzikertas kauju; starp abām guļ lepns

cerību bagāts gadusimtenis. —
Pēc Manzikertas Bizantija bija aicinājusi talkā

latīņus, lai tie nodrošinātu viņas eksistenci. Ar krusta karotāju palīdzību

viņai bija idevies no jauna nostiprināties Maz-Āzijas ziemeļu rietumos, gūt

bāzi, no kuras izejot grieķiem bija iespējama Maz-Āzijas atkarošana pašu

spēkiem. Cerēdami atjaunot Austrum-Romas valsts agrāko varenību un ro-

bežas, Koinnenu dinastijas ķeizari bija izlaiduši no acīm šo pašu svarīgāko
uzdevumu. Miriokefalonas katastrofa uzmodina Bizantiju no lepnā sapņa

un padara par neiespējamu viņas atdzimšanu uz veselīgiem pamatiem, šī

nelaime aptumšo Itālijas, Ungārijas un Sirijas kauju laukos gūtās uzvaras.

Seldžuki atkal klauvē pie Konstantinopoles vārtiem, bet velti būtu meklēt

palīdzību rietumos: latīņu pasaule kvēl nāves naidā pret Bizantiju.

Manuelam seko viņa dēls Aleksijs TL. trīspadsmit gadus vecs puisēns,
faktiskā vara atrodas ķeizarienes — atraitnes un viņas favorīta Aleksija

Komnena rokās. Pret favorītu organizējas augstmaņu opozicija, kas no-

stājas grieķu nacionālās partijas priekšgalā: ķeizariene (Antiochijas princese)
savukārt cenšas atbalstīties uz franku kolonijām Konstantinopolē. Opozici-
jas priekšgalā stājas mirušā ķeizara brālēns, vecais Androniks Komnens un

HB2. g. pavasarī ar karaspēku dodas pret Konstantinopoli. Reģente un viņas

favorīts apbruņo Konstantinopoles latīņus, bet pret tiem saceļas Andronika

aģentu sakūdītais galvas pilsētas proletāriāts. Latīņi nokļūst starp divām ugu-

nīm un zaudē cīņu; pūlis uzbrūk latīņu kvartāliem; laupa, slepkavo un de-

dzina: satracinātie grieķi slepkavo latīņu bērnus un sirmgalvjus: daudzus

pārdod verdzībā: lielāka vīriešu daļa. ieročiem rokās, izglābjas, metas kuģos,
dedzina Bizantijas piekrastes un steidz žēloties dzimtenes pilsētu valdībām.

Visā Itālijā mostas atriebības alka.

Androniks sākumā uzmetas jaunajam ķēniņam par aizbildni; tad viņš

liek nožņaugt ķeizarieni-atraitni, nogalina jauno ķeizaru un paliek par vie-

nīgo Bizantijas valdinieku. — Šim vīram ir bijušas dotas viņa spējas, bet vēl

lielāki ir viņa netikumi. Jaunības dienās viņš bijis īsts donžuāns un paspējb

pavest nevien daudzas grieķu un franku princeses, bet arī zemākas kārtas

dāmas. Manuela laikā viņš parasti sēd cietumā vai arī dzīvo kā bēglis pie
seldžukiem un Krievijā. Vecuma dienās viņam no visām kaislībām palikusi
tikai godkārība. Kļuvis par ķeizaru, viņš cenšas visiem spēkiem būt šī goda

cienīgs, apkaro korrupciju, cenšas nepielaist pilsoņu izsūkšanu, ierobežo

ierēdņu patvaļu un uzlabo tiesas. Viņam tomēr nav lemts izvest šīs reformas

līdz galam, jo visās valsts malās cc] dumpi jauni troņa tīkotāji (viens no tiem,

īzākš Komnens, uzmetas par Kipras salas ķeizaru). Drīz pēc tam pret Bi-

zantiju iet karā Sicilijas normaņi, iejem Dirrachiju un aizmaršē līdz Tesalo-

nikai, iejem to ar joni un briesmīgi izlaupa. Normaņiem piebiedrojas Kon-

stantinopoles latīņu bēgļi un grieķu ēmigranti un viņu armija un flote dodas

pret Konstantinopoli. Pašā Konstantinopolē šai laikā (1185. g.) ceļ pret viņu

dumpi augstmanis Izāks Angels; fauta un karaspēks pāriet Izāka puse un ceļ
viņu par ķeizaru. Androniks mēģina bēgt. bet krīt ienaidnieku rokas, kuri
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to nogalina. Līdz ar viņu izbeidzas Komnenu dinastija, kas uz dažiem gadu

desmitiem bija pacēlusi jau grimstošo Bizantijas valsti reibinošā augstumā.

Ķeizars Izāks ir gjēvs un nevarīgs valdinieks, bet ar Andronika ģene-

rālu palīdzību viņam izdodas atsist normaņu uzbrukumu: ģenerālis Aleksijs

Branass kaujā pie Demetricas sakauj normaņus, atjem tiem Tesaloniku,

Dirrachiju un galīgi izdzen viņus no Balkānu pussalas. — Valsts iekšienē vai-

rojas korrupcija un sabrukums iet savu gaitu. Meklēdams atbalstu, ķeizars

atkal sāk draudzēties ar latīņiem; nacionālās partijas vadoņa lomā nostājas

ģenerālis Aleksijs Branass. Izāku glābj vēlākais Sirijas dēkainis Monferrata

markgrāfs Konrāds. Atnācis Konstantinopolē, viņš dabon Izāka māsas roku,

cēzara tituli, un Branasam cojot dumpi, metas tam pretī franku avantūristu

pulciņa priekšgalā, nogalinādams kaujā nemiernieku vadoni. Drīz pēc tam

atkal pamostas vecais grieķu un latīņu naids, un valsts glābējs atstāj Kon-

stantinopoli, dodamies uz Siriju. —

īzāka laikā Bizantija zaudē vienu provinci pēc otras. Balkānu pus-

salā atkrīt serbi, bulgāri un valahi, dibinādami jaunas valstis. Bizantijai pa-

liek tikai Traķija un Aigaja jūras piekrastes.
Mēs redzējām, ka 111. krusta kara laika Izaks un viņa bizantieši spēlē

divkosīgu lomu, baidīdamies no krusta karotājiem vēl vairāk, nekā no sel-

džukiem un Saladina. Bizantiju apdraud seldžuku sultāns Kilidžs Arslans,

kam savukārt mācas virsū Saladins, krusta karotāju galvenais pretinieks.
Seldžuku sultāns sāk draudzēties ar Fridrichu Barbarosu, bet vācu ķeizaram

tuvojoties Konstantinopolei Izāks noslēdz ar Saladinu formētu draudzības lī-

gumu, solās aizkavēt vācu krusta karotāju armiju un sūtīt Saladinam talkā

100 kara kuģus, ja tas savukārt sargās Bizantiju pret Kilidžu-Arslanu. Tādā

kārtā bizantieši, kas savā laikā aicinājuši latīņu tautas palīgā, kļūst par mu-

su Ima ņu sabiedrotiem.

Pret Izāku beidzot organizējas sazvērestība: nemiernieki viņu gāž no

noņa, izdur tam acis un iemet cietumā (1195. g.). Par ķeizaru paliek sazvēr-

nieku vadonis. Izāka brālis Aleksijs II!.. kas tur cietumā arī gāzta ķeizara

dēlu Aleksiju. Princim 1201. g. izdodas izbēgt no cietuma un nokļūt Itālijā,

kur tas sak musināt latīņus uz karu pret tēvoci un lūdz pavesta [nnocenta

pabalstu. Kad pāvests vilcinās, princis steidzas pāri Alpiem uz Vāciju un

atrod laipnu uzjemšanu Hohenštaufenu pilīs. Te viņam izdodas laist sabiedrī-

ba domu, ka krusta karotāju armijai, kas patlaban lasās kopā. lai dotos uz

Svēto zemi, pa ceļam vajadzētu iejemt Konstantinopoli, gāzt Aleksiju 111. no

troņa un atdot varu Austrum-Romas valstī bij. ķeizaram Izākam un viņa

dēlam Aleksijam.

Ceturtais krusta karš.

Saladins mirst otrā gadā pēc miera noslēgšanas ar Ričardu un viņa

lielā valsts sadalās daudzās daļās (Sultānam ir 17 dēlu); starp visiem Sala-

dina mantiniekiem pats spējīgākais ir viņa brālis Almeliks Aladils; izman-

todams brāļa dēlu ķildas, viņš pamazām kļūst par Ēģiptes, Sirijas un Mezo-

potamijas kungu un beidzot viņam sāk klausīt arī Kurdistana un Arābija.

Šīs jaunās lielvalsts augšana prasa tomēr diezgan ilgu laiku un kristīgo stā-

voklis Sirijā manāmi uzlabojas.
Pec Ričarda aizbraukšanas Dienvid-Sirija paliek kristīgo rokas tikai

šaura piekrastes josla, kurā valda par Jeruzalemes ķēniņu izsauktais Šam-
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paņas grafs Indriķis. Viņa pilsētas sāk ātri atplaukt, un itāļu tirgotāji at-

jauno sakarus ar musulmaņu kollēgām. Ari Ziemeļ-Sirija kristīgie ir pie-
spiesti pie paša jūras krasta. Jau labāks ir \ iņu stāvoklis Kilikijā, kur ar-

mēņu ķēniņš Leons 11. ir paguvis nodibināt stipru valsti, atvairīdams ir grie-
ķus, ir seldžukus.

Katoliskas Eiropas eiņas spars vēl nav galīgi izplēnējis un vecais pa-

vests Celestins lii. neapuicis skubina valdiniekus doties karā pret musulma-

ņiem, šoreiz kara gājiena priekšgala taisās stāties ķeizars Indriķis VI., va-

renākais no visiem Hohenštaufenu dinastijas valdiniekiem, kura iespaids tai-

sās aptvert vai visu Eiropu un tuvo austrumu zemes (Armēnijas un Kipras
valdinieki labprātīgi atzīst sevi par viņa vasaļiem.). 1195. g. ķeizars dod

krusta karotāja zvērastu; pamazām sāk lasīties kopa karavīri. 1197. g. dodas

uz Siriju liela itāļu eskadra; vācu krusta karotāju flote brauc uz Svēto zemi

apkārt Spānijai un ierodas pie Mesinas, lai uzjemtu karotāju masas, kas sa-

lasījušās Dienvid-Italijā un vestu tās uz Siriju. Flote ar kara vīriem dodas

ceļā, bet valsts lietas aiztura ķeizaru Sicilijā. Ekspedīcijas dalībnieki iejem

Beirutu, atvaira Jeruzalemi, kad piepēži pienāk vēsts, ka ķeizars Indriķis ir

miris. Firsti un grāfi steidzas mājup, norūpējušies par saviem īpašumiem,

un viņiem seko vairums vienkāršo karotāju.

Krusta kara organizēšauu tagad jem savās rokās pāvests Innocents III.;

baidīdams Bizantijas ķeizaru ar bulgāriem, viņš mēģina to pakļaut Romas

baznīcai un reizē aicina uz svēto karu pret musulmaņiem vācus, frančus,

angļus, skotus, itāļus un ungārus.. Šai aģitācijai ir vislielākie panākumi Fran-

cijā, kas parasti devusi dedzīgākos krusta karotājus. 1199. g. apjemas iet u/.

Siriju daudzi Francijas augstmaņi, ar šampaņas grāfu Tibo priekšgalā; vi-

ņiem piebiedrojas Flandrijas grāfs Balduins un citi. 1200. g. franču krusta

karotāju vadoņi notur vairākas apspriedes, ieceļ grāfu Tibo par savu virs-

pavēlnieku un sūta vēstnešus uz Venēciju ievadīt sarunas par karotāju pār-

vešanu uz Ēģipti, cerēdami, ka pēc Ēģiptes krišanas kritīs arī musulmaņu

vara Sirijā. (Venēcijai šai laikā ir vienīgai brīva flote: Pīza ar Ģenuju pa

paradumam saklupušas matos). 1201. g. pavasarī vēstneši ierodas pie Venē-

cijas doža Dandolo un vienojas ar to, ka venēcieši dos vajadzīgo kuģu skaitu,

kā arī pārtiku veselam gadam, bet krusta karotāji līdz 1202. g. maijam sa-

maksās venēciešiem 85.000 markas sudraba (ap 4 milj. latu) un tai pašā mē-

nesī ieradīsies Venēcijā, lai kāptu kuģos. — Visas iekarotās zemes un kara

laupījumu nolemj dalīt uz pusēm starp venēciešiem un franču krusta karo-

tājiem.

Šī milzīgā ekspedīcija droši vien būtu spējusi salauzt Ēģiptes un Si-

rijas musulmaņus, ja vien venēciešiem nerūpētu pavisam kas cits. — Tirdz-

niecības intereses Sv. Marka republikai ir vienmēr stāvējušas pirmā vietā

un taisni ar Ēģipti viņi patlaban taisa vislabākos veikalus. Galvenais Venē-

cijas ienaidnieks šai laikā ir Bizantijas valsts, sevišķi ķeizars Aleksijs 111.,
kas sāk protežēt piziešus uz Venēcijas privilēģiju rēķina. Gluži dabīgi, ka

\enecijā rodas domas, uzrīdīt krusta karotājus virsū Bizantijai, nevis mu-

sulmaņu pasaulei, ar kuru venēciešiem patlaban ir ļoti labas attiecības. —

Dožs Dandolo ir vairāk kā 90 g. vecs sirmgalvis, bet tāļredzīgs politiķis un

ar jaunekļa dedzību, zvērināts bizantiešu ienaidnieks, jo zināmā latīņu grau-

tiņā, ko sarīkojis Konstantinopolē ķeizars Manuels, viņš ir smagi cietis un

gandrīz zaudējis acu gaismu.

Pavestam Innocentam rodas ļauna nojauta, ka venēciešu biedrošanas

ar krusta karotājiem nesola neko labu Svētās zemes atbrīvošanai. Viņš tiem
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paziņo, ka noslēgtais līgums tikai tad būšot spēkā, ja viņa slēdzēji nedarīšot

ļaunu citiem kristīgiem, izjemot protams gadījumu, ja pēdējie mēģinātu stā-

ties krusta karotājiem ceļā, bet arī tad varot laist darbā ieročus tikai ar

pāvesta legāta atļauju. — Dandolo lepni atbild, ka viņa pilsēta šos līguma

ierobežojumus nevar akceptēt.

Krusta karotāju virspavēlnieks grāfs Tibo drīz mirst uu viņa vietā

ievēl Monferratas markgrāfu Bonifāciju. Šai pašā laikā ierodas Itālijā jau

minētais Bizantijas princis Aleksijs, ko Vācijas ķēniņš Filips kā radinieku

jem savā gādībā. Markgrāfs Bonifāeijs savukārt ir ķeizara draugs. Tādā kār-

tā krusta kara liktenis ievirzās patreizējam ķeizaram arvienu nelabvēlīgākās

sliedēs, jo radu un draugu būšanai tai laikā ir ļoti liela loma.

Par taktisko krusta karotāju vadoni paliek Dandolo, par
oficiālo Boni-

fāeijs. Venēcijas intereses prasa Bizantijas iznīcināšanu, jo ķeizari nav ar

mieru paplašināt jau tā lielās venēciešu privilēģijas; Bizantijas valsts stāv

ceļā Venēcijas tirdzniecības uzplaukumam un Dandolo nolemj ar krusta karo-

tāju palīdzību šo šķērsli likvidēt. Krusta karotāju starpā ir daudz avantūristu,

kam gluži vienalga, kur laupīt un dedzināt, Ēģiptē vai Bizantijā. Viņiem

piebiedrojas kristīgās Sirijas ēmigranti, kas cer zaudēto piļu un muižu vietā

iegūt sev jaunus īpašumus Babkānos. Lielu lomu spēlē arī vecais latīņu

naids pret grieķiem, kas laidis dziļas saknes Rietum-Eiropā.

1202. g. pavasarī un vasarā Venēcijā salasās lieli franču pulki, kurieni

piebiedrojas arī vācu un franču krusta karotāji. Sapulcējušos skaits tomēr

ir mazāks nekā līgumā nosacīts (daļa ir devusies uz Dienvid-Italiju, lai pa-

līdzētu pāvestam pret turienes gibelliniein), un nespēj līgumā paredzētās

85,000 markas samaksāt. Dandolo ir ar mieru piejemt iztrūkstošās suminās

vietā militārus pakalpojumus un liek priekšā iejemt Dalmacijas pilsētu Zaru,

kuras iedzīvotāji labprāt iet pirātu gaitās un ir Venēcijai nepatīkami kai-

miņi. Krusta karotāju vairums ir ar mieru un Dandolo, mobilizējis pusi

Venēcijas milicijas, dodas kopā ar krusta karotājiem uz Daluiaciju, ceļā pa-

kļauj Triestu nn iejem Zaru. Līdz ar to Adrijas jūra paliek par Venēcijas

ezeru. Pāvests apkrauj dožu un venēciešus baznīcas lāstiem, bet neliedz

krusta karotājiem ar tiem saieties, un par pašiem lāstiem Venēcijas pilso-

ņiem ir maza bēda. Līdz ar to pāvests no jauna brīdina krusta karotājus

neuzbrukt Bizantijai, bet doties no jauna karā pret musulmaņiem. Pāvesta

brīdinājumiem nav panākumu: prinča Aleksija un ķēniņa Filipa sūtņi ie-

rodas Zaras lēģerī, kur krusta karotāji pavada ziemu, un lūdz viņu palīgā

pret uzurpatoru Aleksiju 111. Prinča sūtņi sola krusta karotājiem brīvu pār-

tiku un 200.000 markas sudraba (ap 11 milj. ls), palīdzību karā pret mu-

sulmaņiem un grieķu baznīcas pakļaušanu pāvestam. Krusta karotāju vilci-

nāšanās un pāvesta partijas pretestība ir lauzta. 1205. g. pavasarī Dandolo

ved krusta karotāju floti uz Aigaja jūras ūdeņiem. Ekspedīcijas dalībnieku

skaits nepārsniedz 40.000 vīrus, ar kuriem vecais dožs cer iejemt tā laika

stiprāko cietoksni, un iekarot veselu ķeizar valsti. — Vēl priekš pāris gadu
desmitiem viņu turētu par traku; tagad korrupcija ir tā saēdusi Bizantiju,
ka viņai vairs nav ne lāga karaspēka, nedz flotes, bet provincēs nebeidzas

zemnieku dumpji, un gubernatoru un augstmaņu mēģinājumi dibināt ne-

atkarīgas valstis.

Jūnija beigās flote iebrauc Bosforā. Ķeizars Aleksijs ir mēģinājis sa-

vākt galvas pilsētā karaspēku un licis aizslēgt ieeju „Zelta raga" ostā ar

kara kuģiem un lielu dzelzs ķēdi. Bet grieķu savāktie kara kuģi ir derīgi
tikai malkai, nevis cīņai; ķeizara armijas lielākā daļa ir gļēva un nedisci-
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plīnēia, izjemot vienīgi varingu algotņus un Pīzas, kolonistus, kas aiz konkur-

rences naida pret Venēciju stājas Konstantinopoles sargātāju rindās.

Ķeizars Aleksijs 111. sākumā mēģina uzpirkt ienaidnieku vadoņus ar

naudu, bet bez panākumiem. Franki dodas uzbrukumā un ietrenc ķeizara
pulkus atpakaļ pilsētā. Dandolo kuģi pārrauj dzelzs ķēdi, iznīcina bizan-

tiešu eskadru un iebrauc Zelta raga ostā. Sākas uzbrukums galvas pilsētai
no sauszemes un jūras puses. Pēc niknas cīņas venēciešiem izdodas iejemt
daļu apcietinājumu. Izmisušie grieķi piespiež ķeizaru iet ar visiem bruņo-

tiem spēkiem kontruzbrukumā. Franču bruņinieki atsit 100.000 vīru lielo

ķeizara armiju. Pilsētā sāk celties dumpis un ķeizars bēg, pajemdams līdz

regālijas un 10 mucas zelta. Pūlis atbrīvo aklo Izāku no cietuma un pro-
klamē viņu no jauna par ķeizaru, un īzāks apsolās turēt līgumu, ko viņa dēls

t\ leksijs slēdzis Zarā ar krusta karotājiem.

Bruņinieku kaujtērpi XIII. g. s. sākumā

(Skulptūras Konstances katedrālē.)

Krusta karotāji apmetas lēģerī Konstantinopoles priekšpilsētās un

gaida algu — prinča Aleksija solītās 200.000 markas sudraba; garīdznieki gai-
da, ka Bizantijas baznīcu pakļaus pāvestam. Aklais ķeizars un viņa dēls ne-

spēj pildīt ne vienu, nedz otru solījumu: Bizantijas kase ir tukša, un grieķi
fanātiski turas pie savas baznīcas īpatnībām. Naids starp grieķiem un «fran-

kiem" vairojas; sākas sadursmes. lereibušo franku bandas sāk dedzināt

grieķu namus un liesmās iet bojā pus pilsētas.

Abi Konstantinopoles valdinieki pagaidām mēģina sadzīvot ar fran-

kiem mierā, jo tie viņiem vajadzīgi cīņai pret Aleksiju 111., kas valda kā



64

ķeizars Adrianopolē. Beidzot franku pacietības mērs ir pilns un tie sāk

noteikti prasīt solīto kara algu. Tēvs ar dēlu arī izmaksa dažas summas,

bet tad sāk vairīties no sastapšanās ar franku vadoņiem uu neliekas par tā-

lākiem maksājumiem ne zinis. Franku sūtņi draud Izākam ar karu; kad

tas nelīdz, vecais Dandolo aicina Aleksiju uz pēdējo apspriedi un prasa

pildīt Zarā dotos solījumu. Jaunais ķeizars viņu strupi noraida, un sirmo

dožu pārjem briesmīgas dusmas. «Nekaunīgais puika", viņš saka. „mēs tevi

izvilkām no dubļiem, un iegrūdīsim dubļos atpakaļ!" — Sarunas ir galā.

tagad sāks runāt ieroči.

f ranku stāvoklis patlaban nav tik izdevīgs, lai tie spētu tūliņ no

jauna aplenkt lielo pilsētu; viņiem sāk trūkt pārtikas, ko tie līdz šim pir-

kuši Konstantinopolē, un, franku lēģerī drīz sāk plosīties bads. Grieķi pa-

liek arvienu drošāki, sāk uzbrukt lēģerim un mēģina aizdedzināt venēciešu

floti. Piepēži Konstantinopolē izceļas revolūcija: mūku sakūdītais pūlis sāk

sturmēt ķeizara pili un prasa celt Angelu vietā citus valdiniekus. Izāks

mirst no pārbīļa, bet Aleksijs mēģina lūgt frankus talkā pret troņa pre-

tendentu Kanabu, kas dabūjis pūli savā pusē, un v/tic bruņoto spēku va-

dību ģenerālim Aleksijam Dukam. Tas liek nonāvēt Aleksiju un Kanabu,

paliek pats par ķeizaru un sāk dēvēties par Aleksiju V. — Jaunais ķei-

zars mēģina dabūt savā pusē grieķu nacionālo partiju un sūta frankiem ul-

timātumu, pieprasīdams nedēļas laikā atstāt Bizantijas robežas. Tāļākos

maksājumus ķeizars atsakās pildīt: viņam neesot vajadzīgi franku padomi,

nedz viņu karavīri.

franki nevar pildīt ķeizara ultimātumu, jo zin, ka atkāpšanās brīdī

viņiem bruks virsū satracinātais Konstantinopoles pūlis, un pūlim steigsies
talkā arī rēgulārais karaspēks. Frankiem atliek tikai divas izejas — stur-

mēt Konstantinopoli vai iet bojā. —

Aleksijs V. Duka dara visu, lai organizētu pilsētas aizsardzību:

mēģina aizdedzināt venēciešu kuģus, liek izlabot apcietinājumus un pats

mēģina savu jātnieku priekšgalā uzbrukt franku lēģerim. Kaujā viņam to-

mēr nav laimes: franki veic viņa labākos kareivjus, ķeizara karogs krīt fran-

ku rokās un ievainotais Aleksijs ar lielām mokām izglābjas. — Līdz ar to

vairojas franku izredzes uz uzvaru. — Viņu vadoņi jau dala laupījumu, kas

pagaidām vēl nav kritis to rokās: Venēcijas dožs noslēdz ar krusta karo-

tājiem formelu līgumu, kurā norunā pēc uzvaras kopīgi ievēlēt Bizantijai

jaunu ķeizaru no savu ļaužu vidus; nākamam ķeizaram nolemj atstāt tikai

ceturto daļu no valsts, bet pārējās trīs ceturtdaļas kā lēņus sadalīt venēciešu

krusta karotāju starpā. Venēciešiem paliek joprojām spēkā viņu vecās pri-

vilēģijas.

Tādā kārtā Bizantijas valsts jau ir sadalīta pirms viņas krišanas; da-

lītāji stājas pie laupījuma iegūšanas darba, taisa uzbrukuma trepes un ap-

lenkuma mašīnas. Apriļa sākumā franki sāk sturmēt pilsētu. Pirmās ata-

kas grieķiem izdodas atsist; franki atkāpjas lēģerī, bet pēc pāris dienām

atjauno uzbrukumu. Venēciešu kuģiem izdodas piebraukt pie pilsētas mū-

riem un uzmest tiem dēļus, pa kuriem steidzas karavīri un nostiprinās uz

mūra. Taī pašā laikā kādam milzenim
— bruņiniekam palaimējas uzlauzt

pilsētas vārtus un saniknotie franki plūst iekšā Konstantinopolē. Grieķi pā-
nikā paslēpjas savos namos, ķeizars velti izmēģinājies organizēt pretošanos,

kuģī bēg projām no pilsētas, kuras namus jau sāk pārjemt liesmu mēles.

Grieķu augstmaņi ieslēdzas Sofijas katedrālē un ievēl par ķeizaru Teodoru

laskari; tas mēģina vākt kareivjus, bet tādus vairs neatradis, bēg uz Āziju
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un sāk organizēt turienes provincēs jaunu valsti. — Krusta karotāju bari

pārplūdina ielas un vadoņi velti mēģina pierunāt karavīrus, saudzēt iedzīvo-

tājus. Visnežēllgāki ir itāļu kolonisti, vecie grieķu ienaidnieki. Laupīdami,
dedzinādami un slepkavodami, karavīri laužas namos, i/varo sievietes, posta

pilis un grauj drupas dievnamus; liesmās iet bojā bibliotēkas ar antīkās pa-

saules klasiķu darbiem; franku karavīri steidz izkausēt sudraba un zelta

statujas, lai varētu taisnīgāki sadalīt sava starpā vērtīgo metālu: latīņu ga-

rīdznieki tai pašā laikā pārmeklē dievnamus un pievāc vērtīgākās relikvijas;

visu, kas nav pajenuinis līdz, uzvarētāji sasit vai sadedzina. —

Latīņu imperija.

Konstantinopoli' ir kritusi franku rokās līdz ar visam viņas bagātī-
bām, bet frankiem vēl jāiekaro jau sadalītās Bizantijas provinces. Turēda-

mi norunu, viņi steidz ievēlēt Konstantinopolei jaunu ķeizaru: ir pavisam

trīs kandidāti: dozs Dandolo, virspavēlnieks Bonifāeijs un flandrijas grāfs
Balduins. DoŽS atsakās un par ķeizaru ievēl Balduinu; Bonifācijam kā sāpju

naudu piešķir Kretu. lesaloniku un Grieķijas pussalu, kas ari vēl jāiekaro.

Venēcieši, turēdamies pie norunas, ievēl savu tautieti Tomasu Morozini par

Konstantinopoles patriarchu.

Jaunais ķeizars Balduins steidz izdzīt no Traķijas abus eksķeiza-

rus, Aleksiju 111. un Aleksiju V.. kas mēģina tur nostiprināties. Latiņu ķeiza-

ram izdodas aiziet līdz Tesalonikai, kuru tas netaisās atdot vairs Bonifā-

cijam: pēdējais sauc savus draugus — lombardiešus un vācus — pie iero-

čiem un taisās sākt ciņu ar Balduina bruņiniekiem. Kā šķīrējtiesnesis uz

stājas Dandolo. ko Bonifāeijs dabu savā pusē, atsacīdamies par labu Venē-

cijai no Kretas salas, un savukārt kļūst par Tesalonikas valdinieku, picjem-

dams ķēniņa tituli. No tā laika ķeizara un ķēniņa gaitas iet pretējos vir-

zienos: Bonifāeijs mēģina pakļaut sev Grieķiju, bet Balduins lūko nostip-

rināties Maz-Āzijā. — Trapezundā nodibinājusies jauna grieķu valsts, kurā

valda Komneni; Brusā nostiprinājies jau minētais Teodors Laskaris, ko

fianki velti mēģina izsist no viņa pozīcijām. No ziemeļiem virzās frankiem

virsū jauns negaiss: tie ir bulgāri. — 1205. g. sadumpojas Adrianopoles

iedzīvotāji un padzen franku garnizonu. Tūliņ ir klāt ķeizars Balduins ar

dožu Dandolo un aplenc pilsētu, kurai steidzas talka Bulgārijas valdinieks

Jānis ar savu jātnieku armiju. Kaujā franki zaudē uzvaru un pats ķeizars

krīt bulgāru rokās. — šī neveiksme ir liktenīga priekš franku operācijām

Maz-Āzijā: kara pulkiem, kas te cīnās pret grieķiem, steidzīgi jādodas atpakaļ
uz Eiropas kara lauku; Teodors Laskaris izmanto viņa aiziešanu un pakļauj
sev gandrīz visus grieķu piederumus Maz-Azijā.

Par Konstantinopoles reģentu paliek ķeizara brālis grāfs Indriķis, kas

izdzen bulgārus no Traķijas un mēģina tuvināties grieķiem, dodams viņu

augstmaņiem svarīgus posteņus valsts dienestā. Kad pienāk vēsts, ka Bal-

duins gūstā miris, franki ievēl Indriķi par ķeizaru.

Balkānu pussalas rietumos ir sākusi veidoties jauna grieķu valsts,

t. s. Epeiras despotāts, ar Artu kā galvas pilsētu; arī Peloponnesā uzmeties

par valdinieku kāds grieķu augstmanis. Leons Guross. ķēniņš Bonifāeijs

uzskata abu šo valšķu valdiniekus par uzurpātoriem, iet pret pēdējo karā.

iekaro Tesaliju un ielaužas Peloponnesā, kur sastop priekšā citus franku

kara pulkus, kas nākuši paši uz savu roku apkarot turienes grieķus un
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dibināt jaunas valstis. Viņi dod Bonifācijain vasaļa zvērastu un kopīgiem

spēkiem veic Peloponnesu. — Pa to laiku bulgāri uzbrūk Tesalonikai, iejem

pilsētu un sturmē citadeli. Bonifāeijs steidzas uz ziemeļiem, glābj pilsētu

un vienojas ar ķeizaru indriķi par kopēju kara gājienu pret bulgāriem. Šai

gājiena viņš krīt bulgāru slazdos un zaudē dzīvību. Indriķim izdodas sa-

kaut bulgārus pie Filipopoles, bet bīstamāks ienaidnieks toties ir Maz-

Az.ijas grieķi, pret kuriem franki kūda karā Ikonijas soldžukus. Teodors

Laskaris veic seldžukus un frankus vairākās kaujās un joprojām papla-

šina savas \alsts robežas. Franki ir spiesti slēgt ar Nikejas ķeizaru mieru,

paturēdami savās rokās tikai Bospora un Ilellesponta dienvidus krastus.

Indriķa politikai, kas cenšas sakausēt frankus ar grieķiem vienā nācijā, nav

panākumu, un grieķu simpātijas arvienu noteiktāk sveras Nikejas valdi-

nieka puse. Tādā kārtā latiņu impērija ir spiesta balstīties vienīgi uz.

franku bruņotiem spēkiem un viņai nav paredzams ilgs mūžs.

Lauvas daļu no laupījuma guvuši venēcieši, kuriem pēc līguma pie-

nākas trts astotdaļas Bizantijas teritorijas, un kuļi ir padarījuši tirdznie-

cību latiņu impērijas robežās par savu monopolu: viņu rokās atrodas daudzi

svarīgi piekrastes punkti un svarīgā Kretas sala; pēdējo venēcieši steidz

kolonizet un ļauj arī turīgiem pilsoņiem pašiem uz savu roku iekarot citas

grieķu salas un uzmesties tur par valdiniekiem. Venēciešu rokās atrodas

arī Gallipole, šī Hellesponta atslēga, un viņu kvartāls Konstantinopolē pa-

liek par ļoti svarīgu tirdzniecības centru, kur sastopas rietumu un austrumu

temju tirgotāji un notiek plašas financiālas operācijas: ši kvartāla ..podosta"

ir pēc ķeizara pats iespaidīgākais vīrs Konstantinopolē. Atbalstīdamies uz

Konstantinopoli. venēcieši, par spīti visiem kariem, nodibina ciešus sakarus

ar Trapezundas un Nikejas grieķiem, seldžukiem un Krievijas pilsētām, un

gūst milzīgu peļņu.

Frankiem būtu iespējams noturēties Balkānu pussalā tikai tad, ja

bruņiniekiem un tirgotājiem sekotu zemkopju-kolonistu pulki. Bet franku

kolonizācijas vilnis ir samērā niecīgs, un iesit savas bangas tikai salās,

I eloponnēsā, un dažos Helladas novados, kur sāk izveidoties īpatnēja jaukta

gi ieķu-latīņu kultūra, uzzeļ zemkopība un sāk atplaukt rūpniecība. Visās

citas Bizantijas zemēs franku valdinieki Ir spiesti balstīties vienīgi uz

savu karavīru asmeņiem un viņas varas krišana ir tikai laika jautājums.

( jrieķu mazo valšķu valdinieki paliek arv ienu uzmācīgāki un Fpeiras des.

pņtam Teodoram izdodas sakaut un sajemt gūsta Indriķa pēcnācēju, ķeizaru

Pēteri. Drīz pēc tam krīt epeiriešu rokās arī Tesalonika.
— Nikejas ķei-

zaram Teodoram Laskarim seko viņa znots Jānis Duka Vataci. Ķeizars
Roberts sāk karu reizē ar Epeiru un Nikejas valsti un zaudē kauju pēc

kaujas. Vataci dodas pāri Hellespontam un aiziet līdz Adrianopolei; latīņu

impērijas pēdējā stunda jau būtu situsi, ja vien Bizantijas ķeizara goda dēļ

nesāktu plēsties savā starpā Nikejas un Epeiras valdinieki. Epeirotiem iz-

dodas nikejiešus padzīt no Traķijas, bet līdz ar to latīņu impērijas mūžs

ii pagarināts uz pāris gadu desmitiem.

Šīs impērijas stāvokli uz laiku nostiprina mazgadīga ķeizara Bal-

duina 11. sievas tēvs un valsts reģents, grāfs Jānis dc Briens. Viņa laikā

bulgar iem izdodas sakaut Epeiras un Tesalonikas ķeizaru Teodoru un iejemt
Maķedoniju un Ziemeļ-Traķiju. Briens mēģina uzbrukt Nikejas valstij, bet

tās valdinieks sabiedrojas ar bulgāriem un kopējiem spēkiem aplenc Kon-

stantinopoli no sauszemes uu jūras puses. Brienam izdodas ar Peloponnēsas
franku un venēciešu palīdzību atsist uzbrucējus. Pēc vecā varoņa nāves
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latīņu Konstantinopoles liktenis uz bridi atkal karājas gaisā, bet ari šoreiz

\ iņus glābj tās ienaidnieku
— bulgāru un Nikejas grieķu nesaskaņas. Gan

pāvests sludina, ka bruņiniekiem, kas dosies uz Konstantinopoli, ir garantēta

paradīze; gan apbraukā pats ķeizars Balduins Rietum-Eiropu, übagodams
naudu un kara pulkus, un ieķīlādams vērtīgākās relikvijas, lai gūtu līdzekļus

karavīru algošanai. Viss, ko viņam izdodas savākt, ir tikai piliens jūrā,
bet latiņu impērijas ienaidnieku spēki vairojas. — Nikejas ķeizars Jānis

Vataci sāk izspiest frankus nd Archipelāga salām, dzen bulgārus ārā no

Traķijas un Maķedonijas un iejem Tesaloniku. Visas zemes ap Konstan-

tinopoli jau atrodas viņa varā, kad šis ķeizars slēdz nāvē acis, atstādams

Bg. vecu dēlu. Par reģentu paliek ģenerālis Michails Palaiologs, kas pats

uzmetas par valdinieku. Viņš nolemj likvidēt latiņu impēriju, un 1260. g,

ur lielu armiju pārceļas pāri Hellespontam, un visa Konstantinopoles ap-

kaime krīt Viņa rokās. Abas puses gatavojas uz izšķiļošo ciņu; latiņu ķei-

zaram pošas talkā venēcieši un Peloponnēsas franki, bet Nikejas ķeizars

sabiedrojas ar ģenujiešiem, vecajiem Venēcijas konkurrentieni, un apsola

tiem tādas pat privilēģijas, ja tie palīdzes iejemt Konstantinopoli. — Visa

lielā gatavošanās tomēr izrādās velta un lielo pilsētu iejem pārdrošs grieķu
virsnieks ar 800 vīriem. Grieķu pilsoņu pabalstīts, nakti viņš ielaužas pilsēta

(1261. g.) un dodas uz latiņu ķeizara pili. Ķeizars bēg, bet franki vēl mē-

ģina organizēt pretošanos. Grieķi aizdedzina latiņu kvartālus un rietum-

niekiem atliek tikai kāpt kuģos un doties projām no Konstantinopoles.

15. augustā Michails Vili. svinīgi iejāj atbrīvotajā galvas pilsētā.

Peloponnēsā un dažās salās frankiem izdodas noturēties ilgāk. Te

nodibinās vairākas mazas feodāļu valstis, kurās, pateicoties viņu zemes

auglībai un ģeogrāfiskajam stāvoklim, ātri uzplaukst krāšņa kultūra. Zem-

kopība, rūpniecība un tirdzniecība dod šo valšķu iedzīvotājiem lielus iejē-

mumus: apgrozībā ir daudz naudas, un te jau viņos laikos ir plaši izplatīta
eeku sistēma. Dažu nelielu valšķu, piem. Achaijas, valdinieku gadskārtējie
iejēmumi bijuši lielāki nekā lieliem ķēniņiem.

Bērni krusta karotāju gaitās

Ceturtajā krusta karā piedalās pats dēkainākais Eiropas sabiedrības

elements: mistiskāk noskaņotie krusta karotāji vairās no venēciešu pasā-

kuma un paši uz'savu roku lūko sasniegt Svēto zemi. Mistikas pilns jo-
projām ir biropas gaiss, un'dzimst fantastiskā ideja, ka Dievs lēmis neva-

rīgiem un vājiem vest galā Jeruzalemes atbrīvošanas darbu, kas nav bijis

pa spēkam ķēniņiem un bruņiniekiem. Ari zemas kārtas sak kurnēt pret

augstmaņiem, kas aizmirsuši Svēto zemi. un, kā mēs redzēsim velak. Fran-

cijā pat sākas bīstāma kustība, kas piejem kommūnistisku nokrāsu. Šo

kustību danču baroni apslāpē asinīm, bet daudz lielāka ir kada cita tra-

ģēdija, kurai vēsturnieki ir devuši ..bērnu krusta kara" nosaukumu. Mūs-

laiku lasītājiem stāsts par šo krusta karu liekas kā baisa pasaka: un to-

mēr ta na\ pasaka, bet traģēdija, kas maksājusi daudz tūkstošu bērim

dzīvības.

1112. g. Francijā uzklīst kāds ganu zēns Stefans, kas stāsta, ka viņš esot

Dieva sūtnis un aicināts atbrīvot Svēto zemi: tikai bērni atkarošot Jeruza-

lemi, jūra izsīkšot sausa viņa pulku priekšā, kā citkārt Izraeļa bērniem ejot
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Pāri Niedru jūrai. - šis savādais pravietis iet no novada uz novadu un

Vlļm murgi rod daudz ticētājus; brīnumu alka un ticība brīnumiem ir tik

liela ka ganu zēns sak dziedināt slimniekus, ārstēt velna apsēstos un darīt

tamlīdzīgas lietas. Stefanam rodas daudz sekotāju; zēni un meitenes aicina

krusta karā, sasāc mazgadīgu karotāju pulkus uu ved tos pie Stefana. Viņu

ticība ir tikpat liela kā viņu nezināšana, un uz jautājumu, kurp īsti viņi

gribot dotic>. tie atbild, ka iešot pāri jūrai pie Jēzus. - Vecākus un prātī-

gākos garīdzniekus, kas stājas ceļā šai garīgai bērnu epidēmijai, pubs

apvaino darbiem un aizrāda tiem uz bībeles vārdiem, ka Kristus esot teicis:

ļaujiet bērniņiem pie manis nākt", un ka tikai bērni, kas esot bez grēka,

būšot Dieva izredzēti atbrīvot Svēto zemi no musulmaņu jūga. Bernu

pulkiem piebiedrojas fanātiski priesteri, zemkopji, klaidoņi un noziedznieki,

kam dzimtenē zeme sākusi degt zem kājām, eksaltētas sievas un liels meiteņu

pulks 50.000 bērnu un pieaugušu liela bara priekšgala Stefans nonāk Mar-

seļa. kur rodas kuģinieki, kas apsola šos Kristus kareivjus pārvest savos

kuģos uz Svēto zemi. Stefana armija dodas jūrā: divi kuģi iet boja Surdi-

„ijas tuvuma, bet pieci pārējie ar citiem mazajiem svētceļotājiem a.zbrauc

uz Ēģipti, kur kuģinieki, kas izrādās par vergu tirgotājiem, pārdod savus

pasažierus musulmaņiem (vainīgie kuģinieki vēlāk krīt ķeizara Frīdricha 11.

rokās un viņš liek tos pakārt; chronisti stāsta, ka ķeizaram, slēdzot 1229. g.

mieru ar sultānu Alkamilu. esot izdevies ar. atsvabināt daudzus no šiem ne-

laimīgiem, un tie pēc 17 gadiem atkal atgriezušies dzimtenē). Šī dīvainā

psiehoze pārjeui arī Vāciju, sevišķi Reinzemi, kur Stefana kollēgas lomā

uzstājas 9 g. vecs puika (vēlāk izrādās, ka viņš ir rīkojies, sava teva —

vergu tirgotāja samācīts). Arī ap šo zēnu pulcējas lētticīgo pulki, kas tic,

ka viņš sausām kājām pāriešot ar saviem sekotājiem pāri jūrai un nodibi-

nāšot Jeruzalemē „mūžīgā miera valsti". 20.000 galviņu liela zēnu un mei-

teņu armija, kurai ceļā piebiedrojas daudz klaidoni un citi šaubīgi ļaudis,

dodas uz dienvidiem; ceļā Alpu kalnos lielākā daļa iet bojā, nomirst bada

vai krīt laupītāju rokās; daži tūkstoši tomēr sasniedz Ģenuju, kuras pilsoņi

tos raida tālāk. Bernu karapulks dodas uz Brindizi. bet turienes bīskaps

neļauj viņiem kāpt kuģos, un bērni—krusta karotāji griežas atpakaļ. Šai

gājienā iet bojā bērnu armijas atliekas un visas ceļa malas ir pilnas viņu

līķiem; meitenes sagrābj savā varā vergu tirgotāji un prieku namu saim-

nieki. Tikai ļoti retiem izdodas aizsniegt dzimteni.

Piektais krusta karš.

Šī briesmīgā traģēdija atstāj uz tā laika cilvēkiem savādāku nekā uz

mums iespaidu. Pāvests Innocents 111. aizgrābts saka: „Bērni liek mūs kaunā;

mēs guļam, bet viņi priecīgi iet atkarot Svēto zemi". Pāvests laiž darbā

visu enerģiju, lai saceltu kājās ari pieaugušo karotāju masas un panāktu
Jeruzalemes atbrīvošanu. Visās baznīcās uz pāvesta pavēli lūdz Dievu par

krusta karotāju uzvaru. Valdiniekiem viņš piekodina jemt krusta karā

līdz visus, kas pieteicas, un nelūkot, vai tie jel maz spēj nest ieročus; no-

ziedzniekus, kas ir ar mieru doties uz Svēto zemi, pāvests pavēl atsvabināt

no mokām un nāves soda, un dot tiem ieročus. Visās Eiropas malās mūki

un pāvesta sūtņi atkal mudina ticīgos uz svēto karu. Daži no šiem aģitato-
riem tā aizraujas (piem. kardināls Roberts), ka uzjem krusta karotāju saimē
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aklus iin tizlus, sirmgalvjus un bērnus, sievas un plānprātiņus. Mājās
palicēji ziedo kara mērķim pēdējo nabadzību. Ticīgie redz vīzijas un pats

pāvests svinīgi pasludina, ka melu pravieša Muhameda Antikrista valstības

gals esot tuvu, ka no viņas 666 gadiem jau tepat 600 esot notecējuši.

Pāvesta vara šai laikā ir atkal cēlusies reibinošā augstumā: albigiešu
ķeceri ir briesmīgi sakauti un Buvinas kauja sadragājusi ķeizara Ottona

varas pamatus, bet jaunais Hohenštaufens Fridrichs īī. pagaidām akli klausa

pāvesta mājienam. Pāvesta priekšā lokās valdinieki un tautas, un atkal
sāk atdzīvoties teokratiskie Gregora VII. ideāli.

1215. g. Roma sanāk katoļu baznīcas koncils, kurā piedalās 70 archi-

biskapu un patriarcha, 400 bīskapu un visas kristīgās Eiropas sūtni. Tā

tad reprezentēta visa Eiropa, kas klausa pāvestam kā savam virsganaiū un

vadonim. Koncils nolemj, ka visiem krusta karotājiem jāsapulcējas pēc
diviem gadiem Mesinā vai Brindizi ostā; 4 gadus neviens kristīgais nedrīkst
celt pret kristīgo ieročus: v/ 3 gadiem aizliedz turnīrus, ..lai bruņinieku cīņas

priekš būtu /iedots citam, cēlākam mērķim".

Pāvests Innocents mirst 1216. g.. nesagaidījis lielo kara plānu piepildī-
šanos. Viņa vietā kāpj sv. Pētera krēslā Honorijs līī., tikpat fanātisks svētā

kara aizstāvis. — Sarežģījumi, kas ap to laiku ceļas gandrīz visās Eiropas
valstīs, tomēr aizkavē viņu valdiniekus un augstmaņus doties uz Svēto zemi,
un no lielās masu kustības nekas liels neiznāk.

Damietas aplenkšana.
(Sv. Deni katedrāles logu stiklu zīmējumi.)

Nosacītā laikā pošas ceļā vienīgi Ungārijas ķēniņš Andrējs un daudzi

tūkstoši vācu bruņinieku. Ekspedīcija izkāpj malā pie Akonas, bet bads

(Siriju ir piemeklējusi neraža) spiež lielu daļu krusta karotāju doties atpakaļ.
Palikušie ilgi vilcinās, kādā virzienā brukt virsū musulmaņiem. Virsroku

jem jau agrāk izplatītais viedoklis, ka Eijubitu (Saladina ģints valdinieku)

varas galvenais balsts ir Ēģipte, un ka, dodot musulmaņiem smagu trieciens

šai zemē, viņi būs spiesti atdot Jeruzalemi un ēvakuēt Siriju. Šo plānu
atbalsta arī Sirijas kristīgie un liek priekšā uzbrukt Damietas pilsētai, kas

tcdz Ēģipti no ziemeļaustrumu puses. Krusta karotāju vadoņi tam nepie-
krīt un izšķiež laiku vairākos nesekmīgos gājienos uz Jarfanas pusi. Šiem

gājieniem nav panākumu un Ungārijas ķēniņš, nebēdādams par baznīcas

lāstiem, kas viņam draud kā desertierim, atgriežas ar savējiem dzimtenē. —

Pārējie, kuriem piebiedrojušies itāļu krusta karotāji, nolemj doties uz Da-

tuietu; ekspedīciju vada Jeruzalemes ķēniņš (ķēniņš bez valsts) Jānis, Jeru-
zalemes patriarchs un visu triju garīgo ordeņu mestri.
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Damieta ir tanī laikā pats stiprākais cietoksnis Nīlzemē. apjozts ar

trīskārtēju mūru jostu, un celts Nīlas attekas malā. Pāri attekai ved ceļš

uz Aleksandriju. bet pa pašu atteku iespējams no jūras aizbraukt līdz Kairai,

Ēģiptes sultānu galvas pilsētai. Abus ceļus ienaidniekiem aizsprosto milzu

tornis, celts upes vidū uz nelielas salas, un tiltiem savienots ar pilsētu. Šis

tornis ir reizē Damietas un Ēģiptes atslēga, pie viņa dežurē ēģiptiešu eskadra

un viņā savienojas milzu ķēdes, kas slēdz ienaidnieku kuģiem ceļu pa upi

zemes iekšienē.

Ap pilsētu un viņas torni izceļas nikna cīņa un pēc briesmīgas asins

izliešanas tornis krīt krusta karotāju rokās. Sultāns, to dabūjis dzirdēt,

mirst triekas ķerts. Ceļš uz Ēģipti, liekas, ir kristīgiem vaļā. bet viņi zaudē

laiku, sraidīdami ceļā esošos pastiprinājumus. Tie pienāk, bet arī musul-

maņi ir savākuši lielus spēkus un viņu priekšgalā stājas jaunais sultāns

Alkamils. Cīņa ieilcst. sākas Nīlas plūdi un krusta karotāju lēģerī izceļas

mēris, kas prasa daudzu dzīvības. Musulmaņi ielenc kristīgo lēģeri no visām

pusēm un ieslēgtiem draud bojā iešana. Piepēži viņu lēģerī izpaužas vēsts,

ka pret sultānu sadumpojušies tā virsnieki, pats sultāns aizbēdzis un viņa

karavīri sāk doties māiās. Nokusušie krusta karotāji ir kā spārnos, iejem

ienaidnieka lēģeri un ielenc Damietu no visām pusēm. Atkal velti zaudēts

laiks, pa kuru Alkamils pagūst apspiest dumpi un savāc līdzekļus kara tur-

pināšanai. Kristīgie ielenc Damietu, sultāna pulki ielenc viņu lēģeri. At-

jaunojas varoņu darbi, kas reiz veikti pie Akonas aplenkšanas. Veikli nirēji

nes sultānam vēstis no pilsētas un atpakaļ, bet kristīgie k<M- viņus tīkliem,

pie kuru auklām piestiprināti asi asmeņi. Damietas garnizonam sāk trūkt

pārtikas un Alkamils to piegādā saviem kareivjiem nokautos kamieļos, ku-

rus pildītus ar pārtiku sultāna kalpi met Nīlas viļņos un liek straumei nest

viņus garām pilsētai. Šī viltība beidzot nāk zināma kristīgiem, un garnizo-

nam sūtītā pārtika krīt aplencēju rokās. Beidzot pēc gada ilgas aplenkšanas,

garnizons sāk mirt badā un sultāns Alkamils lūdz mieru, solīdams atdot kri-

stīgiem bijušās Jeruzalemes ķēniņa valsts tei ritoriju līdz ar svēto pilsētu un

maksāt milzīgu kontribūciju, ja vien krusta karotāji apsolās atstāt Nīlzemi un

Damietu. Krusta karotāju vadoņi šķeļas, vieni ir par mieru, otri par kara tur-

pināšanu. Pēdējos cītīgi atbalsta itāļi, kas cer caur Damietu gūt izeju uz Sar-

kano lūru un Indijas okeānu, un pāvesta legāts Pelagijs, ko krusta karotāji

uz viņa paša uzstāšanos iecēluši par virspavēlnieku. Beidzot sultāns sajem
vēsti, ka miera piedāvājums noraidīts. Kardināls-virspavēlnieks dod pavēli

sākt uzbrukumu, krusta karotāju izlūkiem izdodas slepeni aizdedzināt pilsētas

vārtus un kristīgie ātri noveic badā pamirušo garnizonu. 1219. g. novembrī

.. Kģiptes atslēga" ir kristīgo rokās un tie viņā gūst milzīgu laupījumu.
VēSts par šo sasniegumu saceļ Eiropā gaviles. Visi cer, ka drīz kritīs

kristīgo rokās Nīlzeme un visa Sirija un pāvests Honorijs dēvē savu legātu

par otro Jozuu. Kairo un Damaskas valdiniekus pārjem izmisums: Sirijas
sultāns dod pavēli nojaukt Palestīnas un citu cietokšņu mūrus, necerēdams

tos pret kristīgiem noturēt. Musulmaņi sāk pānikā atstāt Jeruzalemi.

Kristīgie atkal novilcina laiku, nemēģina iejemt pārējo Ēģipti, un

daudzi no tiem dodas atpakaļ uz dzimteni. Vadoņi sāk plēsties dēļ Damietas

un nevar izšķirties, kuram to paturēt. Pelagijs velti mēģina pamudināt va-

doņus doties Ēģiptes iekšienē. Tā mīņājoties uz vietas, pāiet vesels gads,

musulmaņi savāc jaunus spēkus un sāk spaidīt kristīgos ir Damietā, ir Sirijā.
Beidzot Damietas kristīgiem pienāk 1221. g. pavasarī palīgspēki un viņi

nolemj doties uz Kairo pilsētu. Kamēr sataisās ceļā, ir jau sākušies Nīlas
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plūdi un viņas ūdens arī šoreiz ir kristīgo ienaidnieks. — Musulmaņi atkal

piedāvā kristīgiem mieru, ja vien krusta karotāji apsolās eva-

kuēt Damietas cietoksni. Arī šoreiz sultāns sajem noraidošu atbildi. Kri-

stīgo armija virzīdamās iestieg Nīlas grīvas purvos, kur tos ielenc musul-

maņu armija: ēģiptiešu flote tai pašā laikā iebrauc Nīlā un nogriež ceļu

uz dzimteni, iznīcinādama kristīgo eskadras. lelenktie krusta karotāji naktī

mēģina uzsākt atkāpšanos uz Damietu: musulmani viņus ielenc no visām

pusēm un nogurušus un nokausētus kauj bez žēlastības. Beidzot vadoņi

lūdz nderu un dabon to pret apsolīšanos atdot Damietu un Ēģipti. Par

Jeruzalemes atdošanu kristīgiem, protams, vairs nav runa.

Pa to laiku pāvests neapnicis skubina iet krusta karā ķeizaru Fri-

dricbu 11.. kas jau 1215. g. devis krusta karotāja solījumu, bet visu laiku

ir aizbildinājies ar valsts lietām, kas tam neļaujot iet karā pret musul-

maņiem. Viņš nosaka vienu termiņu pēc otra, netur vārdu, dod jaunus

solījumus, un pāvests beidzot tam sāk draudēt ar baznīcas lāstiem. Pāvests

Honorijs 111. mirst, nesagaidījis piepildāmies Fridricba 11. solījumu. Jau-

nais pāvests Gregors IX. ir sava vārda brāļa cienīgs pēctecis un atkal mācas

u'rsū ķeizaram, lai tas turot doto solījumu, pretējā gadījumā draud viņu

izsludināt par kristīgās baznīcas ienaidnieku. Ķeizars tiešām itkā sāk posties

ceļā, un Apulijā jau sāk lasīties kopā krusta karotāji. Viņu vidū sāk plo-

sīties mēris, un daudzi tūkstoši karotāju, baidīdamies no sērgas, dodas

mājup. Fridrichs sūta uz Siriju dalu flotes un pats taisās kāpt kuģī. tad

piepēži saslimst un atkal atsakās no došanās uz Svēto zemi. reizē sūtīdams

taisnošanās rakstus pāvestam, ka došoties karā līdz ko būšot atveseļojies.

Gregors [X. netic ķeizara slimībai un tura šo brīdi par izdevīgu, lai dotu

pāvesta pretiniekam -ķeizaram nāves sitienu, vēl vairāk tāpēc, ka pats

ķeizars ir agrāk oficiāli lūdzis apkraut viņu baznīcas lāstiem, ja neturēs

tas šai gadā krusta karotāja solījumu. Gregors pasludina ķeizaru izslēgtu

no draudzes, vaino viņa vilcināšanos par Damietas krišanas cēloni un ap-

galvo, ka tās pašas ķeizara vilcināšanās dēļ mēris espt nožņaudzis Brindizi

lēģeri tūkstošiem karotāju. — Nebēdādams par Fridricha taisnošanos. pa-

vests dažo.s mēnešos atjauno lāstus un aizliedz visās pilsētās, kur ķeizars

uzturas, noturēt dievkalpojumus. Pašam Fridricham viņš aizliedz doties uz

Svēto zemi. pirms tas nebūs nožēlojis grēkus un pazemojies baznīcas priekšā.

Fridrichs 11. savukārt nebēdā par baznīcas lāstiem un šoreiz tiešām pošas

ce|ā uz Siriju (1228. g,). Gregors IX. sūta tam pakaļ rakstu, kurā dēvē

ķeizaru
par Muhāmeda kalpu un apgalvo, ka ķeizars ejot uz Jeruzalemi kā

pirāts un nevis kā krusta karotājs.

Šis konflikts starp ķeizaru un pāvestu, kas ir tikai viņu lielas cīņas

epizode, dod smagu triecienu krusta karu idejai, un savā laikā ļoti daudz

kaitējis katoļu baznīcai, kuras galva apkrauj baznīcas lāstiem valdinieku.

kas iet krusta karotāju gaitās, ko paši pāvesti vairāk kā simts gadus slu-

dinājuši. Eiropas sabiedrība, kas jau tā sākusi palikt vienaldzīga pret

Svētās zemes atsvabināšanas plāniem, redz, ka Romas kūrija izlieto šo

ideju savtīgiem mērķiem, un sāk arvienu vairāk novērsties no domām

par Svēto zemi.

Brīdis kara gājienam ir izdevīgs, jo Ēģiptes Ejubiti patlaban karo

ar saviem Sirijas radiniekiem. — Nonācis Akonā. ķeizars te pavada ziemu,

vākdams karaspēku un rīkodams operācijas bazi uzbrukumam Jeruzalemei.

Reizē viņš ievada ar Ēģiptes sultānu sarunas par Jeruzalemes atdošanu kri-

stīgiem. 1129. g. pavasarī sultāns paraksta līgumu, kurā atdod ķeizaram
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Jeruzalemi, Nācareti. Betlemi un dažas citas Palestīnas pilsētas, kā arī

solās izdot kristīgos gūstekņus. Ķeizars savukārt apsolās sargāt sultānu

nirt viņa ienaidniekiem un krusta karotāju un Sirijas kristīgo uzbruku-

miem. — Tādā kārtā Fridricbam izdodas bez lielas cīņas, vienīgi diplomā-

tisku sarunu ceļā un izmantojot pašu musulmaņu valdinieku nesaskaņas

atbrīvot svēto pilsētu. Ar lielu triumfu Fridrichs iejāj Jeruzalemē un uz-

liek se\ galvā Jeruzalemes ķēniņa kroni (uz kuru tam ir tiesības kā prin-

ceses Jolantas atraitnim). Bet jau otrā dienā ir klāt Cēzarejas archibīskaps

un uzliek Jeruzalemei interdiktu. Svētcelotājus pārjem dusmas, ka pāvests

iedrošinājies uzkraut lāstus pilsētai, „kuļā Jēzus cietis un apglabāts". Ķei-

zars sāk nostiprināt Jeruzalemes apcietinājumus, bet tad sajem vēstis, ka

pāvesta karapulki posta viņa zemes Nienvid-Italijā. Patriarchs Gerolds, pā-

vesta fanātisks piekritējs, mēģina izjaukt Frīdricha noslēgto mieru ar mu-

sulmaņiem un sāk Akonā vākt karaspēkus cīņai pret Alkamilu. Patriarchu

atbalsta tempļa ordeņa bruņinieki, pret kuru gatavošanos uz karu ķeizars

iv pat spiests uzstāties ieročiem. Ķeizars savukārt mēģina atbalstīties uz

vācu ordeni, bet patriarchs uzliek arī Akonai interdiktu. un mūki no vi-

sām kancdēm lād ķeizaru, kas neļaujot kristīgiem karot ar musulmaņiem.

Ķeizars atstāj Akonu un dodas uz Itāliju, kur tam gadu vēlāk izdodas

izlīgt ar pāvestu un atsvabināties no baznīcas lāstu nastas. (Abu samieri-

nātājs ir Hermanis fon Zalca, vācu ordeņa lielmestrs). Turpmākā ķeizara

polītika austrumos ir musulmaņiem draudzīga un ķ~eizarnm pakļautas itāļu

pilsētas gūst lielu peļņu, tirgodamās ar Āzijas un Āfrikas neticīgiem. Ar

Alkamilu un Tunisas un Marokas valdiniekiem Fridrichs slēdz draudzības

un tirdzniecības līgumus, un paša ķeizara galminieku vidū ir laba tiesā

musulmaņu.

Fridricha ieguvumi Palestīnā ir samērā lieli, bet Jeruzalemi vieno ar

kristīgo piekrasti tik šaura zemes josla, ka svēto pilsētu uz ilgāku laiku

ir grūti nosargāt. Sirijas kristīgie neko nav mācījušies un viņu vidū at-

jaunojas vecās ķildas. Viņi ceļas pret ķeizaru, kas sūta turpu soda ekspe-

dīciju: ekspedīcijas rezultāts ir tas, ka pret ķeizaru nostājas arī Jeruza-

lemes baroni un vienīgais ķeizara atbalsts Svētajā zemē ir' jau minētāis

vācu ordenis. Nesaskaņas starp ķeizaru un Sirijas kristīgiem vairo franču

un vācu antagonisms.

Fridricha slēgtais miers ar Alkamilu ir patiesībā pamiers uz desmit

gadiem, un tam izbeidzoties, uz Svēto zemi dodas jauni franču bruņinieku

pulki ar Navarras ķēniņu Tibo un burgundijas hercogu priekšgalā. Ķeizars
grib. lai viņi dotos paplašināt kristīgo piederumus Sirijā. bet pāvests vēlas

tos sūiīt palīgā irstošai latīņu impērijai. Krusta karotāji, kas sakumā no-

lēmuši uzbrukt Damaskai, beidzot izšķiras par kara gājienu uz Ēģipti, bet

musulmaņi pie Gazas viņus sakauj un krusta karotāju atliekas atgriežas
Palestīnā atpakaļ. Šo neveiksmi izlieto Krakas emīrs, Annazirs Dauds, pie-

pēži uzbrūk Jeruzalemei, iejem to ar joni, noposta mūrus un apkauj iedzī-

votājus. Kristīgiem vēlāk gan izdodas atjaunot pilsētu, jo pašu musulmaņu
\aldinieku starpā sākas jaunas jukas, un Damaskas neticīgie sauc kristīgos
talkā pret Ēģipti. Šai laikā' gandrīz sāk karot savā starpā abi ordeņi —

templieši un johanniti, — no kuriem pirmie turās Damaskas, otri Ēģiptes
valdinieku pusē. Navarrieši un burgundi, to redzēdami, atmet Svētai zemei

ar roku un dodas mājās. — Pāris gadus vēlāk Akonā sākas īstas ielu cīņas

starp templiešiem no vienas un johannitiem un vācu ordeņiem no otras

puses.
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Šai laikā pār Rietum-Aziju no austrumu puses nāk jauns negaiss: tie ir

ehovarezmiesī, turku cilts, kas jau Xī, g. s. beigās nodibinājuši tag. Turke-

stanā lielu valsti un vēlāk izplatījuši viņas robežas līdz Indijai. 1220. g.

šo valsti iznīcina mongoli, bet viņas karapulku atliekas klīst pa kaimiņu

/t inom. kalpodamas gan seldžukiem, gan Saladina ģints valdiniekiem. Ēģip-
tes sultāns Ejubs sauc viņus talkā pret saviem Damaskas pretiniekiem un

Sirijas kristīgiem. Chovarezmiešu jātnieku armija no Mesopotamijas iebrūk.

Sirija un 1244. g. tuvojas Jeruzalemei, iedzīvotāji pānikā atstāj pilsētu.

Musulmaņi panāk bēgļus, apkauj vairākus tūkstošus un tad ielaužas Jeru-

zaleme, slepkavodami visus bez. žēlastības un izpostīdami baznīcas. — Līdz

ar to Jeruzaleme ir galīgi un uz visiem laikiem izslīdējusi no kristīgo ro-

kām un viņu mēģinājumiem tā paša gada rudenī kaujā pie Gazas veikt

ēģiptiešus un cbovarezmiešus un piespiest tos atdot Jeruzalemi, nav panā-

kumu. (Kaujā iet bojā gandrīz visu triju garīgo ordeņu bruņotie spēki).

Kādu laiku Sirijas kristīgiem, kas vēl turas piekrastes pilsētās, rodas

diezgan labas izredzes sabiedroties ar mongoļiem un kopīgiem spēkiem veikt

ejubitus. No šīs savienības tomēr nekas prātīgs neiznāk, tāpat kā no pa-

vesta cerībām, ka mangoļi piejems kristīgo ticību un paliks par krusta ka-

rotājiem. Mongoļu vara Rietum-Āzijā drīz sāk sabrukt un Ēģiptes sultāni

sekmīgi atsit visus uzbrukumus.

Ludviga IX. kara gājieni pret
musulmaņiem.

Francijas ķēniņa Ludviga IX. kara gājieni, kuriem vēsturnieki devuši

sestā un septītā krusta kara nosaukumu, nav vērsti tieši pret Sirijas mu-

sulmaņiem, bet pirmais pret Ēģipti, otrais pret Tunisu, šai laikā ticības

karu entuziasms ir sācis izsīkt: vācu bruņiuieki var parocīgāk iegūt mūžīgo

dzīvošanu, dedzinādami viņiem tuvākos prūšu novadus, bet pārējās Eiropas

tautām ir diezgan rupju pašu mājas.

Viņas sāk noskārst, ka musulmaņus tām nav cerības uzvarēt, bet pā-

vests un bīskapi joprojām iekasē krusta karu organizēšanai domātās node-

vas un t. s. Saladina tiesu: no šiem līdzekļiem uz Siriju aizplūst tikai maza

daļa: pārējās summas paliek viņu iekasētāju kabatās, vai arī tiek izlietotas

cīņai pret pāvestu ienaidnieku apkarošanu tepat Eiropā. Anglijas ķēniņš

Indriķis 11. paziņo pāvesta sūtņiem, ka krusta karu sludinātāji esot bieži

un viņš tiem neļaušot vairs ilgāk krāpt savus pavalstniekus. Hohenštau-

fenu piekritēji Vācijā un Itālijā ir pāvestu un tā tad arī viņu sludināto krusta

karu pretinieki, sevišķi pilsētu iemītnieki, kas parasti turas ķeizaru pusē

(Regensburgas pilsoņi pat nolemj linčot visus, kas iedrošināsies sev uzšūt

krusta karotāju nozīmes).

Kā cilvēks no cita, jau pārdzīvota gadu simteņa šai laikā liekas Fran-

cijas ķēniņš Ludvigs IX., kam tik tuvi agrāko paaudžu askētiskie ideāli.

Smagi saslimis, viņš dod solījumu iet krusta karā, ja taps atkal vesels un

atveseļojies tura vārdu. Viņam līdzi iet arī visi trīs ķēniņa brāļi. Bur-

gundijas hercogs, Flandrijas un Bretaņas grāfi un liels citu augstmaņu

pulks, starp kuriem ir arī Šampaņas senešals Žuanvils, kas vēlāk apraksta

sesto krusta karu savos memuāros. Lielais vairums tomēr iet karā bez

sajūsmas un tikai tāpēc, lai izdābātu ķēniņam (chronisti pat stāsta, ka
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ķēniņam nācies izlietot viltu, lai dabūtu galminiekus sev līdzi krusta karā:

pēc vecas parašas, ķēniņš mēdzis dāvināt tuvākiem augstmaņiem Ziemas

svētkos krāšņus uzvalkus: to darījis arī Ludvigs, tikai licis slepeni piešūt

šiem tērpiem krusta karotāju nozīmes: kad galminieki tās pamanījuši, bijis

jau par vēlu un kauns atsacīties no krusta karotāju gaitām).

1248. g. ķēniņš pošas ceļā un viņam līdz franču krusta karotāji. Cīni-

tāju rindās nav sajūsmas un daudzi no tiem atpērkas par naudu no sava

zvēresta (pāvestam Innocentam nauda patlaban ir loti vajadzīga cīņai pret

Itālijas gibelliniem) un griežas mājās. Ķēniņš ar pārējiem kāpj īrētos ģe-

nujiešu kuģos un dodas uz austrumiem. Armija izkāpj malā Kipras salā.

lai nogaidītu nosebojušos karavīrus. Gaidīt nākas visai ilgi, krusta karo-

tājiem izsīkst naudas līdzekļi, karaspēkā sāk jūkt disciplīna un plosīties

niknas slimības. Daļa krusta karotāju pret ķēniņā gribu pāriet armēņu

valdinieku dienestā, kas sola tiem labu algu. Mongoļi, kuri patlaban karo

ar ejubitiem, sūta pie Ludviga sūtņus, to aicinādami uz cīņu pret Siriju

uu Ēģipti un liek priekšā noslēgt militāras savienības līgumu. Ludvigs

uzaicina mongoļus piejemt kristīgo ticību un sūta viņas valdiniekam bagā-

tīgas dāvanas. No savienības nekas neiznāk, jo ķēniņš nevar izšķirties

kurp doties —uz Siriju vai Ēģipti. Pāvests un itāļu tirgotāji (no kuriem

pirmais baidās, ka līdz ar Ludviga uzvarām tur var nostiprināties TTolien-

štaufeni kā likumīgie Jeruzalemes troņa mantinieki, bet otri cer caur Ēģipti

rast izeju uz Indijas okeānu) beidzot panāk savu un franču armija 1249. g

pavasarī kāpj kuģos, lai dotos uz Ēģipti, kur izkāpj malā pie Damietas. —

Sultāns Ejubs ir bijis labi informēts par Ludviga nodomiem un paspējis
sagatavoties: pie Damietas kristīgos sagaida liela musulmaņu armija un kara

flote. Pār franču bruņiniekiem nāk viņu senču kaujas spars: nesagaidījuši,

kamēr kuģi piestāj pie krasta, viņi ieročiem rokās metas viļņos un brūk

ienaidniekiem virsū ar tādu sparu, ka musulmaņi ir drīz veikti un nekār-

tībā atkāpjas uz Damietas cietoksni. Pānika. kas viņu pārjēmusi. ir tik

liela, ka sultāna armija un Damietas iedzīvotāji atstāj savu pilsētu, kurā

iemaršē franču armija, gūst lielu laupījumu, un iesvēta mošejas par baz-

nīcām.

Pa to laiku sultāns Ejubs, bargi sodījis dezertierus, reorganizē savu

armiju un viņa jātnieku pulki sāk uzbrukt kristīgiem. Franču skaits ir

par mazu, lai tie spētu reizē nosargāt šo lielpilsētu un rīkot ekspedīcijas

pret Kairo — sūtņa rezidenci. Arī Nīlas plūdi kavē lielākas kara operā-

cijas un kristīgie ir spiesti mīņāties uz vietas un noskatīties, kā ar katru

dienu vairojas Ejuba kara pulki. Ķēniņš ir par mīkstu, lai saturētu grožos

savu armiju. Disciplīna irst arvienu vairāk, un līdz ar to irst cerības uz

uzvaru.

Tā paiet 1249. g. vasara, un krusta karotājiem pienāk no Anglijas

un Franci jas jauni palīga spēki. Vadoņu apspriedēs nav vienprātības, kurp
doties, uz Kairu vai Aleksandriju; prāiīgākie prasa, lai armija vispirms

mēģinātu okupēt Ēģiptes jūrmalu, un tanī nostiprinādamās nodrošinātu sev

aizmuguri un bazi tālākām operācijām: karstgalvji uzplijas ķēniņam vest

viņus tieši uz Kairu, jo čūsku varot nobeigt visātrāk, sašķaidot tai galvu.
Ludvigs paklausa un ved armiju gar Nīlu uz dienvidiem, pa to pašu ceļu,

kas izrādījies jau pirms trīsdesmit gadiem priekš krusta karotājiem

liktenīgs.

Sultāns Ejubs sakuma nobīstas un musulmaņi atkal solās krusta karo-

tājiem atdot Jeruzalemi, ja tie savukārt būtu ar mieru ēvakuēt Ēģipti.
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Sarunas prasa daudz laika un kara gājiens novilcinās. Sultāns Kjubs
mirst, Ixl viņa pēcnācējs Turanšachs ir dedzīgs kareivis, kaut gan patlaban
atrodas Sirijā. Ēģiptē kādu laiku na\ valdinieka, un pārejot straujā uz-

brukumā, kristīgie droši vien gūtu labus panākumus. Bet krusta karotāji

mīņājas uz vietas un tikai pēc mēneša aizsniedz Mansuru. pie kuras savā

laikā sakauta kardināla Pelagija armija. Musulmaņi te ielenc krusta ka-

rotājus, kas apmaldījušies daudzo Nīlas kanālu starpā un netiek vairs

uz priekšu. Karotājiem sāk zust cerība un daudzi izmisumā saka, ka Dievs

\elti dēvējoties par kara pulku kungu, jo uzvara vienmēr paliekot musul-

maņiem un Muhāmeds esot varenāks nekā Kristus. — Musulmaņi ievilina

Ludvigs IX.

(XIV. g. s. miniatūra, glabājas Parizes nacionālajā
bibliotēkā.)

daļu armijas slazdos un to iznīcina. Ludvigs steidzas savējiem

talka, bet mameluku (turku algotņu) kaujas trakums veic franču bruņinieku

varonību: kristīgie metas bēgt: tūkstoši dabon galu kanālu un Nīlas atteku

fideņos, tūkstoši mirst zem mameluku zobeniem. Musulmaņi ieslēdz kri-

stīgos no visām pusēm; pēdējie apjož savu lēģeri dziļiem grāvjiem un iz-

misuši atgaiņājas. Beidzot Ēģiptē ierodas jaunais sultāns Turanšachs, un

viņa flote, iebraukdama kanālos, nogriež franču armiju no viņas bāzes Da-

mietas. Kristīgo vidū sāk plosīties bads un mēris. Franču armija mēģina

izrauties ārā no musulmaņu karaspēka žņaugiem, bet krusta karotāji ir tā

novārguši, ka vairs nespēj laga cilāt ieročus. Visa armija krīt musulmaņu

gūstā un gūstekņu starpā arī ķēniņš Ludvigs līdz ar viņa brāļiem un franču

augstmaņiem. — Vēsts par šo uzvar saceļ musulmaņu zemēs neaprakstāmas

gaviles; sultāns Turanšachs lepni raksta savam Damaskas gubernatoram:

~Ja tu gribi zināt kristīgo neticīgo skaitu, tad skaiti smiltis jūrmalā. Sai-

stītos gūstekņus ved uz Mansuru: vienkāršos kareivjus, par kuriem musul-
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māņi necer sajemt izpirkšanas naudu, tie apkauj tūkstošiem; par ķēniņa

brīvību sultāns prasa Damietu un miljonu zelta gabalu. - Ķēniņš solās

šo milzīgo summu maksāt, nezinādams, kur to jems. Drīz viņš atkal no-

kļūst nāves briesmās (mameluku emīrs Bibars gāž sultānu no troņa uu

liek to nogalināt. Satracinātie mameluki taisās slepkavot visus vel dzī-

vajos palikušos gūstekņus). Beidzot gūstekņiem izdodas ar jaunajiem Ēģip-

tes valdiniekiem vienoties par izpirkšanas maksu un dalu no tās samaksā.

Musulmaņiem atdod Damietu un tie atlaiž ķēniņi] ar viņa brāļiem un pa-

vadoņiem brīvībā. Ķēniņš dodas uz Akonu. no kurienes vēsts par briesmīgo

katastrofu nonāk Francijā. Neviens negrib ticēt, ka armija ir beigusi eksi-

stēt: pirmos nelaimes vēstnešus pūlis pat nogalina. Tikai pamazām franči

sāk nojaust briesmīgo patiesību.

Vienīgi pats ķēniņš nezaudē dūšu un sūta pavalstniekiem manifestu

tos aicinādams kāpt kuģos un nākt ķēniņam talkā atbrīvot Svēto zemi. Aici-

nājums vairs nerod augstmaņu starpā sekotājus, bet toties sāk celties kājās

zemnieku miasas un visi. kam nav ko zaudēt. Šī kustība ir krasi naidīga

augstmaņiem, kas viņu lepnības labad neesot cienīgi būt par Kristus karo-

tājiem: tikai nabagiem un apspiestiem, kas esot Dieva izredzētie, izdošoties

atbrīvot Jeruzalemi. — Zemnieku pulcēšanās krusta kara gājienam pie jem

sociālas kustības nokrāsu. Visās valsts malās turīgie vairs nav droši par

savu mantu un dzīvību: zemnieku pravieši stāsta satracinātām masām, ka

..pēdējie tagad būšot pirmie un pirmie — pēdējie", un zemniekiem vairs

neesot vajadzīgi ne garīdznieki, ne muižnieki. — Zemnieki sāk linčot visus,

kas gadās viņiem rokās, un cieš nevien turīgo kristīgo šķiras, bet arī jūdi. —

Nemierniekus, ko viņa laika biedri dēvē par ..pastoreļiem", ilgi neizdodas

savaldīt, jo viņu skaits sniedzas simtos tūkstošos. Beidzot bruņiniekiem

izdodas nogalināt viņu vadoņus un zemniēku-fevolūcionāru armija sāk

izklīst. Dala griežas mājās, pārējos nodod tiesai tin simtiem piespriež

nāves sodu.

Nesagaidījis palīdzības ne no augstmaņiem ne no zemiem, un mates-

reģentes lūgšanu skubināts, ķēniņš 1254. g. atgriežas dzimtenē.

Ēģiptē 1260. g. par sultānu uzmetas jau minētais Bibars, kam drīz

sāk klausīt Sirija. Viņš sāk spaidīt turienes kristīgos, iejem Cēzareju, Ar-

sufu un Jafu: 1268. g. viņa rokās krīt Antiochija, kuras iedzīvotājus tas liek

apkaut, vai aizvest verdzībā un pašu pflsētu nodedzināt. Kristīgo rokās

Sirijā paliek tikai daži atbalsta punkti jūras piekrastē.

Sirijas kristīgie lūdz ticības brāļus palīgā, bet palīdzība nenāk. Bei-

dzot 1270. g. taisās ceļā tas pats Ludvigs IX. Krusta karotājiem jau esot

kuģos, viņš sa jem vēstis, itkā Tunisas emīrs gribot piejemt kristīgo ticību:

krusta karotājus vilina nostāsti par Tunisas bagātībām: arī ķēniņa brālis

Kārli,s, kas ticis par Neapoles un Sicilijas valdinieku. mudina tos doties

pret Tunisu, cerēdams sev piekļaut šo bagāto zemi, kuras iedzīvotāji savā

laikā ir maksājuši meslus Hohenštaufeniem.— Ķēniņš paklausa un liek griezt

kuģus uz Tunisas pusi, kaut gan brauciena mērķis sākumā ir Ēģipte. —

Kristīgie izkāpj malā. bet nemēģina tūliņ uzbrukt Tunisai. Lēģerī sāk plo-

sities mēris, no kura mirst tūkstošiem krusta karotāju, to starpa arī pats

ķēniņš. Armijas vadoņi noslēdz ar Tunisas emīru mieru un ved palikušos

karavīrus atpakaļ uz dzimteni.
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Kristīgās Sirijas krišana.

Sultāns Bibars vērīgi seko kara operācijām pie Tunisas, gaidīdams,
ka pret viņa zemi dosies jauna kristīgo armija. Dabūjis zināt par Tunisas

ekspedīcijas likteni, sultāns noskārst, ka tagad viņam ir brīvas rokas un

sāk sturmēt kristīgo cietokšņus Sirijā. Viņš atjem johannitiem viņu gal-

veno Cietoksni Kraķu (pie Tripoles, iesturmē vācu bruņinieku galveno at-

balstu Monforu, sakauj kristīgo sabiedrotos mongoļus, uzliek Tripoles grā-

fam nodevas un izposta Armēnijas ķēniņvalsti. Nāve 1277. g.. pārtrauc sul-

tāna uzvaru sarakstu un pār islamu nāk smagi juku laiki. Beidzot par

Siriju un Ēģipti sāk valdīt Kilavuns, viens no spējīgākiem Bibara virsnie-

kiem. Viņš savukārt uzvar mongoļus un armēņus, un nolemj galīgi padzīt

kristīgos no Sirijas. Viņa pulki iejem Markabu un Laodikeju un 1289. g.

krīt arī Tripole; turīgākie iedzīvotāji glābjas kuģos, pārējos musulmaņi

apkauj vai aizved verdzībā. — Pāvests Nikolajs IV. izmisis aicina Kiropas

kristīgos uz svēto karu, bet krusta karu laiks ir pagājis un Eiropā jēnīuši

virsroku citi ideāli un citas intereses. Ģenujieši noslēdz ar Kilavunu izde-

vīgu tirdzniecības līgumu, bet Aragonija pat militāru savienību, kas vērsta

pret pāvestu un Anžujas dinastiju.

Akonai ir lemts kļūt par vietu, kur norisinās lielās krusta kura drā-

mas epilogs. Viņa šai laika ir joprojām viena no lielākām un ziedošākām

pasaules pilsētām, — vieta, kur dabūjami visi austrumu un Eiropas zemju

ražojumi, un sastopas tirgotāji no visām pasaules malām. To pulcējas

visi kristīgas Sirijas aizstāvji, kas vēl nav jemuši kājas pār pleciem un

viņļd skaits pārsniedz 20.000 vīrus, šim garnizonam, pret kuru sultāns

Kilavuns ved ciņa milzīgu armiju, tomēr nav vadoņa, trūkst arī disciplīnas

un cīnītājus vieno tikai kaujas spars.

Sultāns Kilavuns mirst 1290. g. Kairā, bet armijas vadību tūliņ uz.je-

mas viņa dēls un mantinieks Akalmeliks Alašrafs. 1291. g. pavasarī musul-

maņu armija pienāk pie Akonas un sāk uzstādīt aplenkšanas mašinas Pil-

sētnieki aizsūta sievas un bērnus uz Kipras salu, un turp dodas arī turīgākie

karotāji, ar Jeruzalemes ķēniņu Indriķi priekšgalā. Palikušais cīnītāju

pulks nepārsniedz l\()00 vīrus.

Sultāna pulki iet uzbrukumā, aizber grāvjus, iesturmē mūrus un sāk

lauzties pilsētā. Kristīgie viņus atsit un ceļ uz ielām barrikādes, no kuļ-ām
izmisuši cīnās pret neticīgo pārspēku. Vadoņi notur apspriedi —

vai ne-

mēģināt ēvakuēt garnizonu uz Kipras salu, jo pilsētu vairs nav iespējams

noturēt. Karotāju pārvešanai trūkst kuģu, un vadoņi nolemj ar kareivjiem
kopā iet nāvē. Visi izsūdz grēkus, izlīgst savā starpā, iebauda sv. vakar-

ēdienu un jem rokās ieročus, lai dotos pēdējā cīniņā. 18. maija satracinā-

tās musulmaņu masas pārplūdina kristīgo apcietinājumus un ielaužas pil-
sētā. Vīrus nogalina, sievietes izvaro, bērnus aizved verdzībā. Daļa kri-

stīgo mēģina glābties kuģos, bet jūļā plosās vētra un viļņi notriec pārpil-
dītos kuģus dibenā. Daži tūkstoši paglābjas citadelē un pēc vairāku dienu

ilga cīniņa padodas musulmaņiem, kas apsolījušies viņus saudzēt. Uzva-

rētāji tomēr netura vārdu un visus nogalina. Akonu sultāns liek nopostīt
līdz pamatiem.

Kristīgo rokās vēl ir Beiruta, Sidona, Tīra un daži citi atbalsta punkti

Sirijas piekrastē, bet viņu pretošanās jau ir lauzta un pēc dažām nedēļām
kristīgiem vairs nepieder ne pēdas zemes visā Sirijā.
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Ilgāk par citām franku kolonijām austrumos zeļ un zied Kipras valsts,
uz kurieni dodas daudzi Sirijas emigranti. XIV. g. simtenī Kipra ir viena

no ziedošākām zemēm pasaulē, viņa ražo cukuru, vīnu un kokvilnu, un viņas

tirgos ir dabūjamas visu triju pasaules daļu mantas. — Viens no viņas ķē-

niņiem (Pēteris I.) mēģina sacelt Eiropu uz jaunu krusta karu pret musul-

maņiem un pats uz savu roku iebrūk 1365. g. Ēģiptē, kur tam izdodas iejemt

Aleksandriju, bet kiprieši nespēj to ilgi noturēt. — Jau XIV. g. s. salai sāk

uzmākties ģenujieši un -alts labklājību sāk slīdēt uz leju. XV. g. :;. Lu-

zinjanu dinastijai izdodas ģenujiešus padzīt, bet jau pēc dažiem gadu

desmitiem par salas kungu paliek Venēcija, kas noturās viņā līdz pat

XVI. g. s.

Pārējie Sirijas karotāji, pēc Akonas krišanas, izklīst kur kurais; jo-

Lanniti apmetas Rodas salā, tempļa ordenis pārceļas uz Franciju, kur to iz-

nicina Filips Skaistais; vācu ordeņa bruņinieki dodas uz Prūsiju, un uzsāk

cīņu uz dzīvību un- nāvi ar Lietavu.

Krusta karu rezultāti.

Daudz ir rakstīts un spriests par krusta karu nozīmi cilvēces vē-

sturē, par viņu cēloņiem un sekām, un reti kādā jautājumā ir tikdaudz

domstarpību, kā šajā. Varbūt, šo domstarpību ir tikdaudz taisni tāpēc,
ka tik grandiozas parādības nevarēja radīt viens vai divi atsevišķi cēloņi,

jo to bija desmitiem; tas pats jāsaka par krusta kayu sekām. — Sava daļa

taisnības ir tiem, kas dēvē krusta karus par ..cilvēku muļķības spilgtu

apliecinājumu", tiem, kas viņus uzskata par reliģiozas ekstāzes radītiem,

un arī tiem, kas grib uzskatīt par krusta kaļu cēloņiem bruņinieku kārtas

alku gūt jaunus īpašumus un uzplaukstošo Itālijas pilsētu tieksmes nosti-

prināties tuvos austrumos, kas arī toreiz bija vārti uz Indijas okeānu un

austrumzemju tirgiem. — Tāpat gluži nemaldās arī tie, kas grib saskatīt

reformācijas vēstnešus jau albigiešos, kuru mācība plašāki izplatijās Eiropā
tikai pateicoties krusta kariem; citi grib saskatīt renesanses dīgļus tais

iespaidos, ko tūkstošiem eiropiešu bija guvuši Bizantijā un Sirijā, nākdami

sakaros ar tautām, kas nebija katoļi, neklausīja pāvestam un tomēr atradās

uz augstākas kultūras pakāpes, nekā tās tautas, kuras tiecās sakalt vienotā

teokratiskā Eiropas lielvalstī Gregors VIL un viņa spējīgākie pēcnācēji. —

Krusta kari ir pāvestu varas kulminācijas punkts, kuram tūliņ seko

dziļa pagrimuma un krišanas laiks; krusta karu sākumā mēs redzam

Kietum-Eiropā valdām vienas un tās pašas idejas un pasaules uzskatus, un

ja arī starp eiropiešiem ir redzamas grupu atšķirības, tad tās šķir nevis

tautas, bet atsevišķas iedzīvotāju šķiras; bruņiniekam katrs viņa šķiras pie-

derīgais ir tuvs un draugs, ja arī tas nācis no citas valsts (tāpat kā mūslaiku

sociāldemokrātiem); kaut gan šie draugi bieži mēdz krustot arī zobenus,

tomēr viņu starpā nav nacionāla ienaida un pat viņu kaujas liekas Kā lieli

turnīri: savā ziņā šī Eiropas bruņinieku saime atgādina studentu korpo-

rācijas, kas slēgušas savā starpā karteli un atzīst viena otru par sev līdzīgu;

izplūkšanās starp šo korporāciju biedriem ir parasta lieta, bet tā notiek

goda kodeka vilktās robežās un plaisa starp, piem.. franču bruņinieku un

franču kommūnas locekli ir daudz dziļāka, nekā starp angļu un franču,

vai itāļu un vācu bruņinieku korporāciju piederīgiem. Tas pats sakāms se-
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višķi par tā laika garīdzniekiem, vēl vairāk tāpēc, ka katoļu baznīca jau

pēc dabas ir kosmopolītiska. Visu Eiropas zemju bruņiniekus vieno kopēja

kultūru, kopējas tradīcijas, kopēji pasaules uzskati un kopēji tikumi. Tas

pats attiecas arī uz garīdzniekiem. Tagadējas, tautās un valstīs saskaldītās

Rietum-Eiropas vietā mēs redzam krusta karu sakumā (un vēl ilgi pēc tā)

atsevišķas kārtu internacionāles, un jēdzieni: patriotisms, nacionāla ideja,

un nacionāla apziņa vēl ir gandrīz visiem pilnīgi sveša skaņa.

Šī vienotā Eiropa sāk plaisāt no apakšas: bruņinieki un citi augst-

maņi joprojām jūtas kā vienota saime, kaut arī dzimuši katrs savā mūsu

pasaules daļas malā; ķildas viņu starpā norisinās varas vai laupījuma dēļ,

bet šīm ķildām na\ nacionāla antagonisma piegaršas. — Citādi tas ir ar

vienkāršajiem karotajiem, kas devušies saviem Lībiešiem līdzi uz Svēto zemi.

Viņus nevieno kopējs goda kodeķs kā bruņiniekus, un svešumā tie sāk no-

robežoties no kara biedriem, kas runā citā mēlē, sāk vērot viņu īpatnības

un mācās redzēt savējos. Atsevišķu zemju pilsoņi, konkurrēdami sava

starpā Sirijas tirgos, mācās turēties kopā un tradicionālais naids, kas sācies

Sen Eiropā starp to vai citu kaimiņu pilsētu pāri kāda zemes gabala dēļ,

Sirijas tirgos gūst jau modernāku, oikonomiskas sacensības nokrāsu. — Si-

rijas bīskapiju un baznīcas zemju dēļ sak naidoties savā staipa atsevišķu

Eiropas tautu garīdznieki, kas nokļuvuši turpu, dodamies līdzi krusta ka-

rotājiem. Svešumā mācas turēties kopa tie. kas par to nav domājuši mā-

jās būdami un svešuma dzimušās nesaskaņas neizzūd arī pēc tam, kad

Svētās zemes meklētāji jau atgriezušies dzimtenē.

Krusta karos Eiropas tautas sāk apzināties . ka viņas ir tautas, nevis

atsevišķu provinču. Eiropas bruņinieku, pilsoņu un zemnieku kopības. Iz-

zūd fanātiskais naids pret musulmaņiem, kas palīdzējis rīdīt pāvestam Ei-

ropu virsū islama ticīgiem, bet tā vietā pašu Eiropas tautu vidū dzimst nacio-

nālais naids un nacionālas nesaskaņas. Pilsētas, pateicoties milzīgu naudas

summu pieplūdumam Eiropā UO austrumu zemēm, dabon strauja uzplau-

kuma impulsu un līdztekus materiālas labklājības uzplaukumam iet garī-

gais: pilsētas sak spītēt bīskapiem un laicīgiem valdiniekiem, apzinādamās
savus spēkus. Uzplaukst gotika, šī tipiskā brīvpilsētu arehitektūra, kuras

lepnākie pieminekļi — Ziemeļ-Erancijas un Reinzemes katedrāles — ir celti

ir viņu pilsoņu ziedojumiem, ko nesušas daudzas paaudzes. (Daži domā.

ka gotiskais stils dzimis zem austrumu gotu iespaidiem). Naudas saimnie-

cība sāk jemt virsroku par naturālo saimniecību; uzlabojas to šķiru stā-

voklis, kuras ražo vai spēle vidutāja lomu ražojumu apmaiņā un ļaunāks

paliek bruņinieku kārtas stāvoklis, kas paraduši dzīvot no savu zemnieku

naturālām nodevām. Nāk modē jauni greznības priekšmeti, jaunas modes

un luksus kāre, kuru apmierināšanai ir vajadzīga nauda un atkal nauda.

Lai tiktu pie naudas, ķēniņi un lielie vasaļi palielina (pret samaksu, pro-

tams) pilsētu privilēģijas, un jaunas pilsētu kommūnas dzimst kā sēnes

pēc lietus; bruņinieki pret izpirkšanas maksu atbrīvo savus turīgākos
dzimtcilvēkus un tais vietās, kur dzimtbūšana jau agrāk ir gandrīz izbeigu-

sies, zemnieki var atsvabināties no viņas atliekām pret samērā niecīgu
maksu.

Pār visu Eiropu pēc krusta kariem pūš savāds spirgts vējš, nes-

dams sev līdzi jaunas idejas, jaunus dzīves apstākļus un sagraudams drupās
daudz ko tādu, kas bija jau savu laiku pārdzīvojis, bet nesaudzē arī insti-

tūtus un idejas, kuru pastāvēšana būtu nākusi par svētību arī turpmākām

paaudzēm. — Šo ideju starpa ka pirmā ir minama Gregora VII. doma par
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vienoto kristīgās pasaules lielvalsti zem pāvesta laicīgās un garīgās virs-

kundzības. Tā ideja, kas tagad kā doma par Paneiropu ir atdzimusi dažu

ideālistu galvās. Lielā vienotā Eiropas celtne, ko bija sākuši celt pāvesti

un brīžiem ar manāmiem panākumiem, likās jau puslīdz uzcelta krusta karu

sākumā un tiem izskanot .sagāzās drupās.
Ir daudz runāts un spriests par krusta karu cēloņiem un sekām, bet

viņu neveiksmes analīze ir gandrīz pavisam palikusi novārtā, kaut gāft
taisni šie neveiksmju cēloņi ir vai pats interesantākais krusta

stūrē. Krusta karu mērķis biju nevien atsvabināt Jeruzalemi, .bet
/

kļaut austrumus rietumiem. Viņi savā ziņā ir pret rītiem v&rsta.

staigāšana, masu ceļošana, kas sākas vistrūcīgāko ģeogrāfisko ļjz&ašafflu un

sliktāko satiksmes līdzekļu laikmetā. Tāpēc arī šī masu ceļcfelßia %xasīja-
lik milzīgus cilvēku upurus, ka plašāka austrumzemju kolonizuēijk pis^ka;
neiespējama lieta. To krusta karotā ju skaits, kas gāja bojā ņfL

ceļa grūtībām vai arī atgriezās atpakaļ dzimtenē, bija nesamēro

par Sirijā palikušo skaitu, kas bija tik mazs, ka kristīgo kolonijas STrTjtr

\ arēja turēties tikai ar ļoti lielam grūtībām. — Rietumnieku masu ne-

ieplūšana Sirijā ir viens no galveniem, un varbūt, pats galvenais krusta

karu neveiksmes cēlonis, ko bija radījuši toreizējie trūcīgie satiksmes

līdzekli un toreizējo eiropiešu instinktīvā vairīšanās no tāļiem ceļoju-

miem pa jūras klajumiem. (Šī atturība nevien bija par iemeslu Sirijas

/audēšanair bet arī glāba Latviju un Igauniju no vācu kolonistu plūdiem,

kas bija noslīcinājuši Baltijas slāvus, nomāca senprūšus, un netikdami pāri

Lietavai, apstājās pie Ņemanas krastiem).

Tomēr diezgan prāvam krusta karotāju skaitam izdevās par spīti vi-

sām jūras un sauszemes ceļu grūtībām un cīņām ar seldžukiem nokļūt Si-

rijā un sākt kolonizet viņas labāko daļu. Līdz ar to rietumniekiem bija
dota iespēja te nostiprināties uz visiem laikiem, ja vien viņiem būtu radu-

šies labvēlīgāki apstākļi. Un te nu pats liktenīgais apstāklis bija Bizanti-

jas un normaņu konflikts, kuļu bija radījušas imperiālistiskās Komnenu

ķeizaru tendences. — Bizantijas politika mums jāmeklē otrs svarīgs krusta

karu neveiksmes cēlonis. Kā trešais jāmin pašu krusta karotāju nesaska-

ņas, kuras, kā mēs redzējām, sāk normaņi un provansaļi; viņu priekšzī-
mei seko Jeruzalemes ķēniņi. Antiochi jas kņazi, Ktlesas un Tripoles grāfi,
templieši un johanniti. un gandrīz visi krusta karotāju valšķu augstmaņi.
Savu dara arī vecā ģenujiešu un venēciešu sacensība un Romas kūrijas
ii maisīšanas Sirijas kristīgo valšķu attiecībās; liktenīga ir arī Fridriciia 11.

apk ļ aušana ar baznīcas lāstiem tai brīdī, kad viņš dodas atbrīvot Jeruzalemi.

Liktenīgs priekš kristīgās Sirijas ir bijis arī viņas iedzīvotāju morā-

liskais pagrimums, ko bija radījuši daudzi no Sirijas kristīgo gribas neatka-

rīgi apstākļi, — karstās dienvidu dabas iespaidi, iespēja ātri tikt pie bagā-

tības un tikpat ātri viņu pazaudēt un t. t. Tomēr mēs nevaram vainot visus

Sirijas frankus kā ētiskā ziņā grimušus cilvēkus. 'Blakus nodevējiem, gļē-

vuļiem un izvirtuļiem mēs redzam viņu vidu varoņus un vīrus, kas Vēl

Akonas krišanas bridi pilni pirmo krusta karotāju gara.

Krusta kari izbeidzas paši no se\is: cīņas impulss saplok pēc tam.

kad šo kaļu ideja ir palikusi par tukšu skaņu. Krusta karu sākumā mēs

redzam milzīgas cilvēku masas dodamies uz austrumiem, tik lielas, ka tās

liekas aizmaršēs vai līdz Indijai un pakļaus sev visus tuvos austrumus

Bet vadoņu nemākulība, masu disciplīnas trūkums, ceļa grūtības un bei-

dzot seldžuku pretestība liek ciest šīm masām milzīgus zaudējumus un
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viņas i/kūst ka sniegs zem karstajam Āzijas debesim. — Daļai no šim

masām izdodas aizsniegt Siriju un tur nostiprināties, bet viņas tūliņ no-

kļūsi starp divām ugunīm: bizantiešiem un seldžukiem. Vadoņu ķildas,
ķeizaru cīņa ar pāvestiem viss priekš Sirijas kolonijām ir liktenīgs.
Beidzot askēzes alka rietumu Eiropā ir izdzisusi un franku kolonijas Si-

rija' paliek karājoties gaisā, vairs nesa jemdamas metropoles atbalsta, un

dnz viņas sagāž jūrā karstais musulmaņu tuksnešu vējš.

Interesanta ir krusta karu gaita nu Virzieni XIII. g. s.. kad askēzes

vietā šais karos sak jemt virsroku saimnieciskas intereses, Piem. venē-

ciešu ekspedīcija pret Bizantiju savā ziņa atgādina vēlākās spāņu konkvi-

stadoru ekspedīcijas Jaunajā pasaulē, kuras pa daļai finanCēja Vācijas pil-
sētu kapitālisti, bet izveda spāņu avantūristi: Venēcija dod naudu, pār-

tiku Un kuģus, frahču un flāmu avantūristi sastāda ..dzīvo spoku", bet lau-

pījumu uzvarētāji sadila savā starpā) pie kam lauvas daļu. protams, patur

ekspedīcijas organizātori venēcieši. — Līdzīga nokrāsa ir ari krusta

karotāju iebrukumiem Kģiptē, kurus sāk jau pirmie Jeruzalemes ķēniņi

Sākumā krusta karotājus dzen uz Nīlzemi tikai laupījuma kāre; vēlāk te

s»āk jau spēlēt visai svarīgu lomu stratēģiskie motīvi un vēl lielāku —

itāļu tirgotāju kāre nostiprināties Ēģiptē, kas nevien tagad, bet arī viņos

laikos ir tirdzniecības ziņa pats svarīgākais vecas pasaules centrs un vārti,

pa kuriem Eiropa var rast se"\ ceļu uz Indiju un tālajiem austrumiem. Ka

jau pirmajiem krusta karotajiem nav bijusi sveša ši alka nostiprināties
Sarkanās jūras piekrastē un caur to izlauzt sev Ceļu uz Indijas okeānu,

to liecina niknās cīņas dēļ Ailas ostas un stiprie cietokšņi, kas celti Nāves

jūra- apkaimē, tuksnešaina, bet ļoti svarīgā apvidū, caur kuru ved ceļi no

Ēģiptes uz Siriju un Mezppotamiju un no Vidus jūras uz Sarkano jūru;

Mēs redzējām, ka te bija arī Saladina valsts varas vārīgākā vieta un laupīt
kārais Krakas koinniandauts Rainalds dc šatijons viens pats spēja sacelt

ka)*U, kas sagāza drupās Jeruzalemes ķēniņa valsti.

Krusta kāļi ir grandioza rietumnieku kontrataka pret islama uzmāk"

sānos. Pēc 200. g. ilgas cīņas kristīgie ir spiesti atkāpties izejas pozicijās

un ir tā nokausēti, ka musulmaņi tiem seko gandrīz pa pēdām un ielaužas

Balkānu pussalā. Tie ir osmaņu turki, turku seldžuku un cliov arezinie.šu

brāļu tauta, kas savukārt nostājas islama pasaules priekšgala un brūk virsu

kristīgai Eiropai. No ii viedokļa skatoties, krusta kariem ir negatīva

nozīme, jo kristīgo atakai sekoja musulmaņu kontruzbrukums, kas noveda

islama ticīgos līdz Alpiem un Boheuujas augstienei.

I n tomēr krusta karu pozitīvās sokas ar uzviju pārsniedz negatīvās;

krusta karotājiem, kas bija izstaigājuši tāļās austrumu zemes, atvērās jauni

horizonti, jaunas sadzīves formas, sabiedriskas iekārtas veidi, jauna daba

un jauna mākslas pasaule. Bizantiju vēl bija daudz antīkās mākslas pie-

minekļu, bet viņas iekārta bija nokopēta no Romas ķeizara valsts. Bizan-

tijas grieķi un Sirijas arābi bija daudz ko uzglabājuši no seno hellēņu

gudrības un šī gudrība sāk apaugļot rietumu tautas. Lauksaimniecības,

rūpniecības un mākslas amatniecības ziņā veco kultūrzemju iemītnieki

starp Donavu un Eifratu bija daudz pārāki par rietumniekiem, goda prāta

un kareivisko tikumu ziņa no musulmaņiem varēja daudz ko mācīties ari

franku bruņinieki. Līdz ar cienību pret tiem modās rietumnieku sirdīs

arī tolerance pret citas reliģijas piekritēju ticējumiem un šai tolerancei

pa pēdām sekoja šaubas par pāvesta visspēcību un katoļu baznīcas dogmu

nemaldību.
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Jauneklīgā Rietum-Eiropa varēja uzskatīt krusta karu par sui genē-

ris studiju ceļojumu, un ka viņa šai ceļojumā ir daudz ko mācījusies, to

liecina no austrumu tautām patapināti vārdi, kas dabūjuši pilsoņu tiesības

vai visu Eiropas tautu valodās; piem: katūns, muslins, sofā, madracis,

bazārs, magazīna, arsenāls, tarifs un d. c. Visas politiskās, militārās, mer-

kantilās mākslas, zinātnes un industriālās dzīves nozares bija no sakariem

ar austrumu tautām daudz ko mantojušas, un šis mantojums ar uzviju at-

svēra lielos cilvēku dzīvību un materiālo vērtību zaudējumus.
Krusta kari ieplūdināja toreiz kapitāliem nabadzīgajā Eiropā milzīgus

naudas līdzekļus. Svētais karš, kas bija sākts uz ticības naida pamatiem,

noveda pie ļoti rosīgiem tirdzniecības sakariem ar musulmaņu pasauli. Ei-

ropas tautām atvērās Āzijas mantu kambari, un viņās modās dziņa uzlabot

pašu zemes ražojumus, vairot viņu skaitu un izkopt savu industriju. Lau-

vas tiesu no šiem materiālajiem labumiem guva itāļi kā jau Vidus jūrās

tauta par exellence un ģeogrāfiski tuvāka austrumu pasaulei. Tāpēc arī

Itālija šai laikā kļūst par pirmo kultūras zemi Eiropā, par zemi, kur uz-

plaukst nevien rūpniecība un tirdzniecība, bet arī zinātnes, māksla un li-

terātūrā, par zemi, kur dzimst modernā rietumu pasaules kultūra.
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II. Vācu nostiprināšanās

Baltijā.

Krusta kariem Sirijā ir visas Eiropas pasākuma nokrāsa, bet viņu
augļus bauda galvenā kārtā franču bruņinieki un Itālijas pilsētas, krusta

kariem Baltija trūkst šī internacionāla noskaņojuma un tie faktiski ir Vācu

lautas pasākums, kura karogā gan ir rakstīta kristīgās ticības izplatīšana
bultu un igauņu zemēs, bet kura mērķis ir vēl nekristīto un arī kristīto kai-

miņu mantas un zemes nolaupīšana. Uzvarēto zemēs, kuras nostiprinās vācu

ordenis, viņš ieaicina muižnieku un zemnieku dēlus no visam Vācijas malām

un bagātīgu roku tiem atdāvina uzvarēto tīrumus. Vācu bruņinieku dēli gūst

muižas, kas atjemtas baltu un igauņu virsaišiem; ģeogrāfiskā ziņā izdevīgās
vietās sāk veidoties» vācu ieceļotāju dibinātas pilsētas; pa lielākai dajai viņas
ir dzimušas,vietās, kur jau līdz tam vietējās ciltis ir paradušas apmainīt sava

starpā ražojumus, vai arī uzturēt tirdzniecības sakarus ar Gotlandes un Skan-

dināvijas tirgotājiem. (Kā tādas, piem. varētu minēt Elbingu pie Nogatas.
kas celta apm. tai v ietā, kur reiz atradusies \ ulfstana minētā Trūzas pilsēta.)
Pēc iedzīvotāju agrākās dzimtenes mēs varētu dēvēt jaundibinātās vācu pil-
sētas Baltijā par Libekas un Brēmenes meitām, jo viss jauno pilsētu tirgoņu
un amatnieku vairākums ir nācis vai nu tieši no šīm pilsētām vai arī kāpis
kuģos viņu ostās, lai meklētu sev jaunu, dzimteni. —

Vācu muižnieki, tirgoņi un amatnieki XIII. g. s. pārplūdina Baltijas ze-

mes (Lietavu izjemot), bet vācu kolonistu vilnis, kas sācis jau agrāk velties

pāri slavu zemēm uz austrumu pusi, saplok, neaizsniedzis Latvijas robežas

Un apstājies pie Ņemanas krastiem. Zemaišu kaujas spīts un Lietavas liel-

valsts aiztur vācu kolonistus, bet zemnieku toreizējās bailes no bīstamā jū-
tas ceļa atjem viņiem iespēju nokļūt Latvijā.

rrūŠu ciltis noskalo vācu kolonistu plūdi; Prūsijas dienvidu daļā or-

denis nometina arī poju zemniekus, galvenā kārtā mazūrus, kas nākuši

meklēt
zem ordeņa dūres patvērumu no jukām, kas valda viņu dzimtenē (no

s'em polu kolonistiem cēlušies tagadējie Austrum-Prūsijas mazūri un Kulm-

zemes poli). Latvjus glābj no prūšu likteņa Lietavā un Baltijas jūras vēt-

rainie ūdeņi.

Krusta kari Baltijā sākas tai laikā, kad arī Palestīnas krusta karos

bija sākusi jemt virsroku tīri pasaulīga tendence — gūt laicīgu labumu uz

neticīgo rēķina. Vāci šai laikā jau sagrābuši savā varā Baltijas slavu ze-

mes līdz pašām Polijas robežām un „Drang nach Osten" ir pilnā sp"ekā.

Vislai rietumos vēl ir noturējusies neliela pomorāņu valsts, kuras valdinieks
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negrib maksāt meslus ne vāciem, ne poliem, nedz dāņiem. Ši valsts ir kā

aizsargvalnis, kas vēl šķiļ- baltu zemes no vāciem pakļautās territordjas. Vē-

lāk mēs redzam šis frakts valdinieku Svantepolku, kopā ar prūšu varoņiem,

zcīnām nāves cīņu pret vācu ordeni.

Baltu zeme vācu iebrukuma laikā.

Baltu zemes robežas pirms vācu iebrukuma ir citādākas, jo pati šis

territori jas platība tad ir divreiz lielāka, nekā pēc 700 gadiem, kad no baltu

tautu saimes ir palikuši tikai latvji un leiši. Prūšu pēdējas atliekas iz-

dzisušas XVII. g. s., bet varonīgie jatvingi gājuši bojā jau agrāk, cīnās pret

poliem. Galicijas un Volinijas krieviem un vācu ordeni: dažas no šis tautas

drumstalām liekas izkusušas leišu masa. kas dabūjusi XIII. g. S, lielu spēka

pieplūdumu ari no Zemgales uu Prūsijas. —

Ari toreizējai latvju zemei ir citādākas robežas, nekā tagadējai Latvi-

jas republikai. Dažos Valmieras apriņķa ziemeļu novados \el dzīvo saka-

lieŠU cilts igauņi: gandrīz viss Rīgas apriņķis un Valmieras apriņķa rietumu

daļa ir kārējiem radniecīgas lībiešu cilts vara: šai ciltij pieder ari daļa no

Rīgas jūras līča piekrastes novadiem Kurzemes krastā. — Visa pārējā ta-

gadējās Latvijas territorijā jau tad ir latvju apdzīvot», bet latvju un leišu

cilšu robežas atrodas vairāk uz dienvidiem: pie Zemgales ir piederējuši plaši

apgabali Lielupes pieteka- baseinā un visu pārējo Lielupes kreisā

krasta pieteku zemes, līdz pat šo upju sākumam. — Neskaidra joprojām ir

toreizējā latvju un zemaišu robeža Ventas baseina: turpretim Palanga un

Klaipēda ir veci Kursas novadi.

Tagadēja Latgale toreiz ir visa latvju varā un viņas vārdu nes arī

plaši Vidzemes apgabali; Vidzemes Ziemeļ-austrumu daļa ir apvienota [āla-

vas valsti, kuras valdinieki cenšas atvairīt Pliskavas sirotāju pulkus un ved

neoeidzamus karus ar igauņiem. Toreizējo latgali vel nav paspējusi sa-

kalt vienā valstī latvju valdinieka roka un viņas novadu ļaudis joprojām

klausa saviem pašu kungiem, kaut gan uz lielkungu tiesībām pretendē Kok-

nesē un Jersikā nostiprinājušies krievu kņazi, jādomā, zviedru vikingu pēc-

nācēji.

Augšku rzeme. izjemot viņas galējo dienvid-aUstrumu stūri, toreiz ir

sēļu cilts tiesa: ši cilts, bekas, ir turējusies vairāk leišu puse. varbūt meklē-

dama pie tiem atbalstu pret vikingiem un Polockas krieviem; Sēlija ir lei-

šiem atbalsta punkts viņu sirojumos uz l atgali un lībiešu un igauņu no-

vadiem. Vāci, nostiprinājušies pie Daugavas grīvas un virzīdamies gar šo

upi uz augšu (lai atjemtu krieviem viņu atbalstu punktus Latgalē), reizē

cenšas pakļaut sev arī Sēliju, kas apdraud lielā tirdzniecības ceļa flangu.

Lielupes baseins ir varonīgo zemgaļu tiesa, un šīs zemes auglīgos lau-

kus ar braša karotāju cilts, kuras jaunekļu un vīru rokas paradušas vadīt

ir arkla balstu, ir zobenu. No visām latvju ciltīm zemgali ir pirmie vācu

iebrukuma laikā aizgājuši vistālāk pa valsts veidošanās ceļu, un nosebojo-

ties šim iebrukumam par pāris gadu desmitiem, viņi jādomā būtu paspējuši

apvienot ap sevi arī citas kaimiņu ciltis (cik vērojams, no viņiem jau bijuši

atkarīgi dažu kuršu un lībiešu novadi). Vāci un topošā Lietavas valsts sa-

maļ Zemgali, kas nokļuvusi kā starp dzirnavu akmeņiem.
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Zemgalei toreiz pašai ir sava osta pie Lielupes grīvas, uz kuru brauc

gotlandiešu un vācu tirgotāju kuģi; šī upe toreiz ietecējuši Rīgas jūras līci

vairāk UZ dienvid-rietumiem, noskaldāma Daugavas ūdeņus. Kur īsti atra-

dušies t. s. /.emga le- vārti, pie Slokas vai ari vairāk 11/ austrumiem, vel nav

noskaidrots.

Zemgali no visam pusēm sedz stipru piļu gredzens, kura vidu atrodas

Viņas sirds Tērvete. No Lietavas puses Zemgali sedz Rakte (pie Žagares),
Sidrabene (pie Jāniškes) un citas. No austrumiem, no kuru puses gaidāmi
krievu sirotāji. Zemgali sarga Mežotne, bet Dobeles uzdevums ir vairīt bries-

mas, kas nāk no Kursas puses. Līdz ar pilīm šo varoņu zemi sedz. no va-

kariem un rītiem milzīgi priežu un ozolu sili. bet ziemeļos plešas lielais

Tīrejpurvs un viņa kaimiņš, kam tautas mute devusi Zaļa purva nosaukumu.

Abi toreiz, jādomā, bija vēl daudz staignāki. — Kā redzam. Zemgale bija ka

radīta tapt par patstāvīgu valsti, par centru, ap kuru būtu varējusi apvieno-

ties pārējā Latvija.

Ja ticēt ziņām, itkā pēc lielā brīvības kara beigām nz lietavu uz-

gājuši ap 100.000 zemgaļu, tad japiejem. ka iedzīvotāju skaits Lielupes ba-

seinā bija apm. tikpat liels kā tagad, jo aizgāja ne jau visi: dala palika arī

dzimtene, un daļa bija gājusi bojā vāciem postot Zemgali.

Zemgalei rietumos plešas Kursa, ari brašu jūras braucēju zeme. un

Zviedrijas un Dānijas krasti ir redzējuši kuršu kuģu zēģele-. Vai visa Kursa

bijusi vienota viena valstī, to grūti noskaidrot. Ordeņa chronisti min kādu

kuršu ķēniņu (cņnic) Lamekinu, kam. liekas, klausījuši plaši novadi. Viss
var būt, ka vāciem ienākot Latvija starp dažādiem Kursas novadiem jau ir

bijuša- zināmas valstiskas sakarības saites, varbūt tādas pat ka senajās
prūšu republikas, jo kurši ir kā tilts starp pārējām latvju ciltīm 1111 prūšiem;
tada gadījumā ķēniņš Lamekins varēja būt novadu vecāko velēts vadonis jel)
ukēņiņš" ar ierobežotu varu. —

Kuršu galvenās pilis ir Kuldīga, Dz.intcre, Vartaji. Kmbote. Aiz-

pute v. c. Arī viņu zemē, tāpat kā Zemgalē, pilis vairāk koncentrētas tais

malās, no kurām gaidāms ienaidnieks. Kuršiem ienaidnieki ir zviedru un

dāņu vikingi, kas paraduši kopš gadsimtiem iet sirot Baltijas piekrastēs (vie-
nu no šiem sirojumiem dzīvi tēlo vikings Lgils Skulagrimesons), un zemaiši,
kas, liekas, ir izspieduši kuršus no viņu agrākās dzimtenes: karot būs nā-

tnos arī ar lībiešiem, jo gar kuršu un lībiešu robežu mēs redzam Kursā ve-

Sl'bi piļu rindu. No dienvidaustrumiem, t. i. Zemgales puse-. Kursu toreiz

"edza milzīgie Skrundas meži, īsts sumbru un lāču mājoklis, kuram cauri

zināja rast ceļu tikai nelieli sirotāju pulciņi.

Toreizējās leišu zemes robežas apjem daudz plašākus apgabalus nekā

tagad. Visi novadi ap Viļņu un vēl tāļu no tas uz austrumiem ir leišu pie-

derums; leitiski runā arī ap Graudņu jeb Gardini, stipru pili, kas celta uz

jatv ingu robežas un vairākkārt kritusi krievu karapulku rokas. Lietavas

vecākā piisēta, liekas, ir Kērnava pie Nēris (Vilijas) upes: teika šo pilsētu
min kā celtu jau X. g. s. Stipras pilis ir arī Trāki, Ukmerģe jeb Vilkmerģe,

- pujal iča, Tauragine v. c.

Leiši šai laikā ir atradušies uz zemākas attīstības pakāpes, nekā citas

bultu tautas,, v ienīgi mežonīgos sumbru mediniekus, jatvingus, atskaitot. le-

mesls ir tas, ka leiši atradās nostu no Baltijas jūras un lielajiem Daugavas

tin Vislas tirdzniecības ceļiem un bija spiesti iztikt pašu zemes ražojumiem.
Bet Lietavā toreiz bija nepārredzams mūža mežs, kurā tikai izretini ozolu

silu un muklāju vietā redzēja zaļojam mazus tīrumus. Vēl XIV. un XV. g. s.
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daudzu Lietavas novadu iedzīvotāju nodarbošanās nav zemkopība, bet zveja,

medības un dravinieku gaitas. Lielo šļūdoņu atstātais mantojums — ezeri

un purvi ir l)ijis Lietavā toreiz nesamērojami plašāks, un muklāji un meži

ir sargājuši šo zemi pret ienaidnieku iebrukumiem labāk, nekā visi cilvēku

roku celtie cietokšņi. Ordeņa armijas brižiem tā iestiga šais purvainajos

mežos, ka nezināja ceļu uz priekšu, nedz atpakaļ. Lietavas valsts sāk vei-

doties jau XII. g. s., kad leiši, kas līdz tam parasti tikai atsituši baltkrievu

kņazu uzbrukumus, dodas kontruzbrukuinā un ar tik labiem panākumiem,
ka viņu rokās krīt daudzi Polockas valsts novadi un leišiem sāk maksāt

nodevas arī krievu kolonisti Ņemanas augštekas baseinā, kas apmetušies

kādreiz izkauto austrum-jatvingu zemēs jeb ..Melnkrievijā". Šī pati Meln-

ki ievija vēlāk top par Mindauga valsts centru un zemi, kur daudzi Prūsi jas

bēgļi rod sev jaunu dzimteni.

Lietavai rietumos, starp Kuršu jomu, Nemanu, Dubisu un Ventu pie-
šus Zemaite jeb Žamaite, zemgaļiem līdzīgas varoņu cilts dzimtene. Sprie-
žot pēc šo cilšu vārdu līdzības, starp abām ciltīm ir bijis daudz kopēja:
abas visilgāk turējušās pretim vācu ordenim un visvairāk ievijušas ozollapu
savos slavas vaiņagos. Zemaiši brīžiem vieni paši ir bijuši spiesti nest uz

saviem pleciem visu cīņas smagumu ar vācu ordeni un lielākajās briesmās

nav atslābuši viņu kaujas; Lietavas valdinieku pamesti vāCU varā. viņi ir

pratuši turēties šai varai preti vieni paši uz savu roku, devuši iespēju Lie-

tavai atpūsties, gūt jaunus spēkus un no jauna sākt karu ar ordeni. Vāci

savukārt ir kārojuši dabūt Zemaiti savā varā. nebēdādami ne par kādiem

upuriem: vāciem galīgi pakļautā Zemaite būtu dabīgs zemes tilts, kas vie-

notu Māras valsti ar ordeņa valsti Prūsijā. Zemaišu pretestība ordenim

glāba nevien Lietavu, bet glābusi arī latvjus un igauņus no prūšu likteņa.

Arī Zemaitē mēs redzam visu piļu vairumu koncentrētu rietumos, zie-

meļos un dienvidos, t. i. pret jūras pusi, no kuras nāca vikingu un pa daļai

arī kuršu uzbrukumi, un Nemanu, aiz kuras vēlāk sāka glūnēt krustnešu

pilis. — Atrazdamies pie Nemanas un citām upēm, kas tecēja Kuršu jomā vai

tieši uz Baltijas jūru (arī Nemana, pēc dažām ziņām, XIII. g. s. iztecējusi

jūrā pie Klaipēdas) zemaiši bija agrāk par leišiem stājušies tirdzniecības

sakaros ar rietumniekiem un tāpēc bija turīgāki un apgādāti labākiem iero-

čiem. Vēlāk, kad krusta karotāju celtās pilis aizsprosto zemaišiem izeju uz

jūru, ar šīs cilts labklājību sāk iet uz leju: tāpēc arī zemaišu varonībai un

neatlaidībai kara gaitās būs bijuši pa daļai par iemeslu oikonomiskas dabas

motīvi, t. i. vēlēšanās atgūt izeju uz jūru, lai Zemaite nebūtu spiesta no-

slāpt pati savos taukos.

Zemaite ilgi uzglabā savu neatkarību arī no Viļņas valdiniekiem un

galīgi apvienojas ar Lietavas valsti tikai XV. g. s., joprojām uzglabādama

dažas administrātīvās iekārtas īpatnības.

Ap pašu Ņemanas lejteku plešas Zaļava jeb Žalava, t. i. Zaļzeme, ku-

ras centrs atradies ap tag. Tilzīti; Zaļava ir tagadējās Klaipēdas apgabala
daļa līdz ar plašiem novadiem viņpus Nemanas un viņā, cik vērojams, mi-

tusi baltu cilts, kas bijusi vairāk rada leišiem un zemaišiem, nekā prūšiem,
kaut gan ordeņa ebronisti dēvē zaļaviešus par prūšu cilti. Zaļava vēl tagad
visumā pieskaitāma leišu etnogrāfiskai territorijai, kaut gan viņas dienvidu

daļa palikusi Austrum-Prūsijā.

Lietavai dienvidrietumos plešas mežiem un purviem bagātā bezbai-
līgo medinieku un brašo strēlnieku jatvingu zemev kuru dienvidu un dien-

vidaustrumu robežas ir ļoti grūti nosakāmas. Pie jatvingiem daži vēstur-
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nieki pieskaita ari Zudavas un Nadravas iemītniekus, kuru zemes tagad ie-

tilpst Austrum-Prūsijas territorijā. Pie jatvingu zemēm piederējusi ari

prāva tagadējās po]u apdzīvotās territorijas daļa un poļi visumā ir jatvingu
zemes mantinieki: robeža starp jatvingiem un Leišiem, liekas, meklējama
lielo Augustavas mežu rajonā. — Vācu iebrukuma laikā jatvingu varu vi-

sumā jau lauzuši poļu un krievu kāja pulki, un šīs tautas liela daļa iznī-

cināta karos vai aizvesta verdzībā. Vēlāk jatvingu rietumu novadus kolo-

nizē po[i (austrumu novadus jau agrāk iejēmuši krievu kolonisti). Brīvi

joprojām ir tikai jatvingu novadi ap Bebrupi un Nāravas augšteku (Belo-
vežas gārša) un viņu iemītniekus mēs redzam dzīvi piedalāmies lielajā baltu

brīvības karā, ko vada Mindauga roka. — Pec šī liela politiķa un kara va-

doņa nāves un viņa valsts sabrukuma jātvingi paliek likteņa ziņā un Gali-

Pērkoņtēva tēls.

Uz tēla iegrieztas senās baltu rakstu zimes, kas atšifrējumā skan — uz ķermeņa: Perkun
tevaiti nedusmi uze man. Uz galvas : Perkunaiti. (Tēls glabājas Jaunbrandenburgasmu-

zejā, atrasts Hetrā, bet rakstu zimes visi pētnieki atzīst par prūsiskām.)

cijas krievu, poļu un vācu bruņinieku ielenkti gandrīz no visam pusēm, iet

bojā kaujās kā īsti varoņi.

Zeme starp Vislu, Kuršu jomu un tagadējiem Mazinu ezeriem toreiz

atrodas prūšu varā un daļas deviņas maza- valstīs, no kurām Kulmzeme un

Lubava jau liekas ir zaudējušas savu neatkarību, pa pusei kristītas un poļu

kolonistu apdzīvotas. Pārējās joprojām ir brīvas un viņu cilšu bojā iešana

pieder pie asiņainākām un reizē varonīgākām lapas pusēm baltu tautu vē-

sturē.
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Kulturālākā un bagātākā no visām prūšu ciltīm ir zami jez zemieši.

Zamzemes (īstus Dzintarzeraes) iemītnieki; viņiem ir lepna aristokrātija un

plaši tirdzniecības sakari ar dāņu un Baltijas slavu pilsētām. Zamzemes rie-

tumos atradies arī tāļu izslavēts dievu kulta centrs, un kaimiņu novadu

lemītniekiem bijis uzdots visiem spēkiem aizstāvēt viņa svotbirzis.

/ainu kaimiņi dienvidos ir nātaUgieŠi, aiz kuriem, gar prūšu .jomu

seko viena otrai trīfi valstis: Vārmija, Pagezanu un Pamezana. Pēdēja atro-

das tieši blakus Vislai un. cik vērojams, starp viņu un kaimiņiem pomo-

rāniem ir pastāvējuši zināmi sakari, kas atstājuši iespaidu arī abu cilšu

valodā un ticējuihos.

\ isas trīs minētas prūšu ciltis ir lieli karotāji, ko liecina viņu nāves

cīņas pret ordeni; Pamezaniju no Kulmzemes šķīrusi Osas upe un milzīgs

mūža mežš, kura sava laika gājušas boja vairākas poļu armijas.

Nātangai dienvidos atrodas Bārtava jeb Bārta un aiz tās Galinde,

mežiem, ezeriem un purviem bagāta zeme un ļoti vecas baltu cilts dzimtene,

ko min līdz ar viņas austrumu kaimiņiem zudaviešiem jau senais Ptoleinajs.

Cik vērojams, prūši ir bijuši nevien attīstītāki, neka pārējās baltu

ciltis (zemgaļus atskaitot), bet arī ar vairāk izkoptiem ticējumiem. Simona

Grunava un citu chronistu nostāsti par teokratisku valsts iekārtu pie prū-

šiem, viņa dievu lielo saimi un plašu priesteru kaitu ar dažādām viņas pa-

kāpēm, kas atgādina katoļu māku ordeņus (citas cli ronikas min tikai Po-

trimpa un kara dieva Kurko vārdus), liekas gan stipri pārspīlēti un radīti

nospriežot, ja nu reiz katoļiem ir savi mūki, plašs rituāls un

pāvests, tad tādam pat lietam jābāl ari pie pagāniem. Tomēr aiz šiem no-

stāstiem slēpjas sava daļa patiesības, kaut gan dzejnieku cildinātais stāsts,

ka kaut kur Prūsijā (Nadravas tiesa) dzīvojis krīvu krīvs, kam baltu ciltis

klausījušas tāpat, kā katoliska Eiropa Romas pāvestam, būs gan tikai (hro-

nista mūka fantāzijas dzemdināti. Tomēr pašu krivu eksistenci apstip-
rina ari ticamākie (hronisti, piem. DusburgS, un mēs zinām, ka teokratiska

valsts forma sastopama pie daudzām tautām un. varbūt, pat uzskatāma par

tādu, ko sava laika pārdzīvojušas visas tautas, atrazdamās vaI sts tapšanas

stadijā. Krīvus (Grive) min arī chronisti. un ari zigenotu vardu min kāds

XIII. g. s. dokuments.

Vācu vēsturnieki mēdz skatīties uz baltiem XII. un XIII. g. s. kā me-

žoņiem, kuriem tie nesuši augstāku kultūru un augstāku reliģiju (kā vidu-

tāja maksu par to atjemdami baltiem viņu zemi un neatkarību). Jaunākie

archaioloģiskie pētījumi (te lieli nopelni prof. Francim Balodim) liecina pa-

visam ko citu. Baltu kultūra šai laikā jau atradusies uz augstas attīstības

pakāpe- un iespaidojusi pat kaimiņu tautas. Baltiem ir bijusi īpatnēja tau-

tas māksla un savas rakstu zīmes. Viņu ciltis vācu iebrukumu laikā jau ir

sākušas organizēties valstīs, kurās sākumā visa vara pieder novadu ve-

cāko sapulcēm un valsts galva ir tikai kara vadonis un vecāko sapulces lē-

mumu izpildītājs. Uz šīs attīstības pakāpes vāci sastop gandrīz visas baltu

ciltis. Tāļāku attīstības ceļu iet Lietavas valsts, kur Mindaugs lauž novadu

vecāko tieksmes uzglabāt veco vājību un sakaļ Lietavu stiprā valstī: pēc

Mindauga nāves šī valsts uz laiku gan sabrūk, bet vienības ideja jau lai-

dusi tautā dziļas saknes un briesmas no vāciem ir tik lielas, ka Mindauga

darbam dabīgi rodas turpinātāji, starp kuriem slavenākais ir Ģedimins, Lie-

tavas valsts dibinātājs un Jagailoņu dinastijas ciltstēvs.

Vienīgie ziņu avoti par latvju ciltīm šai laika mums ir divas cliro-

nikas: pirmo no tām sarakstījis kāds mūks, kas dēvējas par Henricus dc
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Lettis un pēc vēsturnieku (lomam bijis latviešu dzimuma. Otra ir rakstīta

dzejā, tā ir t. s. rīmju ehronika, ko sarakstījis kāds nezināms vācu ordeņa

brālis, acīmredzot, daudzu kauju dalībnieks. Latvju Indriķa ehronika aptver
\ll. g. s. pirmo ceturksni: fīlhju jeb t. s. Alnpekes ehronika stāsta galvena

kārtā par krustnešu cīņām ar zemgaļiem, leišiem un kuršiem un īsuma pie-

min arī Indriķa chronikā aprakstītos notikumus. Prūsijas iekarošanu tēlo

šī ordeņa chronists DusburgS; kas dzīvojis XIV. g. s. un kuram bijuši pie-

ejami vācu ordeņa arehīvj. Dusburga raksti izmantoti kā materiāls, t. s.

Jarošina chronikai. kas ari rakstīta dzejā. Par prūšu brīvības kariem, ticē-

jumiem, valšķu iekārtu un tradīcijām plaši stāsta divi XVI. g. s. vēstur-

nieki. SimonS (Sīmanis) Grunavs un I.ukāss Dāvids, bet neviens no tiem.

protams, nav bijis krusta karu aculiecinieks un viņu laikā prūši jau at-

rodas izmiršanas priekšvakara: cerēdami restaurēt pec viņiem pieejamām

drumstalām seno prūšu ticējumus un valstisko iekārtu, abi chronisti, sevišķi

pirmais, ir ļāvuši vietām plašu vaļu fantāzijai un tāpēc uz viņu nostāstiem

visai nevar paļauties. Interesantas ziņas, cik vērojams, bijušas rodamas

pirmā Prūsijas bīskapa Christiana clironika. ko min viņa jaunākie kollē-

gas. — Šī ehronika tomēr nav uzglabājusies, kaut gan viss var būt. ka kāris

viņas noraksts glabājas Vatikāna milzīgo areliivu kambaros.

Par kariem ar jatvingiem un leišiem stāsta poļu un krievu clironikas,

bet par Lietavas varoņu laikmetu plaši raksta vairāki vēlāku gadsimtu vē-

sturnieki (Kojalovičs v. c). Ari viņi stāsti par leišu ticējumiem, bet šiem

nostāstiem jāveltī vairāk uzticības, jo vecā baltu ticība Lietavā vēl līdz pat

XIV. g. s. beigām vēl ir valsts reliģija, bet zemaišus galīgi kristī tikai XV. g. s.

pirmajā Ceturksnī. GīņāS pret ordeni un kaimiņu tautām leišus un zemai-

šus turēja kopā viņu tēvu ticība, un ja krusta karotāji rādīja daudz fanā-

tisma no savas puses, tad arī leiši nepalika viņiem parādā. —
Vecā ticība

leišiem aizpildīja nacionālās idejas vietu, saturēja kopā tautu, un dabīgi, ka

veco dievu kults Lietavā pirms viņa oficiālās likvidēšanas bija paguvis pie-
jemt diezgan noteiktas formas, tāpat, ka tautas masu jēdzieni par atsevišķām

dievībām un priesteru kastas iekšējā iekārta.

latvju Indriķis uu rīmju (hronikas autOrs neko nestāsta par musu

senču reliģiju un ticējumiem, un abi neiedziļinās arī senču valšķu organizā-
cijas detaļās, tikai pieminēdami, ka latvju ciltīm esot rrfeliores (labiēši, ba-

jāri), principes (pirmie, virsaiši). Virsaišiem, cik vērojams, ir bijušas arī t, s.

kara draudzes,
resp. kareivju pulciņi, kas ar tiem kopā uzturas v iņu pilis

un pavada viņus kaujā. Virsaišu, 1. i. atsevišķo novadu kungu varu. liekas,

ir ierobežojušas tautas sapulces, kurās piedalījušies lielģimeņu vecākie. Vi-

sumā te tomēr jāizpalīdzas tikai ar minējumiem; jāpielaiž, kā arī latvju
ciltīs eksistējusi iekārta, līdzīga tās vai citas indoeiropiešu cilts iekārtai uz

līdzīgas attīstības pakāpes. —
Chronists starp citu atzīmē, ka latvji (latgali)

dzīvojot viensētās, kas izkaisītas mežos, viņu sievietēm esot „savāds tērps"
un tās protot jāt tikpat braši kā viņu tēvi. Rīmju ebronikas autors, kā jau
kareivis, piegriež vairāk vērības vācu pretinieku — zemgaļu, kuršu, leišu un

'gauņu kaujas spējām, atzīmē viņu drosmi, raksta, ka dažiem no tiem bi-

jušas bruņu cepures, sudraba izrotājumiem, viņu ieročus (ķeijas jeb meta-

mās vāles, šķēpus, bultas, zobenus, vairogus) un žiglumu, steidzot gara gaitās:

atzinības vārdus vietām izpelnās arī vācu sabiedrotie — latvji (latgali) un

lībieši. Kuršiem un zamiem bijušas arī diezgan lielas flotes, kurās tie iz-

darījuši kara braucienus (kuršu uzbrukums Rīgai, zarnu flotes ekspedīcija

pret Klaipēdu v. t. t.). Sevišķi bīstami pīrāti ir bijuši kuršu kaimiņi —
sām-
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salieši, tai laikā attīstītākā igauņu cilts, kas tagad kultūras ziņā palikusi

pārējām tāļu iepakaļus. — Pret sāmsaliešiem vēršas viss krusta karotāju

niknums un viņu nomākšanai „Māras valsts" dibinātājs bīskaps Alberts pie-

griež sevišķu vērību, jo sāmsaliešu flote nemitīgi apdraud Rīgas sakarus ar

Vāciju, no kurienes nāk vietējo cilšu nomākšanai vajadzīgais dzīvais (krusta

karotāji) un nedzīvais (ieroči) kara materiāls.

Kā jau minējām, vairāk ir ziņu par prūšiem un leišiem, no kurām

dažas tomēr apšaubāmas (piem., nostāsts par krīvu krīva lielo varu pār vi-

sām baltu ciltīm, Vidvuta teika v. c).

Cik vērojams no dažām ziņām, pie prūšiem ir bijusi sastopama arī

daudzsievība, kaut gan, jādomā, vienīgi starp bajāriem un virsaišiem, kā

jau turīgākiem. Kāds virsaitis esot pat sacēlis kaimiņu novadu tautas bra-

ļus dumpī pret vācu ordeni tikai tāpēc, ka viņam, kā jau kristītam, vācu ga-

rīdznieki neatļāvuši jemt otru sievu, jo veca vēl bijusi starp dzīvajiem.

Ģimenes galva ir bijis neierobežots kungs par sievu un bērnu dzīvībām; ir

zinas, kuru pareizību grūti pārbaudīt, ka pie prūšiem bijusi diezgan pa-

rasta lieta jaunpiedzimušo meiteņu nogalināšana, jo tās esot uzskatītas par

ģimenei nevēlamu nastu. Ziņa apšaubāma jau tāpēc, ka tie paši avoti aiz-

rāda, ka Prūsijā sievas pirktas par naudu un tā tad meitenes piedzimšana

solīja nākotnē viņas tēvam zināmu iejēmumu; ļoti var būt, ka stāsts par

meiteņu nogalināšanu ir tikai viena no daudzajām tenkām, kādas parasti

mēdz stāstīt vairāk civilizētas tautas pār ciltīm, kas dzīvo tāļu no tām un

atrodas uz citas attīstības pakāpes.

Interesants ir t. s. Hennebergera chronikas (sarakstīta XVI. g. s.) no-

stāsts pat senprūšu karogu un viņā ievietptais šī karoga zīmējums. Karo-

gus min arī chronisti, kas stāsta par latvju cilti, atzīmēdami piem. Cēsu

latviešu karogu, kas esot bijis sarkan-balts (kā zināms, uz šī nostāsta pa-

mata ir darināts arī tagadējās Latvijas republikas karogs: Cēsu novada

latvju milicijas karogs tādā kārtā kļuvis pēc 700. g. par visas Latvijas ka-

rogu). Senprūšu karogs, par kuru stāsta minētais vācu chronists, esot bijis

darināts no baltas drēbes. — Arī leišu tagadējas valsts karogs ir atveidots

pēc veciem paraugiem, tāpat kā Lietavas ģerbonis. Šai lietā Lietavas re-

publikas stāvoklis ir bijis daudz vieglāks, jo v isu to viņai jau bija atstājuši

sena dižkunigaikšķu bietava.

Balti šai laikā jau cītīgi nodarbojušies ar zemkopību un lopkopību,
atskaitot varbūt, pa daļai tās ciltis, kas dzīvoja vairāk nost no jūras krasta,

k ;! piem. Augštotes leiši un jatviņgi. Lopkopība ir bijusi tikpat plaši izpla-
tīta ka zemkopība, un chronisti, aprakstīdami vācu sirojumus baltu zemēs,

blakus sagūstītām pagānu sievām, bērniem un citam kara laupījumam, min

arī lopu barus, ko dzinuši sev līdz uzvarētāji. — Ļoti svarīgs eksistences lī-

dzekļu iegūšanas avots ir bijusi dravniecība un tā skaitījusies tik ienesīga,
kā piem.. zināmo strīdu starp Cēsu bruņiniekiem un latvjiem izšķir tādā

kārtā, ka viena puse dabon strīdīgos tīrumus, bet otra patur bišu stropus.

L'ravniecības nozīme un viņas piekopēju prāvie iejēmumi izskaidrojas ar

medus un vaska lielo lomu toreizējā Eiropas tirgū: medu ļoti plašos ap-

mēros izlietoja pazīstamā senlaiku dzēriena medus jeb miestiņa darīšanai,

bet vasku lielā vairumā patērēja katoļu baznīcas dievkalpojumos; arī dzī-

vokļu apgaismošana vaska svecēm bija izplatīta visā Eiropā. Kā redzam,

dravniecība vidus laikos deva tādas izejvielas, kuru lomu tagad aizpilda

kartupeļi un priekš vairākiem gadu desmitiem aizpildīja petroleja. Tāpēc

art kļūst skaidra šīs pirmatnējās biškopības lielā nozīme un arī tas, ka
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Rīgas tirgotāji līdz ar viņu pilsētas bīskapu vairākkārt nostājas leišu pusē,
aizrādīdami, ka ordenim, kas neļaujot viņiem tirgoties ar pagāniem, rūpot

nevis kristīgās ticības, bet savas varas izplatīšana. — Dravniecība spēlē lielu

lomu arī paša ordeņa iejēmumos un dravu nodevas ii' devušas lielas sum-

mas viņa kasei. Lielus iejēmumus no dravām guvuši arī Lietavas dižkuni-

gaikšķi.

Svarīgi eksistences līdzekļu avoti ir senajām baltu ciltīm ari mednie-

cība un zvejniecība, no kurām pēdējā spēlē lielu lomu jūrmalas novados (ag-
rāk Baltijas jūrā lielā vairumā ķertas arī siļķes, kuras galīgi atstāj mūsu jūru
tikai Vidus laiku beigās) un ezeriem bagātajās galindu, /udaviešu un Aug-

stotes leišu zemēs. Vispār, ezeru šai laikā baltu zemē ir daudz vairāk, neka

vagad un daudziem no tagadējiem toreiz ir bijuši daudz lielāki apmēri: iz-

zudušo ezeru vietā ar laiku izveidojušies purvi, purvi palikuši par pļavām,
un zemei izžūstot vēl vairāk

(
tagad zaļo tīrumi tais vietās, kur priekš

750 gadiem baltoja kuģu zēģeles.

Daudzie ezeri, milzīgie purvi un plašie mūža meži viss tas jeints

kopā. piegādāja upēm lielākus ūdens krājumus nekā tagad un daudzas

tagad niecīgas upes ir toreiz kuģojamas un der kā svarīgi tirdzniecības

cdi zemes iekšienē, piem. Sventa, Danga v. c. Dažas no šīm upēm ir

tagad galīgi izzudušas vai pārvērtušās par niecīgiem strautiņiem.

Medniecība no laiku gala ir skaitījusies par cildenu nodarbošanos

un arī mūsu tautas dziesmas min bajārus par excellence kā sumbru un

briežu mediniekus. Šo stalto ragaiņu pilni ir bijuši viņos tālajos laikos

visi meži starp Daugavu, Vislu un Bugu, sevišķi bagāti sumbriem skaitī-

jušies Lietavas meži un galvenā kārtā jatvingu zemes sili, par kuru vare-

nību vēl priekš pasaules ka;a sniedza diezgan spilgttu ainu lielā Belo-

vežas gārša, šis pēdējais sumbru patvērums Baltijas jūras baseinā. —

Sumbru un citu medījamu dzīvnieku un zvēru Lietavas mežos bijis tik-

daudz, ka dižkunigaikšķi (to starpā arī lielais Vitauts), gatavodamies kara

gaitām, parasti likuši pirms tām sarīkot plašas medības, lai apgādātu kara-

vīrus pārtikas krājumiem.

Lielus iejēmumus baltu ciltīm un vēlāk viņu kakla kungiem dod

arī kažokādu zvēri: caunas, lūši, bebri un citi. Lūša kažokus min mūsu

tautas dziesmas, un sevišķi lielā cieņā tie bijuši pie leišu bajāriem. Tās

pašas tautas dziesmas daudzina arī caunādas cepures. Bebru apdzīvo-
tos rajonus vācu ordenis liek rūpīgi apsargāt, un piešķirdams vācu kolo-

nistiem un jaunceltām pilsētām zemes gabalus, patur pats sev bebru medī-

šanas tiesības. Bebris senlaikos milzīgā vairumā mājojis Daugavā un gar

viņas krastiem, un vecos rakstos sastopamas ziņas par plūdiem Rīgā, kuru

īstie vaininieki esot bijuši bebri, saviem dambjiem aizsprostodami pat

upes gultni (?).

Nepārredzami lieli tāpat būs bijuši arī putnu bari, kam purvi, meži,

muklāji un ezeri deva pārtiku un patvērumu. Mums tagad grūti iedomā-

ties viņu laiku dabas varenību. — No Alūksnes līdz Tornai un Brestei šalca

viens vienīgs mūža mežs, kurā kā retas saliņas bija izkaisīti baltu cilšu

nelielie tīrumi — lielāki klajumi būs bijuši sastopami vienīgi Zemgalē un

apdzīvotākās prūšu valstīs, Zamzemē un Nātangā. Visa pārējā senču zeme

ii" bijusi viņos tāļajos laikos kā zaļš' lapu un skuju okeāns; tagad mūsu

mežos ir pārsvarā skuju koki; toreiz jūdzēm plaši stiepās ozolu un liepu

meži, kurus vēlāk izskauda līdumnieka cirvis, meklēdams tīrumiem labāko

zemi, un tādā auga šie sentēvu laiku milzeņi.
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Pat atmosfairas speķi senatnē likās varenāki neka tagad. Vētrām un

viesuļiem, kas gāja pāri zaļajam okeānam, locīdami simtgadēju koku ga-

lotnes un ļaudami ara ar \isam sakneni, bija varenāks spars, spēcīgākas

bija lietus gāzes un niknāki negaisi. Cilvēkam, kas mājo šī mūža meža

vidu. šķiet pērkoni, kas dragā koku milzeņus, un viesulis, kas izgāž silus,

ka dievu varenības pierādījums, un tapec ari Pērkonu tur liela goda visas

baltu ciltis. Viņu uzskata par \arenaku. neka gaišo un priecīgo Trimpu,

jaunības un druvu dievu. \ isas auglības tēvu un cilvēku labvēli, kam vārpu

vaiņags ap galvu un kuram veltīti svētie zalkši. Vienīgi Jods. kas. liekas, ir

bijis sisu postošo dabas speķu dievs un identificējams ar prūšu Pikolu,

būs licies mūsu sentēviem varenībā tuvu Pērkonam.

Karstāka, šķiet, bijusi ari saules tveice un bargāks ziemas sals.

Vispār Baltijas un \ isas ZiemebKiropas klimats pēdējos gadsimtos ir mai-

nījies uz slikto pusi: ziemas palikušas siltākas, bet vasaras gaisam nav

agrāko gadsimtu karstuma un līdz ar to trūkst ta brīnišķīga audzelības

speķa, kas lika zaļot jatvingu mežos lielākajiem ozoliem, kādi Eiropā bijuši

sastopami, un briedināja krustnešu ierīkotajos dārzos Prūsija un \ba\as

/eja vīnogas. Musu pasaules daļas klimats vispār paliek \ēsaks un sācis

mainīties uz ļauno pusi jau ap 900. g. pēc Kristus. (lespējams, ka mēs

dzīvojam vienā no interglaciālajiem periodiem un ka pēc gadu tūkstošiem

sāksies jauns ledus laikmets.)

baltu ciltis š.ii laika neesot bijis neviena nabaga: chronisti. stāstī-

dami par senprūšu viesmīlību, atzīme, ka turīgākie gādājuši par trūcīgā-

kiem Cilts brāļiem: zaglim, kas varējis pieradīt, ka viņš zadzis lai pacie-

nātu izsalkušu, atlaists sods. Turīgākie, ka jau minējām, 00 visiem bal-

tiem ir bijuši zami un viņu kaimiņi: natangieši. vārmieši. pagczaņi un

pumezaņi, un starp latvjiem zemgaļi. Zelts, cik vērojams, bijis pazīstams

ne visām ciltīm, bet sudrabs toties bijis cieņa un spēlējis maiņas vērtības

lomu. Jau uzskaitīto pilīšu cilšu turībai par pamatu, jādomā, būs bijis

viņu izdevīgais st ;i \oklis pie juras krasta. Zemgales turības pamatā būs

bijusi viņu zemes audzelība, kas na\ izzudusi ari \ēl tagad.

Pirmie vācu kuģi. pēc chronista Indriķa ziņām, iebraukuši Daugavā

1158. g. lespējams, ka tas ir patiesība, bet v isbiešiem, kā jau vikingu pēc-

nācējiem. Daugava ka svarīgs tirdzniecības ceļš būs pazīstama jau daudz

agrāk. Šis ceļš arī toreiz bija pats taisnākais un parocīgākais no Baltijas

jūras uz Dņepras baseina zemēm. Tāpēc arī Daugavas krasti senos laikos

bieži redzējuši zviedru sirotāju laivas un vanagu spārniem rotātās vikingu

cepures. Vēlāk šo svarīgo ceļu cenšas sagrābt savā varā Polockas kņazi,

seno vikingu pēcnācēji, un šī paša ceļa dēļ vēlāk tik sīvi cīnās vāci: arī

leiši, izdzirduši, ka ordenis cēlis augšpus Daugavpils veco Dinaburgu, sū-

dzas, ka „šī pils esot celta viņiem pašā sirdī"; šī žēlošanās kļūst sapro-

tama, atceroties svarīgo lomu. ko Daugava kopš senlaikiem ir spēlējusi kā

tirdzniecības ceļš, no kura vācu ordenis centās nošķirt Augstotes leišus,

lai ruinētu viņu materiālo labklājību un līdz ar to arī cīņas spēkus.

Pirmā vācu mītne, pēc Indriķa ziņām, meklējama Ikšķilē, varbūt

taisni tāpēc, ka tagadējā Rīga un Daugavgrīvas rajons, kas atradās pārāk
tuvu pie jūras, bija viegli sasniedzami laupītāju sāmsaliešu un kuršu flo-

tēm un tāpēc nebija visai drošs punkts tirdzniecības faktorijas ierīkošanai.

Vācu parādīšanās tagadējā Latvijā sakrīt ar vācu pilsētu uzplaukumu

iekarotajās slavu zemēs, kas izveido Baltijas jūras dienvidu piekrasti.
XII. gadu simtenis ir reizē Hanzas dzimšanas laiks, un jaunās vācu pilsētas.
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strauji uzplaukdamas, ar apbrīnojamu neatlaidību meklē faunus tirgus,
dibina faktorijas visas Baltijas jūras malās un vēlāk sāk spēlēt tik varenu

lomu., ka sis tirgotāju savienības priekša lokās Dānijas un Zviedrijas ķēniņi.

Zobenbrāļu ordenis.

Drīz pēc Ikšķiles kolonijas nodibināšanas Vidzemē ierodas muks Viein-
havds, ko dzinusi šurp alka sludināt lībiešu pagāniem kristīgo ticību. Vi-
ņam ./dodas kristu die/gan prāvu pulku lībiešu, un atgriezto skaita ir ar.

arsaitis Kaupo. kas no paša sākumā nostājies vācu pusē: jādomā, vinu uz
to pamudinājis naids ar kaimiņiem. Kaupo vēlāk dodas ~/ Romu, kur pā-
vests to pieņem audience un bagātīgi apdāvina. Kaupo paliek vēl dedzī-
gāks vācu lietu aizstāvis Vidzemē, palīdz tiem apkarot paša tautiešus, iet

bruņiniekiem līdzi kara pret igauņiem un mirst no kaujā dabūta ievaino-
juma. (Par Kaupo pēcnācējiem skaitās firsti Līveni.) Ari Meinhards ap-
meklē Romu. Viņu iesvēti par pirmo Livonijas (lībiešu zemes) bīskapu.

Meinhai'ds mirst 1196. g., bet viņa pēcnācējs Bertolds. ko steigšus

sūtījis šurpu Bremenes archibīskaps, lai pakļautu Livonijas bīskapiju savai

Brchidiēcēzēi un līdz ar to vairotu savus iejēmumus, sanāk naida ar lībie-

šiem, kas sak nojaust briesmas brīvībai: I l()s. g. izceļas bruņota sadursme,

kura Bertolds krīt. lībieša Imanta Šķēpa ķerts. (Imantu dzejnieki gluži

nedibināti padarījuši par latvju tautas varoni.)

Konflikts starp lībiešiem un vāciem plešas plašumā: pirmie taisās

triekt pie joda aizjūras svešiniekus: otrie sāk apzināties savus spēkus un

taisās padarīt iedzimtos par saviem apakšniekiem. Par trešo Livonijas
bīskapu paliek Alberts no Apeldernas, Faktiskais ..sv. Māras valsts" dibi-

nātājs, liela vēriena valsts vīrs, kura spējas nevar neatzīt arī niknākie viņa

ienaidnieki: viņa laikā latvju un igauņu zemes (kuršus un zemgaļus at-

skaitot) ar vācu un latvju ieročiem apvieno vienā valstī zem Romas pāvesta

protektorāta; viņa ir teokratiska valsts, kura iedzimtie joprojām bauda

visas cilvēka tiesības, ja vien viņi ir piejēmuši kristīgo ticību un pie tas

turas: tikai Vēlāk, piejemoties speķa Alberta dibinātam zobenbrāļu ordenim

UZ bīskapu rēķina, sak palikt ļaunāks ari latvju un igauņu stāvoklis. Zem-

gali un Kursu ordenis jau veic bez tiešas archibīskapa s\etilias. pats uz

savu roku, kopā ar saviem sabiedrotiem un pakļauto igauņu kontingentiem,

tāpēc arī šo zemju lielākā daļa jau no iekarošanas sākuma pieder vācu or-

denim, kaut gan pēc vienošanās bīskapa Alberta ordenis skaitījās padots

tieši Rīgas bīskapam (ordenim pienācās trešdaļa no kara laupījuma un

iedzimto zemēm).

Rīgas dibināšanas gads ir 1201. Pilsētas vārds atvasināts no Rīdziņas

upītes, kas tagad aizbērta. Domā, ka pilsēta celta blakus vecai lībiešu no-

metnei, kas atradusies Esplanādes rajonā (priekš nepilna gadsimta blakus

f splanādei, starp šo laukumu un Strēlniekdārzu atradās augsts kalns, kas

tagad norakts. §0 kalnu daži vēsturnieki uzskata par pirmsvācu Rīgas

veco pilskalnu).

Pilsēta ātri uzplaukst, iedzīvotāju skaits vairojas, un vairojas arī vi-

oas bīskapa vara. Lai gūtu jaunajai bīskapa valstij bruņotu spēku, Al-

berts ar pāvesta ziņu un svētību dibina jau minēto zobeņbrālu jeb «Kristus
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karavīru" ordeni (Gladiferi, fratres militiae Christi), kura uzdevums apku-

ļot vietējos pagānus un ieročiem kalpot Rīgas bīskapam, par kura apakš-

niekiem tie skaitās. Ordeni dibina 1202. g. Tajā iestājas visādi dēku un

laupījuma meklētāji, salašņas no visām Vācijas malām, pat tiesu meklēti

ļaundari; zobenbrāļu slava Vācijā un kaimiņu zemēs ir bijusi tik slikta, ka

pat vācu ordenis, kura reputācija arī nav visai spoža, ilgi vilcinās apvie-

noties ar Saules kaujā gandrīz iznīcināto zobenbrāļu ordeni un dara to

tikai uz pāvesta uzstāšanos. '

Zobenbrāļi ir pa lielākai daļai cilvēki ar tumšu pagātni, bet kauties

viņi prot kā jau cilvēki, kam nav ko zaudēt. Par viņu pirmo vadoni ievēl

Virmo, kas strādā ar bīskapu roku rokā. Abi aicina no Vācijas talkā krusta

karotājus, jo pēc tā laika rietumeiropiešu pārliecības — kaut un slepkavot

cilvēkus tikai tāpēc, ka viņi vēl netic kristīgo Dievam, ir debesīm patīkams

darbs un viņa veicējs var cerēt, ka tiks paradīzē, cik liels neģēlis tas arī

nebūtu bijis zemes virsū.

Krusta karotāju pulks sākumā nav nekāds lielais un arī pašu zoben-

brāļu (oficiālais tērps: balts mētelis ar sarkanu krustu un zvaigzni) ir par

maz, lai tie tiktu galā ar lielajiem Alberta plāniem. Bet bīskaps izrādās

par veiklu politiķi un lieliski prot izmantot sevis labā tā laika politisko

konjunktūru Rīgas jūras līča baseina zemēs. Šī konjunktūra ir tāda, ka

vāci sākumā liekas latvjiem-latgaļiem kā kara draugi un sabiedrotie: pašu

latvju zemei vēl nedraud briesmas, jo vāci ir ieperinājušies Lībijā, un

lībieši ir veci latvju ienaidnieki. Vēl bīstamāki ienaidnieki latvjiem šai

laikā ir igauņi, krievi un leiši, kas iet laupīt latvju zemi, vieni no ziemeļiem,
otri no rītiem, trešie no dienvidiem. Vāci solās nākt latvjiem talkā pret

igauņiem un palīdzēt tiem aizdzīt krievu mēslotājus, kas "gar Daugavu un

no Pliskavas puses rēgulāri spiežas iekšā Latgalē un Tālavā. Vispār krievi

šai laikā ir spēlējuši Latvijas austrumu daļā diezgan ievērojamu lomu un

viņi, nevis vāci ir pirmie nesuši latvjiem kristīgo ticību, kā to liecina no

krievu valodas patapinātie jēdzieni un nosaukumi, kam sakars ar dievkal-

pojuma rituālu. Pliskavas krievi pirms vācu ierašanās sevišķi bieži mēdz

apstaigāt Alūksnes apkaimi, un viņiem maksā meslus arī Tālavas valdinieki.

Polockieši savukārt iet sirot gar Daugavu uz leju līdz pat Lībijai, un kā

atbalsta punkti viņiem te ir Jersikas un Kokneses pilis. (Krievu chronikas

stāsta, ka polockieši mēģinājuši iet karot arī Zemgales tiesā, bet zemgali

tos sajēmuši pa godam un 1106. g. apkāvuši 7000 krievu sirotāju).

Vāci sola latvjiem palīdzību pret ienaidniekiem, kas glūn trijās de-

besu pusēs un rēgulāri nāk dedzināt un laupīt viņu sētās; vāci sola lat-

vjiem arī daļu no kara laupījuma, aicina latvju bajārus atriebt igauņiem,
krieviem un leišiem visas pārestības. Latvji paklausa šim aicinājumam.
Viņi paliek par uzticamiem vācu sabiedrotiem un šo draudzību sākumā

tikai retumis traucē nesaskaņas ar zobenbrāļiem, kas jau sāk rādīt savu

īsto vilka dabu. Bīskapam tomēr izdodas novērst latvju atkrišanu en gros.

Viņiem, taisnību sakot, nav vaļas domāt par ķildām ar sabiedrotiem, jo
iedami vāciem līdzi dedzināt igauņus, viņi ir pēdējos tā iekaitinājuši, ka

jāsajem visi spēki, lai tiktu galā ar varonīgajiem ziemeļniekiem. lesākas

ilgs karš uz dzīvību un nāvi, kurā abās kaimiņu zemēs plūst asins upes,

latvji un viņu sabiedrotie vāci posta igauņu novadus, kauj vīrus, ved gūstā
sievas un bērnus un nogalina visus, kas mēģina nedoties sirotāju rokās.

(Ziemeļ-īgaunijā kādā alā paslēpjas' vairāki tūkstoši igauņu; latvji un vāci

aizkur alas priekšā milzīgu sārtu un tā dūmiem nosmacē visus, kas meklē-
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juši alā patvērumu). — Šais laupīšanas gājienos daudzi latvji izrāda lielu

pārdrošību un kaujas sparu, sevišķi Rusins, kas vēlāk krīt no sava drauga

bruņinieka bultas. Sirot pa Igauniju iepaticies arī Tālivalda dēliem, kas

to dara pa daļai aiz asins atriebības (veco Tālavas ķēniņu, kas paslēpies no

igauņu sirotājiem mežā, noķer igauņi, kad vecais vīrs atnācis no paslēptu-

ves uz pirti izpērties, un dzīvu sadedzina, cerēdami mokām to piespiest uz-

rādīt sakrāto sudrabu). — Igauņiem vairāk reizes nāk talkā pliskavieši un

Latvju zobeni un naži.

(Glabājas Jelgavas muzejā.)

novgorodieši (daļa igauņu skaitās pakļauta šīm krievu valstīm, un Tērbatā,

tāpat kā Koknesē un Jersikā, atrodas krievu garnizoni). Šais kaujās pret

igauņu sabiedrotiem krieviem kļūst slavens latvju varonis Veķis, kas viens

pats veicis kaujā deviņus krievus un pēc tās miris no gūtiem ievainojumiem.

Ar lībiešu palīdzību vāci jau agrāk ir izdzinuši no Kokneses un Jer-
sikas krievu kņazus un iejēmuši Sēlijas galveno cietoksni Sēlpili. Tagad
V]ņi ir apjēmuši latvju zemi no trijām pusēm, saveduši viņus nāvīgā naidā

ar krieviem, un sāk runāt ar latvjiem citādu valodu. Viņi var uzrīdīt
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latvjiem virsū savus jaunos apakšniekus igauņus, kam ar latvjiem tikpat

liels asins naids. Latvji ir spiesti mierīgi noskatīties, kā bīskaps ar zoben-

brāļiem sadala savā starpā viņu zemi, jo paši ir noasiņojuši līdz nāvei,

apkarodami vācu labad igauņus.

Latvji neceļ dumpi, jo vācu jūgs sākumā nav nekāds smagais, un

dēkainākais, tā tad arī kareiviskākais elements joprojām redz vācos kara

draugus, kuri tos aicina iet pāri Daugavai apkarot leišus, zemgaļus un kur-

šus, tāpat kā savā laikā sirots pa Igaunijas novadiem. Arī daļu virsaišu

vāciem izdodas cieši saistīt pie sevis, atstājot tiem viņu īpašumus un do-

dot privilēģijas uz pārējo tautas brāļu rēķina; daži paliek par bīskapa vai

ordeņa vasaļiem un pārvācojas. (Te mēs redzam norisināmies to pašu ainu,

ko vēlāk varēsim vērot Prūsijā, sevišķi Zamzemē: arī tur aristokrātija par

vācu privilēģijām un glābdama savus īpašumus nodod tautas brāļus un

paliek par vācu varas balstītāju).

Šais cīņās zobenbrāļus vada viņu otrais mestrs Volkvins; paši brāļi

spēlē galvenā kārtā vadoņu un triecienu grupas lomu: viegli bruņotie igauņi

parasti neiztur smagās zobenbrāļu kavalerijas uzbrukumu, sevišķi vēl tad,

ja ataku atbalsta no Vācijas ieradušies krusta karotāji. Kauju un atse-

višķu drāmatisku notikumu šai igauņu un latvju karā ir tik daudz, ka

visus nav iespējams uzskaitīt. Sevišķi nikna ir kauja pie Imeras upes,

ko Rīmju chronikas autors apraksta plastiskos vilcienos, un tēlodams igauņu

steigšanos kaujā, viņš saka: „Tiem bija vairogi un šķēpi un daudz bruņu,

un dažu labu bruņu cepuri redzēja mirdzam cauri putekļiem"; vēlāk tēlo-

dams kaujas gaitu, kas sāk svērties igauņiem par ļaunu, jo latvju izlūki

aizveduši vācus igauņiem aizmugurē, viņš saka, ka latvji un lībieši «at-

steigusies līgsmā pulkā kā lauvas".- Igauņi mēģina atvairīt vācu ataku, bei

bruņinieku kavalerija viņus veic, un chronists atkal saka: «igauņi droši

griezās pret vācu pulku, viens ar otru sacenzdamies, bet viņus izkaisīja,

ka daudz no tiem nepalika kopā; jāšus tos sajāja, itkā tie būtu bez iero-

čiem, dažs labs vadonis dabūja tādu grūdienu, ka izsprāga no segliem un

pavisam atsacījās no jāšanas". Kaujā krīt 1500 igauņu; pārējie metas

bēgt. Mestrs Volkvins arī pēc uzvaras nav tūliņ atļāvis atvāzt savējiem

bruņu cepures, jo baidījies, ka igauņu bēgšana var izrādīties par kara

viltību. Acīmredzot, igauņu varonība iedvesusi respektu pat krustnešiem.

Sevišķi niknas kaujas vāci un latvji izcīna ar sāmsaliešiem, kas ir

bīstami jūras laupītāji, brauc kuģos pa Gauju uz augšu, dedzinādami lībiešu

un latvju ciematus un netaupa arī savus tautas brāļus, kas mājo uz ciet-

zemes. Pēc vairākiem kara gājieniem, kurus parasti izdara ziemas laikā,

kad Zunds aizsalis ar ledu, sāmsaliešus beidzot noveic un noposta viņu

pilis Voldi un Moni (Monsalā).

Igauņi vairākkārt ceļ ieročus pret vāciem un latvjiem, mēģinādami
nokratīt vācu jūgu, bet bez panākumiem. Tad lūko ieperināties Ziemeļ-
Igaunijā dāņi, bet zviedri mēģina laimi Vīkas novadā (Hapsalas apr.).
Zviedriem iziet plāni, bet dāņu ķēniņš Valdemārs ceļ Rēveles pili un sāk

nostiprināties Somijas līča dienvidus piekrastē; sacensība starp «kristīgās
ticības nesējiem" iet vaļā ar tādu skubu, ka dāņi toveriem dala igauņu
vecākiem svētītu ūdeni, tiem pašiem (vēl pagāniem) likdami nokristīt savu

novadu iedzīvotājus, kas pēc tam skaitās arī par Dānijas apakšniekiem;
abas puses lietojušas pret konkurrentu nokristītiem bargas represijas, un

dažs igaunis pakārts tikai tādēļ, ka piejēmis no pretējās puses kristību.
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Ķildu starp vāciem un dāņiem beidzot izšķir pavests un Ziemeļ-īgaunija pa-

liek Dānijas piederums līdz XIV. g. s.

Māras valstij no dienvidiem nāk virsū jauni ienaidnieki. Tie ir leiši,

kas iet postīt ir latvjus, ir lībiešus, ir igauņus un palikuši tik stipri, ka

iedrošinās iet cauri pat Zemgalei, par ko brīnās chronists, sacīdams, ka

tas līdz tam vēl nekad neesot noticis; acīmredzot, topošā Zemgales valsts ir

pratusi iedvest respektu arī brašajiem Lietavas sumbru mediniekiem. Leiši

iziet cauri visai Vidzemei un izposta Sāmsalu (chronists saka, ka Pērkons,

Latvju darba rīki — cirvji, izkaptis, pieši, iemauktu apkalumi un dzelzis.

(Vairums glabājas Jelgavas muzejā.)

gribēdams palīdzēt saviem kareivjiem, pārklājis jūru ar biezu ledu); izde-

dzinājuši Sāmsalu, leiši izsiro Jervu, kas toreiz bijusi bagātākā no visiem

igauņu novadiem, izdedzina Sakalu (Vilandes apr.) iziet ar uguni un zo-

benu cauri latvju Vidzemei un tikai pie Aizkraukles, kur leišu karaspēks

nolicies atpūsties un jūtas jau drošībā, jo tūliņ aiz Daugavas sākas sēju
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sili, vāciem un latvjiem izdodas nejauši pārsteigt ienaidniekus un tos iz-

nicināt gandrīz līdz pēdējam vīram.

Noveikuši lībiešus, sēļus un igauņus un pakļāvuši latvjus, vāci sak

uzmākties Zemgalei, kuras ķēniņš Viesturs iet vāciem preti ar saviem ba-

jāriem. Zemgaļi zaudē kauju, jo vāci laiž darba arbaletus, zemgaļiem vel

nepazīstamus šaujamos rīkus, kas iztālēm gāž zemē ap 1500 Zemgales va-

roņus. Zobenbrāļi, kam bijis talkā liels tautas brāļu pulks no Vācijas, iz-

laupa Zemgali, bet jau nākamā gadā Viesturs taisās vāciem atmaksāt. Viņš

iebrūk Vidzemē un izdedzina daudzus vācu draugu novadus; laupījuma ir

tik daudz, ka tas kļūst zemgaļiem liktenīgs: viņi netiek ar to žigli uz

priekšu, un vāciem, kas atsteigušies latvjiem palīgā, izdodas pārsteigt zem-

gaļu lēģeri gluži negaidot; vairums Viestura karotāju paliek cīņas lauka

un pats Viesturs ar mokām izglābjas; ienaidnieka uzbrukums tik straujš, ka

Viesturs nepagūst pat paķert šķēpu un atgaiņādamies ar degošu pagali, ko

paķēris no ugunskura, lec zirgā un auļo projām. Aizkraukles pilskungs

Markvarts joņo Zemgales ķēniņam pakaļ, bet Viesturs ar degošas pagales

vēzienu notriec ordeņa brāli zemē un izsit tam visus zobus, bet pats bēgot

izglābjas.

Volkvins, guvis tik lielas uzvaras pār kaimiņiem, sāk mākties virsū

leišiem un izdedzina Naujaličas zemi. Latvieši, lībieši un igauņi iet viņam

līdz, un 2000 leiši paliek cīņas laukā. Uzvarētāji atgriežas ar lielu laupī-

jumu, pārdzīdami arī tūkstošiem leišu zirgu, ko chronisti dēvē kā žiglus

un karā teicamus.

Šis kara gājiens Volkvinam pašam un zobenbrāļu ordenim kļūst lik-

tenīgs: leiši ir jau sākuši apvienoties vienā valstī un vācu iebrukums liek

vērst visu uzmanību uz ziemeļiem. Kad Volkvins ar latvjiem, lībiešiem

un igauņiem 1236. g. rudenī atkal iebrūk leišos, pēdējo lielkungs Ringauts

jau ir sagatavojies viņu sajemt un leišu karaspēks, slapstīdamies pa meža

biezokņiem, piepēži ielenc ienaidniekus no visām pusēm. Zobenbrāļi, krusta

karotāji un viņu sabiedrotie sāk steidzīgi atkāpties uz Daugavas pusi, bet

leiši viņiem seko pa pēdām. Beidzot jau Zemgales tiesā (Vecsaules tuvumā)

sirotāji ir spiesti uzjemties kauju pret leišiem, kuriem atsteigušies palīgā

arī zemgaļi. Vāciem un viņu sabiedrotiem sašļūk dūša, bet viņi ir negri-

bot spiesti celt cīņai ieročus. Kauja dun vairākas stundas, uņ arvienu

ciešāk savelkas leišu un zemgaļu loks ap iebrucēju armiju. Volkvins, kas

kaujas sākumā dūšīgi mudinājis savus nošļukušos kareivjus vārdiem: «Ta-

gad ir laiks kauties, jo tā pavēl mums karavīra gods, nocirtīsim viņus

zemē un mierīgi jāsim mājās", izmisis metas ar palikušiem zobenbrāļiem

uzbrukumā, cerēdams pārraut ienaidnieku rindas, bet leišu vāles sadragā

viņam un vēl 48 zobenbrāļiem pakaušus; pārējie kristīgie metas bēgt, bet

leiši ar zemgaļiem dzenas tiem pakaļ un nogāž zemē vairākus tūkstošus,

starp tiem daudzus dižciltīgus krusta karotājus. Vēl lielāks ir kritušo latvju,

lībiešu un igauņu pulks (kaujas laukā vēl tagad rod daudzus cilvēku gal-

vas kausus ar dragātiem pakaušiem, acīmredzot te strādājušas leišu vāles,

— priekš tā laika kariem briesmīgs ierocis, jo ozolvāles triecienu nespēja
atvairīt paša veiklākā paukotāja zobens). Krusta karotāju pānika bijusi
lik liela, ka leiši un zemgaļi vajājuši viņus jūdzēm tāļu. Izmetuši visus

metamos šķēpus, uzvarētāji, pēc pašu vācu chronista nostāstiem, cīņas tra-

kumā rāvuši kokus no zemes ārā ar visām saknēm (?) un tiem šķaidījuši
bēgošos ienaidniekus. Pēdējā ziņa acīmredzot pārspīlēta, bet liecina, cik

briesmīgas bailes iedzinuši uzvarētiem viņu uzvarētāji.
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Retais bēglis pārnes uz Rīgu ziņu par briesmīgo katastrofu. Zoben-

brāļu ordenis ir iznīcināts un Māras valsts draud sabrukt. Pāvests liek

vācu ordenim apvienoties ar zobenbrāļu atliekām un ordeņa mestrs suta no

Cēsīm Hermani Balku, kas no jauna nostiprina vācu varas pamatus.

Vācu ordeņa nostiprināšanās Prūsijā

un Latvijā.

Pār Prūsiju krusta karu negaiss nāk divus gadus pēc tam, kad Latvijā

un Igaunijā jau ieperinājies zobenbrāļu ordenis. Tikai krusta kari te jau

no paša sākuma piejem dramatiskāku raksturu nekā Latvijā, un prūšu

bojā iešanas traģēdija ir tik grandioza un reizē aizgrābjoša, ka ar viņu spēj

mēroties vienīgi zemgaļu liktenis.

XII. g. s. sākumā Prūsijas rietumu novados uzklīst kāds bernardīņu

ordeņa mūks Kristiāns, kas līdzīgi Lībijas Meinhardam, par kura sekmēm

varbūt dzirdējis, sāk sludināt prūšiem kristīgo ticību un ar zināmiem panā-

kumiem. Šai pašā laikā prūši ir sanākuši nāvīgā ienaidā ar mazaviem

un dedzina viņu novadus tikpat cītīgi, kā leiši latvju un igauņu zemes.

Mazavas hercogs Konrāds nespēj paša spēkiem atgaiņāt prūšu uzbruku-

mus, kas seko viens otram, un taisās vai galīgi izputināt viņa zemi no

ļaudīm. Daļa prūšu laužas uz Kulmzemes pusi, cerēdami padzīt poļus no

šīs zemes, kas skaitās par Mazavas hercoga piederumiem, bet faktiski vairs

nepieder nevienam, jo te jūtas kā pašu mājās prūšu sirotāji, no kuriem

panikā bēg visi kristītie.

Kristiāna galvā rodas doma par bīskapa Alberta idejas kopēšanu;

viņš nolemj dibināt ordeni pagānu apkarošanai un piegriešanai pie kri-

stīgās ticības. Šo ideju viņš izpauž Mazavas Konrādam un tas pieķeras

pie Kristiāna idejas ar abām rokām, jo cer, ka projektētais ordenis spēs

atvairīt prūšu uzmākšanos. Hercoga un Kristiāna nodomu dzīvi atbalsta

arī Mazavas augstmaņi un garīdznieki, kuru muižas un baznīcas grauj dru-

pās prūšu sirotāji. Hercogs solās dot ordenim zemes gabalus, Kristiāns

izgādāt pāvesta atļauju, bet augstmaņi dot no sava vidus nākamā ordeņa

bruņiniekus.

Ordenis tiešām nodibinās un sāk dēvēties par Dobržinas brāļiem,
bet jau pašā pirmā kaujā jaunajam ordenim iziet plāni: prūši iebrūk ar

lielu kara spēku un kaujā pilnīgi izdeldē nevien Dobržinas brāļus, bet arī

Mazavas armiju, pārpludinādami Konrāda valsts novadus līdz pašai Plockai

un sagraudami drupās šo pilsētu. Šai karā prūši esot nodedzinājuši pāri par

trīs simts ciemu un dievnamu.

Mazavas valdiniekiem sašļūk dūša, bet Kristiāns turpina cīnīties par

savu ideju ar apbrīnojamu enerģiju. Viņš dodas uz Romu un mēģina panākt

pāvesta sankciju vācu ordeņa bruņinieku aicināšanai uz Prūsiju. Izmi-

sušais Konrāds, kas vairs nav drošs savā zemē, arī šoreiz atbalsta kustīgā
mūka ideju; ar ķeizara ziņu un pāvesta svētību pie hercoga ierodas ordeņa
lielmestra Hermaņa fon Zalcas uzticības vīrs Hermanis Balks, kuram kā

ordeņa pārstāvim Konrāds atdod plašus zemes gabalus Kujavijā un Kulm-

zemē kā bazi cīņai pret prūšiem, Mazavas hercoga un kristīgās ticības

ienaidniekiem (daļu Kulmzemes hercogs jau agrāk atdāvinājis savam draugam
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Kristiānam, kas devējas par Prūsijas bīskapu.) 1228. g. vācu ordenis sak

nostiprināties pie brīvo prūšu robežām un steidz celt pirmos apcietinājumus.

1250. g. bīskaps Kristiāns atdod ordenim savas zemes Kulmzemē, jo

nespēj tās nosargāt. Šīs zemes vēlāk top par ķildas ābolu starp bīskapu

un ordeni, jo pirmais negrib sevi uzskatīt kā Prūsijas bīskapu par ordeņa

tiešo priekšnieku, bet ordenis cenšas atkratīties no viņa.

1250. g. visā Vācijā sāk sludināt pirmo krusta karu pret prūšiem un

pāvests aicina ticīgos «apjozties ar zobenu", būt drošiem un vareniem karā

par Dieva lietu un atsvabināt ticības brāļus no pagānu rokām (acīmredzot,

te domāti prūšu spaidītie mazavi) un gādāt, lai neticīgie turpmāk nevarētu

lielīties, ka viņi drīkst nesodīti likt Dieva vārdu nievā. — Krusta karotāju

atbalstīti, vācu ordeņa bruņinieki pirmā kārtā izdzen prūšu sirotājus no

Kulmzemes un iejem viņu galvenos atbalsta punktus. Prūši briesmīgi pre-

tojas, negribēdami izlaist no rokām atgūto Kulmzemi (viņus vada pameza-

nietis Pipins, kas liek gūstā kritušos krusta karotājus un polus dedzināt,

nosist rungām vai pakārt; citiem gūstekņiem atgriež vaļā nabu, piesit to

naglām pie koka un rungu sitieniem tik ilgi dzen upuri ap koku, kamēr

izritina tam ārā iekšas. — Beidzot Pipins krīt kristīto rokās un viņi to liek

pakārt).

Divus gadus vēlāk uz Prūsiju dodas jauni krusta karotāju pulki un

pirmie vācu kolonisti, kas nometas Tomas apkaimē. Šai pašā laikā dibinātas

Tomas un Kulmas pilsētas, kuras apjož stipriem mūriem un kuras der

kolonistiem briesmu brīdī kā patvērums.

Pamazām briest ordeņa spēks Prūsijā: viņiem nāk talkā Silēzijas
hercogi un tas pats Mazavas Konrāds. Ordeņa pusē nostājas arī vēlākais

viņa ienaidnieks Pomerānijas hercogs Svantepolks. Pavisam salasās ap

20.000 vīru; šoreiz krusta karotāju mērķis ir Pamezānija, kurā iebrukuši,

viņi uzceļ Marienverderas pili, pirmo vācu cietoksni brīvo prūšu territorijā.

Pamezāņi, gribēdami nogaidīt cīņai izdevīgāku laiku, pagaidām padodas

un solās kristīties. Bīskaps Kristiāns karavīru pulciņa pavadībā dodas kri-

stīt pamezāņu novadus, bet pagāni viņu sajem gūstā un aizved zemes

iekšienē, kur bīskaps smok ilgu laiku, jo ordenis nepakustina ne pirksta,
lai atsvabinātu viņam apnikušo bīskapu, kas joprojām grib uzstāties kā

īstais zemes valdinieks. Beidzot bīskaps tomēr kļūst brīvībā un steidz sū-

dzēties par ordeņa izturēšanos pāvestam. Izceļas gara prāva, kurā virsroku

patur ordenis.

1254. g. krusta karotāji no jauna laužas iekšā Pamezānijas robežās.

Pie»Sirgunas upes, dieviem veltītas svētbirzs tuvumā vāciem nāk preti pa-

mezāņu karaspēks. Izceļas briesmīga kauja, bet bruņinieku atakas nespēj
salauzt "prūšu pretestību. Tad hercogs Svantepolks ar saviem jātniekiem
slepeni apiet prūšu flangu un brūk tiem virsū no aizmugures. Pamezāņi
zaudē kauju un 5000 karotāju, bet arī 4000 kristīgo paliek cīņas laukā.

Ar to vēl nav lauzta Pamezānijas pretestība; viņas jātnieki, gribēdami
Svantepolkam atriebties, dodas pāri Vislai un izdedzina hercogam pakļautās
zemes logu Dancigas korridorā; noposta slaveno Olivas klosteri, apkauj
mūkus un izdedzina visu zemi.

Tai pašā gadā vācu ordenis apvienojas ar Dobržinas ordeņa atliekām
un pēdējo zemes paliek viņa īpašumā. Daļa Dobržinas brāļu, kas negrib sa-

plūst kopā ar vācu ordeni, apmetas pie jatvingu robežām; par viņu turp-
māko likteni trūkst jebkādu ziņu, jādomā viņiem te nebūs gājis labāk kā

Kulmzemei, jo jatvingi bija vēl bīstamāki karotāji nekā prūšu varoņi. Drīz
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pēc tam vāciem izdodas lauzt pamezāņu pretestību un iejemt viņu galvenās

pilis. Pi|u aizstāvjus apkauj, bet citiem, kas padodas bez cīņas un liekas

kristīties, pagaidām atstāj viņu īpašumus vai arī atdod kaujās kritušo pagānu

zemes. Šī tālredzīgā politika skalda tautu un sevišķi cītīgi liekas kristīties

pamezāņu augstmani, kuriem ordenis sola privilēģijas uz pārējo tautas brāļu

rēķina. — Līdz ar to ordeņa varā ir nokļuvis viss Vislas upes labais krasts

un gūta teicama bāze turpmākiem iekarojumiem Prūsijas iekšienē.

Prūšu karoga attēls Hennebergera chronikā.

Karogs bijis no baltas mīkstas drēbes, 2,5 mlr garš un Ifi mtr. plats. Uz

karoga redzami Piķots, Pērkons un Potrimps. Pirmajam miroņuauts ap

galvu, otram — liesmu (zibeņu) kronis, trešajam —

vārpu vaiņags.

1237. g. sit Pagezānijas likteņa stunda. Šo zemi šķir no Pamezānijas
Drauzu ezers, uz kura ordenis uzbūvē kara floti; no ezera iespējams pa

Klbingas upi iekļūt arī Prūšu jomā. Pie upes grīvas vāci ceļ Elbingas cie-

toksni. Apejot tādā kārtā page-

zāņus no ziemeļiem un reizē uz-

brūkot no ezera puses, bruņinieki

sāk viņus spaidīt nemitīgiem uz-

brukumiem, dedzina ciemus un

beidzot piespiež arī pagezāņus

padoties. Viņi dod ķīlniekus, lie-

kas kristīties, bet vāci pagaidām

apietas saudzīgi ar uzvarētiem,

lai nemodinātubažas kaimiņu cil-

tīs un nemudinātu tās apvieno-
ties pret jauno ienaidnieku. —

bruņinieki iet vēl taļāk: dibina

slimnīcas, kufās uzjcm slimos

prūšus, gādā par pašu nokauto

prūšu bāriņiem un atraitnēm un

Karoga otrā puse.

sūta augstmaņu jaunekļus skolā uz. Magdeburgu, Lai tiem iepotētu vācu garu

un vēlāk viņus padarītu par vācu varas atbalstītājiem. Starp tādiem or-

deņa stipendiātiem ir bijis arī lielais prūšu varonis Herkus (Indriķis) Montē,

prūšu brīvības kara organizētājs un viņa dvēsele. —
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Drīz pēc tam Prūsiju piemeklē briesmīgs mēris, ko ievazājuši krusta

karotāji. ledzīvotāji slēpjas mežos, kur veco dievu priesteri tiem pārmet

pāriešanu kristīgā ticībā un dēvē sērgu par dievu sodību. Prūši sāk slepeni

atkal ziedot sentēvu dieviem, bet prūšu skaits ordenim pakļautajās zemes ir

mazinājies tādā mērā, ka veseli novadi palikuši tukši no .ļaudīm. Šos no-

vadus ordenis kolonizē ieceļotājiem, vāciem un poļiem.

1237. g. notiek jau minētā zobenbrāļu apvienošanās ar vācu ordeni un

līdz ar to dzimst ordeņu politiķu galvās plāni par to zemju nomākšanu,

kuras šķir Māras zemi no vācu ordeņa piederumiem Prūsijā.

Balks dodamies uz Cēsīm ir atstājis par savu vietnieku Prūsijā Her-

mani fon Altenburgu, kas būdams liels fanātiķis visiem spēkiem cenšas iz-

ravēt veco dievu kultu un liek sadedzināt kāda prūšu ciema iedzīvotājus,

kas atkrituši tēvu ticībā.
—

Tagad nāk Vārmijas kārta: viņas iekarošanai ordenis sūta pa Prūšu

jomu kara ekspedīciju, kurai tomēr nelaimējas: vārmieši savām kaujas vālēm

apsit bruņiniekus un tikai retiem izdodas aizsniegt kuģus un izglābties. —

1239. g. mirst abi vācu ordeņa vadoņi, Zalca un Balks. Bruņinieki

sūta jaunas ekspedīcijas uz Vārmiju un aplenc Baigas pili, kurā ieslēdzies

virsaitis Kodrunis ar savu kara draudzi un sirdīgi atsit vācu uzbrukumus.

Bads piespiež vadoni uzsākt miera sarunas, bet viņu nogalina paša kareivji.

Vāci iet uzbrukumā, iejem pili, apkauj garnizonu un pārvērš Baigu par

vienu no stiprākiem ordeņa cietokšņiem Prūsijā: šis cietoksnis, uz kura

atbalstās arī ordeņa flote, valda pār Prūšu jomu un dod ordenim iespēju
kontrolēt pakļautās prūšu zemes, kā arī apdraudēt vēl brīvās Zamzemes un

Nātangas valstis. To noskārš arī prūši un Baigu drīz aplenc prūšu kara-

spēks: Vārmijas reiks jeb ķēniņš Piopsis krīt pie pils mūriem un viņa

karaspēks izklīst. Augstmaņi atkal nodod tautu, cerēdami glābt savus īpa-

šumus un gūt pamezāņu privilēģijas. Ceturtā Prūsijas zeme tādā kārtā

ir padarīta par ordeņa apakšnieci. — Vārmiešu neatkarības partija sauc

palīgā nātangiešus un atkal sāk dunēt niknas kaujas ap Baigas pili, kuru

prūši nolemj izmērdēt badā līdz ar viņā sabēgušiem Vārmijas augstmaņiem.
Garnizonam izdodas dot ziņu uz Elbingu un pilij steidzas kuģos palīgā jauna
ekspedīcija. Garnizonam un desantam brūkot reizē virsū pils aplencējiem,
prūši zaudē kauju par spīti viņu izmisuma varonībai un krīt cīņā, vai

noslīkst apkaimes purvos. — šīs uzvaras sekas ir Vārmijas vēl brīvo piļu
krišana un Nātangas padošanās. Ordenim sāk klausīt arī Bārtava. Visās
šais zemēs bruņinieki steidz celt stipras pilis, vai nostiprināt prūšiem at-
jemtās. (Pēdējo starpa ir Vaistotpils, ko vāci pārdēvē par šipenbeilu).
Atbalstīdamies uz šīm pilīm, ordenis sāk spaidīt galindiešus, kas mēģina
glābties savos milzīgajos silos. - Ordeņu piļu paspārnē sāk apmesties vācu
ieceļotāji un apstrādā prūšiem atjemtos tīrumus. Arvienu smagāks paliek
slogs, kas gulstas uz uzvarēto pleciem. Cauri visai prūšu zemei iet rūguma
vilnis, kas draud izlauzties uz āru, un tikai gaida izdevīgu momentu.

1240. g. Poliju un Silēziju pārpludina mongoļu pulki, kas nodedzina
Krakovu un iedveš šausmas arī vācu bruņiniekiem Prūsijā: ordenis baidās,
ka iedzimtie var aicināt talkā šos Āzijas sirotājus un steidz nocietināt pilis,lauta rūgums sāk lauzties uz āru un vācu kolonisti drīz vairs nedrīkst
rādīties savos tīrumos, visur tiem uzglūn prūši un mēģina nokopt laukus
pa naktīm. Bet arī naktīs kolonistiem draud visur briesmas: prūši dedzina
viņu mājas un briedušās druvas, un ieceļotājiem draud arī bada briesmas.
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Signālu prūšu dumpim pret ordeni dod uzvarētājs Sirgunas kauja,

Dancigas hercogs Svantepolks, kas uzsāk cīņu ar ordeni, redzēdams, kaJa

vara kļuvusi tik liela, ka sāk apdraudēt arī hercoga valsts eksistenci. Prusu

dumpinieki visos vāciem pakļautajos prūšu novados kauj kolonistus un vācu

partijas piekritējus-augstmaņus. Visas prūšu zemē celtās ordeņa pilis iz-

iemot Kulmzemes cietokšņus Baigu un Elbingu, krīt dumpinieku rokas;

vācu kolonisti un citi kristīgie bēg mežos vai ļimst nāvē zem prusu

vālēm bet hercogs ar saviem kara pulkiem dodas pāri Vislai un brūk orde-

nim virsū no muguras puses. Sabiedrojies ar prūšiem, hercogs lesturme

Marienverderu, Graudencu un citas pilis gar Vislu; ordenis vēl turas tikai

Tomā, Kulmā, Elbingā, Baigā un Rēdenē, bet arī tās var krist katru brīdi.

Ordeni glābj viņa maršals Bernheimas Ditriķis, kas brūk paša hercoga

zemē un piespiež to steigties uz Vislas kreiso krastu. Līdz ar to atslābst

briesmas, kas draud Kulmzemei. Ordenis sauc talka Māras zemes garnizo-

nus un krusta karotājus no Vācijas. Hercogu piespiež slēgt mieru un at-

stāt prūšu brīvības aizstāvjus likteņa varā. Bet tikai uz īsu laiku, jo karš

drīz atkal iet vaļā un hercogs, no jauna sabiedrojies ar prūšiem, kuriem

atsteigušies talkā arī zudaviešu un leišu varoņi, atkal posta Kulmzemi un

aplenc pašu Kulmu. Kulmzeme ir tā izpostīta, ka bīskaps Heidenreichs pavel

nogalināto augstmaņu atraitnēm apprecēties ar viņu kalpiem, lai zemei ra-

stos jauni aizstāvji.

Otrais karš starp ordeni un Svantepolku turpinās vairākus gadus, līdz

hercogs ir spiests slēgt mieru un padoties. Ordenis pa to laiku mēģina no-

stiprināties Zamzemē, bet hercogs sāk trešo karu pret bruņiniekiem. Or-

denim atnāk talkā krusta karotāji un hercogs, ko pāvesta legāts Modenas

Vijums apkrāvis baznīcas lāstiem par pagānu pabalstīšanu, spiests trešo reizi

nolikt ieročus.

1247. g. Kulmzemē ierodas ordenim palīgā jauni krusta karotāju bari.

Viņi iejem prūšu pilis Pamezānijā, kurās hercogs novietojis savus garni-

zonus, un ceturto reizi sākas karš starp hercogu un ordeni. Hercogs sauc

talkā prūšus. Bet hercoga spēki jau ir izsīkuši, un arī prūši cietuši cīņā tik

lielus zaudējumus, ka viņiem atkal jāsāk domāt par mieru. Ar pāvesta

legāta starpniecību Svantepolks slēdz mieru ar ordeni. Vāci, guvuši brīvas

rokas, dodas pret Vārmiju, bet iekļūst prūšu slazdos un nokauj Baigas
komturu līdz ar 54 ordeņbrāļiem. Nākamā (1249.) g. no Vācijas ierodas

jauni krustnešu pulki, ar kuru palīdzību ordenim beidzot izdodas noveikt

Pamezāniju un Vārmiju, Nātangu un Bārtavu, ar terrora palīdzību tā iebie-

dēdami viņu iedzīvotājus, ka visi atkal dod ķīlniekus un zvēr ordenim uz-

ticību. Prūšu kapitulācijas līgumu ar ordeni slēdz 1249. g., Kristburgas

pilī, pāvesta legāta klātbūtnē. Līgumu svēti solās turēt kā ordenis tā

prūšu valšķu pārstāvji. Šai līgumā, kura noraksts uzglabājies Vatikāna

archīvā, ir daži visai interesanti punkti. Viņš garantē jaunkristītiem īpa-

šuma tiesības un personīgo brīvību, bet tikai tik ilgi, kamēr tie būs katoļu

baznīcas kalpi un klausīs ordenim. Uz prūšu lūgumu viņi atsvabināti tiesu

procedūrā no t. s. dzelzs proves (t. i. apsūdzētā nevainības pārbaudījuma

&r kvēlošu dzelzi); prūši savukārt apsolās pie miroņu apbedišanas (miroņu

sadedzināšana vēl pagaidām atļauta), tiem nedot kapā vai liesmās līdzi

zirgus, kalpus (vergus), ieročus un citas lietas, jo tā esot pagānu negan-

tība, bet kapu vietas turpmāk izraudzīt iesvētītā zemē. Tāpat prūši nosolās

vairs neupurēt vecajiem dieviem, bet turēties pie Jēzus Kristus un Romas

baznīcas, kā arī neciest savā vidū miroņu priesterus tulisonus jeb līga-



106

sonus. Jaunkristītiem jāatturas arī no daudzsievības, jāapmierinās ar vienu

pašu sievu, un jādodas ar to laulībā pēc baznīcas likumiem. Meitu tēvi

i<edrīkst turpmāk pārdot viņas par sievām un dēlu tēvi savukārt nedrīkst

turpmāk tiem par naudu gādāt līgavas. Par likumīgu mantinieku var būt

tikai bērns, kas dzimis baznīcas iesvētītā laulībā. Visi jaunpiedzimušie ne-

kavējoties jākristī mēneša laikā pēc viņu piedzimšanas, vecākiem, kas to

nedarīs, jāatjem visa manta un tie paši grēcinieku kreklā tērpti jāizraida

no kristīgo zemes robežām. — Prūši apsolās nosacītā laikā uzcelt vairākas

baznīcas, ikgadus paši nogādāt ordeņa noliktavās desmito tiesu, palīdzēt

ordenim pret ārējiem ienaidniekiem un par visiem viņiem zināmiem node-

vības plāniem nekavējoties ziņot ordeņa brāļiem. Visos ordeņa karagā-

jienos prūšiem jāiet līdzi nosacītā kaujas tērpā, kas atkarīgs no karavīra

mantas stāvokļa. Ordenis savukārt apsolās izpirkt visus prūšus, kas kristu

gūstā, cīnīdamies ordeņa karotāju rindās. Šis līgums interesants arī no tā

viedokļa, ka viņam visumā līdzīgi, jādomā, būs bijuši arī ar latvju ciltīm

slēgtie kapitulācijas līgumi, jo atšķirība starp baltu ciltīm šai laikā nebija

nekāda lielā.

1252. gadā notiek zināmā vienošanās starp ordeni un Lietavas valdi-

nieku Mindaugu, kas glābdamies no savu radinieku un Māras zemes bru-

ņinieku savienības, kurai taisās piebiedroties arī Galicija, atdod

ordenim Jatvingiju. Kursu un Zemaiti un apjemas kristīties. (Sk.

apakšnod. „Mindaugs"). Pēc tik lieliem panākumiem ordenis nolemj

veikt vēl brīvo Zamzemi, stiprāko no visām prūšu valstīm, ko tas velti

mēģinājis iegūt jau agrāk. Ekspedīcijas priekšgalā stājas Kristburgas kom-

turs Indriķis Stango, ko ordeņa chronists dēvē par „leo intrepidus" (bez-

bailīgu lauvu), bet zami viņu sakauj un ordeņa karaspēka atliekas tikai ar

lielām mokām izglābjas.

Ordeņa paša spēki arī pēc visas pārējās Prūsijas nomākšanas ir par
vājiem, lai tiktu galā ar Zamzemes varoņiem. Nākas sludināt pret šo zemi

krusta karu, un karotāji nāk no visām sv. Romas valsts malām. Zarnu

augstmaņus ordenis lūko jau iepriekš dabūt savā pusē vilinošiem solījumiem,
un daži ir tiešām ar mieru pārdot savu dzimteni.

Lai nogrieztu Zamzemi no Zemaites, kuras karavīri paraduši steigties
kaimiņiem palīgā, ordenis steidz celt 1252. g. Klaipēdas pili, cerēdams aiz-

sprostot zemaišiem ceļu uz Zamzemi pa Kuršu kāpām. Zami noprot vācu

plānus un mēģina iesturmēt jauncelto cietoksni, bet veltīgi. — Klaipēda
aizsprosto zemaišiem izeju uz jūru, no kuras tiem līdz šim nākusi sāls un

ieroči, un padara šo spītīgo cilti par vēl niknākiem ordeņa ienaidniekiem.
1254. g. pāvests Innocents izlaiž bullu, kura sludina krusta karu pret

Prūsijas un Livonijas pagāniem un draud ar baznīcas lāstiem visiem tirgo-
ņiem, kas iebrauc Ņemanas upē (tā toreiz ietecējuši Baltijas jūrā tieši pie
Klaipēdas) un pārdod turienes neticīgiem ieročus, sāli, drēbes vai pārtikas
līdzekļus. -- Kā redzams, tā ir pēc visām prasībām izvesta blokāde, kurai
'jāvājina pagāni, pret kuru zemēm drīz vērsīsies krusta karotāju uzbru-

kums.'

Šis uzbrukums nokavējies, gaidot Čechijas ķēniņu Otokaru ĪL, kas
1255. g. sakuma ierodas Prūsijā lielas armijas priekšgalā. Pavisam salasās

kopā pret mazo Zamzemi 60.000 vīru liels kara spēks, šis pārspēks ātri veic
zarnu pretošanos, noposta pilis, dievnamus un svētbirzis un piespiež Zam-
zemes varoņus kristīties. Tuvangstes vietā ķēniņš sāk celt Kenigsbergas
(Karalauči) pili, ko atdod ordenim un tad steidzas mājup. Baidīdamies no
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zarnu sacelšanas, ordenis steidz piešķirt viņu augstmaņiem ļoti plašas privi-

lēģijas.
Zamzeme ir vācu varā, bet toties ceļas kājās kaimiņu ciltis — zaļa-

vieši, nadravieši un zudavieši. Dusmodamies uz zamiem, kas sākuši kalpot

crdenim, visu triju cilšu kopotais karaspēks iebrūk Zamzemē, izlaupa to

un mēģina sturmēt Karalaučus. Lai novērstu vācu virzīšanos tālāk uz

austrumiem, šo cilšu federācija ceļ pie Zamzemes robežām Vēlavas pili

un novieto tajā stipru garnizonu. Tūliņ pēc baltu karaspēka izklīšanas

ordenis ar viltu dabon savās rokās jauno cietoksni, iebrūk Nadravā un jem

vienu viņas pili pēc otras. Arī Nadravas lielākā daļa ir spiesta sākt klau-

sīt uzvarētājiem.

Drīz pēc tam ķeras pie ieročiem zami, kam apnicis locīties zem

ordeņa varas. Zami vispirms mēģina iejemt Klaipēdu, lai atjaunotu tiešus

sakarus ar draugiem zemaišiem. Uzbrukums neizdodas, bet arī bruņinie-

kiem, kas no Kursas iebrūk Zamzemē, iziet slikti: zami viņus ielenc, aiz-

sprostojuši nolaistiem kokiem vācu atkāpšanās ceļu, un tos nāvīgi sakauj. —

Vācu varā paliek tikai Karalauči; pārējā Zamzeme atkal ir neatkarīga. Or-

rJenis pa to laiku ķildojas Zamzemes dēļ ar viņas jauniecelto bīskapu, kaut

gan šim strīdum pagaidām nav praktiskas nozīmes.

Atkal pie ordeņa valsts vārtiem sāk zibēt tatāru jātnieku bari, kas

jau izsirojuši daļu Jatvingijas un Lietavas, arī pāvests nu skubina ticīgos

steigties Prūsijai palīgā. Pats ordenis cītīgi cel robežu tuvumā stipras

pilis. Darbus, protams, veic uzvarētie prūši un viņu īgnums vairojas. Tu-

vojas negaiss, tikai nevis no tatāru puses. Šis negaiss beidzot sāk plosīties

ar orkana spēku, jo ilgi krājušies apspiestās tautas dusmu padebeši.

Ordenis nenojauž, cik lielas ir viņam draudošās briesmas, bet manī-

dams prūšu spītību, steidz jemt viņu bērnus ķīlām, un agrāk neatlaiž tos

brīvībā, pirms viņu tēvi nav izpildījuši pils celšanas darbus. Ejot klaušās,

prūšu lauki paliek neapstrādāti un viņus moca bads. Bet atmaksas stunda

nāk arvienu tuvāk. 1261. g. vietām jau sākas uzbrukumi kolonistiem un

atsevišķiem ordeņa brāļiem; ordenis cenšas atbildēt uz terroru, bet tas

satracina vēl vairāk. Ordeņa vadoņi mana, ka zeme sāk atkal ļodzīties

zem viņu kājām. —
Visa Prūsija, tāpat kā Kursa un Zemgale, ir pilnas

Mindauga aģitātoru, kas aicina brāļu ciltis uz nāves cīņu pret vācu bru-

ņiniekiem.

Tads ir stāvoklis Prūsija Durbes kaujas priekšvakara.
Pēc Saules kaujas vācu vara Latvijā un Igaunijā karājas mata galā

Situāciju glābj abu ordeņu apvienošanās un Hermanis Balks, kas ierodas

no Prūsijas Māras zemē ar prāvu karaspēku un drīz - pēc tam dodas uz

igauņiem, kas ataicinājuši krievus pret vāciem palīgā. Vāciem izdodas krie-

vus padzīt, iejemt Izborsku un beidzot arī Pliskavu, ko vāci steidzas no-

stiprināt. — Šo svarīgo ieguvumu ordenim atjem Novgorodas kņazs Alek-

sandrs, saukts Ņevskis. Drīz pēc tam notiek kauja uz Peipus ezera ledus,

un vāciem atkal nelaimējas. Vāci ir spiesti atsacīties no iekarojumiem

Krievijā. —

Pēc Balka nāves jaunais mestrs Dītriķis Griningens iebrūk Kursā, kaut

gan tās iemītnieki oficiāli jau piejēmuši kristīgo ticību; ordenis tomēr brūk

virsū jaunkristītiem, jo tīko viņus sev pakļaut un ordenim iet līdzi arī

latvji un lībieši. Kuršiem jāpadodas un vāci ceļ viņu zemē stipro Kuldīgas

pili. Drīz pēc tam vāci ar viltu iejem Emboti un uzliek arī dienvidkuršiem

meslus. No šī svarīgā cietokšņa, kas celts tuvu Zemaites robežām, vācus
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mēģina izdzīt Lietavas valdinieks Mindaugs (ar šo notikumu savīta Induļa tei-

ka) Viņam tomēr nelaimējas un pēc prāviem zaudējumiem leiši atkāpjas.

Chronists atzīmē kā lielu brīnumu, ka leiši pēc tam vairs 68

Kursā veselas piecas nedēļas. -
Tā tad viņi tur būs nākuši sirot ļoti biezi.

Drīz pēc tam vāciem izdodas iznīcināt Kursā vairāk tūkstošus lielu

leišu pulku. - Vispār leišiem, kas sākumā grib cītīgi atbalstīt kursus |ai

laikā ir kā saistītas rokas: viņu zemē izcēlušās jukas, jo Mindauga tuvi-

nieki un viņa apspiestie augstmaņi ceļ pret to ieročus. Vāci paliek arvienu

uzmācīgāki un reizi pēc reizes iet sirot uz Lietavu. (Interesants ir noti-

kums ar Mindauga uzticības vīru Lengvinu, ko leišu nodevēji saistītu no-

devuši bruņinieku rokās. Tūliņ pēc tam vāci iet atkal sirot uz Lietavu,

izposta Lengvina pili un viņa brālis krīt, to sargādams. Chronists stāsta:

„Tikmēr kas notika Rīgā: Lengvins sēdēja ar brāļiem pie galda un eda.

Kādu lāpstas kaulu aplūkojot, tam sirds palika grūta un viņš sacīja: Lei-

šiem klājas slikti, mans brālis nokauts un no vakardienas līdz šai dienai

stāvēja karaspēks manā sētā".)

Lengvinu drīz izpērk par 500 sudraba saktām un Lengvins steidz at-

riebt vāciem brāļa nāvi. Viņš aizbrāž ar saviem jātniekiem līdz Cēsīm, sa-

kauj vācus un ar kritušo bruņinieku galvām kā trofejām atgriežas Lietavā.

Jaunais mestrs Stīrijas Andrējs atkal iet sirot uz leišiem, izposta Nau-

jaličas zemi un kauj ļaudis kā „lopus", nesaudzot vīrus, sievas, nedz bēr-

nus. Karaspēks aiziet līdz Mindauga galvas pilsētai Ķērnavai, bet nespēj to

iejemt un griežas mājup ar milzīgu kara laupījumu. Izpostījuši leišus, vāci

brūk virsū zemaišiem ar latvju un igauņu karaspēku, un arī te pludo asins

upes. Pēc
7
Zemaites nāk zemgaļu kārta, un arī tie nespēj turēties; viņi lūdz

mieru, solās dot meslus un kādu laiku arī neceļas pret ordeni. (lebrukums

Zemgalē noticis 1251. g.).
Drīz pēc tam kristās Mindaugs, un vāciem liekas laupījuma pilnas

rokas. Bet šis laupījums vēl jāiegūst kaujā. Velti izkarojušies ar zamiem,

vāci sāk jaunu karu ar Zemaiti, kurā valda brašs varonis Algimants; pēc

Mindauga kristīšanas Algimants paliek par vācu ienaidnieku kopējo vadoni

un iet postīt kuršus, cerēdams salaist Mindaugu naidā ar ordeni. Tūliņ uz

pēdām seko vācu un latvju kontruzbrukums un kristītiem iet līdzi arī leišu

ēmigranti-augstmaņi, kas sanīdušies ar Mindaugu un atbēguši pie ordeņa.

Arī šoreiz pa krietnam izdedzina Zemaiti, un baskāju un sprediķotāju mūki

(Barfouser und Predigere) ir tie čaklākie dedzinātāji, kaut gan arī citi cen-

šas šai darbā nepalikt viņiem iepakaļ. Zemaiši velti mēģina kristīgiem ceļā

stāt. Veselas deviņas dienas vāci ar sabiedrotiem siro pa Zemaiti un tad

griežas atpakaļ. — Arī zemgaļi šai kara gaitā ir spiesti jāt vāciem līdz.

Par Māras zemes mestru nāk Burkhards fon Hornhausens. Notiek

nikna kauja ar zemaišiem pie Klaipēdas; vāci zaudē kauju un zemaiši smagi

ievaino pašu mestru. Redzēdami, ka zemaišus nevarēs tūliņ noveikt, vāci

sader mieru ar tiem uz diviem gadiem, un abas puses apzvēr to turēt pie

nāves soda. Zemaiši tur vārdu; bet pēc līguma notecēšanas viņu karaspēks

atkal laužas Kursas robežās, papriekšu upurējis dieviem un taujājis viņu

prātu. Ziedotājs teicis karaspēkam: „Jūs, zemaiši, līgsmojaties: šai gaitā

pieredzēsat ir labu, ir ļaunu, bet dievi jūs sargās un jums paliks uzvara;

ejiet tagad uz Kursu kauties ar kristīgiem un vairs nekavējaties. Laupī-

juma trešā tiesa jums jāapsola dieviem, lai jums būtu svētība; turēs dievi

uz jums labu prātu, tad gana būsat pasargāti. Dievi gan pelna, ka viņu

priekšā sadedzina bruņas un zirgus, un arī brašus vīrus, pa mūsu parašai."—
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Zemaiši apsolās pēc uzvaras ziedot dieviem un saka: „Tagad jāsim un mē-

ģināsim kara laimi Kursā. Viņu sievas un bērni, zirgi un govis, kalpi un

kalpones, tas viss mums gana derēs, un ko tie iekrājuši par šiem gadiem,

to izdalīsim savā starpā, kas vien šai gaitā iedami, lai tas vecs vai jauns.

Nu, jāsim, jo tagad laiks."

Bruņinieki nojauž briesmas un vāc kuršus kopā no visām viņu zemes

malām. No Kuldīgas un Klaipēdas nāk kopā karavīri un dodas virsū ze-

maišiem. Pie Skodas notiek kauja, kurā zemaiši stāv kā mūris. Daļa kuršu

atstāj cīņas lauku, zemaiši iet savukārt uzbrukumā. Kaujā krīt 33 brāļi un

liels citu kristīgo pulks. Zemaiši aiziet uz savu zemi ar visu laupījumu. —

Acīmredzot ari kuršus jau bija aizjemis vispārējais rūguma vilnis,

kas šai laikā veļas pāri baltu zemei.

Veca kuršu kokle no XIII. g. s.

Uz kokles iegriezts 1282. g. skaitlis un senobaltu rakstu zīmes.

Tās pašas kokles otra puse.

Pirmie ceļas kājās zemgaļi un padzen savus soģus. Sacelšanās vado-

nis ir virsaitis Žabis un vāci spiesti atstāt Zemgali. Mestrs sauc talkā latvjus

un igauņus, un iet uz Zemgali ar lielu karaspēku. Arī kurši iet vāciem

līdz pret zemgaļiem. Kristīgie aplenc Tērvetes pili un sākas cīņa, kurā

zemgaļi atsit uzbrucējus. Kristīgie ceļ aplenkuma torņus un bīda tos klātu

pilij, un jau tiecas lauzties pāri valnim; bultas un šķēpi lido gaisā un vienā,

ir otrā pusē ļimst nāvē daudz varoņu, bet arī šoreiz ir veltīgs kristīgo uz-

brukums. Nespējuši Tērveti iejemt, vāci dodas viņai garām zemes iekšienē

un Tērvetei aizmugurē ceļ Dobes pili, atstādami viņā stipru garnizonu.

Dobes pils celta tuvu Zemaites robežām un zemaiši tūliņ ir klāt „kā

no stopa izšauta bulta, brašā pulkā, ar bruņām sudraba krāsā un lielu spē-
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ku", vācu bultas gāž zemē daudzus uzbrucējus un zemaišiem jāatkāpjas.

Viņi iet uz savu zemi lādēdamies un teikdami- „Vai pats mēris mūs aplaidis

ar šiem viesiem no visām pusēm? bet lai šā vai tā, mēs gana viņus pluci-

nāsim." Zemaite ir tiešām vācu ielenkta no trijām pusēm, un zemaiši dodas

no Dobes uz dienvidiem, kur blakus vācu Kāršavai (Georgenburgai) ceļ

stipru pili, tiekdamies sargāt savas zemes robežas.

Durbes kauja un viņas sekas

Visās vāciem jau pakļautajās baltu zemēs rūgst ilgs nemiers un no-

tiek slepena organizēšanas cīņai pret ordeni. Dumpja signālu dod slavena

zemaišu un kuršu uzvara pie Durbes.

Mestrs Hornhausens grib steigties palīgā zemaišu spaidītam Karšavas

garnizonam: viņš aicina savējos un kara draugus no visām malām, no Igau-

nijas līdz Prūsijai; nāk dāņi, nāk prūšu kontingenti. Pavasarī mestram jau

pie rokas prāvs karaspēks. Vēl nogaidījis kādu laiku, viņš iet ar tiem cauri

Kursai uz Zemaiti, bet zemaiši nāk paši viņam preti, 4000 vīru liels spēks,

postīdams Kursas dienvidu novadus. Kurši pieslienas ordenim, bet jopro-

jām netur uz to labu prātu. Abas armijas sastopas pie Durbes ezera. Ze-

maiši ved līdz sagūstītās kursu sievas un bērnus; kurši prasa vāciem, lai

tie apsolās, ka pēc uzvaras kurši dabūs savas sievas un bērnus atpakaļ. Vāci

šo prasību noraida: kuršiem būšot jāmaksā par savējiem izpirkšanas nauda.

— Kurši sāk kurnēt un slepeni sazināties ar zemaišiem. — Gara stāvoklis

ordeņa armijas vidū nav nekāds spožais un vāciem uzticīgie prūšu augst-

maņi dod bruņiniekiem padomu likt karavīriem nokāpt no zirgiem, lai ka-

rotāji nevarētu domāt par bēgšanu. Bruņinieki noraida šo padomu, kau-

nēdamies cīnīties kājām un paļaudamies uz savām bruņām.

Kristīgie iet pirmie uzbrukumā, bet zemaiši viņus sajem metamām

vālēm tik karsti, ka uzbrucēju rindas metas atpakaļ. Vāci atkal atjauno
uzbrukumu, zemaiši metas tiem preti, un šai brīdī kurši brūk virsū kristī-

giem no mugurpuses. Latvji un igauņi aizmūk; vēl cīnās ordeņa bruņinieki,
dāņu palīgspēki, ko atvedis hercogs Kārlis un daži prūšu bajāru pulciņi.
Zarnu augstmanis Sklode uzaicina savējos turēties blakus vāciem un

atcerēties ~jaukās drēbes", ko vāci tiem devuši (patiesībā tās devis Otokars,

kristīdams zamus) un «saldo miestiņu," ar kuru tie cienījuši zamzemniekus.
Blakus zamiem turās arī pamezāņi ar savu vadoni Mako priekšgalā. —

Zemaiši un kurši ieslēdz vācus un viņu uzticamos no visām pusēm. Cīņa
vēl dun astoņas stundas; tad pagurst kristīgo kaujas spars, ļimst nāvē mestri

Hornhausens un Rīze, vecais ordeņa maršals Indriķis Botls un zemaišu
vāles nepiekusušas dragā kristīgo pakaušus. Kaujā krīt 150 ordeņa brāļi
ar viņu kara kalpiem, visi vāciem uzticamie pamezāņi un zarnu augstmaņi,
un gandrīz visi Rēveles dāņi. šī lielā uzvara gūta 13. jūlijā 1261. g. (pēc da-

žām ziņām — 1260. g.). 14 ordeņa brāļus sajem dzīvus gūstā; astoņus no

tiem sadedzina dieviem par godu pilnā kaujtērpā; pārējiem nocērt rokas

un kājas. Vēsts par Durbes katastrofu atbalsojas visā baltu zemē; cik lielu

iespaidu tā atstājusi, liecina nostāsti, ka vajadzējis parādīties tikai dažiem

zemaišiem, lai mestos bēgt simtiem kristīgo. (Dievbijīgās nonnes esot re-
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dzējušas kaujas dienā eņģeļus kāpjam no debesīm lejā un aiznesot projām
kritušo bruņinieku dvēseles.).

Sacelšanās iet vaļā visās Baltijas malās. Kurši sauc talkā zemaišus

un izdzen vācus no Dzinteres un Vārtāju pilīm. Vāci atstāj Kāršavas un

Dobes cietokšņus. Visā Prūsijā liesmo sacelšanās ugunis.

Mindaugs
Jau vairākkārt esam minējuši Mindauga vardu un šis virs tiešam

pelna, lai viņam ierādītu izcilu vietu baltu brīvības karu vēsturē.

Mindaugs ir Saules kaujas uzvarētāja Ringauta dēls, kas pēc tēva

nāves cenšas ar brutālu spēku sakalt Lietavu vienā valstī un nesaudzīgi

lauž neatkarīgo novadu valdinieku pretestību. Sākumā šis darbs viņam
sokas gluži labi, un Mindaugam sāk klausīt arī plaši baltkrievu apgabali

(Lietavas galvas pilsētas viņa laikā ir Ķērnava un Naugarda jeb Novo-

gi udeka).
Lietavas pieaugšana spēkā dara rūpes viņas kaimiņiem Volinijas un

Galicijas kņaziem. Galicijas Dāniels sāk organizēt pret Lietavu koaliciju
un drīz sāk likties, ka Mindauga valstij draud bojā iešana.

Mindaugs ir iecēlis par saviem lielajiem vasaļiem radiniekus, cerē-

dams, ka uz tiem varēs vairāk paļauties. Polockā valda viņa brāļa dēls

ļautvils, Zemaitē brālis Vikints un tā dēls Edivids, bet radinieki sabiedro-

jas ar augstmaņu opozicijas vadoņiem un sāk sazināties arī ar Galicijas Dā-

nieļu. Mindaugs atjem viņiem to zemes un sūta pašus karā pret Smoļensku:

sūtītie aizbēg pie Dāniela; tas skubina visus kristītos leišu kaimiņus iet

krusta karā pret Lietavu, sabiedrojas ar poļu kņaziem un Māras valsts

mestru. Vidutāja lomu starp krieviem un vāciem uzjemas Tautvils, kas

ierodas Rīgā un liekas kristīties, cerēdams ordenim izdabāt. Vikints sajem

no Dāniela lielas naudas summas un dodas pie zemaišiem un jatvingiem,

lai uzpirktu viņu vadoņus.

Lietavā ir ienaidnieku ielenkta no visām pusēm, bet Mindaugs ir no-

modā. Karš pret lielo koaliciju viņa spēkiem ir par smagu, atklātā cīņā

viņam ir jāsaļimst. Viņš nolemj cīnīties ar diplomātijas palīdzību un mē-

ģina sašķelt pretinieku lēģeri. Viņam izdodas salaist matos poļus ar gali-

ciešiem, un guvis iespēju atvilkt elpu, Mindaugs izspēlē savu lielāko trumpi:

viņš ziņo Māras zemes mestram, ka gribot piejemt kristīgo ticību. Ordenis

nedrīkst šo piedāvājumu noraidīt, ir atbruņots un spiests ievadīt miera sa-

runas vēl vairāk tāpēc, ka Mindaugs solās dāvināt ordenim plašu ■> /.ernes

gabalus — Zemaiti, Kurzemi, Sēliju un Jatvingiju. — Māras zemes jeb Li-

vonijas mestrs Stirijas Andrējs, ko Mindaugs lūdz pie sevis ciemā, dodas

kā viesis uz Lietavu un Mindaugs viņu sajem ar lielu godu. Vāci un leiši

slēdz mieru, Mindaugs no jauna solās kristīties, bet prasa, lai pāvests viņam

dodot ķēniņa troni. Mestrs apsolās to izgādāt un dod pāvestam ziņu. Tas,

prieka pilns par pakļaušanu Romas baznīcai, sūta kroni mīļu prātu un uz-

dod Kulmas bīskapam Heidenreicham kristīt un kronēt jauno Lietavas

ķēniņu.
Svinības notiek Naugardā 1253. g. Svētkos ieradušies kā viesi vācu

mestri, Rīgas bīskaps un milzīgs leišu pulks. Mindaugu kristī līdz ar viņa

sievu Martu un 600 bajāriem.

Mindaugs, kam kristīšanas bijusi tikai kara viltība, tagad var trium-

fēt: vāci raisās vaļā no leišu sazvērniekiem; tie mēģina kopā ar Galicijas un
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Volinijas kņaziem sākt karu, bet Mindaugs viņus noveic. Zemaiši un jatvin-

gi, Mindauga sūtņu pierunāti, aizdzen projām Vikintu un Tautvili, un abiem

intrigantiem jābēg uz Voliniju.

Noslēdzis ar vāciem «mūžīgu mieru", Mindaugs joprojām kūda pret
ordeni tās ciliis, kuru zemi pats nomināli atdevis vācu kalpībā. Starp šim

zemēm pirmo vietu iejem Zemaite, kurā vairāk brašu varoņu, nekā jebkuras

citas baltu cilts robežās. Vāci velti mēģina savaldīt zemaišus, celdami Klai-

pēdu un Kāršavu, lai nogrieztu zemaišus no jūras un Prūsijas. Sākas ze-

maišu svētais karš, ko vada jau minētais Algimants un kura notikumus jau

esam vairākkārt minējuši. Zemaišu uzvaras modina brīvības alkas arī zem-

gaļos, prūšos un kuršos. — Pēc Durbes kaujas, kad visās malās baltu ciltis

ceļas kājās pret vāciem, Mindaugs nomet masku, atsakās no kristīgas ticī-

bas un mūžīgā miera ar vāciem un liela karaspēka priekšgalā dodas uz

Prūsiju. Zemaite nāk Mindauga varā, Kursā un Prūsijā krīt viena vācu

pils pēc otras; velti nāk vāciem talkā poļi un krievu kņazi.

Visas baltu ciltis tagad pirmo un pēdējo reizi turās kopā. Mindaugs

ir viņu vadonis, rīkotājs un padomdevējs. Viņš nolemj vācus galīgi izdzīt

no Latvijas un norunā kopā ar novgorodiešiem iebrukt 1262. g. Vidzemē.

Leišu armija aiziet līdz Cēsīm, bet krievi nerādās un Mindaugs ir spiests

griezties atpakaļ, jo Lietavai mācas no dienvidiem virsū Volinijas kņazi.

Gandrīz visas baltu ciltis tagad klausa Mindaugam un viņa vara ir

sasniegusi augstāko pakāpi. Veidojas vienota baltu valsts un vāci vairs

turas tikai retos cietokšņos. Liekas, viņu vara Baltijā tūliņ beigs eksistēt. —

Mindaugs krīt par upuri viņa salauztās leišu aristokrātijas vadoņu

sazvērestībai. Sazvērnieku pulkā ir arī Naujaličas kunigaikštis Daumants,

visā Lietavā izdaudzināts kara vīrs un Mindauga svainis. Mindaugam no-

mirusi sieva un pēc nelaiķes bērēm viņš vairs nelaiž braukt mājās Dau-

manta sievu, apgalvodams, ka nomirēja tam uzdevusi viņu apprecēt, „lai

bērniem būtu mīļāka pamāte." Aizskārtais Daumants pāriet opozicijas lēģerī.
Ar sazvērniekiem sazinās arī Mindauga radinieks un Zemaites liel-

kungs Traināts, vecais nemiernieks Tautvilis un daudzi citi. Sazvērnieki

nolemj nogalināt Mindaugu līdz ar viņa dēliem, lai nebūtu tēva nāves

atriebēju.

Mindaugu pierunā sūtīt viņa kara draudzi pret Brjanskas kņazu, un

gribēdams novērst visas aizdomas, arī Daumants iet Mindauga karavīriem
hdzi, bet ceļā piepēži griežas atpakaļ. Sazvērnieki uzbrūk Mindauga pilij
un nogalina lielo valdinieku līdz ar abiem jaunākajiem dēliem. Vecākais,
Vaišelgs, kas palicis par muku, pagūst aizbēgt un izglābjas.

Mindaugs mirst 1263. g. Viņš ir pirmais un pēdējais Lietavas ķēniņš
un hdz ar viņa nāvi sabrūk lielā baltu valsts, kuru tas jau pa pusei uzcēlis.
Palikušas bez Mindauga, kura dzelzs griba un asais skats vada visus, baltu
ciltis sak cīnīties katra par sevi un viena pēc otras krīt atpakaļ vācu kalpībā.

Prūšu bojā iešana.

Mes redzējām, ka Durbes kaujas priekšvakarā visā vāciem pakļau-
aja Prūsija bija sācies rūguma vilnis, ko radījusi brīvības alka un smagās

klausās. Kara gājienos pret zemaišiem bija jāpiedalās arī prūšu bajāriem,
bet velti viņi gaidīja, ka to piederīgiem pazeminās nodevu nastas un at-
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svabinās viņu kalpus no piļu celšanas klaušām, lai karotāju tīrumi nepa-

liktu atmatā.

Zemi bija piemeklējusi neraža. Nātangiešu un vārmiešu augstmaņi
ierodas pie Lencenburgas soģa Valrida Mirabilis un lūdz atsvabināt viņus

no labības nodevām, jo ejot klaušās ļaudis neesot varējuši iekopt tīrumus.

Soģis aizbildinās ar mestra pavēlēm un ielūdz delegātus pie sevis pilī uz

mielastu. Dzīrojot prūši atkal sāk pārrunāt ar soģi savas sūdzības lietu,

bet piepēži zālē nodziest ugunis, izceļas apjukums un kņada. Kad kalpi at-

Vācu ordeņa bruņinieki dodas no Marburgas uz Prūsiju.

steidzas ar jaunām lāpām, soģis rāda savās drēbēs caurumu un apgalvo, ka

kāds no viesiem ir gribējis viņu nodurt. So-ris jautā augstmaņiem, kādu

nāvi viņi lemtu vainīgajam; tie atbild, ka viesis, kas mēģinājis nogalināt

nama tēvu, sodāms ar uguns nāvi. Soģis atlaiž ciemiņus mājās un liek at-

nākt pēc dažām dienām, solīdamies dot galīgu atbildi. — Mirabilis pēc tam

viņus atkal uzlūdz mielastā, liek piepēži aizbultēt visas durvis un nodedzi-

nāt pili līdz ar prūšu augstmaņiem, viņus apvainodams sazvērestībā pret

paša brīvību. Liesmās esot dabūjuši galu ap 50 prūšu vecāko. Kad šī

briesmu vēsts izpaužas pa prūšu novadiem, visi taisās grābt rokās ieročus.
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Brīdis dumpim ir izdevīgs: krusta karotāju tuvumā nav, ordenis iestidzis

karā ar zemaišiem un viņa spēks lauzts Durbes kaujā. Zemē parādījušies

Mindauga aģenti, kas mudina tautas brāļus uz cīņu pret ordeni.

Tagad brīvības kara priekšgalā stājas arī augstmaņi, galvenā kārtā

no to prūšu jaunekļu vidus, kurus ordenis savā laikā sūtījis skolā uz Vā-

ciju; viņi pazīst vācu kaujas taktiku, prot rīkoties ar viņu ieročiem un kara

mašīnām, un ir, pretēji vācu cerībām, pilni tautas un tēvzemes mīlestības.—

Zarnu priekšgalā stājas Glande, nātangus ceļ kājās Montē, vārmiešus pul-

cina cīņai Glapo, bārtiešus sauc uz kauju Divane un pagezāņus taisās vest

karā Auktumo. Visi nolemj turēties kopā, rīkoties pēc viena plāna un mirt

vai Uzvarēt. Norunā sacelšanās dienu un līdz tam liek tautai turēties klusu.

Šī diena ir 1261. g. 20. septembris. Viņas vakarā visos prūšu novados

sāk vaimanāt kara taures un pulcēties karavīri ar minētiem vadoņiem priekš-

galā. No Zamzemes līdz Vislai deg ordeņa muižas un vācu kolonistu ciemi,

un zeme pludo vācu asinīs. Baznīcas aprij liesmu mēles, garīdzniekus un

mūkus nogalina. Visus vācus, kas nepaspēj iebēgt ordeņa pilīs, nokauj vai

padara par vergiem.

Prūši nekavēdamies aplenc pilis, neļaudami bruņiniekiem saziņai ies.

Ordeņbrāļi izmisuši ar mokām atsit satracinātās tautas uzbrukumus. Se-

višķi niknas cīņas dun pie Baigas pils. Elbingu divi prūšu uzpirkti bruņi
nieki giib nodot dumpinieku rokās, bet mestrs Grumbachs nāk sazvērestībai

pēdējā brīdī uz pēdām un liek abus nodevējus sadedzināt.

Vēsts par prūšu sacelšanos aiziet līdz Romai un pāvests skubina ticī-

gos steigties ordenim palīgā 1262. g. Prūsijā ierodas krusta karotāju ar-

mija, kas dodas kaudama un dedzinādama caur Pagezāniju un Vārmiju zemes

iekšienē; prūši bēg mežos; daudzi, pānikas pārjemti, atstāj tēvzemi un iz-

ceļo uz Lietavu un Krieviju. — Krusta karotāju armija ienāk Nātangā un

prūšu ciemi deg visās malās. Pokarbas tuvumā notiek kauja, kurā ilgi svār-

stās uzvara. Beidzot nātangieši, kurus vada Montē, sāk dragāt slēgtās bru-

ņinieku rindas; krusta karotāji metas bēgt un uzvarētāji tos vajā līdz savas

zemes robežām. Viss kristīto lēģeris krīt prūšu rokās un arī vairāki bruņi-

nieki. Gūstekņu starpā ir arī Indriķa labvēlis un vecais draugs no Magde-

burgas skolas laikiem Hirchals, kuru Montē velti mēģina glābt no nāves

(loze kritusi, ka Montem jāupurē viņa draugs dieviem; Montē lūdz prieste-

rus lozēt otru reizi, bet arī šoreiz loze krīt par ļaunu Hirchalam; pēc trešās

lozēšanas pats bruņinieks piesolās draugam par upuri viņa tautas dieviem;

bruņinieku uzsien uz zirga, ieved ozolsārtu vidū un dzīvu sadedzina.).

Tikpat nelaimīga ir otra krusta karotāju ekspedīcija pret Zamzemi:

zami sakauj kristīgos un piespiež tos iebēgt Karalauču cietoksnī. Lielas

ir prūšu gaviles par šīm uzvarām, kaut gan arī paši cietuši lielus zaudē-

jumus; viņi cer, ka zeme reiz kļūs brīva un viņi paši būs atkal kungi savā

dzimtenē.

Vadoņi apvieno lielu daļu karaspēka zem Auktumo un Glandes va-

dības, un apgādājuši tos aplenkuma mašīnām, sūta sturmēt Vārmijas (Ermo-

landes) bīskapa pili Heilsbergu. Bada mocītais garnizons slepeni atstāj

cietoksni un bēg uz Elbingu, vezdams līdz 12 prūšu augstmaņu dēlus, kas

atradušies pilī kā ķīlnieki. Elbingā jaunekļiem izdur ac is un sūta atpakaļ

jaunekļus to tēviem. Heilsberga krīt prūšu rokās. Tūliņ pēc tam vārmieši

un pagezāņi aplenc Braunsbergu. Arī tās garnizons un iedzīvotāji naktī

slepeni atstāj pili un pilsētu, un bēg uz Elbingu, iepriekš pielaiduši cie-

toksnim uguni.
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Prūšu spēki vairojas un viņi reizē aplenc Karalaučus, Kreicburgu un

Bartenšteinu, uzceldami ap tām apcietinātus lēģerus. Pilīs sāk plosīties

bads, vāci ēd ādas un citas nebaudāmas lietas, bet prūši tiem nedod miera

nemitīgiem uzbrukumiem.

Pāvests no jauna aicina Eiropas bruņiniekus krusta karā pret prū-

šiem, un 1263. g. ziemā pāri Vislai dodas jauna krusta karotāju armija

paša lielmestra Anno fon Sangerhausena vadībā. Viņa izlaužas cauri Vār-

mijai un Nātangai un iet atsvabināt Karalaučus. Aplencēji atstāj savu

lēģeri un aiziet armijai aizmugurē, lai nogrieztu tai atkāpšanās ceļu. No-

tiek kauja, kurā zamiem nesmaida kara laime. Viņu atliekas ieslēdzas

Kaligas ciemā un izmisušas gaiņā krusta karotāju uzbrukumus. Stundām

ilgi dun šī nāves cīņa, un simtiem vācu jau vārtās asinīs. Beidzot kristī-

giem nāk talkā Karalauču garnizons un zarnu varoņi krīt visi cīņā. Zam-

zemes pretestība ar to vēl nav lauzta, un ordenis atkal laiž darbā savu veco

metodi, solīdams vadoņiem jaunas privilēģijas. Zarnu virsaitis Nalubis ar

savējiem pēc kāda laika no jauna uzbrūk Karalaučiem, bet zaudē kauju,

kurā krīt 7000 viņa ciltsbrāļi. Glande savāc daudz kara kuģu un tiem

cenšas nogriezt Karalaučus pa Prūšu jomu ar Elbingu, un Karalaučos atkal

sāk plosīties bads. Beidzot vāci iedrošinās doties uzbrukumā un veic Glan-

des un Svaino vadītos zamus, nokaudami no tiem ap 5000 varoņu. No

Elbingas atbrauc kuģi ar pārtiku un Karalauči ir glābti.

Pēc kāda laika pret šo cietoksni iet uzbrukumā Montē ar saviem

nātangiešiem. Kaujā viņu smagi ievaino, un prūši atkal ir spiesti atkāpties.

Vāci sāk rīkot soda ekspedīcijas uz visām Zamzemes malām un kauj visus,

kas tūliņ nepadodas ordenim. Iznīcina veselas ģintis. Pārējie ir spiesti pa-

doties un zarnu izmisums ir tik liels, ka pats pēdējais viņu krīvs bēg uz

Karalaučiem un piejem kristīgo ticību.

Vēl reiz uzliesmo briesmīga cīņa Zamzemes rietumos, kur atrodas

vecs, dieviem veltīts mežs. Te norisinās zarnu traģēdijas pēdējais cēliens.

Zami turās izmisuši; neviens nedodas gūstā, uzvarētāji neviena arī nežēlo.

Visus ciemus nodedzina līdz pamatiem. Bērnus un sievas aizved uz citiem

apgabaliem. Zemē iestājas nāves klusums.

Bārtavā prūši trīs gadus no vietas jau mēģina sturmēt Vaistotpili

un Visenburgu. Beidzot viņu garnizoni vairs nespēj turēties un lūko sle-

peni aizkļūt projām, bet Divane viņus iedzen atpakaļ pilī. Bruņinieki mē-

ģina otrreiz izlauzties, ievaino cīņā prūšu vadoni un viņiem izdodas aiz-

bēgt. Tai pašā laikā ir kritusi arī Kreicburga, stiprākais ordeņa cietoksnis

Nātangā, kura aplenkšanu vada Montē. lejēmis pili, viņš ved savus va-

roņus uz Kulmzemi, dedzina kolonistu ciemus un ved mājās milzīgu lau-

pījumu. Lubavas tuvumā viņu pārsteidz bruņinieki un izklīdina prūšu siro-

tājus. Bruņiniekiem vajājot bēgļus, Montē savāc daļu savējo, un brūk

virsū vācu rezervei ar tādu sparu, ka izcīna pilnīgu uzvaru. — Visi bru-

ņinieku panākumi ir atkal vējā un prūšu cerības vairojas.

Niknas kaujas dun arī ap Bartenšteinu, kuras garnizons liek pakārt
30 prūšu ķīlniekus. Pils beidzot krīt prūšu rokās un tie apkauj visu

garnizonu. Zudavi un leiši aplenc Vēlavu, laizdami darbā kara mašīnas

un sanesdami pie pils mūriem milzīgas salmu kaudzes un malkas sārtus,

tiekdamies pili sadedzināt līdz ar viņas aizstāvjiem. Vāciem tomēr iz-

dodas glābt šo cietoksni, bet briesmas joprojām ir tik lielas, ka lielmestrs

steidzas uz Romu un asarām lūdz pāvestu palīdzēt. Pāvests sūta ziņu

Čechijas ķēniņam Otokaram 11., skubinādams viņu atkal posties uz Prūsiju.
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Krusta karotāji nāk no visām Vācijas malām un uzceļ Brandenburgas cie-

toksni. Briesmas joprojām aug: tatāri atkal iebrūk Polijā un taisās ap-

dienoties ar prūšiem. Viņu jātnieku pulki jau parādās Prūsijas robežu

tuvumā. (lespējams, ka kāds no tiem būs ieauļojis arī pašā Prūsijā. Vis-

maz to apgalvo pāvests Otokaram rakstītā vēstulē). Prūšiem pa to laiku

izdodas iesturmēt Brandenburgu un krusta karotāju darbs ir iznīcināts.

Divane ielaužas Kulmzemē, izposta vācu kolonizēto Pamezāņiju, uzbrūk

ordeņa karaspēkam un gūst pie Sirgunas jaunu uzvaru. Tūliņ pēc tam

krīt Kristburgas pilsēta. Bruņiniekiem vēlāk izdodas pārsteigt gulošo Di-

vanes karaspēku un to iznīcināt. Pats vadonis tikai ar mokām izglābjas.

Prūšu vadoņi noskārst, ka karā liktenis izšķirsies Vislai tuvākajos

novados, jo caur tiem nāk ordenim pastiprinājumi. Ja prūšiem izdodas at-

jemt vāciem Vislas labā krasta pilis, tad jākrīt arī Karalaučiem un Elbingai.

Zāle Marienburgas pilī.

Vadoņi ved savus karapulkus uz rietumiem, kur tiem izdodas iejemt
Marienverderu.

Beidzot pošas ceļā uz Prūsiju zarnu uzvarētājs ķēniņš Otokars 11.,
kuru ordenis vilina solījumiem palīdzēt ķēniņam iegūt Lietavu un Jatvin-

giju un sola Galindi piedevām. Pāvests apstiprina līgumu, solīdams Otoka-

ram Lietavas ķēniņa kroni. Ķēniņš nāk ar lielu karaspēku, atjauno Ma-

rienverderu, bet viņam nav agrāko panākumu; sanīdies ar ordeni (jādomā
dalāmo zemju dēļ), ķēniņš drīz dodas atpakaļ. Prūši atkal sturmē Marien-

verderu un viņu cerības nostiprināties zaudētajos rietumu novados joprojām

vairojas. Atbrīvojuši Pamezāniju, prūši brūk virsū Kulmzemei. Viņu kara-
spēks slepeni ierodas pie Fogelsangas pilsētas, paslēpjas mežā un divas

nedēļas no vietas pacietīgi gaida, līdz iedrošinātie vācu pilsoņi iet kopt
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savus tīrumus; tad prūši brūk ārā no savas paslēptuves, nogalina vīrus

un aizved sievietes gūstā. Prūšu rokās krīt arī Rēdene, un viņiem nāk

talkā zudavieši, kas noposta Lubavu un izdedzina Tomas priekšpilsētas.

Kulma, toreizējās ordeņa Prūsijas galvas pilsēta, tikko spēj turēties. Līdz

ko zudavieši ir projām, ierodas leišu lielkungs Trainats, kas ar 30.000 kara-

vīriem iet dedzināt Mazavu un pa ceļam izposta Kulmzemi. Leiši tikko

ir prom, kad no jauna brūk vāciem virsū zudaviešu sirotāji vadoņa Sku-

manta (Skomands) vadībā aplenc Torņu un Kulmu un izdedzina Kulmzemē,

kas vēl atlicies ko dedzināt. Divane krīt pie kādas pils, bruņinieku bultas

ķerts, un viņa karaspēks dodas mājās. Atkal ir klāt Skumants un no

jauna lūko iejemt Kulmu, šo ordeņa varas citadeli. Kāds poļu bruņinieks

solās viņam slepeni atvērt vārtus. Kulmieši to dabon zināt un pakar no-

devēju pie pilsētas vārtiem. Izpostījis, kas vēl postāms, zudaviešu ķēniņš

iet uz savu zemi atpakaļ.

Līdz pat 1270. g. dun Rietum-Prūsijas rietumos šie sīkie kari, kuros

tomēr līst tik daudz asiņu. Sevišķi noasiņo prūši, bet ordenim arī pēc vi-

sām neveiksmēm vēl ir milzīga rezerve. Tā ir visa Eiropa, kas klausa

pāvestam un tic, ka apkarojot tautu, kas cīnās pret kakla kungiem par

savu brīvību, var nodrošināt sev iekļūšanu paradīzē.

1271. g. Prūsijā valda samērā klusums un ordenis sāk atspirgt un

dziedina daudzās rētas. Pāvests Gregors X. pieliek visus spēkus, lai uzrīdītu

prūšiem virsū jaunu krusta karotāju armiju. Tā salasās kopā un 1272. g.

ziemā iebrūk Vārmijā un no turienes Nātangā. Ceju viņai aizspiosto nā-

tangiešu celts aizcirtums, ko sargā 2000 varoņu. (Baltu tautas bieži mēdza

nolaistiem milzu kokiem aizkrustot ceļus, pa kuriem varēja gaidīt brūkam

zemē bruņiniekus, un pie šiem aizcirtumiem parasti atstāja stiprus garnizo-

nus.) Trīs dienas no vietas viņi aiztur vācu armijas pārspēku; tad uzvaras s\e-

ļas- krusta karotāju pusē un Nātangas sargātājus apkauj līdz pēdējam vīram.

Krusta karotāju armija iet tāļāk: viena viņas nodaļa pie Kristburgas iebrūk

Pagezānijā, kur tai stājas ceļā virsaitis Linko ar saviem kareivjiem un

līdz ar tiem krīt cīņā. Pie Braunsbergas mēģina krusta karotājus aizturēt

slavenais Montē, bet zaudē kauju un tūliņ pēc tam otru pie Brandenbur-

gas, kur ļimst nāvē viss viņa karaspēks. Prūšu zaudējumi šai vācu kara

gājienā ir tik lieli, ka pēc ordeņa chronistu ziņām trijās kaujās krituši

ap 20.000 prūšu, sargādami savu tēvzemi.

No šī brīža uzvara arvienu noteiktāk sveras ordeņa pusē. Dūšīgākie

prūšu kareivji ir krituši un pārējiem zūd cerība, ka viņiem izdosies atvai-

rīt ordeņa uzmākšanos. Viens pēc otra krīt arī brīvības kara vadoņi, un

pirmais starp tiem ir Montē. Palicis bez kareivjiem, kas krituši kaujās,

nātangiešu vadonis slēpjas alā meža biezoknī ar dažiem kara draugiem.
Ejot medībās, viņu sastop Kristburgas komturs, liek pakārt pie koka un

šķēpiem sadurstīt. Ap to pašu laiku iet bojā vārmiešu vadonis Glapo, ko

nodevēji atdod vācu rokās un bruņinieki liek viņu pakārt Kaļalaučos.

Zaudējuši vadoņus, nātangieši un vārmieši no jauna padodas ordenim;

Zamzemē jau agrāk ir iestājies kapa miers; arī Bārtava ir noasiņojusi ilgajā

karā un 1273. g. beigās gandrīz visa Prūsija atkal klausa ordenim. Jopro-

jām tikai turās pagezāņi, un dzīvs vēl ir viņu varonis Auktumo. Viņš iet

karā pret Elbingu, izvilina ārā viņas garnizonu un iznīcina to niknā kaujā,

sārtodams upes viļņus vācu asinīm. — Prūsijas mestrs nolemj ar terrora

palīdzību lauzt pagezāņus; pārējo prūšu padošanās dod viņam iespēju vērst

visus spēkus pret šo varoņzemi. Pagezānijā iebrūk lieli vācu spēki no
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visām pusēm, apkauj vīriešus, aizved sievietes gūstā un pārvērš šo zemi

par tuksnesi. Tūliņ pēc tam ordeņa pulkiem izdodas iejemt Heilsbergu,

kur vēl turās pagezāņu atliekas. Kopš tā laika Pagezānijā valda tāds pat

nāves klusums kā Zamzemē.

Tad sāk savu nāves cīņu zudavieši. Viņi ielaužas Prūsijā un noposta

Bartenšteinas cietoksni. Zudaviešiem iet talkā Nadravas cilts, kuras zeme

vairākus gadus ir sīvu kauju lauks. Vāci arī te sāk jemt virsroku, sturmē

nadraviešu pilis, kauj visus, kas tiek viņu rokās un izposta zemi līdz pa-

matiem. 1275. g. mestrs Konrāds fon Tīrbergs iesturmē Kaminisvikas pili,
Nadravas reika jeb ķēniņa rezidenci (īnsterburgas tuvumā). Nadrava, kas

pārvērsta tuksnesī, krīt ordeņa varā; liels viņas sargātāju pulķs ar sievām

un bērniem (līdzīgi zemgaļiem) bēg uz l ietavu, kur leišu valdinieks tiem

ierāda mītnes Graudņas (Gardines) un Slanimas tuvumā. (Chronists stāsta,

ka vēl pēc 50 gadiem Nadravā bijis grūti sastapt dzīvu cilvēku.)
Gandrīz reizē ar Nadravu krīt Zaļava, ko iekaro Zamzemes soģis,

dodamies kuģos pa Ņemanas upi Zaļavas iekšienē. Viņam izdodas iejemt

Hagaines (Ragnites) cietoksni un apkaut visus viņa aizstāvjus. Zajavieši

mēģina iet kontruzbrukumā un savukārt ielaužas ordeņa zemē, brukdami

virsū Labgavai (Labjavai) pie Kuršu jomas, iejem pili un apsit viņas bru-

ņiniekus. Tūliņ seko vācu otra ekspedīcija pret Zalavu, kurā vāci piec-

padsmit kuģos iebrauc Ņemanā, izkāpj krastā un sāk tik briesmīgi postīt

zemi, ka zaļavieši beidzot padodas. Vāci viņus aizved uz Zamzemi, un

Zaļava kopš tā laika paliek par mežu tuksnesi, kurā kā indiāņi uzglūn

viens otram zemaišu un ordeņa sirotāji.
Pēc kāda laika vēlreiz mēģina laimi zarnu atliekas, kuras saceļ kājas

virsaitis Bonza (pēc teikas nostāsta, viņš esot vēlējies jemt divas sievas,

bet soģis viņam to aizliedzis). Ķeras pie ieročiem arī pēdējie nātangieši un

vārmieši, un 1277. g. Prūsija atkal liesmo sacelšanās ugunīs; bet prūšiem

vairs nav vadoņu, nav organizācijas un vāci sāk pielietot arī citos novados

to pašu terrora metodi, kas izrādījusies par derīgu Pagezānijā. Šīs zemes

emigranti, kas slēpušies Galindes un Zudavas silos un tagad mēģina atbrī-

vot tēvzemi, ir spiesti atkal atstāt viņas āres un doties trimdā uz Lietavu.

Turās vēl tikai zudavieši. braša medinieku un karotāju cilts, kas

jūtas droša savos purvainajos mežos aiz lielajiem Mazuru ezeriem. Viņu

vadonis Skumants iet atkal sirot uz Kulmzemi. Tai pašā 1277. g. viņš ar

leišiem un zemaišiem aiziet līdz Vislai, brūk virsū Graudencai, Marienver-

derai un Kristburgai, izpostīdams Kulmzemi un Pamezāniju, kas jau vācu

un poļu kolonizētas, līdz pamatiem. Zudavieši kauj visus kristīgos, kas

gadās tiem ceļā un nepārredzams ir gūstekņu pulks, ko tie ved sev līdz,

atgriezdamies savos ozolu silos atpakaļ.

Ordenis nolemj lauzt zudaviešu pretestību, bet tas ir viens no grū-

tākiem pasākumiem, kādus līdz šim nācies veikt ordenim: katrs zudavietis

ir rūdīts kāļa vīrs, bet miera laikā sumbru un lāču medinieks. Zudava, pēc

cbronistu nostāstiem, spējusi sūtīt kaujā 6000 jātnieku un neskaitāmu pulku

kājnieku.

1277. g. ordeņa maršals ar lielu karaspēku iebrūk Zudavā, iejem Ki-

menavas pili un izposta daudzus novadus. Pie Spirdingas ezera vāciem

stājas ceļā 3000 zudaviešu, kas uzsāk kauju un atstāj cīņas lauku tikai pēc

tam, kad guļ zemē, krituši un ievainoti, ap 2000 kaujas biedru. — Vāci iet

tāļāk, sturmē zudaviešu pilis, kauj ļaudis un ar lielu laupījumu d.o(las

uz Prūsiju atpakaļ.
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Pārliecinājušies, ka lielā karā zudaviešus būs grūti pārvarēt, vāci no-

lemj tiem rīdīt virsū prūšu partizānus, t. s. struterus, kas priecīgi, ja vien

kur gadās izdevība laupīt un dedzināt. Mazos pulciņos viņi nemitīgi brūk

iekšā Zudavā, posta ciemus, kauj arājus un pļāvējus (kā redzam, ordenis

te pielieto to pašu taktiku, kas vēlāk spiež arī zemgaļus atstāt tēvzemi).

Ziemā atkal iebrūk Zudavā liels ordeņa karaspēks, izlaupa zemi un

steidzas atpakaļ; zudavieši dzenas tiem pakaļ, bet atkusnis, kas izkausē

ezeru ledu, neļauj viņiem panākt zemes postītājus.
1281. g. ziemā mestrs savāc visu ordeņa karaspēku un dodas pāri

Mazuru ezeriem uz Zudavu. Šoreiz vācu rokās krīt arī ķēniņa Skumanta

pils. Pats Skumants ir devies vākt karavīrus un to priekšgalā uzsāk kauju,

kurā vāci gūst uzvaru. Starp kritušiem vācu pusē ir arī nāvīgais zudaviešu

ienaidnieks, Tapjavas komturs Ulrichs Baiers, kas, iedams kara gaitās, esot

vienmēr lūdzis Dievu, lai viņam būtu lemts ļimt nāvē ar tādām pašām

rētām, kādas cietis Pestītājs („Ut possem vulnerari ab eis V vulneribus,

sicut Christus pro mc fuerat vulneratus"). Chronists Dusburgs saka, ka

tas esot piepildījies: komturs atrasts cauršautām rokām un kājām un sirdī

ietriektu šķēpu.

Nemitīgie vācu postījumi spiež daudzus zudaviešus, līdzīgi tūkstošiem

prūšu, atstāt tēvzemi un izceļot uz Lietavu. Pēdējā arvien vairāk paliek

par baltu cilšu varoņu pēdējo patvērumu, kurā saplūst šo cilšu labākais

zieds.

Pēc nelaimīgas kaujas atstāj savu tēvzemi arī Zudavas ķēniņš Sku-

mants. Bet Lietavas mežos viņam nav miera, — dzimtenes mīlestība sauc

to atpakaļ. Viņš dodas mājup, cerēdams glābt, kas vēl glābjams, bet

ķēniņam nāk preti ordeņa karaspēks. Ķēniņš labprātīgi atdodas vācu

rokās, liekas kristīties, bet tie viņu iesloga Baigas pilī. (Vēlāk viņš esot

atlaists brīvībā, dabūjis no ordeņa muižu un bijis tam uzticams pavalstnieks.)
Ar Skumanta padošanos Zudavas varoņgars vēl nav lauzts: zudaviešu

priekšgalā stājas jauns varonis Vadolis. Ordenis nolemj dot Zudavas aiz-

stāvjiem pēdējo sitienu. 1283. g. ziemā ordeņa karaspēks iebrūk Zudavā un

Vadolis krīt kaujā ar lielāko daļu viņa kareivju.

Brīvības kara vadību uzjemas Kantegardis, bet arī viņš ir spiests

padoties un bruņinieki viņu aizved gūstā uz Zamzemi. — Tai pašā gadā

krīt Ķimenavas pils, arī viņas aizstāvjus ordenis aizved gūstā Prūsijas

iekšienē. Ceļā uz turieni zudavieši apsit sargus, sagrābj viņu ieročus un kau-

dami visus kristīgos, kas gadās ceļā, aizbēg uz Lietavu. (Viņu vadonis bijis

Gedetis. Līdzīgi Skumantam, arī viņš nav spējis pārvarēt dzimtenes ilgaš,

griezies atpakaļ un padevies ordenim.)
Tai pašā 1283. g. krīt vācu varā pēdējais brīvais Zudavas novads

Ķirzava, kur virsaitis Skurdo vēl sapulcinājis cīņai atlikušos tēvzemes sar-

gātājus. Redzēdams, ka dzimtenē vairs nav palikšana, viņš liek savējiem

nodedzināt ciemus, pilis un mājas, un aiziet trimdā uz Lietavu, atstādams

vāciem neapdzīvotu tuksnesi.

Tā iet bojā prūšu ciltis un ziemeļjatvingi. par kādiem vēsturnieki uz-

skata Zudavas un Nadravas iemītniekus. Prūšu atliekas izkūst vācu ieceļo-

tāju jūrā un pēdējie šīs varoņtautas mohikāņi izmirst XVII. g. s. (Ir uz-

glabājušies divi prūšu valodā izdotie katķismi no XVT. g. s., un apm. 700

vārdi; tas ir viss, ko mums atstājis pats spēcīgākais baltu tautu grupas

zars. No jatvingu mēles uzglabājušies ap 40 īpašvārdi, kurus min poļu
un vācu chronikas.)



121

Kuršu nomākšana.

Pēc Durbes kaujas kurši atklāti pāriet vācu ienaidnieku pusē un

sauc talkā zemaišus, kas apmetas Dzinteres pilī; drīz pēc tam Vārtājas vir-

saitis Utilis ievilina savā pilī slazdos vairākus ordeņa brāļus, kurus sacērt

gabalos vai dzīvus sadedzina. Gandrīz visa Kursa ir atkal brīva; vāci

turās tikai Kuldīgā. Bet ilgs nav kuršu atgūtās brīvības laiks. Vāci ar

hbiešiem un latgaļiem iebrūk zemē, atsvabina garnizonu, ko sākuši spaidīt

kurši, un steidzas uz Dzinteri, kuru sargā kuršu algots zemaišu garnizons.

Vāci piesviež pils grāvi ar malku un to aizdedzina. Pils sāk degt, bet

zemaiši, stāvēdami liesmu vidū, izmisuši cīnās pret vācu pārspēku. Ar

kuršiem, kas glābušies pilī, vāci bargi izrēķinās: visus, kas vecāki par

11 gadiem, apkauj un iemet ugunī.

Pēc Dzinteres nopostīšanas vāci steidzas uz Aizputi; viņas aizstāvjus,

kas dzirdējuši par Dzinteres likteni, pārjem pānika un tie padodas bez

cīņas, dodami ķīlām augstmaņu jaunekļus.

Pēc kāda laika pret kuršiem dodas otra soda ekspedīcija. Viņa aiz-

sniedz Kuldīgu un dodas uz dienvidiem. Lažas pili ķer Dzinteres liktenis:

viņu sadedzina liesmās, un ugunī vai no vācu zobeniem iet bojā visi pils

sargātāji. Arī Merķes pils pēc īsas cīņas padodas un pilī apmetas vācu

garnizons. Tad nāk Grobiņas kārta, viņas kurši padodas vāciem, kas no-

dedzina cietoksni, bet padevušos visus atved uz Kuldīgu, jādomā, tāpēc,

lai tie dzīvodami projām no savas vecās dzimtenes, nevarētu sazināties ar

zemaišiem.

Trešā soda ekspedīcija dodas pret Griezās pili, kas zemaišiem visai

tuvu, un kuru sedz no ziemeļu puses milzīgie Skrundas meži. Arī te,

liekas, ir stāvējis pilī zemaišu garnizons, ko vāciem izdodas pārsteigt miegā

un apkaut līdz pēdējam. Nodedzinājuši pili, vāci dodas atpakaļ uz Kul-

dīgu, vezdami līdz saistītos gūstekņus. Šai gaitā viņiem ir gājuši līdz arī

citu kuršu kontingenti).

Vienīgais ziņu avots par Kursas nomākšanu ir „Rīmju kronika", un tā

ir pārāk lakoniska, lai no viņā minētiem faktiem varētu restaurēt puslīdz
skaidru ainu par Kursas krišanu vācu kalpībā. Jādomā, vāci te būs pie-

lietojuši to pašu veco, jau Prūsijā izmēģināto metodi, t. i. centušies nošķirt

augstmaņus no tautas un dodami tiem privilēģijas. (Kuisā vēl tagad uz-

glabājušies viņas seno augstmaņu pēcnācēji, t. s. ķoniņi, kas ir visu laiku

bijuši brīvi ļaudis un pildījuši tikai zināmas kara klaušas. Tādu brīvnieku
:
r bijis samērā daudz, sevišķi Zamzemē, kur tie izrādījušies par cītīgākiem

vācu varas balstītājiem un bieži spēlējuši nodevēju lomu pret saviem tautas

brāļiem.)

Zemgaļu nāves cīņa.

Izpostījuši Kursu, vāci dodas kara gaitās uz Zemgali, un ielauzušies

zemē viņi sāk postīt cik jaudas. Zemgaļi mēģina vāciem aizsprostot ceļus,

rīkodami uz tiem aizcirtumus, pie kuriem norisinās asiņainas kaujas. Vienā

no tām vāci zaudē vairākus simtus kritušo un to starpā 20 ordeņa brāļus.

Pārējiem izdodas izcirsties zemgaļiem cauri un izglābties. Zemgaļi, kā jau
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uzvarētāji, mēģina uzbrukt otram vācu karaspēkam, kas ar laupījumu

patlaban dodas no Kursas uz Rīgu. Vāci tomēr paspēj savējiem dot ziņu

un tie gar jūrmalu aši aizsteidzas Rīgā atpakaļ, izglābušies no zemgaļu

slazdiem.

Nākamā (1266.) g. mestrs ar lielu karaspēku iet no jauna uz Zemgali

un ceļ Jelgavas pili, zemgaļiem par lielu nepatikšanu. Jelgavas garnizons

sāk rēgulāri postīt zemgaļu novadus un neļauj kopt tīrumus.

Ar to vēl vāciem nav gana: mestrs no jauna iet uz Zemgali laupīt un

dedzināt (rīmju chronists uzteic mestru, kas nodedzinājis zemgaļu ciemus

un labības laukus). Atpakaļceļā zemgaļi vācus pārsteidz mežā un cīņā kri-

stīgie cieš lielus zaudējumus; pirmie metas bēgt latvji un lībieši; daļai vācu

izdodas izcirsties atpakaļ uz Jelgavu.

Ap 1271. g. Māras zemē valda mestrs Valters fon Nordeks. Savācis

lielu karaspēku, viņš iebrūk Zemgalē un dodas tieši uz Tērveti, kas pār-

steigta krīt vācu rokās. Atstājis garnizonu un nostiprinājis pili, mestrs

atgriežas Rīgā, kur tūliņ steidzas gatavot jaunu ekspedīciju, lai atgūtu

Mežotni. Ekspedīcija brauc uz turieni kuģos pa Lielupi un pils krīt vācu

rokās. — Mestrs neļauj zemgaļiem atjēgties un ar jaunu karaspēku izdrāž

cauri visai viņu zemei, nodedzinādams Raktes pili. Zemgaļu pretestība
beidzot ir lauzta (Tērvete .krīt 1271. g., Mežotne 1272. g. pavasarī, bet Rakte

— rudenī) un viņi lūdz mieru. Ordenis tiem uzliek nodevas, liek viņus

kristīt un kādu laiku Zemgalē ir tiešām miers.

Ir uzglabājies dokuments par nodevām, kādas ordenis toreiz uzlicis

zemgaļiem: no katra arkla vajadzējis dot pa pūram rudzu un pūram

miežu; katram saimniekam četras dienas gadā jāapjemas iet klaušās, bet

citiem (brīvzemniekiem?), kas tik veci, ka var jau strādāt, jākalpo ar roku

darbu, jāpļauj siens, jācērt malka un jāveic citi darbi. — Ja nav labības, tās

vietā var dot ik no pūra pa divām Rīgas sudraba ortīm, vai arī pa divām

caunu vai sermuļu ādam. — Katram jābūt gatavam iet piļu celšanas, ceļu
taisīšanas un kara klaušu gaitās.

7 gadus no vietas zemgaļi klausa ordenim. Tad nāk Aizkraukles kauja

(1279. g.), kurā leišu vāles nosit 70 ordeņa brāļus, un zemgaļi atkal ceļas

kājās (zemgaļi šais kara gaitās bijuši vāciešiem līdzi, bet kaujas sākumā

aizmukuši, laikam iepriekš sazinādamies ar leišiem). Kauja notiek ziemas

beigās. Ap siena laiku zemgaļu augstmaņi sanāk uz apspriedi un nolemj

iejemt Tērveti. Viņi iet pilsētai virsū ar joni un nocērt gar zemi visus

vāciešus, atskaitot kādu brāli Bertoldu, kas apsola zemgaļus iemācīt rīkoties

ar arbaletu.

Šai laikā par Zemgales ķēniņu ir Namejs (Nameise), kas tūliņ sūta

savējiem talkā kara vīrus. Zemgaļi sāk sturmēt Tērvetes pili, bet vācu

bultas dzen viņus atpakaļ. Nezinādami, ka Bertolds jau izmācījis zemgaļus

rīkoties ar arbaletu, bruņinieki pārdroši rādās uz pils vaļņiem un Nameja
strēlnieki daudzus no tiem ievaino. Nevarēdami ilgāk vairs turēties, brāļi

nolemj pili aizdedzināt un izlauzties zemgaļu pulkiem cauri. — Pils jau

deg liesmās, kad vāci ver vaļā vārtus un redz, ka pie tiem sapulcējies
Nameja varoņu pulks, ar ķēniņu Nameju vidū, kas skubina savējos: «Brašie

varoņi, ejiet un cērtiet droši!" Vāci krīt kaujā vai zemgaļu gūstā: nogali-
nājuši gūstekņus, zemgaļi uzceļ pili no jauna un atkal dzīvo kā brīva cilts.

(Cik vērojams no citiem ziņu avotiem, zemgaļu sacelšanos zināma

mērā iespaidojis arī pliķis, ko kāds bruņinieks sitis Namejam).
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Zemgale šai laikā ir vācu ielenkta no trijām pusēm, un zemgaļiem
tūliņ brūk virsū Kuldīgas soģis Jānis fon Ochtenhuzens, dedzinādams Dobeles

un Tērvetes novadus. Kurši šais kara gaitās labprāt iet vāciem līdz. Viņš
mēģina sturmēt Dobeli, bet pilij atsteidzas talkā Namejs; kurši bēg ar savu

soģi, bet zemgali ar Nameju dzenas tiem pakaļ, līdz beidzot pānāk bēgļus.
Izceļas kauja, kurā vāci un kurši gūst virsroku.

Zemaišu bajārs.
(L. Liberta skice.)

Pēc kāda laika Kuldīgas soģis atkal iet sirot uz Dobeles novadiem;
rīta ausmā viņam izdodas nepamanītam piekļūt pilsētai, ielauzties tajā un

viņu aizdedzināt. Zemgaļus, kas nepagūst iebēgt pilī, sajem gūstā un vāci

griežas atpakaļ uz Kuldīgu ar lielu laupījumu. (Līdzīgus sirojumus uz Zem-
gali vāci un kurši izdarījuši no Kursas puses visai bieži).
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Namejs nolemj vāciem atriebties, savāc karaspēku un iet uz Dauga-

vas pusi, Jelgavas garnizons dod ziņu Rīgas bruņiniekiem. Tūdaļ ceļas

kājās maršals fon Kacenellenbogens ar citiem brāļiem un pošas iet Name-

jam pretī. Viņiem līdzi nāk cēsnieki ar savu karogu „sarkanā krāsā ar

baltu strīpu pa vidu", ko chronists dēvē par latvju karogu. — Abi kara

pulki sastopas un zemgaļi sāk atkāpties. Vāci dzenas tiem pakaļ, bet mar-

šals kaujas karstumā aizsteidzas pārāk tāļu un iekrīt zemgaļu slazdos. Viņu

ar tā pavadoņiem sajem gūstā un ved uz Tērveti; maršalu Namejs atdāvina

leišu lielkungam Traidenam. (Tas piespiež gūstekni cīnīties divkaujā ar

kādu citu ordeņa brāli, leišiem par uzjautrinājumu, un abi cīnītāji dabū

galu).

Vāci iet atkal sirot uz Zemgali un uzbrūk Dobelei, no jauna nodedzi-

nādami pilsētu. Viņi sāk jau uzstādīt aplenkuma mašinas, kad pienāk vēsts,

ka no Lietavas steidzas zemgaļiem palīgspēki. Kristītie atkāpjas un gata-

vojas uz kauju, bet leiši, redzēdami, ka vācu spēks visai liels, dodas atpakaļ

uz savu zemi; arī vāci iet mājup.

(Cik vērojams, zemgaļi šai laikā visiem spēkiem meklējuši atbalstu pie

Lietavas valdinieka. Varbūt, Namejs pat ir,, atzinis sevi par Traidena

vasaļu.)

Gadu vēlāk atkal vāci pošas karā pret Zemgali un viņiem nāk talkā

Rēveles dāņi. Jelgavas tuvumā kādā pļavā vāci sarīko lieliskas dzīres un

pēc tam mestrs Konrāds fon Feichtvangens ved savējos pret Tērveti. Pat-

laban ir pļaujas laiks un vāci steidzas nopostīt zemgaļu druvas. Redzēdami,

ka Tērvetes pilsētu neizdosies noturēt pret tik lielu pārspēku, zemgaļi viņu

paši nodedzina. Vāci uzceļ bīdāmo torni un virza to klātu pilij. Kurši pa

to laiku posta Dobeles novadu, nodedzina pilsētu un atnāk pie Tērvetes, kur

sapulcēti pavisam ap 14.000 kristīgo karavīru. Tie saved pie pils daudz

simts vezumu malkas un sakur milzīgu uguni; pils sāk degt; zemgaļi apslāpē
liesmas un lūdz mieru, atkal padodamies. — Namejs (jādomā, negribēdams

palikt par vācu kara klaušinieku) drīz pēc tam aiziet uz Lietavu, sabiedro-

jas ar leišiem, iebrūk Prūsijā, iejem Aīarienverderu. Kristburgu un citas

pilis, vairs nepārnākdams dzimtenē. Kur viņš īsti palicis, nav zināms.

Vāci tomēr netic zemgaļu padevībai, sevišķi vēl pēc tam, kad Namejs
devies sirot pa prūšu novadiem, un nolemj celt tieši blakus Tērvetei kādu

pili, ko nosauc par Svētkalni (Kalnamuižas pils). — Pils garnizona uzde-

vums — uzraudzīt zemgaļus, vai tiem atkal nenāk prātā celties pret ordeni.

Tūliņ ir klāt zemaiši un aplenc jauno cietoksni, sabiedrojušies ar Tēr-

vetes zemgaļiem. Starp abām pilīm un viņu garnizoniem dun nikna cīņa,

kurā ir vieni, ir otri cieš lielus zaudējumus. — Chronists stāsta, ka sniegs

krāsojies sarkans no asinīm, un dažs labs zemaišu un zemgaļu varonis

ļimis nāvē, iedams pret noledojušo pilskalnu uzbrukumā. Beidzot uzbru-

cēji ir spiesti atkāpties; zemaiši aiziet mājās, bet zemgali, redzēdami, ka

viņiem jābūt pašu zemē par vācu klaušiniekiem, nodedzina savu galveno

pili un atkāpjas uz Rakti.

Nedodami zemgaļiem mieru, vāci iet sirot pa Dobeles un Raktes no-

vadiem, postīdami laukus un nedodami zemgaļiem mieru ne dienu ne nakti.

Zemgaļi sāk ciest badu, nevarēdami tikt ārā no pilīm un kopt tīrumus.

Bet viņu pretestība vēl nav lauzta, viņi pat mēģina uzbrukt Rīgai. Rīdzinieki

pānikā noslēdz vārtus, bet zemgaļi nodedzina ēkas ārpus mūriem. Viņi

neiet tūliņ projām, bet sāk postīt Ikšķiles novadu, nodedzinādami miestu,

kas bijis celts pie pils. Vāci dzenas tiem pakaļ trīs dienas no vietas un
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nepanākuši apmetas mežā lēģerī atpūsties. Piekusušie karotāji noliekas

gulēt, nemanīdami, ka lēģerim apkārt ložņā zemgaļu izlūki. Tie atgriežas

un vēsta savējiem. Zemgaļi nolemj uzbrukt, sacīdami: „Ja tagad pārvaram

brāļus, tad viņu pilij pie Tērvetes tūliņ jāiet bojā. Tie tūdaj atstās šo

pili un mūsu zemei būs miers. Bet mums jāiziet no savas zemes, ja šī pils

paliek stāvam; tad labāki lai mirstam, nekā aizejam postā. Tādēļ netau-

pīsim dzīvības" Aizsūtījuši laupījumu uz Zemgali, viņi dodas uz vācu

lēģera pusi. Uzbrukums ir tik straujš, ka vācu karaspēks nepagūst sapul-
cēties viss kopā, un bruņiniekiem vairs nav laika kāpt zirgiem mugurā.

Cīņai ilgi ir mainīga laime, latvji un lībieši metas bēgt, bēg arī vāci; turas

tikai ordeņa brāļi, kam šoreiz jācīnās kājās. (Chronists par šo kauju saka:

«Abām pusēm gāja grūti un dažam labam redzēja cauri bruņām spiežamies

sarkanus sviedrus; tur dzirdēja zobenus skanam un skaldām bruņu cepu-

res, un ļima nāvē daudz brašu varoņu"). Zemgaji nogalina visus brāļus,

Ordeņa bruņinieki zemaišu slazdos.

tikai vienam izdodas izglābties. Kauja krīt arī mestrs Vilekins. — Viss

cīņas lauks ir sarkans no asinīm; zemgaļi vajā bēgļus līdz pašai Rīgai,
bet arī viņiem ir lielas bēdas; viņu ķēniņš, ko chronists nemin vārdā ir

kritis cīņā; atriebdami tā nāvi, zemgaļi nogalina gūstā kritušos bruņiniekus
un tad dodas ar lielu laupījumu uz savu zemi.

Ordeņa zaudējumi šai kaujā ir tik lieli, ka no Prūsijas steidzīgi jā-
sūta palīgspēki. Tie nāk, un vāci pošas ceļā, lai vestu pārtiku Svētkalnes

garnizonam, ko spaida zemgaļi. Ar igauņu un latvju kara talciniekiem vāci

ziemā nonāk Jelgavā, kur savākti lieli pārtikas krājumi; sakrāvuši tos ra-

gavās, vāci dodas iekšā Zemgalē, sadalījušies divās daļās. Pirmā uzbrūk

Dobelei, nodedzina pilsētu, bet nespēj pili iejemt un apvienojas ar pārējo
karaspēku, kas nonāk pie Svētkalnes, pavisam ap 6000 vīru. Apgādājuši

garnizonu ar visu vajadzīgo, vāci dodas uz Raktes pusi, un nodedzina pilsētu,
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bet nespēj iejemt pili, jo pilskalns noledojis gluži glums. Postījuši cik

jaudas, vāci steidzas uz Rīgu atpakaļ.

Zemgaļi pēc kāda laika kopā ar leišiem iet dedzināt Vidzemi, bet kurši

un vāci savukārt dodas uz Zemgali. Zemgaļiem neesot mājās, vāci atkal

uzbrūk Dobelei, bet arī šoreiz velti, un steidzas uz Sidrabeni, ko šķiļ- no

pārējās Zemgales „purvi un neganti meži". Vāciem izdodas nodedzināt pil-

sētu, bet pils nav iejemama. — Zemgaļi, atgriezušies no Vidzemes kara

gaitām mājās, atrod savu zemi izpostītu un mājas nodedzinātas: viņi atkal

uzceļ savas pilsētas, bet vāci tās no jauna nodedzina. — Svētkalne ir kā ļauns

augonis, kas iemeties Zemgales sirdī, un pils garnizons neapnicis iet laupīt

un dedzināt. — Zemnieki vairs nedrīkst rādīties ar arklu tīrumā, jo tūdaļ

ir klāt vāci un pajem gūstā arāju ar visu zirgu. Vāci siro pa visu Zemgali:

nav miera ne Dobelei nedz Raktei. Ja kādam zemgalim arī izdevies iesēt

labību, vāci to nopļauj vēl pusbriedumā. Neviens nedrīkst rādīties ar

lopiem ganībās, nedz ar izkapti pļavā, jo tūliņ ir atkal klāt bruņinieki.

Zemē sāk plosīties bads, kādreiz tik turīgā un bagātā zeme nonākusi

galēja trūkumā. Daudzi krīt vācu gūstā, daudzus vāci nogalina. (Cbro-

nists pār zemgaļiem šai laikā saka: „Tiem bieži bija ko žēloties: un viņi

palika pliki un nabagi. Pēdīgi tiem apnika tādi laiki un viņi iejēmās kādu

padomu prātā, ko arī patiesi izdarīja. Tie atstāja Dobeli, un viņus redzēja

no turienes aizejam nožēlojamā kārtā, gan braukšus, gan kājām. Dažu

baltu dienu tiem nebija noticis tik liels posts, kā tai laikā. Tad kāda daļa

no tiem nonāca Raktē, bet citi aizjāja projām uz leišu zemi").

Arī Raktes pili drīz sagaida Dobeles liktenis: vāci neapnikuši siro pa

viņas novadu. „Pie tiem tik bieži nojāja ar karaspēku un nodedzināja tur

apkārt visu tik klaji, ka tiem tā apnika dzīvot; viņi cieta badu un daudz no

tiem arī apskāva. Tad viņi gluži atstāja pili un aizgāja uz citu zemi (t. i.

Lietavu. Red.), pamezdami savu zemi vācu ordenim."

Svētkalnes pilskungs liek nodedzināt pamesto pili, lai ta nekļūtu

zemaišu sirotājiem vai zemgaļiem — mājās nācējiem par patvērumu.

Zemgaļiem vēl palikusi viena pils. Tā ir Sidrabene, par kuru cbronists

saka: „Tanī atradās braši varoņi, un turp bija jājāj pa dažu labu mežu".

Arī te zemgaļiem nav glābiņa: viņiem mācas virsū vāci, kurši un karaspēks

no visām vāciem pakļautās Latvijas malām. Pilī trūkst visiem patvēruma,

bet pilsētu vāci reizi pēc reizes nodedzina. („Viņu pilsētu redzēja biezāki

degam, nekā tiem varēja būt pa prātam, un kas neglābās pilī, to sagūstīja

vai nokāva. Tad zemgaļus tur dzirdēja žēlojamies un dziedam to pašu

gaudu dziesmu, ko reiz dziedāja Dobelē un Raktē. Viņu prāts bija nosku-

mis, ka tiem tik bieži pajēma viņu mantību. Dažu labu mocīja acī bads, un

tie palika savā prātā šaubīgi"). — Beidzot pašu zemgaļu vidū rodas node-

vēji, ka i iejem pili; neatkarības aizstāvji paliek pilsētā. Nevarēdami tm

glābties un bada spaidīti, viņi nolemj doties labprātīgi trimdā: „No Si-

drabenes tiem prāts nestin nesās projām un tie aizgāja uz leišiem. Tā tie

zaudēja savu mantotu tēvu zemi" (1290. g.).
Līdz ko zemgaļi ir prom, nodevēji, kas sagrābuši pili savās rokās, dod

ziņu uz Jelgavu. Vāci viņiem pavēl pāriet dzīvot uz citu vietu, bet pašu

Sidrabeni nodedzina.

No tā laika Zemgalē valda kapa klusums veselu gadu simteni. Taga-

dējās Lielupes līdzenuma iemītnieki nav zemgaļi, bet ienācēji no citām

Latvijas malām, kaut gan zeme joprojām nebeidz vecās varoņcilts vārdu

nest. (Par zemgaļiem, cik vērojams, vēl varētu atzīt daļu Bauskas apriņķa
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latvju, jo mums nav ziņu, ka arī šī apgabale zemgaļi būtu gājuši trimdā

uz Lietavu).

No Zemgales un Nātangas, no Vārmes, Pagezānijas un Zudavas dodas

uz Lietavu daudzi tūkstoši karotāju, savu cilšu labākā un enerģiskākā daļa;
Lietavai, baltu brīvības pēdējam cietoksnim, nāk no ziemeļiem un rietu-

miem klāt jauni kara talcinieki un Lietava sāk celties neticamā varas

augstumā: vienīgi leišu spēkiem nebija iespējams celt milzīgu lielvalsti,

kuras robežas reiz plētās no Palangas līdz Dņepras grīvai un no Polijas
hdz Maskavai.

Lietava pēc Mindauga nāves

Mindauga dēls Vaišelgs bēg pie krievu kņaziem, lai sauktu tos pa-

līgā pret tēva slepkavām, bet Lietavā troņa dēļ sāk plēsties sazvērnieku

vadoņi Trainats un Tautvils. Trainats ar saviem zemaišiem beidzot veic

Tautvilu, ko atbalsta Polockas krievi, un paliek par Lietavas dižkunigaikšti.

Lietavas kunigaikšķu pils
(L. Liberta skice.)

Viņam tomēr nav lemts ilgi valdīt: Mindauga kareivji organizē sazvērestību

un nogalina jauno valdinieku. — Tūliņ pēc tam iebrūk zemē Vaišelgs, veic

sazvērniekus un sāk ar tiem izrēķināties. Daumants pagūst aizbēgt uz

Pliskavu, kur paliek par viņas kņazu un sekmīgi ved pliskaviešus kaujās
pret vācu bruņiniekiem.

Pār Lietavu nāk ilgi juku laiki, un valstij draud bojā iešana. Daļa
leišu joprojām turpina cīņu pret ordeni. (1270. g. ziemā viņi briesmīgi sa-
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kauj vācus uz jūras ledus pie Monas salas; 9 gadus vēlāk notiek kauja pie

Aizkraukles, kurā krīt mestrs Rasburgs, 70 ordeņa brāļu un tūkstošiem

zemāku kareivju. Sv. Māras karogs krīt neticīgo rokās). — Šai laikā par

Lietavas dižkunigaikšti ir Traidens, kas cenšas atspiest vācus no Daugavas,

kuras krastā tie cēluši Naujas pili (Vec-Dinaburgu). Visumā šim valdinie-

kam tomēr, liekas, nav bijis varas pār visu Lietavu. XIII. g. s. beigās sāk

valdīt Lietavā Vitens, kas turpina karus ar ordeni. Viņa laikā vāci spiežas

arvienu dziļāk Lietavā. Gribēdams viņus atsist atpakaļ, Vitens 1311. g.

briesmīgi izposta Prūsiju, bet vāciem izdodas viņu pārsteigt, sakaut, un

leišu lielskungs, kas pats smagi ievainots, tikai ar mokām izglābjas. — Vāci

ir kļuvuši tik stipri, ka aizlaužas līdz Graudņai un Naugardai; vecās jatvingu

zemes purvos viņu armija tomēr paliek bez pārtikas un liela karotāju daļa

nobeidzas bada nāvē. — Niknas cīņas Šai laikā dun arī pie Ņemanas kra-

stiem, Zemaites tuvumā.

Vitens mirst 1315. g. un par Lietavas valdinieku paliek Ģedimins (pēc

dažu chronistu ziņām viņš bijis Vitena brālis, pēc citas versijas viņa staļļa

puisis un sievas mīļākais, kas ar paša roku nogalinājis Vitenu).

Ģedimins ir bijis plaša vēriena valsts vīrs. Viņš atvaira vācu ordeņa

uzbrukumus un sāk pakļaut Lietavai baltkrievu zemes, no kuram laba daļa

savā laikā jau klausījusi Mindaugam. — Lai gūtu sev uz laiku brīvas rokas,

viņš dod pāvestam 1323. g. ziņu, ka vēloties kristīties. Pāvestam rakstītā

vēstulē Ģedimins aizrāda, ka viņa priekštecis Mindaugs aiz ordeņa vainas

esot atkritis no kristīgās ticības, un arī citi Lietavas valdinieki esot pēc

tam sūtījuši sūtņus pie Rīgas archibīskapa, piedāvādami mieru un solīda-

mies kristīties, bet ordeņa brāļi likuši sūtņus nogalināt. Ordenis nevēlo-

ties, lai Lietavā kļūtu kristīga valsts, bet viņam rūpot tikai zemes iegūšana;

Zemgali un citas zemes ordenis esot pārvērtis tuksnesī un nekaunoties ap-

galvot, ka viss tas esot noticis Kristus labad: „To mēs rakstām jums, cienī-

jamais tēvs, lai jūs zinātu, kāpēc mūsu priekšteči ir miruši, palikdami pie

pagānu māņiem". Vēstules beigās Ģedimins paziņo: „Mēs esam gatavi jums
klausīt visās vietās, kā to dara citi kristīgi valdinieki, esam gatavi piejemt

kristīgo ticību, ja vien tas nestādīs mūs atkarībā no bendēm, kas dēvējas

par mestru un ordeņa bruņiniekiem". — Reizē Ģedimins sūta vēstules Got-

landes un Ziemeļ-Vācijas pilsētām, lūgdams tās viņu atbalstīt un aicinādams

uz savu valsti amatniekus un tirgotājus un paziņo, ka viņš jau esot licis

celt Viļņā un Naugardā divas katoļu baznīcas. Viņš reizē lūdz sūtīt šīm

baznīcām garīdzniekus, kas protot poļu, zemgaļu un prūšu valodu (kā re-

dzam, Lietavā šai laikā dzīvo daudz Zemgales un Prūsijas ēmigrantu). —

Ordenim Lietavas iestāšanās kristīgo valšķu saimē nebūt nav pa prā-

tam, jo līdz ar to zustu paša ordeņa eksistences attaisnojums. Ordenis vi-

siem spēkiem cenšas izjaukt projektēto mieru starp Lietavu un kristīgo
Eiropu. 1324. g. pavasarī bruņinieki ielaužas Lietavā, kauj, dedzina un mē-

ģina sturmēt jauno galvas pilsētu Viļņu, ko pats Ģedimins dibinājis. Bru-

ņinieki nogalina arī Ģedimina sūtņus, kas devušies uz Rīgu turpināt saru-

nas ar pāvesta legātiem. Ģedimins atbild ar kara darbu atjaunošanu un

pārtrauc visas sarunas. — Rīgas archibīskaps gan apkrauj ordeni baznīcas

lāstiem, bet ordenis par tiem nebēdā: nav vairs vecie laiki, kad pāvestam
akli klausīja visa Eiropa.

Mēs jau minējām, ka Ģediminam bija izdevies pakļaut baltkrievu

zemes. Tur nostiprinājies, viņš veic Pinskas un Brestes kņazus un iekaro
Voliniju. Gadu vēlāk viņš sakauj krievu un tatāru kara pulkus



Vācu ordeņa lielmestra nāve kaujā pie Tannenbergas.

(Mateiko slavenās gleznas vidusdaļa.)
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pie Irpeņas upes un dodas uz Ķijevu. Pilsēta krīt leišu rokās un drīz pēc

tam Ģediminam sāk klausīt arī Čerņigovas, Perejaslavas un Brjanskas pil-

sētas. — Krievu pavalstnieku skaits Ģedimina valstī vairākkārtīgi pārsnie-

Leišu kareivis.

(L. Liberta skice.)

dzis leišu skaitu. Pats Ģedimins sak dēvēties par leišu un krievu ķēniņu

(rex litvinorum borussorumque).

Ģedimins krīt, aplenkdams Vejonas pili; viņu nogalinājusi vācu lielga-
bala lode (šai laikā nāk modē pirmie lielgabali). Leiši aizveduši sava val-
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dinieka līķi uz Viļņu un sadedzinājuši uz sārta pilna kaujterpa, kopa ar

trim sagūstītiem vācu bruņiniekiem.

(Ļoti drāmatiska ir kāda epizode, kas norisinās Ģedimina laikā (1336. g.)

un raksturo leišu varonību viņu 180 gadu ilgajā cīņā pret ordeni. — Lietavā

ielaužas liels vācu karaspēks un aplenc Pileni. (Kur īsti šī pils atradusies,

vēl nav noskaidrots; citi meklē viņu tag. Pūņu apkaimē, citi kaut kur starp

Kauņu un Veloņu). —
Pils ir stipri apcietināta un viņā sabēguši 4000 leišu

ar sievām un bērniem. Pils valdinieks Marģers sākumā atsit visus vācu

uzbrukumus. Beidzot, kad vācu ballistēm izdodas sadragāt pils apcietinā-

jumus un tā katru brīdi draud krist vācu rokās, leiši sper soli, pret kuru

nobāl daudzinātā spartiešu varonība: Marģers liek aizkurt pils pagalmā mil-

zīgu sārtu, kurā viņa leiši samet savu mantu; tad vīri sāk kaut sievas, tēvi

bērnus un met viņu līķus ugunī. Pēc tam nāk kareivju kārta; citi metas

paši uz saviem zobeniem; citi nokauj viens otru; daudziem esot nocirtuši

ar upurcirvi galvas veca priesteriene, kas pati pēc tam nogalinājusies. Pats

pilskungs meties pretī pilī iebrūkošiem vācu bruņiniekiem, vairākus no tiem

nogalinājis, tad iesteidzies apakšzemes pagrabā, kur bijis paslēpis sievu un

bērnus, nodūris tos paša roku un meties uz zobena. —
Vāci cerētā laupījuma

vietā atraduši tikai kūpošas drupas un līķu kaudzes.)

Ģedimins mirdams sadala valsti saviem septiņiem dēliem, atdodams

Viļņu Jaunutim. Tas ir vēl gandrīz zēns, bet Lietavai pošas virsū no rie-

tumiem krusta karotāju armija. Divi Ģedimina dēli, Oļģerts (Algirds) un

Ķeistuts, no kuriem pirmajam tēvs atdevis Vitebsku, bet otram Zemaiti,

kopīgiem spēkiem atjem Jaunutim Viļņu un Algirds paliek par Lietavas

dižkunigaikšti (1345. g.). Ķeistuts patur zemes, kas robežo ar ordeņa valsti,

bet Oļģertam klausa Viļņas apgabals un krievu zemes. Abi brāli ir pilnīgi

pretstati, bet turas cieši kopā. — Oļģerts — politiķis un tālredzīgs valsts vīrs;

Ķeistuts — dūšīgs karotājs, kam lielākais prieks izplēsties pa krietnam ar

vācu bruņinielciem. Izraudzījis Trākus par savu galvas pilsētu, viņš varoņa

roku cenšas sargāt Lietavu. — Nav iespējams saskaitīt tās kara gaitas,

kādas gājis šis leišu varonis, gan pret bruņiniekiem, gan palīdzēdams brā-

lim dragāt krievus, poļus un tatārus. Oļģerts savukārt steidz brālim talkā,

kad bruņinieki sāk pārāk spaidīt viņa provinces. Abi brāļi kopīgi cīnās

pret ordeni kaujā pie Strāvas un vairākkārt ielaužas Prūsijā, bet zaudē

cīņu pie Rudavas, kur Ķeistuts tikai mokām izglābjas no gūsta. — Bruņi-

nieku rokās viņš ir kritis divas reizes, bet viņam ir palaimējies izbēgt.

(Ir romantiska teika, kas stāsta par Ķeistutu un viņa sievu Birutu:

atgriezdamies jaunībā no kara gaitām pret ordeni, Ķeistuts ieraudzījis die-

vietes Praurimas svētnīcā, kas bijusi celta Palangas tuvumā uz jūras krasta,

brīnumdaiļu vaideloti un to ar varu aizvedis savā pilī. Tā bijusi Biruta,

Vitauta māte, kas uzticīgi turējusies vīram blakus visās grūtībās. Pēc

Ķeistuta traģiskās nāves Biruta devusies atpakaļ uz Palangu, izlūgusies
Praurimas piedošanu par lauzto solījumu un kalpojusi kā vaidelote līdz

nāves stundai. Palangā vēl tagad rāda kalnu, zem kura esot aprakta
Biruta.)

Oļģerts paplašina Lietavas robežas līdz Melnai jūrai, piespiezdams
tatāru ciltis starp Dņepru un Donavu atzīt viņa virskundzību. Trīs reizes

viņš iet karā pret Maskavu, bet nespēj to iejemt. Oļģerts mirst 1377. g.,
iecēlis par mantinieku dēlu Jagaili. Tas drīz sanāk naidā ar Ķeistutu un

uzrīda tam virsū ordeni. Ķeistuts, dabūjis zināt, kas ir īstais vācu sirojumu
vaininieks, ved savus zemaišus pret Viļņu, iejem pilsētu un sagūsta Jagaili,
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pats uzmezdanries par Lietavas valdinieku un atdodams brāļa dēlam lēņos

dažas pilsētas. Ķeistutam neesot Viļņā. Jagailis kopā ar saviem piekritējiem

iejem rezidenci, un vācu bruņinieki veic Trākus. Tad viņš aicina veco

tēva brāli uz sarunām un — liek to apcietināt līdz ar brālēnu Vitautu.

Sirmo Lietavas varoni iesloga Krevas pilī, kur Jagaiļa pavadoņi viņu no-

žņaudz (1382. g.). Jagailis liek viņa līki ar lielu godu Viļņā sadedzināt.

Vitautam izdodas izbēgt no cietuma un viņš dodas uz Marienburgu, aicinā-

dams ordeni talkā pret Jagaili. Ordenis, kam loti pa prātam Lietavas

iekšējās jukas, tūliņ dodas karā, solīdams Vitautam Zemaiti zem sava pro-

tektorāta. Visa Lietavā sadalās divos, Jagaiļa un Vitauta lēģeros. Zemaiši,

kas gadu desmitiem paraduši iet Ķeistutam līdzi kara gaitās, nostājas viņa

dēla pusē. Lietavai draud izredzes zaudēt vāciem par labu plašus apga-

balus. Abi brālēni beidzot uzsāk miera sarunas. Vitauls atsakās no drau-

dzības ar ordeni, bet Zemaites lielākā daļa paliek vācu varā.

Tad nak 1386. g., kad Lietavā stājas personalunija ar Poliju un Viļņa

izdziest veco dievu ziedokļu ugunis.

Polija XII. - XIV. g. s.

Pēc Boļeslava 111. nāves (1138.) pār Poliju nāk ilgs juku laiks un

Pjastu dinastijas locekļi liek zemei asiņot nebeidzamos troņa tīkotāju karos.

Valsts vienība izirst vai pavisam; katrai provincei drīz ir savs valdinieks,

kas plēšas ar kaimiņiem un meklē sev kara biedrus ārpus Polijas robežām.

Zemē ieplūst vācu kolonistu bari; izveidojas feodālā iekārta. Pieaug ari

bīskapu iespaids un valdiniekiem fak 1iski ir palikusi tikai varas ēna.

Šai juku laikā Polija galīgi zaudē Silēziju, bet viņu pašu 1241. g.

pārpludina mongoļi, kas nodedzina Krakovu. Čechijas valdinieki sāk ie-

jaukties Polijas lietā un pretendēt uz viņas troni. Čechiem pat izdodas

XIII. g. s. beigās iejemt Krākavu un Gņeznu, un iekarot Lielpoliju; viņu

valdinieki jau sāk dēvēties par Polijas ķēniņieni.

Gaišāki laiki sāk aust Polijai tikai pēc tam. kad viņas tronī nostipri-

nās Vladislavs Loketeks (1320.). šis ķēniņš uzskata par sava mūža uzdevumu

cīņu ar vācu ordeni, kas nogriezis Poliju no jūras. Vladislavs meklē cīņas
biedrus un rod tos Lietavā, kur valda Ģedimins. Sākas karš, un kaujā pie

Plovciem (1331. g.) poļiem izdodas gūt uzvaru. Uzvaras augļus neļauj

poļiem izmantot dēkainais Čechijas ķēniņš Jānis, kas sabiedrojies ar ordeni,

iet tam līdzi dedzināt Lietavu un tīko tikt par Polijas ķēniņu. Tikai ar

ungāru palīdzību Vladislavam izdodas daudz maz ierobežot čechu pre-

tenzijas.

Pēc Vladislava Lokateka sāk valdīt viņa dēls Kazimirs Lielais, kas

izlīgst ar čechu ķēniņu (tas atsakās no pretenzijām uz Polijas troni, bet

Kazimirs savukārt atzīst Sileziju par Čechijas piederumu). Prāva, kuru

Kazimirs sāk Romā pret ordeni, cerēdams tiesas ceļā atgūt zaudēto Pomo-

raniju, beidzas priekš viņa bez panākumiem. Vēlāk Kazimirs izlīgst ar

ordeni, atsacīdamies no Pomoranijas un atdabūdams Kujaviju. šo Polijas

politikas maiņu ir iespaidojusi Galicijas iegūšana (1340. g.), un Polijai ta-

gad rodas izredzes gūt dienvidu austrumos vēl lielākas kompensācijas.

Šīs izredzes Kazimiram neizdodas reālizēt, jo leiši un tatāri ir bīstami pre-
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tinieki. Ziemeļos viņš pakļauj sev Mazavu, bet rietumos atgūst daļu

Silezijas.

Kazimira laikā Polijā notiek svarīgas tiesu reformas; viņš reorganizē

arī valsts bruņotos spēkus uzlikdams kara klaušu pildīšanu visiem zemes

īpašniekiem, sāk celt koka piļu vietā stiprus akmens cietokšņus un pavēl

baznīcas apjozt ar mūru jostu, lai zemniekiem būtu briesmu brīdī patvē-

rums. Sevišķi viņš rūpējas par pilsētu uzplaukšanu, rīko ceļus, dod tirgo-

tājiem plašas privilēģijas un ieved visā Polijā vienu naudas sistēmu.

Zemes labklājība viņa laikā strauji pieaug. — Kazimira dibināta ir arī Kra-

kovas universitāte (1364). — Rūpēdamies par visām iedzīvotāju šķirām.

Kazimira Lielā kaps Krakovas katedrālē

Kazimirs cenšas nodrošināt zināmas tiesības arī zemniekiem un muižnieki

viņam dod palamu «zemnieku ķēniņš". — Kazimira laikā sāk Polijā lie-

lās masās ieceļot jūdi, galvenā kārtā no Reinzemes pilsētām, kur XIV. g. s.

vidū notiek lielas Mozus ticīgo vajāšanas.

Pēc Kazimira nāves par Polijas valdinieku paliek Ungārijas ķēniņš
Ludvigs. Viņam mirstot ungāri atzīst par savu ķēniņieni Ludviga vecāko

meitu Mariju, bet poļi tās jaunāko māsu Jadvigu. Jaunā ķēniņiene ir

tikai 14 g. veca un poļu augstmaņi steidzas viņai meklēt vīru. No visiem
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varbūtējiem Jadvigas vīra goda kandidātiem lielāko atzinību po|u acīs

gūst Lietavas valdinieks Jagailis. —
Abas valstis vieno briesmas, kas tām

draud no vācu ordeņa: apvienojoties personālūnījā ar Lietavu, Polijai

vairs nav jābaidās no ordeņa uzmākšanās. — Šo plānu cītīgi atbalsta arī

poju garīdznieki, kas cer, ka Jagailis, ticis par Polijas ķēniņu, kristīs arī

savus tautas brāļus.

Tannenbergas kauja.

1386. g seims Jagaili ieceļ par Polijas ķēniņu. Jagailis liekas Kra-

kovā kristīties un dabon vārdu Vladislavs. Kopā ar viņu kristās arī Vi-

tauts un liels pavadoņu pulks. Pēc kāzām ar Jadvigu Jagailis dodas uz

Vijņu ar veselu pulku garīdznieku un pavēl tautai kristīties. (īsā laikā esot

Viļņā kristīti ap 30.000 leišu). Misionāri izdzēš svētās ugunis, nocērt Pēr-

kona ozolus un nosit Potrimpam veltītos zalkšus. Lietavā ir iestājusies kri-

stīgo valšķu saimē.

Tad starp Vitautu un Jagaili atkal sākas nesaskaņas: Jagailis solījis
brālēnam atdot tēva valsti, bet lauž vārdu un kronē par Lietavas dižkuni-

gaikšti savu brāli Šķirgaili, niknu Vitauta ienaidnieku. Vitauts ķeras pie
ieročiem un atkal sabiedrojas ar vācu ordeni, solīdamies palikt par vācu

vasaļu, ja tie viņam palīdzēs nostiprināties Lietavas tronī. Vitauts ir

spiests dot bruņiniekiem ķīlā savus dēlus un citus tuviniekus. Karš turpi-
nās trīs gadus (1389—1392). Vitautam nāk talkā vāci. Jagailim poļi. Bru-

ņinieki aplenc Viļņu, bet nespēj to iejemt. Otrā kara gājienā pret Viļņu

(1391. g.) bruņinieku pulkus vada pats lielmestrs Konrāds fon Vallenrods,

bet arī viņam jādodas mājās, neko nepanākušām. Vitauts beidzot nolemj

atkal izlīgt ar Jagaili, un slepeni mēģina dabūt laikus projām no Prūsijas

savus tuviniekus. 1392. g. viņš piepēži sāk dedzināt bruņinieku pilis un

steidzas uz Viļņu. Visiem viņa ķīlniekiem izdodas izbēgt; gūstā palikuši
tikai abi mazie Vitauta dēli, kurus ordenis liek nonāvēt, lai atriebtu viņu
tēvam tā nodevību.

šoreiz Jagailis tur vardu un ieceļ Vitautu par Lietavas dižkunigaikšti.

Vitauts cenšas izplatīt Lietavas varu vēl tāļāk uz austrumiem, bet

1399. g. pie Vorkslas tatāri viņu briesmīgi sakauj. Laimīgāka ir Vitauta

politika krievu zemēs, kur tam izdodas iegūt Smoļensku.

Ordeņa vara šai laikā sasniegusi kulminācijas punktu un taisās sākt

slīdēt uz leju; ordeņa valsts tuvumā vairs nav pagānu un poļi, sūdzēdamies

pāvestam par bruņinieku patvarībām, aizrāda, ka ordeņa īstā vieta tagad

būtu Melnās jūras stepēs, kur klejo tatāri. Arī uz Eiropas palīdzību orde-

nim vairs maz ko cerēt, jo nevar vairs sludināt krusta karu pret Lietavu,

kas kļuvusi kristīga valsts, un viņas sabiedroto Poliju.

Lietavā grib atgūt Zemaiti, kas juku laikos palikusi ordeņa rokās;

Polija kāro gūt cauri ordeņa zemēm izeju uz Baltijas jūru t. i. atdabūt

Pomoraniju. Abas valstis vieno pret ordeni nevien saimnieciskas intereses,

bet arī vecais nacionālais naids. Ordenis, kam Zemaites iegūšana vairo

spēkus (Zemaite ir tilts, kas vieno Māras zemi ar Prūsiju), taisās

provocēt savus kaimiņus uz karu. —

1407. g. par lielmestru ievel Ulrichu von Jungingenu, kara partijas
aizstāvi un karš vairs nav novēršams. Abas puses meklē sabiedrotos, vāc
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spēkus un sūdz viena otru pāvestam. — Bruņinieki sūdzas, ka Vitauts kūdot

zemaišus uz dumpi pret ordeni, bet poļi un leiši aizrāda, ka ordeņa uztu-

rēšanās Baltijas piekrastē esot kļuvusi lieka.

1410. g. sākas karš. Vāciem izdevies savākt 90.000 vīru, no tiem labu

tiesu kara algotņu, un diezgan prāvu artilēriju. Poļiem un leišiem kopā ir

ap 150.000 karotāju, to starpā tatāru un krievu pulki. Arī daudz čechu (to

skaitā vēlāk tik slavenais Žiška.) ir atnākuši poļiem talkā, lai dabūtu iz-

plēsties ar vāciem, saviem vecajiem ienaidniekiem.

Apvienotā leišu un poļu armija iemaršē Prūsijā, kur 15. jūlijā starp

Grinvaldes un Tannenbergas ciemiem sastopas ar ordeņa karaspēku. Bru-

ņinieki pirmie iet uzbrukumā un sāk dzīt sabiedroto armijas kreiso spārnu

atpakaļ. Viņi jau cer uz uzvaru, bet sabiedroto centrs stāv kā mūris, un

poļu bruņinieki, kas cīnās labajā flangā, klūp vāciem virsū no sāniem.

Vitauts, sabiedroto armijas komandieris, savāc no jauna savus tatārus un

ved tos kopā ar leišiem un zemaišiem virsū bruņiniekiem. Vāci zaudē

kauju; zem leišu šķēpiem un vālēm izlaiž garu pats lielmestrs Ulrichs fon

Jungingens; līdz ar viņu krīt 200 ordeņa brāļu un 40.000 vienkāršu kareivju.

15.000 vācu sajem gūstā; uzvarētāju rokās krīt visi ordeņa lielgabali, lē-

ģeris un milzīgs laupījums.

Ordenim ir dots briesmīgs sitiens, bet uzvarētāji neprot uzvaras aug-

ļus izmantot. . Veltīgi aplenkuši ordeņa galvas pilsētu Marienburgu, viņi

noslēdz ar jauno lielmestru Indriķi fon Plauenu mieru, pēc kura Lietavā

atgūst Zemaiti, Polija Dobržinas zemi un ordenis samaksā lielu izpirkšanas

naudu par gūstā kritušiem kareivjiem.

Vitauts valda Lietavā līdz 1450. g. Viņa laikā Lietavas valsts robe-

žas ir sniegušās vistāļāk uz austrumiem un dienvidiem, un zem viņa iespaida

atradusies arī Krima. Viļņa un Trāki ir lielas un ziedošas pilsētas. Vecuma

dienās viņš sāk tīkot pēc Lietavas ķēniņa kroņa, bet poļu intrigas izjauc
Vitauta nodomu. Pēc dažām ziņām, Vitauts esot gribējis ievest leišu va-

lodu baltkrievu mēles vietā par oficiālo valsts valodu (baltkrievu valodā

rakstīti visi Lietavas dokumenti un likumu grāmatas).

Mums, varbūt, liksies savādi, ka valstī, ko bija cēluši leišu un citu

baltu cilšu ieroči, valsts valoda bija nevis leišu, bet baltkrievu mēle. Mēs

tomēr nevaram mērot viņu laiku cilvēkus un sabiedrību ar mūsdienu mē-

rogu; nacionālā ideja vidus laikos visumā vēl ir gandrīz pilnīgi sveša, un

par patriotismu šī vārda tagadējā nozīmē arī ir grūti runāt. Mēs redzam

provinces, kas mierīgu sirdi pāriet no vienas valsts pie otras, kā princešu

pūrs, vai arī mantiniekiem atdodot miruša valdinieka mantojuma tiesu. Angļi

patlaban ir tauta ar visvairāk izkopto nacionālo pašapziņu, un viņu neofi-

ciālā himna lepni saka, ka anglis nekad nebūs vergs; tomēr līdz pat 1560. ga-

dam visas valdības aktis, visa oficiālā sarakstīšanās Anglijā notiek franču

valodā, un pati angļu mēle iekaro valsts valodas godu tikai 100 gadu kara

laikā. Arī sv. Romas valstī latīņu mēle vēl ilgi ir valsts, zinātnieku un

izglītotāko aprindu valoda. Polijas seimā debates vēl līdz vecās Polijas kri-

šanai norisinās šai pašā vidus laiku Eiropas starptautiskajā valodā, bet Un-

gārijas parlamentā līdz pat XIX. g. s. vidum izkaro savus partiju strīdus

arī lietodami latīņu valodu. Norvēģijā tautas- valoda iekaro savas tiesības

sabiedrībā pat vēl vēlāk. —

\

Kārlis V., kuram klausa puse Rietum-Eiropas, pēc dzimuma ir vācie-

tis, bet saka, ka šīs tautas mēlē varot sarunāties tikai ar zirgiem. Frid-

richs 11., — ķēniņš, ar kuru vāci visvairāk mēdz lepoties, vairāk ciena franču
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valodu, kā jau īsts XVIII. gadu simteņa dēls. — Līdzīgu piemēru mēs varētu

pievest vēl daudz. Nacionālisms šī vārda tagadējā nozīmē dzimst tikai

XIX. g. simtenī. Cilvēkus un laikmetus, kas aizgājuši mūžībā pirms viņa

sākšanās, mēs varam izprast tikai tad, ja mēģinām iedzīvoties senlaiku

psicholoģijā un pasaules uzskatos, kurus šķir no mūsējiem <l/i]a plaisa. Un

pāri šai plaisai nevar celt tiltu no mūslaiku materiāla.

Poļu strēlnieki.

(Miniatūra vecā poļu manuskriptā.)

Lietavas lāsts ir viņas robežu bezgalība. Valdīdami pār baltkrieviem,

ukraiņiem un krieviem, kuru skaits Vitauta laikā desmitkārt pārsniedz
leišu tautas piederīgo kopskaitu, leiši pamazām sāk izkust milzīgajā viņiem
pakļauto slavu jūrā, kas sāk lauzties iekšā pašā etnogrāfiskajā Lietavā.

Mēs zinām, ka Mindauga laikā leišu etnogrāfiskā territorija sniedzās tāļāk
uz austrumiem un dienvidiem nekā dažus gadsimtus vēlāk, kaut gan visu

šo starplaiku baltkrievi ir bijuši leišu apakšnieki, nevis otrādi. Acīm-
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redzot, uzvarētie, pateicoties savam skaitliskajam pārsvaram, ir sākuši

uzsūkt sevī uzvarētājus. Slavu masā izkūst arī leišu garnizoni krie-

vu novados, augstmaņi, kam Viļņas valdinieki piešķir lēņus balt-

krievu vai ukraiņu provincēs v. t. t. — Atrazdamies gandrīz divus

gadu simteņus ilgi kara stāvoklī ar katolisko Rietum-Eiropu, leiši ir spiesti
atbalstīties uz saviem krievu apakšniekiem un Lietavas augstākās šķiras

(aristokrātija nekur nav bijusi tautisko elementu aizstāve šī vārda taga-

dējā nozīmē), nemanot pakļūst zem slavu iespaida. Ja Lietavā nebūtu ap-

vienojusies ar Poliju, leišu tauta, varbūt, būtu cietusi vēl lielākus zaudē-

jumus par labu saviem krievu apakšniekiem. Mēs zinām, ka piem. Oļģerta

galms jau ir pa pusei pārkrievots, un ka Vitauta laikā Viļņā un Trākos

bija jau gandrīz pārsvarā krievu tautības iedzīvotāji. Lietavas liktenis

savā ziņā atgādina Čechijas un Ungārijas likteni: čechu un ungāru valdi-

nieki ir bijuši lielākie ģermānizācijas veicinātāji (piem. Otokars II.) un tā ir

viņu vaina, ka tagad Bohemijas robežnovados dominē vācu mēle, nevis pašu

čechu valoda. Tas nenozīmē, ka šie valdinieki būtu. apzinīgi savas tautas

nodevēji: viņi tikai nemēģināja izkopt savas tautas kultūru, bet jēma tās

vietā jau gatavu mantu — lielākās kaimiņtautas kultūras ieguvumus.

Jagailis mirst 1434. g. Pēc veca nostāsta, viņš saaukstējies pavasara
naktī, klausīdamies lakstīgalas pogošanā. Kā redzam, šis rūdītais intrigants

un savu tuvinieku slepkava ir līdz mūža galam palicis īsts Lietavas

dēls, kas nav varējis aizmirst viņas ozolu mežus un šo mežu burvības.
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III. Svētā Romas valsts krusta

karu laikmetā.

Indriķa IV. dēls un nodevējs paliek pēc viņa nāves par Vācijas ķē-

niņu. Viņa mantotā vara vairs nav nekāda lielā: lēņi jau ir pārvērtušies

par mantojamiem, un tiešo ķēniņa piederumu platība samazinājusies līdz

minimumam; Vācijā vairs grūti sameklēt novadu, kas būtu pakļauts tieši

ķēniņam. Vācija ir izveidojusies par tipisku lēņu valsti, līdzīgi citām Rie-

tum-Eiropas kollēgām. Tomēr viņa joprojām ir lielākā valsts Eiropā, un

tāpēc arī jaunajam viņas vaidi niekam iespējams spēlēt lielāku lomu starp-

tautiskajā politikā, ja vien viņam nesaistītu rokas no tēva mantotā ciņa ar

Romas kūriju.

Indriķis V. ir ticis Vācijas valdinieka goda ar pāvesta partijas zinu;

katoļu baznīca cer, ka jaunais valdinieks būs Viņai uzticams-un sekos \ isas

lietās viņas padomam. — Viņa viļas, jo dēls izrādās par tikpat sīvu laicī-

gās varas karotāju pret pāvestu virskundzības tieksmēm kā viņa tēvs. Viņš

ir tāļredzīgāks un veiklāks politiķis neka Indriķis IV.. un izrādās par ļoti

apdāvinātu kūrijas skolēnu intrigās un cīņas līdzekļu izvēlē.

1110. Indriķis V. ar milzīgu karaspēku dodas pāri Alpiem uz Lombar-

diju. Ziemeļ-Itaiijas pilsētas, atskaitot Milānu un Paviju, atzīst Vācijas

ķēniņu par savu kungu, un viņu priekšzīmei seko pat Gregora VII. glābēja

leskanas Matilde. Ķēniņš sūta uz Romu sūtņus vienoties ar pāvestu par

Indriķa kronēšanu ar Romas ķeizara kroni. Pāvests Paschališ 11. prasa, lai

ķēniņš pirmā kārtā atsakās no investitui as tiesībām. Ķēniņš un viņa sūtņi

izrādās veiklāki diplomāti nekā pāvests, un Indriķis atsakās no investi-

tāras, ar noteikumu, ka pāvests pavēlēs bīskapiem savukārt atsacīties ķēni-

ņam par labu no visiem viņu bīskapiju iejēmumiem un zemes īpašumiem,

tiesībām jemt muitas, tirgus nodevas un t. t. un apmierināties turpmāk

ar desmito tiesu un ticīgo mīlestības dāvanām. —
Pāvests nenoskārst, ka

piejemdams šos noteikumus, viņš sanāks konfliktā ar kristīgās draudzes

virsganiem. Viņš taisās jau kronēt Indriķi Sv. Pētera katedrālē par Romas

ķeizaru. Baznīcā, kur sapulcējušies daudzi bīskapi, vēlreiz nolasa vienoša-

nās tekstu, un virsgani sāk nikni uzbrukt pāvestam. Tas nobijies atsakās

no Indriķa kronēšanas. Saniknotais valdinieks liek saviem kareivjiem ap-

cietināt pāvestu un kardinālus. Romieši ķeras pie ieročiem; izceļas niknas

ielu cīņas, kurās Indriķa karavīri patur virsroku. Ķēniņš atstāj Romu,

vezdams līdz pāvestu un 16 kardinālus, un sāk postīt baznīcas valsts

novadus.
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Beidzot pāvesta pretestība ir lauzta un viņš piekāpjas, atzīdams ķēniņa
tiesības uz investitūru un apsolīdamies nemēģināt atriebties Indriķim ar

baznīcas lāstiem. Drīz pēc tam pāvests kronē Indriķi par Romas ķeizaru.

Līdz ko Indriķis ir atgriezies Vācijā, Romā sanāk jauna bīskapu sa-

pulce, kas pasludina par anullētiem pāvestam uzspiestos kapitulācijas notei-

kumus. Pašu kapitulācijas līgumu pāvests apkrauj baznīcas lāstiem; bīskapu

sapulce nolād arī ķeizaru. Šie lāsti ir kā signāls daudziem Indriķa vasaļiem,

kas ķeras pie ieročiem, lai izkarotu sev jaunas privilēģijas. Visa Ziemeļ-

Vācija liesmo sacelšanās ugunīs. Ķeizaram vairs klausa tikai Dienvid-

Vācijas novadi. Pat pilsētas, kas uzticīgi turējušās Indriķa IV. pusē, to

atbalstīdamas viņa karos ar vasaļiem, sāk pāriet Indriķa V. pretinieku lēģerī.

1116. g. Indriķis no jauna iet uz Itāliju un sagrābj savā varā mirušās

inarkgrāfienes Matildes milzīgos īpašumus, uz kuriem pretendēja arī Romas

kūrija. Paschališ, bēgdams no ķeizara kara pulkiem, mirst Beneventā, un

viņam seko drīz nāvē arī tā pēcnācējs Gelazijs, kura vietā kardināļi ceļ par

pāvestu Kalikstu 11., niknu Indriķa ienaidnieku. Ķeizars mēģina dabūt pā-

vesta tronī savu kandidātu Gregoru VIII., bet tas krīt Kaliksta rokās un

no tām mūža cietumā. Itālijas vasaļi un pilsētas sāk pāriet ķeizara preti-

nieku pusē; jaunais pāvests atkal apkrauj Indriķi baznīcas lāstiem, un

ķeizars ir spiests domāt par piekāpšanos. Vispirms viņš mēģina izlīgt ar

dumpinieku vadoņiem pašā Vācijā un tad lūko ievadīt sarunas ar pāvestu

1122. g. abas puses vienojas uz sekošiem noteikumiem: ķeizars atsakās no

pretenzijām uz laicīgo investitūru, atzīst, ka garīdznieku kapituliem ir tie-

sības vēlēt bīskapus un abatus, bet vēlēšanām jānotiek ķeizara vai viņa pār-

stāvja klātbūtnē. Jaunievēlētie bīskapi un abati sajem no ķeizara tiesības

baudīt iejēmumus, ko tiem dod viņu grāfistes un abtejām pakļautās zemes.

Līdz ar to ir uz laiku panākts kompromiss starp garīgo un laicīgo varu

pēc niknas cīņas, kas ilgusi piecus gadu desmitus. Baznīcai nav izdevies

panākt viņas galīgu šķiršanu no valsts, bet baznicas stāvoklis sv. Romas

valstī ar šo konkordātu kļūst daudz neatkarīgāks. Ķeizaram ir izdevies

noturēt daļu no savām lēņu kunga tiesībām uz baznīcas zemēm, bet saite,

kas vieno bīskapus ar ķēniņu, ir kļuvusi jau stipri vaļīga; viņi tagad ir

vairāk atkarīgi no Romas, nekā no Romas valsts laicīgā valdinieka, un līdz

ar to ir atjemts Romas ķeizaru tronim viņa stiprākais balsts.

Indriķis V. mirst 1125. g., neatstādams dēla, un augstmaņi ievēl par

ķēniņu Saksijas hercogu Lotaru. levēl ar bīskapu piekrišanu, jo Lotars

ir baznīcas partijas kandidāts un jau priekš vēlēšanām atsacījies no tiesī-

bām, kuras piešķir Vācijas valdiniekam Vormsas konkordāts. Lotara ievē-

lēšana ir nevien baznīcas partijas, bet arī lielo vasaļu uzvara: ir laicīgie, ir

garīgie augstmaņi atrod par izdevīgāku nenostāties stiprākā kandidāta, Švā-

bijas hercoga Frīdricha Hohenštaufena (mirušā ķeizara radinieka) pusē, ko

pats Indriķis izraudzījis par savu pēcnācēju. Viņus baida švābijas hercoga
lielais vasaļu skaits: tik liels un spēcīgs hercogs, ticis par ķēniņu, var kļūt
drīz vien bīstams saviem agrākiem kollēgām un apdraudēt viņu privilēģijas.

Starp Hohen.štaufeniem un jauno ķēniņu drīz uzliesmo karš, kurā Lo-

tara pusē nostājas spēcīgā Velfu ģints. Cīņa dun deviņus gadus un beidzas

ar Velfu un Lotara partijas uzvaru. Hohenštaufeni ir spiesti kapitulēt, bet

Lotars savukārt dodas uz Itāliju, kur pāvests īnnocents viņu kronē par

ķeizaru, atzīdams pāvestu par savu lēņu kungu. Milāna un Lombardija
turās Lotara pusē, bet viņam neizdodas reālizēt savus plānus attiecībā uz
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Dienvid-Italiju, kur valda normaņi un pretpāvests Anaklets; tam izdodas

padzīt no Romas pašu Innocentu un Lotars ir spiests otrreiz doties uz dien-

vidiem, iejem Amalfi, piespiež normaņu ķēniņu Rodžeru bēgt uz Siciliju,

bet ķeizara armijas sadumpošanās mudina Lotaru griezties atpakaļ.

Hohenštaufeni

Lotars mirst 1137. g. izraudzījis par pēcnācēju savu znotu Indriķi Lepno,

Saksijas un Bavārijas hercogu. — Atkal atkārtojas tā pati aina, kas nori-

sinājusies Lotaram topot par Romas valsts valdinieku: bīskapiem un fir-

stiem netīk redzēt ķēniņa godā divu hercogu valšķu valdinieku un viņi at-

zīst par izdevīgāku nostāties Konrāda Hohenštaufena pusē. To ievēl 1138. g.,

un Vācijas valdinieku tronī kāpj viņas lepnākā dinastija.

Indriķis Lepnais negrib atteikties bez cīņas no savām pretenzijām un

ķeras pie ieročiem. Cīņu izšķir Konrādam par labu viņa sāncenša nāve:

Indriķis mirst, atstādams mazgadīgu dēlu, vēlāko Indriķi Lauvu, kuram

cenšas nosargāt viņa zemes tā māte un vecmāte. Abas enerģiskās sievietes

tiešām notur Saksiju pret visiem ķēniņa draugu uzbrukumiem, bet Bavārijā

noturās Velfi, aicinādami talkā ungārus un Sicīlijas normaņus.

(Interesanta ir kāda šo cīņu epizode, kas norisinājusies pie Veinber-

gas pilsētas Švābijā. Pilsētu ilgi aplencis ķēniņš Konrāds; niknā pretestība

viņu tā satracinājusi, ka tas devis svinīgu solījumu — apkaut visus Veinber-

gas vīriešus, bet sievietēm ļaut atstāt pilsētu tikai ar to, cik viņas varēs

aiznest.
— Pilsēta drīz bijusi spiesta kapitulēt un ķēniņš paziņojis savus

drakoniskos noteikumus. Kad atvērušies pilsētas vārti, Konrāds pārsteigts

ieraudzījis, ka Veinbergas sievas un jaunavas dodas trimdā, nesdamas uz

mugurām savus vīrus un mīļākos. Ķēniņš turējis vārdu, un veinberģieņu
uzticība daudzināta chronikās un dziesmās vēl daudzus gadu simteņus.)

Karš turpinās. Konrāds beidzot ir spiests atstāt mazajam Indriķim Sak-

siju, nošķirot no tās tag. Brandenburgu. par kuras valdinieku viņš ieceļ savu

draugu un pazīstamo slavu bendi Albrechtu Lāci, ar markgrāfa tituli.

Šī cīņa satricina Vācijas valsts pamatus. Lotaringija un Burgundija
vairs neliekas gar vācu ķēniņa virskundzības pretenzijām ne zinis un viņu

priekšzīmei seko čechi un poļi. Arī Ziemeļ-Italija vairs klausa Vācijas ķē-

niņam tikai vārda pēc.

Izmantojot ilgo cīņu starp ķeizariem un pāvestiem un savu izdevīgo

ģeogrāfisko stāvokli, Ziemeļ-Italijas pilsētas ir paspējušas izveidoties par ne-

atkarīgām republikām, kurās valda pilsoņu vēlētie konsuli; viņas pašas spriež
tiesu savās robežās, kārto savas finances un gādā par savu drošību. Ziemeļ-

Italiju šai laikā krusto svarīgi tirdzniecības celi un viņa kļūst nevien par

tirgotāju, bet arī rūpniecības zemi, par vienu no tā laika Eiropas saimnie-

ciskiem centriem, kur uzplaukst vilnas apstrādāšana un ieroču fabrikācija. —

Jauno republiku enerģija un spēka pārpilnība ir tik liela, ka tās bieži krīt

viena otrai matos un auglīgajā Lombardijas līdzenumā dun nebeidzami kari;

stiprākās pilsētas cenšas sev pakļaut vājākās. Viņas ir nokratījušas savu

bīskapu laicīgo varu un neklausa arī provinču markgrāfiem. Arī pašu Romu

ir aizķēris šis republikānisko ideju atdzimšanas vējš. Roma grib sekot Zie-

meļ-Italijas pilsētu priekšzīmei un līdzīgi tām atsvabināties no sava bīskapfl
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virskundzības. Romieši sadumpojas, ievēl senātu un jem pilsētas pārvaldību

savās rokās. Šai laikā Romā sāk spēlēt lielu lomu Parīzes Abelāra māceklis

Brešijas Arnolds, viens no gaišākiem tēliem vidus laiku vēsturē. Viņš uz-

skata baznīcas bagātību un laicīgo varu par visu nelaimju cēloni un sludina

atgriešanos pie apustuļu laiku vienkāršības: garīdzniekiem jāatsakās no vi-

siem īpašumiem, lēņiem un iejēmumu avotiem, jāatstāj laicīgā vara lajiem

un jāapmierinājas ar ticīgo mīlestības dāvanām. — Reizē Brešijas Arnolds

nostājas arī pret lēņu valsts iekārtu un ķeizaru, sludinādams republiku, par

kuras priekšzīmi esot jājem Grieķija un Roma pirms Cēzara. — Pāvests no-

lād šo Xīī. g. s. reformātoru un Arnolds ir uz laiku spiests atstāt Itāliju:

viņa idejas tomēr radušas Itālijas kommūnās auglīgu zemi, un plaukstošo

pilsētu valšķu organizatori rod viņa mācībā savu pretenziju pamatojumu.

Pašā Romā Arnolda piekritēju skaits drīz kļūst tik liels, ka pavests vairs

nespēj tikt galā ar republikānisko kustību: pūlis nomētā pāvestu Lūciju 11.

akmeņiem un sauc savu tribūnu atpakaļ. Tas nāk un mēģina atjaunot veco

Romas republiku: ievēl divus konsulus, simts senātorus un nosaka tautas sa-

pulces tiesības. - Jaunais pāvests Eižens TT. ir spiests bēgt uz Franciju. —

Ttalijas pilsētu republikas pagūst Konrāda laikā nostiprināties jo vai-

rāk tāpēc, ka šis valdinieks, cīnīdamies ar dumpīgajiem Vācijas vasaļiem,

nav spējis atlicināt laiku gājienam uz Itāliju, nav varējis piegriezt Itālijas

lietām tikdaudz vērības, kā viņa pēcnācējs un Itālijas republiku bende Frīd-

richs T. Barararosa, ko vāci uzskata par savu lielāko ķejzaru.

Pēc Konrāda nāves (1152, g.) par ķēniņu ievēl viņa brāļa dēlu Frīd-

richu, Švābi jas hercogu. Viņš cenšas pielabināt Indriķi Lauvu, kas sagādā jis

tikdaudz raižu Frīdricha tēvocim Konrādam, dod tam lēņos Bavāriju: pats

Indriķis Lauva cītīgi paplašina savas Saksijas robežas uz kaimiņu slavu rē-

ķina un ir tādā kārtā ticis par varenāko Vācijas ķēniņa vasaļu, par tikpat

stipru, vai vēl stiprāku nekā viņa lēņu kungs.

Nodibinājis Vācijā pagaidām mieru, Frīdrichs nolemj doties uz Itāliju,

kurp savā laikā jau saukuši viņa tēvoci ķeizara partijas piekritēji. (No Ho-

henštaufenu un Velfu laikiem šo ģinšu piekritēji Vācijā sāk dēvēties par

velfiem un vaiblingiem: pēdējais nosaukums cēlies no Hohenštaufenu pils

Vaibliļlgas; vēlāk, cīņai plešoties plašumā un aizķerot arī Itāliju,, vaiblingi

jeb — kā viņus dēvē itāļi — gibellini, izveidojas par ķeizara partiju vispār,

stipras valsts varas aizstāvjiem un vācu draugiem Itālijā; velfi jeb gvelfi

ir centrifugālo tendenču pārstāvji, Vācijā — firstu patstāvības karotāji,

Itālijā — pilsētu republiku brīvības cīnītāji, un reizē nacionālās idejas sargi

un vācu iespaida pretinieki, kas cīņā pret ķeizariem mēdz atbalstīties uz

Romas kūriju.).

1154. g. Frīdrichs Barbarosa armijas priekšgalā dodas uz Itāliju, kur

markgrāfi un bīskapi viņu sajem sūdzībām pret pilsētu un atsacīšanos klau-

sīt zemes kungiem. Sūdzību smagums vēršas sākumā pret Asti un Chieri,

vēlāk sāk pirmā kārtā vainot Milānu, kas spaida vājākās kaimiņienes, Komo

un Lodi. Milāna piesola ķeizaram lielu naudas summu, ja tas apstiprinās

viņas virskundzības tiesības pār abām minētām pilsētām. Ķeizars noraida

piedāvājumu un paziņo, ka iztiesāšot milaniešus ar viņu kaimiņiem pašā
Milānā.

Ķeizara rīcībā tomēr ir par maz karaspēka, lai tas varētu tūliņ uzbrukt

lielākai Itālijas pilsētai, un Barbarosa sāk postīt Milānas sabiedroto novadus.

Rosati pilsētu, kas neatver Frīdricham vārtus, vāci iejem ar joni un noslauka
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no zemes virsus; tad nāk Asti un Chļeri likteņa stunda; abu pilsētu apcie-

tinājumus noposta līdz pamatam: iedzīvotāji laikus paspēj aizbēgt kalnos.

Tad ķeizars dodas pret Tortonu, kuras pilsoņi atsacījusies viņam sūtīt talkā

savus karavīru kontingentus. Pēc divu mēnešu varonīgas pretošanās Tor-

tona ir spiesta kapitulēt. Arī viņu i/deldē aplenkšanas mašīnas un uguns

liesmas; iedzīvotājiem Barbarosa Jauj aiziet no tēvu pilsētas, pajemot līdz

tikai tikdaudz, cik katrs spēj aiznest.

ledvesis ar šo četru pilsētu nopostīšanu visai Lombardijai šausmas.

Barbarosa iet uz Pāviju un liekas kronēties par Lombardijas ķēniņu. Pa-

gaidām viņš var triumfēt: viņam naidīgai gvelfu partijai ir dots smags si-

tiens; gibellini var droši pacelt galvu un ar viņu palīdzību Barbarosa cer

turēt grožos pašu pāvestu.
Romas republikāņi sūta pie Barbarosas sūtņus, aicinādami viņuS klfltr

par ķeizaru no senāta un Romas tautas, nevis pāvesta žēlastības. —^BarjSa^

Frīdricha I. Barbarosas pilsdrupas Helnhauzenā.

rosa strupi noraida Brešijas Arnolda mācekļu sūtņus; pāvests apkrauj Romu

baznīcas lāstiem, senāts pariet pāvesta pusē un brīvības tribūns ir spiests
atstāt mūžīgo pilsētu. —

Romā ierodas Frīdricha sūtņi: pāvests solās izpildīt kronēšanas cere-

moniālu, ja Hohenštaufens apsolās izdot Brešijas Arnoldu. Abas puses vie-

nojas un Romas atjaunotāju nodod pāvesta rokās, kas to sūta sārta liesmās.

Arnolda ideja apdraud ir ķeizara, ir pāvesta varu, un šo briesmu likvidē-

šanai viņi pagaidām sabiedrojas. Abu neuzticība tomēr ir tik liela, ka tūliņ
rodas jaunas nesaskaņas. — Pie ķeizara ierodas arī Romas sūtņi un piesolās

viņu vēlēt par ķeizaru, ja tas apzvērēšot saudzēt viņu pilsētas jauno iekārtu.

Frīdrichs sajem viņus tik skarbi, ka sūtņi steigšus atstāj lēģeri. Naktī Frīd-

richa kareivji slepeni iejem sv. Pētera katedrāli, bet rītā ierodas Vācijas

ķēniņš, pāvesta pavadīts, un pēdējais viņu svinīgi kronē par Romas ķeizaru.
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Romas republikāņu pretestība ar to vēl nav lauzta un viņi neatver

ķeizaram vārtus: dabūjis dzirdēt, ka ziemeļu ķēniņš, neapstiprinājis atjau-

notās Romas konstitūciju, ir ticis par ķeizaru, pūlis ķeras pie ieročiem un

sāk sturmēt vācu lēģeri. Cīņa tomēr izšķiras par labu vāciem un romieši

ir spiesti atkāpties. — Atsitis uzbrukumu, jaunais ķeizars dodas uz dien-

vidiem, lai mēģinātu sev pakļaut Dienvid-Ttaliju, bet cīņās nokausētais kara-

spēks sāk dumpoties un piespiež ķeizaru doties atpakaļ uz ziemeļiem.

Atgriezies Vācijā, ķeizars atrod lielos vasaļus matos un lielām pūlēm

viņus nomierina. Reinzemē tirgotāji vairs nevar glābties no laupītāju bru-

ņiniekiem. Ķeizars iet pilsētām talkā un rīko pret dižciltīga jiem bandītiem

soda ekspedīcijas, kas noposta laupītāju pilis un iznīcina viņu garnizonus. —

Visumā Frīdrichs Barbarosa ir bijis pilsētu brīvības draugs Vācijā un tās

pašas brīvības ienaidnieks Itālijā. Kā vienā, tā otrā gadījumā, viņš ir rīko-

jies no pašlabuma viedokļa, jo Vācijas pilsētas bija viņas valdinieku balsts

pret firstiem un bīskapiem, bet Itālijā fribellini bija vāciem. t. i. ķeizaram

draudzīgie grāfi un bīskapi, bet pilsētas, sargādamas savu neatkarību no

ķeizara pretenzijām un bīskapu un firstu mantkārības, bija galvenās ķeizara

pretinieces.

Nokārtojis Vācijas lietas, ķeizars nolemj doties pa otram lāgam uz

Itāliju. Attiecības ar pāvestu ir kļuvušas ļoti saspīlētas. LombardijaS brīvī-

bas galvenāfkarotāja Milāna, kopā ar savām sabiedrotām, paspējusi atjaunot

ķeizara nopostīto Tortonu un sakaut ķeizaram draudzīgo Monferratas mark-

grāfu; ķeizaram uzticīgā Lodi pilsēta ir noslaucīta no zemes virsus. — Satra-

cinātais ķeizars nolemj bargi izrēķināties ar Itālijas neatkarība* partiju un

1158. g. dodas pāri Alpiem milzīga karaspēka priekšgalā. Viņš draud no-

postīt Milānu un sauc talkā viņai naidīgo pilsētu kontingentus. —
Vācu un

ķeizara draugu armija ielenc Milānu no visam pusēm un pēc četru nedēļu

ilga aplenkuma bads un sērgas piespiež pilsētu kapitulēt. — Komo un Lodi

atgūst agrāko neatkarību, pati Milāna zvēr uzticību ķeizaram, dod ķīlniekus

un apsolās celt konsulu godā tikai tādus pilsoņus, kam ķeizars neliegs ap-

stiprinājumu.

Noveicis Milānu, ķeizars atlaiž lielo karaspēka daļu mājās un aicina

Itālijas vasaļus uz lielo dienu Ronkales līdzenumā (pie Piačencas).

Valsts dienas uzdevums — noskaidrot ķeizara kā galvenā lēņu kunga tiesī-

bas un attiecības ar Itālijas brivpilsētām. Šo attiecību ietilpināšanai likuma

robežās ķeizars ieceļ kommisiju, kurā piedalās četri slavenākie Bolonjas uni-

versitātes tiesību doktori un 48 Itālijas pilsētu pārstāvji. — Patlaban ir no

jauna nākušas modē romiešu tiesību studijas un Bolonjas doktori, jūsmodami

par Romas ķeizaru agrāko visspēcību (varbūt arī gribēdami glaimot Frīd-

richam), jem par bazi ķeizara pilsētu attiecībām Justiniāna kodeku. Līdz ar

to ķeizaram ir piešķirtas tiesības pavēlēt visur un visās vietās, un pilsētu

republikām paliek tikai viena — akli paklausīt. — Lišķīgo juristu konstatē-

jums ir ķeizaram kā medus; dabūjis zināt, cik plašas bijušas Romas cēzaru

kompetences, viņš noreibst no pārmērīga varas plašuma, kas atveras tā gara

acīm un vairs nerēķinās ar reālo tiešamību, aizmirst, ka sv. Romas valsts

nav Cēzaru impērija. —
Valsts diena, kurai jātop par izlīgšanas dienu, kjflst

par vēl niknāka naida avotu un jauna pilsoņu kara dzimšanas dienu.

Seno cēzaru vara ir apreibinājusi ķeizaru un viņš neapzinīgi provocē

konfliktu arī ar pāvestu, sākdams pētīt, kādā kārtā katrs baznīcas valsts no-

vads nokļuvis atkarībā no pāvesta, un tos, kuru piederība sv. Pētera krēslam
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nav skaidri pierādāma, uzskatīt kā savu piederumu; tāpat viņš rīkojas bij.
markgrāfienes Matildes zemēs, kuras pāvests uzskata par savām. Konflikts

starp ķeizaru un pāvestu aug augumā un abi kristīgās Eiropas galvas sāk

apmainīties notām, kurās ir stipru vārdu pārpilnība: ķeizars saka, ka „augst-

prātības zvērs" esot nosēdies apustuļu krēslā, līdz ar to apzīmēdams pāvestu

par antikristu; pāvests savukārt dēvē ķeizaru par bezdievi un pagānu, un

aicina Lombardijas pilsētas ķerties no jauna pie ieročiem, Tās gatavas to

darīt bez visa aicinājuma, jo ķeizara sūtņi sāk rīkoties tik patvarīgi, ka

Milānā izceļas dumpis. — Ķeizars izsludina Milānu ārpus likuma un vāc kara-

spēku. Viņš atklāti paziņo, ka nopostīs Milānu līdz pamatiem un pārdos vi-

ņas iedzīvotājus verdzībā.

Lombardijas pilsētu starpā, kā parasts, nav vienprātības; vairums pa-

devies Ronkales valsts dienas lēmumam un uzjēmis savos mūros ķeizara ie-

celtos virssoģus (podestas); tikai Krēma, Brešija un Piačenca seko Milānas

priekšzīmei un ceļ cīņai ieročus. Frīdricham sākumā ir par maz karaspēka,

lai uzsāktu Milānas aplenkšanu; gaidīdams palīgspēkus, viņš sāk postīt dum-

pinieku novadus un pirmā kārtā uzbrūk vājākai Kremas pilsētai. Tās iedzī-

votāji turās preti vācu pārspēkam. Abas puses cīnās ar lielāko nežēlību un

nāves nicināšanu. Kremieši bumbo nocirstām vācu gūstekņu galvām un ķei-

zaram redzot plēš uz pilsētas mūriem viņa sagūstītos karavīrus gabalos; ķei-

zars savukārt liek piesiet kremiešu dotos ķīlniekus (to starpā daudzus bēr-

nus) pie aplenkuma torņiem un bīdīt torņus klāt pilsētai, cerēdams, ka kre-

mieši neuzdrošināsies uz savējiem šaut; pilsoņi turpretim izvēlas savus gū-

stekņus kā pirmo mērķi un cildina bērnus, „kas tik agrā jaunībā izpelnīju-

šies godu mirt par tēvzemi un brīvību". — Beidzot pilsētas pretestība ir

lauzta un Krēma padodas. Pilsētu noposta, bet viņas iedzīvotāji, aplaupīti

līdz kreklam, ap 20.000 skaitā, ziemas salā atstāj dzimteni.

Pāvests Hadrians pa to laiku ir miris, un ir ķeizara, ir teokratijas

partijai ir katrai savs kandidāts. Abus viņus ievēl, un tādā kārtā rodas

divi pāvesti, gibellins Viktors IV. un viņa pretinieks — Aleksandrs 111. Abi

viens otru apkrauj baznīcas lāstiem, Aleksandrs piedevām nolād arī ķeizaru,

kas savukārt liek viņu izsludināt par Kristus ienaidnieku un novēl viņa

miesu «sātānam, lai dvēsele taptu glābta pastarās tiesas dienā".

Pa to laiku karš turpinās. Ķeizaram nāk no Vācijas jauni kara pulki.

Milāna ir ielenkta, viņas zemes briesmīgi izpostītas un ķeizars cer izmērdēt

milaniešus badā. Pie Milānas mūriem atkārtojas Kremas aplenkšanas me-

žonības: itāļi izdur vācu gūstekņiem acis un nocērt tiem locekļus; vāci ka;-

augšā visus sagūstītos; zemniekiem un tirgotājiem, kas mēģina piegādāt pil-

sētai pārtikas līdzekļus un krīt aplencēju varā, nocērt rokas. — Frīdrichs ir

saniknots līdz beidzamam un nolemj agrāk nelikt kroni galvā, pirms nebūs

iejēmis pilsētu.

Pilsētā tiešām iestājas bads. Garīdznieki, kas turās pāvesta Aleksandra

pusē, vēl mudina pilsoņus pretoties. Beidzot milanieši spiesti sūtīt sūtņus

pie ķeizara: viņi solās nojaukt pilsētas apcietinājumus, paši uzcelt Milānā

pili ķeizara garnizonam, atsacīties no saviem sabiedrotiem, dot ķīlniekus,

uzjemt pilsētā ķeizara ierēdņus un maksāt milzīgu kontribūciju. — Ķeizars,

kam slāpst pēc atriebības, prasa padošanos bez jebkādiem nosacījumiem. Mi-

lāna, kurā plosās bads, sērgas un jukas, beidzot (1162. g.) pavasarī kapitulē

pēc 2 g. ilgas aplenkšanas. — Viņa atver vārtus, konsuli un augstmaņi dodas

ķeizara lēģerī un krīt pie frīdricha kājām. Turpat noliek visu pilsētas vārtu
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atslēgas. Beidzot nāk visi Milānas iedzīvotāji, sadalīti pa simtiem, basām kā-

jām, cilpām ap kaklu un pelniem apkaisītām galvām; krustiem rokās viņi

metas ceļos un lūdz žēlastību. — Ķeizars patlaban dzīro savā teltī un liek

milaniešiem stundām ilgi gaidīt niknā lietū. Beidzot viņš iznāk no telts un

nosēstas tronī, ap viņu Vācijas firsti un bīskapi. Nebeidzamās rindās iet

ķeizaram garām milanieši, likdami pie troņa kājām savus karogus, kurus

vāci turpat iznīcina. Beidzot nāk karročio, Milānas brīvības simbola kārta

(karročio bija milzīgi rati ar masta koku vidū, pie kura galotnes bija pie-

stiprināts krusts un Ambrozija, Milānas patrona svētbilde. Masts bija ku-

stināms, un viņa signāliem milanieši diriģēja kaujās savas milicijas kustī-

bas). Arī karročio ķer tas pats liktenis. Milanieši sāk vaimanāt. Ķeizars

paliek nepielūdzams un saka: „Es dāvāšu jums dzīvību, bet reizē speršu so-

lus, kas atjems jums iespēju turpmāk dumpoties".

Milānas tiesāšanai ķeizars sasauc valsts dienu Pāvijā, kur nodod pil-

sētas likteni viņas ienaidnieču pārstāvju rokās. To lēmums skan: «Milānai

jātop tukšai no ļaudīm un jāpaliek par tuksnesi; visiem iedzīvotājiem nedē-

ļas laikā jāatstāj pilsēta un turpmāk jādzīvo nevis kopā, bet četrās atse-

višķās vietās; katrai jābūt mazākais divas jūdzes attālu no otras".

Milāna ir tā laika Itālijas lielākā rūpniecības pilsēta, kuras iedzīvotāju

skaits pārsniedz 200.000. Viņā atrodas tūkstošiem audēju un ieroču kalēju,

kas paradini Sai pilsētā gūt maizi, sev un savām ģimenēm. Visiem tagad

jāmeklē jauna dzimtene. — Nosacītā soda dienā ķeizars ierodas pie Milānas,

liek izgraut viņas mūrī plašu eju, ieved pilsētā savus kara pulkus un stājas

pie Milānas noārdīšanas. Vāciem čakb' palīdz Milānas ienaidnieču — Lodi,

Kremonas, Pavijas un Komo pilsoņi. Kad pilsētas mūri un nami noārdīti

līdz pamatiem, drupām pāri pārdzen vagu un apkaisa to ar sāli, par zīmi, ka

pilsētai mūžīgi jāpaliek postažā.

Nopostījis Milānu, ķeizars dodas uz Pāviju un svin uzvaras svētkus.

Pārējās Lombardijas un Romanjas pilsētas steidzas padoties un piejemt Ron-

kales noteikumus; visās ķeizars ieceļ savus konsulus, visur sāk rīkoties viņa

ierēdņi,

Ķeizaram šķiet, ka Itālijas pilsētu pretestība ir galīgi lauzta un viņš
dodas atpakaļ uz ziemeļiem. Pa to laiku Lombardijā saimnieko viņa ierēdņi,
izsūc zemi un aplaupa iedzīvotājus. Brīvajiem Lombardijas pilsoņiem jāceļ

stipras pilis priekš kakla kungiem, jāiet klaušās, jāmaksā smagas nodevas,

jādod kukuļi un jāpilda viss, ko prasa uzpūtīgie ķeizara kalpi; par mazāko

pretošanos vai kurnēšanu draud cietums un milzīgs naudas sods. Itāļu naids

pret vācu kakla kungiem vairojas; tuvojas negaiss.

Apspiedēju galvenais vadonis ir Ķelnes archibīskaps Rainalds, Vācijas
valsts kanclers, kas atbalsta Itālijas izsūcējus un pat piedalās uzvarēto pil-
sētu izlaupīšanā. — Vairojas nemiers un pilsētas sāk slepeni sazināties, lai

mēģinātu labot savu likteni ieročiem.

Pirmie ceļas kājās Veronas Markas iedzīvotāji. Viņi padzen ķeizara

soģus, un naids pret vāciem ir tik liels, ka šoreiz dumpinieku lēģerī pāriet
arī tās pilsētas, kas piedalījušās Milānas nopostīšanā. Dumpiniekus dzīvi

atbalsta pāvests Aleksandrs 111., kas uzturās Francijā; viņš ir sacelšanās dvē-

sele un tā sūtņi darbojas visās Itālijas malās; viņš meklē sev cīņas biedrus

pašā Vācijā un rod tādus starp vecajiem Frīdricha pretiniekiem.
Ķeizars, kas ieradies Itālijā, dodas uz Vāciju vākt karapulkus dumpja

apspiešanai, bet pāvests Aleksandrs, normaņu karapulku pavadīts, ierodas

Romā. Pretpāvests Paschališ uzturās Viterbo pilsētā, Romas tuvumā, kur
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viņu apsargā vācu kara pulki Maincas archibīskapa Kristiāna, dzērāja, sie-

viešu mīlētāja un nikna karotāja vadībā.

1166. g. rudenī ķeizars ceturto reizi ierodas Itālijā un dodas pret An-

konu, lai atjemtu bizantiešieni šo pilsētu (ķeizars Manuels grib uzmesties

Itālijā Hohenštaufeniem par konkurrentu un sola lombardiešiem palīdzību).

Kamēr ķeizars sturmē Ankonu, Kremona, Brešija, Bergamo, Mantuja un Fer-

rara noslēdz pret viņu savienību, nozvērēdamies uzvarēt vai bojā iet. Vi-

ņām piebiedrojas citas, un Lombardijas savienība drīz aptver 155 pilsētas

ar Milānu priekšgalā. Savienības kara pulki ved Milānas trimdiniekus uz

viņu tēvu pilsētas drupām un palīdz tiem atjaunot viņas apcietinājumus.

Neiejēmis Ankonu, ķeizars iet uz Romu, sturmē pilsētu un cīņā iet

liesmās bojā daudzi dievnami. Pašā Pētera katedrālē dun nikna kauja;

altāris un apustuļa kaps pludo kritušo cīnītāju asinīs. Pāvests Aleksandrs

bēg pie normaņiem.

Ķeizars tagad svin divkārtēju triumfu: viņš ir nevien Romas, bet arī

pāvestu valdinieks un viņam klausa rūdīta armija, kura, tam šķiet, viegli

tiks galā ar Lombardijas dumpiniekiem.

Tad viņu ķer briesmīgs sitiens: vācu armijā sāk plosīties mērim līdzīga

sērga, tik šausmīga, ka vienā pašā nedēļā ļimst nāvē 25.000 karotāju. Bru-

ņinieki, kas taisās kāpt zirgos, krīt zemē kā zibeņa ķerti; karavīri, kas rok

bedres mirušiem kauju biedriem, krīt pašu raktos kapos. Beidzot sāk trūkt

roku, kas apraktu miroņus; tūkstošus met Tibras upē, tūkstoši guļ neaprakti

uz Romas ielām. — Izmirst veselas bruņinieku ģintis, kas devušās ķeizaram

līdzi karā uz dienvidiem.

Vāciem šī sērga iedveš mistiskas šausmas; gvelfiem tā šķiet kā tais-

nīgs Dieva sods. Pāvests Aleksandrs par šo katastrofu runādams citē bībeles

vietu, kas stāsta par Sanheriba armijas bojā iešanu: „Un tas Kungs sūtīja

savu eņģeli, kas nomaitāja visus karaspēka varenos, kara virsniekus un liel-

maņus Asirijas ķēniņa lēģerī un raugi, viņš ar kaunu devās atpakaļ uz savu

zemi".
— Visiem ticīgiem mēris šķiet kā debesu sūtīta sodība par Romas

dievnamu un citu svēto vietu nopostīšanu. — Bēgdams no mēra, ķeizars

ar karaspēka atliekām aizsniedz Paviju.

Vēsts par Romas katastrofu vairo lombardiešu cerības, bet ķeizars vēl

negrib atteikties no cīņas un vāc jaunus kara pulkus. Tomēr pretinieku

skaits vairojas un Itālijas pilsētas viena pēc otras pāriet dumpinieku pusē;

palīgspēki no Vācijas nenāk, un arī Pavijā sāk jemt virsroku ķeizaram nai-

dīgas tendences. Ķeizars beidzot noprot, ka laiks doties atpakaļ pār Alpiem,

bet ir jau par vēlu: lombardieši aizsprostojuši sargu pulkiem kalnu ceļus.

Ķeizars dusmās liek pakārt itāļu ķīlniekus, kas atrodas viņa rokās, uu dodas

uz- Savoijas pusi, laimīgi tikdams pāri turienes kalnu augstumiem.

Līdz ko Barbarosa ir prom, itāļi padzen visus vācu soģus un garnizo-

nus; gandrīz visa Itālija apvienojas militārā savienībā, ko slēdz uz 50 ga-

diem. Lai segtu savu zemi pret uzbrukumiem no Alpu puses, savienības da-

lībnieki pie Tanaro upes ceļ stipru cietoksni un to nosauc sava vadoņa pā-

vesta vārdā par Aleksandriju. Milāna atdzimst no viņas drupām vēl skai-

stāka un varenāka. Pilsētu republiku jaunekļi nemitīgi vingrinās ieroču

mākslā, bet savienības vadoņi stājas sakaros ar Bizantijas ķeizaru Manuelu

un Sicilijas normaņiem.

Vairāk ka sešus gadus ķeizars paliek Vācija, bruņodamies jaunam kara

gājienam. Vācijā viņam darba pilnas rokas: Saksijas un Bavārijas hercogs
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Indriķis Lauva ir sācis plesties ar saviem kaimiņiem. Hercoga vara ir kļu-

vusi tik liela, ka viņš sāk justies Ziemeļ-Vācijā kā neaprobežots valdinieks.

Frīdrichs atjauno Vācijā mieru un kārtību, piespiež Polijas un Čechijas

valdiniekus no jauna atzīt Vācijas virskundzību un cenšas nostiprināt vācu

iespaidu Alpiem tuvākajos Ziemel-ltalijas novados. Abas puses — vāci un

itāļi — gatavojas uz izšķirošo cīņu. Pāvests un Lombardijas pilsētas ir uz-

ticami sabiedrotie; viņu aizmugurē Romaiijā turās ķeizara uzticības vīrs

Maincas archibīskaps ar saviem bruņiniekiem. •

Ķeizara armija nodedzina Suzu un no turienes dodas pret Aleksandri ju.

Aplencējiem nelaimējas: ir jau rudens, lietus pārvērtis pilsētas apkaimes

purvus neizbrienamā dumbrūjā un pilsētas iedzīvotāji sekmīgi atsit visus

\ ācu uzbrukumus. Pēc sešu mēnešu ilgas neveiksmīgas cīņas ķeizars ir

spiests pārtraukt aplenkšanu: pilsētai tuvojas Lombardijas savienības palīg-

spēki: nav laimējies arī vācu mēģinājums pa apakšzemes eju ielauzties pil-

sētā (eju. zem pilsētas mūriem viņiem tiešām izdodas izrakt lidz pašam tirgus

Laukumam, bet vācu karavīrus, tiem kāpjot ara oo šis ejas. pamana pilsētas
aizsargi un sacērt gabalos).

Abas puses vilcinās uzsākt nāves ciņu un Pavijā sākas miera sarunas,

kurām tomēr nav panākumu. Ķeizars sauc talkā savus Vācijas vasaļus, un

te viņu ķer jauns, smags sitiens: viņa varenākais vasals Indriķis Lauva, ko

tas celis par divu zemju hercogu, atsakās pildīt vasaļa zvērastu un nesteidzas

lēņu kungam palīgā. Ķeizars dodas pie Indriķa, krīt tam pie kājām un asa-

rām acīs lūdzas neatstāt viņu šai nāves cīniņā. Indriķis Lauva nav pielū-
dzams.

1176. g. pavasarī ķeizars ar Reinzemes un citu provinču vasaļiem dodas

uz Itāliju. Nenogaidījis, kamēr viņam piebiedrosies Maincas Kristiāns un

Monferratas inarkgrāfs ar savējiem, viņš steidzas pāri Tesino upei uz dien-

vidiem, kur pie Lenjano viņu jau gaida pilnā kaujas gatavībā 100.000 vīru

liela itāļu armija. —

Vācu bruņiniekiem sākumā izdodas ķeizara vadībā atdzīt atpakaļ vienu

ienaidnieka flangu; lombardiešu centrs, kur cīnās ~nāves pulks" (900 itāļu

bruņinieku, kas nozvērējušies mirt vai uzvarēt) un karročio sardze, stāv kā

mūris. ..Nāves pulks" savukārt iet uzbrukumā un ar tādu sparu, ka pār-

rauj ķeizara armijas rindas. — Krīt ķeizara karoga nesējs, krīt ķeizara kau-

jas zirgs. — Vācu pulkos izplatās vēsts, ka ķeizars nokauts, un viņi sāk ne-

kārtībā atkāpties. Atkāpšanās pārvēršas bēgšanā; bēgļu lielākā daļa ļimst

nāvē zem lombardiešu zobeniem vai dabon galu Tesino upes viļņos; viss

lēģeris, arī ķeizara vairogs un šķēps krīt uzvarētāju rokās, bet pašu Barba-

rosu velti meklē starp kritušiem: ar zobenu roka viņš ir izlauzies cauri cī-

nītāju rindām un pēc triju dienu ilgas maldīšanās pa purviem un mežiem,

beidzot aizsniedz Paviju.

Lenjano kaujas diena ir lūzums šīs titāniskās cīņas vēsturē. Pēc pie-
ciem kara gājieniem ķeizars spiests atzīties, ka viņa plāni par staigāšanu
Kārļa Lielā un Romas cēzara pēdās ir nepiepildāms sapnis, un lūko uzsākt

miera sarunas. Viņš mēģina sašķelt savus pretiniekus, mēģina atšķelt pā-
vestu no Lombardijas republikāņiem un pa daļai viņam tas arī izdodas: pā-
vests atceras, ka Brešijas Arnolda idejas savā laikā guvušas piekritējus Lom-

bardijas pilsētās, un ka Romas republikāņi ir mēģinājuši atjemt pāvestiem
laicīgo varu pār svēto pilsētu. — Ķeizars ar pāvestu vienojas un noslēdz
mieru, par spīti lombardiešu mēģinājumiem izjaukt sarunas. Ķeizars atzīst

pāvestu Aleksandru 111. par baznīcas galvu, atsakās no pretenzijām uz baz-
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nicas īpašumiem Toskaņā, atsakās arī no pretpāvestu atbalstīšanas. — Sa-

runas ar lombardiešiem beidzas ar to, ka par miera kongresa vietu izrauga

Venēciju

Kongresam jāsanāk 1177. g. Ķeizars neapnicis pūlas sašķelt līdz tam

laikam savus pārējos pretiniekus. Vairākas pilsētas (to starpā Ģenuja) pāriet

Frīdrichs I. Barbarosa pie pāvesta Aleksandra kājām

(Spinello Aretino freska Siennā.)

ķeizara pusē. Venēcijā sarunas ar pārējām ieilgst un miera vietā noslēdz

pamieru uz 6 gadiem. Kad ķeizars ir nozvērējies pildīt mieru ar pāvestu un

pamieru ar lombardiešiem, pāvests atsvabina viņu no baznīcas lāstiem. Ķei-

zars nometas pāvesta priekšā ceļos un skūpsta viņam kājas, bet vēlāk, pā-

vestam atstājot baznīcu un sēstoties zirgam mugurā, iet uzvarētājam blakus,

pieturēdams viņa seglu kāpsli.
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Lielā cīņa ir gaiā; pāvests ir uzvarējis, un arī Lombardijas pilsētas
nosargājušas savu brīvību. 1183. g. Konstancē lombardieši noslēdz ar ķeizaru

mieru, paturēdami sev tiesības pēc vajadzības atjaunot savu savienību; pil-

sētu mūru iekšienē Lombardijas kommūnām pieder visa vara; pilsētas pašas

vēl savus konsulus, podestus un citus augstākos ierēdņus, kuriem savukārt

jādod ķeizaram vasaļa uzticības zvērasts.

Atgriezies no Itālijas Vācijā, Frīdrichs nolemj izrēķināties ar Indriķi

Lauvu, kura nodevības dēļ viņš zaudējis cīņu. Ķeizars aicina Indriķi uz

firstu tiesu, bet hercogs nerādās. Firstu tiesa lemj aizmugurisku spriedumu

— atjemt Indriķim abas hercogistes, kuras ķeizars sadala vairākās sīkākās

pavalstīs un atdod tās citiem augstmaņiem. Indriķis nepadodas bez cīņas, gūst

uzvaru vairākās kaujās, bet beidzot ir spiests kapitulēt. 1181. g. viņam savu-

kārt jākrīt pie ķeizarā kājām un jālūdz piedošana. — Indriķim atstāj tikai

mazu Saksijas daļu, bet pašu izraida uz trim gadiem no Vācijas.

Sava mūža galā Frīdrichs Barbarosa taisās atkal apdraudēt pāvestu,

kaut gan līdz atklātai cīņai nenonāk: viņš saprecina savu dēlu Indriķi ar

Dienvid-ltalijas normanu valsts mantinieci un tādā kārtā kļūst par ceļa sa-

gatavotāju llohenštaufenu varai Sicilijā un Itālijas dienvidos. Baznīcas valsts

tādā kārtā ir Hohenštaufenu ielenkta no ziemeļiem un dienvidiem, un pā-

vests no 'jauna taisās apkraut ķeizaru baznīcas lāstiem. Tad veco kareivi

sāk viļināt krusta karotāju gaitas, kurās tas dabon galu Kilikijas kalnu upes

ūdeņos. (Sk. I. sēj. nod. „Krusta kari"-)

Ap šī ķeizara vārdu apvijušās daudzas teikas un leģendas; pēc vienas

no tām viņš gujot zeltā pili zem kalna, ap kuru lidinoties kraukļu bars: reiz

atlaidīšoties ērglis, aizdzīšot melnos nelaimes putnus un vecais ķēniņš nākšot

ārā no kapa, lai atjaunotu savas valsts agrāko godību (mūsu romantiķi aiz-

jēmušies šo teiku no vāciem, likdami Barbarosas vietā — Imantu, t. i. pie tās

pašas reizes aizjemdamies no lībiešiem viņu nacionālo varoni).

Vācijas valdinieka goda nāk Barbarosas dēls Indriķis VI., ko tēvs jau

zēna gados licis kronēt par ķēniņu un kuram, dodamies krusta karā, atstājis

valsts pārvaldīšanu. —

Indriķis VI. ir varenākais no visiem Hohenštaufeniem. Viņam ir neiz-

mērojama godkārība, tālredzīgs skats un apbrīnojama nekautrība cīņas lī-

dzekļu izvēlē. Jaunības dienās kaislīgs minnezengeru draugs, kas vingri-
nās pats dzejas mākslā, šis Barbarosas dēls, ticis tēva tronī, sāk cītīgi stai-

gāt viņa pēdās, cenzdamies pārvērst Vāciju par savas ģints mantojumu un

pakļaut sev visu kristīgo Eiropu. Savā ziņā viņš ir rada Cēzaram Bordžia;

viņš nīst augstsirdību un saudzība pret uzvarētiem viņam liekas gļēvuma
pazīme. Savus pretiniekus viņš prot vajāt un izdeldēt ar zvērisku niknumu.

Valdības sākums jaunajam ķēniņam nav vieglais: valsts ziemeļos atkal

dun pilsoņu karš, —
tur Indriķis Lauva no jauna plēšas ar saviem kaimiņiem,

aicinādams talkā savu radinieku Anglijas Ričardā un Dānijas Kanuta kara
pulkus. — Lielām mokām Indriķim VI. izdodas atjaunot mieru un vērst ska-
tus uz dienvidiem: patlaban ir miris Sicilijas normaņu ķēniņš Vilhelms 11.

un Indriķis uzskata sevi par viņa mantinieku. Normaņi negrib par Hohen-

štaufeniem ne dzirdēt un ceļ tronī attālu mirušā ķēniņa radinieku grāfu
Tankredu. Pāvests Klements 111. steidzas atzīt grāfu par normaņu ķēniņu:
savu palīdzību tam apsola arī Bizantijas ķeizars, kas baidās no Hohenštau-
fenu varas pieauguma.
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Indriķis VI. savāc karaspēku un dodas pa tēva pēdām uz dienvidiem.

Romas tauta atkal naidojas ar pāvestu un abi grib izkaulēt no ķēniņa par

kronēšanas atjauju zināmas kompensācijas. Indriķis tās apsola, slepeni ap-

jēmies viņas nepildīt, un 1191. g. viņu kronē par Romas ķeizaru. No svētās

pilsētas viņš steidzas uz Apuliju, lai sāktu pakļaut sev normaņu kēniņvalsts

novadus. Vācu armijas rokās krīt viena Dienvid-ltalijas pilsēta pēc otras,

bet Indriķa uzvaras gājienu aptur pie Neapoles vārtiem mēris, kurā mirst

lielākā daļa ķeizara kareivju. Līdz ar to uzvaras augļi ir vējā, un Tankreds

atkal atjem vāciem nesen zaudētās pilsētas.

Atgriezies Vācijā, Indriķis ir spiests uzsākt cīņu ar lielu vasaļu kon-

federāciju, ko organizējis vecais sakšu intrigants; Indriķis Lauva cer izman-

tot ķeizara neveiksmes Itālijā un pats uzmesties Hohenštaufena vietā par

Vācijas ķēniņu, jo vairāk tāpēc, ka pārējie lielie vasaļi ir Hohenštaufenu

pretinieki. — Indriķa Lauvas izredzes vairojas, jo Anglijas ķēniņš Ričards

ir viņa radinieks; „Saksijas lauva" ar nepacietību gaida šī kaušļa atgriešanos

dzimtenē, jo ir pārliecināts, ka viņa draugs Ričards nekavēsies steigties turpu,

kur lielākas izplūkšanās izredzes. —

Indriķis VI. izjauc pretinieku plānus. Ričards L, griezdamies no Siri-

jas mājup, ar ķeizara ziņu krīt Austrijas hercoga Leopolda rokās un pēdē-

jais to nodod ķeizaram. Līdz ar to Indriķis VI. ir guvis svarīgu ķīlnieku,

kuru tas var izspēlēt kā trumpi pret saviem pretiniekiem. Baidīdams Ri-

čardu ar militāru savienību, ko Indriķis taisoties slēgt ar Francijas ķēniņu

Fīlipu 11. Augustu (pēdējais atjemšot Anglijas piederumus Francijā), ķei-

zars padara Anglijas valdinieku par savu ieroci: Ričards dara visu, lai pie-

runātu Vācijas firstus nolikt pret ķeizaru celtos ieročus, un šiem pūliņiem

ir panākumi. Beidzot ar ķeizaru izlīgst arī hercogs Indriķis.

Nomierinājis Vāciju, Indriķis Vi. 1194. g. ierodas ar karaspēku Zieuieļ-

Italijā. Viņa pretinieks normaņu ķēniņš Tankreds ir miris, atstādams 3 g.

vecu puisēnu. Ķeizara aģentiem izdodas uzpirkt dažus normaņu augstmaņus

un Sicīlijas ķēniņvalstī sākas jukas. Dabūjis savā pusē pāvestu un abas

jūrvalstis, Ģenuju un Pizu, kas sūta ķeizaram talkā eskadrus. Indriķis iejem

Apuliju; Katanejas tuvumā normaņi zaudē kauju un ķeizars svinīgi iejāj

Palermo, normaņu valsts galvas pilsētā. Lai lauztu pēdējo pretestību, In-

driķis svinīgi apsolās atstāt normaņu augstmaņiem to īpašumus un mazajam

princim viņa tēva agrāko grāfisti. Palermo bīskaps kronē Indriķi par Si-

cīlijas ķēniņu.

Tikko kronēšanas svinības ir galā, Indriķis lauž visus solījumus un

apgalvo, ka normaņu augstmaņi ar ķēniņu ģints locekļu ziņu esot organi-

zējuši pret viņu sazvērestību. Ķeizaram paklausīgi mūki vilto dokumentā-

riskus pierādījumus, kas met ēnu uz daudziem normaņu grāfiem un bīska-

piem. Indriķis tur bargu tiesu par paša izdomātās sazvērestības dalībnie-

kiem, izdeldēdams normaņu nacionālo partiju ar uguni un zobenu. Citi beidz

mūžu cietumos, citiem nocērt galvas, citus uzsēdina uz mieta, aprok zemē

dzīvus vai sadedzina.

Normaņu pretestība ir lauzta un ķeizars var triumfēt. Viņš sāk sap-

ņot tēva sapņus un cer padarīt visus kristīgās Eiropas valdiniekus par saviem

vasaļiem. Nebēdādams par pāvesta protestiem, viņš sāk rīkoties arī Cen-

trāl-Italijā kā paša mājās. — Ķeizara vara aug arī Vācijā, kur 1195. g. ir

miris vecais Saksijas Indriķis. Ķeizars cer reālizēt Hohenštaufenu sapņus
—

pārvērst Vācijas ķēniņa valsti par savu ģints mantojumu. Nepiekusis

viņš strādā, gūdams ar viltu, dāvanām un glaimiem sev piekritējus. Bīska-
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pus viņš dabon savā pusē, atsacīdamies klērum par labu no ķēniņa tiesī-

bām mantot pēc virsganu nāves viņu kustamo īpašumu; firstiem viņš ap-

sola pārvērst to lēņus par mantojumiem, kurus varēšot mantot arī meitas

un attālāki radinieki. Ķeizara centieniem pretojas Saksijas un Reinzemes

firsti un baznīcas partija ar pāvestu priekšgalā, kurus baida Hohenštaufenu

varas straujais pieaugums. Indriķis ir par daudz liels diplomāts, lai provo-

cētu atklātu sadursmi, jo laiks strādā viņa labā. Viņš pagaidām apmierinās

ar to, ka firstu sapulce Frankfurtē proklāmē viņa divus gadus veco dēlu par

Vācijas ķēniņu.

Hohenštaufenu ķeizara vara šai laikā ir cēlusies reibinošā augstumā:

Anglijas ķēniņš Ričards atgūst brīvību pēc tam, kad ir zvērējis Indriķim VI.

vasaļa uzticību un apsolījies maksāt gadskārtējus meslus. Ķeizars tiecas

dabūt zem sava iespaida arī Franciju, un pa daļai viņam tas izdodas, jo

Anglijas ķēniņam, jaunajam ķeizara vasalam ir Francijā plaši īpašumi. Arī

attiecībā pret pāvestu Tndriķis sāk uzstāties pavēlētāja lomā, jo ķeizara ze-

mes tagad ir iežņaugušas baznīcas valsti kā dzelzs gredzenā. Par ķeizara

vasaļu atzīst sevi arī Kastilijas valdinieks: viņa piemēram seko Antiochijas

kņazs, Armēnijas ķēniņš un Kipras valdinieks. Ķeizara iespaids sāk snieg-
ties no Atlantijas okeāna līdz Mezopotāmi jai un no Skotijas līdz Sicilijai.

Tndriķis mēģina pakļaut arī Bizantiju, vismaz viņas rietumu daļu (līdz Te-

salonikaii-, apgalvodams, ka tā esot vecs normaņu ķēniņu piederums. Lai

novērstu draudošās briesmas, Bizantijas ķeizars solās maksāt meslus savam

rietumu kollēgam, kura flotes braukā pa visu Vidus jūru.

Piepēži Indriķi VT. aizsauc nāve un viņš mirst Palermo pilsētā (1197),
tai laikā, kad sāk piepildīties tā plāni par senās Romas impērijas atjau-

nošanu agrākajās robežās. Viņa dēlam Frīdricham TT. vēlāk izdodas atgūt

tikai daļu no tēva mantojuma. Drīz pēc tam Hohenštaufenu vara sairst

putekļos un līdz ar šīs valdinieku ģints krišanu sāk irt arī svētā Romas

valsts, pamazām zaudēdama savu agrāko lomu Eiropas polītikā. — Šo lomu

arvien neatlaidīgāk tiecas viņai atjemt Francija.

Vācijā pēc Indriķa VI. nānes sākas ilgs juku laiks. Hohenštaufenu

partija ievēl par ķēniņu mirušā ķeizara brāli Fīlipu, bet gvelfu vadoņi cel

ķēniņa godā Tndriķa Lauvas dēlu Otonu IV. Abu ķēniņu starpā sākas nikns

karš, kuru uz laiku pārtrauc ķēniņa Fīlipa nogalināšana. — Vācijas ziemeļos

un vāciem pakļautajās slavu zemēs Baltijas jūras piekrastē sāk nostipri-

nāties dāņi; bruņinieki un grāfi iet laupīt pilsētas, un neskaitāmi sīki kari
dun visās Vācijas malās. Hohenštaufenu kareivji, palikuši bez vadoņiem,

organizējas laupītāju bandās un posta Dienvid-Vāciju. Otons, palicis bez

konkurrenta, sāk izrādīt pāvestam arvienu lielāku pretestību un pāvests sāk

prātot, ka jāmeklē jauns troņa kandidāts. Par tādu pats derīgākais viņam

šķiet jaunais Hohenštaufens, Frīdrichs L, ko Indriķis VI. agrā bērnībā licis

kronēt par Vācijas ķēniņu; jaunais valdinieks aug pāvesta aizbildniecībā un

pāvests tur viņu par paklausīgu ieroci, jo vairāk tāpēc, ka Otons, ar varu

apprecējis sava nogalinātā sāncenša meitu, uzskata sevi par tā mantinieku

un tīko pēc Sicilijas ķēniņvalsts, kur no pāvesta žēlastības valda Frīdrichs.

Velfs iekaro Dienvid-Italiju, draudzējas ar arābiem un taisās iebrukt

Sicilijā. Pāvests ceļ pret viņu cīņai savu bīstamo ieroci — baznīcas lāstus

un no Otona sāk atkrist viens pēc otra viņa lielie vasaļi, pāriedami pāvesta

un Sicilijas ķēniņa pusē. Frīdrichs no jauna dod pāvestam (Innocentam III.)

vasaļa uzticības zvērastu un 1212. g. dodas uz Vāciju. Tur nonācis, viņš steidz
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noslēgt ar Franciju militāru savienību pret Vācijas Velfiem un viņu drau-

giem angļiem. Otons mēģina izjaukt šo savienību, iebrukdams Fīlipa 11. Au-

gusta zemēs, bet franču armija iznīcina viņa karaspēku kaujā pie Buvinas

(Flandrijā, 1214. g.). Sakautais Otons bēg uz Saksiju un Frīdricha rokās nāk

visas Reinas baseina zemes. Maincas archibīskaps svinīgi kronē jauno Ho-

henštaufenu Achenā par Vācijas ķēniņu (1215). Otons vēl trīs gadus tur-

pina cīņu, bet bez panākumiem un mirst visu atstāts Harcburgā.

Frīdrichs 11. mēģina savukārt nostiprināt Vācijā savas pozīcijas,
sekvestrē sev par labu izmirušo vasaļu ģinšu īpašumus un liek kronēt savu

mazo dēlu Indriķi par Vācijas ķēniņu, kaut gan ir devis pāvestam svinīgu

zvērastu —
nekad neapvienot Vācijas un Sicilijas ķēniņa valstis zem viena

skēptra. Pats Frīdrichs pēc tam dodas uz Itāliju, atstādams dēlam Vācijas

pārvaldīšanu (faktiskais Vācijas reģents ir Reinas archibīskaps).

Ķeizars Frīdrichs II. un viņa vanadznieks.

Frīdricha II. grāmatas "De arte venandi cum avibus" tituļlapas zīmējums
(manuskripts glabājas vatikānā).

1220. g. Frīdrichs kronējas Romā par ķeizaru un atjauno agrāk doto

solījumu iet krusta karā uz svēto zemi. Šie solījumi (Frīdrichs viņus ir de-

vis vairākas reizes) paliek par bīstamu ieroci, ko pāvests vēlāk vērš pret

ķeizaru, jo Frīdricham nav vaļas un, liekas, trūkst arī labas gribas šos solī-

jumus izpildīt. (12 g. laikā Frīdrichs ir sešas reizes svinīgi nosacījis termi-

ņu, kurā tas dosies uz svēto zemi). Pāvestam šī vilcināšanās beidzot sāk

apnikt; viņā modina arī aizdomas Frīdricha varas pieaugums Dienvid-ltalijā.
Pāvests Gregors IX. (sk. I. sēj. nod. „Krusta kari") beidzot apkrauj ķeizaru

baznīcas lāstiem.

Pāvests organizē pret ķeizaru plašu koaliciju, kurai piebiedrojas ari"

Lombardijas pilsētas. Ķeizars to izdzirdis atmet svētai zemei ar roku un

steidzas mājup; pāvestam trūkst naudas ko algot kareivjus; Lombardijas
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pilsētas raisās vaļā no savienības ar apustuļu vietnieku, un ķeizars ar pa-

vestu 1230. g. slēdz mieru San Germano pilsētā.

Pāvestam drīz rodas nesaskaņas ar romiešiem, pret kuriem ķeizars

sūta talkā savus kara pulkus, cerēdams tā nodrošināt sev pāvesta neitrāli-

tāti nākamā cīņā pret Lombardijas pilsētām, kuras vairs negrib par Vā-

cijas virskundzību ne dzirdēt. Pāvests ir pateicīgs par sūtīto palīdzību, bet

nevar nodot lombardiešus, kurus tas cer izspēlēt vajadzības brīdī kā drošu

trumpi pret ķeizaru; dumpji Vācijā un Sicilijā saista ķeizaram rokas un tam

pagaidām jāatsakās no Lombardijas plānu reālizēšanas.

Frīdrichs 11. velti visu enerģiju un valdinieka dāvanas Sicilijas valsts

pacelšanai. Te viņš jūtas kā neaprobežots valdinieks un ar apbrīnojamu

enerģiju paceļ šīs zemes materiālo labklājību. Viņš liek nosusināt purvus,

apūdeņot tuksnešus, likvidē laupītāju bandas un māca saviem apakšniekiem

jaunas derīgu stādu un augu kultūras; Siciliju viņa laikā pārklāj dateļu pal-

mu, zīda koku un kokvilnas plantācijas un milzīgi kviešu un cukurniedru

lauki. Pilsētās uzplaukst zīda rūpniecība un nodibinās plaši tirdzniecības

sakari ar visām Vidus jūras zemēm, sevišķi musulmaņu valstīm Āfrikā. Ķei-

zaram klausa teicami organizēta armija, kurā dien daudzi musulmani (pre-

tēji saviem pārējiem laika biedriem, Frīdrichs ir tolerants ticības lietām:

viņa labākie virsnieki ir arābi, viņa valsts finances pa lielākai daļai atrodas

jūdu ierēdņu rokās. Ķēniņa galms paliek par krāšņāko Eiropā; pie viņa

pulcējas ti laika ievērojamākie zinātnieki un mākslinieki, bez ticību un tau-

tību izšķirības). Sāls, dzelzs, tērauda un vara tirdzniecība ir valsts mono-

pols; arī labības tirdzniecība atrodas valsts rokās un dod ķēniņa kasei lie-

lus iejēmumus. — Sicīlija valdot Frīdricham 11. pārdzīvo tādus ziedu laikus,

kādus viņai pēc tam ir lemts vairs neredzēt.

Vācijā pa to laiku valda kā ķēniņš un ķeizara apakšnieks viņa dēls

Indriķis. Frīdricham naidīgie augstmaņi dabon jaunekli savā pusē un sāk

to musināt pret tēvu. Spiests lūgt piedošanu, Tndriķis uz laiku padodas, bet

augstmaņi viņu joprojām turpina kūdīt pret ķeizaru.

Šai laikā iet bojā Stedingas frīzu zemnieku republika, kas paguvusi

kopš Kārļa Lielā laikiem nosargāt savu brīvību pret kaimiņu bīskapu un

grāfu pretenzijām; frīzi valda paši savā zemē kā brīva zemnieku cilts. Lie-

lajiem vasaļiem šī zemnieku valsts ir kā dadzis acī; nevarēdami tikt ar viņu

paši galā, tie denuncē stedingus pāvestam kā ķecerus. Ar pāvesta svētību

pret brīvzemniekiem sludina krusta karu. 4 gadus no vietas stedingi atsit

grāfu un bīskapu vadītos bruņinieku uzbrukumus; tad viņu zemē ielaužas

40.000 vīru liela krusta karotāju armija, ko ved Brabantas hercogs un

Oldenburgas, Kleves un Hollandes grāfi. Kungu pārspēks lauž varonīgo

zemnieku pretestību, un brīvo frīzu cilti pārvērš par dzimtļaudīm (1234. g.).

Tai pašā gadā, kad zem bruņinieku šķēpiem ļimst nāvē brīvie Ste-

dingas zemnieki, ķēniņš Indriķis no jauna ceļ dumpi pret tēvu un meklē

palīdzību pie Lombardijas pilsētām un Francijas. 1235. g. Frīdrichs dodas

ar karaspēku uz ziemeļiem; dumpinieki atstāj savu vadoni un Indriķis krīt

pie tēva kājām, lūgdams piedošanu. Frīdrichs liek nepaklausīgo dēlu ie-

mest cietumā, kur tas smok līdz nāves stundai.

Pa to laiku Lombardijā gandrīz nekad nav izbeigušās cīņas starp at-

sevišķām pilsētām vai viņu savienībām. Arī pašu pilsētu iekšienē gandrīz
visur dun cīņa starp aristokrātiju, kas cenšas pēc neaprobežotas varas, un

dēmokratiskajām pilsoņu aprindām. Frīdrichs cer izmantot savā labā Lom-
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bardijas pilsētu nesaskaņas un iekšējās jukas, un no jauna tās piespiest at-

zīt ķeizara virskundzību, ko viņas nokratījušas Fīlipa un Otona sacen-

sības laikos.

Lombarcheši nojauž briesmas un Milānas vadībā steidz atjaunot veco

savienību; tikai dažas pilsētas — Kremona, Pāvija, Ferrara, Modena, Parna

un citas nostājas ķeizara pusē.

1236. g. ķeizars iebrūk Lombardijā, bet ir spiests pagaidām pārtraukt

kara operācijas, jo Austrijas hercoga sadumpošanās skubina viņu doties uz

ziemeļiem: Pārmācījis nemierniekus un licis ievēlēt atceltā Indriķa vietā

par Vācijas ķēniņu savu otro dēlu Konrādu, ķeizars atgriežas Lombardija.

Karš taisās ieilgt; beidzot Frīdricham izdodas ievilināt lombardiešu armiju

slazdos, un kaujā pie Kortenuovas to iznīcināt. Milānas karročio krīt ķei-

zara rokās, bet lombardieši joprojām negrib padoties. Tagad atklāti pāriet

ķeizara pretinieku lēģerī arī pāvests, kura teokratiskos plānus apdraud

Frīdricha patreizējā varenība. Pāvests viņu no jauna apkrauj baznīcas lā-

stiem un kūda pret to visu kristīgo Eiropu, dēvēdams ķeizaru par antikristu

un „elles zvēru, kas atverot muti, lai zaimotu Dieva vārdu un raidot sain-

dētas bultas pret debesu telti un svēto leģioniem". — Pāvesta uzticības v iri

kūda pret ķeizaru arī Vācijā, kur aģitācija rod dzirdīgas ausis: lielie vasali

baidās, ka ķeizars var sākt apdraudēt viņu patstāvību. Daži jau taisās vēlēt

Vācijai jaunu ķēniņu un meklē attiecīgus kandidātus.

Itālijā sākas no jauna cīņas starp ķeizaru un lombardiešiem; nodroši-

nājis savu Sicilijas valsti pret varbūtējiem pāvesta draugu uzbrukumiem.

Frīdrichs taisās iet uz Romu; viņa aģenti mēģina musināt romiešus pret pā-

vestu, bet garīdzniekiem izdodas safanātizēt pūli un tas nostājas pāvesta pusē.

Pāvests atlaiž romiešiem visus grēkus, sludina pret ķeizaru krusta karu, un

aicina bīskapus uz koncilu, lai lemtu par Frīdricha atcelšanu. Frīdrichs ne-

laiž franču bīskapus uz Romu, nogremdē vairākus viņu kuģus, kas devušies

no Ģenujas ceļā, un līdz ar to nostāda pret sevi visas Eiropas prelātus.

Kardināli saskaldās ķeizara piekritējos un pretiniekos, bet vairums

bīskapu nostājas pēdējo pusē. Frīdrichs pa to laiku mēģina dabūt Romu

savā varā, lai celtu pāvesta godā sev paklausīgu prelātu. Par tādu pēc divu

gadu ilgas vilcināšanās beidzot ievēl Innocentu IV., ko ķeizars tura par savu

draugu, bet kurš vēlāk izrādās par niknu pretinieku. Cīņa atjaunojas un

pāvests bēg uz Lionu, kurp aicina jaunu koncilu; tam jāizlemj ilgais strīdus

starp pāvestu un ķeizaru.

Koncila priekšā pāvests uzstājas ar garu runu, kurā apsūdz ķeizaru

kā zvērasta lauzēju, bezdievi un ķeceri. Koncils lemj, ka Frīdrichs jāuz-
skata par atceltu no troņa, uu viņam jāatjem arī Sicilijas valsts. Sapulcē-

jušies bīskapi nodzied Te Deum laudamus un izdzēš lāpas, kuras dziesmai

sākoties ir turējuši rokās: tāpat jāizdziest arī ķeizara godībai.

Cīņa turpinās ar lielāko niknumu. Pāvests mēģina organizēt pret

Frīdrichu sacelšanos Sicilijā, bet ķeizaram izdodas laikus atklāt sazvērnieku

plānus un sodīt viņu vadoņus ar nāvi. Vācijā pāvesta aģenti organizē jaunu

sacelšanos un Frīdricham naidīgie firsti proklāmē par ķēniņu Tīringas land-

grāfu Indriķi. Atjaunojas pilsoņu karš, ko uz laiku pārtrauc pretķēniņa

Indriķa ātrā nāve. Ķeizars no jauna mēģina iet kompromisa ceļu, mēģina
izlīgt ar pāvestu, bet viss ir velti. Karš Itālijā turpinās. 1248. g. ķeizara

aplenktās Pannas iedzīvotāji spējā kontruzbrukumā iejem ķeizara lēģeri un

pats ķeizars tikai ar mokām izglābjas; viņa dārgumi un insignijas krīt ie-

naidnieku rokās.
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Pāvesta partija Vācijā pa to laiku cel ķēniņa godā Hollandes grāfu

Vilhelmu. — Piepēži izpaužas vēsts, ka ķeizars Frīdrichs ir Itālijā miris

(1250). Līdz ar to iet bojā Hohenštaufenu partijas cerības. Ķeizara piekri-

tējus ķer viens sitiens pēc otra. Frīdricha mīļākais dēls Encio ir gadu ie-

priekš kritis bolonjiešu rokās, kas tura viņu iekaltu zelta ķēdēs līdz mūža

galam cietumā. Otrs Frīdricha dēls Manfrēds mēģina sargāt Siciliju pret pā-

vesta piekritēju uzbrukumiem, gaidīdams, ka brālis Konrāds no Vācijas

steigsies palīgā.

Piepēži mirst viens pēc otra divi Frīdricha dēli, Indriķis, kam brālis

Konrāds nodomājis atstāt Sicilijas valsti, un pats Konrāds (domā, ka viņus

noindējuši pāvesta aģenti). — No visas Hohenštaufenu ģints vēl paliek starp

dzīvajiem tikai divus gadus vecais Konrāda dēls Konradins un viņa tēvocis

Manfrēds. — Vācijā pa to laiku pretķēniņš Vilhelms ir kritis kaujā pret

frīziem un viņa vietā vācu augstmaņi 1257. g. ievēl veselus divus ķēniņus,

Kornvelsas Ričardu un Kastilijas ķēniņu Alfonsu. Ar to sākas Vācijā 20. g.

ilgais t. s. interregnum jeb juku laiks, kurā zeme nonāk galīgā postā, un

visur valda anarchija.

Manfrēds Konradina vietā uzmetas Sicīlijā pats par ķēniņu. Pāvests

aicina pret viņu talkā Anžujas grāfu Kārli, kas 1265. g. ierodas Itālijā; kaujā

pie Beneventas franči veic siciliešus: ķēniņš Manfrēds krīt kaujā un valsts

nāk Kārļp rokās, kuru pāvests jau iepriekš kronējis par Sicilijas ķēniņu.

Uzvarētājs, līdzīgi Indriķim VI., cenšas iznīcināt savu priekšteču piekritējus
ar uguni un zobenu. Apspiestie aicina palīgā Konradinu, kas līdz tam uz-

turējies Vācijā. Viņš dodas ar nelielu karaspēku pāri Alpiem, gūst Lom-

bardijā piekritējus un pat pāvesta simpātijas, jo tas jau paguvis sanīsties

ar jauno Sicilijas valdinieku. Kaujā pie Skurkolas franči sakauj Konradina

karapulkus: pats Konradins bēgot krīt gūstā. Kārlis liek savu konkurrentu

sodīt ar nāvi, un 1268. g. pēdējais Hohenštaufens mirst Neapolē uz ešafota.

Hohenštaufenu laikmets pieder pie drāmatiskākiem Vācijas vēsturē, un

šī dinastija ir devusi sv. Romas valsb'j viņas spējīgākos ķeizarus. Tomēr,

līdzīgi iepriekšējo dinastiju vnldiniekiem. arī Hohenštaufeni izšķiež savus

spēkus, dzīdamies pēc Romas impērijas varas mirdzuma, nemanīdami, ka

viiju vasaļi Alpiem ziemeļos top arvienu varenāki, tik vareni, ka ķeizaram
dzenoties pēc impērijas fatamorgānas izzūd zeme zem kājām pašā Vācijā.

Sākumā daudz vājākās Francijas valdinieki tai pašā laikā, kad Vācijā her-

cogu vara sāk apēnot ķēniņu varu, veic savus lielos vasaļus vienu pēc otra

un izveido blakus irstošai Romas valstij un pa daļai uz viņas rēķina stipru

monarchiju.



155

IV. Romas baznīcas triumfs.

Innocents 111. (1198—1216) ir Gregora VII. cienīgs māceklis un vare-

nākais no visiem pāvestiem, kādus kristīgā Eiropa redzējusi. Ir tiesa, arī

daži agrākie pāvesti ir centušies aizstāvēt Gregora uzstādīto tēzi, ka visi lai-

cīgie valdinieki ir tikai baznīcas, t. i. pāvesta vasali. Bet nevienam no tiem

nav izdevies celt baznīcas varu tik reibinošā augstumā, kā to veic Inno-

cents 111., kura priekšā lokās visa kristīgā Eiropa; viņš ir nevien tās garīgais

virsgans, bet arī ķēniņu pavēlnieks un krusta karotāju rīkotājs cīņā pret

neticīgiem. Viņam dod vasaļa zvērastu Aragonijas. Sicilijas un Anglijas ķē-

niņi: jaunie übagotāju mūku ordeņi ir reizē pāvesta aģentu, aģitātoru un

spiegu pulki, kas darbojas visās Eiropas malās. Roma tiecas laicīgās un ga-

rīgās lietās pēc absolūtas diktatūras. Dibinās pirmie inkvizīcijas tribunāli

ar uzdevumu sodīt cilvēkus, kas iedrošinājušies citādi ticēt Dievam, nekā to

atļauj Romas kūrija.

Innocents sava pontifikāta sākumā cenšas pirmā kārtā atbrīvot Itāliju

no vācu jūga. un pievieno baznīcas valstij Ankonu un Spolētu. Tad viņš

atjem Itālijas kņaziem vēl palikušo iespaidu bīskapu vēlēšanās, lai saistītu

garīdzniekus ciešāki pie pāvesta. Viņš atkārto Gregora VII. tēzi, ka baznīca

stāv augstāk par valsti, un garīgais kristīgās pasaules galva pāvests valda

pār laicīgo galvu — ķeizaru, ka ķēniņu un kņazu vara ir atkarīga no pā-

vesta un visiem vareniem jālokās pāvesta — pasaules lēņu kunga priekšā.

„Tāpat kā tas Kungs un pasaules Radītājs," saka Innocents kādā bnllā, „ir

licis divus lielus spīdekļus pie debesu velves, vienu lielāku, kas valda pār

dienu, un otru mazāku, kura sfaira ir nakts, tāpat Viņš ir dibinājis pie kri-

stīgās draudzes firmamenta divus lielus amatus, vienu lielāku, kam pakļau-
tas dvēseles un otru mazāku, kuram klausa miesa: šo amatu nesēji ir pā-

vests un laicīgie valdinieki. Tāpat kā mēnesis pēc viņa būtības, lieluma,

stāvokļa un spēka ir tas mazākais no abiem un sajem savu gaismu no saules,

tāpat arī ķēniņu vara sajem savu spožumu no pāvesta."

Innocenta 111. ideāls ir virskundzība pār visām kristīgo valstīm un

viņu valdiniekiem. Milzīgs attālums šķir XTII. g. s. Romas baznīcu no apu-

stuļu laiku vienkāršības un viņu draudžu dēmokratiskās iekārtas. Kristīgā

baznīca ir izveidojusies par hierarcbisku monarcbiju, ar milzīgu zemes varu

un pasaulīgu raksturu. Bīskapi, kurus agrāk parasti cēluši šai godā viņu

zemes valdinieki, tagad ir atkarīgi vai vienīgi no pāvesta, jo bīskapam stā-

joties amatā jādod pāvestam uzticības zvērasts un pāvesti paši sāk iecelt

virsganus, nerēķinādamies ar vietējiem kapituliem. Sašaurinās arī bīskapu

garīgās jurisdikcijas tiesības, jo viņu lēmumus var Romā pārsūdzēt; dau-

dzus klosterus, abtejas un ordeņus pāvests atsvabina no vietējo bīskapu va-



156

ras un pakļauj tieši Romas kūrijai. Arvien ciešākas paliek saites, kas saista

bīskapus pie pāvesta un cenšas tos padarīt par paklausīgiem teokrātiskās

monarchijas ierēdņiem. No Romas dodas uz visām Eiropas malām pāvesta

legāti, kas ie jaucas bīskapu kompetencē, • kontrolē viņu rīcību un kases un

iemaisās arī laicīgās varas sfairā. — Pāvesta vara vairojas ar apbrīnojamu

ātrumu, kļūst neizmērojami liela, un neviens vairs nedrīkst pret viņu kur-

nēt, vai tai ceļā stāt. Katrs Romas pretenziju pretinieks skaitās Dieva zai-

motājs un viņu bez žēlastības ķer briesmīgais baznīcas sods ar tā trijām

pakāpēm: lāstiem, kas vēršas pret atsevišķām personām, interdiktu, kas ap-

tur dievkalpojumus un visas garīgās ceremonijas veselās provincēs, un

krusta karu un inkvizīciju, kas vēršas pret veselām tautām un lemj tās iz-

deldēšanai. " %

Baznīcas varu šai laikā palīdz nostiprināt arī muku kārtas skaitliskais

pieaugums, garīgo ordeņu vairošanās un scholastika.

X. g. s. no benediktiešu ordeņa atdalās klūnieši, kam simts gadus vēlāk

jau ir 2000 klosteru. Šo klosteru mūki jūtas kā baznīcas kareivji; viņi cen-

šas nokaut sevī individualitātes pēdējās atliekas un kalpot vienīgi Romas

baznīcas varenības vairošanai. — Tas ir laikmets, kurā pār Eiropu iet misti-

ska atsacīšanās alka, un cilvēku domas mazāk saistās ar zemes lietām, bet

ir vairāk veltītas debesīm. Viens pēc otra dzimst jauni mūku ordeņi: šar-

trezieši, cisterciāņi, premonstranti v. c; Palestinā nodibinās karmelitu or-

denis, kas pirmo prioru uzskata praviet' Eliju. — Lajiem ejot krusta

karotāju gaitās pret neticīgiem, arī mūki jūtas kā Kristus kareivji: krust-

neši cīnās pret „sātāna bērniem" — musulmaņiem un baltu pagāniem, bet

mūki, kas cenšas „nokaut miesu, šo galveno sātāna atbalstu zemes virsū",

skaitās tikpat teicami Kristus karotāji; askēzes novārdzinātās mūku sma-

dzenēs bieži dzimst slimīgas hallucinācijas un naktīs viņi izcīna savās cellēs

niknas kaujas ar daimoniem, kas nāk viņus kārdināt. (Ir simtiem nostāstu

par dažādiem svētiem, kuriem velni nedevuši miera, nākdami meiteņu veidā,
vai citādi mēģinājuši viņus noviļināt no patiesības ceļa. Šīs dabīgo miesas

dziņu apspiešanas radītās hallucinācijas mums tagad liekas saprotamas, bet

viņos mistikas laikos tas viss bija citādi; ļaudis ticēja: jo mīļāks Dievam

esot kāds vientulis, jo neatlaidīgāk sātāns cenšoties viņu kārdināt, — gluži

tāpat kā tai pašā laikā Sirijā ~velnu kalpu" — musulmaņu uzbrukumi bija

pirmā kārtā veltīti stiprākajiem kristīgo cietokšņiem.)

XIII. g. s. sākumā Innocenta 111. laikā dibinās abi vēlāk slavenie üba-

gotāju mūku ordeņi, kuru locekļi cenšas nabadzības ziņā sekot Kristum un

viņa mācekļiem, grib būt brīvi no visām saitēm, kuras uzliek cilvēkiem īpa-

šums, un stāda augstāk par visiem, zemes priekiem nabadzību. — Asizes

Francis (Frančesko Bernardone), turīga itāļu tirgotāja dēls, pēc jautri pa-

vadītas jaunības krīt mistikas valgos, atsakās no tēva un viņa mantojuma,
nododas nabagu un spitālīgo kopšanai un skrandās tērpies klīst apkārt, ai-

cinādams cilvēkus nožēlot grēkus un mīlēt nabadzību. 1209. g. viņš dibina

..mazāko brāļu" (minoritu) ordeni, kas vēlāk parasti nes sava dibinātāja

vārdu. Pēc desmit gadiem jaunajam ordenim jau ir 5000 locekļu un pāvests

Honorijs 111. piešķir minoritiem sprediķošanas tiesības, kā arī atļauj tiem

piejemt grēku sūdzētājus. Šis kristīgākais no visiem gājējiem Kristus pē-

dās jau dzīvs būdams tiek uzskatīts kā svētais un divus gadus pēc viņa

nāves (1226. g.) Romas baznīca tam ierāda vietu savu svētajo saimē. (Ap Asi-

zes Franci savijušās neskaitāmas leģendas, kurās atspoguļojas viņa vientie-

sīgās sirds skaidrība un neizmērojamā mīlestība pret visu dzīvo dabu; lī-
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dzīgi indiešu džainiem, viņam liekas tuva visa daba; «putni un koki tam ir

„kā brāji", un puķes viņš dēvē par «māsām iekš Kristus"; ir pat leģendas,

kas stāsta, ka šis svētais esot sprediķojis Kristus vārdu klintīm, zivīm un

tauriņiem.)

Franciskāņu ordenis drīz izplatās pa visu Eiropu. Drīz vien viņa lo-

cekļu vidū sāk veidoties divas strāvas, no kurām vienas piekritēji t. s. spiri-

tuāļi (baskāji) grib visās lietās konzekventi sekot Asizes Francim un Kri-

stum, un apgalvo, ka nevien ordeņa locekļiem, bet arī pašam ordenim ne-

Asizes Francis pie pāvesta Honorija III.

(Džoto di Bondone freska Asizes baznīcā.)

drīkst būt īpašuma; spirituāļi, dēmokratiskākais franciskāņu spārns, parasti

pavada savas dienas klejojošu sprediķotāju gaitās, un uzturēdamies vien-

kāršās tautas vidū dzīvo tai līdzi viņas priekus un bēdas; labais spārns, t. s.

konventuāļi dzīvo klosteros; daudzi no tiem nododas teoloģijas studijām un

no viņu vidus ir nākuši ievērojami vidus laiku zinātnieki. — Pēc franciskāņu

parauga dibinās 1212. g. mūķeņu klarisiešu ordenis, kura pirmā priekšniece ir

Asizes Klāra. Franciskāņiem rada ir arī t. s. terciāriešu brālības, kuru
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locekļi paliek laji, neatsakās no ģimenes dzīves, bet citādi mēģina sekot Asi-

zes Franča mācībai. —
Minoritiem tuvu rada ir arī XVI. g. s. dibinātais kā-

puriņu ordenis.

Reizē ar franciskāņu ordeni dzimst otrs slavens mūku ordenis, t. s. do-

minikāņi jeb sprediķotāji, kuru mērķis ir uzturēt neaizskārtu kātoju baz-

nīcas mācību un apkarot ķecerus. Šī ordeņa dibinātājs ir spānis Domingo.

dc Guzmans. Ordenis pirmā kārtā domāts cīņai pret albigiešiem, —
sēkti,

kaš šai laikā sāk ārdīt Romas garīgās diktātūras pamatus. Pēc albigiešu

karu beigām dominikāņu pārziņā nodod Gregora IX. laikā dibināto (1229)

inkvizīciju un ķeceru dedzināšana paliek par dominikāņu monopolu. Arī

viņiem pāvests piešķir sprediķošanas un bikts piejemšanas tiesības un atsva-

bina abus ordeņus no bīskapu tiesas, tos tieši pakļaudams Romas kūrijai. —

Franciskāņi un dominikāņi paliek par pāvesta varas stiprāko balstu līdz pat

jezuitu ordeņa dibināšanas laikam. Franciskāņi palīdz pāvestam valdīt vien-

kāršo ļaužu dvēseles: dominikāņi, kas labprāt dēvējas par tā Kunga suņiem

(Domini canes), tvarsta ķecerus un sagrābj savās rokās augstākās mācības

iestādes; no dominikāņiem cēlušies daudzi vidus laiku profesori, scholasti

un baznīcas dogmu veidotāji.

Scholastika. kas burtiskā tulkojumā nozīmē skolas gudrību, dzimst

XI. g. s., kad visā kristīgā Eiropā gara darbības galvenais mērķis ir darīt

ar prāta argumentu palīdzību cilvēkiem saprotamas baznīcas piejemtās dog-

mas. Šo prāta argumentu sameklēšanā un kopā savilkšanā scholastiķi ir

izrādījuši apbrīnojamu enerģiju un uzcītībd. kas iespējama vienīgi vidus

laikos. Sākumā, kad katoļu baznīcas mācība vēl na\ negrozāmi fiksēta un

mazāko brīvdomāšanas pazāmi vēl neuzskata par bairēziju, arī teoloģijai

laikiem vēl ir augstāks un brīvāks lidojums. Vēlāk scholastiskā zinātne jau

sāk no šiem lidojumieni vairīties, baidīdamās nokļūt uz ķecerības tekām,

un stingri turās pie baznīcas dogmām. Tomēr arī šai laikā viņā valda divi

virzieni, viens t. s. reālais, kas drīzāk būtu dēvējams par ideālo, un uzstāda

tēzi, ka idejas jeb vispārējie jēdzieni (t. s. universālijas) eksistējot jau no

pasaules radīšanas un dzīvojot no redzamās pasaules neatkarīgu dzīvi (reāli-

tāte); otrs, empiriskais jeb nominālais virziens, līdzīgi Aristotelam, mēģina

pamatoties uz novērojumu bāzes un uzskata minētos vispārējos jēdzienus kā

subjektīvas domāšanas radītus, kā prāta abstrakciju. — Pirmā virziena galva
ir Kenterberijas Anselms, otrā dibinātājs skaitās slavenais Parīzes profe-

sors Abelārs (1142. g.), kas palicis vēlākām paaudzēm vairāk atmiņā pa-

teicoties viņa nelaimīgajam romānam ar augstmāņu kārtas jaunavu Heloizi

(Heloizes radinieki, kam kļuvusi zināma šī slepenā mīla, uzbrūk Abelāram

un to sakropļo, jemdami viņam iespēju baudīt visus mīlestības priekus; abu

simpātijas tomēr neizgaist, pāriedamas no fiziskās mīlas uz garīgo: Abelā-

ram rakstītās Heloizes vēstules pieder pie krāšņākiem ziediem mīlas lite-

ratūrā). — Abelāra māceklis ir jau minētais Brešijas Arnolds, kas iet tālāk
nekā viņa skolotājs un cenšas izvest dzīvē Abelāra paustās prāta virsval-

dības un gara brīvības idejas. — Sīvs abu pretinieks ir Klervo Bernards,

kas stāv un krīt par baznīcas dogmu nemaldību un pāvesta autoritāti visās

lietās; abus virzienus samierināt mēģina Hugo dc St. Viktors, vidus laiku

enciklopēdists, kas apgalvo, ka arī empiriskās zinātnes esot nepieciešamas
Dieva atzīšanai un svēto rakstu izpratnei; augstākais cilvēka mērķis viņam

šķiet Dieva atziņa, kas sasniedzama ar gribas palīdzību.
Scholastika, atbalstīdamas uz Aristoteļa rakstiem, sasniedz augstāko

attīstības pakāpi. Dominikānis Alberts Lielais (Magnus) pārveido visu Ari-
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stoteļa filosofiju baznīcas dogmu garā un uzstāda tēzi, ka bībeles mācības

un baznīcas dogmas neesot ar cilvēka prātu mērojamas, bet viņu izpratne

tiekot dota kā Dieva žēlastība retiem izredzētiem. — Viņa māceklis (arī do-

minikānis) Akvīnas Toms iet vēl tālāk, un vispārdrošākās akkomodācijas

ceļā piemēro Aristoteļa filosofiju katoļu baznīcas ortodoksijai, par ko viņu

vēlāk ieceļ svēto kārtā.
—

Akvīnas Toms pieder pie lielākajiem cilvēces ga-

riem, kas atdevuši savu ģēniju katoļu baznīcas kalpība. Viņa un tā mā-

cekļu izveidotas vairākas katoļu dogmas (kā piem., mācības par labo darini

Akvīnas Toms kā svētais.

(Freska Katrīnas baznīcā Pīzā.)

krājumu, kas atrodoties baznīcas rīcība, par pāvesta tiesībām piedot visus

grēkus, purgatorija jeb šķīstīšanas uguns, mācība, kas dara nepieciešamas

mirušo meses, Marijas kults v. c). Šai pašā laikā izveidojas arī septiņi ka-

toļu baznīcas sakramenti, mācība par labo darbu lielo nozīmi un tradīcija

pasniegt sv. vakarēdienā lajiem tikai dievmaizi. Cītīgākie scholastikas vei-

dotāji un kareivji, kā jau minējām, ir dominikāņi. Liberālākais scholastikas
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virziens, kura dibinātājs ir franciskānis Duns Skots, vēl brīžiem |auj vaļu

prāta kritikai un skepsei. Abu virzienu piekritēju starpā notiek universitātu

auditorijās v. c. publisku disputu vietās īstas gara sacīkstes, kurās abas par-

tijas cīnās ar tādu pat aizrautību, kā bruņinieki savos turnīros.

Scholastika divus gadu simteņus no vietas ir varens pāvesta balsts;

sākot bālēt pāvestu tiaras mirdzumam un pūst brīvākiem vējiem, arī kristīgo

zinātnieku aprindās sāk jemt virsroku scholastikas sausumam naidīgas ten-

dences un tie mēģina šo sausumu padarīt maigāku ar mistikas palīdzību. Te

lieli nopelni franciskānim Jānim Bonāventūra, kas mēģina stādīt pretim sau-

sajam scholastikas prāta virzienam Platona ideālismu un sv. Franča aizstā-

vēto kristīgo mīlestību. Gluži neatstādams scholastikas vilktās robežas, Bo-

nāventūra jem teoloģijai par draudzeni mistiku, Cenzdamies ar cilvēka dvē-

seles reliģiozo pacilātību panākt viņas savienošanos ar Dievu. — Blakus

Dieva mīlestībai Bonāventūra. ko viņa laika biedri dēvē par „eņģeļu gudrī-

bas skolotāju" (Doc.tor Seraphicus) ieteic arī prāta atziņas ceļu. Šim vīram

savā laikā ir piederējusi Eiropas slava un līdzīgi Akvīnas Tomam, viņš pie-

skaitāms pašiem lielākiem gariem katoļu baznīcas vēsturē.

Jo vairāk Romas baznīca mēģina ierobežot saviem hierarchijas žņau-

giem individuālo domu un ticības brīvību, nostādīt visu gara pētīšanu un

meklēšanu savā kalpībā un klāt pāri visai reliģiskai dzīvei pāvesta nemal-

dības baznīcas majestātiskuma plīvuri, jo krasāka sāk veidoties intelliģencē

un tautas masās alka pēc dziļākas Dieva atziņas un hairētiskajām katariešu

un valdiešu mācībām ir bagāta pļauja. Katarieši savā ziņā uzskatāmi par

bulgāru bogumilu atvasi. (Tāpat kā pēdējie viņi ir paulikiāņu nozaro jums un

tie savukārt cēlušies no senajiem maniclīējiem, šīs sektes, kas mēģina sa-

kausēt Kristus rņ-ācību ar seno irāņu duālismu.) Bogumiliem bēgot projām no

viņu vajātājiem Bulgārijā un lllirijā uz rietumu zemēm, viņi sāk sev gūt

piekritējus Lombardijas un Dienvid I raucijas pilsētās, kur viņus dēvē par
katariešiem (no šī vārda atvasināts ķeceru nosaukums). Viņi nostājas kneu

opozīcijā pret katoļu baznīcu, kas pagrimusi dzīdamās pēc laicīgas varas, un

ap viņiem sāk pulcēties tautas masas, kas cenšas pēc ticības un kulta vien-

kāršošanas un draudzes iekārtas dēmokratizācijas. — Katariešiem rada ir

Itālijā dzimusi sekte, kas vēlāk pēc viņas atbalstītāja Pētera Valda vārda

dabon valdiešu nosaukumu; viņas locekļi cenšas jemt sev par priekšzīmi apu-

stuļu laiku vienkāršību un šai ziņā ir rada mūsu brāļu draudzei. Viņi no-

raida pāvesta autoritāti, scholastiķu izstrādātās par mirušo mesēm, grē-
ku sūdzēšanu v. t. t., un atzīst tikai divus sakramentus, kristību un sv. va-

karēdienu. Evaņģēlijs viņiem ir vienīgais ticības avots un kalna sprediķis
viņu ticības apliecība.

Šīs sektes sāk gūt lielākos panākumus taisni tai laikā, kad pāvests Inno-

cents 111 pūlas pakļaut visu kristīgo Eiropu Romas virskundzībai. Abas sek-

tes plaši izplatās Provansā un Langedokā, kur attīstījusies turīga pil-
soņu kārta, pilsētās dominē republikāniskās idejas, ir vēl dzīvas daudzas

grieķu un romiešu kultūras tradīcijas un sakari ar Spānijas arābiem
ir radījuši krāšņu gara dzīvi un materiālās labklājības uzplaukumu:
Dienvid-Francijā šai laikā zeļ trubadūru dzeja, un bruņinieki-dziedoņi
savas dziesmās izsmej bīskapu un mūku slepenos un atklātos grēkus; te

ir laiduši viens otram blakus dziļas saknes askēze un izklaidīgs dzīves

prieks, ir uzzēlusi tā laika krāšņākā kultūra. — Abām sektēm te ir daudz

piekritēju, un katoļi viņām dod kopēju vārdu pēc Albi pilsētas nosaukuma.
Baznīca netur par vajadzīgu šķirot ķecerus pēc īpatnībām un Innocents 111.
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tos salīdzinādams ar Šimsona iapsām jaka, ka „šīm sektēm gan ir dažādas

sejas, bet viņu astes ir sasietas kopā, ka tās iet postīt baznīcas tīrumu." —

Pāvests sākumā mēģina atgriezt albigiešus ar labu un sūta pie viņiem

misionārus. Viens no tiem savā sprediķī asi uzbrūk Tuluzas grāfam Rai-

mundam VI., galvenajam ķeceru aizstāvim (tie ir teicami nodokļu maksā-

tāji), un kāds grāfa bruņinieks nodur pārdrošo misionāru. Pāvests uzliek

grāfa zemēm interdiktu, liek sludināt pret Raimundu un tā ķeceriem krusta

karu, un jau iepriekš atdod grāfa zemes Simonām dc Monforam, niknam

kareivim, kas stājas krusta karotāju priekšgalā. Ziemeļ-Francijā lasās

kopā laupīt kārās bruņinieku masas un tām līdz iet fanātiski mūku pulki.

Šī laupītāju un fanātiķu armija iebrūk ziedošajos Dienvid-Francijas no-

vados, sagrauj viņas krāšņo kultūru, nodedzina pilsētas, lepnās grāfu pilis,

slepkavo vainīgus un nevainīgus, lemj ķeceriem liesmu nāvi un liek pludot

saulainajiem Langedokas laukiem viņu kopēju asinīs. Krusta karotājiem

iet līdzi pāvesta legāti, kūdīdami kautrīgākos nesaudzēt bezdievjus. Kad

Bezjē pilsēta krīt uzvarētāju rokās, un ir grūti izšķirt ķecerus no katoļiem,

legāts saka krusta karotājiem: „Kaujat visus! gan tas Kungs viņā pasaulē

savējos pazīs!" �

Grāfs Raimunds ilgi turās preti iebrucējiem; pēc grāfa Monfora uz

Raimunda zemēm sāk pretendēt Francijas ķēniņš Ludvigs VIII., kas uzje-

mas kara vadību; grāfs ir spiests slēgt mieru un atdot savu zemju lielāko

daļu ķēniņam. Kapetingiem no šī ieguvuma sākumā ir maz prieka: 20 ga-

dus ilgais karš (1209—1229) ir iznīcinājis augsto Dienvidu-Francijas kul-

tūru, apklusinājis viņas trubadūru dziesmas un pārvērtis ziedošo zemi

tuksnesī. —



162

V. Monarchijas nostiprinā-
šanās Francijā.

Monarchijas cēlāji un lēņu valsts grāvēji Francijā ir viņas ķēniņi no

Kapetingu ģints. Šīs dinastijas ķēniņu pirmos soļus monarchijas stiprinā-

šanas labad mēs jau apskatījām I. sējumā. Pie tās pašas politikas turās

arī viņu pēcnācēji XII.—XIV. g. s., tikai ar to starpību, ka vairojoties ķē-

niņa varai un līdz ar to arī vasaļu iespaidošanas līdzekļiem, vēlāko Kape-

tingu uzstāšanās paliek arvienu drošāka un noteiktāka.

Ludviga VI. (1108—1137) un Ludv'ga VII. (1157—1180) laikā lielu lomu

Francijas valsts lietās spēlē abats Sugērijs, abu ķēniņu padomdevējs un

faktiskais valsts kanclers, kas Ludvigam VIL dodoties krusta karā uz svēto

zemi uzjemas arī valsts pārvaldīšanas pienākumus. Šī apdāvinātā abata

(savā ziņā cienīga Mazarini un Rišeljē priekšteča) iespaidotie ķēniņi jopro-

jām turās pie pirmo Kapetingu politikas, cenzdamies vairot savu autori-

tāti, atbalstīties uz pilsētām un nemanot pievilkt grožus lielajiem va-

saļiem. —

Tieši Francijas ķēniņu piederumi šai laikā aptver tikai mazu valsts

daļu, — Ildefransu, Pikardiju un Orleānas novadus; visa pārējā Francija

vēl joprojām atrodas lielo vasaļu rokās un dažam no tiem klausa vairāk

bruņinieku, nekā pašam ķēniņam. Ludvigs VIL, kas apprecējis Akvitānijas

princesi Eleonoru, paliek par šīs hercoga valsts mantinieku. Eleonoras pūra

zemes drīz iet Kapetingiem zudībā, jo šī dzīves priecīgā dāma veltī savu

labvēlību pārāk daudziem, lai ķēniņš varētu palikt vienaldzīgs pret viņas
mīlas avantūrām. Viņa iet tam līdzi arī krusta karā, sagroza tur galvas

kristīgās Sirijas valdiniekiem un atgriezusies mājās, sāk flirtēt ar Indriķi

Plantagenetu, vēlāko Anglijas valdinieku. Ludvigam VIL sievas dēkas bei-

dzot apnīk un viņš no tās šķiras, bet zaudē arī Akvitānijas hercogisti; (Ele-

onoru uz pēdām apprec Plantagenets, kas izdzen Ludviga kara pulkus no

Akvitānijas pilīm un divus gadus vēlāk kļūst par Anglijas ķēniņu. Lud-

viga šķirtās sievas vīrs, — viņa ienaidnieks un jaunais Anglijas ķēniņš kā

Akvitānijas hercogs skaitās par Ludviga vasaļu, kaut gan šī vasaļa zemes

vienā pašā Francijā vairākkārt pārsniedz tiešos Ludviga VII. piederumus.
(Zaudētās zemes Francijai nākas atkarot angļiem niknā cīņā, kas ilgst

tepat divus gadu simteņus).

Par spīti šim zaudējumam un cilvēku upuriem, ko prasījusi Lud\iga

piedalīšanās otrajā krusta karā, Kapetinga vara joprojām aug. Viņš gūst
zināmus panākumus cīņā pret lielajiem vasaļiem, ar Šampanjas grāfu
priekšgalā. Viņa paša zemes pārvalda ierēdņi un ķēniņš prot izsargāties
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no Vācijas valdinieku kļūdām, kurām pateicoties viņu zemju pārvaldnieki
nemanot paliek par savu provinču leimaņiem, un sāk tās atstāt kā manto-

jumu saviem pēcnācējiem. — Vienu pēc otra Ludvigs piespiež vasaļus atzīt

viņu par savu zemes kungu; ķēniņam izdodas dabūt savā pusē arī daudzus

Parīzes dievmātes katedrāle.

lielo vasaļu leimaņus, kam ķēniņa virskundzība liekas vieglāk panesama
nekā hercogu un grāfu jūgs. Lielos vasaļus vēl neizdodas padarīt gluži
rāmus, bet savās ķildās viņi tomēr sāk pierast atzīt ķēniņu par šķīrēj-
tiesnesi. Priekš sākuma arī tas ir daudz. — Ķēniņa iespaidu līdz vairot
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arī viņa galvas pilsēta Parīze. Viņš nemaina savu rezidenci (kā to dara

sv. Romas valsts valdinieki), bet paliek Parīzei uzticīgs; rezidences slava

un izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis vairo Parīzes iedzīvotāju skaitu un

turību, un viņa paliek par Ziemeļ-Francijas centru, par vietu, kur pulcējas

zinātnieki un zeļ visas mākslas. Līdz ar to vairojas arī šī centra valdinieka

iespaids Francijā.

Ludvigs piegriež izcilu vērību pilsētu stiprināšanai, tāpat kā to para-

duši darīt viņa senči. Viņš viens pats dibina savā zemē veselas deviņas

jaunas pilsētas, un to privilēģijas atviļina tām iedzīvotājus no lielo vasaļu

novadiem. Tāpat ķēniņš nekautrējas piešķirt brīvības grāmatas pilsētām,

kas viņam tieši nepieder, jo atrodas uz bīskapu vai grāfu zemes. Viņš vei-

cina nevien pilsētu, bet arī cunftu uzplaukumu, un rūpējas par pilsētu iek-

šējās organizācijas izveidošanos. (Ir ziņas, kas liecina, ka ķēniņš teorijā

bijis arī zemnieku aizstāvis, kaut gan nav varējis vai arī nav vēlējies pār-

iet no teorijas uz praktiskiem soļiem šī jautājuma atrisināšanā). —

Pamazām franču tauta pierod pie atziņas, ka ķēniņš ir nevien kungu

baidēklis, bet arī nabago un apspiesto draugs, un ka Francijā ir vara, kuras

priekšā negribot spiesti locīties grāfi un bīskapi. Šī vara stāv pāri visām

sīko valdinieku interesēm, ir visu tiesību sargs un likumu avots. — Tā pa-

mazām veidojas bāze, uz kuras vēlākie Kapetingi ceļ savu monarchiju.

Ludvigam seko viņa dēls Fīlips 11. Augusts (1180—1225), viens no va-

renākajiem Francijas valdiniekiem, labs politiķis un teicams kara vadonis.

Arī viņš ir sava laika bērns un iet krusta karā uz svēto zemi, bet drīz stei-

dzas atpakaļ uz Franciju, jo radušās labas izredzes iedzīvoties uz vasaļu rē-

ķina: daudzi grāfi un baroni gājuši bojā krusta karā, un daudzi vēl pali-

kuši Sirijā. Ķēniņa plānus — paplašināt savus tiešos piederumus — vei-

cina viņa lielākā vasaļa Anglijas Ričarda krišana vācu gūstā, kur tas smok

veselu gadu. Pa to liku ķēniņš spaida Ričarda sabiedrotos Francijā un ap

1200. g. jau ir ticis par viņu lēņu kungu nevien vārda pēc. — Pēc Ričarda

nāves Angliju un viņas ķēniņu piederumus Francijā manto Jānis „Bezzem-

nieks", kura sabiedroto Vācijas ķeizaru Otonu Fīlips veic kaujā pie Buvi-

nas, no jauna triumfēdams par saviem pretiniekiem. Fīlips 11. Augusts ir

nekautrīgs cīņas līdzekļu izvēlē un labprāt piejem savā dienestā laupītāju

bandu vadoņus, ja vien tie ir ar mieru postīt ķēniņa pretinieku novadus.

Pats galvenais ķēniņa balsts tomēr nav bandīti (dažus no tiem tas ceļ muiž-

nieku kārtā), bet franču tautas plaukstošā pašapziņa, atziņa, ka labāk ir

klausīt vienam zemes kungm, nekā desmitiem. —

Plantagenetu dinastijas iekšējās cīņas un Jāņa Bezzemnieka politika
dod Fīlipam iespēju pāriet liela stila uzbrukumā, kurā tas mēģina atkarot

Norinandiju. Šai karā Francijas ķēniņš izrāda lieliskas kara vadoņa spē-

jas un pielietodams visus modernākos tā laika aplenkšanas technikas lī-

dzekļus, jem Normandijā vienu angļu pilsētu pec otras; viņš labprāt ap-

stiprina viņu privilēģijas un atstāj Jāņa Bezzemnieka vasaļiem viņa pilis,
ja vien tie ir ar mieru dot Fīlipam uzticības zvērastu. Ilgi pretojas Ruana,

bet arī viņa beidzot krīt franču rokās, kuru uzvaras gājienu nespēj apturēt

pat pāvesta Innocenta lĪT. iejaukšanās. — Noveicis Normandiju, ķēniņš at-

jem angļiem pārējās franču zemes, kas pie viņa tēva šķiršanās no Eleono-

ras gājušas frančiem zudībā.

Kā redzam, šis valdinieks ir vairākkārt palielinājis tiešos Kapetingu
piederumus Francijā; jāapbrīno nevien viņa karavīra dāvanas, bet arī val-

dinieka spējas: jau 15 g. vecumā ticis par ķēniņu viņš ir tūliņ spiests cī-
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nīties pret lielo vasaļu koaliciju un pēc 5' gadiem beidz šo ciņu kā uzva-

rētājs. Tikai pēc tam jaunais ķēniņš jūtas diezgan stiprs, lai varētu uzsākt

minētos iekarojumus uz Plantagenetu rēķina.

Nāves soda publiska izpildīšana

( Veca franču miniatūra )

Fīlipa 11. Augusta ieguvumus raksturo jau tas, ka viņam sākot valdīt

ķēniņa celto soģu skaits nepārsniedz 38, bet valdības beigās ir jau palie-

linājies līdz 94; viņa iegūtas ir Artuā. Am jenas, Valuā un Vermanduā grā-
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listes, Normandija, Mena, Turena, Anžu, lielākā Puatju daļa v. c. provinces,

nemaz nerunājot par ķēniņa atbalsta punktiem vēl sveikā palikušo vasaļu

zemēs: vairāk nekā visi līdzšinējie Kapetingi, viņš mēdz dāvāt brīvības

grāmatas bīskapu un grāfu pilsētām, kuras izsaka vēlēšanos doties tieši ķē-

niņa apsardzībā. Daudzi vājākie vasaļi paši noslēdz ar ķēniņu ciešas sa-

vienības līgumus, glābdamies no stiprāko kaimiņu varmācībām; pārējos

Fīlips ieročiem pieradina atzīt sevi par viņu kungu un valdinieku. — Pēc

300 gadu ilga nevarības laika Fīlips 11. Augusts ir pirmais Francijas ķēniņš,

kam klausa visi viņa vasaļi.

Reizē Fīlips uzstājas kā baznīcas aizstāvis, labprāt nostādamies kon-

fliktos, kas izcēlušies klosteriem vai bīskapiem ar viņu laicīgiem kaimiņiem,

pirmo pusē; tādā kārtā viņš gūst divkārtēju lomu: pārmāca patvaļīgos

grāfus un baronus, pie izdevības iedzīvojas uz viņu territorijas rēķina un

reizē gūst visspēcīgās baznīcas labvēlību. Tomēr sargādams baznīcu pret

laicīgo vasaļu uzbrukumiem, viņš reizē neaizmirst atgādināt bīskapiem un

abatiem, ka ir to lēņu kungs, un virsganiem, kas vilcinās dot vasaļu zvē-

rastu, nebaidās atjemt viņu zemes. Līdzīgā kārtā viņš ierobežo baznīcas

tiesas kompetences, un ierobežo savu dievbijīgo pavalstnieku tieksmes ie-

celt baznīcu par viņu mantinieci. Līdzīgi tēvam, arī šis franču ķēniņš ir

zemnieku draugs un mēģina sargāt dzimtļaudis pret viņu garīgo un laicīgo
kakla kungu patvarībām.

Šī ķēniņa laikā Francija pārdzīvo pilsētu uzplaukšanas straujāko pe-

riodu; pilsētas dzimsi \isas viņas malās. Ķēniņš veltī pilsētām pilnu uzticību

un tām, kurās valda viņa soģi. dod tiesības vēlēt pārstāvjus, kas līdz ar

soģiem piedalās pilsētu pārvaldīšanā. — Dodoties krusta karā, ķēniņš at-

stāj Parīzes vēlētiem uzticības vīriem savu dārgumu un valsts zīmoga ap-

sargāšanu. Viņa labvēlību bauda nevien jaunās
*

pilsētas, bet ari vecās,

sevišķi šampaņjas lielo tirgu vietas, kur šai laikā rēgulāri sastopas Eiropas
zemju kommersanti.

Pilsoniskais elements, ķēniņa atbalstīts, sāk nojaust savus spēkus, ko

tam dod naturālās saimniecības pakāpeniskā kapitulēšana naudas saimnie-

cības priekšā. Viņa laikā Francijas pilsētas sāk rotāties krāšņām celtnēm,

kas liecina par cēlāju turību un mākslas garšu. — Parīzē, Orleanā, Monpeljē

un citur veidojas pirmās franču universitātes un pulcējas tūkstošiem studen-

tu. Blakus valdošai garīdznieku kārtas intelliģencei dzimst pilsoniskā, kas

tiecas izkonkurrēt savu vecāko māsu uz visas linijas. Izglītība vairs nav

klēriķu monopols; pilsoņi sāk apzināties viņas nozīmi, veidojas iespaidīga
juristu korporācija, kurai lemts spēlēt svarīgu lomu Francijas vēsturē,

tirdzniecībai un amatniecībai sākas ziedu laiki, nacionālā bagātība vairojas,

kā to liecina pilsētu rosīgā piedalīšanās financiālos uzjēmumos, ķēniņa karu

subsidēšanā un jau minēto krāšņo celtņu veidošanā. Francija ir devusi

lielu daļu no krusta karotāju kopskaita un viņas pilsētas, līdzīgi savām

Itālijas un Katalonijas māsām, jem savu daļu no augļiem, ko dod Eiropai
krusta kari. Ap 1200. g. Dienvid-Francijas pilsētas Narbonna, Monpeljē,
Arle un Marseļa dzīvi konkurrē ar Ģenuju, Venēciju, Pīzu un Amalfi; Mar-

seļai ir konsuli visās Vidus jūras austrumu piekrastes pilsētās. — Monpeljē
ir starptautisks tirdzniecības centrs, kur sastopas, pērk un pārdod Spānijas,

Lombardijas, Ēģiptes, Bizantijas, Anglijas un pašas Francijas kommersanti.

Vienā pašā Narbonnā ir 300 jūdu tirgotāju firmas, kam pašām savi pār-

stāvji Pīzā un Ģenujā. (Jūdu rokās atrodas tā laika kreditlietas un viņi rauš

no šīm operācijām milzīgu peļņu, no kuras savu daļu gūst arī pats ķēniņš,
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savukārt sargādams jūdus pret kristīgo konkurrentu un fanātiķu uzbruku-

miem. Laiku pēc laika viņš tiem uzliek milzīgas kontribūcijas, nemaksā-

šanas gadījumā draudēdams tos izraidīt no zemes resp., ļaut vāju pūļa fa-

nātismam. — Te mēs redzam atkārtojamies to pašu ainu, kas šai laikā vē-

rojama Vācijā un Anglijā).

Jūdi ir spiesti meklēt pie ķēniņa aizsardzību un vairot viņa kases ie-

jēmumus. Pats to neapzinādamies, Kapetinga labā strādā arī pāvests Inno-

cents, uzrīdīdams Tuluzas grāfam un viņa ķeceriem virsū krusta karotājus

un tā sagatavodams pusneatkarīgās Dienvid-Francijas pakļaušanu ķēni-

ņam. — Vispār Roma. meklēdama sabiedrotos vai mazākais labvēlīgas nei-

tralitātes ievērotājus savā cīņā pret Hobenštaufenieni, ir bijusi investitūras

v. c. lietās pret Francijas valdiniekiem daudz tolerantāka un tādā kārtā

neapzinīgi stiprinājusi un audzējusi lielu to varu, kas XIV. g. s. sākuma

dod pāvestu krēslam briesmīgu sitienu.

Ludvigam VIII. (1223—1226) seko Ludvigs IX. (1226—1270), kas pēc

nāves iekļūst svēto kārtā. Viņš ir dedzīgs krusta karotājs, uzticams baznī-

cas kalps, bet reizē prot sargāt senču iekarotās pozīcijas pret pāvestu varas

kāri un prot turēt giožos Francijas bīskapus. Arī viņam tāpat kā Fīlipam 11.

Augustam nākas sākumā cīnīties ar lielo vasaļu dumpi, ko diriģē Anglijas
ķēniņš Tndriķis 111. — Ludvigs tiek galā ar nemierniekiem un izdod liku-

mu, ka turpmāk neviens Francijas ķēniņa vasals reizē nevar būt arī Ang-

lijas ķēniņa apakšnieks: bruņiniekam, kas reizē ir Francijas un Anglijas

ķēniņa vasals un grib palikt uzticīgs Anglijai, jāatsakās no muižām Fran-

cijas ķēniņa zemēs. Vairums divpavalstnieku nolemj palikt pie Francijas
ķēniņa.

Fīlips 111. (1270.—1285.) gūst lielu daļu no Tuluzas grāfu mantojuma
un līdz ar to Dienvid-Francijā vairojas ziemeļu iespaids; no divām krasi

šķirtām kultūrām un tautām veidojas viena nācija un vienāda franču

kuitūra.

Šai laikā Francijas iespaids ir manāms arī Itālijā un viņpus Pirenē-

jiem. Itālijā šo iespaidu nostiprinājušas Kārla Anža uzvaras pār Hohen-

štaufenu partiju. Dienvidu rietumos, zemēs, kas vārda pēc vēl skaitās

pie sv. Romas valsts, tāpat aug franču vara. Fīlips 111. pakļauj Francijā
Lionas pilsētu un tas pats liktenis ķer arī Burgundijas brīvgrāfisti (Franš-
kontē). — Dienvidos Kapetingiem rodas izredzes iegūt Navarras ķēniņa
valsti. Ekspedīcijai pret Aragoniju nav panākumu, jo aragoniešu flote pār-
valda jūru un bada mocīta franču armija ir spiesta griezties atpakaļ.

lekšējā politikā Fīlips 111., sekodams priekšteču piemēram, turpina
veidot monarchijas celtni. Viņam uzticīgi klausa lielie vasaļi, savus pa-

domniekus ķēniņš izvēlas no mācīto juristu, jeb t. s. lēģistu vidus. Viņš
-per vēl soli tāļāk un sāk piešķirt lēņus arī tādiem, kuru tēvi nav muiž-

nieki. — Plaukstošā buržuāzija svin jaunu uzvaru pār veco feodālo aristo-

krātiju, kas spiesta uzjemt savā vidū tirgotājus un juristus.

Filipam 111. seko Fīlips IV. (1285.—1314.), monarchs, kas izlieto visus

valsts līdzekļus un nācijas spēkus savas paša varas vairošanai, līdz ar to

vairodams arī pašas Francijas varu un sargādams to pret Romas pre
tenzijām.

Līdzīgi priekštečiem, arī Fīlips IV. ir spiests mēģināt likvidēt Anglijas
iespaidu Francijas lietās, un izmantodams Eduarda I. cīņas ar velsiešiem

un skotiem, mēģina tam atjemt viņa zemes Francijā. Anglijas ķēniņš sa-

biedrojas ar Vācijas kollēgu Nasavas Ādolfu, un Flandrijas grāfu, ko ap-
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draud Fīlips, kas savukārt sabiedrojies ar Flandrijas pilsētām. Francijas

ķēniņam izdodas iejemt Flandriju (Flandrijas pilsētās šai laikā ir stipra t. s.

liliardu partija, kas simpatizē Francijai, kur pilsētām lielākas privilēģijas),

bet viņa varai te nav lemts ilgs mūžs: jaunie franču kungi izrādās vēl

lielāki apspiedēji nekā pašu flāmu augstmaņi un Flandrijas tauta ķeras

pie ieročiem. Vispirms sadumpojas Briseles iedzīvotāji un apkauj franču

garnizonu. Arī citas pilsētas nokrata franču jūgu. Uz Flandriju steidzas

liela franču armija, bet Flandrijas pilsētu Briges un Ipras milicijas pagūst

laikus apvienoties un kaujā pie Kurtrē (Kortrika) 1302. g. flāmu pilsoņi

bruņojušies šķēpiem, āvām un dzelzs spriguļiem, veic iebrucējus, nogalinā-

"Piešu kauja" pie Kurtrē.

„Grandes chroniques de France" miniatūra (Peterpilī).

dami no faetn ap 20.000. Starp kritušiem ir tikdaudz bruņinieku, ka uzva-

rētāji var ziedot 7000 zelta piešus (tos drīkstēja nēsāt tikai bruņinieki)

Mastrichtas baznīcai. Līdz ar to ir glābta Flandrijas patstāvība.

Fīlipa nodomi pret Angliju izjūk un abu valšķu dinastijas beidz karu

ar savstarpējām precībām, kas vēlāk paliek par juridisku pamatojumu nā-

kamai grandiozai cīņai, kurai vēsture devusi simts gadu kāļa nosaukumu.

Kā redzam, Fīlipam IV. nav izdevies palielināt Kapetingu ģints piede-
rumus tādā pat mērā, kā viņa priekštečiem, bet jo lielāki ir šī ķēniņa sa-

sniegumi iekšējā politikā un viņa grandiozajā cīņā pret Romu, kuras pā-

vestus tam izdodas uz vairākiem gadudesmitiem padarīt par Francijas apakš-
niekiem un Francijas ķēniņa gūstekņiem.
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lekšējā politikā Fīlipam ir tik lieli panākumi, ka viņa organizētā ķē-

niņa padome kļuvusi par galveno zemes pārvaldības orgānu, kurā augst-

maņiem ir vairs maza vara: jo visus darbus veic jau minētie ķēniņa uzticības

vīri (lēģisti). Arī Francija- augstākā tiesā Parīzes parlamentā, kas ir aug-

stākā tiesu instance visās ķēniņa valstīs, mācītie juristi ir pa daļai izkon-

kurējuši veco aristokrātiju: pēc Fīlipa nāves no šī parlamenta izslēdz

prelātus un viņā visa vara koncentrējas lēģistu rokās, kas akli klausa ķē-

niņa pavēlēm.

Paša ķēniņa zemes pārvalda viņa ierēdņi — Senešaļi, Bajī un Prevo,

kas aizvietojuši lēņu valsts pārvaldes orgānu: šo ierēdņu rokās atrodas

jurisdikcija un zemes pārvalde un militārā vara. un viņu priekšā lokās visi

ķēniņa zemju muižnieki. Ķēniņš mēģina vājināt aristokrātiju, piešķirdams

viņas tiesības daudziem pilsoņiem. Grāfu un baronu vasaļus ķēniņš pakļauj

kara klausības lietās tieši sev t. i. saviem provinču pārvaldniekiem un tādā

kārtā vājina vasaļu varu: lielajiem vasaļiem atjem arī naudas kalšanas

tiesības, bendes kalpi stiepj augstmaņus līdzīgi vienkāršiem mirstī-

giem uz moku beņķa, ja tie aicināti tiesas priekšā, un aizliedz turnīrus

(„lai baroni varētu ziedot \ isus spēkus nevis kara spēlei, bet zemes aizsar-

dzībai"). Visiem, arī augstmaņiem, jāmaksā smagi nodokļi, kurus ķēniņš

ar jaunorganizētās rēķinu kameras (Cbambre des contes) savā ziņā finan-

ēu instrukcijas palīdzību uzliek no jauna: vairojas arī muitas likmes,

aizliegumi izvest tās vai citas preces, kas vajadzīgas ķēniņam v. t. t. Ķē-

niņa kari aprij milzīgas summas un ķēniņš ir spiests ķerties pie naudas

pārkalšanas. samazinot viņas faktisko vērtību. Lai aizkavētu " naudas aiz-

plūšanu uz ārzemēm, ķēniņš izdod likumus kas domāti greznības apkaro-

šanai, atsevišķos gadījumos, kad jūtamā mērā jāpalielina nodokļu nasta,

ķēniņš steidz apspriesties ar pilsētu pārstāvjiem, jo pilsētas ir galvenās no-

dokļu maksātājas un Fīlips ir paradis atbalstīties uz tām pret feodālo ari-

stokrātiju.

Fīlips IV. Skaistais un Bonifācijs VIII

Vēsturiskais konflikts starp Fīlipu ĪV. un pāvestu Ronifāciju Vili.

sākas XIII. g. s. beigās. Francijas ķēniņi ir jau vairākas paaudzes priekš

tam paraduši aplikt dažiem nodokļiem arī baznīcas zemes, kaut gan Roma

pret to parasti mēdz protestēt un turās pie ieskata, ka katram līdzīgam ga-

dījumam jāizprasa pāvesta atļauja. Pa lielākai daļai tā arī notiek. Fī-

lips IV. sāk rīkoties pats uz savu roku, neprasīdams nodokļu lietās pāvesta

sankcijas. Pāvests Bonifācijs VIII. negrib to pielaist un 1296. g. publicē
bullu, kurā apgalvo, ka vienīgi sv. krēslam piederot tiesības aplikt baznīcas

mantu nodokļiem: viņš draud ar baznīcas lāstiem visiem laicīgiem valdi-

niekiem, kas mēģināšot to darīt un tāpat arī tiem garīdzniekiem, kas būšot

iir mieru maksāt šos nodokļus.

Bet na\ vairs Innocenta 111. laiki, kad pāvesta priekšā drebēja daudzi

ķēniņi. Pāvestu dzīšanās pēc diktātūras garīgās un laicīgās lietās, un viņu

tieksmes padarīt visus par akliem Romas pavēļu izpildītājiem ir radījusi
jau zināmu reakciju, un ap pāvesta galvu vairs nemirdz agrākais aureols.

Eiropa ir kļuvusi skeptiskāka nekā agrāk un viņai trūkst nesenās bērnišķīgi
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aklas ticības Romas nemaldībai. Tas laiks, kad Romas kūrijas balss likās

tautām un viņu valdiniekiem kā paša Dieva likums, jau ir aiztecējis. —

Fīlips neļaujas iebaidīties un dod pāvestam pretsitienu, aizliegdams
izvest no Francijas seltu un sudrabu: aizliegums pirmā kārtā sāpīgi ķer

Romas kāriju, jo apstājas naudas pieplūdums no Francijas diēcēzēm. Iz-

trūkums pāvesta kasē ir tik liels, ka Bonifācijs piekāpjas un publicē jaunu

bullu, kas faktiski nozīmē iepriekšējās atsaukšanu. Viņš pat mēģina piela-

bināties ķēniņam, taisīdamies ierindot svēto skaitā Fīlipa IV. senci Lud-

vigu IX.

1298. g. briest jauns konflikts starp Romu un Franciju: Fīlips

patlaban karo ar savu Anglijas kollēgu un pāvests grib uzstāties kā šķīrēj-

tiesnesis: Fīlips viņam lepni paziņo, ka viņš nevarot piejemt pāvesta, bet

varbūt, vienīgi privātpersonas Gajetani (Bonifācija ģimenes vārds) starp-

niecību un turklāt piezīmē, ka viņš necietīšot iemaisīšanos no ārienes

Francijas lietās, un politikā viņam neviens nevarot dot aizrādījumus.

Ķēniņa paskaidrojums sāpīgi ķer pāvestu, kura pašapziņas augšanu

veicinājis gavi]gads. Pāvests ir izsludinājis, ka HOO. g. jāierodas Romā

\ isiem ticīgiem, kas vēlas, lai pāvests tiem atlaiž viņu grēkus. - Aicināju-

Fīlipa IV. zīmogs.

(Britu muzejā Londonā)

mam ir panākumi un uz Romu plūst neskai-

tāmi svētceļnieku pulki; viņi nāk un iet visu

gadu un pāvesta kasē ieplūst milzīgas sum-

mas. Pāvests vēro nepārredzamo svētceļotāju

saimi, kas loka ceļus viņa priekšā un jūtas
kā pasaules valdinieks. Viņš svinīgi atkāito

veco tēzi, ka Romai piederot vara pār ķēni-

ņiem, viņu valstīm un visu pasauli; visi kri-

stīgie, cik augstas kārtas tie arī nebūtu, esot

galu galā pāvesta apakšnieki, kam visās lietās

jāklausa apustuļu vietniekam.

1301. g. Fīlips liek iemest cietumā kādu

bīskapu, kas apvainots valsts nodevībā. Pā-

vests tūliņ raksta ugunīgu bullu, kurā asi uz-

brūk ķēniņam un prasa bīskapa atsvabināša-

nu: «Neviens lai neiedrošinās tev dot padomu

un sacīt: nav neviena, kas būtu augstāks par tevi un tu neesi baznīcas un vi-

ņas augstākā priestera apakšnieks. Ja kāds tā domā, tad viņš domā apla-
mi un ja tas paliek pie savas aplamības, tad viņš ir ķeceris." — Tai pašā
laikā pāvests dod franču bīskapiem ziņu ierasties nākamā rudenī Romā, lai

apspriestos ar pāvestu, kā labot viņu ķēniņu. — Cīņa ir neizbēgama.

Fīlips pirmā kārtā mēģina sev nodrošināt visas nācijas atbalstu. Viņš
aizliedz Francijas bīskapiem doties uz Romu un liek izplatīt viltotus pāvesta
bullas norakstus, kuros liek pāvesta mutē vārdus, ko tas nav runājis. Tad

Fīlips sasauc nācijas pārstāvjus, prelātus, augstmaņus un lielo pilsētu dele-

gātus. Tā ir pirmā vispārējā kārtu sapulce Francijā, un anno 1302. ir

ētats genēraux dzimšanas gads.

Daži Francijas prelāti tomēr klausa pāvestam un mēģina aizsniegt

Romu: ķēniņš liek apķīlāt viņu īpašumus. Pāvests raksta jaunu bullu. vel

asāku nekā iepriekšējo: „Ir tikai viena svētā baznīca," viņš saka, «kuras

galva ir Kristus, bet viņa vietnieks zemes virsū ir Pēteris, un tā pēctecis
ir pāvests; pāvestam ir uzticēti abi zobeni, garīgais, ko viņš pats tura rokās
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un laicīgais, ko pāvests atdevis ķēniņiem, un laicīgā vara ir tikai garīgās

kalpone; ja ķēniņi nomaldās no īstā ceļa, pāvesta pienākums piespiest viņus

laboties. Pāvests ir gan tikai cilvēks, bet viņa vara tam dota no Dieva,

un kas pretojas pāvestam, pretojas Dieva gribai."

Tik lepnā tonī, kā šis bullas unam sanētam autors Bonifāeijs. vēl ne-

viens pāvests nav runājis. Sākas nikna polemika starp pāvesta pretenziju

aizstāvjiem un franču ķēniņa piekritējiem,

kuru nacionālais pašlepnums ir vārīgi aiz-

vainots. konflikts plešas plašumā un

pavests jau taisās apkraut Fīlipu baznīcas

lāstiem, t. i. laist pret viņu cīņā pašu bries-

mīgāko Romas kūrijas ieroci, kas nesen

gāzis daudzus \arenus v ildiniekus no viņu

troņiem putekļos.

Fīlips aizsteidzas pāvestam priekšā.

Vēlreiz pārliecinājies, ka nācijas vairā-

kums stāv viņa pusē, ķēniņš saorganizē

Francijā bīskapu opoziciju, kas sāk pret

Bonifāciju niknu kara gājienu, apšauba

viņa ievēlēšanas likumību, un vaino to

ķecerībā, burvību piekopšanā un pretda-

bīgos grēkos. ķēniņa padomnieks Vil-

helms Nogarē Fīlipa uzdevumā dodas ar

lieliem nauda1- līdzekļiem un slepenām

pilnvarām uz Itāliju lai stātos sakaros ar

pāvesta pretiniekiem un mēģinātu aizka-

vei lāstu bullas publicēšanu. (Cik vēro-

jams, Nogarē uzdevums ir bijis sajemt

Bonifāciju gūstā un atvest to tiešāsanai

uz Franciju.)

Bullas publicēšanas priekšvakarā No-

garē, kas sabiedrojies ar pāvesta ienaid-

nieku Kolonna ģinti, iebrūk pāvesta pilī

Ananji pilsētā un tura Bonifāciju apcie-

tinājumā veselas divas dienas, līdz at-

steidzas pāvesta piekritēji un to atsvabina

(I >0">.). Nāvīgi aizvainotais pāvests dodas

uz Romu, kur saslimst un mirst pēc pāris

nedēļām, nespēdams v iņam nodarīto kau-

nu pārdzīvot. Kardinālu kollēģija ceļ

apustuļu krēslā Benediktu XI., kas iz-

līgst ar Kolonna partiju un atsauc visus

Fīlipam naidīgos Bonifāciju rīkojumus.

Arī šo pāvestu drīz aiz auc nāve un kardi

nālu kollēģijas vara sašķeļas divās dalās:

Francijas draugos un viņas pretiniekos.

Pēdējie izrauga par savu kandidātu Bordo

Bonifācijs VIII.

arehibīskapu Bertrami, kas līdz šim turējies Fīlipa ienaidnieku pusē. Franču

kārdināji stājas ar šo prelātu slepenos sakaros un pārliecinās, ka arehibīska-

pani vairāk rūp pāvestu tiara, nekā viņa priekšteču pretenzijas.
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Godkārīgais prelāts tiek pāvesta godā. piejemdams Klementa V. vārdu.

Viņš tūliņ pāriet Fīlipa draugu lēģerī un nemaz nemēģina doties uz Itāliju,

bet kronējas ķēniņa klātbūtnē Lionā par pāvestu, un ieceļ kārdināju kārtā

deviņus franču bīskapus, tādā kārtā nodrošinādams saviem tautiešiem kardi-

nālu kollēģijā absolūto majoritāti. Itālijā viņš nerādās,bet izvēlas (1309. g.) par

savu rezidenci Provansas pilsētu Avinjonu. Visās lietās viņš akli klausa

ķēniņam un atsvabina no soda Ananji atentāta dalībniekus.

Pāvests Klements V. ir cītīgs Fīlipa ĪV. atbalstītājs arī viņa gājienā

pret templiešu ordeni. Līdz pat jaunākiem laikiem zinātnieku starpā vēl

nav vienprātības, vai templiešu ordeņa bruņinieki tiešām ir bijuši vainīgi

tais grēkos, ko min Helās prāvas protokoli. (Tie vaino templiešns velna

kultā, homoseksuālismā v. t. t.). No vienas puses templieši. dzīvodami ilgus

gadus Orientā, varēja šo to piesavināties no austrumnieku netikumiem:

Sirijā, jādomā, arī vēl bija sastopamas seno duālistisko sektu atliekas, tin

no tām templieši varēja tiešām aijemties protokolos minēto ..tumsas valdi-

nieka" (Bufometa) kultu: no otras puses, pašu bruņinieku liecībām te nevar

būt lielas nozīmes, jo tās viņi ir devuši atrazdamies uz moku sola. Temp-

liešu bojā iešanas traģēdijā skaidrs ir tikai tas, ka ķēniņš Fīlips ir sācis

savu gājienu pret ordeni nevis aiz ķecerības apkarošanas alkas, bet mant-

kārības skubināts. Liekas. ne ķēniņš, nedz viņa kalps pāvests nav ticējuši

ordenim uzkrautajiem noziegumiem: Klementu V. sākumā pat būs mocījusi

sirdsapziņa, un viņš cenšas novelt atbildību uz koncilu, bet Vjennā sasauktie

bīskapi atsakās ordeni notiesāt. Tad Klements sajem dušu. pasludina ordeni

par likvidētu un piespiež viņa muižas jobanriitiem, atskaitot īpašumus Fran-

cijā, kurus ķēniņš jau paguvis sagrābt savā varā. Apcietināto bruņinieku

vairums iet bojā inkvizīcijas cietumos: tie, kas mocību spiesti atzinušies

par vainīgiem ķecerībā un citos grēkos, mirst liesmu nāvē, un kā pēdējais

no tiem pats ordeņa lielmestrs Jēkabs dc Molē (1314. g.).

Pēdējie Kapetingi

Fīlips 11. Augusts un Fīlips IV. Skaistais ir lielākie no Kapetingu

dinastijas ķēniņiem. Pirmais no tiem guvis panākumus vairodams savas

ģints piederumus un dragādams ārējos ienaidniekus; otram ir bijis vis-

vairāk sekmju iekšējā politikā un cīņā pret Romas kūriju, kuras priekšā

bijis spiests zemoties arī viņa kareiviskais sencis. Fīlips IV. nodibina" visā

Francijā vienādību likumu un juridiskās lietās, norēgulē finances, padara

naudas kalšanu par ķēniņa monopolu, salauž aristokrātijas pretestību un, at-

balstīdamies uz dzimstošās buržuāzijas pleciem, tiecas pārvērst savu valsti

par birokrātisku monarchiju. Viņa politika prasa lielus naudas līdzekļus

un tos Fīlips jem kur var, rīkodamies pēc vecās parunas, ka nauda non

olet (nesmird). Viņa kasē ieplūst summas, kuras nāk no dedzināto ordeņu

bruņinieku zemēm, un ar ķēniņu ir spiesti dalīt savu laupījumu arī žīdu

grautiņu rīkotāji (grautiņi Fīlipa laikā notiek diezgan rēgulāri un nauda

nāk ķēniņam no divām pusēm — no jau minētā laupījuma un — sveikā

palikušiem Mozus ticīgiem, kas ar naudas palīdzību mēģina tikt ķēniņa

apsardzībā).

Fīlipa IV. vecāka dela Ludviga X. laika (1314—1316) aristokrātija mē-

ģina atgūt zaudētās pozicijas un cel dumpi pret jauno ķēniņu. Viņa slēdzas



173

rindās, jem rokās ieročus, prasa atsvabināt vasaļu zemes no ķēniņa juris-

dikcijas, atsakās pildīt kara klausību ārpus valsts robežām; ar vārdu sakot,

augstmaņi prasa atjaunot visas vecās feodāļu privilēģijas. Ķēniņš sāk pie-

kāpties un aristokrātijas vadoņi pirmā kārtā izrēķinās ar Fīlipa IV. pa-

domniekiem, no kuriem daudzi ir iedzīvojušies lielā mantā, kalpodami ve-

cajam ķēniņam. Vairākus no tiem soda ar nāvi, atjem tiem mantu, nodod

pašus mokām vai iesloga mūža cietumā.

Feodālisms iet kontruzbrukuinā uz visas līnijas un gūst panākumus: šo

uzvaras gājienu zināmā mērā ierobežo pilsētas, kas nostājas ķēniņa pusē;

ķēniņam izdodas gūt zināmu atbalstu arī pie zemniekiem, kurus viņš at-

svabina svešās zemēs uo dzimtbūšanas, mēģinādams labot ari feodāļu dzimt-

cilvēku stāvokli (tiem piešķir priekštiesības iegūt brīvību par naudu, t. i. iz-

pirkties).

Troni manto ķēniņa brālis Fīlips V., kas izdod likumu, ar kuru sie-

vietes ir izslēgtas no troņa mantošanas tiesībām. Šis likums paliek vēlāk

par iemeslu 100-gadu karam ar Angliju. lekšējā politikā Filips V. cenšas

staigāt Fīlipa IV. pēdās, izlietodams buržuāzijas atbalstu cīņā pret aristo-

krātiju, kura cenšas iznicināt visus ķēniņa tēva sasniegumus. Parlamentam

un lēģistu kārtai Fīlipa V. laikā ir liels svars. Bieži sanāk arī kārtu sa-

pulces (ētats genēraux), kurās sāk spēlēt arvienu lielāku lomu pilsētu pār-
stāvji. Fīlipam V. visumā izdodas atkal daudz maz savaldīt feodāļus un

atkal ievirzīt valsts pārvaldīšanu Fīlipa IV. nospraustajās robežas.

Valdot pēdējam Kapetingam Kārlim IV., ķēniņa vara sāk atkal vairo-

ties; viņš lūko ar pāvesta palīdzību tikt par Vācijas valdinieku, bet šīm cerī-

bām nav lemts piepildīties. Vairāk sekmju Kārlim IV. ir pašos Francijas
dienvidos, kur tas sāk paplašināt savas zemes uz Anglijas piederumu rēķina.
Tāļāk izmantot šos panākumus neļauj ķēniņa nāve (1328. g.); viņš mirst,
neatstājis pēcnācēju (viņa vienīgā meita dzimst jau pēc tēva nāves. Līdz

viņas dzimšanai reģenta pienākumus izpilda Kapetingu radinieks Fīlips
Valuā, kuram augstmaņi vēlāk atdod Kapetingu kroni, noraidīdami ķēniņa
Edvarda 111., Anglijas valdinieka, un Fīlipa IV. meitas dēla pretenzijas).
Francijas tronī kāpj jauna Valuā dinastija, kurai nākas izcīnīt dēļ šī troņa
simts gadus ilgu cīņu ar Anglijas valdiniekiem.
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VI. „Bābeles gūsts" un

baznīcas pagrimšana.

Ar Klementu sākas Romas baznīcas vēsturē tas periods, ko viņas vē-

sturnieki dēvē par «Bābeles gūstu," kaut gan mēs redzējām, ka pats pirmais

«gūsteknis" ir palicis «Bābelē" t. i. Avinjonā no laba prāta.

Pēc Klementa nāves (1314. g., kurā mirst arī ķēniņš Filips: leģenda

stāsta, ka templiešu lielmestrs, kāpdams uz sārta, esot skaļā balsī aicinājis

abus ordeņa bendes, pāvestu un ķēniņu, uz Dieva tiesu, un mestra nosacītā

laikā abi vainīgie tiešām miruši) kardinālu kollēģijā izceļas jaunas nesa-

skaņas: Itālijas kardināli pretojas tam, ka pāvesti atrodas zem Francijas

iespaida, un mēģina atkarot veco sv. krēsla neatkarību. Tikai izlietojot

varas līdzekļus, jaunajam ķēniņam Fīlipam V. atkal izdodas panākt viņa

pavalstnieka ievēlēšanu par pāvestu. Jaunais pāvests Jānis XXII. valda ve-

selus 16 gadus un šai laikā nav a\stājis Avinjonas mūrus, un pāvesta kūrija

ir visās lietās Francijas ķēniņa politikas kalpone. Tas lielā mērā grauj

pāvesta autoritāti, jo citas tautas vairs nevar uzglabāt veco naivo ticību

pāvesta taisnībai un bezpartejiskumam; pāvesti faktiski atrodas franču ķē-

niņa gūstā, kaut gan tie devušies šai gūstniecībā no laba prāta. Pāvesti

tagad kļuvuši no kristīgās pasaules galvas par Francijas ķēniņa apakšnie-

kiem. Tas sit viņu autoritātei rētas, kuras neviens vēlākais pāvests vairs

nav spējis dziedināt. Atstājot Romu uz veseliem 70 g., pāvesti uz laiku

pārrauj saites ar visām svētās pilsētas tradic'jām, kas izaudzinājušas tik

lielu viņu varu, un šis solis nepaliek nesodīts.

No otras puses, pārceldamies uz Avinjonu, pāvesti jūtas tur drošāki

nekā nemieru un juku plosītā Itālijā, jo viņus te sargā stipru ķēniņu rokas.

Šīs jaunās priekšrocības pāvesta kūrija pirmā kārtā izmanto, lai izspiestu

no ticīgiem pēc iespējas vairāk naudas. Pāvesti uz laiku paliek par lielāka-

jiem speciālistiem naudas izspiešanas lietās, kādus pasaule jebkad redzē-

jusi. Avinjonas pāvesti rauj ko var, viņi pārdod par naudu grēku pie-

došanu, savu svētību un baznīcas amatus. Viņi aplaupa garīdzniekus un

lajus, un nauda tiem ir viss; viņi atsvabina ticīgos no visu baznīcas priekš-

rakstu pildīšanas, ja vien tie spēj taksē nosacīto summu samaksāt: jubilejas

gadi seko viens otram, un cilvēki, nebēdādami par tradicionālajām elles

šausmām, drīkst izdarīt vissmagākos noziegumus — laupīt, slepkavot, iz-

darīt asins jaukšanu un visu citu. ja vien viņiem nauda ko samaksāt par

grēku piedošanu.

Lielākais pavestu iejemumu avots šai laika ir bīskapu un abatu

iecelšana: pāvests Urbāns V. izdod bullu, kurā atjem kapitāliem virSganu
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vēlēšanas tiesības un paziņo, ka tās pieder vienīgi Romas kūrijai. Bīskapu

goda kārotāji tiek šai godā, ja spēj vairāk maksāt nekā viņu konkurrenti.

Bīskapa amata iegūšana maksā milzīgas summas, kuras jaunie bīskapi cen-

šas izspiest no savām diēcēzēm un zemākajiem garīdzniekiem; pēdējie atkal

ir spiesti darīt visu, lai izmānītu ticīgiem pēc iespējas vairāk naudas, un

klēriķu morāle grimst arvien zemāk. Par bīskapiem un abatiem tiek daudzi,

kam agrāk ar garīdznieku kārtu nav bijis nekā kopēja; amata pildīšanai

viņi piejem sev vietniekus jeb vikārus, netaujādami, vai tie ir amata cie-

nīgi, un tādā kārtā diēcēzei rodas veseli divi virsgani, no kuriem katrs

gādā tikai par savu labumu; katram no tiem ir savas mīļākās un savi krogus

brāļi.

Zemāko garīdznieku stāvoklis šai laikā ir ļoti smags: viņus cenšas

izsūkt visi augstākie priekšnieki: klēriķi jau palikuši tautas acīs par ar>

smieklu un nicināšanas objektu, bet vēl palikušās autoritātes atliekas ciemu

Pāvestu pils Avinjonā.

baznīckungiem atjem übagotāji mūki, franciskāņi un dominikāņi, kuriem
ir sprediķošanas tiesības, un ticīgie mīļāku prātu steidz sūdzēt grēkus mū-

kiem, nekā saviem tiešajiem dvēseļu ganiem. Übagotāju mūku konkurrence

amata pienākumu izpildīšanā sašaurina mazos baznīckungu iejēmumus, bet

bīskapu mantkārībai nav robežu un arī baznīckungu vietās tiek tikai tādi,

kas spēj labi samaksāt.

Avinjonas gūsta laikā galīgi sabrūk klērus morāle; uz augšu vairs

netiek spējīgākie un tikumīgākie, bet tie, kas spēj no sava ganāmpulka
izplēst pēc iespējas vairāk naudas, lai varētu samaksāt iecelšanu augstākā
amatā. Mantrausība un izdzīves kāre, kas pārjēmušas augstākos garīdz-
niekus, sāk pielipt arī zemākajiem, jo priekšniecība ir vienmēr un visur

bijusi apakšniekiem par paraugu netikumos.
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šai laikā ir sistas katoļu baznīcai smagas brūces, kuras sāk dzīt tikai

kontrreformācijas laikā, kad katoļu baznīca ir gribot negribot spiesta morā-

liski atdzimt, lai glābtos no bojā iešanas.

Tautas masas, kas XIV. g. s. redzēdamas garīdznieku kārtas pagrim-

šanu lūko apmierināt savas garīgās vajadzības, griezdamās pie übagotājiem-

inūkiem, dabon no tiem jaunu stiprinājumu, bet mūki pa lielākai daļai ir

tumši ļaudis, cēlušies no tas pašas tautas zemākajiem slāņiem, un viņiem

ir gan ticības uguns, bet arī ar tautas slāņiem kopējā māņticība, neapzinīga

bijāšana pret visu ārējo un mēchānisko. Ticība brīnumiem piejem milzīgus

apmērus, relikviju cienīšana gūst groteskas formas, vairojas svēto un svētku

dienu skaits un līdz ar to krīt arī darba ražība.







Anglijas ķēniņa kāzas ar Francijas princesi.

(XV. g. s. miniatūra. Apakšā abu valšķu toreizējie ģirboņi: zilais ar lilijām — Francijas,
sarkanais ar 3 lauvam — Anglijas.>
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VII. Plantageneti un parla-
menta izveidošanās Anglijā.

Ķēniņš Tndriķis I. mirst 1135. g., atstādams meitu Matildi, kas izpre-
cināta franču augstmanim, Anžū zemes valdiniekam Plantagenetam. Tikko

vecais ķēniņš ir slēdzis nāvē acis, galvas pilsētu sagrābj savās rokās vecās

normaņu dinastijas atvase, Stefans Bluā, un liekas kronēties par Anglijas

valdinieku. Atbalstīdamies uz skotiem (to ķēniņam viņš atdod vairākas

provinces), Stefans drīz paliek par visas pārējās Anglijas kungu, bet pret

viņu ceļ ieročus Roberts Glosters, nostādamies ķēniņa valsts likumīgās man-

tinieces Matildes interešu sargātāja lomā. Cīņa ilgst vairākus gadus, līdz

Anglijā ierodas ar palīgspēkiem pati Matilde; 1141. g. kaujā pie Vinkolnas

viņas normaņi sakauj Stefana armiju un sajem viņu pašu gūstā. Pēc isa

laika Matildi tomēr padzen londonieši, un viņa ir spiesta atbrīvot Stefanu,

lai savukārt tiktu brīvā ienaidnieku sagūstītais viņas aizstāvis Roberts

Glosters. Pēdējam mirstot (1147. g.) Matilde atsakās no cīņas dēj Anglijas
troņa, un zemē atkal sāk valdīt ķēniņš Stefans.

Matildes vīrs žofruā Plantagenets pa to laiku pievienojis savai Anžū

hercogistei Normandiju un atdod pēdējo kā lēni dēlam Indriķim: tas apprec
bijušo Francijas ķēniņieni Eleonoru un dabon viņas tēva hercogisti Ak\itā-

ttlju. licis par vīru, kam klausa tūkstošiem bruņinieku, viņš uzstājas ka

mātes interešu aizstāvis, 1155. g. ar lielu karaspēku iebrūk Anglijā un jena
Vienu cietoksni, pēc otra. Stefans ir spiegts slēgt ar Indriķi mieru, kura

apjemas pēc savas nāves atstāt tam troni. Stefans drīz mirst, un Indriķis 11.

Plantagenets (1154—1159) paliek par Anglijas ķēniņu un jaunas dinastijas
dibinātāju. Viņš ir viens no varenākiem tā laika valdiniekiem, jo viņa pie-
derumi aptver nevien Angliju, bet arī lielāko Francijas daļu viņas ziemeļ-
an dienvidrietumu provinces; tādā kārtā Indriķim 11. klausa zemes, kas

plešas no Skotijas līdz. Pirenejiem. Viņš izformē Stefana algotņu armiju»
lauž lielo baronu pretestību noārdīdams viņu pilis, un atjauno brīvnieku

kara kiausīb
v, ko atcēlis Vilhelms 1. lekarotājs, aizliegdams anglo-sakšiem

nēsāt ieročus. 1181. g. viņš izdod attiecīgu likumu (tautas milicijai jāiet karā

tikai ķēniņa valsts robežās). Vasaļus viņš atsvabinājis jau agrāk no kara

Klaušām, kara dienesta vietā tiem likdams maksāt t. s. ..vairoga naudu", ar

kūjas summām viņš tur savos Francijas piederumos algotņu armiju (ķēniņam

j»ai brīv turēt algotņus paša Anglija), šis likums paliek par pamatu vēlākai

ka la klausības iekārtai Anglija.

Salauzis vasaļu patstāvību, Indriķis 11. ķeras klat ari pie garīdznieku
privilēģijām, kuras tiem piešķīris Vilhelms I. Ķēniņš zin, ka garīdznieki ne-
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pametis savas privilēģijas bez ciņas, un ieceļ par Kenterberijas archibiskapu,

Anglijas garīdznieku galvu, savu draugu un līdzšinējo valsts kancleru Tomu

Beketu, cerēdams, ka tas arī turpmāk paliks viņam uzticams. Bekets tūliņ

pāriet klērikāļu partijas pusē un uzsāk cīņu pret ķēniņu, liegdams tam tie-

sības aplikt baznīcas zemes nodokļiem. Tikai lielām mokām ķēuiņam izdo-

das piespiest bīskapus un pēc tam arī Beketu padoties. Gribēdams nostipri-

nāt savus līdzšinējos ieguvumus, ķēniņš liek uzrakstīt 1164. g. t. s. Klaren-

donas noteikumus jeb «konstitūcijas", kuros starp citu teikts, ka nevienu

tiešu ķēniņa vasali nevar izslēgt no kristīgo draudzes bez ķēniņa piekri-

šanas, un garīdznieks, kam spriedusi sodu baznīcas tiesa, soda izpildīšanai

jānodod laicīgās tiesas rokās.

Drīz pēc tam Bekets atkal sanaidojas ar ķēniņu (pēdējais prasa no

viņa norēķināšanos par tiem laikiem, kad Bekets pildījis kanclera amatu;

izrādās, bijušais kanclers un tagadējais archibīskaps nevar pasacīt, kur

palikušas lielās naudas summas, kuras tas agrāk pārzinājis, un bēg uz

Franciju). 1167. g. viņš atgriežas atpakaļ un izlīgst ar ķēniņu, dabūdams

atpakaļ Kenterberijas archibīskapa sēdekli. Tūliņ pēc tam viņš atjauno

ciņu pret ķēniņu, un Indriķa bruņinieki, jādomā ar paša ķēniņa ziņu, no-

galina archibiskapu viņa katedrālē. Izceļas konflikts ar Romu; lai to likvi-

dētu, ķēniņš ir spiests uz laiku atteikties no Klarendonas noteikumu

ievērošanas.

Indriķis 11. ir viens no lielākajiem Anglijas valdiniekiem; viņš atjauno
valstī kārtību, uzlabo finances uu atjem Skotijai provinces, kuras tai at-

devis ķēniņš Stefans par militāro palīdzību. Indriķa mūža vakaru aptumšo

viņa cīņas ar dēliem, kurās iet bojā pats Plantagenetu dinastijas dibinātājs. —

Viņa vecākais dēls Indriķis nevarēdams sagaidīt tēva nāvi bēg uz Franciju

pie sievas tēva Ludviga VII. un lūdz tā palīdzību tēva gāšanai no troņa; tai

pašā laikā sadumpojas Indriķim 11. naidīgie Anglijas baroni un viņiem stei-

dzas talkā skoti, ķēniņa Vilhelma vadībā. Indriķa 11. kara vadoņi sakauj

baronus, sakauj skotus un vētra nogremdē franču floti. Indriķis noturas

tronī, atjauno cīņu ar baznīcas privilēģijām un restaurē Klarendonas no-

teikumus. Tūliņ pēc tam ceļ pret ķēniņu dumpi viņa dēls Ričards, jaunā

Francijas valdinieka Francijas ķēniņa Fīlipa 11. draugs. Indriķis 11. šoreiz

zaudē cīņu un mirst, triekas ķerts, sajēmis ziņu, ka arī viņa jaunākais dēls

Jānis pārgājis tēva ienaidnieku pusē.

Troni manto Ričards 1. („Lauvas Sirds"), dūšīgs karotājs, bet garīgā

ziņā aprobežots valdinieks, kas pavada lielāko mūža daļu meklēdams kauju

dēkas; atgriezdamies mājup no svētās zemes, viņš krīt ķeizara Indriķa VI.

gūstā un atgūst brīvību, dodams tam vasaļa uzticības zvērastu un solīdamies

maksāt milzīgu izpirkšanas naudu. Ticis brīvē, Ričards sāk cīņu ar dum-

pīgiem vasaļiem savos Francijas piederumos un aplencot kāda bruņinieka

pili krīt bultas ķerts (1199. g.).

Pēc Ričarda I. nāves paliek starp dzīvajiem divi Plantageneti, Ričarda

jaunākais brālis Jānis («Bezzemnieks"), kuru Ričards iedams krusta karā

iecēlis par valsts reģentu, un viņa brāļa dēls Arturs, Bretaņas hercogistes
mantinieks. Anglijas baroni ievēl par ķēniņu Jāni, kas pagūst nostiprināties
arī Normandijā, Anžū un Akvitanijā. Brāļa dēlu Arturu ķēniņš sajem gūstā
un liek viņu nogalināt.

Ķēniņa Jāņa I. «Bezzemnieka" valdīšanas laika sakas jauna era Anglijas

vēsturē. Līdz tam normaņu dinastijas ķēniņi parasti biedrojas ar tautu,
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Uzstādamies pret baroniem; Jāņa laikā rodas tautā tendence apvienoties ar

baroniem cīņai pret ķēniņu. —

Vispār šai laikmetā ar Anglijas troņa līdzšinējiem ieguvumiem iet uz

leju; agrākie ķēniņi parasti ir palikuši par uzvarētājiem konfliktos ar bīska-

piem un Romas baznīcu; Jānis L ir spiests pāvesta

priekšā dziļi pazemoties. — šis konflikts ar Romu

sākas 1205. g., kad pēc Kenterberijas arcbibīskapa
Huberta nāves kapituls ievēl viņam pēcnācēju

bez ķēniņa sankcijas. Pāvests Innocents 111. neap-

stiprina jauno archibiskapu amatā, bet neapstipri-

na arī ķēniņa Jāņa izmeklēto kandidātu un ceļ ar-

cbibīskapa godā sev patīkamu garīdznieku, ko arī

ievēl kapituls. Saniknotais Jānis grib staigāt

priekšteču pēdās un padzen nepaklausīgos mūku

no Anglijas; pāvests uzliek Anglijai interdiktu un

viņas garīdznieku vairums pārtrauc dievkalpo,

mus. Jānis nepiekāpjas un Innocents Īli. apkrauj

viņu baznīcas lāstiem. Ķēniņš grib dot kontrsi-

tienu un uzliek angļu garīdzniekiem milzīgas no-

devas. Pāvests draud gāzt Jāni no troņa un uzrīda

tam virsū Francijas ķēniņu Fīlipu 11. Jānis sauc

palīgā ķeizaru Otonu IV. (to pāvests arī nolādē-

jis), un kopā ar saviem baroniem iet uz Duvru,

lai atsistu Fīlipa bruņinieku desantu. Jāņa kara-

spēks sāk dumpoties un ķēniņš ir beidzot spiest.-,

meklēt saprašanos ar pāvestu. Viņš apstiprina

pāvesta kandidātu arcbibīskapa amatā, atļauj at-

griezties izraidītiem mūkiem, apsolās atmaksāt

Anglijas garīdzniekiem visus tiem nelikumīgi uz

liktos nodokļus, atzīst pāvestu par savu lēņu kun-

gu un sāk tam maksāt meslus (1215. g.). Pāvests

piejem Jāņa pazemošanos un pavēl Francijas ķē-
niņam pārtraukt kara operācijas. Fīlips neklausa,

bet Jāņa eskadras iznīcina franču floti un atjen

viņas ķēniņam iespēju iebrukt Anglijā.

Izlīdzis ar pāvestu, Jānis joprojām plēšas ar

baroniem un tautu, mēģinādams jemt jaunus no-

dokļus. Baznīca šai cīņā viņam nevar derēt par
drošu balstu un Jānis ir spiests pakāpeniski pie-
kāpties baronu un tautas priekšstāvju pusē, pie-

jemdams viņu prasības. Sākas politisku eksperi-
mentu periods. Tauta meklē tādu kompromisa
veidu, kas dotu iespēju pastāvīgi kontrolēt ķēmi
rīcību, sevišķi nodokļu jemšanas un iekasēto sum-

mu izlietošanas lietās; pie šīs kontroles cenšas da-

būt līdzrunāšanas tiesības nevien ķēniņa vasaļi

(baroni), bet arī pārējie brīvzemnieki, pilsētas un

garīdznieki.

Ričards I.

(„Lauvas sirds")

(Kapa akmeņa skulptūra

Fontevro klosterī Francijā.)

Šo ķēniņa varas ierobežošanas meklējumu tiešais mērķis sākumā nav

tik plašs: pavalstnieki vienīgi tiecas atjemt ķēniņam tiesības uzlikt tiem jau-

nus nodokļus. Kā pirmais paceļas jautājums par to summu atdošanu garīdz-
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niekiem, kuras Jānis viņiem izspiedis, naidodamies ar Innocentu 111. (Tas

viņam jādara pēc padošanās līguma ar pāvestu.). Garīdznieki aicina tautu

par šķīrējtiesnesi. Sv. Albenā sanāk ik pa četriem šefeniem (tiesnešiem) no

katras abātistes, lai noskaidrotu atmaksājamās summas lielumu, par kuru

strīdas ķēniņš ar garīdzniekiem. Sapulcei nav panākumu, jo iejaucas pā-

vests. Jānis apsolās viņam klausīt visās lietās un apustuļu vietnieks uzdod

nosacīt strīdīgās summas lielumu savam legālam, līdz ar mājienu — saudzēt

jau ta patukšo ķēniņa kasi. — Sapulces dalībniekiem, neko nepadarījušiem,
jāiet mājās.

Jāni izdodas pakļaut tautas gribai pateicoties ķēniņa neveiksmēm ārējā

politikā. Pēc Fīlipa Ib Augusta uzvaras kaujā pie Buvinas Jānis sāk uz-

stāties, ka baroniem jāmaksājot lielāka „vairognauda", nekā līdz šim; ba-

roni sāk bruņoties un piespiež Jāni dod zvērastu, ka viņš ievēros Indriķa 11.

nosacītās vairoga naudas normas. Ķēniņš mēģina gūt sev par sabiedrotiem

bīskapus, lai varētu sekmīgāki cīnīties ar baroniem, bet neviens vairs negrib

viņam ticēt, un garīdznieki turās kopā ar baroniem. Ķēniņš savāc kapa al-

gotņus, bet viņa pretinieki apbruņo savus kara kalpus, sauc tautu pie iero-

čiem; ķēniņš par spīti pāvesta atbalstam ir spiests padoties un paraksta

..lielo chartiju" ( Magha charta libertatuni), kuras saturu viņam diktē ba-

roni (tās redakciju izstrādājis Kenterberijas archibīskaps). — Pēc šīs char-

tijas baznīcai ir tiesības brīvi vēlēt savas amata personas; tiešie ķēniņa lei-

me.ņi ir spiesi viņam maksāt nodokļus tikai četros gadījumos: sajemot lēni.

izpērkot ķēniņu no gūsta, stājoties viņa vecākajam dēlam bruņinieku kārtā

un ķēniņam izprecinot viņa vecāko meitu. Citus nodokļus viņiem var uz-

likt tikai ar tādas sapulces piekrišanu, kufā aicināti piedalīties visi ķēniņa

sasali, ari bīskapi, abāti un sīkie humāni. Pilsētām ar Londonu priekšgala

chartija piešķir brīvības grāmatas, kas paplašina viņu privilēģijas. Katru

Drīvnieku (t. i. triju brīvo kārtu — muižnieku, garīdznieku vai pilsoņu kār-

tas piederīgo) turpmāk var tiesāt tikai viņa kārtas tiesneši; viņu var iemest

cietumā un vispār sodīt tikai uz kārtējās tiesas sprieduma pamata (habeas

corpus act.). — Jauno brīvību sargāšanu uztic speciālai kommisijai, par kuras

locekļiem ievēl 24 baronus un Londonas nieru (galvu). Ja ķēniņš pārkāpj

chartiju, šo baronu pienākums viņam to aizrādīti ja tas nelīdz, un ķēniņš

40 dienu laikā nav griezis par labu minēto pārkāpumu, tad baroni var ar

pārējo pavalstnieku palīdzību spaidīt ķēniņu visiem iespējamiem līdzekļiem,

iejemt ķēniņa pilis, zemes, īpašumus, — kamēr nesajems no ķēniņa ganda-

rījumu.

Ķēniņš Jānis mēģina lauzt doto zvērastu; uz viņa lūgumu pāvests to

atsvabina no solījuma ievērot chartijā dotās brīvības; viņš neatlaiž savus

algotņus, kā solījies, bet steidzīgi līgst jaunus un bruņojas tik ilgi, kamēr

ķēniņa kase izrādās pavisam iztukšota un viņam vairs nav naudas ko algot
kara kalpus. Baroni un pilsētas, paredzēdami, ka no ķēniņa viņiem nekas

labs nav gaidāms, piedāvā Anglijas troni Francijas princim Ludvigam (vēlā-'

kajam Ludvigam VIII.) un aicina viņu doties pāri jūrai, lai kopīgiem spēkiem

padzītu Jāni, kas lauzis tautai doto zvērastu. Ludvigs tiešām ierodas Lon-

donā, kurai pāvests uzliek interdiktu, bet franču princis un viņa draugi

Anglijā nespēj sakaut Jāni cīņā uz klaja lauka.

Šo jauno konfliktu starp Anglijas ķēniņu tautu pārtrauc Jāņa nāve

1216. g.; troni manto viņa mazais dēls Indriķis 111., kura aizbildņi sakauj

Kapetingu prinča floti un karaspēku. Chartijā pasludinātās brīvības atjauno

ar korriģējumu. ka ķēniņam ir tiesības uzlikt arī jaunus nodokļus: praksē
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šo nodokļu ievešanai tomēr ir nepieciešama „Lielas padomes" (parliament)

piekrišana.

1227. g. Indriķis 111. pasludina sevi par pilngadīgu. Zeme sakas jaunas

jukas.

1244. g. tautas pārstāvniecības jautājuma atrisināšana pāriet jaunā sta-

dijā: baroni mēģina atjemt ķēniņam tiesības iecelt izpildu varas ierēdņus.

Ķēniņiene Eleonora, ķēniņam neesot mājas, pirmo reizi sasauc parlamentu;

pa četriem brīvniekiem no katra apgabala, lai uzzinātu, kādas jaunas nastas

ir ar mieru uzjemties zemes iedzīvotāji. Drīz pēc tam izdod t. s. ~Oksfordas

provīzijas" (1258. g.), pēc kurām parlamentu jeb „Lielo padomi" aizvieto

12 baronu kommisija, kas sanāk trīs reizes gadā, bez iepriekšējas aicināša-

nas; reizē ar to nodibina pastāvīgu „Kroņa padomi" ar 15 baroniem ka lo-

cekļiem, bez kuru piekrišanas ķēniņš nevar rīkoties. Kā trešo nodibina no-

dokļu sistēmas reformēšanas kommisiju. —
Kā redzam, šai Anglijas parla-

menta attīstības fazē zemes pārstāvniecība pilnīgi atrodas baronu rokās.

Šai baronu diktātūrai nav lemts ilgs mūžs, jo vienkāršo brīvnieku pusē no-

stājas troņa mantinieks un jau pēc trim gadiem sasauc agrāko parlamentu,

tikai mazliet citādā sastāvā.

Atgriezies mājās, ķēniņš sāk ķildoties ar pavalstniekiem: augstmaņus

un Londonas pilsoņus ved cīņā pret ķēniņu Leisteras grāfs Simons dc Mon-

fors. Pāvests atsvabina ķēniņu no zvērasta, kurā tas solījies ievērot minētās

provīzijas; Francijas ķēniņš, ko tauta aicina kā šķīrējtiesnesi, izlemj tautas

strīdu ar Indriķi par labu saviem kollēgām. Cīņa atjaunojas: Monfors sa-

sauc 1265. g. jaunu parlamentu, kurā pirmo reizi piedalās buržuāzijas pār-

stāvji, pa diviem delegātiem no katras apcietinātas pilsētas un pa 4 no lielā-

kajām. — Opozicijas vadoņi iet cīņās pret ķēniņu bojā, bet pats Indriķis do-

das krusta karā, atstādams dēlam Eduardam valsts pārvaldīšanu un drīz pēc

tam arī kroni, jo pats mirst ceļā uz svēto zemi. Eduards I. (1272—1307) iekaro

Velsu, kuras virsaiši tam padodamies lūdz dot viņiem par valdinieku dzimušu

velsieti; ķēniņš to apsolās un ieceļ par Velsas valdinieku savu jauripiedzimušo
dēlu, kas dzimis ķēniņienei piedaloties Velsas iekarošanas gājienā. — No tā

laika (1284. g.) visi Anglijas troņmantinieki nes Velsas prinču nosaukumu.

Eduarda I. laikā sāk sanākt nevis viens kopējs, bet t. s. kārtu parla-

menti, kas sapulcējas vienā un tai pašā laikā, bet notur katrs savas sapul-

ces atsevišķi. Šais trijos kārtu parlamentos piedalās grāfi un baroni, bīskapi

un abāti ar kapitulu pārstāvjiem, ik pa 2 brīvniekiem no katras grāfistes un

pa 2 no katras apcietinātas pilsētas: tā tad kārtu parlamentos piedalās baroni,

garīdznieki un pārējie brīvnieki, un katras kārtas parlaments nosaka 1o no-

dokļu apmērus, kurus viņai jāmaksā. Blakus šiem nodokļiem ķēniņa kasē

ieplūst arī iejēmumi no muitas, kuru tas paaugstinājis, vienodamies ar tir-

gotāju ģildēm; sevišķi lielus iejēmumus dod vilnas eksports uz Flandriju:

l'landrijas pilsētas šai laikā ir lielākās vilnas audumu ražotājas, bet vilna

nāk galvenā kārtā no Anglijas. Uz Flandrijas suverēna tiesībām pretendē
arī Francijas ķēniņi, bet izejvielu ziņā. kā redzam. Flandrijas rūpniecība ir

atkarīga no Anglijas. Te arī meklējams viens no galvenajiem 100 gadu kara

cēloņiem, par kura oficiālo iemeslu bija strīdus ap Francijas troņa manto-

šanas jautājumu.

Eduarda I. laikā veidojas arī otrs cēlonis grandiozajai divkaujai starp

Angliju un Franciju. Tas ir Skotijas jautājums. — Anglijas ķēniņi neat-

laidīgi cenšas pakļaut sev šo feodālo monarebiju, kuras dienvidu provinces
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sākušas jau anglizēties, bet ziemeļu kalnos joprojām dominē ķeltu elements.

Skotijas ķēniņi laiku pa laikam dod Anglijas valdiniekiem vasaļa zvērastu,

bet šī atkarība faktiski ir nomināla. Anglijas iespaids paliek lielāks Sko-

tijā tikai pēc 1285. g., kad izbeidzas teiksmainā ķēniņa Banko (Makbeta sān-

cenša) pēcnācēju dibinātā dinastija un rodas veseli trīs Skotijas troņa pre-

tendenti (Balols, Hastings un Bruss). Par šķīrējtiesnesi viņu starpā uzmetas

ķēniņš Eduards un kā honorāru jau iepriekš izkaulē sev hēgemoni jas tiesības.

Par Skotijas ķēniņu viņš ieceļ Jāni Balolu. bet Angli jas iejaukšanās Skotijas

lietās (Eduards paziņo, ka skoti var pārsūdzēt sava ķēniņa spriedumus pie

Anglijas ķēniņa) netīk skotu tautai un viņas augstmaņi rod sev sabiedroto:

tas ir Francijas valdinieks. (Anglijai tai pašā laikā, kā zinām, ir plaši pie-

derumi Francijā, par kuru galveno lēnu kungu skaitās Francijas ķēniņš un

kurus tas tīko at jemt savam Anglijas vasalam. Tādā kārtā rodas starp Angli-

ju un Franciju viens konflikts pēc otra pašā Francijā. Francijas ķēniņi mē-

ģina rast Anglijai vārīgu vietu pašā Lielbritannijā. lai piespiestu Plantage-

netus būt piekāpīgākus jautājumā par tās vai citas, netieši Kapetingiem. bet

tieši Plantagenetiem pakļautās franču provinces piederību. Šī vārīgā vieta

ir Skotija, kuru cenšas sev pakļaut Plantageneti. lai kļūtu par visas Lielbri-

tannijas salas valdiniekiem.) — 1295. g Skotija slēdz ar Franciju aizsardzī-

bas līgumu, kuram ir lemts eksistēt veselus trīs gadu simteņus.

Eduards T. pavada pēdējos sava mūža gadus karos pret Skotiju: vairākas

reizes viņam izdodas veikt skotus kaujās, bet kaujās kritušo vai ar nāvi

sodīto Skotijas troņa pretendentu vietā rodas jauni, kas sauc tautu atkal pie

ieročiem.

Pēc Eduarda 1. nāves viņa troni manto tā dēls Eduards TT. (1307—1327).

kuru Skotijas ķēniņš Bruss sakauj pie Bannokbernas un saviem kalniešu

pulkiem briesmīgi izposta Ziemeļ-Angliju. Šī ķēniņa laikā zemē valda fa-

vorīti un parlaments viņu piespiež 1327. g. atteikties no troņa par labu dēlam

Eduardam TĪT., kas savukārt mēģina noveikt Skotiju, bet pēc nelaimīga kara

gājiena ir spiests atzīt viņas neatkarību. Vēlāk (Skotijā joprojām turpinājās

troņa tīkotāju jukas) Skotijas ķēniņš Eduards (no Balolu ģints) atzīst par

savu lēņu kungu Anglijas ķēniņu: tai pašā laikā Francija atbalsta viņa pre-

tiniekus. Tādā kārtā tikai karš starp Angliju un Franciju spēj izšķirt jau-

tājumu, kam turpmāk piederēs Skotija. No otras puses Francijas ķēniņš ir

sanācis tai pašā laikā konfliktā ar Angliju dēļ Akvitāni jas. Sākas simts gadu

kaļ-š, kas norisinās Francijā un kura apskatīšanai mēs veltīsim nākamo no-

daļu.

1341. g. no kārtu parlamentiem izveidojas baronu palāta (tag. augšnains).

kurā piedalās arī bīskapi, un kommūnu palāta (tag. apakšnams), kurā jem

dalību pilsētu un grāfistu pārstāvji. Parlaments drīz sāk staigāt agrāko

ķēniņu pēdās un uzsāk cīņu pret pāvesta hēgemoniju. Viņš izdod likumu,

kas aizliedz pārsūdzēt Anglijas tiesas spriedumu ārzemju tiesās (t. i. baz-

nīcas tiesu palātā Avinjonā) un 1366. g. oficiāli atceļ gadskārtējos meslus,

ko Jānis Bezzemnieks sācis maksāt pāvestam (faktiski mesli maksāti pēdējo

reizi 1333. g.). Parlaments te nostājas Anglijas nacionālo interešu sarga lomā

un ar labiem panākumiem. — Paceļas arī balsis par baznīcas morāliskās at-

jaunošanas nepieciešamību.

1348. g. Eiropā sāk plosīties briesmīga epidēmija, t. s. «melnā nāve", —

Indijas jeb buboņu mēris, ko ģenujiešu tirgotāji esot ievazājuši no Orienta

zemēm. Šī briesmīgā sērga, sākusies Āzijas dziļumos, pārstaigā vispirms



183

Ķīnu, Tndiju, Rietum-Aziju un tad parādās Itālijā, no kurienes svētceļotāji

un tirgotāji (to skaitā arī jūdi), viņu izvazā tāļāk pa Franciju, Spāniju, An-

gliju, Vāciju un Skandināvijas zemēm; nepaliek sveikā arī Lietavā, Polija

un Krievija. Pēc pavirša aprēķina, mēris toreiz prasījis Eiropā 25 milj. cil-

vēku dzīvības. — Tzmirst veseli novadi; pilsētās, kur sanitārie apstākļi toreiz

ir neticami slikti, un iedzīvotāji dzīvo cieši saspiesti kopā, mēra upuru skaits

ir sevišķi liels un parasti mirst lielākā da|a pilsētu iedzīvotāju. Tr bijušas

pilsētas (piem. Smoļenska. Bergamo v. c), kur iedzīvotāji izmirst gandrīz

līdz pēdējam cilvēkam un nedaudzie pārpalikušie, šausmu pārjemti, meklē

sev jaunu mītni, aizslēgdami aiz sevis pilsētas vārtus, kas kļuvusi par milzīgu

kapsētu. — Šausmas, kuras sērga iedveš tā laikā eiropiešiem, ir tik Lielas, ka

atcere par šo nāves pļauju vēl ilgi dzīvo cilvēku atmiņā. Sērgas satricinātas

ir visas radniecības saites; bērni izbailēs atstāj saslimušos vecākus un mātes

vairās no bērniem, pie kuriem parādās mēra zīmes. Daudzi, izmisuma pār-

jemti, meklē glābiņu dievnamos, un baznīcas (tāpat kā sērgas atvairīšanai

domātie garīdznieku rīkotie krusta gājieni, kas pulcina pie sevis lielus ļaužu

pulkus) paliek par sērgas izplatīšanas veicinātājiem, jo dievlūdzēju vidū ir

nevien veselie, bet arī tādi, kas nes jau sevī mēra dīgļus. Dzimst t. s. fla-

gellantu (pātadznieku) brālības, kuru locekļi kapā sevi asām pātagām, slu-

dina pastardienas tuvošanos un iet no pilsētas uz pilsētu, aicinādami ļaudis

atgriezties no grēkiem, rīkodami jūdu grautiņus un piedevām izvazādami mēri

arvien tāļāk. (Visā Eiropā bija izplatīta leģenda, ka sērgas izplatītāji esot

jūdi, kas aiz naida pret kristīgiem saindējuši akas: šīs fantastiskās aizdomas

vēl pavairoja tas, ka jūdi tai laikā dzīvoja higiēniskāk, nekā kristīgie Eiro-

pas pilsētu iemītnieki, un tāpēc arī starp viņiem bija mazāk mēra upuru.
—

Šis fanātiskais ticības un tautības naida uzliesmojums, kam neapšaubāmi bija
arī savi oikonomiskas dabas cēloņi, ir bijis sevišķi briesmīgs Ueinzemē, kur

satracinātais pūlis nogalina daudzus tūkstošus jūdu un tie sāk masām emigrēt,

pa daļai dodamies uz Poliju. — Jūdu grautiņi šai laikā notiek \risās Eiropas

malās, jo mēris ir ievazāts visos viņu kaktos un pašās attālākajās salās, pat

Islandi ieskaitot. Citi atkal mēģina izbaudīt dzīves prieka kausu līdz dibe-

nam, un dzīro un mīlē tik ilgi, kamēr viņus skar mēra roka. (..Melnās nā-

ves" epidēmiju lieliskos vilcienos apraksta Džovanni Bokkačio savā „Deka-

merona" ievadā: lielais italu novellists ir pats bijis sērgas šausmu aculie-

cinieks).

Arī Anglijā „melnā nāve" nožņaudz apmēram pusi viņas iedzīvotāju un

epidēmijai ir oikonomiskas dabas sekas: iestājas liels darba spēka trūkums,

un darba algas sakāpj nedzirdētā augstumā. Parlaments, kurš oficiāli re-

prezentē visu tautu, bet faktiski tikai turīgās šķiras, mēģina līdzēt šim ļau-

numam izdodams algu tarifus, kuros nosaka algas lielumu pēc normām, kā-

das bijušas priekš mēra epidēmijas. Rīkojumam nav panākumu, bet repre-
sijas, kuras parlaments sāk lietot pret zemniekiem, kuriem vēl nav savu pār-

stāvju parlamentā, sacel tautas masās neaprakstāmu uzbudinājumu. (To vēl

pavairo augstie nodokli, kas uzlikti kara vešanai ar Franciju.)

Tautas masās rosīgi darbojas fanātiski mūki, kas cēlušies no pašas tau-

tas vidus un tic, ka patlaban pienācis brīdis reālizēt Kristus sludināto cilvēku

brālību
zemes virsū un padarīt visus — ir kungus, ir dzimts cilvēkus —

par

līdzīgiem. — Valdības un baronu mēģinājumi atjaunot klaušas (anullējot to

vietā zemniekiem uzliktās naturālās nodevas un naudas maksas), lej eļļu

ugunī. 1381. g. milzīgi zemnieku bari dodas no Dienvid-Anglijas uz Londonu.

Viņi taisās stnrmēt ķēniņa pili un zemnieku vadonis Vots Tailers draud pa-
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šam ķēniņam (Ričardam ĪL). Londonas mers nogalina zemnieku vadoni un

pūlis savukārt tikko nenogalina jauno ķēniņu. Tikai lielām mokām un visu

prasību izpildīšanas solījumiem izdodas zemniekus pierunāt pagaidām iz-

klīst. — Ķēniņš grib tiešām turēt vārdu un sāk ierobežot dzimtbūšanu, sper-

dams tājākus sojus viņas likvidēšanai un mēģinādams atturēt jau minētos

baronu un bīskapu mēģinājumus restaurēt klaušas. — Baroni pa to laiku

steidz slepkavot izklīdušos nemiernieku pulciņus, bet tiesneši, kas arī pie-

der turīgo šķirām, sūta arestētos nemierniekus desmitiem pie karātavām.

Parlaments atcel ķēniņa rīkojumus, kas domāti dzimtbūšanas likvidēšanai

un atkal ieved darba klaušas. — Zemnieku dumpi (kura locekļu vidū vietām

ir sākušas atdzimt kommūnisma idejas) noslīcina asinīs.

1362. g. iznāk Vilhelma Lenglenda darbs ~Arāja Pētera sapnis", kas

dzīvi raksturo šī laikmeta apstākļus un tautas psieholoģiju; Lenglends aiz-

stāv kommflnu palātu kā galveno spēku, uz kura jāatbalstās ķēniņam, asi

nosoda Romas baznīcas iejaukšanos Anglijas iekšējās lietās un vaino ga-

rīdzniekus, kas «sarausuši milzīgas bagātības un neliekas gar tautu postu

ne zinis".

Tikpat asi viņš uzbrūk cilvēku lētticības izmantotājiem — grēku atlai-

žas zīmju (indulgenciju) pārdevējiem v. t. t. un bargiem vārdiem pārmāca

baņķierus un spekulantus, kas paraduši dzīvot no līdzcilvēku sviedriem. Kā

pretstatu tiem, viņš tēlo arāju Pēteri, godīgu zemnieku, kas sūrā darbā pelna

maizi ģimenei un līdzcilvēkiem. — Visumā šai grāmatā dominē tendence:

„kas nestrādā, tam nebūs ēst". — Savā ziņā Lenglends ir rada tām zemnieku

masām, kas divdesmit gadus vēlāk iet uz Londonu meklēt pie ķēniņa taisnī-

bu un prasa atcelt dzimtbūšanu, aizrādīdami ka «tai laikā, kad Ādams ara

un leva vērpa", nebijis zemes virsū neviena muižnieka un zemnieku dī-

rātāja.

1377. g. mirst ķēniņš Eduards ĪĪL: troni manto viņa mirušā dēla (sla-

venā angļu kara vadoņa „Melnā prinča") dēls Ričards 11., desmit gadus vecs

puisēns, par kura aizbildni paliek Lankasteras hercogs. — Jaunā ķēniņa val-

dīšanas sākumā notiek jau minētā sociālā revolūcija, kas satricina valsts

iekārtu pašos pamatos un kurā jaunais ķēniņš, kas jūt tautai līdz, spēlē no-

žēlojamu lomu. 1386. g. parlaments ieceļ ķēniņa aizbildņu kommisiju. kas

valda trīs gadus no vietas, līdz Ričardam izdodas no tās atsvabināties.

Ričards 11., pēdējais Plantagenets Anglijas tronī, mēģina aprobežot

lielo vasaļu varu, ko tie ieguvuši viņa bērnības laikā un cenšas samazināt

milzīgos baznīcas īpašumus. Lielo vasaļu vara ir tik liela, ka ķēniņš ilgi

nespēj ar tiem galā tikt. Tikai pašās beigās viņam izdodas uz laiku atsva-

bināties no magnātu virskundzības. 1598. g. sanāk parlaments, kuru Ričards

piespiež atcelt visus agrākos ķēniņa varas ierobežojumus un faktiski likvidē

parlamentu, kura vietā iecel 18 vīru kommisiju. Tādā kārtā Ričards 11. uz

laiku kļūst par neaprobežotu valdinieku un šī vara viņam apreibina galvo.
Greznais ķēniņa galms prasa milzīgas summas; vēl lielākas jāizdod lepnās
gvardi jas uzturēšanai. Smagie nodokļi skubina tautu atkal slēgties ap

magnātiem, kas pirmie ceļ ieročus cīņai pret ķēniņu. Dumpinieki izmanto

ķēniņa kara gājienu uz Īriju; nāvīgais ķēniņa ienaidnieks Lankasteras her-

cogs, ko ķēniņš izraidījis no zemes, tam atjemdams viņa milzīgos īpašumus,
savāc kontinentā karaspēku un iebrūk Anglijā (1399. g.). Jorkas hercogs

Edmunds, kuru ķēniņš dodamies karā atstājis par savu vietnieku, pariet
Lankastera pusē un viena pilsēta pēc otras krīt dumpinieku rokās. Velsā

sapulcējas ķeltu kalnieši, lai ietu ķēniņam palīgā pret saviem ienaidniekiem
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angļiem, bet vētras aizkavē Ričardu ierasties pie velsiešu armijas un tā iz-

klīst. Ķēniņš visu atstāts atdodas Lānkastera rokās, kurš piekrāpj ķēniņu,

solīdamies vērst visu par labu un palikt par viņa ministri. Līdz ko Ričards

ir ieradies Lānkastera lēģeri, hercogs liek viņu apcietināt un iesloga Tove-

ras pilī Londonā, kur ķēniņu piespiež parakstīt atteikšanās rakstu. Parla-

ments to piejem un par ķēniņu paliek dumpinieku vadonis, Lankasteras her-

cogs Indriķis (Indriķa 111. pēcnācējs). Sāk valdīt jauna I ankasteru dina-

stija, bet pēdējais Plantagenets mirst gadu vēlāk cietumā.

(Īrija pasarga savu faktisko neatkarību līdz Indriķa 11. Plantageneta
laikiem, kuram šo salu atdāvina pāvests Adrians IV.. jo visas zemes, kurām

vēl nav Romas atzītu kun-

gu, vidus laikos skaitās pai

baznīcas piederumu un pā-

vestam ir «tiesības" atdāvi-

nāt šīs zemes ķēniņiem vai

ordeņiem, kā piem., seno

Prūsiju. — Indriķis 1171. g.

dodas uz Īriju un pakļauj

sev salas austrumu piekra-
sti. Kad angļu armija dodas

mājup, Īrijā viss pamazam

ieiet vecajās sliedēs un an-

gļu iespaids te ir spēkā

gandrīz tikai vārda pēc.

Angļu kolonijas iznīcina īri

un skoti, kas mēģina no-

stiprināties savā vecaja

dzimtenē. Beidzot angļu ro-

kās paliek vairs tikai Du-

blina, kuru nemitīgi spaida

ķeltu virsaiši. Ričarda 11.

kara gājiens uz Īriju ir tie-

ši domāts Dublinas koloni-

jas glābšanai.)

Interesanta parādība
ir angļu mācītājs Jānis

Viklifs, ka s darbojas XIV.

g. s. beigās, tā tad tai lie-

lajā visu vērtību un attie-

cību pārvērtēšanās laikme-

tā, kas seko «melnās nā-

ves epidēmijai. Viklifs sa-

vā ziņā ir lielo XII. g. s.

Ričards II

Inīvdomātāju Abelāra un Brešijas Arnolda māceklis, kaut gan cen-

sas izvairīties no iemaisīšanās politikā. Viņš sāk cīņu pret mūku ordeņiem
un baznīcas hierarchiju, pret prelātiem un visu toreizējo baznīcas organi-

zāciju, kas nesaskan ar Viklifa uzskatiem par kristīgās draudzes būtību.

Viņš grib atgriezties pie apustuļu laikmeta vienkāršības, bet reizē noliedz

visu, kas cilvēka prātam nav izprotams, piem., dažus sakramentus v. t. t.

Viklifs asi noraida pāvesta pretenzijās, jo kristīgās baznīcas galva esot Kri-

stus. Bībeli viņš stāda augstāk par katoļu baznīcas dogmām un kritizē šīs

baznīcas organizāciju, pats tomēr neuzstādamies ar viņas reformu projek-
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tiem. Viņš mirst 1384. g.; viņa mācības nes bagātīgus augļus un viņa seko-

tāji, t. s. lollardi, kas uzstāda blakus baznīcas reformēšanas prasībām arī

sociālas dabas prasības, vēlāk iet bojā vajāšanās, kuras pret tiem rīko lordu

palāta. 1401. g. izdod likumu par «ķeceru sadedzināšanu" (Dc haeretico

comburendo), kas pavēl sodīt šos sektantus 'ar uguns nāvi. Sevišķi niknas

vajāšanas nāk pār lollardiem Indriķa V. laikā. Sektanti, kuriem tautas ma-

sās daudz piekritēju, mēģina celt dumpi un lūko sagrābt savās rokās pašu

ķēniņu; sazvērestībai tomēr nāk laikus uz pēdām un ķēniņš liek pakārt sek-

tantu vadoņus. XV. g. s. beigās lollardi ir galīgi iznīcināti.

Viklifs uzskatāms par Husa priekšteci un lollardi savā ziņā rada čechu

husitiem, jo arī pie pēdējiem sociālās idejas bija cieši saistītas ar baznīcas

reformēšanas idejām.
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VIII. 100 gadu karš.

1328. g. Francijas kārtas ievēl par ķēniņu Fīlipu VI. Valuā (1328—1350),

jo Kapetingu dinastijas vīriešu līnija ir izbeigusies. Jaunās valdinieku ģints
tiesības sāk apstrīdēt Anglijas ķēniņš Eduards 111., Fīlipa IV. meitas Iza-

bellas dēls, kas uzskata sevi par Kapetingu mantinieku. Viņš sāk biedroties

ar Flandrijas buržuāziju, sevišķi Ģentes pilsoņiem (kur patriciešu vadonis

Jēkabs Artavelde valda kā diktātors un spītē visiem Flandrijas grāfa rī-

kojumiem), un beidzot 1339. g. atklāti sāk cīņu dēl Francijas troņa, iebruk-

dams viņas robežās. 1340. g. franču flote mēģina aizkrustot angļu eskadram

ceļu, kas sedz Eduarda armijas desantu. Franči zaudē jūras kauju Sluisas

ostā (Flandrijā), bet uz sauszemes angļiem sākumā ir maz panākumu un

Tumē pilsēta atsit visus uzbrukumus. Eduardam pietrūkst kara turpinā-
šanai naudas urr viņš spiests slēgt pamieru.

Gadu vēlāk karš atjaunojas, un šoreiz Bretaņas troņa dēļ: ir Anglijai, ir

Francijai ir katrai savs Bretaņas valdinieka goda tīkotājs un karš iet atkal

vaļā.—Eduards 111. savāc armiju, starp kuras kareivjiem vairums kājnieku,—
Velsas kalnieši un angļu strēlnieki, un izmaršē cauri visai Normandijai, aiz-

iedami līdz Parīzei; ķēniņam dodas preti liela franču armija, paša ķēniņa

Fīlipa VI. vadībā. Kauja tūliņ nenotiek, jo abi pretinieki meklē izdevīgas

pozicijas. Eduards tādas beidzot izvēlas Kresī ciema tuvumā un franču ar-

mijai tuvojoties metas uzbrukumā. Frančiem ir 70.000 vīru, starp tiem ļoti

daudz smagās bruņinieku kavalerijas. Angļu skaits tikko sasniedz 30.000,

bet uzvara paliek viņu pusē: Angļu strēlnieku bultas franču bruņi-

niekus gāž zemē tūkstošiem. Velsas kalnieši saviem nažiem noveic

ievainotos un pēc dažu stundu ilgas kaujas angļu poziciju priekšā guļ mil-

zīgas līķu un mirēju kaudzes. — Kresī kauja (1346. g.) ir viena no slave-

nākām angļu armijas vēsturē.

Angļu strēlnieki faktiski bija miliči, t. i., viņiem bija tiesības nepie-

dalīties kara gaitās ārpus valsts robežām; uz Franciju viņi gāja nevis spiesti,
bet no laba prāta, algas un laupījuma vilināti. — Viņiem bija ar likumu no-

sacīts rēgulāri vingrināties šaušanā un šai mākslā viņi bija sasnieguši ap-

brīnojamus panākumus. Ir kauju apraksti, kas stāsta par bruņiniekiem, ku-

riem angļu šautās bultas izgājušas cauri bruņām un visam ķermenim, šo

slaveno strēlnieku ierocis bija nevis arbalets, kā pie franču algotiem ģenu-

jiešu strēlniekiem, bet 6 pēdas garš šaujamais loks, kura uzvilkšanai bija

nepieciešams ilgs rēgulārs treniņš un liels fiziskais spēks, šo briesmīgo ie-

roci angļu strēlnieki uzvilkuši ar kreiso, nevis labo roku, un šis darbs tā

attīstījis strēlnieka kreisā pleca muskuļus, ka strēlnieku ir bez ieročiem uc

kaujas tērpa varējis pazīt jau iztālim.
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Pēc Kresī kaujas Eduards 111. dodas uz Kalē, šo Francijas atslēgu no

jūras puses un iejem pilsētu pēc 11 mēnešu ilgas varonīgas pretošanās. Kalē

viņš tūliņ nometina angļu kolonistus, lai radītu sev drošu bazi Francijas

ziemeļos. Karā iejaucas pāvests un ar viņa starpniecību atkal noslēdz

pamieru.

1350. g. Fīlips VI. mirst un troni manto viņa dēls Jānis Labais (1350—

1364). Viņš mēģina izlīgt ar Angliju, bet Eduards, cerēdams uz kara laimi, jo-

projām tīko tikt par Francijas ķēniņu. Viņa dēls Eduards, saukts «Melnais

princis" (galvenais Kresī uzvaras varonis), arī negrib par mieru ne dzirdēt.

Jānis noraida Eduarda prasības atteikties no visām lēņu kunga tiesībām uz

'Plantagenetu piederumiem Francijā, 1355. g. karš iet atkal vaļā un «melnais

princis" ar nelielu armiju iemaršē Luāras baseinā. Viņam preti dodas ķē-

niņš Jānis ar milzīgu karaspēku. Viņam izdodas angļus ielenkt un princis,
necerēdams šoreiz uzvarēt, lūdz frančiem atļauju šoreiz aiziet bez. kaujas.

Ķēniņš noraida šo prasību, būdams pārliecināts, ka sajems gūstā Anglijas

troņmantinieku līdz ar tā armiju. Tad princis liek visu uz spēli, laiž cīņā

savus bīstamos strēlniekus un viņu bultas atkal veic Francijas bruņiniekus.

Ķēniņa Jāņa armija šai kaujā (1356. g., pie Mopertuī ciema, Puatjē tuvumā)

cieš briesmīgus zaudējums un pats ķēniņš krīt prinča gūstā, kurš liek viņu

aizvest uz Angliju.

Atkal noslēdz pamieru, bet ķēniņš Jānis paliek angļu gūstā vairākus

gadus. Šai laikā pār Franciju nāk bīstamu juku un nemieru laiks. lerēdņi

aplaupa iedzīvotājus un nemiers vairojas. Par reģentu paliek dofins, vē-

lākais Kārlis V.; viņš sasauc Ziēmeļ-Francijas kārtu pārstāvjus un lūdz vi-

ņam palīdzēt glābt tēvzemi. Pilsētu pārstāvji prasa likvidēt korrupciju, kas

pārjēmusi administrātīvo aparātu un speciāla pilsētu delegātu kommisija

uzstāda dofinam veselu rindu prasību, kuras tas spiests akceptēt. Zemes

posts un iedzīvotāju nemiers tomēr ir tik liels, ka 1357. g. Parīzē*) izceļas re-

volūcija; pūlis nogalina ķēniņa ierēdņus, atsvabina cietumniekus, ielaužas

pilī, darbiem apvaino reģentu un piespiež to uzlikt galvā tā laika revolū-

cionāru emblēmu — zil-sarkanu cepuri. — Sacelšanās vilnis pārjem arī pro-

vinces, kur ceļas kājās villani (tā toreiz Francijā dēvē dzimtļaudis). Zem-

niekiem izdodas iejemt daudzas bruņinieku pilis; viņu rokās krīt pat dažas

Ziemeļ-Francijas pilsētas, kur amatnieku mācekļi un cits toreizējais pro-

letāriāts pāriet dumpinieku pusē un atver tiem vārtus, šis dumpis dabūjis

vēsturē žakērijas nosaukumu pēc Jacqucs Bonhomme, t. i. «Dumjā Jēkaba"
vārdā, kā tai laikā franču augstmaņi mēdza nicinādami dēvēt dzimtcilvēkus.

Zemnieku revolūcija pirmā kārtā apdraud lielos zemes īpašniekus,
bīskapus un laicīgos augstmaņus, un abas kārtas ir spiestas nostāties dofina

pusē, lai gūtu iemeslu uzstāties troņa un kārtības sargātāju lomā: vienotiem

spēkiem viņas atsvabina dofinu, ko tur gūstā parīzieši. Savācis karaspēku,
dofins aplenc Parīzi, bargi izrēķinās ar nemierniekiem un valda Francijā kā

tēva vietnieks. Pamazām izdodas apspiest arī zemnieku sacelšanos.

1359. g. angļu armija atkal ierodas Francijā, jo Francijas kārtu sa-

pulce noraidījusi sagūstītā ķēniņa piejemtos miera noteikumus. Angļi ap-

lenc Reimsu, bet nespēj to iejemt un nākamā gadā mēģina bloķēt Parīzi:

arī te viņiem nav panākumu, jo Udefransas province ir tā izpostīta, ka angļu

*J Dumpim par iemeslu kļūst jaunie sāls un vīna nodokli. Dumpja vadoņi ir avantūrists

Roberts Lekoks un Parizes tikgotāiu vecāk is fpievost des marrhands) Etjens Marsels, kas vēlāk krīt

ielu cīņa. Cik vērojams, parīziešu dumpim bijušas par paraugu Flandrijas pilsētu brivības cīņas, kuru
sākums meklējams jau XIII g. s.
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karaspēks sāk mirt badā. 1360. g. Bretinjī pilsētā noslēdz mieru, pēc kura

Francija atsakās no suverenitātes tiesībām uz Plantagenetu piederumiem

uz kontinenta, bet Eduards 111. savukārt atsakās no pretenzijām uz Franci-

jas troni un atdod viņas ķēniņam Normandijas un Anžū provinces. Par

spīti miera noslēgšanai, bruņotas sadursmes vēl turpinās. Grūti nākas ie-

kasēt arī milzīgo izpirkšanas naudu, kad ķēniņš Jānis pēc 5 g. ilgas gūst-
niecības atgriežas Francijā. Viens no prinčiem, kas palicis Anglijā kā ķīl-

Kauja pie Kresī.

„Grandes chroniques de France" miniatūra (Peterpilī).

nieks līdz izpirkšanas summas nomaksai, slepeni aizbēg uz Franciju un ķē-

niņš Jānis, gribēdams būt īsts bruņinieks, atgriežas labprātīgi atpakaļ gūstā

(1364. g.) un mirst Anglijā.

īsi pirms nāves viņš paspēj iecelt savu jaunāko dēlu Fīlipu Drošo par

Burgundijas hercogu; tas apprec Flandrijas mantinieci Margrietu un paliek

par t. s. Jaunburgundijas valsts dibinātāju. Šī valsts sniedzas no Flandrijas

līdz Alpiem, aptverdama tā laika Rietum-Eiropas turīgākās provinces un
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\ iņai ir lemts spelet īsu, bet toties svarīgu lomu Francijas un svētas Romas

valšķu vēsturē.)

(iNākošie hercogi, Jānis Bezbailīgais un Fīlips Labais pakļauj sev pā-

rējās Reinas grīvas zemes — Hollandi, Frīzlandi, Zielandi, Hennegavu, Bra-

l)untu, Namīru, Luksemburgu, Limburgu v. c. ar viņu bagātajām rūpniecības

pilsētām — Ģenti, Briseli, Antverpeni, Brigi un Luvenu, kurās valda repu-

blikānisks gars. Pilsētas sirdīgi aizstāv savu Drivibu pret visiem viņas ap-

draudētājiem. Valdinieki var uzlikt nodokļus tikai ar kārtu pārstāvju pie-

krišanu; jurisdikcijas lietas norisinās katrā provincē vai pilsētā pēc vietē-

jām tiesībām un likumiem. — Sevišķi uzplaukst šīs zemes Fīlipa Labā, Lu-

\ ēnas universitātes dibinātāja laika, kad F landrijas un Brabantas turniri

pulcina bruņiniekus no visas Eiropas, bet tirgotāju un fabrikantu rokās kon-

centrējas lieli kapitāli. Vispār, šīs provinces XIV.—XV. g. s. ir vai pašas

bagātākās Eiropā un viņu turiba tik liela, ka Francijas ķēniņiene apmeklē-
dama Ģenti, kur tai iznākušas preti vietējo lielpilsoņu dāmas, esot ar skau-

dibu piezīmējusi, vērodama viņu krāšņos tērpus un rotas: „Es domāju te

būt viena pati ķēniņiene, bet redzu veselas 300.")

Par Francijas ķēniņu paliek Kārlis V. (1364—1380), kas jau troņa man-

tinieka gados ir paguvis gūt zināmu praksi valsts vadībā. Viņš nav pēc dabas

kareivis, bet toties viņa rīcībā ir „Melnā prinča" cienīgs pretinieks Bertrans

di Gesklens, kas ved ar labiem panākumiem visus vēlākos karus pret

Angliju.

lekšēja politika Kārlis V. mēģina dziedēt kara sistas retas, un ar labiem

panākumiem.

No ārpolitikas notikumiem Kārļa V. valdības sākumā atzīmējamas

Gesklena uzvaras pār Navarras un Kastilijas ķēniņiem. Virsroku Kasti lijas

iekšējās cīņās patur Francijas atbalstītais troņa pretendents Indriķis, un

viņa uzvara ir reizē Francijas uzvara pār Angliju (tā atbalsta ķēniņu Pedro).

kaut gan līdz atklātai sadursmei starp abu lielvalšķu karapulkiem viņpus

Pirenējiem šoreiz nenonāk.

Kad Francija ir daudz maz atspirgusi, Kārlis V. nolemj atjaunot cīņu

ar Angliju, lai atgūtu zaudētās provinces. 1369. g. franči pirmie uzsāk kara

operācijas Garonnas baseinā, un gūst vienu uzvaru pēc otras, jo angļiem

vairs nesmaida ieroču laime; «Melnais princis" ir grūti slims un atgriezies

Anglijā mirst, nesagaidījis cīņas beigas. Pēc triju gadu ilga kara Bertra-

nam di Gesklenam izdodas iekarot gandrīz visus Anglijas piederumus Fran-

cijā un angļu rokās paliek tikai svarīgais Kalē cietoksnis ziemeļos un Bordo

ar Bajonnu dienvidos. Franči tagad turās pie jaunas cīņas taktikas: viņi

i/vairās no lielām kaujām, aprobežodamies ar nemitīgiem sīkiem uzbruku-

miem angļu karapulkiem un tos nokausē veikliem manevriem: Kranči ziu. ka

atklātā kaujā ienaidnieks joprojām ir grūti uzvarams, un tāpēc viņi liek

tam labāk lēni noasiņot sīkās sadursmēs, kurās visas priekšrocības ir franču

pusē, jo tos atbalsta angļiem pakļauto Francijas provinču iedzīvotāji.
Šī kara posma kauju operācijas izbeidzas 1372. g., drīz pēc tam, kad

savienotai Francijas un Kastilijas flotei ir izdevies iznīcināt angju eskadras

kaujā pie Larošelas.

Kārļa V. mūža beigās viņa valsts pārdzīvo materiāla un garīga atplau-

kuma periodu. Atzel lauksaimniecība un pilsētas; atzeļ arī zinātnes un

mākslas, par kurām dzīvi interesējas pats ķēniņš, pulcinādams ap savu troni

tā laika Francijas cildenākos garus. (Viņa laikā celtas daudzas vēsturiskas
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celtnes, sakta izdaiļot Luvras pils un uzbūvēta slavena Bastilija, kas domāta
kā ķēniņa varas atbalsts nemierīgajā Parīzē.)

Ķēniņš Kārlis V. mirst, atstādams troni savam mazajam dēlam, Kār-

iim VI. (1380—1422). šī ķēniņa valdīšanas sākumā faktiska vara atrodas viņa

Reimsas katēdrāle.

tēvoču rokās, starp kuriem pirmo lomu sāk spēlēt Burgundijas hercogs Fī-

lips, kas sabiedrojies ar Flandrijas grāfu, savu sievas tēvu, sakauj pie
Roosebekes (1382. g.) Flandrijas pilsētu miliciju un divus gadus vēlāk manto

arī pašu Flandriju, izplatīdams savu piederumu robežas līdz Ziemeļjūrai.
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jaunais ķēniņš beidzot pats jem valdības grožus savās rokās, bet

drīz pār viņu satumst ārprāta nakts (1392. g.) un ķēniņa tuvinieki sāk plēsties

reģenta goda dēļ. Sākumā galvenais vārds valsts lietās joprojām pieder

Burgundijas hercogam, bet vēlāk viņu tiecas izkonkurrēt ķēniņa jaunākais

brālis Orleanas hercogs Ludvigs, godkārīgs un apdāvināts princis, kas pir-

vmais no Francijas valsts vīriem sāk kalt plānus par franču nostiprināšanos

Ziemeļ-ltalijā. — Francijas sabiedrība šai laikā saskaldās divās partijās, no

kurām vienu, nacionālo, vada jau minētais orleanietis, bet otru, Burgundijas

partiju, diriģē hercogs Filips, kas cenšas aizstāvēt savas Flandrijas pilsētu

intereses un dzīvot labās attiecībās ar Angliju, no kuras vienas ir atkarīga

šo pilsētu un tā tad arī hercoga labklājība.

Pēc hercoga Fīlipa nāves viņa zemi, draugus un ienaidniekus manto

tā dēls Jānis Bezbailīgais; attiecības starp abām partijām kļūst sevišķi kra-

sas pēc tam, kad Orleanas hercogu Parīzē nogalina burgundiešu uzpirkti

slepkavas. Sākumā ir virsroka burgundiešu partijai, kuru atbalsta arī Fran-

cijas pilsētas ar Parīzi priekšgalā. Burgundiešu pretinieku skaits pamazam

vairojas: par viņu vadoni uzmetas nokautā Orleanas hercoga dēls Kārlis,

kas apprec Armanjakas grāfa meitu un dabon pūrā viņas tēva kareivjus,

kaujās rūdītus basku kalniešus. 1411. g. starp „burgundiešiem" un „arman-

jakiem" (tā dēvē orleaniešus un viņu vadoņa kareivjus) sākas atklāts pil-

tsoņu karš. kurā no jauna tiek izcīnītas ieročiem vecās nacionālās, politiskās,

sociālās un vēsturiskās nesaskaņas starp Ziemeļ-Franciju un Francijas dien-

vidiem (armanjaku vadoņi ir feodāļi, kas nīst pilsētas un pilsoņus; ap bur-

gundiešiem koncentrējas franču buržuāzija un vecie franču ķēniņu va-

saļi). Uzvaru gūst armanjaki, kas apspiež Burgundijas draugus un pasludina

hercogu Jāni par valsts ienaidnieku. Sevišķi niknas cīņas dun ap Parīzi,

kurā varu cunftes sagrābušas savās rokās. Beidzot arī te gūst virsroku ar-

manjaki.

Francijas jukas modina Anglijas ķēniņā Indriķī V. cerības iedzīvoties

uz kaimiņvalsts rēķina: noslēdzis savienību ar Burgundijas hercogu, viņš

atjauno savu senču pretenzijas uz Francijas troni un dodas pāri jūras šau-

rumam. Pie Azinkuras (1413) angļu karapulkiem stājas ceļā skaitliskā ziņā
pārākā franču armija, bet arī šoreiz frančiem nav laimes un viņu bruņi-
niekus (tāpat kā pie Kresi un Puatjē) tūkstošiem apšauj angļu strēlnieki,

kas iejēmuši smagajai kavalerijai nepieejamas pozicijas. Angļu rokās krīt

arī Orleanas hercogs, faktiskais toreizējās Francijas valdinieks. — Gadu vē-

lāk angļu flote pie Harlleras iznīcina franču eskadras. Francijas iekšienē

turpinās partiju cīņas un zemei atkal draud bojā iešanā. Burgundieši pāriet
uzbrukumā un 1418. g. iejem Parīzi, kur dabon galu grāfs Armanjaks un

daudzi no viņa piekritējiem. Dofins. vēlākais ķēniņš Kārlis VII., savāc ar-

nianjaku atliekas, bet velti mēģina salauzt burgundiešu partijas visspēcību.

Angļi pa to laiku nostiprinās Bretaņā un Norinnndijā. kuras nesenā atka-

rošana maksājusi frančiem tikdaudz upuru. Dofins mēģina izlīgt ar her-

cogu Jāni, bet sarunas abu starpā pāriet ķildā un dofina pavadoņi sakapā
hercogu gabalos, šis neprātīgais solis iedzen Burgundiju no jauna Anglijas

apkampienos: nogalinātā hercoga dēls Fīlips Labais, kura pusē turās arī

ārprātīgais ķēniņš un godkārīgā ķēniņiene īzabo (Izabella), pāriet Anglijas
pusē, nolemj saprecināt Indriķi V. ar Kārļa VI. meitu un oficiāli atzīt An-

glijas valdinieku par nākamo Francijas ķēniņu; dofinu Kārli, kā apvainotu
slepkavībā, izslēdz no troņa mantošanai tiesībām.

— Parīzē iemaršē angļu
garnizons un sanāk Francijas kārtu sapulce, kas apstiprina Burgundijas her-







Augšā: Kauja pie Roesbekes. (1382. g.) Apakšā: Francijas ķēniņa kronēšana.

(XV. g. s. miniatūras.)
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coga un ārprātīga ķēniņa vienošanos ar Indriķi. Pēdējo pasludina par
kamo Francijas ķēniņu. Šim aktam seko Anglijas ķēniņa kāzas ar j>

cijas princesi Katrinu un

gandrīz visa Ziemeļ-Franci-

ja līdz Luaras upei krīt

angļu rokās.

1422. g. mirst Indri-

ķis V., nākamais Francijas

troņa mantinieks un drīz

drīz pēc tam arī Kārlis VI.

Angļi un viņu piekritēji
proklāmē par Anglijas un

Francijas ķēniņu nesen dzi-

mušo Indriķa V. un Katri-

nas dēlu Indriķi VI., un re-

ģenta pienākumus jaunā

Francijas valdinicka vietā

uzjemas viņa tēvocis, her-

cogs Bedfords.

Dofina Kārļa izre-

dzes šai laikā liekas bez

cerībām: gausais un gļē-
vais princis atrodas savas

mīļākās Agneses Sorel va-

rā un viņa stāvoklis kļūst
ar katru dienu ļaunāks.
Angļi, no jauna sabiedroju-
šies ar burgundiešiem, 1428.

g. pāriet plašā uzbrukumā

un mēģina iebrukt Dien-

vid-Francijā, ko sedz Or-

leanas cietoksnis. Ap pil-

sētu dun nikna cīņa, un

orleanieši izmisuši preto-

jas: kaujā krīt angļu va-

donis grāfs Selsberijs un

daudzi viņa kareivji, bet

arī Orleana vairs nespēj
ilgi turēties. Palīdzība no

dofina nav gaidāma. Līdz

ar Orleanas cietokšņa kri-

šanu kritīs arī pati Orlea-

na — pēdējā Francijas ce-

rība.

Tad notiek brīnums:

lielākās nelaimes un pie-

meklējumu brīdī Francijas

glābējas lomā nostājas
vienkārša 16 g. veca zem-

nieku meitene Žanna Dark.

Melnais princis.
(Kapa akmeņu skulptūra Kenterberijas katēdrālē.)

uziniusi Domremī ciema (šampaņā, pie Lotaringijas robežām). Viņa
ir tipiska histeriķe; jau bērnībā tā dzird visādas „garu" balsis un redz vi-
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zijas; Francijai atrodoties galīgā postā, jaunā psīchopātc iedomājas, ka viņa
ir debesu aicināta glābt tēvzemi; viņa dodas pie tuvākās pils komandanta un

prasa viņu vest pie ķēniņa. Sākumā viņu izsmej, bet šķēršļi tikai vairo

Žannas slimīgo enerģiju. Viņa neatlaižas, nemitīgi meklē ceļu, kā tikt pie
dofina un prasa uzticēt viņai armijas komandēšanu, jo — dievmāte esot viņu

izraudzījusi par Orleanas glābšanas ieroci, žanna solās padzīt angļus un

novest dofinu Reimsā, lai varētu kronēties par Francijas ķēniņu. — Meite-

nes neatlaidība beidzot veic visus kavēkļus un tai izdodas pārliecināt dofina

galminiekus un karaspēku, ka viņa tiešām ir debesu izredzētā tēvijas glābē-

ja; beidzot viņu piejem audiencē pats dofins Kārlis un uztic tai daļu kara-

spēka, kura priekšgalā Žanna dodas glābt Orleanu. Vīriešu tērpā un bru-

ņās, sēdēdama kaujas zirgam mugurā, ar baltu Pestītāja karogu rokā, eksal-

tētā meitene ved kareivjus palīgā angļu aplenktai pilsētai; garnizonam do-

Žannu Dark sajem gūstā.

(Ziloņkaula griezums Domremī katēdrālē.)

doties kontruzbrukumā pret angļiem, Žannai izdodas izlauzties aplencēju lē-

ģerim cauri un iekļūt Orleanā (1429). Viņa tūliņ uzsāk cīņu pret pilsētas

aplencējiem, veic tos vairākās sadursmēs un angļus pārjem māņticīgas

šausmas: viņi tic, ka „Orleanas jaunava" ir ragana, kurai palīdz elles spēki,

jo Žannas vādīto orleaniešu cīņas spars ir divkāršojies. Angļus piemeklē

viena neveiksme pēc otras un pavasarī viņi pārtrauc pilsētas aplenkšanu.

Orleanieši un visi pārējie franči ir pārliecināti, ka Žanna tiešām ir debesu

sūtne, Dieva izredzēta: viņa ir izpildījusi savu pirmo solījumu — Orleana ir

brīva, — veikusi varoņdarbu, no kura atsacījušies spējīgākie dofina kara

vadoņi! — Visi tic, ka viņai izdosies izpildīt arī otro solījumu, t. i. kronēt do-

finu Reimsā par ķēniņu. — Nacionālā partija gūst jaunu cīņas sparu un sāk

ticēt uzvarai.

žanna stājas pie otra solījuma pildīšanas un skubina dofinu doties viņai

līdz uz Reimsu. Sākumā Žannas armijas lielums nepārsniedz dažus tūksto-
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šus bruņotu vīru, bet angļi zaudē kauju pēc kaujas, un Žannas karavīru

skaits aug, jo viņai nāk ikdienas klāt jauni cīņu talcinieki. — Reimsā atver

dofina priekšā vārtus, un vecajā katedrālē viņu svinīgi kronē un svaida par

ķēniņu.

Žanna ir pārliecināta, ka viņas misija beigusies; viņa vairs nepiedalās

ķēniņa padomnieku apspriedēs, bet karaspēks iet sajūsmināts nāvē, ja to ir

izvadījusi uz cīņu Orleanas jaunava. — Žannas ģimeni ieceļ muižnieku kārtā,

bet viņas dzimto ciemu atsvabina uz mūžīgiem laikiem no visiem no-

dokļiem.
Pateicoties Žannas eksaltētai enerģijai un franču ticībai (vai parei-

zāki sakot māņticībai), ka varonīgo meiteni viņiem sūtījušas talkā pašas de-

besis, dofina stāvoklis ir necerēti ātri mainījies: no armanjaku partijas gal-

vas dofins Kārlis ir ticis par Francijas ķēniņu; par Francijas neatkarības

simbolu, ap kuru tagad pulcējas visi, kam mīļa dzimtene. — Daudzi, kas līdz

šim turējušies angļu un burgundiešu pusē, steidz pāriet jaunā ķēniņa pie-

kritēju lēģeri. Naidīga joprojām viņam paliek tikai Parīze, kuras pilsoņi

baidās no ķēniņa atriebības. — Žanna stājas kareivju priekšgalā un mēģina

iejemt galvas pilsētu ar joni, bet atakai nav panākumu: Žannu cīņā ievaino.

— Plaisa starp Orleanas jaunavu, ķēniņa galminiekiem un pašu ķēniņu pa-

liek arvienu dziļāka: viņai liek manīt, ka tā tagad kļuvusi lieka. — Žanna

dodas uz Kompjenas pilsētu un uzjemas viņas aizsardzību pret Burgundijas

hercoga karaspēku; atsitot ienaidnieka u/brukumu, Žanna savējo priekšgalā
dodas ārpus pilsētas mūriem un te viņu sajem gūstā burgundieši (1430), kuri

to atdod angļiem. Tiem vina šķiet kā visu neveiksmju vaininiece; meiteni

spīdzina, stiepj uz moku sola un nodod baznīcas tiesai, kas izdabādama

ftn dieni, atzīst viņu par raganu un piespriež tai nāvi sārta liesmās. — Žannu

sadedzina 1431. g. 30. maijā uz Ruanas tirgus laukuma. — Ķēniņš Kārlis VII.

nepaceļ ne pirksta, lai mēģinātu glābt savu glābēju. 25 g. vēlāk, uz pā-

vesta Kaliksta 111. pavēli apsūdzību pret Žannu skata no jauna cauri un sa-

dedzināto Francijas glābēju šoreiz attaisno. (Vēlāk viņu ieceļ arī svēto

kārtā.)

Žannas nāve neatjem frančiem uzvaru, jo cīņas impulss, ko tā devusi

saviem tautiešiem, neatslābst. Burgundieši, ar kuru palīdzību angļi pa lielākai

daļai guvuši savus līdzšinējos iekarojumus, sāk atturēties no cīņas un meklē

saprašanos ar Kārli VII. 1435. g. Arrasā Burgundijas hercogs Fīlips tiešām

izlīgst ar ķēniņu, dabon piedevām jaunus zemes un Kārlis VII. to atsvabina

no visiem vasaļa pienākumiem. Ap to pašu laiku mirst hercogs Bedfords,

angļu armijas virspavēlnieks, un arī parīzieši sāk domāt par padošanos li-

kumīgajam Francijas ķēniņam. Kad tas ir apsolījis parīziešiem amnestiju,

viņi atver ķēniņa karaspēkam vārtus un nākamā — 1437. g. pilsētā svinīgi

iejāj Kārlis VII.

Abas valstis ir galīgi noasiņojušas un sākas miera sarunas. 1444. g.

noslēdz pamieru. Francija pa to laiku steidz reorganizēt savus bruņotos

spēkus un kad pēc pieciem gadiem atkal atjaunojas kara operācijas, angli

zaudē vienu pilsētu pēc otras. Franči iekaro Normandiju un dienvidrietumu

provinces. 1452. g. notiek kauja pie Šatijonas, kurā krīt angļu virspavēl-

nieks līdz ar lielāko daļu viņa kareivju. īsā laikā pēc tam franči atjem

angļiem visus viņu atbalsta punktus, atskaitot Kalē pilsētu.
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IX. Francijas atdzimšana.

Simts gadu karš ir sitis Francijai ļoti dziļas rētas: iedzīvotāju skaits

samazinājies, plaši novadi pārvērsti tuksnešos. — Provinces joprojām posta

algotņu bandas, kuru locekļi kāram beidzoties palikuši bez nodarbošanās.

Ķēniņš pirmā kārtā mēģina atsvabināties no šiem bandītiem (jau agrāk

viņam ir izdevies daļu no tiem nošķūtēt uz Šveici, kur ķeizars Frīdrichs 111.

vāc karavīrus cīņai pret dūšīgajiem kalniešiem). No viņiem izlasa 15 rotas

labāko kareivju (pa 600 vīriem rotā). Tā rodas t. s. ordonances kompānijas

jeb žandarmi (gens d'armes), kurus sadala mazākos pulciņos un novieto vi-

sās valsts malās miera un kārtības uzturēšanai. Tā veidojas vecākais rēgu-

lārais karaspēks Rietum-Eiropā. Ar žandarmu palīdzību ķēniņam izdodas

iztīrīt zemi no pārējiem algotņiem. —
Kā rezervi kara gadījumam organizē

miliciju, t. s. brīvos strēlniekus (francs archers), pavisam 16.000 (katrai drau-

dzei jāizrīko viens strēlnieks pilnā apbruņojumā); miera laika „brīvie strēl-

nieki" nododas katrs savai parastajai profesijai, periodiski vingrinādamies

šaušanas mākslā; kara laikā viņus mobilizē un algo valsts. — Kā redzam, pie-

dzīvojumi simts gadu karā piespieduši arī Franciju atzīt, ka bruņinieku
neuzvaramības laiks ir aiztecējis un par galveno ieroču šķiru palikusi in-

fanterija. (Strēlnieku, t. i. vieglās infanterijas nostādīšana pirmā vietā

acīmredzot notikusi aiz vēlēšanās gūt tikpat teicamu karaspēku, kāds angļiem

bija viņu strēlnieki.) — leved arī artilērijas nodaļas (pec da/am ziņām, angļi

ar sekmēm lietojuši lielgabalus jau kaujā pie Kresī).

lekšējā Francijas politikā šai laikā minama pirmā \ ietā finanču re-

forma, ko izved valsts kanclers Žaks Koērs, finanču ģēnijs, ko vēlāk ķē-

niņš nodod viņa ienaidnieku rokās un atļauj tiem viņu nogalināt. (Patei-

cība saviem glābējiem Kārlim VII. ir vispār bijusi pilnīgi sveša lieta.)

Valsts budžetu pēc 100 g. kaļ-a sedz kroņa muižu iejēmumi. kuru

summas izlieto galvenā kārtā galma uzturēšanai; prāvas summas dod ari

akcizes un muitas; tās aprij administratīvais aparāts; no jauna ir ievests

zemes nodoklis un galvas nauda; abus pēdējo iejēmumu avotu dotās sum-

mas izlieto jaundibinātā rēgulārā karaspēka uzturēšanai. No galvas naudas

maksāšanas ir brīva aristokrātija, garīdznieki un autonomo pilsētu pilsoņi,
bet viņa toties jāmaksā feodāļu zemniekiem, kas tagad pirmo reizi stājas
zināmos sakaros ar valsti un valsts varu. — Aristokrātija mēģina šim jaun-

ievedumam pretoties ieročiem, bet dumpi ātri apspiež ķēniņa žandarmi.

Kārlim VII. seko viņa dēls Ludvigs XT. (1461—1483), kas nostājies dum-

pīgās aristokrātijas pusē un taisās viņu saukt uz cīņu pret tēvu. Ticis par

valdinieku, viņš tūliņ nostājas pret saviem domu biedriem un visiem spē-

kiem mēģina stiprināt savu varu uz vasaļu rēķina. Viņam jau valdīšanas
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sākumā jāizcīna sīva ciņa ar lielajiem feodāliem. Bretaņas valdinieks orga-

nizē jaunu aristokrātijas sacelšanos. Ķēniņš savukārt meklē atbalstu

pie pilsētām. Sākas pilsoņu karš un 1465. g. nemiernieki, kuriem piebiedro-

jušies burgundieši, aplenc Parīzi. lenaidnieku pārspēks piespiež ķēniņu

slēgt mieru un aristokrātija triumfē. Ķēniņš tomēr nezaudē enerģiju un

Francijas kārtu pārstāvju sēde Kārļa VII. vadībā.

(Žana Furkē miniatūra.)

mēģina sašķelt aristokrātijas vadoņus, kas tam arī izdodas. Citus lielos va-

saļus viņš veic ieročiem, citus ar viltu dabon savā pusē. Toties smagāka ir

cīņa ar Burgundiju, kuras hercogs Kārlis Drošais (1467—1477) ir briesmīgs

pretinieks.
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Šī cīņa ir interesanta tai ziņā, ka cīnās divas pretējas pasaules, — plauk-
stošā monarchijas vara pret feodālismu, kam lemts noiet no vēstures skatu-

ves. Arī abu cīnītāju raksturi ir pilnīgi pretstati: vienā pusē — ārēji vien-

kāršais, viltīgais, auksti nežēlīgais un tāļredzīgais Ludvigs XI., otrā —

bruņnieciskais straujais un godkārīgais Burgundijas hercogs, kam liekas

labāki būtu bijis dzimt krusta karu laikmetā, nevis XV. gadu simtenī.

Tā s. Jaunburgundi jas valsts šai laikā ir sasniegusi viņas neilgās varas

augstumu; hercogu galms (Arrasā) ir lepnākais visa Eiropā, rūpniecības pil-
sētās Flandrijā zel amati un tirdzniecība, un flāmu audumi ir izdaudzināti

visā Eiropā. Blakus materiālajam uzplaukumam plaukst arī garīgā dzīve,

zeļ mākslas un veidojas krāšņa kultūra. Burgundijas hercogiem ir izdevies

lauzt pilsētu kommūnu pretestību un viņi cenšas sakausēt savas zemes par

absolūtu monarchiju. Hercogu kasē ieplūst milzīgas summas, kuras tiem

dod iespēju uzturēt teicami bruņotu karaspēku. Burgundijai šai laikā ir

labākā armija Eiropā, bagātīgi apgādāta ar artilēriju un transporta līdze-

kļiem. (Burgundijas hercogi oficiāli skaitās divu valšķu — Francijas un Vā-

cijas — vasaļi un viņu politikas tuvākais mērķis ir nokratīt šo atkarību, kaut

gan tā ir kļuvusi visai problēmatiska un brīžiem eksistē tikai vārda pēc).

Ludvigs XI., kāpjot Kārlim Drošajam tēva tronī, ir atkal sanācis naidā

ar Bretaņas un Berrī hercogiem, bet paspējis tos sakaut, pirms jaunais Bur-

gundijas hercogs ir paspējis atsteigties draugiem palīgā. Ķēniņa spēki ir

par vājiem, lai varētu uzsākt atklātu cīņu pret Burgundiju, un Ludvigs

ievada ar to miera sarunas, bet reizē mēģina slepeni sadumpot pret hercogu

viņa pilsētas. Ķēniņa plāni tomēr nāk zināmi hercogam un Kārlis Drošais

piespiež Francijas ķēniņu atzīt Burgundiju par neatkarīgu valsti. Ķēniņš

apzvēr turēt solī jumu, bet līdz ko briesmas ir garām, sāk atkal intriģēt un

kalt jaunus plānus pret bijušo vasaļu. — Ticis galā ar citiem lielajiem

feodāļiem (ar labu un ļaunu), Ludvigs vairs neatzīst Burgundijas" neatkarību

un vasaļu sapulcē apvaino viņas hercogu valsts nodevībā. 1471. g. ķēniņa

karaspēks iebrūk Burgundijā; Kārlis savukārt aplenc Amjenu un mēģina

sadumpot pret ķēniņu tā brāli, bij. Berrī hercogu; Ludvigs liek brāli no-

indēt. Saņēmis sliktas vēstis no Burgundijas, Kārlis noslēdz pamieru, bet

nenogaida tā notecēšanu un atkal iebrūk Francijā, kur briesmīgi izposta

ziemeļ-auStrumu provinces; burgundieši aplenc Bovē pilsētu, bet nespēj

to iejemt. Kārlis sauc talkā Bretaņas hercogu, bet to patlaban spaida ķē-

niņa karapulki un bretonietis nevar iet draugam palīgā. Bovē apkaime ir

tā izpostīta, ka Kārļa armija sāk mirt badu, un viņš spiests atkāpties. Drīz

pēc tam noslēdz jaunu pamieru, ko ķēniņš izmanto, lai pakļautu dumpīgos

Dienvid-Francijas vasaļus.

Kārlis vēl negrib padoties, viņš sabiedrojas ar Anglijas ķēniņu Edu-

ardu IV., kas iebrūk Francijā, bet sajēmis no Ludviga kontribūciju, dodas

atpakaļ. Kārlis cieč lielus zaudējumus pie Neisas pilsētas, Reinzemē; ķē-

niņa karapulki pa to laiku izdedzina Burgundiju. Kārlis cer iedzīvoties

austrumos uz Vācijas rēķina un 1475. g. noslēdz ar Ludvigu uz desmit gadiem

pamieru. Atsacījies no agresivitātes rietumu virzienā, hercogs uzsāk cīņu

ar lotaringiešiem un šveiciešiem, zaudē pret pēdējiem vairākas kaujas un

to skaitā arī savu pēdējo, pie Nansī (1477)., kas maksā hercogam arī dzī-

vību.

(Kārlis Drošais sanāk naidā ar šveiciešiem pa daļai Ludviga XI. intrigu

dēļ — tas noslēdzis 1474. g. ar šveiciešiem līgumu, pēc kura tie apsolās viņam

palīdzēt cīņā pret hercogu — pa daļai aiz paša vainas: viņš grib sev pa-
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kļaut Lotaringiju un atjemt Ķelnes archibīskapam tā provinces Reinzemē.

Kārļa apdraudētie ķeras pie ieročiem, un pret burgundiešiem, kas iebrukuši

Reinzemē un aplenc Neisu, dodas sv. Romas valsts karaspēks. Uzvara bei-

dzot paliek vācu pusē, bet ķeizars Frīdrichs 111. mierlīgumā nemin ne vārda

par saviem sabiedrotiem — Lotaringijas hercogu Renē un šveiciešiem.
—

Kārlis nozvēr tiem atriebties, vēl vairāk tāpēc, ka atbalstīdamās uz kal-

niešu draudzību, ir sacēlušās Elzasas pilsētas un padzinušas Kārļa garni-
zonus. Viņš iejem Lotaringiju un dodas pāri Juras kalniem uz Šveici.

Ceļā viņš atjem šveiciešiem Gransonu un liek pakārt vai noslīcināt tuvējā
Neušato ezerā viņu garnizonu. Kalnieši savukārt zvēr atriebties Burgundi-
jas valdiniekam un dodas tam preti, pie tās pašas Gransonas 1476. g. martā

iznīcinādami divreiz lielāko Kārļa karaspēku un gūst milzīgu laupījumu.
Kārlis paliek vai ārprātīgs no

dusmām, bet dažus mēnešus

vēlāk tāda pat katastrofa pie-
meklē viņa otro armiju pie
Murtenas. Lotaringijas her-

cogs ar šveiciešu palīdzību at-

griežas savā zemē. Kārlis iet

trešo reizi cīņā un kaujā pie
Nansi. šveicieši, lotaringieši un

elzašiešu pilsētu kontinenti

gūst jaunu uzvaru. — Hercoga

līķi atrod kādā purvā, kur sa-

kautais Burgundijas valdi-

nieks bēgot dabūjis galu. Viņa

zemes manto tā znots, Austri-

jas hercogs Maksimilians, kas

1479. g. pie Ginegatas sakauj

Ludviga XI. kara pulkus un

piespiež to atsacīties no pre-

tenzijām uz Kārla manto-

jumu).

Kad pats briesmīgākais

Ludviga pretinieks ir miris,

ķēniņš var brīvi uzelpot un

ātri tiek galā ar pārējiem va-

saļiem. Francijā tagad ir ga-

līgi lauzta feodāļu opozicija.—
Ar nežēlīgu bardzību Ludvigs

Ludvigs XI.

(Žana Morena gravira.)

ir veicis savus pretiniekus, bet uzvara viņam nenes mieru: Ludvigam šķiet, ka

visur pret viņu organizējas sazvērestības; viņš pavada sava mūža pēdējos ga-
dus ieslēdzies vientuļā, purviem segtā pilī, skotu algotņu apsardzībā.— Saviem

kalpiem un pavalstniekiem viņš ir iedvesis tādas pat šausmas, kā krieviem

Jānis Briesmīgais. — Ludviga XI. laikā Francijai pievienota arī Provansa.

Valsti manto Kārlis VIII. (1483—1498), kura valdības sākuma ķēniņa
tuvinieki strīdas dēļ reģenta tiesībām (ķēniņam ir tikai 13 gadi), un zemē

atkal sāk plosīties pilsoņu karš. Jaunais ķēniņš beidzot jem valdības gro-
zus savās rokās un uzsāk liela stila politiku, tiekdamies uzturēt ieročiem

savas pretenzijas uz Neapoles ķēniņa valsti. Itālijā šai laikā izcēlušās asi-

ņainas jukas un Kārli aicina doties turpu Milānas hercogs Lodoviko Moro.

1494. g. ķēniņš Kārlis lielas armijas priekšgalā pāriet Alpus un nonāk
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Romā, kur pārbiedētais pāvests Aleksandrs VI. (Bordžia) tam atdod kā at-

balsta punktus vairākus Baznīcas valsts cietokšņus. Nākamā gadā

Kārlis iebrūk Neapoles valstī, padzen viņas ķēniņu un visa valsts krīt franču

rokās. Laupīšanas un rekvizīcijas, kādām' iekarotāji sāk izsūkt zemi. un

franču karavīru varas darbi, modina neapolitāniešos briesmīgu naidu pret

svešiniekiem. Itālijas sīkie valdinieki, kas līdz tam plēsušies savā Starpā,

sāk noskārst visiem draudošās briesmas un apvienoties cīņai pret Francijas

ķēniņu. Kār]a pretinieku pusē pāriet nevien pāvests, bet arī Maksimiliāns

un Lodoviko Moro, kas pats aicinājis frančus iebrukt Itālijā. Pret Kārli VĪTI.

noorganizējas varena koalīcija, kas nolemj aizsprostot franču armijai Itā-

lijas ceļus un tai griežoties mājup viņu iznīcināt.

Atstājis Neapolē pusi karaspēka, Francijas ķēniņš ar pārējiem kareiv-

jiem dodas atpakaļ uz dzimteni. Pie Fornuovo viņam stājas ceļā Milānas

un Venēcijas algotņi, bet franči tos veic kaujā un turpina ceļu. Franču oku-

pācijas karaspēkam Dienvid-Italijā pa to laiku jāved niknas cīņas ar tautu,

kas ķērusies pie ieročiem, lai padzītu svešiniekus; franču garnizoni iet

bojā cīņās un no slimībām (veselus pulkus esot iznīcinājis sifiliss, kas tai

laikā plosījies Itālijā epidēmijas veidā, un kura izplatīšanos franču armijas

rindās veicinājusi kareivju izlaidība).

Kārlis VIII. mirst tikko atgriezies dzimtenē, un tronī kāpj viņa brā-

lēns Ludvigs XII. (1498—1515), viens no slavenākajiem Francijas valdinie-

kiem, kura laikā ķēniņa vara sasniedz ]oti augstu pakāpi. Ārpolitikā viņš

cenšas staigāt sava priekšteča pēdās, — kapš Ttalijas dēļ ir palicis nepabeigts.

Ludvigs necenšas pirmā kārtā pēc tālās Neapoles, bet mēģina iegūt daudz

tuvāko Milānu. Kad viss sagatavots kara gājienam, ķēniņš 1499. g. iebrūk

Ziemeļ-Italijā un īsā laikā iekaro bagāto hercogisti. Hercogs bēg uz Vāciju

un pēc Milānas franču varā nāk arī Ģenuja.

Nostiprinājis savu varu Milānā, ķēniņš dodas mājup. Tūliņ pēc tam

itāļi ķeras pie ieročiem (arī te franču kara vīri dzen iedzīvotājus ar laupī-

šanām izmisumā un sāk spaidīt franču garnizonus; zemē iebrūk padzītais

hercogs Lodoviko („Moro") ar šveiciešu kara algotņiem. Ludvigs sūta savē-

jiem talkā palīgspēkus, arī šveiciešu atgotņus, un Milānas hercoga švei-

cieši atsakās cīnīties pret saviem tautiešiem. Hercogs krīt atkal franču rokās

un viņi to aizved uz Franciju.

Pēc šīm uzvarām Ludvigs sāk domāt par Neapoles iekarošanu. Te viņam

uzmetas par konkurrentu Aragonijas ķēniņš Ferdinands, kura sievai Iza-

bellai pieder Kastilijas tronis un kura rīcībā tā tad ir divu stipru valšķu

armijas. Ludvigs mēģina panākt ar šo konkurrentu kompromisu uz Nea-

poles valsts rēķina. lemesls nav ilgi jāmeklē: Neapoles valdinieku apvaino

draudzīgos sakaros ar Turciju un abi svešu zemju tīkotāji Ludvigs ar Fer-

dinandu nostājas kristīgās ticības sargātāju lomā.

Romā ierodas franču karapulki un abi ķēniņi piespiež pāvestu atdot

viņiem lēņos Neapoles valsti. Neapoles ķēniņš nespēj pretoties un padodas

frančiem, kuri to aizved gūstā uz savu zemi. Franči taisās paturēt Neapoli

vieni paši un sabiedrotie drīz paliek par ienaidniekiem. Spāņu kara vadonis

Gonsalvo dc Kordova ierodas Itālijā un padzen frančus no Neapoles. Lud-

vigs sūta pret ģeniālo kara vadoni vienu armiju pēc otras, bet Gonsalvo viņas

sakauj; abas valstis 1504. g. noslēdz pamieru, pēc kura visa Neapoles valsts

paliek Spānijai.
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Tagad Itālijas notikumos iejaucas ari ķēniņš Maksimilians un pret da-

žām kompensācijām apstiprina Ludvigu Milānas hercoga godā (Milāna

nomināli vēl skaitās sv. Romas impērijas vasaļvalsts). Dažus gadus vēlāk

abi ķēniņi sāk karu pret Venēcijas republiku; 1509. g. frančiem izdodas

sakaut Venēcijas algotņu armiju un republika zaudē daudzus novadus.

Pāvests pāriet Venēcijas pusē un viņam piebiedrojas ari šveicieši. Tā orga-

nizējas t. s. svētā savienība, kuras nolūks ir izdzīt frančus no Itālijas un

savienībai piebiedrojas arī Spānija.
Arī šoreiz franči sakauj sa\us pretiniekus. Pāvestam izdodas dabūt

par savienības locekli arī Anglijas ķēniņu un panākt pamieru starp Maksi-

milianu un Venēcijas republiku. — Franči sakauj pretiniekus vēlreiz, pie

Ludvigs XII.

(miniatūra Parīzes nacionālajā bibliotēkā )

Ravennas, bet tad dodas cīņā bīstamie Šveices kalnieši un kopā ar venēcie-

šiem padzen frančus no Milānas. Spānijas Ferdinands iebrūk Navarra un

apdraud Franciju no dienvidiem.

1513. g. mirst pāvests Jūlijs 11., svētās savienības dibinātājs, un ķēniņš

Ludvigs slēdz mieru ar Venēcijas republiku: mieram seko savienības lī-

gums, kura mērķis ir kopēja Milānas iekarošana.

Tad Francijas pretinieku priekšgalā nostājas jaunais pāvests Leons X.

un ceļ cīņai pret Franciju kājās Maksimilianu, Spānijas Ferdinandu un

Anglijas Indriķi VIII. Jaunās koalicijas mērķis ir lauzt franču un venēciešu

hēgemoniju Ziemeļ-Italijā.
1513. g. vasara Francijai nākas cīnīties vairākas frontes. Pie Novārās

viņas armiju sakauj Milānas hercoga Sforcas algotie šveicieši, bet pašā
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Francijā iebrūk angļi, savienojušies ar vāciem, sakauj Ludviga karaspēku

un iejem Tumē pilsētu. Tai pašā laikā šveicieši iebrūk Burgundijā. Briesmas

no šveiciešu puses novērš franču virspavēlnieks, noslēgdams ar tiem līgumu,

ko ķēniņš vēlāk neapstiprina. Tāpat ar diplomātijas palīdzību Ludvigam

izdodas atšķelt Angliju no koalīcijas un saradoties ar viņas jauno dina-

stiju. Ticis vaļā no diviem ienaidniekiem Ludvigs XII. mirst, atstādams

troni Angulemas grāfam Francim (Fransua Ļ), attāļam radiniekam un pie-

devām karu dēļ Itālijas.
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X. Anglija XV. g. s.

No 1399.—1461. g. Anglijā valda Lankasteru dinastija, no kuras cēlu-

šies veseli trīs Indriķi, — IV., V. un VI., — kas viens pēc otra kāpj Anglijas

tronī. Pirmais no viņiem ir dinastijas dibinātājs, veikls politiķis un intri-

gants, kas spiests vest karu visās pusēs, lai nostiprinātu savu nedrošo troni.

Skotijā parādās avantūrists, kas uzdodas par pēdējo Plantagenetu, un ap-

galvo, ka viņam esot izdevies izbēgt no cietuma. Velsā izceļas briesmīgs

dumpis, un kalnieši atgaiņā visus ķēniņa kara pulku uzbrukumus. Cīņa ar

velsiešiem vēl uav galā. kad Ziemeļ-Anglijā iebrūk skotu armija, kuras

priekšgalā atrodas viltus Ričards: skotus atsit Ziemeļ-Anglijas augstmani
Pērsi ar saviem kara pulkiem, bet jau nākamā gadā paši ceļ pret ķēniņu
ieročus. Indriķis IV. sauc pret lielajiem feodāļiem talkā brīvzemniekus un

ar viņu palīdzību tam izdodas dumpi likvidēt, kaut gan Nortumberlenda vēl

vairākus gadus atrodas Pērsi un viņa piekritēju rokās. Arī Velsu neizdo-

das tik drīz iekarot; ķeltu kalniešiem ierodas talkā franču flote. Partiju

cīņas paralizē Francijas spēkus un Anglijas ķēniņam izdodas iedzīt velsie-

šus atpakaļ viņu kalnos. Drīz pēc tam ķēniņš mirst (14m.). atstādams tron

dēlam Indriķim V., kas uzsāk cīņu ar Franciju kā viņas troņa pretendents.

Azinkuras uzvara nevien atver ķēniņa armijai ceļu uz Francijas iekšieni,

bet nostiprina jaunās dinastijas iespaidu Anglijā. — Viņam izdodas iekarot

Normandiju un Indriķis V. sāk spēlēt arvienu lielāku lomu Eiropas politikā.

Indriķa V. diplomātiskās spējas pierāda zināmais Truā līgums, pēc kura

viņš top par Kārļa VI. znotu, viņa nākamo mantinieku un faktisko Francijas

reģentu.

Par Indriķa V. mantinieku paliek deviņus mēnešus vecais Indriķis VI.

Mazā ķēniņa vietā Anglijā valda viņa tēvoči, hercogs Bedfords un Glosters.

Viņi turpina Indriķa V. politiku Francijā, bet drīz sākas viena neveiksme

pēc otras, un franči sāk dzīt angļus atpakaļ uz jūras piekrastes pusi. In-

driķa VI. valdības laika beigās Anglijas robežas ir tik lielā mērā sašauri-

nājušās, ka viņai vairs pieder tikai Lielbritannijas salas dienvidu daļa, at-

skaitot Velsas kalnus, Kalē pilsēta Francijā un Dublina Īrijā. Tas ir viss,

kas palicis pāri no Plantagenetu lielvalsts, kuras ķēniņiem reiz klausīja

zemes no Zieineļ-Skotijas kalniem līdz Pirenējiem.

Angļi vaino savās neveiksmēs ķēniņu un draud tam noslēgt viņa

iejēmumu avotus. Zemē sāk celties dumpji, bet ķēniņš sajūk prātā. Par

protektoru reģentu ieceļ Jorkas hercogu Ričardu. Viņam uzmetas par kon-

kurrentu Somersetas hercogs Edmunds un 1455. g. notiek pirmā kauja t. s,

sarkanās (Lankasteru ģērbonis) un baltās (Jorku ģērbonis) rozes karš, kas

beidzas ar abu ģinšu bojā iešanu un jaunas Tudoru dinastijas kāpšanu

Anglijas tronī.
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Jorkas hercogs 1459. g. zaudē kauju pie Ludlo un ienaidnieki viņu pie-

spiež bēgt uz Īriju. Bet jau nākamā gadā hercogs atkal ir klāt, sakauj ie-

naidniekus un sajem gūstā pašu ķēniņu. Guvis uzvaru, Jorks nezaudē laiku

un uzstājas parlamenta priekšā kā troņa pretendents; viņš aizrāda, ka esot

Plantagenetiem vairāk rada nekā Lankasteri. Parlaments atzīst Jorka pre-

tenzijas par dibinātām, bet ar noteikumu, ka hercogs varēs kļūt par Anglijas

ķēniņu tikai pēc Indriķa VT. nāves.

Tagad metas cīņā ķēniņiene Margrieta, lai aizstāvētu sava dēla tiesī-

bas un glābtu tam troni, kas taisās izslīdēt no Lankasteru rokām. Ķēniņiene

savāc valsts ziemeļos karaspēku un kaujā pie Vekfildas veic pretiniekus;

krīt troņa pretendents Jorkas hercogs un viņa dēls Edmunds; starp dzī-

vajiem tomēr paliek otrais Jorka dēls Eduards, kas sauc pie ieročiem

Dienvid-Anglijas feodālus un turpina cīņu pret Lankasteriem. 1461. g.

Jorku vadonim izdodas aizsniegt Londonu, kur lordi viņu proklamē par

Turnīrs.

(XIV. g. s. griezums ziloņkaulā.)

ķēniņu. Ķēniņiene Margrieta atkāpjas uz ziemeļiem un pēc jaunas ne-

veiksmes kaujā bēg kopā ar dēlu uz Skotiju. Uzvarētājs kronējas Vest-

minsterā par ķēniņu un Anglijas tronī kāpj Jorku dinastija ar Eduardu IV.

priekšgalā. Viņai ir lemts valdīt tikai 24 g.

No ziemeļiem Anglijā vairākkārt mēģina iebrukt pēdējā Lankasteru

ķēniņiene Margrieta ar saviem piekritējiem. Eduardam IV. izdodas viņu

sakaut un viņš ziedo visus spēkus regulārās armijas organizēšanai, lai gūtu

paklausīgu ieroci cīņai pret Lankasteru draugiem un aristokrātiju. Nāk

modē šaujamie ierošie un lielgabali palīdz ķēniņam graut dumpīgo feodāļu

pilis. Tad viņu ķer smags sitiens: labākais Eduarda karavadonis Varviks

pāriet ķēniņa ienaidnieku pusē, sazinās ar Lankasteriem un Ludvigu XI.

Arī Varvika brālis Montegī, ķēniņa Eduarda uzticības vīrs, piepēži pāriet

brāļa pusē un Eduards IV. ir spiests bēgt (1470. g.) uz Hollandi. Uzvarētāji

atbrīvo Indriķi VI. no Toveras pils, kurā to ieslodzījis Jorku dinastijas di-

binātājs, un nosēdina viņu no jauna tronī.

Eduards IV. drīz atgriežas atpakaļ, atkal savāc piekritējus, sajem In-
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driķi gūstā un svinīgi iejāj Londonā. Indriķi viņš liek atkal ieslodzīt fo-

veras pili un vecais ķēniņš drīz mirst cietumā. Varviks un Montegī krīt

kaujā; Jorkiem izdodas sajemt gūstā arī ķēniņieni Margrietu un nogali-
nāt viņas dēlu.

Aitu cirpšana.

Miniatūra kardināla Grimani breviārijā (sv. Marka bibliotēkā Venecijā.)

Lankasteru ģints ir iznīcināta. (Paliek vienīgi sieviešu līnijas atvase

Margrieta, ko apprecējis Velsas augstmanis Edmunds Tudors; Margrietai
ir dēls Indriķis, kas nes Ričmundas grāfa tituli).

Ķēniņš Eduards IV. visur redz sazvērniekus un iesloga cietumā savu

jaunāko brāli hercogu Klarensu; brīvībā paliek viņa otrs brālis, Glosteras
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hercogs Ričards, kuru ķēniņš priekš nāves (1483. g.) ieceļ par savu mazo dēlu

aizbildni.

Pie galma izveidojusies mazā ķēniņa (Eduarda V.) radinieku partija,
kas cenšas panākt viņa kronēšanu, lai varētu sagrābt valsts varu savās

rokās. Glosteras hercogs grib izjaukt Eduarda V. radinieku plānus un sa-

grābj savā varā pašu jauno ķēniņu, lai aizkavētu viņa kronēšanu. Cīņa dēļ

iespaida pie galma pārvēršas par cīņu troņa dēļ. Parlaments apstiprina
Glosteras hercogu protektora amatā. Hercogs iemet Eduardu V. līdz ar

viņa brāli Ričardu Toveras pils pagrabā un soda ar nāvi ķēniņa radinieku

partijas vadoņus. Pēc tam hercogs nomet masku un pretendē uz ķēniņa

troni, paziņodams, ka mirušais Eduards IV. neesot bijis Jorkas hercoga liku-

mīgais dēls un viņš, Ričards, esot vienīgais likumīgais troņa kandidāts. Her-

cogam paklausīgais parlaments atzīst Glosteru par troņa mantinieku un Viņš

paliek par ķēniņu Ričardu 111. Abi Eduarda IV. dēli mirst cietumā, bet

ķēniņam Ričardam nav lemts ilgs mūžs: Anglijā iebrūk Ričmondas Indriķis

Tudors, Lankasteru dinastijas sieviešu līnijas atvase. 1485. g. pie Bosvor-

tas notiek kauja, kurā Ričarda kara pulki sāk pāriet Tudora pusē. Ričards

cīnās ar izmisuma varonību; ķēniņa kroni galvā viņš metas cīņas mutulī

un mirst ar zobenu rokā. Uzvarētāji pēc kaujas atrod kroni un uzliek to

galvā Indriķim Tudorani, kas būdams Lankasteru radinieks, izlīgst arī ar

Jorku ģinti, apsolīdamies jemt par sievu princesi Elizabeti, Jorku dinasti-

jas mantinieci.

Indriķis VIL (1485.—1509.) mēģina meklēt sev atbalstu pie pilsētām un

brīvzemniekiem. Daudzas augstmaņu ģintis ir gājušas bojā niknajos karos

un viņu iespaids sāk mazināties. Indriķis mēģina savaldīt magnātus ar veco

likumu, kas aizliedz baroniem turēt kara kalpus (likumu neievērotājus mē-

ģina labot milzīgiem naudas sodiem).

Anglijā XV. g. s. beigās norisinās tas process, kuru Francija pārdzīvo

valdot Ludvigam XI. un tā pēcnācējiem: lēņu valsts pārveidojas par cen-

trālizētu ķēniņa valsti. Tikai Francijā šis process norisinās vēl straujākā

gaitā, jo te ir stiprāki vasaļi, kas spēj izrādīt sīvāku pretošanos un kā mir-

stošās feodālās iekārtas aizstāvji un sargi ir pierakstījuši savus vārdus

vēsturē.

Indriķa laikā dzimst Anglijas rūpniecība; angļi sāk paši pārstrādāt

audumos vilnu, kas līdz šim gājusi kā eksportprece uz f landriju. Sāk uz-

plaukt arī lauksaimniecība, vairojas iedzīvotāju skaits, kas sasniedz jau

trīs miljonus. Londonā ir 150.000 iedzīvotāju un viņas pārstāvjiem parla-

mentā ir liels svars. — levērojami paplašinās uz ganību rēķina aramzemes

platība; no jauna sāk apstrādāt tīrumus, kas pēc lielās mēra epi-

dēmijas atstāti atmatā un, pārvērsti par aitu ganībām. — Visā Anglijā vē-

rojams straujš materiālās labklājības un garīgās dzīves uzplaukums.
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XI. Habsburgi un Luksemburgi.

No 1254.—1273. g. Vācijā faktiski nav nekādas varas, un zeme atrodas

pilnīgas anarchijas stāvoklī. Plēsties kārie feodāļi izlieto izdevību, lai iz-

rēķinātos ar ienaidniekiem, vai iedzīvotos uz kaimiņu rēķina.

Šai laikā, kad Vācijā trūkst vienojošas varas, austrumos sāk veidoties

jauna varena lielvalsts; tā ir Čechija, kuras robežas stiepjas no Polijas līdz

Adrijas jūrai, un kuru sagrauj Rūdolfs Habsburgs, lai sāktu celt uz Otokara

lielvalsts drupām savas ģints varenību.

Čechijas ķēniņš Otokars DL, kas mantojis Babenbergu zemes Austrijā,

iekarojis Karintiju, Kraiiiu un daļu Ungārijas un dabūjis zem sava iespaida

Bavāriju, ir guvis visus šos panākumus tai laikā, kad Vācijā nav varas, kas

varētu viņam ceļā stāt. Viņš tiecas kļūt par Vācijas ķēniņu, ir guvis firstu

starpā draugus, bet taisni viņa varenība stāv šiem plāniem ceļā: Vācijas

firsti turās pie principa, ka nav labi vēlēt par ķēniņu stipru kollēgu, jo tas

var vēlāk apdraudēt viņus pašus. No diviem kandidātiem viņi parasti mēdz

izvēlēties vājāko, un tā tas notiek arī šoreiz: par Vācijas ķēniņu firsti ievēl

nevis Otokaru 11., bet Habsburgas Rūdolfu, nabadzīgu grāfu, kam dažas mui-

žas tag. Šveicē un Elzasā.

Čechijas ķēniņš pēc Habsburga ievēlēšanas jūtas aizvainots un negrib

atzīt Rūdolfu par savu lēņu kungu. — Sadursme ir neizbēgama, to zina arī

Rūdolfs, kas pagaidām izvairās no cīņas, lūkodams nodrošināt sev aizmuguri.

Viņš dabon savā pusē pāvestu, atsacīdamies no visām Hohenštaufenu pre-

tenzijām Itālijā un dod sv. krēslam vēl citas koncesijas, kuras padara pāvestu

par Habsburga labvēli. Rūdolfs apsolās klausīt pāvestam un atsakās no pē-

dējām laicīgās investitūras atliekām, kādas līdz tam vismaz nomināli bauda

Vācijas ķēniņi. — Nodrošinājis sev baznīcas simpātijas, Rūdolfs sūta Oto-

karam ultimātumu un prasa atdot Austrijas zemes, kuras tas gan precību

ceļā, gan ieročiem ir dabūjis savā varā. Ultimātumam seko tikpat lepna

atbilde: Rūdolfs varot spārdīties pa savu Vāciju, cik viņam patīkot, — bet

Otokara zemēs viņam neesot ko pavēlēt. — Rūdolfs izsludina Otokaru par

valsts ienaidnieku un sauc vācu firstus pie ieročiem.

Rūdolfam izdodas dabūt Otokara draugus Vācijā vienu pec otra savā

pusē. Viņa aģenti sakūda pret Otokaru arī Austrijas un štīrijas vācu bru-

ņiniekus, kuriem nepatīk čechu virskundzība. Arī Karintijas augstmaņi

pāriet Rūdolfa pusē, jo Otokars, tiekdamies sakausēt jauniegūtās provinces

ar čechu zemēm vienā valstī, apspiež šo provinču patstāvību.

Rūdolfs vāc Reinzemē karaspēku. Otokars domā, ka uzbrukums vēr-

sīsies pirmā kārtā pret Bohēmiju. Karinfija un Krama krīt Rūdolfa sa-

biedroto grāfu rokās jau pašā kara sākumā. 1276. g. rudenī pats Rūdolfs
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ielaužas Austrijā un dodas uz Vīni. Otokars no Bolīēmijas puses steidzas

tam preti ar saviem bruņiniekiem. Vīne atsit Rūdolfa karaspēka uzbruku-

mus, bet Otokara pretinieku skaits vairojas; pret viņu taisās doties karā

arī ungāri un pašā Čechijā organizējas tam naidīgu augstmaņu konfede-

rācija. — Nejuzdamies vairs drošs paša zemē, Otokars nolemj pagaidām pa-

doties. Viņš atsakās no Austrijas. Štīrijas, Karintijas (Horutānijas) un Krai-

nas, un Rūdolfs atzīst viņu par savu Čechijas un Morāvijas vasaļu. Rūdolfs

piedevām vēl uzspiež savu meitu Otokaram
par vedeklu un izlieto jauniegū-

tās zemes savas ģints stiprināšanai.
Pa to laiku Otokars vāc spēkus jaunai cīņai un viņam izdodas dabūt

savā pusē nevien Brandenburgas markgrāfu un Silezijas hercogus, bet ari

daudzus Austrijas augstmaņus, kuriem Habsburgu jūgs palicis tikpat pretīgs

kā vēl nesen Čechijas virskundzība.

1268. g. Otokars uzsāk karu un gūst zināmus panākumus. Rūdolfs uz

ātru roku savāc savus piekritējus un dodas pretim Čechijas ķēniņam. Abas

armijas sastopas t. s. Morāviešu laukā (pie Dirnkrutas). Kaujas priekšva-

karā Habsburgam pienāk palīgspēki — ungāri un Alpu slavu zemju bruņi-
nieki. Sākas kaujas; uzvara sākumā sveras čechu pusē, kuriem izdodas

pārraut habsburgiešu rindas. Šai laikā vācu rezerves brūk čechiem flajftgā

un Otokara kara pulki viens pēc otra sāk atstāt cīņas lauku; Otokars dod

ziņu rezervei, bet izrādās, ka rezerves pulki, turēdami kauju par zaudētu,

ir devušies projām. Ķēniņš izmisis metas cīņā, gūst daudzas rētas un krīt ie-

vainots savu ienaidnieku rokās, kuri to nogalina.

Šai uzvarai ir loti lielas sekas Eiropas vēsturē: Čechijai ir nogriezta

izeja uz jūru m no lielvalsts, kas tiecas apvienot zem sevis rietumu un Alpu

slāvus, viņa ir atkal padarīta par 2. šķiras valsti. Austrijā un Alpu zemēs

nostiprinās Habsburgi.

Čechiju Rūdolfs atstāj mazajam kritušā pretinieka dēlam Vacslavam, uz-

spiezdams tam par sievu savu meitu un tādā kārtā, kā jau gādīgs ģimenes

tēvs, nodrošinādams viņai ķēniņienes godu. Morāviju Rūdolfs patur pats sev.

Nostiprinājis jaunos ieguvumus austrumos, viņš dodas uz rietumiem un at-

balstīdamies uz pilsētām, sāk pārmācīt bruņiniekus, kas izvēlējušies laupī-

šanu par profesiju. (Sevišķi daudz tādu dižciltīgu bandītu ir Reinas un

Augš-Donavas baseinos, kuriem cauri iet tā laika svarīgākie tirdzniecības

ceļL)

Ar pāvestu Rūdolfs joprojām izvairās saķildoties un atsakās tam par

labu no savām pretenzijām uz Romanju, ko pāvests steidzas pievienot baz-

nīcas valstij. Ar tā paša pāvesta (Nikolaja 111.) starpniecību Rūdolfs izpre-

cina savu otro meitu Sicilijas ķēniņa dēla dēlam, kuram atdod tiesības

uz Provansu, — agrākās Arelatas ķēniņvalsts atliekām. — Kā redzam, Rū-

dolfs ir bijis veikls nevien kara un diplomātijas, bet arī bērnu izprecināša-

nas lietās, un šai ziņā viņam ir tuvu rada arī vēlākie Habsburgi. —

Pašā Vācijā Rūdolfam neizdodas tik ātri nostiprināt savu autoritāti,

kā tas būtu viņam vēlams, un pret viņu sāk celties kājās opozīcija. Parādās

avantūristi, kas uzdodas par tautā populārās Hohenštaufenu dinastijas pēc-

nācējiem. Ķelnes tuvumā uzklīst kāds svešinieks, kas sakās esot ķeizars

Frīdrichs 11., gūst daudz piekritēju un uzaicina Rūdolfu atzīt viņu par savu

lēņu kungu. Viltus Frīdrichs krīt vēlāk Rūdolfa rokās, kurš liek to dzīvu

sadedzināt. Tai pašā laikā saceļas Elzasas pilsētas un Virtembergas grāfs
Eberhards. Dumpju apspiešanas saista Rūdolfam rokas uz ilgāku laiku un

viņam neizdodas reālizēt plānu par gājienu uz Romu un kronēšanos ar
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ķeizaru kroni. No šī gājiena Rūdolfam jāatsakās, bet tā vietā viņš gūst
zināmus panākumus rietumos, piespiezdams Burgundijas grāfu, ko atbalsta

Francijas ķēniņš, no jauna atzīt Vācijas virskundzību. — Uzvaras un panā-

kumi dara savu, un Rūdolfs beidzot sāk just, ka viņam sāk zem kājām vei-

doties ciešs pamats. Viņš no jauna
rīko ekspedīcijas pret laupītāju bru-

ņiniekiem un vienā pašā gājienā pret

tiem noposta 66 bandītu pilis. Ungārijā

taisās izbeigties Arpadu dinastija, un

Rūdolfa galvā tūliņ dzimst plāni ieda-

būt dēlu Albrechtu par Ungārijas ķē-

niņu. Te viņam neveicas, jo pāvests

protežē Anžū dinastiju un draud Rū-

dolfam ar baznīcas lāstiem. Neveicas

Rūdolfam arī ar mēģinājumu piedabūt

firstus, lai viņam vēl dzīvam esot ie-

vēlētu tā dēlu Albrechtu par nākamo

Vācijas ķēniņu.
Veiklais dēlu un meitu precinā-

tājs, kas paguvis no nabadzīga Šveices

grāfa tikt par tā laika Eiropas lielākās

valsts valdinieku un iegūt savai ģi-

menei plašas zemes, mirst 1291. g. Pēc

viņa nāves sākas vairākus mēnešus

ilgs juku laiks, kurā Habsburgu par-

tija visiem līdzekļiem cenšas panākt

hercoga Albrcchta ievēlēšanu. Bet arī

šoreiz vācu firsti ir konsekventi un

vairās no stipra kollēgas celšanas Vā-

cijas ķēniņa godā. Viņi ievēl par ķē-

niņu Nasavas grāfu Ādolfu (1292—

1298). — Albrechts nespēj aizkavēt na-

savieša ievēlēšanu, jo ir iestidzis grū-
tā karā ar Ungāriju un paša Štīrijas

bruņiniekiem. Kad hercogs beidzot

var doties uz Vāciju, ir jau par vēlu:

Ādolfs paspējis kronēties par ķēniņu

uu viņa konkurrents spiests pagaidām

padoties.

Ādolfs visiem spēkiem cenšas no-

stiprināt savas pozicijas; viņš pilnu

roku izdala vēl palikušos valsts pie-

derumus lielajiem vasaļiem, lai gūtu

viņu draudzību; reizē viņš lūko atbal-

stīties uz pilsētām, bet pilsētas prasa

likvidēt daudzās muitas stacijas, ko ie-

rīkojuši uz tirdzniecības ceļiem sev par
labu lielie feodāļi. Sēdēšana uz diviem

krēsliem nav iespējama un Ādolfs

Rudolfs I. Habsburgs.

(Kapa ahmeņa skulptūra Špeieraskatēdrālē.)

pāriet pilsētu pusē, gūdams sev par ienaidniekiem varenos Reinas archi-

bīskapus. Neizdodas arī ķēniņa plāni staigāt Rūdolfa pēdās un gūt sev par

īpašumiem zemes, kurās izbeigušās viņa valdinieku dinastijas. — Ādolfa plā-
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aus visu laiku bremzē briesmas no varenā Habsburga puses; tas cenšas iz-

jaukt visus viņa nodomus un neapnicis domā, kā varētu gāzt Ādolfu no troņa

un pats nostiprināties Vācijas tronī. Viņš dabon savā pusē Saksijas, Brandēn-

burgas un Maincas kūrfirstus un tie viņu atklāti uzaicina celties cīņai pret
ķēniņu. Ari pāvests nostājas Habsburga pusē. Ādolfs redz, ka karš nav

novēršams un savācis savējos iet pretim Albrecbta armijai. Pa to laiku

kūrfirsti sanāk Maincā un pasludina Ādolfu par atceltu no troņa, vainodami

viņu visos nāves grēkos, kādus vien ir bijis iespējams sagudrot. Galvenais

Ādolfa „grēks" tomēr ir viņa muitas politika, kas nāk par labu pilsētām, bet

sāpigj skar firstu (to starpā arī kūrfirstu — ķēniņu cēlāju un ateēlāju) maku

intereses.

1298. g. pie Gellheimas notiek kauja, kurā austrieši gūst uzvaru. Iz-

misušais ķēniņš metas kaujā, meklēdams Albrechtu un cerēdams to nogalināt,
bet Habsburga pavadoņi nonāvē viņu pašu.

Par ķēniņu tagad ievel Albrechtu I. (1298—1308), kas jau pirms vēlē-

šanām nodrošina uzpirkšanas ceļā sev kūrfirstu balsis.

Albrechtam, kas mēģina palielināt Habsburgu piederumus, šai ziņā

nav laimes: viņš mēģina nostiprināties Tīringijā, Hollandē un Čechijā, bet

visur tam aizsteidzas priekšā citi. Beidzot arī pret viņu noorganizējas kūr-

firstu sazvērestība. Izceļas karš, kurā Habsburgam tomēr izdodas noturē-

ties Vācijas valdinieka amatā.

Mantkārigs, kā visi Habsburgi, Albrechts krīt par upuri savai mantkārī-

baivviņš mēģina paturēt sev un dēliem sava brāļa dēla zemes. Princis vairā-

kas reizes prasa atdot tēva mantojumu, bet Albrechts izvairās to darīt. Sanikno-

tais brāļa dēls ar saviem draugiem uzbrūk ķēniņam uu to nogalina.

Par ķēniņu tagad ievēl Lukscmburgas (Licelburgas) grāfu Indriķi

(1308—1313). Jaunais valdinieks mēģina atjaunot vecās vācu pretenzijas uz

Itāliju, kurp to aicina arī gibellini un arī Dante, kas cer, ka no ziemeļiem

nāks juku plosītai dzimtenei pestīšana. — Ar mazu karaspēku Indriķis VII.

dodas pāri Alpiem un mēģina nostiprināties Lombardijā, lai pēc tam varētu

doties uz Romu. Dante viņu aicina uz Toskanu, jo Florence, nevis Roma

esot Itālijas sirds. Nevarēdams tikt galā ar lombardiešiem, ķēniņš pa jūras

ceļu aizsniedz Toskanu un no turienes dodas uz Romu, kur 1312. g. kro-

nējas par ķeizaru. Atbalstīdamies uz Romas gibelliniem, un sabiedrojies ar

Sicilijas ķēniņu Fridriķi, Indriķis IV. cer noveikt savu galveno pretinieku

Itālijā, Neapoles ķēniņu Robertu, kas tagad ir nokļuvis starp divām ugunīm.

Atkal atkārtojas senā aina: pāvests nevienam negrib ļaut valdīt pār visu

Itāliju un nostājas Neapoles ķēniņa pusē.

Indriķis mēģina sturmēt Florenci, bet ir spiests atkāpties uz Pīzu un

Toskanā atkal jem virsroku gvelfu partija: Roma ar pāvesta ziņu atver Ro-

bertam vārtus un Indriķa panākumi ir vējā. Viņš mirst šai kara gājienā.

Atkal atjaunojas andele ap Vācijas troni; cīnās divas partijas, luksem-

burgieši un Habsburgu piekritēji. Luksemburgieši savienojas ar Bavārijas

Vitelsbachiem un noskārzdami, ka viņu pašu kandidātam, Čechijas ķēniņam

Jānim ir mazas izredzes, izbīda Augš-Bavārijas hercoga Ludviga kandidātūru.

Vēlēšanu cīņa beidzas ar to, ka ievēl reizē veselus divus, hercogu Ludvigu

un Austrijas hercogu Frīdrichu; abiem strīdus jāizcīna ieročiem. Kara lai-

me svārstās ilgāku laiku, līdz beidzot 1322. g. kaujā pie Mīldorfas virsroku

gūst Ludvigs un sajem savu konkurrentu Frīdrichu gūstā. (Kauja pieder

pie asiņainākām Vācijas vēsturē un par viņu ir uzglabājušās daudzas le-
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ģendas. Pats Ludvigs iekļuvis nāves briesmās, no kurām viņu glābusi Min-

chenes maiznieku rota.)

Ludvigs tura Frīdrichu vairākus gadus gūstā, kaut gan gūstekņa brālis

hercogs Leopolds visiem spēkiem pūlas to atsvabināt. (Kāds vientiesīgs chro-

nists stāsta, ka Leopolds lūkojis izpestīt brāli ar velna palīdzību; pie her-

coga ieradies burvju mākslinieks, solījies pret labu samaksu atsaukt velnu

uu likt tam atnest Frīdrichu no cietuma pa gaisu uz hercoga pili. Burvis

izsaucis velnu, kas parādījies svētceļotāja tērpā un pēc piekodinājuma —

nenodarīt Frīdricham neko ļaunu, tūliņ aizsteidzies uz cietoksni, kurā atra-

dies gūsteknis un tam pavēlējis: „Kāp man mugurā, es tevi aiznesīšu pie
brāļa". —

Frīdricbs vaicājis, kas viņš esot, bet velns atbildējis: «Nevaicā, jo
tas tev nav jāzin. Ja gribi tikt brīvībā, tad dari, kā es teicu". — Frīdrichu

pārņēmušas bailes, viņš pārmetis krustu un velns pazudis.).
Habsburgu un viņu pretinieku cīņā iejaucas pāvests, kam metas bailes,

ka Ludvigs var palikt pārāk stiprs un sagādāt apustuļu vietniekam raizes

Kauja pie Mīldorfas.

(XIV. g. s. miniatūra Kasetes bibliotēkā )

Itālijā. Viņš aicina Ludvigu savas tiesas priekšā, kura izlemšot, vai tas esot

cienīgs būt par ķēniņu vai nē. Ludvigs atsakās to darīt un aizrāda, ka esot

likumīgi ievēlēts. Ķēniņa pusē nostājas arī franciskāņu ordeņa kreisais

spārns, kas apgalvodams, ka mūku ordenim nedrīkst būt īpašuma, sanācis

konfliktā ar pāvestu. Pāvests atbalstās uz dominikāņiem un sāk vajāt mino-

ritus kā ķecerus. Ludvigs jem vajātos savā apsardzībā un minoriti kļūst

par sirdīgiem ķēniņa aizstāvjiem. Ar viņu palīdzību ķēniņš spītē pāvestam

arī pēc tam, kad ir apkrauts baznīcas lāstiem un viņa zemei uzlikts inter-

dikts.

1324. g. pāvests (Jānis XXII.) pasludina ķēniņu par atceltu no amata un

atsvabina viņa pavalstniekus no uzticības zvērasta.

Ludvigam sāk Vācijā zust zeme zem kājām: viņš ir sanaidojies ar Luk-

semburgu partijas vadoni ķēniņu Hāni, pajemdams sev Brandenburgu, uz

kuru pretendē arī Čechijas valdinieks. Ludvigu māc arī naudas trūkums un
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necerēdams tikt galā ar pretiniekiem, viņš mēģina izlīgt ar Frīdricha; abi

vienojas: „i\ics, Ludvigs un Frīdrichs, no Dieva žēlastības Romas ķēniņi, pa-

sludinām visiem, ka mēs tā Kunga vārdā un viņa svētajiem par slavu, Romas

baznīcai par godu un Romas valstij par svētību, pēc gudru vīru padoma,

esam vienojušies un sabiedrojušies uz visiem laikiem, un nolēmuši valdīt

Romas valsti abi kopā, itkā mēs būtu viens; neviens no mums nemēģinās būt

labāks par otru, nevienam nedrīkst piederēt vairāk kā otram, un visu mēs

darīsim kopā". — Abi nolemj turēties „kā brāļi", viens otram palīdzēt un

dalīt priekus un bēdas. Līgumam tomēr nav ilgais mūžs: kūrfirsti viņu ne-

apstiprina un paziņo, kā Vācijā varot būt tikai viens ķēniņš. Līgums izjūk

un atkal sākas cīņas; Ludvigs paziņo 1326. g., ka viņš esot ar mieru atteik-

ties Frīdricham par labu no Romas valsts, ja pāvests apstiprināšot viņa pre-

tinieku ķēniņa amatā. Pāvests izvairās to darīt, jo ir atkarīgs no trešā kan-

didāta, Francijas ķēniņa. Ludvigam aust jauna cerība; viņš sāk prātot par

gājienu uz Romu, kurp to aicina gibellini. 1327. g. viņš sasauc valsts dienu

Trientā, kur atbalstīdamies uz minoritiem, pasludina Jāni XXII. par ķeceri

un krāpnieku. Savācis karaspēku, Ludvigs iet uz Milānu. Visās Itālijas

malās gibellini ķeras pie ieročiem. Romieši padzen pāvesta ierēdņus, ievēl

to vietā gibellinus un sūta pie Ludviga sūtņus, kas aicina viņu doties uz

Romu un sajemt ķeizara kroni no tautas rokām. Ludvigs dodas turpu:

1328. g. gibelliniem draudzīgs bīskaps viņu svaida par ķeizaru; Romas pār-

stāvji uzliek viņam galvā kroni, pasniedz skēptru un pasludina tautai, ka

Ludvigs esot ķeizars un pasaules valdinieks.

Eāvests no jauna nolād Ludvigu un aicina Vācijas augstmaņus vēlēt tā

vietā Francijas ķēniņu. Dala augstmaņu tomēr turās Ludviga pusē un jau-

nais ķeizars sper soļus pāvesta atcelšanai. Jāni XXII. izsludina par ķeceri,

necienīgu sēdēt apustuļu vietnieka krēslā un svinīgi sadedzina salmu kūli,

tērptu pāvesta mantijā. Par pāvestu ievel ķeizaram draudzīgo minoritu

ordeņa brāli. Bet tūliņ sākas arī Ludviga slavas riets. Ķeizars sanaidojas

ar Romas augstmaņiem, viņa kareivji ar Romas tautu, un nodokļi, kurus tas

spiests iekasēt, lai spētu uzturēt armiju, rada kurnētājus visās Itālijas ma-

lās. Ķeizars ir spiests atstāt Romu un dodas uz ziemeļiem. Itālijas pilsētas

atsakās maksāt subsidijas un ķeizara karaspēks, nesajēmis algu, sāk dum-

poties. Sadumpojas arī Milāna, kuru ķeizars velti izmēģinās iejemt un bei-

dzot ir spiests doties atpakaļ uz Vāciju. Viņa sāncensis Frīdrichs pa to laiku

jau ir miris un Ludvigs izlīgst ar Habsburgiem. Tie savukārt slēdz ar viņu

draudzības līgumu, solās pierunāt pāvestu Jāni XXII. atcelt tam uzliktos

baznīcas lāstus un atzīt viņu par ķeizaru. Vilies Itālijas gibellinos, Ludvigs

tagad mēģina visiem līdzekļiem panākt izlīgšanu ar pāvestu.

Ludviga valdīšanas pēdējie desmit gadi paiet mēģinājumos panākt šo

piedošanu. Valdinieku ir pārjēmis savāds mistisks noskaņojums, un viņš pats

sāk šaubīties, vai tiešām bez pāvesta piekrišanas viņam ir tiesības sēdēt Vā-

cijas tronī. Viņš sāk domāt par atkāpšanos, bet minoriti prot viņu pārlieci-

nāt un ķeizara pusē nostājas arī pilsētas. Firsti pa to laiku sāk no tiesas

gudrot par Ludviga atcelšanu un piespiež to piejemt par palīgu Čechijas

ķēniņa dēlu Kārli (vēlāko ķeizaru Kārli IV.). — „Palīgs" līdz ar savu tēvu

Jāni stāja sakaros ar pāvestu, apmeklē to Avinjonā un ievada ar viņu sle-

penas sarunas par prinča Kārļa celšanu Vācijas ķēniņa godā. Abi luksem-

burgi panāk ar pāvestu vienošanos, un pāvests met ķeizaram no jauna virsū

baznīcas lāstus: „Mēs lūdzam Debesu valdītāju", saka Klements VI. savā

bullā, „lai viņš pārvērstu minētāLudviga trakošanu kaunā, satriektu pīšļos viņa
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augstprātību, salauztu viņa spēku un to nevarīgu nodotu viņa naidnieku un

vajātāju rokās. Lai viņš krīt savu pretinieku slazdos, viņa ieiešana un iz-

iešana ir nolādēta, lai tas Kungs sit viņu ar ārprātu, aklību, un debesis lai

viņu izdeldē saviem zibeņiem! Lai viņu sadedzina šai un viņā pasaulē Dieva

dusmas un svēto apustuļu Pētera un Pāvila lāsti, jo viņš ir apspiedis svēto

baznīcu!' Lai visa zeme saceļas pret viņu. lai atveras bezdibens un aprij viņu

dzīvu! Viņa ģints lai izbeidzas ar viņa dienu skaitu, viņa piemiņa lai izzūd

no ļaužu atmiņas! Visi elementi lai ir pret viņu, viņa nams lai paliek tukšs!

Lai top atjemts viņa bērniem to mantojums, un lai tie dabon galu no ienaid-

nieku rokas sava tēva acu priekšā!"

Šo pāvesta lāstu straumi, kas gāžas pār ķeizara galvu, ir pasprūdījis

vaļā Kārlis Luksemburgs, kas nosolījies atcelt visus baznīcai naidīgos Ludviga

rīkojumus un padzīt no vietām Ludviga ieceltos bīskapus. — Viņš solās ne-

kad nepretendēt uz zemēm, ko pāvests uzskata par apustuļu krēsla piede-

rumu, nosolās doties uz Itāliju tikai tad. ja pāvests to būs apstiprinājis Vā-

cijas ķēniņa amatā. Jaunais Luksemburgs tikpat svēti apsolās piekodināt

saviem pārstāvjiem Lombardijā un Toskanā visiem līdzekļiem atbalstīt

pāvestu un sargāt viņa zemju neaizskaramību; tāpat viņš apjemas atstāt

Romu tūlīt pēc kronēšanas, un bez pāvesta atļaujas nerādīties nevienā no

baznīcas valsts pilsētām.

Dabūjis šīs garantijas, Klements VI. raksta Vācijas kūrfirstiem, ka

pats cienīgākais kandidāts Vācijas ķēniņa amatam viņam šķietot Kārlis Luk-

semburgs, kas esot „rotāts visiem valdinieku tikumiem".

1346. g. kūrfirsti ievēl Kārli par Vācijas ķēniņu. — Viņam nākas iz-

cīnīt dažu labu kauju pret Ludviga piekritējiem. Kārli atsvabina no viņa

ienaidnieka tā nāve (1347. g.).

Kārļa VI. (1347—1378) ievēlēšana un Ludviga nāve tomēr vēl galīgi

nenostiprina Vācijas tronī jauno dinastiju. Kārlis mēģina nodrošināt savas

pozicijas, sabrāļodamies ar Habsburgiem un visur meklē sev piekritējus.

Vitelsbachus viņš lūko vājināt atbalstīdams kādu avantūristu, kas uzdodas

par Brandenburgas markgrāfu Askaniju cilts pēdējo atvasi, Valdemāru.

(Šis avantūrists pēc dažu chronistu nostāstiem esot bijis vienkāršs dzir-

navnieks, bet pratis teicami spēlēt savu lomu.) Vitelsbachu pretinieki ar

Kārli priekšgalā atzīst avantūristu par likumīgu Brandenburgas valdinieku

un palīdz tam nostiprināties zemē, buru iejēmuši Vitelsbachi. Kārlis sev

kā honorāru izkaulē no avantūrista Lauzicu. Vitelsbachi atbild ar jauna

pretķēniņa uzstādīšanu; tas ir Švarcburgas grāfs Ginters, kas vēlāk pret zi-

nāmu naudas summu atsakās Kārlim par labu no visām pretenzijām.

Nāk briesmīgais mēra gads, kura iestāšanos pēc chronistu nostāstiem

esot vēstījusi zemes trīce un komētas un citas baisīgas zīmes zemes virsū un

pie debesīm.
— Cilvēki birst kapos kā lapas, un meklējot šīs debesu sodības

vaininiekus, visi vienojas, ka mēra izplatītāji ir jūdi. (Šī leģenda, kas toreiz

apstaigā visu Eiropu, ir ticības fanātisma radīta, bet žīdu grautiņiem, kas

toreiz notiek visās malās, ir arī saimnieciskas dabas motīvi: augstiem un

zemiem skauž, ka jūdi, kuru rokās atrodas toreizējās banku un kfedita lie-

tas, rauš sev milzīgus kapitālus; parādos kritušie tura šo brīdi par izde-

vīgu, lai atsvabinātos no kreditoriem un iznīcinātu viņu parādu grāmatas.

Sevišķi tas sakāms par augstmaņiem, kas gandrīz visi bija jūdu baņķieru

parādnieki. Pūli savukārt vilina laupījums, ko tas cer gūt jūdu namos un

veikalos. Jūdu vajāšanas šai laikā ir tik lielas, ka no viņiem paliek tukšas ve-

selas provinces; pūlis jūdus pa lielākai daļai sadedzina dzīvus; ir bijuši
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gadījumi, kur kristīgie aizdedzina jūdu kvartālus no visām pusēm un sit
zemē nelaimīgos, kas mēģina glābties no liesmu nāves; izmisumā dzītie jūdi
necerēdami glābties, bieži ieslēdzas savos namos un paši sadedzinās. — Rak-

sturīgs ir kāda jūdu grautiņa apraksts Strasburgā, pūlis te sadzen visus

pilsētas jūdus viņu kapsētā un tur sadedzina, vecus un jaunus, sievas un

bērnus. Viss notiek pašvaldības orgānu acu priekšā un pat zem viņu kon-

troles. Pie jūdiem atrastās parādu un ķīlu zīmes atdod atpakaļ parādnie-
kiem; jūdu naudu konfiscē rāte un izdala amatniekiem. Chronists aprak-
stīdams šo grautiņu, ko strasburgieši izveduši ar īsti vācisku punktīgumu,
saka: „Jūdus nogalināja viņu naudas dēj; ja viņi būtu bijuši nabagi un

augstmaņi nebūtu tiem parādā milzīgas summas, nevienam nebūtu nācis

prātā tos sadedzināt."

1348. g. Kārlis IV. dibina Prāgā universitāti, kurā saplūst jaunekli no

visām malām. Itāļu rakstnieks Petrarka, kuram pie šīs augstskolas dibi-

nāšanas arī ir lieli nopelni (ķēniņš ar viņu iepazinies uzturēdamies pie pā-
vesta galma Avinjonā), un kurš ir palīdzējis izstrādāt universitātes statū-

tus, ir gibellins, un mudina Kārli doties pa vectēva pēdām uz Itāliju.
Lombardijā pa to laiku kļuvusi visvarena Viskonti ģints, kas apdraud

pašu Venēciju. Viskonti spaidītie lūdz Kārli IV. steigties palīgā un sola

tam lielas subsidijas. Kārlis 1354. g. dodas pāri Alpiem, sūtīdams papriekšu

pāvestam ziņu (kā solījies) un kroriējas Milānā par Itālijas ķēniņu. Pa to

laiku ir pienākusi arī ziņa, ka pāvestam nekas nav preti Kārļa gājienam
uz Romu un kā Luksemburgu kronēs pāvesta pilnvarots kardināls. — Itāli-

jas gājienā Kārlis visur uzstājas kā partiju samierinātājs un piespiež pil-

sētas viņam kā honorāru maksāt milzīgas subsidijas. Tūliņ pēc kronēšanas

viņš steidzas atstāt Romu. lai nemodinātu pāvestā aizdomas.

Atgriezies Vācijā, Kārlis 1356. g. sasauc Nirnbergā valsts dienu, kurā

publicē savu slaveno „zelta bullu", pirmo Vācijas valsts satversmi. — Bullā

nosacīta ķēniņa vēlēšanas kārtība: ķēniņa vēlētāji jeb kūrfirsti ir Maincas.

Tiīras un Ķelnes archibīskapi. Čechijas ķēniņš, Reinas pfalcgrāfs, Saksi jas

hercogs un Brandenburgas markgrāfs; trīs garīgie kūrfirsti reizē skaitās

par Vācijas, Burgundijas un Itālijas valšķu kancleriem. — Kūrfirstiem ķei-

zars piešķir viņu zemēs tiesības, kas līdz šim bijušas tikai ķēniņam: viņi var

kalt naudu, ierīkot kalnraktuves, turēt un izmantot jūdus (visi jūdi un viņu

manta līdz tam skaitījās par ķēniņa īpašumu). Kūrfirstu tiesas spriedumus

drīkst pārsūdzēt pie ķēniņa tikai ārkārtējos gadījumos. Ķēniņa vēlēšanām

jānotiek Frankfurtē, kur Maincas archibīskapam jāsaaicina visi kūrfirsti:

kronēšana notiek Achenā. Bulla nosaka, ka kūrfirstu zemes automātiski

manto viņu dēli. neprasīdami ķeizara apstiprinājumu. — Pilsētām ir aiz-

liegts slēgt savienības, ja to mērķis sniedzas plašāk par zemes miera sar-

gāšanu; tāpat pilsētām aizliegts uzjemt bēgļus, kas aizbēguši no viņu dzimt-

kungiem (ar šo rīkojumu ķeizars grib novērst chroniskās sadursmes starp

pilsētām no vienas un firstiem, bruņiniekiem, bīskapiem no otras puses:

ķildām par iemeslu bija tas, ka pilsētas labprāt mēdza uzjemt savos mūros

zemniekus, kas meklēja no saviem dīrātājiem patvērumu. — Bulla sank-

cionē arī dūres tiesības, un nosaka tikai, ka no „privātkara" pieteikšanas

līdz viņa sākumam jāpaiet mazākais trim dienām.

Kārlis ar šo bullu mēģina nodrošināt kūrfirstu balsis savam dēlam

\acslavam (Vencelim jeb Venceslavam, kā viņu dēvē vāci), jo bulla nostāda

kūrfirstus augstu pāri visiem pārējiem ķeizara vasaļiem Vācijā.
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1365. g. ķeizars apmeklē pāvestu Avinjonā un ievada ar to sarunas

par svētā tēva atgriešanos Romā, kas atsvabinātu kūriju no Francijas ie-

spaida. Pie tās pašas reizes viņš mēģina atjaunot Vācijas pretenzijas v/

Ronas baseina zemēm un kronējas Arlā par Arelatas ķēniņu. (Politisku seku

šim solim tomēr nav, jo šīs zemes jau sen ir faktiski šķirtas no sv. Romas

valsts un viņās valda franču dinastijas.)

1368. g. Kārlis otrreiz dodas uz Romu. kur pāvests, kas tikko pārcēlies

no Avinjonas uz svēto pilsētu, viņu sajem ar lielu podu. Ķeizaram dodoties

uz Vāciju, dodas atpakaļ uz Avinjonu arī pāvests, kas necer bez Kārla at-

balsta Romā noturēties.

1371. g. Kārlis pirkšanas ceļā iegūst Brandonburgu un pievieno to sa~

vām Čechijas zemēm. Sajēmis no pilsētām lielas naudas summas un apsti-

prinājis viņu privilēģijas, ķeizars steidz uzpirkt kūrfirstus, lai panāktu dēla

Vacslava ievēlēšanu par nākamo Vācijas ķēniņu. 1"76. g. tns arī notiek

(chronisti stāsta, ka šī ievēlēšana Izmaksājusi ķeizaram milzīgas summas).

Atbalstīdamies uz kūrfirstiem, ķeizars mūža galā sanāk konfliktā ar

Dienvid-Vācijas pilsētām, kura 5: turpina naidoties ar firstiem un bruņinie-

kiem. (Strasbnrgas chronists. aprakstīdams augstmaņu sirojumus pilsētas no-

vados, saka. ka Virtembergns grāfs Fberbards ar saviem jātniekiem viens

pats nodedzinājis 1500 ciemus: neesot saudzēti ne tīrumi, kuros virtemberģieši
nopļāvuši zobeniem vēl nenobriedušu labību, nedz augļu dārzi un vī-

na kalni.)

1377. g. pāvesta galms galīgi pārceļas no Avinjonas uz Romu un ķei-

zaram jālaiž darbā savas diplomāta spējas, lai aizkavētu Francijas ķēniņu

vest svēto tēvu atpakaļ Bābeles gūstā, vai pat celt Avinjonā citu pāvestu
Šai nolūkā ķeizars dodas uz Parīzi, kur ciemojas ilgāku laiku. Drīz pēc tam

ķēniņš mirst 1378. g. savā Prāgā, kuru tik loti mīlējis.

Kārlis TV. ir starp daudzajiem sv. Romas ķeizariem kā gudrais Odi-

sejs: viņš vienmēr zin. ko vēlas, un tānēc ir arī sasniedzis visvairāk, sevišķi

vēl tāpēc, ka viņš rēķinās tikai ar reālām lietām un nedzenas pēc nesasnic

dzamā. Viņš ir labs diplomāts un prot tā ierīkot, ka pat ienaidnieki kalr>o

viņa interesēm, paši tā nemanīdami.Diplomātisku cīņu viņš mīl vairāk nekā

ieroču šķindoņu, un nepaļaujas uz zobenu, kaut gan jaunības dienās ir

bijis dūšīgs kareivis. Pāvesta priekšā viņš ir pazemīgāks, nekā dažs labs

cits. bet galu galā pāvests kalpo viņam, nevis otrādi. (Vācu vēsturnieki šim

ķeizaram mēdz uzkraut pārmetumus, ka Čechija viņam bijusi daudz mīļāka

nekā Vācija. Bet tādi pat savas zemes tēvi un pārējo valsts zemju pa-

tēvi ir bijuši arī citi sv. Romas valsts ķeizari: tikai viņu zemēs ir domi

nējusi vācu mēle. nevis vācu nīsto slavu valoda. Tāpēc arī Kārlim IV. met

kapā līdzi pārmetumus, kurns piem. ir vēl vairāk pelnījuši, bet daudz retāk

dzirdējuši tie paši Habsburgi.)

Kārlim seko viņa vecākais dēls Vacslavs (1378—14001. dzērājs, me-

dību prieku un jautru meiču mīlētājs: viņš ir pilnīgs pretstats reālpolītiķim

tēvam un bruņnieciskajam vectēvam. Viņa laikā turpinās pilsētu kari ar

firstiem un bruņiniekiem, kas jau sākušies Kārla IV. laikā. Vacslavs ne-

liekas gar valsts lietām ne zinis, kaut gan firsti gaida no tā represijas pret

pilsētām. Attiecības starp pilsētām un firstiem ir tik asas, ka viņi nevar

piedot ķēniņam arī tā neitrālitāti un jau 1384. g. paceļas kūrfirstu starpā

balsis, ka jāmeklē cits valdinieks.

Reinzemes un Švābijas pilsētu savienības cīnās ilgus gadus ar Dmnvid

Vācijas firstiem, līdz 1389. ?r. abu* naidīgos lēģerus izdodas samierināt, pēc
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tam, kad jūdzēm tāļu Švābijā un Reinzemē nav vairs palicis neviena ciema

nedz mājas, un tirdzniecības ceļi, pa kuriem agrāk gandrīz nebeidzamā rin-

dā virzījušās smagi piekrautas karavānes, tagad ir aizauguši ar zāli.

(XIV. g. s. Rietum-Eiropas vēsturē vispār ir dēmokratijas cīņu laiks:

cunftes cīnās pret patriciešiem, iekarodamas līdzrunāšanas tiesības pilsētu

pārvaldīšanā: cunftes un patricieši kopīgi cīnās pret saviem kakla kun-

giem, firstiem vai bīskapiem, un cīņas starp pilsētu un firstu savienībām ir

tikai agrāko separāto cīņu turpinājums. — Francijā un Anglijā mēs redzam

ceļamies pret dzimtkungiem zemniekus; Parīze ilgāku laiku atrodas revolū-

cionāru rokās, kurus vada tirgotāju vecākais Etjens Marsels, un Ģentē de-

viņus gadus no vietas spītē Flandrijas grāfam aldaris Jēkabs Artavelda, līdz

viņu gāž otrs diktātora goda tīkotājs.)

Kūrfirsti sauc Vacslavu uz Vāciju, bet viņš nerādās un iecel savu brāli

Ungārijas ķēniņu Zigismundu par valsts vikāru, t. i. vicekēniņu. Zigismunds.
kas slepenībā cer uzmezties brālim par konkurrentu, grib gūt populāritāti

kara gājienā pret turkiem. Šis karagājiens beidzas pie Nikopoles (Bulgā-

rijā) 1396. g., kur janičari iznīcina krusta karotāju armiju un pats Zigis-

munds tikai ar mokām izglābjas.

Opozicija Vācijā vairojas. Beidzot kūrfirsti salasās kopā un 1400. g.

izsludina Vacslavu par atceltu. Par jauno Vācijas ķēniņu ievēl pfalcgrāfu

Ruprechtu (1400—1410). Viņa cēlāji ķēniņa godā ir tā kaimiņi, garīgie kūr-

firsti; pārējā Vācijā viņam ir mazs svars, jo vispār ar ķēniņa varu šai valstī

iet uz leju. — Ruprechts mēģina atjaunot zudušo Vācijas iespaidu Itālijā,

bet viņa rīcībā ir tik mazi spēki, ka milanieši sakauj tā karapulkus un ķē-

niņš ir spiests bēgt no Lombardijas uz Tiroli. Viņš cer atjaunot kapu, meklēt

sev sabiedrotos Venēcijā, Florencē un Romā, bet neviens nevēlas ar to biedro-

ties un ķēniņš nonāk tik tā]u, ka ir spiests ieķīlāt savus dārgumus, lai tik-

tu daudz maz ar godu projām no Itālijas. — Pamests un atstāts, viņš mirst

1410. g.

Par Ruprechta pēcnācēju ievēl Zigismundu; daļa vēlētāju nav mierā

ar šo dēkaini un vēl otru ķēniņu, Zigismunda brālēnu Jostu; tā kā Vacslavs

nav oficiāli atteicies no ķēniņa goda, Vācijai ir kādu laiku veseli trīs ķē-

niņi. Josts drīz mirst un Zigismunds izlīgst ar Vacslavu, solīdamies tam pa-

līdzēt tikt Romas ķeizara godā un nepretendēt uz Čechijas troni.

Abi brāļi ir pilnīgi pretstati: Vacslavs — tūļīgs žūpa, Zigismunds —

svaidīgs, dēkains, kas pirms kāpšanas Vācijas tronī jau ir paguvis pāris

reizes izplēsties ar brāli, tikt Ungārijas valdinieka godā, zaudēt kauju pie

Nikopoles un sanīsties Dalmacijas dēļ ar venēciešiem. — Viņa laiks priekš

sv. Romas valsts ir bagāts iekšējiem satricinājumiem, no kuriem pašus sva-

rīgākos, tiesību karus, mēs apskatīsim nodaļā par Čechiju.

Zigismunds mirst 1437. g. un līdz ar viņu izbeidzas T.uksemburgu

dinastija.
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XII. Baznīcas šķelšanās un

lielo koncilu laikmets.

XIV. g. s. Rietum-Eiropas tautas sāk raisīties vaļā no pāvesta aizbild-

niecības un rīkojas pašu mājās pēc apstākļiem un vajadzības, nevis pec pā-
vestu instrukcijām. Pāvestu sapņi par viņu kundzību visā pasaulē ir izsāp
ņoti un apustuļu vietnieki ar viņu godkārīgām pretenzijām ir spiesti atkāp-
ties uz visas līnijas. Pāvestu atkarība no Francijas, kūrijas un klēriķu mo-

rāliskais pagrimums — viss tas grauj pāvestu autoritāti arvienu vairāk un

pašas baznīcas uzticamāko kalpu — mūku aprindās sāk pacelties balsis par
baznīcas reformas nepieciešamību. Sevišķi drošu valodu sāk runāt dēmo

kratiskie franciskāņi; Kalabrijā abāts Joachims dc Santafiora ugunīgos rak-

stos aicina ticīgos uz garīgu revolūciju, pagrimušās baznīcas iznīcināšanu

un Jāņa parādīšanās grāmatā vēstītās ..Svētā gara valsts" nodibināšanu ze-

mes virsū. — Ļoti nopietna opozicija pāvestam veidojas Anglijā, kur dar-

bojas Jānis Viklifs; viņa mācekļi blakus reformām ticības lietās uzstāda arī

sociālas dabas prasības, cenzdamies reformēt reizē ar baznīcu arī sabiedrību

un revidēt mantas attiecības; tas sace] pret viklifiešiem jeb lollardiem kājās

Anglijas valdošās šķiras; sākas lollardu vajāšanas, kurās viss viņu

vairums iet bojā. — Tomēr opozicija pret Romas baznīcu paliek spēkā jo-

projām un ir pārjēmusi arī Anglijas valdošās aprindas, vēl vairāk tāpēc, ķa

Francija, Anglijas pretiniece 100 gadu karā, ir Avinjonas pāvesta aizbildne.
—

Kad atjaunojas pamiera pārtrauktais karš ar Franciju, Anglijā sāk pacel-

ties balsis, ka kara vešanai varētu gluži labi izmantot plašos baznīcu zemju

iejēmumus; vēl nesen tādu priekšlikumu jebkurā Eiropas valstī būtu uz-

skatījuši par lielāko ķecerību.

Vidus laikos sociālās cīņas motīvi parasti slēpjas zem reliģisku lo-

zungu maskas; to mēs redzam Anglijas un Francijas zemnieku revolūcijās

un pilsētu jukās un arī husitu kari ir tāds pats sociālas cīņas uzliesmojums,

kaut gan šos karus izkaro zem ticības reformas lozungiem.

Pašā Romas baznīcā un Avinjonas kūrijā ir sākusies dziļa iekšēja krizc.

Pāvestu varas pakāpeniskais sabrukums Itālijā mudina Urbānu V. 1368. g.

pārcelt savu rezidenci atpakaļ uz Romu; turienes apstākļi tomēr ir tādi. ka

pāvests drīz vien atzīst par teicamāku doties atpakaļ uz daudz drošāko

Avinjonu. Bet Urbāns ir jau rādījis ceļu, pa kuru jāiet viņa pēcnācējam

Gregoram XI., kas 1377. g. ierodas Romā un gadu vēlāk mirst zem Itālijas

debesīm. Tagad paceļas jautājums, vai kardinālu kollēģija ievēlēs dzimušu

itālieti, kas protams, paliks Romā, vai arī apustuļu vietnieka godā tiks fran-

ču partijas kandidāts, kas nekavēsies atgriezties Avinjonā. — Itāļi jem kol-
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lēģijā virsroku un ievēl par pāvestu Bari areliibiskapu, kas piejen. Ur-

bāna VI. vārdu. Pret viņu ceļas kājās franču kardināli, kurus atbalsta arī

ķēniņš Kārlis V. Kad Urbāns VI. sāk papildināt kardinālu kollēģija tikai

saviem tautiešiem, franču bīskapi un viņu kollēgas Neapolitānijā izvēl sev

citu pāvestu, Klementu VIL, cerēdami, ka tam izdosies nobīdīt savu sān-

censi pie malas. — Tas nenotiek un katoļu baznīcai tagad ir divi pāvesti, ši

šķelšanās atbalsojas visā Rietum-Eiropā. Klementa pusē nostājas Francija,

Neapole un Skotija; vēlāk viņām piebiedrojas arī Pirenēju valstis; Ur-

bāna VI. draugu lēģerī pāriet Vācija, Anglija un C entrālā un Ziemeļ-Italija.
Urbānieši uz laiku jem Neapolē virsroku un Klements, spiests atstāt Neapoli-

tēniju, pārceļas uz Avinjonu. Urbāns VI. mirst 1589. g.; viņa piekritēji jo-

projām neatzīst Klementu par pāvestu, un ceļ apustuļu vietnieka godā Bo-

nifāciju IX. Starp Avinjorlas un RoVnas kūrijām sākas nikna sacensība un

abas grimst arvienu dziļāk, tirgodamās vairumā un mazumā ar baznīcas ama-

tiem, grēku piedošanu un tamlīdzīgām lietām, šī šķelšanās vārīgi aizskar kri-

stīgās Eiropas labākos garus. Paceļas balsis, ka abiem pāvestiem reizē jāat-

sakās, lai varētu atkal ievēlēt vienkopēju virsganu; citi liek priekšā nodibi-

nāt šķīrējtiesu, kurai jāizlemj, kuram pāvestam jāatkāpjas un kuram jā

paliek. Beidzoi viss vairums sāk prasīt oikumeniskā (vispasaules) koncila

sasaukšanu; kristīgās draudzes pirmajos gadu simteņos šiem konciliem ir

liels svars: vēlāk, piejemoties spēkā Romas bīskapiem, pēdējie cenšas no-

bīdīt šo dēmokratisko institūtu sānis, bet tautas masās joprojām vēl ir dzīva

koncila ideja. Par koncila sasaukšanu sāk aģitēt Parīzes universitātes pro-

fesori un viņiem ticības jautājumos toreiz ir liels vārds, jo Parīzes univer-

sitātei ir labāka teoloģijas fakultāte visā Eiropā; franču profesorus sāk at-

balstīt tā laika publicisti. Paceļas balsis, ka nākamais koncils nevien at-

jaunošot baznīcas vienību, bet izvedīšot galā arī sengaidīto baznīcas iekšējo

reformu. Publicistu pusē sāk nostāties arī politiķi, piem. burgundiešu

vadoņi Francijā, kuri uzstāda Avinjonas pāvestam (Benediktam XIII.) ulti-

mātumu — vai nu atbalstīt kancila ideju, vai vākties projām no Francijas.
— Romas kardināli ir vēl stingrāki pret savu pāvestu (Gregoru XII). un iz-

sludina viņu par atceltu no amata, jo tas netur sava pontifikāta sākumā

doto vārdu — sasaukt koncilu. Abas — Avinjonas un Romas kardinālu kol-

lēģijas vienojas noturēt oikumenisko koncilu Pīzā. Tas sanāk 1409. g.: viņā

piedalās blakus garīdzniekiem arī daudzu laicīgo valdinieku pārstāvji, bet

koncils padara šķelšanās lietu vēl ļaunāku: Baznīcas reformu viņš atstāj

jaunam koncilam, kuram jāsanāk pēc trim gadiem un aprobežojas ar patrei-

zējo pāvestu atcelšanu. Viņu vietā kardināli ievēl Milānas archibiskapu, kas

piejem Aleksandra V. vārdu. Anglija, Francija un vairums Vācijas daļu

valšķu nostājas viņa pusē; Itālija turpretim turas pie Gregora XII., bet Pi-

renēju valstis un Skotija joprojām atzīst par pāvestu Benediktu XIII.. kas

izvēlas par savu rezidenci Perpinjanu. Tādā kārtā katoliskajai Eiropai ir

radušies divu vietā veseli trīs pāvesti.

Romu iejem Neapoles ķēniņš Vladislavs, kas nostājies Aleksandra .
pēcnācēja Jāņa XXIII. pusē un padzen Gregoru XII. Liekas, lieta ar pāve-

stiem mazliet uzlabosies un triju vietā būs atkal tikai divi pāvesti. Bet ķē-

niņš drīz sanīstas ar Jāni XXIII.; pēdējais bēg pie ķēniņa ienaidnieka Zigis-

munda Luksemburga un lūdz to jemt baznīcas likteņu kārtošanu savās ro-

kās, vēl vairāk tāpēc, ka Zigismunds ir patlaban ticis Vācijas ķēniņa godā

un tā tad ir arī ķeizara amata kandidāts.

Saskaņa ar Pīzas koncila lēmumu, nākamajam koncilam jāsanāk 1414. g.

Zigismunds uzmetas par koncila organizētāju un nosaka par tā sanākšanas
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vietu Konstances pilsētu Vācijā. Te salasās visi katoliskās Eiropas pār-

stāvji (izjemot nedaudzos Gregora un Benedikta piekritējus, kuru pāvesti

apjēmušies koncilu boikotēt. Jānis XXIII. ierodas personīgi un sākumā pat

vada koncila sēdes; blakus bīskapiem (ap 150) koncilā piedalās arī klē-

riķu un universitāti! pārstāvji (300); liels svars ir arī valdinieku sūtņiem,
kas ieradušies no visas Rietum-Eiropas; blakus tieši baznīcas problēmām
koncils mēģina kārtot arī politiskas lietas, piem. Polijas konfliktu ar or-

deni. Savā ziņā mēs varētu šo koncilu dēvēt par tā laika tautu savienības

sesiju. (Viņu dalībnieku skaitu rēķina uz 80,000!).

Konstances koncilam izdodas atjaunot katoļu baznīcas vienību. Vi-

siem trim pāvestiem jāatkāpjas no amata. Jānis XXIII. velti mēģina pre-

toties un beidzot lūko slepeni bēgt projām no pilsētas; viņu tomēr pie-

spiež padoties un demisionēt un tā priekšzīmei seko arī Gregors XII.; Be-

nedikts XIII. turpretim paliek nelokāms. Zigismunds dodas uz Pirenēju
valstīm un pierunā to valdiniekus atsacīties no stūrgalvīgā sirmgalvja at-

balstīšanas. Beidzot Konstancē ierodas arī spāņu delegāti, kuru klātbūtnē

Benediktu atcel no amata; līdz ār to baznīcas šķelšanās ir faktiski

likvidēta.

Mazāk laimējas koncilam ar baznīcas atjaunošanu, kaut gan to no viņa

gaida visa kristīgā pasaule. Pie reformu projektiem strādā vairākas kommi-

sijas. bet darbs virzās loti gausi uz priekšu: koncila darbība stipri kavē arī

Sigismunda ilgā prombūtne un kara darbības atjaunošana Francijā.
Pēc visu triju pāvestu atcelšanas jāstājas pie jauna apustuļu vietnieka

vēlēšanām. 1417. g. par tādu ievēl kardinālu Kolonnu, kas piejem Mārtiņa V.

vārdu, šī pāvesta vadībā koncils (1418. g.) izbeidz savas sēdes, 4 gadu laikā

nepaguvis stāties pie baznīcas reformas. — Svarīgs notikums koncila gaitā
ir Jāņa Husa notiesāšana (sk. nod. Čechija)'. Husa sadedzināšanas sekas

ir briesmīgie husitu kari, kas draud galīgi atšķelt čechu tautu no Romas

baznīcas.

Saskaņā ar Konstances koncila lēmumu baznīcas sinodes jānotur perio-
diski un 1423. g. Sienā tiešām sanāk kaut kas līdzīgs jaunam koncilam, kura

locekļi tūliņ nostājas krasā opozicijā pret pāvestu; Mārtiņš V. pasteidzas

viņu slēgt. Sabiedrība tomēr neatlaidīgi prasa koncila sasaukšanu un Romas

kūrija ir spiesta padoties; koncils sanāk 1431. g. Bazelē ar dienas kārtību

— apspriesties par ticības lietām, rūpēties par miera uzturēšanu kristīgā

draudzē, baznīcas reformu un tamlīdzīgām lietām. Koncilā ir pārsvars ze-

mākajiem garīdzniekiem un viņā sāk jau lauzties uz āru humānisma idejas.

Koncila dalībnieki sāk uzstādīt tik krasas (no kūrijas viedokļa, protams)

prasības, ka Eižens IV. pasteidzas pasludināt koncilu par slēgtu un reizē no-

saka jauna koncila sanākšanu pēc diviem gadiem Bolonjā. Koncila dalīb-

nieki tomēr neizklīst, bet paziņo, ka koncils stāvot augstāk par pāvestu un

viņu neviens nevarot slēgt bez tā dalībnieku piekrišanas. Koncils sāk

asi uzbrukt pāvestam, taisās viņu tiesāt un pāvests ir spiests bēgt uz Flo-

renci. Koncila prestižs šai laikā stāv ļoti augsti, un viņš tiešām reprezentē

visu kristīgo Eiropu. Viņa lielākais sasniegums ir izlīgšana ar husitiem (sk.

nod. čechija); pēc kam koncila dalībnieki taisās jemt priekšā pašu pāvestu

un kontrolēt kūrijas finances. Pašā koncilā sāk veidoties divas naidīgas

partijas, no kurām mērenākā nostājas pāvesta pusē. Koncila varas iespaids

pamazām sāk slīdēt uz leju, toties vairojas pāvesta iespaids. Pēdējo sevišķi

vairo tas, ka grieķi, kurus spaida turki, meklē atbalstu pie pāvesta un iz-

saka vēlēšanos apvienoties ar katoļu baznīcu. Pāvests Eižens no jauna pa-

sludina Bazeles koncilu par slēgtu, jo Bazele neesot piemērota sarunu ve-
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šanai ar bizantiešiem, un sasauc jaunu koncilu Ferrarā, kas nākamā (1439. g.)

pārceļas uz Florenci un kufa programmas galvenais punkts ir ūnijas no-

slēgšana ar austrum-katoļu baznīcu; ūniju tiešām noslēdz un kaut gan tai

nav praktisku panākumu, viņa paceļ pāvesta prestižu sen nebijušā augstumā.

Vairums Bazeles koncila dalībnieku nepaklausa pāvesta pavēlei, pa-

liek turpat un taī pašā 1439. g. pasludina pāvestu par ķeceri un atceltu,

padarīdami par dogmu tēzi, ka koncils stāv augstāk par pāvestu un pāvests

to nedrīkst atcelt (Eižena IV. vietā koncils ievēl par pāvestu no troņa at-

teikušos Savojas Amedeju, kas dēvējas par Fēliksu V.).
Tādā kārtā starp koncilu, kas reprezentē baznīcas dēmokratiju un kū-

riju, kas aizstāv pāvesta patvaldību, ir radusies nepārejama plaisa, kurai

tomēr mēģina pāri celt kompromisa tiltu Anglija un Francija, atzīdamas jo-

projām Eiženu IV. par pāvestu un reizē rēķinādamās ar Bazeles koncila lē-

mumiem (Francija izlieto šo konfliktu savas baznīcas neatkarības paplaši-

nāšanai, kurai licis pamatus jau Ludvigs IX. ar savu „pragmatisko sankciju".

Bazeles koncila dalībnieki paliek joprojām kopā un turpina sēdes.

144N. g. ķeizars Frīdrichs viņus izraida no pilsētas, bet koncila tēvi atkal sa-

lasās Lozannā un beidzot 1400. g. [jāsludina par slēgtu savu koncilu, kas ildzis

veselus 18 gadus.
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XIII. Šveiciešu brīvības kari

Teika par Vilhelmu Tellu liek notikt Šveices brīvības dzimšanai 1308. g.

t. i. ķēniņa Albrechta nāves gadā, kad esot kritušas arī austriešu (t. i. Habs-

burgu) soģu pilis trijos „mežu kantonos": Švicē, Uri un Untervaldē un soģi

padzīti līdz ar viņu kara kalpiem. Kā pirmais šo teiku uzrakstījis chronists

Čudi XVI. g. s., bet viņai trūkst vēsturiska pamatojuma: ap minēto laiku

Kisnachtē vai Altdorfā nav bijis soģa, kas būtu saucies par Gesleru; tā

laika dokumenti arī nemin bruņinieku Landenbergu, kas it kā esot toreiz

pārvaldījis Untervaldi. — Teika acīmredzot dzimusi XV. g. s., kad sevišķi

augsti cēlās šveiciešu pašlepnums pēc daudzajām uzvarām pār Habsburgu
un burgundiešu karā pulkiem un Zeinpachas un Murtenas kauju varoņi

labprāt vēlējās zināt sīkākas, kaut arī izpušķotas vai pat izdomātas ziņas

par cīņām, kurās bija rādījušies viņu sentēvi. (Nostāstu par pašu Tellu

daudzi pētnieki tagad uzskata par parlaisiiu \ecu saules mītu, — Tells ir

saule, kas pavasarī savām staru bultām aizdzen ziemas stingumu un modina

dabu uz jaunu dzīvi).

Triju minēto kantonu ģeogrāfiskais stāvoklis — ap Fīrvaldštetas ezeru

—ir jau no dabas tāds, kas mudina v iņu iemītniekus turēties kopā. Pirmās

ziņas par tiem mums ir no ķeizara Frīdricha 11. laikiem: patstāvīgs t. i. at-

karīgs tikai no ķeizara, nevis kaimiņzemju feodāļiem, ir tikai Uri kantons,

(kuram tas pats ķeizars 1231. g. paraksta „brīvības grāmatu"). Kantonam

ir savs zīmogs — patstāvības zīme, — un viņš ir savās iekšējās lietās pilnīgi

neatkarīga politiska vienība. — Švice sākumā ir pakļauta Cīrichgavas grāfa

jurisdikcijai; vēlāk viņa sanāk naidā ar vareno Einzīdelnas abteju un lūdz

Habsburgas grafu Rūdolfu (lai atšķirtu to no viņa pēcteču, velaka Vācijas

valdinieka, vēsturnieki viņu dēvē par „Rudolfu Vecāko") uzjemties šķīrēj-
tiesnešu lomu. Tas pats grāfs 1217. g. dokumentos dēvējas par „Švices

ļaužu soģi (fogtu) un dzimto aizstāvi". Kā redzam, švicieši šai laikā ir

kļuvuši atkarīgi no Habsburgiem, kaut gan atkarībai nav ilgs mūžs: ap

1240. g. viņi sūta savus jaunekļus ķeizaram Frīdricham 11. talkā uz Itāliju,

un ķeizars tos atzīst par tiešiem viņa apakšniekiem, t. i. brīviem arī no

Habsburgu aizbildniecības, — ja vien tā nebija nokratīta jau agrāk.

Untervaldē ap XIII. g. s. vidu dzīvo juku jukām brīvi un nebrīvi zem-

nieki, pie kam pēdējie klausa vairākiem dzimtkungiem; paši varenākie no

tiem ir Habsburgi, kuriem te vairākas pilis; Habsburgiem pieder Unter-

valdē arī landgrāfu tiesības. Tā tad ap XIII. g. s. vidu faktiski brīvi ir abi

pirmie kantoni. Cīrichgavas grāfi turpretim atzīst tikai Uri, nevis Švices

patstāvību; starp 1240.—1250. g. acīmredzot notikušas cīņas, kurās švicieši

paturējuši virsroku un padzinuši grāfa ieceltos soģus. Nav panākumu arī
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vēlākiem grāfu mēģinājumiem salauzt švices neatkarību; 1273. g. visas

Habsburgu zemes Fīrvaldštetas ezera apkaimē pāriet grāfa Rūdolfa (vēlākā

ķeizara) īpašumā; Rūdolfs apstiprina šo kalniešu vecās privilēģijas, bel

pēc viņa izdotām brīvības grāmatām iznāk, ka kalnieši sajēmuši šis brīvības

nevis tieši no ķeizara, t. i. valsts, bet no Austrijas, t. i. Habsburgiem. —\ c

lak Rūdolfs lielā mērogā paplašina savus īpašumus „mežu kantonu apkaime"

un acīmredzot pirmais no Austrijas Habsburgiem ir sācis ari tos spaidīt:
līdz ko 1291. g. izpaužas vēsts par Rūdolfa nāvi, minētie trīs kantoni steidz

noslēgt „uz mūžīgiem laikiem" savienību savas brīvības sargāšanai. Tā tad

šis gads (nevis 1508. g., kā min Telia teika) mums jāuzskata par Šveices

federācijas oficiālo dzimšanas gadu, kaut gan no savienības līguma teksta

redzams, ka līdzīgas savienības starp „meža kantoniem" slēgtas arī agrāk.

JMasavas Ādolfs, kā jau Habsburgu ienaidnieks, steidzas apstiprināt meža

kantonu patstāvību; kad virsroku jem Albrechts, Uri joprojām paliek

brīva, bet Švicē un Untervaldē atkal sāk rīkoties Habsburgi. Mums nav ne-

kādu ziņu, ka kalnieši toreiz būtu mēģinājuši tam pretoties ieročiem. Ir gan

ziņas par sacelšanos kisnaehtas novadā (acīmredzot, vēlāk ar šo lokāla

raksturā notikumu, kas izpāsts par visu triju kantonu dumpi, savīta Vilhelma

l'ella teika).

Pēc Albrechta nogalināšanas paliek drošāki arī šveicieši (viņu vārds

cēlies no Švices kantona vārda, kas vēlāk attiecināts arī uz pārējiem pilso-

ņiem); viņi protams nostājas Habsburgu pretinieka Ludviga pusē, par ko

pat ķēniņš Frīdrichs viņus pasludina par valsts ienaidniekiem, šveiciešu

pārmācīšanu uzjemas Frīdricha brālis, Austrijas Irercogs Leopolds, lielīda-

mies reizi par visām reizēm izrēķināties ar pārgalvīgajiem kalnu zemnie-

kiem. 1315. g. novembrī viņš savāc savu zemju bruņotos spēkus un dodas

ar tiem cīņā pret mežu kantoniem. Austrieši ir pārliecināti par uzvaru,

tikai hercoga galina nērs, jautāts, kā viņam labi patīkot kara plāns, saka:

kungi gan esot apspriedušies, ka tikt ienaidnieku zeme iekšā, bet neesot pa-

domājuši, kā varēšot no tās izkļūt ārā. — Nera vārdi vēlāk izrādās par lik-

tenīgu pravietojumu.

Šveicieši ir izspiegojuši Leopolda kaj-a plānu un spēruši pretsojus

Viņu galvenie spēki —

ap 1500 vīru — iejem augstumus, kas valda pār Mor-

gartenas aizu, — caur kuru jādodas kalniešu zemē austriešu armijai. Daļa

sabiedroto jeb „zvērasta biedri" (Eidgenossen) novietojas tā, lai vajadzības

brīdī varētu klupt austriešiem virsū no muguras puses.

Līdz ko Leopolda karaspēks ir ienācis Morgartenas aizā, viņam sāk

velties no augšas virSfi akmens bluķi un baļķi, kas aizsprosto ceļu uz priek-

šu un atpakaļ, sašķaida karavīrus un zirgus, un saceļ pāniku. Tūliņ pēc

tam seko kalniešu uzbrukums: šveicieši rēkdami metas virsū austriešiem

un sāk tos kapāt saviem milzīgajiem, abām rokām cilājamiem zobeniem.

Ar zobeinīriem sacenšas a\inieki. Austriešu rindas izjūk, viņi metas bēgt

un pats hercogs tikko nekrīt gūstā.

Pēc šīs uzvaras šveicieši atkal atjauuo savienības līgumu, palikdami

joprojām Vācijas valsti, bet savstarpēji nosolīdamies ..atzīt tikai tādus kun-

gus, kas varēs pierādīt savas tiesības". 1316. g. ķēniņš Ludvigs apstiprina

šveiciešu neatkarību no Habsburgiem un uzaicina kalniešus iet postīt viņa

pretinieku zemes tuvējos apriņķos.

Paiet daži gadu desmiti, Šveices federācijas locekļu skaits ir palieli-

nājies, bet no Austrijas puses tuvojas jauns negaiss. Austrijā atkal valda

hercogs, kam vārdā Leopolds. Lucernas kantons pirmais provocē karu un

noposta Habsburgu celto muitnīcu, kas traucē lucerniešiem satiksmi ar kai-
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miņiem. Cugieši tai pašā laikā dara to pašu, tikai protams, citā vietā. Leo-

polds sasauc savus leimaņus un dodas karā. 1386. g. vasarā austrieši virzas

gar Zempachas ezeru uz Lucernas pusi. Rīta ausmā kalnieši tiem aizkrusto

ceļu. — Rajons nav izdevīgs jātnieku uzbrukumam, un Leopolds pavēl sa-

viem bruņiniekiem nokāpt no zirgiem un cīnīties kā kājniekiem. Platā

tlaņgā austrieši sāk virzīties uz priekšu, — vīrs pie vīra, izstiepuši savus

garos šķēpus. Šveicieši pēc sentēvu paraduma nometas ceļos, pielūdz Dievu,

Kauja pie Gransonas.

(Fruasara chronikas miniatūra.)

un tad brūk virsu ienaidniekiem. Uzbrukums neizdodas, un kalnieši cieš

lielus zaudējumus, paši ar savam āvām un zobeniem netikdami klāt austrie-

šiem, kurus sedz šķēpu mežs. No kalniešu rindām piepēži izskrien ārā

Arnolds Vinkelrīds un saka: „mīļie tautieši, gādājiet par manu sievu un

bērniem: es jums izbrīvošu ceļu", sagrābj rokām veselu klēpi austriešu

šķēpu galu nu metas ar krūtīm tiem virsū, ar sava ķermeņa smagumu no-

spiezdams šķēpu kātus pie zemes. Pāri viņa līķim kalnieši iebrūk ienaid-

nieku rindās un austriešu falanga izjūk. Šveiciešu āvām ir bagāta pļauja,
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- tās pļauj zemē grāfus un kara kalpus. Krīt arī pats hercogs Leopolds.

Daudzi bruņinieki metas atpakaļ, cerēdami aizsniegt kalpiem pamestos

zirgus un jāšus izglābties. Bet kalpi redzēdami, ka kungiem klājas slikti,

ir aizauļojuši ar viņu kaujas rumakiem. Bēgļus sasniedz uzvarētāji un

visus nogalina.

1388. gadā 6000 austriešu iet virsū glāriešiem, tie cīnās izmisuši, jo aiz-

sniguši visi kalnu ceļi, un kaimiņu kantoni netiek sabiedrotiem palīgā; au-

strieši atsit veselus desmit kalniešu uzbrukumus; vienpadsmitais salauž švei-

ciešu ienaidnieku rindas; tie metas bēgt un iet bojā zem vajātāju āvām, vai

rod galu upju viļņos. —
Driz pēc tam Austrija slēdz mieru, atzīdama, ka

Šveices kalnieši ir brīva cilts.

No jauna sāk uzmākties Šveicei ķeizars Frīdrichs 111. (1444. g.), pa-

skaidrodams, ka gribot atgūt savu tēvu mantojumu, ko Habsburgiem atjē-

muši kalnieši. — Brīdis šķiet uzbrukumam izdevīgs: pašu šveiciešu starpā

nav vienprātības, — kalnu kantoni plēšas ar pilsētu kantoniem, Švice naido-

jas ar Cīrichi; pēdējie pat sabiedrojas ar austriešiem un laikus jau prie-

cājas, ka tagad nu gan zemniekiem iešot slikti. — Frīdrichs meklē sev pa-

līgus Francijā, kur patlaban siro daudz atlaistu un bez darba palikušu kara-

vīru, „armanjaku". Frīdrichs sauc tikai 5000 vīrus, bet atnāk veseli 40,000

paša Francijas dofina vadībā: franči cer ar to pašu gājienu nostiprināties

Lotaringijā. Bazeles tuvumā „armanjakiem" aizkrusto ceļu reizes desmit

mazākais kalniešu karaspēks. Kalnieši krīt cīņā gandrīz visi, bet neviens

nemēģina kāpties atpakaļ. Viņu varonība iedveš franču kara algotņiem tādu

respektu, ka iebrucēji griežas atpakaļ, necerēdami tādu varoņu zemē gūt

vieglu laupījumu. — Nekā nepanāk pret šveiciešiem arī ķeizars Frīdrichs

ar saviem kareivjiem.
Drīz pēc tam Šveicei rodas ziemeļ-rietumos jauns bīstams ienaidnieks;

tas ir Burgundijas hercogs Kārlis. Šveicieši viņu veic trijās kaujās (pie
Gransonas un Murtenas — 1476. g., un pie Nansī (1477.), pie kam pēdējā
krīt arī Burgundijas valdinieks (sk. nod. «Francijas atdzimšana"). Šīs dau-

dzās uzvaras nodrošina šveiciešu brīvību un dod tiem neuzvaramu karotāju

slavu. Šī slava drīz paliek par Šveices nelaimi: visu kaimiņzemju valdi-

nieki sāk līgt šveiciešus par kara kalpiem (kā pirmais — Francijas ķēniņš

Ludvigs XI. — cīņai pret to pašu Burgundijas hercogu Kārli) un Šveices

kalnu dēli par naudu iet mirt Itālijas un Francijas kauju laukos. Līdz pat

franču revolūcijai Francijas ķēniņiem ir šveiciešu algotņu gvardija (tagad

tāda vēl ir pāvestam); šveiciešus kā miesas un mājas sargus vēlāk sāk

turēt arī augstmaņi, tā cēlies durvju sarga — šveicara nosaukums). Tiesī-

bas līgt Šveices kantonos kara algotņus kantonu vecākie pārdod kaimiņval-
stīm par smagu naudu, un korrupcija saēd kalniešu republikas, kuru vidū

sāk bieži plosīties pilsoņu kari.
.._
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XIV. Čechija.

XII. g. s. beigās izbeidzas Čechijas vēstures vecākais periods, kurā ne-

mitīgi dun kara troksnis, un sākas kulturāla uzplaukuma laikmets. Šī laik

meta nodibināšanos zināmā mērā veicina arī nokārtotais troņa mantošanas

jautājums, kas agrāk maksājis Čechijai tikdaudz asiņu: troni tagad sāk

mantot nevis vecākais valdinieku ģimenes loceklis, bei mirušā valdinieku

vecākais dēls. — 1302. g. pāvests Innocents atzīst Čechiju par ķēniņu valsti.

Šis kulturālā uzplaukuma laikmets reizē ir čechu zemju kolonizācijas
laiks: vācu kolonisti iespiežas visās Čechijas malās un vietām vācu mēle

sāk jemt virsroku pār slavu valodu. Vāci sagrābj savās rokās veselas no-

zaies, piem. kalnrūpniecību un mežu bagātību izmantošanu. Arī pilsētās

vairojas vācu ieceļotāju skaits, vācu cunftes un vācu tirgotāju firmas. Če-

chija jem augstākās rietumu kultūras balvas pilnām rokām, nemanīdama,

ķa tās nes sev līdz dēnacionālizāciju un var sākt apdraudēt valsts eksistenci.

Čechijas augstmaņi paliek par vācu bruņinieku mācekļiem muižnieku kārtas

tikumos, un tiklab pilsētās, kā pie ķēniņa galma sāk jemt virsroku vācu

valoda.

Vācu kolonistu ieplūdums, kas kļuvis sevišķi liels valdot Otokaram I

neatslābst arī viņa dēla Vacslava 1. laikā.

1246. g. izmirst Austrijas hercogu Babenbergu ģints un uz viņas zemēm

sāk pretendēt Čechijas Pržemisloviči. Moravijas markgrāfs Otokars, ķēniņa

Vacslava 1. dēls, sakauj bavāriešus, kuru hercogs arī pretendē uz Austriju,

un nostiprinās Babenbergu zemēs, kur muižnieki un pilsētas to atzīst par

savu zemes kungu. 1253. g. Otokars manto tēva troni un sāk cīņu ar Ungā-

rijas ķēniņa Belu IV. dēļ Štīrijas. Karš beidzas ar čechu uzvaru un Štīrija

paliek par viņu valsts provinci. Vēlāk Otokars pievieno savai valstij abas

Alpu slavu zemes, Karintiju un Kramu, un kļūst par varenāko valdinieku

CentrāJ-Eiropā. Pašā Čechijā tai pašā laikā turpinās vācu kolonistu ieplū-

šana (vāci vispār šim valdiniekam stāvējuši tuvāk nekā viņa tautas brāļi)

Pilsētās, kur iedzīvotāju vairums ir vāci, pašvaldības organizējas pēc Mag-

deburgas tiesībām; nevien pilsētās, bet daudzos ciemos jem virsroku vācu

elements.

Tad par Vācijas valdinieku ievēl Habsburgas grāfu Rūdolfu, ar kuru

Čechija sanāk naidā un 1276. g., ienaidnieku ielenkta un augstmaņu nodota,

ir spiesta atsacīties par labu Habsburgam no visiem Otokara ieguvumiem

Austrijā un Alpu zemēs. Otokars, savācis savus uzticamos un atbalstīda-

mies uz Silēzijas hercogiem (lielāko briesmu brīdī ķēniņš atceras, ka viņu

dzīslās rit slavu asinis un mēģina nostādīt šo karu tautas acīs kā slavu cīņu

pret vāciem) mēģina atgūt zaudētās provinces; kauja uz Moraviešu lauka
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(pie Uirnkrutas) 1278. g. maksā Otokaram n/varu un dzīvību. Viņa zemes

uz laiku sagrābj savās rokās Habsburgas Rūdolfs, kuru pusē tūliņ pāriet Oto-

kara 11. protežētie vācu bīskapi, vācu kolonizētās pilsētas un puspārvācotie

augstmaņi. Rūdolfs atstāj Otokara mazajam dēlam Vacslavam tikai Če-

cbiju, bet Moraviju patara sev. Pār Čechija, kas izpostīta karā, nāk sērgu

un bada gadi.'— Zeme sāk atplaukt tikai 1283. g., kad kļūst pilngadīgs Vac-

slavs 11., kuru kā savu znotu tagad atbalsta arī ķeizars Rūdolfs. Sudraba

raktuves, kuras izmanto vācu meistaru vadībā, dod ķēniņa kasei lielus

it jēmumus. Pie Pržemisloviču galma atkal sāk plaukt zinātne, māksla un

bruņinieku tikumi. Silēzijas hercogi sāk meklēt Čechijas atbalstu un ķē-

niņam Vacslavam 11. ar šo hercogu palīdzību izdodas 1291. g. nostiprinā-
ties Krakovā. 1300. g. viņš kronējas Gņeznā par Polijas ķēniņu. Liekas,

Lības un Vislas baseinos atkal veidojas liela slavu valsts.

Husa nāve.

(Veca gravīra.)

Vacslavs 11. mirst 1305. g.; viņa mantinieks Vacslavs 111. taisās doties

uz Poliju, kur sācis spaidīt Čechijas virskundzības draugus Vladislavs Loke-

teks, Polijas vienības atjaunotājs. 1306. g. pēdējais Pržemisls krīt no slep-

kavas rokas un vecais Čechijas valdinieku nams bdz ar vigu ir beidzis

eksistēt.

Čechijas tronim tagad rodas pretendenti no visām debesu pusēm; viņā

mēģina nostiprināties ari Karintijas hercogs Indriķis, bet ķeizars Albrechts

atdod čechu ..zemes lēņos savam dēlam Rūdolfam; ne vienam nedz otram

neizdodas galīgi nostiprināties un Pržemisloviču valsti 1510. g. dabon jaunā

Vācijas ķēniņa Indriķa VII. Luksemburga dēls Jānis, ko čechu augstman»

pasteigušies saprecināt ar savu princesi.
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Jāņa valdīšanas sākumā Cecīlijā beidzot sākas veselīga reakcija pret

\acu pārliecīgo iespaiou; Jānis ir piespiests aizdzīt savus vācu padomnie-
kus un uzticēt valsts lietas čechu augstmaņiem, kuru priekšgalā nostājies
Indriķis Lipa; Driz atkal rodas jaunas nesaskaņas, šoreiz starp ķēniņu
Jāni un augstmaņu partijas vadoni, kas palicis par ķēniņienes atraitnes

mīļāko un rīkojas Cecīlijā kā īsts valdinieks. Jānim beidzot izdodas gāzt

vareno sievas matēs favorītu, bet drīz atkal augstmaņi sāk jemt par ķēniņu
virsroku. Jaunais ķēniņš, kuļam bruņinieku dēkas un kauju troksnis rūp

vairāk nekā valsts lietas, atstāj sievai Čechijas pārvaldīšanu un pats dodas

meklēt piedzīvojumus, steigdamies būt visur klātu, kur vien gaidāmas cī-

ņas un uzvaras. Čechijas augstmaņi beidzot ceļ dumpi un 1311. g. piespiež

ķēniņu parakstīt ar vasaļiem līgumu, pēc kura augstmaņiem paliek visa

zemes pārvaldīšana, bet Jānim tikai viņa titulis un iejēmumi.

šis dēkainis, kas tā mīlējis karu un ir vairākas reizes gājis vācu bru-

ņiniekiem talkā dedzināt Lietavu, savos dēku meklējumos iegūst vairākas

provinces, no kurām daļu manto ari Čechija, piem. Augš-Lauzicu; viņš at-

kabina ari Moraviju no visam pretenzijām, kuļas mēģina uzstādīt Habs-

burgi; kā redzam, ķēniņš Jānis, kuru augstmaņi nav atzinuši par cienīgu

pārzināt valsts lietas, ir darījis Čechijas valstij arī daudz laba, palielinā-
dams viņas territoriju. —

Pats lielākais Jāņa ieguvums priekš Čechijas ir Silēzija, kuras her-

cogi viņa laikā paliek par Čechijas apakšniekiem. Mierlīgumā ar Polijas

ķēniņu Kazimiru Lielo Jānis atsakās no visām pretenzijām uz Polijas troni

(Polija no savas puses atsakās no Silēzijas un atzīst to par Čechijas pie-

derumu).

Tikpat dēkains kā viņa dzīves gājums, ir arī ķēniņa Jāņa mūža gals.

Palicis jau akls, viņš vēl sapņo par kaujām, un kopā ar dēlu Kārli dodas

meklēt piedzīvojumus uz Franciju, kur tikko sācies simts gadu karš. Tēvs

ar dēlu piedalās Kresī kaujā, cīnīdamies franču rindās. Aklais ķēniņš liek

diviem uzticamiem bruņiniekiem piesiet viņa zirgu pavadas pie to segliem

un liek vest viņu kaujā, piekodinādams bruņiniekiem „tā ierīkot, lai ari

viņš (t. i. ķēniņš) dabūtu dot ienaidniekiem kādu cirtienu, un franči neva-

rētu vēlāk sacīt, ka čechu ķēniņš ir atnācis tikai slinkot, nevis cinīties".

Kad angļu artilērija un strēlnieku bultas sāk gāzt zemē franču bruņiniekus,

ķēniņa pavadoņi skubina ķēniņu atstāt kaujas lauku, kamēr tas vēl ir

iespējams, Jānis tiem atbild: JDievs lai mani no tā pasargā, ka es mē-

ģinātu bēgt no kaujas lauka; zināt, ka es šodien gribu uzvarēt vai mirt

slavenā nāvē. Vedat mani pašā karstākā cīniņā. Ja kas notiek, gādājat

par manu dēlu un sargājat to, un tagad, lai Dievs nāk mums par palīgu!"

Aklais ķēniņš pēc tam iejājis angļu bruņinieku rindās un kritis kā varonis.

Čechijas troni manto Jāņa dēls Kārlis, kas tēvam vēl dzīvam esot ievē-

lēts par Vācijas ķēniņu. Būdams pavisam citas dabas kā viņa tēvs, tau-

pīgs un tāļredzīgs, Kārlis saved kārtībā Čechijas finances un sakopo viņas

likumus. Viņam cītīgi palīdz tā brālis Jānis Indriķis, kuram ķēniņš atdod

lēņos Moraviju. Čechijas labums Kārlim vienmēr ir bijis sirds lieta. Viņš

atsvabina Čechijas baznīcu no Vācijas archibiskapu aizbildniecības, dibina

Prāgas universitāti, kurai drīz vien ir 7000 studentu, un visiem līdzekļiem

veicina savas valsts uzplaukumu. Prāgā viņa laikā celtas daudzas lepnas

celtnes, darbojas itāļu architekti un gleznotāji, un Prāga paliek par visas

Eiropas kultūrālo centru. Kalnrūpniecība un lauksaimniecība Kārļa laikā

sasniedz Čechijā augstu pakāpi. Kārļa gādība par valsts labklājību liek
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Cecīlijai atrak neka citam Eiropas zemēm aizmirst „melnās nāves" šausmas.

Pievienojis savas ģints zemēm arī Brandenburgu, Kārlis mirst 1478. g.

Čechijā sāk valdīt Kārla dēls Vacslavs, ko tas iedabūjis arī Vācijas

ķēniņa godā. Dēls izrādās maz līdzīgs tēvam un viņam vairāk par visu

rūp vīns, sievietes un medību prieki. 1400. g. Vācijas kūrfirsti piespiež
Vacslavu atsacīties no Vācijas ķēniņa amata, un viņam paliek tikai Čecbija.
Čechu tautā šai laikā sāk mosties nacionālā pašapziņa, par kuras modinātāju

var uzskatīt to pašu Kārla dibināto Prāgas universitāti. Arī Vacslavs dara

daudz laba čechu tautas garīgā līmeņa pacelšanai, paplašina universitāti,

veicina čechu literātūras izveidošanos un atbalsta čechus viņu cīņā pret

vācu faktisko virskundzību. Plaisa starp čechiem un vāciem paliek arvienu

lielāka; nacionālā cīņa sāk pāriet uz ticības lietām, jo augstākie garīdznieki
ir pārvācojušies čechi vai vāci. Vienkāršā tauta turās baznīcas reformas

aizstāvju pusē. Konfliktā beidzot iejaucas arī ķēniņš Vacslavs, kas atbalstī-

dams čechus sanāk naidā ar Prāgas archibiskapu.

Huss un husitu kari.

Par baznīcas reformu partijas vadoni kjūst Prāgas profesors Jānis

Huss, ap kuru pulcējas daudz piekritēju. Viņš sludina tautai dievvārdus

cechu. nevis latīņu valodā, bargi soda klēriķu izvirtību, simoniju un citus

tā laika baznīcas grēkus. Prāgas kapituls pieprasa, lai universitāte sper

soļus ķecerības apkarošanai. Čechi nostājas Husa, vāci viņa pretinieku pusē.

Pāvesta autoritāte šai laikā ir mazinājusies, jo Pīzas koncils pat prasa, lai

līdz sehismas galīgai izšķiršanai ticīgie neklausītu nevienu no abiem pā-

vestiem. Čechi šo uzaicinājumu sajem ar prieku; vāci nostājas Romas

pavesta Gregora pusē. Uzvaru gūst Huss un viņa piekritēji. Ķēniņš nodod

universitāti čechu rokās un vācu studenti un profesori protestēdami atstāj

Prāgu un dibina Leipcigā jaunu universitāti.

Huss, ticis galā ar saviem naidīgiem kollēgām universitātē, sāk cīņu

pret augstākajiem garīdzniekiem. Kad Huss joprojām turpina tiesāt savos

sprediķos prelātus un cildināt reformu vajadzību, Prāgas archibīskaps viņu
izslēdz no kristīgās draudzes. Tautas masas, universitāte, galms, ķēniņiene
un pats ķēniņš turās Husa pusē: archibiskapu atbalsta viņa garīdznieki un

pāvests Jānis XXIII.

1410. g. Vacslava brāli Zigismundu ievēl par Vācijas ķēniņu; abi brāļi

nolemj vairs neķildoties un Zigismunds apsolās izgādāt Vacslava ievēlēšanu

par Romas ķeizaru, kaut gan slepenībā pats tīko pēc šī goda. Romas

ķeizars pēc vidus laiku sabiedrības uzskatiem ir arī savā ziņā visas kristīgās

pasaules laicīgais priekšnieks; kā tādam viņam jārūpējas par baznīcas

šķelšanās briesmu novēršanu; abi brāļi cer tikt par Romas ķeizariem un tāpēc

jau laikus meklē gūt sev par sabiedroto pāvestu Jāni XXIII., kas apmeties
Romā. Ģērēdams uz čechu tautas atbalstu, pāvests sāk runāt par Husa

ķecerībām jau maigākā mēlē, jo vairāk tāpēc, ka niknais Husa pretinieks

archibīskaps Zdineks ir jau miris, bet viņa pēcnācējs klausa Vacslavam.

Pāvests un prelāti tagad būtu ar mieru atturēties no represijām pret Husu,

ja vien Huss pats mitētos uzbrukt baznīcai. Huss to negrib darīt un sāk

sevišķi asi uzbrukt pāvestam Jānim XXIII., kas sācis vairumā tirgoties ar

grēku piedošanas zīmēm, lai gūtu naudu cīņai pret pārējiem diviem pāve-

stiem. Ķēniņš Vacslavs, sapņodams par ķeizara troni un tāpēc gribēdams
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pāvestam izdabāt, šoreiz nolemj ķerties pie represijām pret pašiem dedzī-

gākiem pāvesta zaimotājiem un liek sodīt ar nāvi vairākus pilsoņus, kas

apvainojuši pāvesta "sūtītos kommisārus — grēku atlaišanas zīmju pārdevē-

jus. Pašu Husu prelāti atkal izslēdz no draudzes; viņš ir spiests uz laiku

atstāt Prāgu, bet aģitē joprojām citās Čechijas pilsētās. Partiju cīņa gal-

vas pilsētā pa to laiku vairojas.

Zigismunds pa to laiku ir sasaucis Konstancā koncilu, kur cer nokār-

tot arī čechu ticības cīņas un līdz ar to vairot savu populāritāti garīgo un

laicīgo valdinieku acīs. Viņš aicina Husu uz koncilu, galvodams, ka tam

nenotiks nekas ļauns, un Huss dodas turp, priecādamies, ka varēs visas

Eiropas pārstāvju priekšā sludināt savu mācību. Kad Huss ierodas Kon-

stancē, viņu apcietina, par spīti visām Zigismunda drošības grāmatām; arī

Vacslavs nekustina Husa labā ne pirksta, kaut gan savukārt ir apgalvojis,

ka Huss varēs sveiks un vesels doties uz Konstantu un atpakaļ. Prāgas

pilsoņi, Čechijas un Morāvijas muižnieki, kas arī nostājušies Husa pusē

(varbūt, cerēdami iedzīvoties uz baznīcas zemju rēķina), sāk uztraukties un

apellē pie Vacslava, Zigismunda un koncila, un lūdz Husu atsvabināt.

Lūgumi nelīdz, jo Vacslavam par koncilu nav nekādas varas. Zigismunds

negrib nīsties ar koncila tēviem un koncils savukārt grib rādīt Eiropai, ka

viņš ir apjemios atjaunot baznīcā kārtību un stingti apkarot nevien sehismu.

bet arī ķecerus. Husu kā ķeceri koncils izslēdz no garīdznieku kārtas un

nodod laicīgās tiesas rokās, kura lemj viņam nāvi sārta liesmās (14-15. g.).

Huss mirst kā asinsliecinieks, un nevien koncila priekšā, bet arī iedams

soda vietu, skaļi apliecina savu pārliecību. Viņa pelnus pēc tā sadedzinā-

šanas bende ar lāpstu izkaisa visos vējos, bet čechi izrok zemi. kas atradu-

sies soda vietā zem mocekļa kājām, un kā liela svētumu to aizved uz dzim-

teni. Gadu vēlāk turpat Konstancē sadedzina ari Ibisa draugu. Prāgas

Hieronimu.

Taisnību sakot. Huss vēl galīgi nesarauj visas saites starp sevi un

katoļu baznīcu. To dara viņa māceklis Jēkabs no Misas, kas īsi pirms Husa

nāves sāk pieprasīt, atbalstīdamies uz evaņģēliju, lai ticīgiem turpmāk dotu

baudīt sv. vakarēdienu abos veidos (sub utraque specie), t. i. pasniegt tiem

nevien dievmaizi, bet arī vīnu. Huss, kas atrodas jau Konstancas cietumā,

nepretojas šai prasībai, un viņa piekritēji te redz vēlamo diferenci, kas

turpmāk šķirs viņus no kātoju baznīcas. Sv. vakarēdiena pieprasījums abos

veidos paliek par husitu simbolu un husitus sāk dēvēt par
utrakvistiem.

lauta sāk Čechijā padzīt katoļu garīdzniekus, kas pasniedz draudzei sv.

vakarēdienā tikai maizi. Čechu intelliģence, pilsoņi un muižnieki noslēdz

savienību utrakvistu prasības reālizēšanai un husitu sprediķošanas brīvības

aizsardzībai, un nolemj līdz jauna pāvesta ievēlēšanai atzīt par augstāko

autoritāti baznīcas lietās nevis koncilu, kas nodevis Husu liesmu nāvei, bet

Piāgas universitāti, kurā visa vara tagad pieder Husa piekritējiem. Kon-

cila tēvi pasteidzas izslēgt husitus no kristīgās draudzes. Attiecības starp

koncilu un husitiem ir tik asas, ka vairs nevar būt runa par izlīgšanu.

Husa mācību un viņa piekritējus pasteidzas nolādēt arī jaunais pāvests

Mārtiņš V.. bet lāstiem un izslēgšanai no draudzes nav vairs panākumu, vēl

vairāk tāpēc, ka husitu starpā jau sāk veidoties sektes un partijas, kuras

savā radikālismā jau ir aizgājušas daudz tāļāk, nekā Huss un viņa mācekļi.

Arvienu vairāk kļūst redzams, ka Husa ievadītā cīņa par baznīcas reformu

taisās kļūt par nacionāli-sociālu cīņu, par revolūciju; franciskāņu kreisā

spārna sludinātais naids pret privātīpašumu gūst husitu radikāļos dzīvu at-

balsi; rodas novirzieni, kas uzskata privātīpašumu par nāves grēku un at-
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saucas uz draudzes iekārtu apustuļu laikā, kad pie ticīgiem valdījusi mantas

kopība. Citi vēlāk iet vēl daudz tāļāk un sāk sludināt nevien mantas, bet

arī sievu kopību (adamiti). Citi gaida pēc Kristus ienaidnieku (t. i. katoļu

un vācu) izdeldēšanas nodibināmieszemes virsū
„

1000 g. mieta valsti*' (orebiti).

Privātīpašums viņiem šķiet nāves grēks: „Tāpat kā Taborā (taboritu galve-
nais cietoksnis, kurā pastāvīgi uzturējās prāvs garnizons, atradās ieroču un

Jānis Žiška.

(XVII. g. s. zīmējums).

pārtikas noliktavas v. t. t.) nedzird vārdus ..mans" un „tavs", tāpat visam

visur ir jābūt ticīgo kopīpašumam". Savas mācības šie husitu galējie radi

kāļi mēģina pamatot uz bībeles vārdiem, sevišķi Jāņa parādīšanas grāmata-,

tekstu. Sevi viņi dēvē par ..jauno Izradi". ..Dieva izredzēto", un tāpēc iz-

rēķinās ar ienaidniekiem „kanāniešiem", „vilistiem", pēc seno jūdu parau-

ga, t. i. izdeldē tos bez žēlastības. „Lai nolādēts," viņi saka, ..ir katrs ticī-
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gais, kas vairas mērkt savu zobenu Kristus ienaidnieku asinīs; jo biežāk

viņš mazgās savas rokas viņu asinīs, jo vairāk svētīts taps."

Protams, husitu kustības sākumā šīs galēji radikālās tendences atrodas

vēl tikai veidošanas stadijā un čechu tauta — augstmaņi, pilsoņi un zemā-

kās šķiras — visi turās cieši kopā, jo cīņa par Husa mācību viņiem
ir cīņa pret vācu pārliecīgo iespaidu Čechijas lietās un reizē cīņa pret pār-

vācoto un izvirtušo garīdznieku kārtu.

Arvienu lielāku iespaidu sāk gūt Čechijā taboriti, kas mēdz noturēt

savas sapulces uz Tabora kalna; viņi pasludina, ka visās lietās esot jā jem

par priekšzīmi apustuļu laiki un jāturās tikai pie bībeles. No taboritiem

vēlāk atšķiras jau minētie galējie radikāļi, kuriem — ja atmet reliģisko

pieskaņu — ir daudz kas kopējs ar mūslaiku kommūnistiem. (Pašus taboritus

tādā gadījumā mēs varētu ar zināmu piespiešanos pielīdzināt mūsu sociāl-

dēmokratiem. jo arī taboritu politiskos un sociālos uzskatos dominē radikā-

lais elements; viss viņu vairums ir zemnieki un amatnieku zeļļi, t. i. torei-

zējais proletāriāts.) Husitu labais spārns kadrējas no čechu nacionālās pil-
sonības un intelliģences aprindām (t. s. prāgieši). ir radikāls ticības lietās,

bet mērens polītiski-sociālas dabas jautājumos, un šī spārna garīgais centrs

ir Prāgas universitāte. Vēl mērenāki ir t. s. kalikstiņi, pie kuriem pieder
daudzi čechu muižnieki.

Revolūcionārā kustība Čechijā piejem arvienu plašākus apmērus un

pat flegmātiskais Vacslavs, kas pēc Husa nāves atbalstījis viņa mācekļus,

tagad brāļa Zigismunda un pāvesta skubināts nolemj spert bargus soļus

pret ..pastāvošās iekārtas grāvējiem". Viņš izraida husitu vadoni Husinecu

no Prāgas, aicina atpakaļ husitu padzītos garīdzniekus, un papildina ar ka-

toļu pārstāvjiem rāti, kur visa vara tagad pieder husitiem. Naids starp

husitiem un katoļiem jau ir kļuvis tik liels, ka tūliņ sākas sadursmes.

Katoļi izjauc kādu husitu procesiju: husiti. Žiškas vadībā, iesturmē rātūzi un

izmet pa logu katoļu kungus, kurus pūlis saplosa gabalos. Dumpja ugunis

uzliesmo visās valsts malās un tā satricina ķēniņu, ka tas mirst triekas

ķerts. Dumpinieku vadoņi ir jau minētais Jānis Žiška un Nikolajs Husinecs.

Vacslava brālis Zigismunds tagad atrodas neatrisināma uzdevuma priekšā:

ne vienas puses viņš ir likumīgais Čechijas, Morāvijas un Silēzijas man-

tinieks: no otras puses — husiti viņu uzskata par galveno vainīgo pie viņu

garīgā vadoņa nāves un negrib ne dzirdēt par ķēniņu, kas esot lauzis Husam

doto zvērastu. Čechijā Zigismundam nav draugu, bet Morāvijā viņu gaida

mazāka pretība, jo vācu pilsētas te joprojām turās katoļu pusē. Pilnīgi

cerēt uz sekmēm Zigismunds var vienīgi Silēzijā, kuras slāvi jau ir galīgi

pārvācoti.

•Zigismunds tāpēc nerādās Čechijā. bet pirmā kārtā ierodas Morāvijas

c-alvas pilsētā Brno, kur sasauc kārtu pārstāvjus. No Čechijas ierodas pie Zigis-

munda utrakvistu labā spārna delegāti, kas lūdz vinu atzīt četrus punktus,
ko husitu partijas nesen piejēmušas Prāgā. 1. punkts prasa tiesības brīvi

sludināt dievvārdu čechu valodā, 2. runā par sv. vakarēdienu viņa abos

veidos. 3. par baznīcas zemju sekulārizāciju un garīdznieku kārtas tīrīša-

nu, un 4. par to ticīgo sodīšanu, kas krituši nāves grēkos (lielākie grēkotāji

tai laikā ir katoļu prelāti un tā tad arī šis punkts ir netieši vērsts pret

viņiem.)

Zigismunds izvairās no atbildes un paziņo delegātiem, ka viņš pats

drīz ieradīšoties Čechijā. Viņš tomēr netura solījumu, bet dodas uz Breslavu.

kur vāci viņu sajem ar lielu godu. Acīmredzot, viņa nolūks ir — nostiprina-
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ties abas mierīgākās provinces, lai vēlāk varētu, atbalstīdamies uz tām,

runāt ar Čechijas revolucionāriem pavisam citu valodu.

Revolucionārā kustība ir jau parādījusies arī Silēzijā, kur vēl Vacslava

laikā notikusi amatnieku sacelšanās pret patriciešiem. Gribēdams iegūt
husitu pretinieku simpātijas, Zigismunds bargi izrēķinās ar Breslavas revo-

lūcionāriem, kaut gan kopš dumpja jau ir pagājuši daži gadi. Revolūcio-

nārus, kurus izdodas sameklēt rokā, Zigismunds soda ar nāvi; aizbēgušiem

piespriež nāves sodu aizmuguriski (m conturnaciam), konfiscē viņu īpašumus,

atjem cunftēm viņu privilēģijas. Turpat Breslavā Zigismunds liek sade-

dzināt kā ķeceri kādu Prāgas pilsoni, kas iedrošinājies visiem dzirdot cildi-

nāt Husa mācību. Tad Zigismunds pavēl nolasīt visās Breslavas baznīcās

pāvesta bullu. kurā tas sludina pret husitiem krusta karu. Čechijas pār-

stāvji, kas ieradušies Breslavā vest sarunas ar Zigismundu, tūliņ pēc tam

atstāj pilsētu. Husiti noskārst, kas viņiem no Zigismunda gaidāms, un ir

Husitu vadonis Prokops pie padevušās katoļu pils.

(V. Bekmaņa glezna).

labais, ir kreisais spārns slēdzas rindās cīņai pret kopējo ienaidnieku

Zigismundu.

1420. g. Zigismunds liela Vācijas un sileziešu karaspēka priekšgalā

iebrūk Čechijā, cerēdams uz to pilsētu atbalstu, kurās vairākums ir vācu

tautības iedzīvotāji. Viņš mēģina aplenkt Prāgu, kuras pilī husiti savukārt

ielenkuši Zigismunda piekritējus. 1420. g. rudenī turpat pie Prāgas notiek

liela kauja, kurā husiti sakauj ķēniņa karaspēku un viņam palīgā atstei-

gušos Morāvijas muižniekus. 1421. g. pavasarī Zigismunds vēlreiz iet karā

pret čechiem, bet ir spiests steidzīgi atkāpties uz Ungāriju. Žiška ir izrādī-

jies par ģeniālu karavadoni; viņš organizē zemniekus un amatniekus cīņai

pret Zigismunda bruņiniekiem. Nevarēdami uzjemties ar tiem cīņu uz klaja

lauka, husiti pielieto kaujā savus lielos ratus, kurus tie ienaidniekiem tu-

vojoties steidz sabraukt lielā riņķī, īstā kara lauka cietoksnī, no kura tie

atsit visus bruņinieku uzbrukumus: uz ratiem novietoti dzelzs spriguļiem
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bruņoti vīri, kas ar šiem ieročiem šķaida jātnieku pakaušus. Zem ratiem

slēpjas šķēpnieki, kuru uzdevums nodurt bruņinieku zirgus un padarīt vi-

ņus cīņas nespējīgus. Kad uzbrukums atsists, ienaidniekus vajā strēlnieku

bultas un tiem steidz pakal husitu kavalerija. Vēlāk husiti iemanās saviem

kara ratiem tik veikli manevrēt, ka iebrauc ienaidnieku rindās, sadala tās,

ielenc pa vienai un iznīcina. Husitu armija valda dzelzs disciplīna, ka-

reivjiem ir fanātisks cīņas trakums, un husitu kara ratu rindas ir kā mil-

zīgi polipi, kas sagrābj, žņaudz un iznīcina milzīgās vācu armijas.

Noskārtuši savus spēkus un lepni uz uzvarām, kas padarījušas hu-

situ infanterijas vārdu slavenu visā Eiropā, taborieši Žiškas vadībā paši do-

das uzbrukumā un sāk sturmēt pilsētas un pilis, kas vēl turās Zigismunda

pusē. Visās iekarotās pilsētās- husiti atjem varu vācu patriciešiem un no-

dod to čechu rokās. Sanāk seims, kas pasludina Zigismundu kā čechu tau-

tas nāvīgāko ienaidnieku par atceltu no troņa; nodibinās pagaidu valdība,

kas piedāvā Čechijas kroni Polijas ķēniņam Jagailim. Bet kad tas atsacījies,

griežas ar tādu pašu lūgumu pie Lietavas Vitauta, un tas sūta husitiem savu

brāļa dēlu Koributu.

Zigismunds. kuru atbalsta pāvests, ir par spīti visām viņa rakstura

ēnas pusēm brašs karavīrs, un nedomā atsacīties bez cīņas no Čechijas troņa.

Vācijā uz viņa aicinājumu salasās 100.000 liela armija (pāvests nepiekusis

sliiflina pret husitiem krusta karu), bet tikko iebrukuši Čechijā, viņa ir

spiesta nekārtībā bēgt projām, nevarēdama izturēt taboritu fanātiķu aukaino

uzbrukumu. I.īdzīgs liktenis piemeklē vēlāk arī citas krusta karotāju ar-

mijas. (Pavisam pret husitiem sludināti un vesti pieci krusta kari: 1420..

1422.. 1420., 1427. un 1431. g.)

Kaj-š ieilgst. Zigismundain cītīgi palīdz Austrijas hercogs Albrechts,

kufam tas atdevis savu meitu un Morāvijas markgrāfistl. Albreehtam iz-

dodas pamazām atsvabināt Morāviju no husitu iespaida un pārvērst par bāzi

turpmākām operācijām pret Čechiju. Tas ir no liela svara, jo čechija no

Morāvijas puses vieglāk pieejama.

Taboriešu vadonis Žiška noskārst briesmas un dodas karā, lai padzītu

austriešus no Morāvijas. Ceļā husitu vadonis mirst no mēra. Līdz ar viņa

nāvi sāk irt arī husitu vienprātība cīņā pret ienaidniekiem, jo Žiškam, kas

neturās kopā ne ar kreiso, nedz labo spārnu, ir vienmēr izdevies nokārtot

partiju nesaskaņas tiktāļu, lai tās netraucētu zemes aizsardzību.

(Žiška jāpieskaita pie ievērojamākiem kara vadoņiem, kādus vien zin

minēt cilvēces vēsture. Par viņu ir uzglabājies daudz teiku un nostāstu. Bū-

dams jau pilnīgi akls, viņš vēl vadījis karaspēku kaujās un uz izlūku zi-

ņojuma pamata pratis sastādīt tik teicamu kaujas plānu, ka uzvara vien-

mēr palikusi taboriešu un viņu aklā ģenerāļa pusē. Mirstot Žiška lūdzis

kara biedrus viņu pēc nāves nodīrāt un no ādas iztaisīt bungas; tās lai bun-

gojot cīņu biedri, iedami kaujā, sacījis vadonis, „jo dzīvs būdams es esmu

iedvesis vāciem šausmas, un gribu to darīt arī pēc nāves.")

Pēc Žiškas nāves arī pašu taboriešu vidū notiek sašķelšanās: žiškas

tuvākie draugi atšķiras no pārējiem taboriešiem un sāk dēvēties par bā-

riņiem: kaujās viņus vada Prokops Mazais: taboriešu vairākuma vadonis ir

Prokops Lielais, pēc Žiškas — spējīgākais husitu kara vadonis; (viņa iespai-

doti arī husiti kara gājieni uz Austriju. Ungāriju, Sileziju un Lauzicu, Sak-

siju. Brandenburgu. Pfalcu un Frankoniju). Čechija šai laikā ir kā ielenkts

milzu cietoksnis, kura garnizons laiku pēc laika iet uzbrukumā pret vienu

vai otru no četrām debesu pusēm. Husiti briesmīgi izposta vācu apdzīvo-

tās kaimiņu zemes: Dažās no tām viņi nostiprinās, atstādami pilsētās un
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pilis savus garnizonus, kas terrorize visu apkārtni. Husitu kari, kas grauj
drupās pašas ziedošākās vācu zemes, piespiež vācu firstus izrīkot 1427. g. pret
husitiem milzīgu armiju. Tā iebrūk Čechijā, sastopas ar Žiškas veterāniem
un — pānikā izklīst uz visām pusēm, iztālim izdzirdusi viņu kaujas dziesmas

un bungu dārdoņu, kaut gan čechu ir vairākas reizes mazāk nekā vācu. Kā

atbilde seko vēl briesmīgāki uzbrukumi vācu zemēm (1428. g.) un labākie
vācu kara vadoņi izvairās no cīņas ar tiem, jo negrib r,iskēt ar savu slavu,

apgalvodami, ka husitus neviens nespējot kaujā uzvarēt.

1431. g. husiti sakauj vācu krusta karotāju armiju kaujā pie Tausas.

Gribot negribot vāciem jāatsakās no čechu salaušanas ar ieročiem un jāmeklē
kompromiss: arī Zigismunds grib izbeigt karu par katru cenu un skubina

pāvestu Mārtiņu V. sasaukt baznīcas koncilu (Bazelē). kura uzdevums starp

Husiti pēc kaujas.

(V. Bekmaņa glezna )

citu atgriezt husitus atpakaļ katoļu baznīcas klēpī. Vāci tam sākumā pre-

tojas, bet pēc Tausas katastrofas paliek piekāpīgāki. Izlīgt vēlas arī mēre-

nākās husitu partijas, prāgieši un kalikstiņi, ap kurām pulcējas turīgā-
kās šķiras; tās redz, ka kreisais spārns, kuļ-u pārjēmis sociālās cīņas fanā-

tisms, taisās palikt bīstams mērenākajiem tautas brāļiem. — Koncilam tur-

pinoties, husiti atkal (1432—1433. g.) izsiro Austriju, Ziemeļ-Ungāriju, Silē-

ziju. Saksiju, Brandenburgu un aistaigā līdz pašai Baltijas jūrai.

Beidzot Bazelē 1433. g. ierodas Prāgas sūtņi, ko sūtījuši mērenāko hu-

situ vadoņi. Vienošanos uzreiz nepanāk un koncils savukārt sūta uz Prāgu
delegāciju, kur sastāda t. s. Prāgas kompaktātus — izlīguma projektu, kurā

visumā ir uzjemti četri agrāk Zigismundam uzstādītie punkti, kaut arī sa-

šaurinātā veidā.

Starp husitiem. taboritiem un bariņiem no vienas, un liusitu labo spar-



236

nu no otras puses sākas iekšējas cīņas. Taborieši vaino labo spārnu, kas ga-

tavs akceptēt kompaktātus par ticības un tautas nodevējiem. 1434. g. pie Lipa-

nas notiek loti asiņaina kau ja, kurā taboriti zaudē uzvaru un savus spējīgākos

vadoņus. Labais spārns jem virsroku visā Čechijā un Iglovā 1436. g. sanāk

seims, kas slēdz mieru ar katoļu baznīcu un piejem Prāgas kompaktātus.
Izlīgumam ar koncilu seko izlīgums ar Zigismundu, kuru čechi beidzot at-

zīst par savu ķēniņu.

Zigismunds mirst 1437. g. savaldījis Čechijā tikai vienu gadu, un atstāj

Čechijas troni Albrechtam lī. Habsburgam, Vācijas un Ungārijas ķēniņam, Zi-

gismunda galvenajam palīgam husitu karos. Čechijā atkal izceļas jukas:
zeme sadalās divās partijās, katoļos un utrakvistos. Sāk pacelt galvu arī

sakautie taborieši un piedāvā Čechijas troni Polijas princim Kazimiram.

Sāk plosīties pilsoņu karš. Tas vēl nav galā, kad Albrechts mirst 1439. g..

neatstādams pēcnācēju; pāris mēnešus pēc viņa nāves atraitnei piedzimst
dēls, kam dod Vladislava Postumus (t. i. pēc tēva nāves dzimušā) vārdu. Ta-

boriti nevēlas Habsburgu par valdinieku un viņu aģitācijai ir panākumi:

Čechijas seims izraugās Bavārijas hercogu; tas, katoļu sakūdīts atsakās; tad

taboriti grib dabūt par valdinieku ķeizaru Frīdrichu 11., mazā Vladislava

aizbildni, bet arī šis plāns neizdodas. Beidzot viņi ir ar mieru atzīt par

ķēniņu mazo Vladislavu, bet tikai ar to noteikumu, ka jaunais ķēniņš jāau-
dzina pašā Čechijā. Šai partiju cīņā par uzvarētāju paliek katoļu vadonis

Ulrichs Rozenbergs, kuru atbalsta arī mērenākie husiti.

1444. g. par taboritu vadoni paliek Juris Podebrads; četrus gadus vēlāk

viņš iejem Prāgu un atjauno tur savu domu biedru diktātūru. Čechijā atkal

sāk plosīties pilsoņu kaļ-š. Juris Podebrads stājas sakaros ar ķeizaru Frīdri-

chu 111., pēdējais ieceļ viņu par Čechijas reģentu līdz Vladislava pilngadī-
bai. (Zēns drīz ierodas čechijā, kur viņu kronē par ķēniņu, bet faktiskā

vara paliek Podebrada rokās) 1457. g. jaunais ķēniņš mirst mērī un gadu
vēlāk čechi vēl Podebradu par savu ķēniņu. Morāvija, Silēzija un Lauzica.

kur pārsvars katoļiem, atsakās viņu atzīt. Podebrads laiž darbā viltību un

izliekas par katoļu piekritēju: pāvests tic, ka Podebrads izravēs husitu ķe-

cerību ar sakni, un pavēl minēto zemju katoļiem zvērēt uzticību jaunajam

ķēniņam. — Tādā kārtā Podebrads īsā laikā kļūst par visu čechu zemju
valdinieku.

Drīz tomēr sākas starp pāvestu un Podebradu nesaskaņas. — Pijs TT.

prasa, lai Podebrads sperot pret husitiem bargus soļus, jo esot solījies to

darīt. — Prāgā ierodas pāvesta legāts. kas asi uzbrūk ķēniņam. Podebrads

tam atbild, ka nekad neesot domājis atkāpties no Prāgas kompaktātiem un

liek apcietināt pāvesta sūtni, kas sācis viņu zākāt par zvērasta lauzēju. Pā-

vests tad mēģina sadumpot pret pāvestu Silēzi jas un Morāvijas katoļus, bet kū-

dījumiem nav panākumu. Podebradu pasludina kā ķeceri par izslēgtu no

draudzes un beidzot katoļi sāk ķerties pie ieročiem. Pašā Čechijā organi-

zējas augstmaņu konfederācija, t. s. ..panu savienība", kas sāk cīņu pret dē-

mokratisko ķēniņu. Pāvests sludina pret Podebradu krusta karu, un Ungā-

rijas ķēniņš Matīss Korvins viņam atjem Morāviju un Silēziju. Podebrads

mirst 1471. g.. nesagaidījis kara beigas. Par viņa pēcnācēju kļūst Jagailoņu

princis Vladislavs.

Ķēniņa Vladislava laikā (1471—1516) karš ar Ungāriju turpinās vēl

astoņus gadus. Abas zemes beidzot ir tā nogurdinātas, ka ķēniņi 1479. g.

slēdz mieru. — Vladislavam paliek Čechija, Matīsam viņa iekarotās Morā-

vija, Silēzija un Lauzica. Līdz ko beidzies karš ar ungāriem. Čechijā atkal

sākas vecā cīņa starp katoļiem un utrakvistiem. Zemē iestājas pilnīga anar-
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chija. Husiti kauj vācus un žīdus, posta katoļu baznīcas un klosterus; ka-

toļi atbild ar terroru no savas puses. Mieru abas partijas uoslēdz tikai

1487. g., pie kam ir katoļiem, ir husitiem atzītas valstī līdzīgas tiesības un

ticības brīvība.

Pēc šī izlīguma ar husitu iespaidu sāk iet uz leju; viņu spējīgākie

vadoņi ir krituši un turīgākās šķiras, kufām metas baiss redzot savu krei-

sāko cīņas biedru polītiski-sociālos plānus, paliek neitrālas vai pāriet ka-

toļu pusē. Rodas jaunas husitiem radniecīgas sektes, starp kurām galveno
lomu spēlē valdiešiem savā ziņā tuvie Morāvijas brāļi, no kurām vēlāk

izveidojas t. s. brāļu draudzes.

1490. g. mirst ķēniņš Matīss, neatstādams pēcnācēju, un viņa troni man-

to Čechijas ķēniņš Vladislavs. Šī ķēniņa valdīšanas laiks ir viens no bēdī-

gākiem periodiem Čechijas vēsturē. Muižnieku varas kārei nav mēra: viņi
visādi cenšas ierobežot sev par labu ķēniņa tiesības, apkaro pilsētu privilē-
ģijas un nospiež zemniekus atpakaļ dzimtcilvēku stāvoklī. Visi augstākie
valsts amati atrodas muižnieku rokās un seimā viņiem pieder visa vara. Ķē-

niņš Vladislavs ir spiests soli pa solim viņu priekšā piekāpties; cīņu pret

muižnieku diktātūras tieksmēm turpina tikai pilsētas, kas sūdzas ķēniņam,

bet sūdzībām nav panākumu un Vladislavs, ticis par Ungārijas valdinieku,

gadiem ilgi vairs nerādās Čechijā. Pilsētas noslēdz pret muižniekiem vērstu

savienību un uz laiku viņām izdodas dabūt ķēniņu savā pusē. Neko reālu

viņām tomēr neizdodas panākt, jo Vladislavs mirst 1516. g. Par ķēniņu pa-

liek Ludvigs (1516—1526), desmit gadus vecs puisēns, un Čechijas kārtas uz-

tic aizbildņu pienākumus Romas valsts ķeizaram un Polijas ķēniņam; abus

atzīst par Ludviga aizbildņiem arī viņa otrā valsts, Ungārija. Faktiskā vara

joprojām paliek muižnieku rokās. Čechijā un Morāvijā magnāti aplenc un

pakļauj sev veselas pilsētas. Bruņinieki uzbrūk tirgotāju karavānām un

posta pilsoņu tīrumus; pilsētas izmisušas aizstāvas un viņu bendes cērt gal-

vas visiem muižniekiem, kas krīt pilsoņu rokās.—Jaunais ķēniņš arī nācis jau-

nekļa gados maz rādās Čechijā un krīt 1526. g. kaujā pret turkiem pie Mo-

hačas, kurā blakus ungāru bruņinieku pulkiem iet bojā arī čechu kara al-

gotņi. Ludvigs ir pēdējais Jagailonis, kam piederējuši Čechijas un Ungā-

rijas troņi. Abus manto Habsburgi.
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XV. Ungārija.

1341. g. pavasarī Ungārijas līdzenumā parādās tatāru ordas, sākdamas

postīt un dedzināt, pilsētas tās sagrauj drupās iedzīvotājus, kas nav paspē-

juši aizbēgt, nokauj vai aizved verdzībā. Ungāri glābjas Karpatu kalnu

mežos, pats ķēniņš Bela IV. uz laiku atstāj dzimteni. Sabijuši Ungārijā ve-

selu gadu, tatāri beidzot dodas projām uz Dienvid-Krievijas stepēm.

Pēc tatāru aiziešanas Ungārijas stāvoklis ir ļoti smags: iedzīvotāju
skaits samazinājies, tūkstošiem ciemu nozuduši no zemes virsus, un valsts

rietumu provinces sagrābis savā varā Austrijas hercogs Frīdrichs. — Ķē-

niņš Bela atgriežas no Ualmācijas, sāk atjaunot savu izpostīto zemi un do-

das karā pret austriešiem, kuru hercogs krīt 124b. g. kaujā, neatstādams pēc-

nācēju. Ungāri savukārt iekaro Austriju, bet nespēj to noturēt, un Austrija

nāk Čechijas ķēniņa Otokara 11. varā.

Belas IV. dēla dēls Vladislavs IV. palīdz Rūdolfam sagraut čeeliu liel-

valsti kaujā uz Morāvijas lauka (pie Dirnkrutas). Viņa laikā Ungārijā at-

kal iebrūk tatāri. Vladislavu nogalina 1290. g. viņa draugi kumani (polovci)

un mantkārīgais Habsburgs mēģina nodrošināt dēlam Ungārijas troni, bet

gan bez panākumiem, jo par ķēniņu paliek pēdējais Arpadu dinastijas pār-

stāvis Andrējs 111. (1290—1301).

Tad sāk valdīt Anžū dinastija, kuras pirmais ķēniņš ir Kārlis Roberts.

Viņš ir enerģisks valdinieks, prot turēt grožos magnātus, reformē valsts aiz-

sardzību un viņam valdot Ungārija pārdzīvo jaunus ziedu laikus, nākdama

zem itāļu kultūras iespaida. — Troni manto tā dēls Ludvigs I. Lielais

(1342—1382).

Viņš dodas kara gājienā uz Neapoli (kur sazvērnieki nogalinājuši viņa

brāļi ķēniņu Andrēju). un padara ungāru vārdu slavenu visā Kiropā. Ilga uz-

turēšanās Itālijā liek daudziem ungāru augstmaņiem palikt par itāļu kultū-

ras piekritējiem. Divos karagājienos pret Venēciju ķēniņš atkaro atpakaļ

Dalmaciju; kādu laiku viņam klausa arī daļa Bulgārijas. 1370. g. Lud-

vigs manto arī Poliju un viņa valsts tagad plešas no Prūsijas robežām līdz

Adrijas jūrai, (kādu laiku pat robežo ar Melnās jūras piekrasti).

Ludvigam nav dēlu un viņa troni manto tā meita Marija Zigismunda

Luksemburga sieva, bet nespēj tanī noturēties: pret viņu ceļas kājās mag-

nāti, kas uzstāda savu troņa kandidātu, sajem jauno ķēniņieni gūstā un

liek nogalināt viņas māti. Zigismunds ar čechu karaspēku steidzas sievai

palīgā un atsvabina to no cietuma. 1387. g. viņu ieceļ par reģentu. Zemē

turpinās jukas, bet turki iekārei Balkānu pussalā vienu zemi pēc otras:

krīt Serbija, Bulgārija un turki parādās pie Ungārijas robežām. Zigismunds

lūdz kristīgās Eiropas valstis palīgā pret neticīgiem. Pie Nikopoles turki
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iznicina viņa 50.000 viru lielo karaspēku un briesmīgi izposta Dienvid-

Ungāriju.

Pēc Zigismunda nāves 1457. g. troni manto viņa meitas vīrs Albrechts,

kura laikā Ungārija gandrīz jau krīt turku varā. Zemi glābj augstmanis

Jānis (Janošs) Huniadi, teicams kara vadonis. — Pēc Albrechta nāves Ungā-

rijā sākas iekšējas jukas; daļa magnātu ceļ par ķēniņu Polijas valdinieku

Vladislavu 111. (1442 —1444), citi atzīst par savu valdinieku Albrechta dēlu

(arī Vladislavu), kas dzimis pēc tēva nāves (Postumus). Par ķēniņu beidzot

paliek Polijas Vladislavs (1442 —1444). Huniadi pa to laiku gaiņā turkus, kas

laužas iekšā Transilvanijā un Dienvid-Ungārijā. Karā iet arī jaunais ķē-

niņš un piespiež turkus slēgt Ungārijai izdevīgu miera līgumu. Pāvests

vēlas kaya turpināšanu un Vladislavs jau pēc dažām dienām lauž mieru,

no jauna iebrukdams Turcijai pakļautājā Bulgārijā. Kaujā pie Vārnas

1444. g. turki iznīcina Vladislava karaspēku; pats ķēniņš, kas iejājis jani-

čaru rindās, dabon galu zem viņu zobeņiem.

Ķēniņa godā tagad ceļ Vladislavu V., Albrechta dēlu, bet par reģentu
— kara vadoni Huniadi. Pēdējais izmisis pūlas savaldīt muižniekus un

atgaiņāt turku uzbrukumus. Pēc Konstantino-

poles krišanas turku pulki parādās pie Belgra-
des. Pāvests sludina pret turkiem krusta karu

un reģentam nāk palīgspēki, ar kuru palīdzību
tas glābj Belgradi (1456.). Huniadi uzvaru sla-

va dun visā Eiropā, bet ungāru varonis mirsi

taī pašā gadā. Ķēniņš Vladislavs V., varoņa

ienaidnieku skubināts, soda ar nāvi viņa ve-

cāko dēlu, bet jaunāko Matīsu iesloga cietumā.

Vladislavs „Postunuis" mirst 1457. g.; Ma-

tīss atgriežas dzimtenē un gadu vēlāk Ungāri-

jas kārtas ceļ viņu par ķēniņu.

Matīss Huniadi (1458—1490), saukts Kor-

vins («Krauklis") ir slavenākais no šī laikmeta

Eiropas ķēniņiem. Ar dzelzs dūri viņš atjauno

\alsti mieru un kārtību un bargi soda nepa-

klausīgos muižniekus. Viņa laikā Ungārija

pārdzīvo strauju materiālās un garīgās kultū-

ras uzplaukšanu. (Presburgā un Budā 'dibinās

universitātes). Sanācis naidā ar Romas valsts

Ungārijas ķēniņš

Andrējs III.

(Mākslas vēstures muzejā Vīnē).

ķeizaru Frīdrichu 111., Matīss iekaro daļu Austrijas un Štīrijas un iejem pašu

Vīni, kurā ilgu laiku stāv ungāru garnizons. Matīsam ir panākumi arī karā

pret Čechiju: viņš dabon Moraviju, Silēziju un Lauzicu un piedevām vēl Čechi-

jas ķēniņa tituli. — Transilvānijā iebrūk turki, kuriem preti viņš sūta savus

labākos kara vadoņus (to starpā Stefana Batorija senci, arī Stefanu). Un-

gāru armija sakauj turkus un piespiež tos atstāt valsts robežas. — Uzvaras

ir gūtas pateicoties rēgulārajam karaspēkam («Melnais leģions"), ko Matīss

organizē kā pirmais no Ungārijas ķēniņiem.

Ungārijas garīgajā dzīvē šai laikā dominē humānisma idejas un pats

ķēniņš Matīss ir liels humānistu draugs. Itāļu architekti ceļ Ungāri jā lepnas

celtnes, to skaitā arī ķēniņa pili, kur ap Matīsu pulcējas vēsturnieki, dzej-

nieki un mākslinieki. Matīsam pieder tā laika slavenākā bibliotēka, ai

vairāk kā 60.000 sējumiem (vēlāk tā iet bojā turku karos).

Šis garīgā un materiālā uzplaukuma laikmets izbeidzas līdz ar liela

ķēniņa nāvi, un viņa lielā valsts sāk izirt. Ķēniņam nav pēcnācēju un ar
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magnātu ziņu viņš ieceļ par dēlu savu ārlaulības dēlu, hercogu Jāni Kor-

vinu. Pret to sāk intriģēt ķēniņiene-atraitne Beatrise, magnāti lauž Matīsam

doto sālījumu un ceļ tronī Čechijas ķēniņu Vladislavu Jagailonu (ķēniņiene-
atraitne esot cerējusi, ka tas lūgs pēc viņas rokas, bet šīs cerības nav pie-

pildījušās).
Ar Vladislava (1490—1516) kāpšanu Ungārijas tronī magnāti atkal at-

gūst savu agrāko varu un valsts spēks sāk strauji mazināties. Ungārija
zaudē Vīni un ķēniņa Matīsa iekarotās zemes Austrijā. Magnāti apliek pil-

sētas sev par labu augstiem nodokļiem un pēc patikas bendē savus dzimt-

cilvēkus. Zemi apdraud turki, pret kuriem sludina krusta karu. Zemnieki

bruņojas it kā karam (1514. g.), bet tad vērš ieročus pret dzimtkungiem.
Dumpi apspiež magnātu vadonis, Cipsas grāfs Jānis Zapolja un liek sade-

dzināt „krusta karotāju" vadoni Doži uz kvēloša dzelzs „troņa". Tautas stā-

voklis pēc nelaimīgās sacelšanās paliek vēl ļaunāks. Gribēdams nostipri-
nāties tronī, kas ļodzas zem viņa kājām, ķēniņš Vladislavs noslēdz ar ķei-

zaru Maksimilianu troņa mantošanas līgumu, kas vēlāk paliek par pamato-

jumu Habsburgu pretenzijām uz Ungārijas troni.

Pēc Vladislava nāves par ķēniņu proklāmē viņa 10 g. veco dēlu Lud-

vigu 11. (1516—1526). Valstī valda reģentu padome; Jānis Zapolja tīko pēc

troņa, turki atkal sāk apdraudēt valsts robežas. Viņu sultāns Suleimans 11.

1521. g. iejem Belgradi, kas sargā Ungāriju no dienvidiem. — Ludvigs jem
valdības grožus savās rokas, bet nesper soļus valsts aizsardzības stiprinā-

šanai, kaut gan visi redz, ka briesmas no turku puses kļūst arvienu lielākas.

— 1526. g. Suleimans, atjēmis johannitiem Rodas salu, ved savu armiju pāri
Donavai. Ludvigs iet tam preti ar nelielu karaspēku, kas neiztur turku

triecienu pie Mohačas un metas nekārtībā bēgt; jaunais ķēniņš noslīkst

purvā, turki briesmīgi izposta zemi un Ungārija drīz pēc tam sadalās divās

daļās. Rietumu pusē nostiprinās Habsburgi, austrumu provincē kā sultāna

vasals sāk valdīt jau minētais Jānis Zapolja; abas Ungārijas puses atkal ga-

līgi apvienojas tikai XVII. g. s. beigās,
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XVI. Polija un Lietava.

Abas valstis spiež tuvināties briesmas, kas tām draud no vācu ordeņa
puses. Katra par sevi viņas necer tikt galā ar šo nāvīgo ienaidnieku, bet

turēdamās kopā, domā nevien dzīvot, bet arī uzvarēt. — Liekas, taisni tāpēc
arī Jagaiļa mēģinājumi kristīt savus tautas brāļus neatrod lielākas prete-
stības: draudzība ar Poliju ir iespējama uz ilgāku laiku tikai tad, ja arī

Lietavā iestājas kristīgo tautu saimē (mēs zinām, ka kristīties un pie tam

aiz tīri politiskiem iemesliem bija licies savā laikā arī Mindaugs un ka to

pašu ceļu taisījās iet Ģedimins). Piejemdama katoļu ticību, Lietavā varēja
cerēt vājināt ordeņa agresivitāti. Ordeņa karagājienos pret Lietavu viņu

atbalstīja vai visa Eiropa,, jo ordenis skaitījās par neticīgo apkarotāju; ie-

stājoties katoliskās Eiropas saimē, Lietavā atjēma ordenim viņa raison

dētre, vai vismaz varēja cerēt, ka lielā mērā sašaurināsies bruņinieku

pieplūdumi, kuri ikgadus nāca uz Prūsiju, lai palīdzētu ordenim laupīt un

dedzināt Lietavu, gūt sev pašiem slavu un mūžigo dzīvošanu.

Apvienošanās iniciatīve pate par sevi tomēr iziet no Polijas puses, se-

višķi viņas garīdznieku kārtas, kurai atveras, Lietavai liekoties kristīties,

vilinošas izredzes: starp leišiem un vāciem bija nodibinājies nacionāls naids

un Lietavas misionāriem, bīskapiem un citiem garīdzniekiem dabīgi bija

jānāk no Polijas. Tāpēc arī Polijā garīdznieki ir galvenie abu valšķu ap-

\ ienešanās aizstāvji, bet tai laikā no klēriķu vidus nāca arī diplomāti un citi

politiķi.

1386. g. ir pats svarīgākais visā Polijas vēsturē, jo tas ievirza viņas gaitu

pavisam jaunās sliedēs. Polija XIV. g. s. pati par sevi ir pārāk maza

valsts, lai spēlētu kaimiņu starpā patstāvīgāku lomu. Kādu laiku viņa mē-

ģina atbalstīties uz Ungāriju; bet tā ir daudz stiprāka un lielāka valsts, un

Polijai draud izredzes pārvērsties par Ungārijas provinci. Ungārija pie tam

nav arī uzticama cīņas biedrene pret ordeni un ungāriem gluži vienalga,
kas valda Baltijas jūras piekrastē un kam pieder Vislas grīva. Pavisam ci-

tāds kļūst Polijas stāvoklis, viņai savienojoties ar Lietavu. Kaut gan pēdējā

ir mazākais trīs reizes lielāka nekā Polija, kultūrālā ziņā priekšroka tomēr

pieder tai valstij, ko dabon pūrā dižkunigaikštis Jagailis (Vladislavs II.).

Lai nodrošinātu sev Polijas magnātu un bīskapu simpātijas, Jagailis vārda

pilnā nozīmē nodod savu dzimteni, un Polija stiprinās uz Lietavas rēķina.

— Lietavā ir valsts ar stipru monareha varu, bet šis monarehs reizē ir Po-

lijas ķēniņš; Polijā liels iespaids magnātiem un tie piespiež monarehu rīko-

ties pēc viņu prāta nevien Polijas, bet ari Lietavas lietās. Lietavā paliek

par vienkāršu Polijas piedēkli, bet Polijai pieder vadošā loma abu valšķu

lietās un viņa uz rāvienu kļūst par iespaidīgāko Austrum-Eiropas valsti.

Vladislavam 11. Jagailim zvēr uzticību Moldavijas un Valachijas vojevodi, kas
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līdz tam skaitījušies par Ungārijas vasaļiem. Zem Folijas iespaida uz laiku

pakļūst ari Transilvanija; visas trīs rumāņu valstis cer rast pie Polijas
atbalstu pret turku briesmām un apvienotās Polijas un Lietavas iespaida

staira sāk sniegties no Baltijas jūras, Daugavas un Okas krastiem līdz Do-

navas grīvai un pāri Karpatiem. — Sevišķi vairojas jaunās lielvalsts iespaids

pēc Tannenbergas kaujas, kautgan Polijai neizdodas tūliņ atgūt izeju uz

Baltijas jūru. Šai uzvarai ir milzīga loma visā Eiropas vēsturē: viņa iz-

nīcina Vācijas resp. sv. Romas valsts iespaidu Austrum-Eiropā, pārvērš Po-

liju par Eiropas lielvalsti un padara mazāku vācu spiedienu Čechijā, kur

sāk laist arvienu zaļākus asnus nacionālā atmoda vii drīz sākas arī čechu

revolūcija. Vācu kolonizācijas plūdiem slavu un baltu zemēs ar šo uzvaru ir

aizcelts priekšā valnis, kuram tie labu laiku nespēj pāri tikt. Slavu tautas,

kas līdz šim bijušas vāciem par kāju pameslu, sāk mosties uz jaunu dzīvi,

mostas arī viņu nacionālā pašapziņa .

Slavu tautas sak apzināties savu ko

pību un izglītības nozīmi cīņā pret ģermāiiizāciju. — Ķēniņiene Jadviga

dibina pie Prāgas universitāti ar kollēģiju priekš leišu jaunekļiem, kas de-

\ ušies turpu studēt teoloģiju. Dažus gadus velak ar ķēniņienes ziņu dibinās

dievvārdu fakultāte arī pie Krakovas universitātes. Mirstot Jadviga atvēl

v isu savu mantu universitātei un tādā kārtā vēl pēc nāves veicina Krakovas

augstskolas uzplaukumu. Pats Jagailis un augstākie amata vīri liekas

iminatrikulēties un ta laika slavenākie poļu profesori lasa ķēniņam lekci-

jas. Krakovas universitāte paliek par vienu no ievērojamākiem izglītības
centriem visa Eiropā (viņa ir studējis slavenais astronoms Koperniks). Arī

citās Polijas pilsētās sāk dibināties skolas, zeļ mākslas un laiž arvienu dzi-

ļākas saknes garīgā kultūra.

interesanta ir Polijas iekšējā evolūcija šai laika un viņas toreizējās
attiecības ar Lietavu, kuru gala rezultāts ir personīgās ūnijas pārvēršanās

par arvienu ciešāku apvienošanos.

Lietavas polonizācija notiek zem katoļu ticības izplatīšanas maskas un

leišu augstmaņiem, kas pārgājuši šai ticībā, atveras izredzes tikt uzjemtiein
katoliskās Eiropas bruņinieku saimē, kuras pionieri Austrum-Eiropā ir Po-

lijas augstmaņi, šim procesam turpinoties un pārpoļotiem leišu bajāriem

gūstot poļu augstmaņu privilēģijas sāk pamazām irt Lietavas iekšējā \ ie-

uiba, jo aristokrāti sāk arvienu noteiktāk nostāties Polijas pusē. Un tomēr

diezin, vai Lietavā būtu slīgusi Polijas apkampienos, ja viņu nedzītu tajos

attiecības ar austrumu kaimiņieni.

XIII. un XIV. g. s. mēs redzam Lietavas dižkunigaikšķus piekopjam au-

strumu virzienā agresīvu politiku, lo pašu cenšas darīt ari Vitauts, kas

ticis (1392. g.) Lietavas valdinieka godā, mēģina atsvabināt savu zemi no

pārliecīgā Polijas iespaida. Viņa neveiksme kaujā pie Vorkslas, kur to

sakauj tatāri, atjem Vitautam izredzes pakļaut sev Maskavu, un viņš ir

spiests no jauna meklēt Polijas un Jagaiļa atbalstu. Jagailis to izmanto,

lai saistītu Lietavu ciešāki ar Poliju. 1401. g. sanāk leišu bajāri un krievu

kņazi; viņi svinīga nosolās visiem spēkiem turēties Polijas pusē un pēc

Vitauta nāves klausīt tikai Jagailim. Drīz pēc tam Radomā sanāk Polijas

augstmaņu sapulce, kas tāpat solās palīdzēt Lietavai un pēc Jagaiļa nāves

vēlēt sev jaunu ķēniņu tikai ar Vitauta ziņu. — Šo sarunu lēmumi ir pir-
mais solis uz abu valšķu tiesisko apvienošanos un, kā redzam, ieguvēja ir

tikai Polija: Lietavai jāpaliek neatkarīgai tikai līdz Vitauta nāves dienai,

bet pēc tam tā kļūst par Polijas sastāvdaļu.
Pec Tannenbergas kaujas, kad briesmas no ordeņa puses ir mazināju-

šās, abu valšķu attiecības paliek atkal vaļīgākas. Polijas politiķi dara visu,
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lai saudzētu ordeni un tādā kārtā gūtu zināmu bubuli pret Lietavu: liekas,
te ari meklējams iemesls gausajām poļu armijas operācijām Prūsijā, ku-

rām pateicoties ordenis šoreiz tiek samērā sveikā cauri, kaut gan pilsētas

un ordeņa vasaļi («Ķirzakas savienība") bija pārgājuši Polijas pusē.

1413. g. Gorodlas pilsētā notiek abu valšķu augstmaņu sapulce, kur

Polijas augstmaņi adoptē leišu bajāru ģintis, dodami tiem savus vārdus,

ģērboņus un tiesības. Sapulce izvēršas par grandiozu brāļošanos leišu un

poļu starpā; Gorodlas seims apstiprina visus agrākos lēmumus un rīkoju-

mus, kas domāti federācijas stiprināšanai un nolemj reformēt administratīvo

iekārtu pēc Polijas parauga. — Jagailis paplašina muižnieku privilēģijas,
dodams tiem tiesības vajadzības gadījumā un ar ķēniņa piekrišanu nākt

Ļubļinā vai kādā citā pierobežas pilsētā, lai apspriestos par zemes vajadzī-
bām. Tā dzimst Polijas parlaments un Jagailis nodod augstāko valsts po-

litiku muižnieku rokās. Priekš Polijas šī konstitūcija nozīmē tikai muiž-

nieku tiesību paplašināšanu, leišu bajāriem viņa ir kas pilnīgi jauns, un

padara tos par vēl lielākiem Polijas un Lietavas savienības piekritējiem.

Jau minētās tiesības Gorodlas konstitūcija piešķir vienīgi katoļu muiž-

niekiem; pareizticīgie Lietavas augstmaņi viņas nebauda un sāk kurnēt.

Vitauts meklē kompromisu un šķiet tādu atradis baznīcas ūnijas idejā. At-

svabinājis Lietavas krievus no padotības Maskavas mētropolītam un nodibi-

nājis pareizticīgo mētropoli Ķijevā, Vitauts 1418. g. sūta uz Konstances kon-

cilu 18 pareizticīgo bīskapus (ar Ķijevas mētropolītu priekšgalā) noslēgt

ūniju ar katoļu baznīcu. Vitauta nolūks ir tīri politiskas dabas: tiem ūni-

ātiem, kas būs atzinuši pāvesta virskundzību un katoļu ticības simbolus, būs

dibinātas tiesības pretendēt uz tām tiesībām, kuras Gorodlas konstitūcija

piešķir katoļticīgiem abu valšķu muižniekiem. — Katoļu baznīcas iekšējo

juku dēļ ūniju toreiz nenoslēdz, bet tikai 1439. g., Florencē (Vladislava 111.

laikā).

Šai Gorodlas konstitūcijai ir republikānisks gars; viņā nav nosacīts,

kas un kur sasauks minētās muižnieku sapulces, un cik bieži un kādam

jābūt dalībnieku skaitam. Tā tad arī tikai daži muižnieki, salasījušies kopā,

jau var ar pilnu tiesību spriest par valsts lietām. Te arī meklējams juri-

diskais pamatojums vēlākiem seimiņiem un konfederācijām. Vēlāk seims

mēģina ierobežot muižnieku tiesības jaukties valsts lietās, cenzdamies no-

sacīt likumīgas sapulces locekļu minimālo skaitu, bet muižnieki to nepie-

ļauj; katrs muižnieks tādā kārtā kļūst par dzimušu deputātu un reprezentē

ar savu personu daļu no suverenās valsts. Polijas liktenis tagad atrodas

divu kārtu, katoļu garīdznieku un katoļu muižnieku rokās; pilsoņiem nav

tiesības līdzrunāt valdības lietās (viņu vairums ir cittautieši — vāci, žīdi,

krievi, armēņi un tatāri). Zemniekiem nav vairs nekādu tiesību.

Sava mūža beigās Jagailis dāvina muižniekiem jaunas privilēģijas;

viņus turpmāk nedrīkst mest cietumā, nedrīkst tiem uzlikt nekādu sodu

pirms vainīgais nebūs stājies tiesas priekšā un viņa vaina tur nav oficiāli

pierādīta (izjēmumus var pielaist tikai ar notvertiem notikuma vietā un ar

muižniekiem, kuriem neradīsies galvenieki). Ķēniņš nevar atjemt muiž-

niekam viņa muižu, bet var to dalīt uz muižnieku sapulces sprieduma pa-

mata. — Tāds ir t. s. Polijas habeas corpus act, kas tiešām atgādina zināmo

pantu par personas neaizskaramību, kas pieder pie svarīgākiem „Lielajā

brīvību chartijā".

Katoļu muižnieku privilēģijas un Lietavas polonizācija atsvešina no

Lietavas viņas ukraiņus un baltkrievus un piespiež to mēģināt pieslieties

Maskavas valstij, kas XV. g. s. beigās sāk strauji piejemties spēkā un uzmāk-
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ties Lietavai (sk. „Maskavija"). Maskavas agresivitāte pamudina leišus vēl

ciešāk piekļauties Polijai. Tagad Austrum-Eiropā ir tikai divi centri, Polija

un Maskavija, kurti starpā tūliņ arī sākas ciņus dēļ Dņepras baseina zemēm,

cīņas dēļ virskundzības Austrum-Eiropas līdzenumā. Ja par 1366. g. perso-

nīgo ūniju var sacīt, ka Lietavu dzina Polijas apkampienos (un otrādi) ko-

pējās briesmas no vācu ordeņa puses, tad tikpat noteikti mēs varam sacīt,

ka Lietavas pakāpeniskā padošanās Polijai ir bijusi iespaidota no Maska

vijas uzmākšanās Lietavai XV. un XVI. g. s.

Pēc Jagaiļa nāves poļi atjem Lietavai Podoliju un piespiež dižkuni-

gaikšti Zigismundu atdot Volinijas cietokšņus. Abu valšķu ārējā politika jau

atrodas poļu rokās. Poļu pretenzijām rodas Lietavā stipra opozīcija, kuras

priekšgalā stājas Jagaiļa brālis Svidrigailis. Viņš, būdams krievu draugs,

mēģina rast atbalstu Maskavā un sauc talkā Māras zemes bruņiniekus. 1435. g.

(pie Vilkinerģes) Polijas draugi veic Svidrigaiļa karaspēku un viņa draugus

bruņiniekus. Lietavā ir spiesta no jauna atzīt Polijas virskundzību. Opo-

zicija tomēr nav lauzta; viņas priekšgalā nostājas pats Lietavas dižkuni-

gaikštis Kazimirs, licis par Polijas ķēniņu, Kazimirs IV. (1447—1492) jopro-

jām paliek Lietavas patriots; viņš sanāk naidā ar katoļu bīskapiem, ku-

rus vada kardināls Oļesņickis, Gorodlas konstitūcijas īstais autors un Polijas

kanclers. Izmantodams Romas baznīcas šķelšanos, Kazimirs izkaulē sev no

pāvesta Fēliksa V. bīskapa investitūras tiesības Polijā un ceļ par virs-

ganiem sev tīkamus prelātus. Turēdamies Lietavas pusē un cīnīdamies ar

varenajiem poļu bīskapiem, ķēniņš Kazimirs mēģina mazināt arī muižnieku

varu: viņš ir arī husitu draugs un lūko sadzīvot mierā ar Maskavu, lai gūtu

Polijā brīvākas rokas. Uzkāpis tronī viņš ilgi kavējas apstiprināt muiž-

nieku privilēģijas, taisās nodot tiesai kardinālu Oļesņicki par valsts node-

vību un atklāti paziņo, ka ir jāreformē Gorodlas konstitūcija. Pirmais no

Polijas ķēniņiem viņš sāk atbalstīt sīkos muižniekus. Lietavā vairojas opo-

zicija pret ūniju ar Poliju un paceļas balsis, ka zaudētā Podolija jāatjem

ieročiem. Lietavā jau sāk atklāti runāt par atkrišanu no savienības ar

Poliju.

Polijā tai laikā sākas karš ar vācu ordeni (1453—1466), bet šļachta

nedodas cīņā, pirms ķēniņš nav apstiprinājis viņas privilēģijas, ķēniņš ir spiests

piekāpties un 1455. g. dod Petrokovā muižnieku sapulces priekšā zvērastu

paša nīstai Gorodlas konstitūcijai. Muižnieki sper vēl tāļākus drošības

soļus un ieceļ ķēniņam par uzraugiem četrus padomniekus, bez kuru pie-

krišanas nevienam viņa rīkojumam nav likumīga spēka. Turpat Petrokovā

nolemj, ka parlamenta locekli turpmāk apspriedīsies, sapulcēdamies divās

atsevišķās grupās. Tā dzimst Polijā divas, magnātu un bruņinieku, palātas,

šai laikā visā Eiropā notiek politiskas cīņas un diskusijas par ķēniņa varas

paplašināšanu un samazināšanu. Gīņās dzīvi piedalās arī tā laika publi-

cisti. (Slavenais florentietis Nikolo Makchiavclli ir Kazimira laika biedrs).

Pie Kazimira galma dzīvo humānists Filipo Buonakorejs, kas simpatizē ne-

ierobežotas monarchijas idejai un ir ķēniņa bērnu audzinātājs. — Gan-

drīz visā Kietum-Eiropā uzvar monarehistiskas tendences un vairojas ķēniņu

vara. Polijā mēs redzam pretēju ainu. Kazimira laikā Polija ved ilgu karu

pret vācu ordeni, karš sākas ar to, ka ordeņa vasaļi paši lūdz Polijas ķēniņu

jemt viņus savā apsardzībā; acīmredzot poļu muižnieku privilēģijas vilina

Polijas apkampienos kā leišu bajārus, tā arī ordeņa vasaļus. Karu izbeidz

t. s. otrais Tomas miers, pēc kura ordenis atdod Rietum-Prūsiju un atzīst

sevi par Polijas vasaļu.
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Kazimira dēls un pēcnācējs Jānis I. Albrechts lūko staigāt tēva pēdās,

bet arī viņam nelaimējas; ir ziņas, ka viņš gatavojis valsts apvērsumu, lai

tiktu vaļā no magnātu aizbildniecības un nodibinātu stipru monarchiju.

Polijas primasa godā viņš ceļ savu brāli Frīdrichu, lai varētu atbalstīties

uz bīskapiem. Ar savu brāli Vladislavu, Čechijas un Ungārijas ķēniņu, viņš

slēdz līgumu, kurā savstarpīgi garantē viens otram bruņotu palīdzību pa-

valstnieku dumpošanās gadījumā, vai arī tiem mēģinot ierobežot ķēniņa varu.

Gribēdams stiprināt savu populāritāti, ķēniņš iet karā pret Moldāviju
1496. g. piekāpdamies muižnieku priekšā un apstiprinādams viņu privilēģijas.

Albrechta armiju iznīcina 1497. g. Bukovinā rumāņu karaspēks. Sa-

kautais ķēniņš ir spiests izpildīt visas muižnieku prasības un atdot zem-

niekus muižnieku patvaļai. Zemnieku stāvoklis jau pirms tam ir loti grūts

un 1496. g. seimā Petrokovā dzird balsis, ka zemnieki bariem atstājot savus

laukus un daudzi ciemi esot palikuši tukši no ļaudīm. Zemniekus mēģina

piestiprināt pie zemes jau Kazimirs Lielais, izdodams rīkojumu, ka zem-

nieks, kuram ir vairāki dēli, var tikai laist vienu no tiem projām, un pie
tam ar muižnieka atļauju; tagad izdod likumu, ka turpmāk no katra ciema

ikgadus var izceļot tikai viens zemnieks. Vojevodiem dod tiesības viņu

vojevodistu robežās nosacīt lauksaimniecības un rūpniecības produktu (labī-

bas, vilnas audumu tt. c.) cenas. Lai muižniekiem netrūktu darba spēka un

neceltos darba algas, strādniekiem aizliedz pļaujas laikā iet pejņā uz Prū-

siju un Silēziju. Zemnieki mēģina izvairīties no šiem spaidiem, bariem

bēgdami uz Ukraines stepēm, kur kungi \ iņus vēl nespēj sameklēt.

Līdzīgā garā ir ieturēta arī likumdošana Aleksandra 1. (1501—1506)

un Zigismunda 1. (1506—1548) laikā, seimi cenšas arvien vairāk ierobežot ķē-

niņa varu. Ķēniņš vairs neko pats nedrīkst izlemt uz savu roku. bet tikai Vada

senātoru (t. i. bīskapu un augstāko ierēdņu) sēdes.. Lēmums nihil novi no-

saka, ka ķēniņš turpmāk nevar izvest nevienas reformas bez muižnieku

piekrišanas.

Zigismunda 1. laikā vēl vairāk ierobežo zemnieku tiesības atstāt dzimto

novadu, un viņus galīgi nostāda atkarībā no muižniekiem: paplašina arī

muižnieku jurisdikcijas tiesības. Pamazām gūst likuma spēku princips, ka

valsts ir brīva no ķēniņam dotā zvērasta un var pret to rīkoties kā ienaid-

nieku, ja viņš sāk bez vainas vajāt kādu muižnieku, nerīkojas saskaņā

ar senāta lēmumiem, vai arī taisās spert solus, kas nāktu par ļaunu valsts

drošībai.
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XVII. Rumāņu valstis.

Rumāņu (seno daku un romiešu kolonistu maisījums, kuram stiprā

mērā piejaukušās arī slavu asinis) etnogrāfiskās territorijas centrs un viņas

dabīgais cietoksnis ir kalniem un mežiem segtā Transilvanija („Aizmežiena")

jeb Septiņkalne. Šī zeme samērā agri nokļūst atkarībā no Ungārijas un

paliek ar to saistīta līdz pat pasaules kara beigām. Turpretim Lejas-Donavas
līdzenuma zemes ir gājušas vidus laikos no rokas rokā, brīžiem uz īsu

laiku iegūdamas neatkarību, kas ātri iet atkal zudībā.

IX. g. s. viņās klejo ungāri; tiem dodoties uz rietumiem, Lejas-Dona-

vas stepēs ieceļo pečcņegi, tad polovci un beidzot tatāri: rumāņi pagaidām

atstāj līdzenumu nomadu varā un paši atvelkas Karpātu kalnu ielejās: nāk-

dami no tām vēlāk ārā, viņi XIĪL—XIV. g. s. pamazām aizspiežas līdz Do-

navai un Dņestrai un dibina te divas valstis Valachiju un Moldāviju, kuras

parasti skaitās atkarīgas no Ungārijas vai Polijas ķēniņiem. Vēlāk no Do-

navas puses sāk uzmākties jauns ienaidnieks — turki, un abas romāņu kņa-

zistes pēc ilgas cīņas paliek par Turcijas vasaļvalstīm.

Valachija.

Šīs valsts dzimšana notiek ap 1290. g.. kad t. 8. Maz-Valachijā sagrābj varu

savās rokās Basarabs-Ivanko; kaut gan šī zeme joprojām skaitās pakļauta

Ungārijas ķēniņiem, Basarabs neliekas par šo problēmatisko atkarību ne

zinis, un Karpātu aizās iznīcina pret viņu sūtīto Kārļa I. Roberta armiju.

Basaraba dēls Aleksandrs paliek par Ludviga I. Lielā vasaļu, un arī nāka-

mais Valachijas valdinieks Vlads (Laiko) dēvējas par „Valachijas vojevodu

no Dieva un Ungārijas ķēniņa žēlastības". Vojevods Mirčea atjem bulgā-
riem Dobrudžu.

Mirčea (Mirko) iet serbiem palīgā pret turkiem, zaudē kopā

ar pirmiem kauju pie Kosovas (1389. g.). un. glābdamies no uzvarē-

tājiem, mēģina pieslieties Polijai. Kad palīdzība no turienes nenāk, Mirčea

slēdz militārsavienību ar Ungārijas ķēniņu Zigismundu un kopā ar to pie-

dzīvo katastrofu pie Nikopoles. Valachija pēc šīs kaujas atzīst Turcijas

virskundzību un sāk tai maksāt meslus. 1411. g. noslēdz sīkāku padošanās

līgumu, kas atļauj valachiem pašiem vēlēt savus valdiniekus. un piešķir viņu

zemei diezgan plašu patstāvību. XV. g. s. pār Valachiju nāk karu un iekšēju

juku laiki.
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Zemei uzmetas par valdinieku Mireeas dēls Vlads \\.. [<> viņa
tautieši dēvē par „Drakulu" t. i. velnu. Viņš veikli manevrē starp Turciju
un Ungāriju, vairāk gan turēdamies turku pusē. Ungāri viņu sajem gūstā un

Uz mietiem uzdurtie.

(ZīmējumsXVI. g. s. manuskriptā.)

piespriež tam nāves sodu. Vojevoda

goda tīkotāju ķildas turpinās. Ap

XV. g. s. vidu nostiprinās Valachijas

tronī Drakula dēls Vlads IV., ko ru-

māņu leģendas dēvē par Cepešu, t. i.

dūrēju. Šis valdnieks bijis īsts

asinssuns un viņa lielākais prieks

bijis sēdināt uz mieta gūstā sa-

jemtos pretiniekus, kā arī paša

pavalstniekus, ja tiem gadījies vi-

ņu nokaitināt. Pēc Jāņa Huniadi

nāves viņš izlaupa Transilvāniju,

likdams uzdurt uz mietiem visus

gūstekņus. Tad viņš ielaužas Bul-

gārijā, kur lemj šo briesmīgo
nāves ' sodu 20,000 cilvēkiem. Bei

dzot turki padzen šo sadistu no

troņa un piespiež viņu bēgt uz

paša izpostīto Transilvāniju. Pati

Valachija uz laiku nokļūst at-

karībā no Moldāvijas, kur vsl-

da Stefans Lielais. XV. g. s. bai-

gās Valachijā atkal valda lī

dzīgs briesmonis, Basarabs 11. -

Raduls V. 1504. g. dod sultānam Kon-

stantinopolē no jauna uzticība ••

zvērastu. Noasiņojusē zeme ga-

līgi nonāk atkarībā no Turcj-

jas. Bajāri, atbalstīdamies uz pērkamajiem turku ierēdņiem, nospiež
zemniekus galīgā verdzībā, un vojevodiem ir maza vara.

Moldāvija.

Šo rumāņu valsti dibina ap XIV. g. s. vidu vojevods Bogdans, ar leišu

un poļu palīdzību mēģinādams nokratīt Ungārijas virskundzību. Pēc 1360. g.

Bogdans jau ir neatkarīgs valdinieks. Pēc viņa nāves Moldāvija pakļūst
zem Polijas iespaida. 1374. g. te mēģina nostiprināties leišu kunigaikštis

Juris no Koriata cilts. Vēlākie Moldāvijas valdinieki zvēr uzticību ķēniņam

Jagailim. Arī kaujā pie Tannenbergas cīnās poļu un leišu apvienoto armiju
rindās rumāņu palīgspēki. Vojevods Aleksandrs apprec Jagaiļa māsu. Zemē

iecejo daudz armēņu un čigānu.
Sāk draudēt briesmas no turku puses, un Moldāvija mēģina pieslieties

gan Polijai, gan Ungārijai. 1455. g. viņas vojevodi sāk maksāt meslus

Turcijai.
XV. g. s. otrajā pusē pār Moldāviju negaidot nak slavas laiki: no

1457—1504. g. par viņas vojevodu ir Stefans Lielais, labs kara vadonis un
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teicams valsts vīrs, kas atgūst Moldāvijai neatkarību, nostiprinās Valachijā

un Transilvānijā, apvienodams (kaut arī uz īsu laiku) vienā valstī rumāņu

etnogrāfisko territoriju un izcīnīdams uzvaras pār ungāriem, tatāriem un

turkiem. 1475. g. viņam izdodas pie Rakovas sakaut 120,000 vīru lielu sul-

tāna armiju. Nākamā gadā Moldāvijā iebrūk jauna turku armija un

uzvar Stefana karaspēku; sabiedrojies ar ungāriem, Stefans tomēr atkal

atbrīvo savu valsti no musulmaņu jūga. Turki atjauno uzbrukumu, lai no-

dibinātu sakarus pa sauszemi ar Krimu, kas nesen atzinusi sultāna virs-

kundzību. Moldāvijai reizē brūk virsū turki, tatāri un valachi, un iejem
Melnās jūras piekrastes pilsētas: Stefanu šoreiz izglābj Polijas palīdzība.

Vēlāk Stefans atmaksā poliem viņu palīdzību ar Jaunu, nostiprinādamies

Oienvid-Galicijā, un, gribēdams paturēt šos iekarojumus, padodas zem sul-

tāna virskundzības. 1497. g. pret Stefanu dodas karā liela poļu armija,

ko moldāvieši iznīcina Bukovinas mežos. Gadu vēlāk Stefans izlaupa Ļvovas

apkaimi un aizved gūstā ap 100.000 Polijas pavalstnieku. 1499. g. nemierī-

gais vojevods atkal atsakās no Turcijas draudzības un sāk biedroties ar po-

ļiem un ungāriem, atzīdams sevi par abu kristīgo lielvalšku vasaļu. Vēlāk

Stefans atkal pāriet turku pusē un iet sirot uz Galiciju. Vēl 1502. g. viņam

maksā meslus Dienvid-Galicijas pilsētas. — Stefana dēls Bogdans īīī. atdod

Polijai tēva iekarotās zemes Galicijā un paliek (1504. g.) par Turcijas

apakšnieku. Turcija atstāj savai vasaļvalstij viņas iekšējās lietās zināmu

patstāvību.
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XVIII. Bulgarija

Bulgāru neatkarība sāk atdzimt XII. g. s. beigās, kad ar Bizantijas

varenību iet strauji lejup: Aigaja jūras salas, Epeiru un Grieķiju apdraud

normaņi, bet Maz-Azija atrodas seldžuku rokās. Bizantijas ķeizari ar mokām

atgaiņā ienaidnieku uzbrukumus un armijas uzturēšanai spiesti uzlikt pa-

valstniekiem milzīgus nodokļus. Vairākās valsts malās sāk celties dumpji;

starp nemierniekiem ir ari bulgāri un valachi, k~b vada divi brāļi, Pēteris un

Jānis, no vecās bajāru Aseņu cilts. Nemiernieki 1186. g. proklāmē Pēteri

par «bulgāru un grieķu caru"; bizantiēsiem pēc kāda laika izdodas sakaut

dumpiniekus un vadoņi ir spiesti bēgt pāri Donavai pie poloveiem; Pēteris

Aseņa pēc diviem gadiem ir atkal klāt, vezdams sev līdzi poloveu pulkus.

Jukas Balkānu pussalā vairojas.

Bulgāriem rodas jauns vadonis, Joannica, saukts Kalojans, kas kopā

ar poloveiem ikgadus iet dedzināt Traķiju un Maķedoniju, un gūst tādus

panākumus, ka 1201. g. Bizantija slēdz ar viņu mieru un atstāj tam iekarotās

provinces. Atjaunotās Bulgārijas robežas sniedzas no Belgrades līdz Dien-

vid Traķijai un no Melnās jūras līdz Strumicas upei Maķedonijā. Joannica
ved niknus karus ar ungāriem, cenzdamies tos izspiest no serbu zemēm, un

meklē atbalstu pie pāvesta Innocenta 111., solīdamies atzīt baznīcas lietās

viņa virskundzību. 1204. g. pāvesta legāts kronē Joannicu par Bulgārijas

ķēniņu. No bulgāru piegriešanas katoļu ticībai tomēr nekas neiznāk, jo

tauta paliek uzticīga pareizticīgo un bogumilu priesteriem.
Tai pašā gadā Bizantija krīt krusta karotāju rokās un nodibinās latīņu

impērija; līdz ar to Joannicas stāvoklis paliek bīstamāks. *Viņš piedāvā

latīņu impērijai draudzības līgumu, bet ķeizars Balduins to strupi noraida.

Nākamā 1205. g. pret latīņiem sadumpojas Adrianopoles grieķi un sauc

bulgārus palīgā; Joannica steidzas turp ar saviem draugiem poloveiem un

pie pilsētas notiek kauja, kurā Balduins iet bojā ar visu karaspēku. Pats

Joannica divus gadus vēlāk krīt, poloveu slepkavas dunča ķerts. Galvas

pilsēta Tirnovā pa valdinieku proklāmē Joannicas māsas dēlu Borisu 11. \1

jaunotā Bulgārijas valsts iet preti sabrukumam; latīņi briesmīgi sakauj

bulgārus pie Filipopoles; pašā Bulgārijā vairojas bogumilu piekritēju skaits

un nemiers rūgst visās valsts malās. Boriss sāk nikni vajāt sektantus, met

viņus cietumā vai raida ārā no Bulgārijas. Tad atgriežas no Krievijas

Jānis Aseņa, un Boriss, zaudējis cīņu, krīt uzvarētāja rokās, kurš liek tam

izdurt acis un pats uzmetas par Bulgārijas caru. Viņam izdodas atjaunot
valstī kārtību un paplašināt robežas, kuras tagad sniedzas no Melnās jūras

līdz Aigaja jūrai un Adrijai. Jānis Aseņa dodas karā pret Epeiras grieķu

valsti, sakauj viņas valdinieka Teodora karaspēku un sajem pašu Teodoru

gūstā. Maķedonija un Albānija sāk klausīt Bulgārijas valdiniekam, par

kura vasaļvalsti paliek arī Epeira. Uzplaukst tirdzniecība, kas pa lielākai

daļai atrodas raguziešu rokās; strauji atzel zemes materiālā labklājība. Sa-
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biedrojies ar Nikejas ķeizaru Jāni Vataci. bulgāru cars aiziet ar savu

armiju līdz pašai Konstantinopolei. un latīņu impērijai draud bojā iešana.

Pāvests, noskaities uz Jāni Aseņu par iecietīgo polītiku pret bogumiliem un

latīņu impērijas spaidīšanu, aicina Ungārijas ķēniņu Belu TV. 1238. g. iet

uz Bulgāriju krusta karā. Ungāri atjem bulgāriem daļu Valachijas, bet

tad abas ienaidnieku zemes pārplūdina poloveu jeb kumanu pulki, kas

tatāru vajāti bēg projām no Dienvid-Krievijas un Rumānijas stepēm un

meklē sev jaunu dzimteni. Aseņa padara Bulgārijā iebrukušos polovcus par

saviem apakšniekiem un kopā ar tiem iet apkarot Traķijas pilsētas.

Aseņa mirst 1241. g. un Bulgārijas troni manto» Kolomans 1. Tatāri,

dodamies no Ungārijas atpakaļ uz austrumiem, ir izvēlējušies sev ceļu caur

Scrbiju un Bulgāriju un tās briesmīgi izposta. Nikejas ķeizars Vataci atjem

bulgāriem Dienvid-Traķiju un Maķedonijas provinces. Epeiras grieķu valsts

karapulki izdzen bulgāru garnizonus no Albānijas un Maķedonijas rietumu

novadiem. Bajāri ceļ Tirnovas tronī Konstantinu, serbu dinastijas Nemaņu

atvasi. Tam nākas vest sīvus karus ar ungāriem, kuru princis Stefans aiz-

laužas līdz pašai bulgāru galvas pilsētai. Bulgārijai draud briesmas arī

no dienvidu puses, jo atdzimusē Bizantija cenšas izplatīt savas robežas ma-

zākais līdz Balkāniem. (Bulgārus un serbus glābj no atpakaļkrišanas bi-

zantiešu kalpībā jaunais Neapoles ķēniņš Kārlis T. Anžū. kas tiecas nostip-
rināties Balkānu pussalas rietumos un saista bizantiešiem rokas.)

Cars Konstantins saslimst un par reģenti uzmetas viņa sieva Marija.

Bizantijas princese. Tatāri atkal iet dedzināt Bulgāriju un tautu pulcina

uz cīņu ar tiem bandits īvailo. kas veic iebrucējus divās kaujās, un sāk

stāstīt saviem cīņu biedriem, ka viņam parādījušies svētie un to aicinājuši

tapt par Bulgārijas valdinieku. Tauta, nevarēdama sagaidīt no reģentos

palīdzību, pāriet Ivailo pusē: tautai seko bajāri un pat galminieki. Slimais

Konstantins mēģina pretoties uzurpātoram. bet zaudē kauju un dzīvību.

Ivailo paliek par Bulgārijas valdinieku. apprec reģenti, lai nostiprinātu

savas pozīcijas, bet bizantieši izbīda jaunu Bulgārijas troņa kandidātu no

vecās Aseņu ģints. lekļuvis starp divām ugunīm, tatāriem un bizantiešiem.

Ivailo nespēj noturēties un bēg projām no Bulgārijas. Par valdinieku pa-

liek bizantiešu kandidāts Jānis Aseņa TĪT., bet tauta pulcējas ap bajāru Juri

Terteriju: lai atbruņotu savu pretinieku. Aseņa TTT. tam izprecina savu

māsu. Pie Tirnovas vārtiem piepēži ierodas bez vēsts pazudušais Ivailo

ar lielu karaspēku. Bizantieši sūta Aseņam ITI. talkā divas armijas, bet

Ivailo viņas veic vienu pēc otras un piespiež caru bēgt uz Konstantinopob*.

Tauta tomēr turās Terterija pusē un ceļ viņu par caru. īvailo ir spiests

bēgt atpakaļ pie tatāriem, kuru cbans liek viņu nogalināt. Terterijs ī.

sabiedrojas ar Neapoles ķēniņu un karo kopā pret bizantiešiem. Franču

karaspēks, kas iebrucis Albānijā, zaudē kauju pie Beratas. Nākamā 1282. g.

Sicīlijā izceļas revolūcija un Kārlis T. Anžū ir spiests atsacīties no plā-

niem nostiprināties Balkānu pussalā, kuras zemēm atkal draud tatāru iebru-

kums, un Bizantija slēdz mieru ar Bulgāriju. Tatāri tomēr pārpludina Bul-

gāriju, izlaupa zemi un padzen Terteriju. Viņi ceļ Bulgārijas tronī savu

draugu bajāru Smiļcu. par kura konkurrentu drīz uzmetas kāds tatāru prin-

cis. Terterija meitas vīrs. Viņam uz laiku tiešām izdodas nostiprināties

Bulgārijā, bet tad to nogalina bajārs Sventislavs un paliek viņa vieta par

valdinieku.

Pēc Sventislava dēla Terterija IT. nāves (1323. g.) bulgāru bajfiri

ievēl par caru Michailu Sišmaniču. pēdējās bulgāru valdinieku dinastijas

dibinātāju. Bizantija patlaban plosās pilsoņu karš. Cars Michails nostājas
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gan vienā, gan otrā pusē un tīko iejemt Konstantinopoli. Kad viņam ne-

izdodas realizēt šo plānu, Michails vērš skatus uz rietumiem, kur Serbi ja

kļuvusi, jau tik stipra, ka sāk apdraudēt ari Bulgāriju. Michailam izdodas

organizēt pret Serbiju plašu koaliciju (viņam piebiedrojas arī Bizantija,
valachi un tatāri). 1330. g. pie Velbudždas (Kistendilas) notiek kauja, kurā

serbu ķēniņš Stefans Urošs sakauj bulgāru armiju: pats Bulgārijas cars

Michails krīt cīņas laukā un uzvarētājs ceļ tā tronī Michaila šķirtās sievas

(savas masas) dēlu Šišmanu 11. Tam izdodas noturēties troni tikai vienu

gadu: Serbijā notiek apvērsums, ko izmanto bulgāru bajāri un padzen serbu

iecelto caru. Viņi atdod troni Jānim Aleksandram, kritušā cara Michaila

un Valachijas valdinieka lvanko radiniekam. Jānis Aleksandrs saradojas

ar jauno Serbijas ķēniņu Stefanu VI. Dušanu, faktiski palikdams par viņa
vasaļu. Abi, turēdamies cieši kopā, viņi pakļauj sev gandrīz visas Balkānu

zemes: Stefans Dušans iekaro Maķedoniju, Albāniju un Epeiru; bulgāru

cars sakauj bizantiešus, bet viņu kopējais sabiedrotais lvanko iznīcina

ungāru armiju, kas ielauzusies Valachijā. Bizantijā sākas atkal jukas un

Jānis Aleksandrs steidz paplašināt Bulgārijas robežas uz dienvidu kaimi-

ņienes rēķina. 1353. g. turki pirmo reizi parādās Eiropā, kāda Bizantijas

troņa tīkotāja aicināt:. Pamazām krīt āziātu pilsētas viena pēc otras un

viņi sak jau apdraudēt Bulgārijas robežas.

Bulgārijā šai laikā atkal sāk plosīties ticības kari. Dzimst jaunas

sektes; bogumili atkal paceļ galvu un vietām pat sāk atdzimt vecais pagā-

nisms. Daudz piekritējus gūst hesihastu sekte, kuras piekritēji, līdzīgi in-

diešu faķiriem, sēd stundām ilgi, vērodami paši savu nabu un tic, ka šīs

nodarbošanās piekopējiem atveroties debesu vārti. Bogumilu sektei rodas

jauni nozarojumi, kuru locekļi nododas visneticamākām orģijām. Lielus

panākumus gūst mūks Teodorits, kas cenšas atjaunot veco dievu ticību

un nes upurus sentēvu godātiem dabas gariem. Mūki Lācars un Kirills

sludina jaunu, bogumiliem radniecīgu mācību, noliegdami fizisku darbu,

laulību, un aicinādami savus piekritējus nodoties priekiem un nebēdāt par

rītdienu. Kāds cits mūks sludina adamītu mācību, un saka, ka cilvēkiem

vajagot staigāt kailiem, neatzīt likumus un mēģināt dzīvot, kā dzīvojuši

pirmie cilvēki paradīzē. Cars Jānis Aleksandrs krīt daiļas žīdietes valgos

un piešķir viņas tautiešiem savā valstī plašas privilēģijas.

Anarchija Bulgārijā vairojas, bet turki jau paguvuši iekarot visu

Traķiju. Kārtību Bulgārijā nespēj atjaunot arī koncili, kuri nolād sektan-

tus un piespiež ķēniņu atcelt jūdiem dotās privTēģijas.

Pēc cara Jāņa Aleksandra nāves (1365) viņa valsts sadalās trijās daļās;

Tirnovā valda tā dēls Jānis Šišmans ĪTL. Vidunā otrais dēls Jānis Sra-

cimirs austrumu novados ir nostiprinājies augstmanis Dobrotičs.

Briesmas no turku puses nāk bulgāriem arvienu tuvāk. 1361. g. krīt

Adrianopole, ko sultāns Murads I. padara par savu galvas pilsētu. Nāk

bulgāriem virsū negaiss arī no otras puses: Ungārijas ķēniņš Ludvigs T.

iejem Vidinu un aizved gūstā viņas caru Sracimiru (Šišmans 111., sabiedro-

jies ar turkiem, izdzen ungārus no Bulgārijas tikai pēc ilgas cīņas).

Balkānu kristīgiem plēšoties savā starpā, turki turpina iekarojumus.

Maķedonija krīt viņu rokās un serbu valdinieki spiesti palikt par turku

vasaļiem. 1588. g. bulgāru cars Šišmans ĪIĪ. sāk maksāt turkiem nodokļus.

Pēc Kosovas kaujas, kuras sekas ir Serbijas neatkarības likvidēšana, nāk

arī Bulgārijas kārta: 1393. g. turki iejem Tirnovu un pēdējais bulgāru cars

Šišmans 111. mirst kā turku gūsteknis.
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XIX. Serbija

Serbi, atrazdamies talak no Konstantinopoles nekā bulgāri, nav bijuši
no Bizantijas tik atkarīgi kā pēdējie, un pārmaiņus maksa meslus grieķiem,
bulgāriem un ungāriem.

Serbijas valsti dibina melnkalnietis Stefans I. Ņemaņa, kas izman-

todams Bizantijas jukas sāk apvienot serbu novadus un ceļ savu valsti,

atbalstīdamies uz Ungārijas draudzību. 1195. g. Serbijas dibinātājs lab-

prātīgi atsakās no troņa, to atdodams dēlam Stefanam 11., bet pats iestājas
klosterī. Stefanam 11. uzmetas par konkurrentu viņa brālis Vukans, bet

zaudē cīņu. Stefans 11., sekodams tēva priekšzīmei mēģina atbalstīties

uz Ungāriju, bet reizē meklē arī pāvesta draudzību un 1217. g. pāvests

viņam atsūta Serbijas ķēniņa kroni. Serbijā sākas jukas, jo Vukans dabon

savā pusē pareizticīgos; abus samierina viņu jaunākais brālis, Serbijas archi-

bīskaps Saba, kas 1222. g. kronē vecāko brāli, šoreiz ar kroni, ko atsūtījis
Bizantijas ķeizars. Serbijas jukas izmanto savā labā ungāri, kas uz laiku

pakļauj sev daudzus serbu apdzīvotus novadus.

Viens no slavenākajiem Nemaņu dinastijas valdiniekiem ir Miļutins
(Stefans IV.), varens karotājs un valsts robežu paplašinātājs, kurš to veic

nevien ieročiem, bet arī apprecēdams vienu pēc otras kaimiņu zemju man-

tinieces un tūliņ likdamies no tām šķirties. Viņš dabon no Ungārijas pūrā

Bosniju un nostiprinās Maķedonijā. Viņa dēls Stefans V. (tēvs par pieda-
līšanos dumpī tam licis izdurt acis) ir varens valdinieks un sadragā bulgāru

armiju jau minētā kaujā pie Velbudždas. Drīz pēc tam pret viņu organi-

zējas bajāru sazvērestība; bajāri dabon savā pusē arī viņa dēlu Stefanu:

sazvērnieki nožņaudz veco ķēniņu un tā vietā sāk valdīt tēva slepkava

Stefans VI. Dušans («Žņaudzējs"), tikpat varens kareivis, kā viņa vectēvs,

un lielākais no visiem Serbijas valdiniekiem. Izmantodams Bizantijas un

Bulgārijas nevarību, viņš veic Albāniju, Maķedoniju, Tēsaliju un Epeiru,

un sāk dēvēties par «serbu un grieķu, bulgāru un albāņu caru". Faktiski

no viņa atkarīgas ir visas Balkānu zemes, atskaitot Bosniju. — Arī iekšējā

politikā Stefana Dušana laiks ir bagāts panākumiem: viņš norēgulē admini-

trātīvo aparātu un tieslietas, un veicina tautas kultūrālā līmeņa un materiā-

lās labklājības pacelšanu. Viņa sastādīts ir pirmais Serbijas likumkodeks;

tirdzniecības līgumi, ko šis ķēniņš slēdzis ar Bizantiju, Raguzu un Venēciju,
liecina par viņa tāļredzību un oikonomisko vajadzību izpratni. Uzplaukst

kalnrūpniecība, darbojas zelta un sudraba raktuves.

Dušana politikas gala mērķis ir Bizantijas iekarošana. Viņš mirst,

nesasniedzis šo mērķi, 1355. g. Dēlam neizdodas noturēties tēva tronī un

par valdinieku uzmetas Dušana kanclers Vukašins. Atkal sākas pilsoņu

karš un serbu augstmaņi 1376. g. ceļ tronī Lācaru, kas dēvējas tikai par
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kņazu, atmezdams ķēniņa tituli. Stefana Dušana celta lielvalsts ir jau sa-

brukusi.

Tuvojas turku briesmas. Serbi un bulgāri ir kopējiem spēkiem dra-

gājuši Bizantiju, nenoskārzdami, ka grauj savu dabīgo aizsargvalni pret
āziātu plūdiem. Pirmais no serbu valdiniekiem iet cīņā pret turkiem

(1371. g.) uzurpātors Vukašins, bet zaudē kauju un dzīvību. Serbija vēl ir

neatkarīga līdz 1386. g., kad turki piespiež kņazu Lacaru palikt par sultāna

vasaļu. Serbijas valdinieks vēl grib mēģināt kara laimi, slēdz militāru

savienību ar Bulgāriju, Albāniju un Bosniju, un viņam izdodas sakaut turku

karaspēku. Dabūjis zināt par serbu sacelšanos, sultāns Murads I. steidzas

no Āzijas uz Eiropu, ilgi gatavojas izšķirošai cīņai un 1589. g. sastopas ar

serbu armiju uz Kosovas lauka. Turkiem (pēc serbu liecībām) ir bijis

300,000 vīru. Lācaram un viņa sabiedrotiem tikai 60,000. Sultāns tomēr ne-

bijis pārliecināts par uzvaru un pavadījis visu nakti lūgšanās, serbiem dzī-

rojot pie lēģeru ugunīm ar saviem sabiedrotiem — kroatiem, bosniešiem,

rumāņiem un bulgāru un albāņu algotņiem. Rita ausmā pie sultāna telts

ieradies Lācara znots Milošs Obiļičs, teicies nākam nodot savus tautas

brāļus, un, noliekdamies pie sultāna kājām, piepēži tam devis nāves dū-

rienu. Sultāna miesas sargi sakapājuši serbu varoui gabalos, bet armijas

vadību uzjēmies Murada dēls Bajazets 1. Sākusies kauja, kurā turki uzva-

rējuši serbus un viņu sabiedrotos; serbu kņazs Lācars kritis turku gūstā

un Bajazets licis viņu pie tēva līķa dzīvu nodīrāt. (Par šo kauju serbiem

ir uzglabājies daudz teiku un varoņdziesmu.)

Bajazets 1. ieceļ par Serbijas valdinieku un savu vasaļu Lācara dēlu

Stefanu, kam jāiet sultānam līdzi viņa karos. (Serbu karaspēks cīnās turku

pusē arī kaujā pie Angoras, kur krīt Tamerlana gūstā pats Bajazets. Pēc

šīs katastrofas, kas satricina turku valsts pamatu, Stefans meklē atbalstu pie

Ungārijas, cerēdams nokratīt turku jūgu. Viņam seko Serbijas troni Juris

Brankovičs un tam viņa dēls Lācars 11. — 1459. g. sultāns Muliāmeds 11. ga-

līgi likvidē Serbijas patstāvību un sadala to provincēs; ap 200.000 serbu aiz-

ved verdzībā. Serbu tauta zaudē brīvību uz četriem gadu simteņiem.
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XX. Bizantijas bojā iešana.

Bizantijas impērija pēc Konstantinopoles atgūšanas (1261), vel velk
dzīvību gandrīz divus gadu simteņus. Pēc zināma atkaluzplaukuma MII. g. s

beigas par šo veco ķeizarvalsti nak jauns paguruma laikmets, kas līdzinās
lēnai miršanai. Āzijas piekrastē viņai pieder tikai atsevišķi cietokšņi; visa
pāreja Anatolija jau ir turku rokas, kuru vadonis Osmans XIV. g. s. sakuma
Uek vēlākas Osmaņu impērijas pamatus. Eiropā grieķi vairākas reizes nie-

Kauja pie Varnas.

(Mateiko glezna.)

Gina atbīdīt atdzimušās Bulgārijas robežas līdz Balkāniem, bet viņiem nav

•Īgstošu panākumu. Kad Serbijas ķēniņi sāk veidot XIV. g. s. savu lielvalsti.

Bizantijai ir atlikušas vairs tikai divas nākotnes izredzes — krist serbiem

vai turkiem par laupījumu. Briesmas no Serbijas puses izgaist līdz ar Ste-
fana Dušana nāvi, kurai seko Liel-Serbijas sabrukums. Toties turki, kas
,553. g. nostiprinājušies Eiropā, iejemdami Gallipoli, drīz apiet Bizantiju ari

no ziemeļrietumiem, un impērija, no kuras vairs palikusies tikai galvas pil-
sēta un viņai tuvākie novadi, ir tagad turku ielenkta no visām pusēm (serbi
un bulgāri jau XIV. g. s. beigās paliek par Turcijas kara klaušiniekiem).
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Rietumu pasaule ar pavestu priekšgalā ari noskārst, ka drīz sitīs Bi-

zantijai likteņstunda. To saprot ari paši bizantieši un tāpat kā priekš 400 ga-

diem, atkal lūdz katoļu tautas talkā pret āziātiem. Bet apstākļi jau ir mai-

nījušies, arī rietumu psīcholoģija kļuvusi citādāka, nekā XI.—XII. g. s., un

tikai dažās romantiskākās valdinieku galvās joprojām dzimst plāni par

krusta karu, kam jāsalauž turku vara un jāatsvabina no islāma žņaugiem
nevien Konstantinopole, bet arī Sirija. Par krusta karu sapņo franču ķē-

niņš Jānis Labais un hercogs Kārlis Drošais; domā par krusta karu arī Un-

gārijas ķēniņš Zigismunds, kas tiešām arī mēģina reālizēt šo ideju, bet pēc

Nikopoles katastrofas viņam pāriet patika vēlreiz mēroties ar briesmīgajiem
turku janičariem, pēc husitiem — toreiz labāko infanteriju pasaulē. Krusta

karu ideja tomēr vēl nav galīgi izgaisusi. Viņa ir kā svece, kas reiz gaiši

degusi, taisās patlaban izdzist, bet vēl vāji mirdz nakts melnumā.

Katolisko Eiropu uz laiku atkal apvieno lielie baznīcas koncili XV. g. s.

pirmajā pusē, un Eiropas valšķu bīskapi un laicīgie pārstāvji, debatēdami

par ticības lietām, neaizmirst atkal un atkal pārrunāt krusta kara jautājumu.

Paceļas balsis, ka Eiropai jādodas pretuzbrukumā pret musulmaņiem, kas

ielauzušies Balkānu pussalā, apdraud Ungāriju un virzās arvienu tāļāk uz

ziemeļrietumiem. Daudzus iespaido arī nemitīgie Bizantijas lūgumi pēc pa-

līdzības.

Konstances koncils atjauno katoliskās Eiropas garīgo vienību; viņa
darbu vēlāk uzjemas Bazelē sanākušie garīgie tēvi, kas taisās nopietni ķer-

ties pie baznīcas reformas un ierobežot pāvesta patvaldību. Romas kūrijai,

kuras reputācija Bābeles gūsta un vēlākās schismas laikā ir stipri cietusi,

jāizdara par katru cenu kaut kas grandiozs, kaut kas tāds, kas paceltu viņas

prestižu agrākā augstumā. Šai laikā kā saukts nāk bizantiešu ķeizara pie-

dāvājums slēgt ar katoļu baznīcu ūniju un atzīt ticības lietās pāvesta virs-

kundzību, ja pēdējais savukārt garantē, ka pēc ūnijas noslēgšanas katoļu

tautas steigsies grieķiem palīgā.

Dniju tiešām noslēdz (Florencē 1439. g.), bet no viņas nekas prātīgs ne-

iznāk: plaisa starp rietumiem un austrumiem ir pārāk dzija, lai lielās poli-
tikas dēļ varētu viņai ātri pārmest tiltu; latīņu saimniekošana Bizantijā un

grieķu cīņa dēļ vecās galvas pilsētas atkarošanas ir darījušas savu, un vecais

krusta karos krātais naids ir kļuvis vēl niknāks un svelmaināks; nevien fa-

nātiskie grieķu garīdznieki un Konstantinopoles pūlis, bet arī daudzi grieķu

augstmaņi ir labāk gatavi kļūt par sultāna apakšniekiem, nekā sabrāļoties

ar saviem senajiem ienaidniekiem
— latīņiem.

Pēc ūnijas noslēgšanas pāvests grib turēt bizantiešiem doto vārdu un

aicina Rietum-Eiropas ķēniņus steigties Bizantijai palīgā. Atsaucas Polijas

ķēniņš Vladislavs 111., kas tikko guvis arī Ungārijas troni. Viņš ir straujš

bruņiniecisks jauneklis, pilns senā t'Cības karotāju kaujas spara, kas pārējā

Rietum-Eiropā ir gandrīz jau izdzisis. Viņš dodas ar poļu bruņiniekiem uz

Ungāriju, kur tam piebiedrojas vecais varonis Jānis Huniadi ar saviem jāt-
niekiem, paspējis jau iznīcināt turku bandas, kas siro pa Ungāriju un sakāvis

divās kaujās sultāna kara pulkus. — Abi apvieno savus bruņotos spēkus un

dodas pāri Donavai, izcīna lielu uzvaru pie Nišas, un sultāns piedāvā Vladi-

slavam mieru, kuru noslēdz uz desmit gadiem; Valachija paliek Ungārijai,

Balkānu pussala Turcijai; abas valstis apsolās nesūtīt savas armijas pāri

Donavai un uzskatīt šo upi par demarkācijas līniju.
Pāvests ir pats uz savu roku izrīkojis floti, kas siro pa Aigaja jūru:

sajūsmināts par Huniadi un Vladislava panākumiem, pāvests cer staigāt Ur-

bāna pēdās, un mierlīgums ir viņam kā zibens no skaidrām debesīm; pā-
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Vesia tegāti izlieto visu savu daiļrunību, lai pierunātu jauno ķēuiņu lauzt

tikko slēgto mieru. Beidzot Vladislavs padodas: kardināls Džuliano Česarino

viņam iegalvo, ka pāvests varot atsvabināt katru ticīgo no zvērastu pildī-

šanas, un zvērasta laušana tādā gadījumā neesot nekāds negods.
Vladislavs ar nelielu karaspēku steidzas pāri Donavai; tā kā uzbru-

kums nāk turkiem negaidīts, viņš drīz vien gūst savā varā lielu

rijas. Uzvara apreibina jaunajam ķēniņam galvu un viņš traucas ājJuemi/;

tāļāk uz dienvidiem, domādams, ka sultāns ir aizjemts

pagūs atgriezties līdz tam laikam, kad Vladislavs būs sasnidžflzisr

nopoli. Jf
Bet sultāns ir jau tuvu: viņam nav bijis sākumā kug

sviest armiju no Āzijas atpakaļ uz Eiropu; ģenujieši,
nāti, dod viņa rīcībā savu floti un jemdami sālītu maksu — pa

kareivja — pārceļ 40.000 janičaru Eiropas krastā. Stājies viņu ī
sultāns steidzas preti Vladislavam. Abu armijas sastopas pie Vārnas (1444. g.

novembrī). Sultāns pirms kaujas tracina uz cīņu savus kareivjus, tiem rā-

dīdams šķēpa galā uzmaukto miera līgumu, ko nesen apzvērējis un tūliņ
lauzis kristīgo valdinieks. Sākas kauja; poļus un ungārus ved cīņā pats

Vladislavs un vecais Huniadi: turkus komandē sultāns Murads 11. Sākumā

uzvara sveras kristīgo pusē; poļi un ungāri laužas uz priekšu ar traku sparu

un turku jātnieki jau atstāj cīņas lauku; joprojām turās izmisuši tikai jani-
čari, bet pamazām sāk atslābt ari viņu kaujas dedzība. — Tad krīt jaunais

ķēniņš, kas iejājis janičaru rindās; turki tūliņ nocērt viņam galvu, uzdur

to uz šķēpa un nes kā uzvaras ķīlu cauri savējo rindām. Kristīgo pulkos

izceļas apjukums, nakts pārtrauc kauju. Naktī viņi mēģina atkāpties un

atkāpšanās pārvēršas par katastrofu. Tikai mazs pulks atgriežas dzimtenē.

Tagad Bizantija ir atstāta viņas liktenim. Taisnību sakot, viņa būtu

kritusi turku varā jau drīz pēc Kosavas kaujas, ja 1402. g. nedotu jaunajai

Osmaņu impērijai briesmīgu sitienu Tamerlans (Angoras katastrofai seko

asiņains brāļu karš starp Bajazeta 1. dēliem un Bizantija dabon 50. g. ilgu

mūža pagarinājumu). Tagad viņa sāk atkal maksāt meslus sultānam.

Muhāmeds 11., kas tikko kāpis senču tronī, ir nolēmis šoreiz galīgi iz-

rēķināties ar mirstošo Bizantiju. Viņš neslēpj savus nodomus un pretim

Konstantinopolei, Bosfora Āzijas krastā sāk celt stipru cietoksni, domāts at-

balsta punkts nākamām operācijām pret Bizantijas galvas pilsētu. Ķeizars

Konstantins XI. velti mēģina protestēt: Sultāns nevēlas viņa sūtņus pat uz-

klausīt. —- Konstantins sāk gatavoties nāves kaujai. Viņa rīcībā ir tikai

pieci tūkstoši kareivju; ģenujieši atsūta 700 vīrus, kurus vada ģenerālis

Džustiniani; pilsētā vēl salasās daži simti ārzemnieku, kas grib piedalīties

Konstantinopoles aizstāvēšanā. — Pilsētas iedzīvotāji tur rokas klēpī un tic

fanātiskiem mūkiem, kas stāsta, ka Bizantija neiešot bojā, ja arī turkiem

izdotos ielauzties pilsētā: Dievs tūliņ sūtīšot savu eņģeli, kas aizdzīšot turkus

atpakaļ Āzijā. — Pavisam sanāk ap 7000 vīru, kad Muhāmeds 1455. g. aprija

sākumā pienāk pie Konstantinopoles ap 170.000 vīru lielu armiju un daudz

lielgabaliem, no kuriem daži bijuši tik lieli, ka to apkalpošanai un nostādī-

šanai pozicijā vajadzējis līdz 2000 vīru. — Turku baterijas sāk strādāt, die-

nām un naktīm grauj pilsētas mūrus akmens lodēm, no kurām dažas biju-
šas vairāk simts klgr. smagas. Pilsētas aizstāvji turās izmisuši. Ķeizars un

Džustiniani cīnās uz mūriem kā vienkārši kareivji. Turkiem izdodas ievest

savu kara floti „Zelta raga" ostā, klāt pašai Konstantinopolei; viņi to izdara,

nolikdami no jūras līdz Zelta ragam (apm. 7 klm.) ieeļļotus dēļus, pa kuriem

milzīga vergu armija pamazām pārvelk kuģus vienu pēc otra un tie pie-
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brauc pie Konstantinopoles sienām. Mūri no sauszemes puses ir jau dragāti
daudzās vietās, un tagad var sākties ģenerāluzbrukums. Ķeizars un viņa

mazās armijas vadoņi zin, ka nāve ir neizbēgama.

Kad viss sagatavots uzbrukumam, Muhāmeds vēlreiz uzaicina ķeizaru

padoties, aizrādīdams, ka ir neprāts vēl ilgāk turēties preti trīsdesmit reizes

lielākai armijai. Ķeizars noraida uzaicinājumu un viņa karavīri gatavojas

nāves stundai. Visi iebauda sv. vakarēdienu. 29. maija rītā janičari, jau

pirms saules lēkta, dodas uzbrukumā un sāk sturmēt vārīgāko vietu, t. s. Ro-

mas vārtus, kurus aizstāv Džustiniani ar saviem Ģenujas bruņiniekiem. Viņi
atsit divas atakas, bet trešā lauž ģenujiešu pulciņa pretestību. levainotais

Džustiniani paglābjas uz kuģa; Konstantins XI. ar saviem uzticamiem krīt,

cīnīdamies līdz pēdējam elpas vilcienam. Turki nocērt viņam galvu un aiz-

nes to sultānam. ledzīvotāji sabēg dievnamos, cerēdami joprojām, ka no-

tiks brīnums un viņus steigsies glābt debesu kara pulki. Pilsētas ielās iebru-

kušie janičari sāk kapāt kristīgos. (Ap 60.000 sajem gūstā, cerēdami par

tiem dabūt izpirkšanas naudu.)

Otras dienas rīta Muhameds 11. svinīgi iejāj Sofijas katedrāle, liek

iztīrīt veco dievnamu no kristīgo līķu kaudzēm un pārvērst par mošeju.

Leģenda stāsta, ka turku iebrukuma brīdī katedrālē sabēgušiem pa-

sniedzis sv. vakarēdienu kāds mācītājs, kas turkiem sākot slepkavot diev-

lūdzējus, pazudis sienā līdz ar Kristus miesu un asinīm un nākšot ārā no

sienas, kad Konstantinopolē krusts atkal būšot uzvarējis pusmēnesi.
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XXI. Italijas valstis

Itālija vidus laikos ir un paliek saskaldīta daudzās sīkās valstīs, kaut

gan XV. g. s. gandrīz visapkārt tai sāk veidoties stipras monarchijas un Itā-

lija joprojām pieder pie kulturālākām zemēm Eiropā. Kulturālais progress

te neiet roku rokā ar politisko. Šīs saskaldīšanās galvenais cēlonis ir tas, ka

Itālijā atrodas divu, vidus laikos loti spēcīgu faktoru smaguma punkti: sv.

Romas valsts ķeizari cenšas pakļaut sev Itāliju, jo pēc tā laika ieskatiem

tikai viņas valdiniekam ir dibinātas tiesības uz ķeizara kroni; par tādu pat

savas teokratiskās vispasaules monarchijas bazi grib padarīt Itāliju arī pā-

vesti, kas cīņai pret ķeizaru pretenzijām izlieto Itālijas sīkās valstis, tādā

kārtā netieši veicinādami viņu sēparātismu. Itālijā neizdodas galīgi nostip-
rināties ari Hohenštaufeniem, kuriem stājas ceļā Lombardijas pilsētas un

pāvests, nedz Anžū dinastijai, kuras plānus paralizē atkal tas pats pāvests un

Hohenštaufenu mantiniece Aragonija.

Cīnoties pāvestiem un ķeizariem dēļ Itālijas, viņas territorijā pagūst

izveidoties daudzas mazas, bet toties ļoti enerģiskas valstis, kuru spēks atro-

das nevis uz laukiem, bet galvas pilsētā, kuras vārdu nes arī viņai pakļautā

territorijā.

Mēs redzējām, ka Itālijas pilsētas jau XI. g. s. mēģina atsvabināties

no grāfu un bīskapu (t. i. ķeizaristes ierēdņu) virskundzības un sāk jemt vie-

tējās valdības lietas savā pārzināšanā, celdamas par saviem pārvaldniekiem

grāfu un bīskapu vietā pašu pilsoņu vēlētus konsulus. Krusta kapi laikā

Itālijas pilsētas strauji uzplaukst un vairojas arī viņu politiskais svars; vi-

ņas sāk censties pakļaut tuvējos novadus un vājākās kaimiņienes.

Sākumā Itālijas pilsētu pašvaldība atrodas patriciešu rokās; tad pama-

zām iedrošinās prasīt sev līdzrunāšanas tiesības arī amatnieki un, organizē-
jusies cunftēs, prasa savu likumīgo daļu. Gandrīz visur viņiem izdodas to

arī sasniegt, kaut gan tikai pēc lielām cīņām; viņus uz jem vai nu tieši veco

priviliģēto pilsoņu skaitā, vai arī atļauj tiem organizēties atsevišķās vienī-

bās, ar pašu vēlētiem ierēdņiem priekšgalā. — Ap 1200. g. (jādomā, zem nu-

pat minēto juku iespaida) konsulu institūts pamazām sāk izzust un pilsētas
nodod izpildu varu vienas pašas personas, t. s. podestas rokās; podestu pa-

rasti neizvēlas no pašu vidus un pa lielākai daļai cel tikai uz vienu gadu (te
mēs redzam zināmu analoģiju starp Itālijas pilsētu podestām un Novgorodas

republikas kņaziem. — Arī novgorodieši mēdza savus kņazus izraudzīt no

attālākiem kaimiņu novadiem un nemēdza tos ilgi turēt pie sevis.).

Izveidojoties uz tik šauras territorijas Uelam valšķu skaitam, viņu

starpā dabīgi sākas cīņas jo vairāk tāpēc, ka Itālijā nav stiprākas varas, kas

spētu noturēt šo valšķu attiecības zināmas likumības robežās un garantētu

vājākām viņu tiesības. — Sīkās kaimiņu nesaskaņas, kommerciālā konkur-
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rence un ekspansijas tieksmes, viss tas padara Itāliju par arēnu, kur visi

cīnās pret visiem. Sākumā šais cīņās spēlē zināmu lomu arī pāvestu un

ķeizaru sacensība, kuras iespaids redzams arī vēl tad, kad Itālija jau fak-

tiski izslīdējusi no Vācijas iespaidu sfairas robežām. Tiem, kas joprojām

dēvējas par gvelfiem vai gibelliniem, jau ir kļuvusi pilnīgi sveša šo vārdu

agrākā nozīme. Cīnītāji ir kļuvuši citādi, Bet viņi joprojām nēsā vecās

maskas. Parasti tomēr dēmokrati dēvējas par gvelfiem un gibellini ir ari-

stokrātija, bet bieži gadās, kā pēdējie cīnās pret ķeizara draugiem un gvelfi

nostājas pāvesta ienaidnieku pusē.

Pilsētu kommūnu robežās norisinās cīņas nevien starp aristokrātiju

un zemākajiem slāņiem, bet arī starp atsevišķām patriciešu ģintīm, no kū-

lām viena un otra, varas kāres skubinātas, nostājas dēmokratijas aizstāvju
lomā. Visās šaīs iekšējās cīņās parasti tiek ievērots sekošs princips: ja zi-

nāmā pilsētā kāda partija vai kliķe ir dabūjuši virsroku, viņa steidzas iecelt

visos amatos savus uzticības vīrus un raida pretinieku vadoņus trimdā; trim-

dinieki parasti mēdz doties uz kādu no kaimiņu pilsētām, kur vara patlaban

pieder viņu domu biedriem; tādā kārtā kaimiņu pilsētu attiecības top vēl

ļaunākas.

Zem šo cīņu un juku iespaida atkal pārveidojas pilsētu pašvaldību

iekārta. Nevarēdamas tikt galā ar partiju ķildām, pilsētas mēģina izpalīdzē-
ties, padodamās zināmas iespaidīgas vai visu cienītas personas pārvaldībā

un piešķirdamas šai personai varu (Signoria) pār pašu pilsētu un viņai pa-

kļautajiem novadiem. Bieži gadās, ka par pilsētu valdiniekiem uzmetas ie-

spaidīgi augstmaņi vai kara vadoņi. Sinjoriju attīstības sākums meklē-

jams jau Hohenštaufenu laikos, bet jem gandrīz visur virsroku tikai XIV. g. s.

Citās vietās viņš attīstās no podestas institūta. Visu iecienītam podestam

pilsēta pagarina viņa dienesta laiku vai pat atstāj viņu visu mūžu šai amatā:

dažās vietās par podestu parasti kļūst mirušā podestas dēls, t. i. sāk parādī-

ties varas mantošanas princips. Citur atkal sinjoriju jem savās rokās dēma-

gogi, populāru jeb tautas partijas vadoņi, t. s. „tautas kapitāni", kas pēc pat-
triciešu varas laušanas uzmetas par pilsētas kungiem. Sinjorijas balsts ir

kara algotņi, kas tagad no padotības pilsētas kommūnai pāriet viņas tiranna

dienestā.

Milana.

Sevišķi spilgti šo procesu var novērot Milānā, Lombardijas pilsētu sa-

vienības vecajā galvas pilsētā. Milānas vēstures varoņlaikmetā, kad šī pil-

sēta ved cīņu pret Barbarosu, viņas priekšgalā atrodas konsuli, bet jau

XII. g. s. beigās arī te jem virsroku podestas institūts. XTĪT. gadu simtenis

ir pilns kārtu cīņu dunoņas; zemākās šķiras, apvienojušās sv. Ambrozija

brālībā, prasa līdzdalību pilsētas pārvaldīšanā un ap g. s. vidu. panāk tau-

tas kapitāna iecelšanu; kapitānam, līdzīgi senās Romas tribūnam, jālūko, lai

netiktu aizskārtas tautas tiesības. Ar šo amatu sāk saistīties arī citas, poli-
tiskas funkcijas un tautas kapitāna rokās pāriet faktiskā vara, kuras dēļ

joprojām cīnās partiju vadoņi, cenzdamies tikt šai amatā. Viņa dēļ ilgi sa-

cenšās savā starpā Della Torre (vecaugstmaņu ģints, kas nostājusies dēmo-

kratijas jeb gvelfu pusē, lai tiktu pie varas), un Viskonti, gibellinu, t. i. ari-

stokrātijas vadoņi. XIV. g. s. sākumā uzvara galīgi paliek Viskonti rokās

un sākas viņu virskundzība pār Milānu (pareizāk sakot, arī par Lombar-

diju. kuras pilsētas — Kremona, Komo, Brešia, Aleksandrija v. c, ir nokļu-

vušas atkarībā no Milānas). Viskonti valda ar brutālu enerģiju un neap-

robežotu varu. (Pašai Milānai ir šai laikā ap 200.000 iedzīvotāju: no rūpnie-
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čības nozarēm ze| ieroču un bruņu kalšana: pāri par simts meistaru rīko

neskaitāmu zeļļu un mācekļu baru; Milānā ražotie zobeni un bruņas ir sla-

veni visā Eiropā un pat pie tatāriem. īr daudz arī vadmalas austuvju, kuru

vajadzībām ieved vilnu no Francijas un Anglijas.)

Starp Viskonti dinastijas valdiniekiem mēs redzam daudz īstu briesmo-

ņu, bet viņi reizē tomēr ir mākslas un zinātnes draugi. (Viņu dibināta Pā-

vijas universitāte, celta slavenā Milānas katēdrāle un citas lepnas celtnes.)

Vēlāk Viskonti dabon no Romas valsts ķeizariem hercoga tituli. — Pēdējā

Viskonti, Fīlipo Marija vietā nosēžas viņa znots Frančesko Sforca (1450. g.),
kas no vienkārša zemnieka zēna ticis par kondotjēru, t. i. kara algotņu va-

doni, un kura rokās ir jau agrāk koncentrējušies Milānas bruņotie spēki. —

Viņam seko tā dēls Galeaco Maria, varmāka un izvirtulis, ko nogalina sa-

zvērnieki. Par Milānas valdinieku uzmetas Lodoviko (Ludvigs) Moro, no-

kautā hercoga brālis, kas aicina uz Itāliju frančus un tādā kārtā paliek par

tās lielās cīņas ierosinātāju, kurā piedalās franči, spāņi un venēcieši.

Venecija
Citāds ir Venēcijas mūža gājums. —

Aristokrātiska republika, ar mūža

prezidentu jeb dožu (hercogu) priekšgalā, jau krusta karu sākumā stiprākā

jūrvalsts. Venēcija izveidojas šo karu laikmetā par spēcīgāko varas fak-

toru Vidus jūras austrumu daļā, par galveno vidutāju starp Eiropu un Orienta

zemēm; no Adrijas līdz Maz-Azijai stiepjas viņas faktoriju rinda un precu

noliktavām bagāti atbalsta punkti.
Šo uzplaukumu, ko sevišķi veicinājis IV. krusta karš, grieķu ķeizaru

atgriešanās Konstantinopolē satricina pašos pamatos; par bīstamu Venēcijas

konkurrentu kļūst Ģenuja, kas cenšas iegūt Orientā to pašu stāvokli, kāds

bijis Venēcijai latīņu impērijas īsā mūža laikā. Ģenujas izredzes vairo vēl

tas, ka viņa ir turējusies Bizantijas pusē un ar viņas atbalstu Palaiologi ir

guvuši uzvaru; tagad tie sāk visiem spēkiem sekmēt Ģenujas tirdzniecības

uzplaukumu, lai vājinātu savus ienaidniekus — venēciešus. Sekas ir tās. ka

starp abām republikām nodibinās nāvīgs ienaids. XITI. g. s. beigās sākas

karš. kura sākumā Ģenuja jem virsroku un viņas eskadrus izbraukā visu

Adriju. 80 g. vēlāk atkal uzliesmo karš. un sākumā atkal ar panākumiem

ģenujiešu pusē. Viņi sagūsta (pie Polas) venēciešu kara floti un ielaužas

Venēcijas lagūnās; liekas, sv. Marka pilsēta ies bojā, bet tad venēciešus

Pārjem fanātisks patriotisms, visas iedzīvotāju šķiras ķeras pie ieročiem un

ielenktais ģenujiešu desants padodas. Pēc šīs uzvaras sākas straujš Ve-

nēcijas varas atplaukums: viņa pakļauj sev Korfu salu un nostiprinās Pe-

'oponnesā: Tstrijas pussala un Dalmācijas piekraste jau sen atrodas viņas

yarā; XTV. g. s. pirmajā pusē Venēcija sāk nostiprināties arī uz Ttalijas ciet-

zemes un XV. g. sākumā ved niknus karus ar Milānas hercogiem. Viņas varā

nāk Paduja. Verona, Brešija, Rovigo v. c. pilsētas un slovēņu apdzīvotā

Friaule.

Pašā Venēcijā vairojas bagāto patriciešu ģinšu iespaids, no kurām nāk

augstākie ierēdņi un kara vadoņi; doža vara kļūst arvienu mazāka, sevišķi

ap XII.
jt. s. vidu ka(j nodibinās suverenās varas izpildorgāna lielā padome

(480 locekļi) ar tipiski aristokrātisku nokrāsu: padome ieceļ ierēdņus un ko-

loniju pārvaldniekus. Blakus viņai ir izveidojies senāts, kura locekļi ir

augstākie ierēdņi un izdienējuši valsts vīri. Senāta priekšgalā atrodas sin-

forija jeb mazā padome ar 10 locekļiem. No šīs padomes, lielās padomes

Prezidija, kara un jūrlietu speciālistu kommisijas un piedaloties
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zemju pārvaldes kommisijai. izveidojas slepena valsts padome, kas iepriekš

apspriež visas valsts lietas, pirms tās ceļ priekšā senātam.

1297. g. aristokrāti izdabon cauri likumu, kas nodod visu varu lielās

padomes pēdējā sastāva locekļu un viņu pēcnācēju rokās. Apvērsuma se-

kas ir sazvērestības un dumpji. Pēc 1315. g. reformas visa suverēnā vara

pieder 200 augstmaņu ģintīm, kuras ierakstītas t. s. „Zelta grāmatā"; baidī-

damās no apvērsuma, viņas palielina slepenpolicijas štatus un spiegošana

piejem Venēcijā neticamus apmērus. Par spiegošanas ģenerālštābu kļūst
XIV. g. s. sākumā izveidojusies galvenā izmeklēšanas kommisija, t. s. „desmit

vīru padome", kurai piešķir ārkārtējas pilnvaras un kuras uzdevums ir rū-

pēties, tai netiktu apdraudēta valsts aristokrātiskā satversme. Dožs Marino

Faljeri 1355. g. mēģina izdarīt valsts apvērsumu, bet desmitu padome ir no-

modā, un dožam nocērt galvu. Kopš tā laika Venēcijas aristokrātiskās sak-

nes vēl paliek spēkā līdz pilsētas krišanai (Napoleona karu laikā). Zemākie

iedzīvotāju slāņi ir atbīdīti pilnīgi sāņus no līdzrunāšanas valsts lietās.

Ģenuja
Ģenuja sāk sevišķi uzplaukt pēc viņas sāņcenses Pizas sabrukuma;

nostiprinājusies Korsikā. Ģenuja savukārt sāk tiekties iespiesties Orienta tir-

gos un izkonkurrēt Venēciju. Ģenujas nelaime ir tā, ka viņā ilgu laiku plo-

cīņas starp dēmokratiem un aristokrātiju, un tas rada spēku atslābumu

uz ārieni, ko izmanto savā labā Ģenujas konkurrenti un kaimiņi.
Sākumā Ģenujds priekšgalā stāv podesta, kas pārzin valsts lietas kopā

ar 8 vīru padomi. Tad pēc Venēcijas priekšzīmes ieceļ dožu un viņam bla-

kus nostāda 12 vīru padomi, kuras 6 locekļi nāk no tautas, un pārējie 6 no

augstmaņu vidus. Arī šī iekārta nepastāv ilgu laiku, un XIV. g. s. beigās viens

apvērsums seko otram. Anarchijas mudžeklī neaiskārta stāv vienīgi sv. Jura

banka, no valsts kontroles pilnīgi neatkarīga akciju banka, ar saviem

statūtiem un likumiem, kuru neaizskaramību modri uzrauga visi valsts pa-

rādzīmju īpašnieki; tādu ir loti daudz, un vairums Ģenujas iedzīvotāju ir

pret augsto polītiku vienaldzīgi, ja vien patreizējie pilsētas valdinieki ne-

apdraud bankas tiesības un privilēģijas. — Blakus Florencei, Ģenuja ir vi-

dus laikos viens no galvenajiem Eiropas financiālo operāciju centriem.

Ģenuja sāk nokļūt atkarībā no kaimiņiem, sākumā no Milānas, vē-

lāk no Francijas. XVT. g. s. sākumā admirālis Andrea Doria gāž Francijas

virskundzību un atjauno republikānisko iekārtu; Ģenuja ir atkal brīva, bet

viņu joprojām plosa iekšējas jukas.
Arī Ģenujas tirdzniecībai turku varas izplatīšanās Orientā dod tikpat

smagu sitienu kā viņas konkurrentei Venēcijai, un no šī sitiena pirmā nekad

neatspirgst. Venēcijai palīdz vilkt dzīvību viņas mākslas rūpniecība, kas

apkalpo daudzas Eiropas zemes.

Florence

Stiprākā no Toskanas pilsētām ir Florence, kura kjūst patstāvīga pēc

markgrāfienes Matildes nāves (1115. g.). Pateicoties pilsētas izdevīgajam

stāvoklim paša Itālijas centrā, ātri uzplaukst ziedoša rūpniecība; darbojas

daudzas vērptuves un vilnas audumu austuves; tirdzniecība ar tiem paliek

daudziem par bagātības avotu, attīstās arī banku lietas un Florences zelta

nauda gūst cieņu visā Itālijā. Florences baņķieru rokās beidzot pāriet arī
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Romas kūrijas sarežģītās financiālās operācijas; šis apstāklis padara Flo-

renci par pāvesta un gvelfu partijas sabiedroto, turpretim citās kaimiņu pil-
sētās virsroka ir gibelliniem.— Fašā Florencē valda dēmokratija (pēc tam, kad

iedzīvotāju sacelšanās 1250. g. ir gāzusi aristokrātijas kundzību). Blakus po-

destam tagad nostājas «tautas kapitāns", kas darbojas kopā ar 12 vīru pa-

domi (pa divi no katra kvartāla). 30 g. vēlāk satversme atkal pārveidoja-:
„tautas kapitans" sāk dēvēties par cunftu aizstāvi (defensore dellearti), un vi

ņam blakus nostājas seši priori delle arti, lielo cunftu — lieltirgotāju, baņķie-

ru, vadmalas rūpnieku v. c. turīgāko apvienību pārstāvji. Pilsētas veca aristo-

krātija joprojām apdraud lielburžuazijas kundzību. 1293. g. izdod Likumus, kās

izslēdz patriciešus no visiem pilsētas amatiem, viņi gūst pilnas tiesības tikai

pēc tam, ja paliek par kādas cunftes locekli.

Pēc Hohenštaufenu bojā iešanas gvelfu partija jem virsroku v isā

i oskanā, bet tūliņ pēc tam sākas ķildas starp vadošām ģintīm. §īs ķildas pār-

jeņi visu Toskanu, ari Florenci, un visi sadalās divos naidīgos lēģeros; tie ir

„melnie" un „baltie", no kuriem pirmos vada aristokrātija, bet „balto"' va-

doņi nāk no bagāto tirgotāju aprindām. „Melnie" ar kūrijas un Anžū di-

nastijas ķēniņu palīdzību 1302. g. gūst virsroku un balto vadoņus izraida no

pilsētas. 1343. g. dēmokratija atkal nostiprinās un izveidojas tājāk. Flo-

rences priekšgalā nostājas astoņi priori, no kurieni tikai divi ir lielo cunftu

pārstāvji, bet 6 izvēl mazās cunftes, gonfalonjēra — prioru padomes priekš-

sēdētāja amats pārmaiņus atrodas lielo un mazo cunftu rokās.

Šī satversme nostiprina Florences pamatus un viņa sāk sev pakļaut

pārējo Toskanu. 1405. g. viņas varā krīt Piza, kufā valda anarehija. 1421. g,

florence pakļauj sev Livorno un gūst izeju uz jūru. — Pašā Florencē gūst

arvienu lielāku varu tirgotāju Mediči ģints, kuras pārstāvis Kozimo ap

XV. g. s. vidu jau ir ticis par neoficiālu diktatoru.

Baznīcas valsts.

Pāvestiem pārceļoties uz Avinjonu, baznīcas valstī sākas jukas un

faktisko varu sagrābj feodāļi, kas ved savā starpā nebeidzamus karus. Pašā

Romā nebeidzas aristokrātu ģinšu ķildas; gibellini Kolonnas cīnās ar Orsini,

kas turās gvelfu lēģerī. — Pilsētu pārmaiņus pārvalda divi no aristokrātijas

aprindām ievēlēti senātori. Līdz ar kūrijas aiziešanu no Romas, sāk iet uz

leju arī pilsētas materiālā labklājība, un tauta meklē izeju. Šo izeju viņai

grib rādīt avantūrists un reizē sapņotājs Kola di Rienci, kas sajūsmina Ro-

mas pilsoņus nostāstiem par viņu pilsētas agrāko varenību un solās to at-

jaunot. 1347. g. vara pāriet Kola di Rieuci rokās, kurš tiešām atjauno pil-

sētā drošību un mieru, apspiež aristokrātijas patvaļu un reformē valsts fi-

uances. Aristokrātu ģintis atstāj pilsētu un vāc cīņai karavīrus. Kaujā to-

mēr uzvar Rienci piekritēji. Uzvarētājs piejem tautas tribūna tituli un sāk

Mēģināt apvienot visu Itāliju: sūta sūtņus visām republikām un Itālijas

dalu valšķu valdiniekiem un uzaicina tos sūtīt savus pārstāvjus Itālijas na-

cionālajā parlamentā, kas sanākšot Kapitolā, Kola di Rienci vadībā.

Vara apreibina jauneklim galvu, viņa izturēšanās paliek arvienu augst-

prātīgāka un pūlis steidz no viņa novērsties. Kad pret viņu nostājas arī pa-

vests, Rienci atsakās no varas un labprātīgi dodas trimdā, lai pēc 7 gadiem

vēlreiz atgrieztos Romā atpakaļ, atkal tiktu (uz dažām nedēļām) pie varas

un pēc tam kristu par upuri pūļa linču tiesai.

Pēc tam baznīcas valstī ierodas pāvests legāts, kas cenšas vismaz ārēji
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atjaunot pavesta suverenitāti; sīkās augstmaņu dinastijas, kas nostiprināju-
šās vienā vai otrā pilsētā, tomēr paliek joprojām pie varas. Pēc atgriešanām

no Avinjonas Romā (1377), pāvesti ar viņiem ir spiesti vest ilgus karus.

Neapole un Sicilija.
llolienštaufeniem atjem bijušās normaņu ķēniņvalsts zemes franču

princis Kārlis, palikdams par Anžū dinastijas dibinātāju. Franču ierēdņi un

karavīri apspiež tautu un Siciliju, kas pārdzīvojusi Frīdricha 11. laikā strau-

ju uzplaukumu un labprāt atceras Hohenštaufenu laikus, izceļas 1282. g.

dumpis («Sicilijas \espere"), kurā dabon galu ap 3000 franču okupantu (dum-

pim par iemeslu, pēc (hronistu nostāstiem, bijis varas darbs, ko kāds franču

kareivis pastrādājis pie siciliešu meitenes. (Sicilieši sauc talkā Aragoniju,
kuras ķēniņš ir Manfrēda Hohenštaufena znots, tas nāk ar lielu kara spēku
un salā sāk valdīt Aragonijas dinastijas jaunākā līnija; 1377. g. tā izmirst

un Siciliju pievieno Aragonijai, tāpat kā 100 g. agrāk Sardiniju.)

Anžu dinastijas ķēniņi noturās Neapolē; slavenākais no viņiem ir Ro-

berts (1309—1343), apdāvināts politiķis, un zinātnieku un mākslinieku draugs.

Anžū dinastijas valdinieki mēģina nostiprināties arī Centrāl-ltalijā, bet vi-

ņiem te nav ilgstošu panākumu. Dinastija sāk izvirst; traģisku lomu spēlē

ķēniņiene Žanna, kas nogalina savu vīru, ķēniņu Andrēju, uzmetas par re-

ģenti un maina vienu pēc otra mīļākos. Zemē sākas jukas, kas turpinās līdz

franču armijas iebrukumam Kārļa VIII. vadībā. Sākas ilgais karš dēļ virs-

kundzības Itālijā, kurš beidzas priekš Neapolitānijas ar to, ka viņā nosti-

prinās spāņi, kuriem jau sen klausa Sicilija.

Sīkās valstis

Blakus šīm republikām un ķēniņu un hercogu valstīm Itālijā joprojām

eksistē vesela rinda mazu valstiņu, no kurām renesanses laikmetā daudzas

paliek par ievērojamiem mākslas centriem. Mantujā nostiprinās Gonzaga

ģints, kas sekmīgi nosargā viņas neatkarību pret Milānas un Venēcijas pre-

tenzijām. Ferrarā valda Este, kuriem XIII. g. s. izdodas palikt arī par Mo-

denas kungiem. Milānai rietumos joprojām eksistē Monferratas markgrā-
fiste un sāk veidoties Savoja. Toskanā blakus varenajai Florences republi-

kai noturās viņas mazākās māsas, Siena un Luka. —
Arī Padujā, Ravennā

un citās pilsētās ir īsu laiku uzmetušās par valdiniekiem augstmaņu ģintis,

bet samērā ātri zaudējušas cīņu pret stiprākiem vai izveicīgākiem kai-

miņiem.
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XXII. Pirenēju valstis.

XI. un XII. g. s. ir Pirenēju pussalas tautu varoņlaikniets. Musulmaņi
iet kontruzbrukumā un kristīgie me-klē atbalstu pie Romas kūrijas; vairāki

Kastilijas un Aragonijas valdinieki, cerēdami uz pāvesta palīdzību, paliek

par viņa vasaļiem. Pēc kristigās Sirijas parauga, arī te nodibinās garīgo

brņņiniekn ordeņi, un cīņās pret mauriem gūst lielu slavu Alkantāras, Ka-

latravas un San Jago dc Compostelļa ordeņu bruņinieki. Uzliesmo atkal ticības

naids pret musulmaņiem, jo ari pēdējie ir kļuvuši stiprāki, dabūdami pa-

līgspēkus no Āfrikas. Musulmaņi gūst lielu uzvaru kaujā pie Alarko, sa-

kaudami Kastilijas bruņiniekus. Leona saceļas pret Kastiliju. bet Aragonā

plosās iekšējas jukas. Musulmaņi sāk jemt virsroku uz visas līnijas. Spā-
nijas kristīgiem dodas palīgā pāvesta aicināti krusta karotāji, kas kopā ar

tiem gūst lielu uzvaru pār musulmaņiem pie Navas dc Tolozas (1212). Pēc

šīs uzvaras kristīgo rokās sāk krist viena pilsēta pēc otras, un Kastilijā,
kuras ķēniņa Ferdinanda 111. Svētā pulki iejem Kordovu, Sevilju un • Ka-

diksU, pēc galīgas apvienošana-- ar Leonu (1230. g.), paliek par lielvalsti, ie-

jemdama pussalas lielāko daļu un pēc Alikantes un Kartagenas krišanas

aizsniedz Vidus jūru.

Kastilija.

Kastiliju tagad apskalo trīs juras — Biskaijas līcis, Vidus jura un At-

lantijas okeāns. Musulmaņu rokās paliek tikai Granāda.

Ķēniņš Alfonss X. Gudrais (1252—1286) ir zinātnes un mākslu veicinā-

tājs un Salamankas universitāte kļūst par vienu no slavenākām Eiropā. —

Viņa laikā iznāk pirmais Kastilijas likumkodeks. — Tīkodams pēc Vācijas

ķēniņa goda, Alfonss iestieg parādos un sagrauj valsts finances. — Pēc viņa

nāves Kastilijā sākas troņa tīkotāju ķildas, vairojas lielo muižnieku vara, un

Granādas mauri, dabūjuši no Āfrikas palīgspēkus, mēģina iet uzbrukumā.

Apvienotiem Kastilijas, Aragonijas, Portugāles karaspēkiem 1340. g. izdodas

gūt dzejnieku apdziedāto uzvaru pār mauriem pie Salado. Pēc šīs kaujas

varoņa un Alžesiras*) iekarotāja, ķēniņa Alfonsa XI. nāves Kastilijā sākās

jaunas jukas: viņa ārlaulības dēls Indriķis Trastamara ceļ dumpi pret liku-

mīgo Kastilijas mantinieku Pedro. enerģisku un taisnīgu, bet ļoti stingru

valdinieku, kas dabūjis «Cietsirdīgā" nosaukumu. lejaucās citas valstis: An-

glija nostājas Pedro, Francija —Indriķa pusē; pēdējais dabon brāli savā

*) Alžesiras iegūšana dod kastiliešiem iespēju nogriezt Andaluzijā palikušo» maurusno sakariem

ar Āfriku un nejaut nākt no melnās pasaules dalās jauniem Granadas emiru aicinātiiem palīgspēkiem.
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vara un nogalina. — Indriķa «Nelikumīga" un viņa dēla Huana (Juana) l.
laikā Kastilijā karo ar Angliju un Portugāli un mauri atgūst Alžesiru.

Par spīti šīm jukām, Kastilijas ķēniņiem, ja tie nostiprinājušies tronī,
pieder ļoti liela vara, kaut gan samērā agri mēs redzam Kastilijā kārtu pār-
stāvju sapulces, t. s. kortesus, kuros sūta savus izvēlētos arī pilsētas; kor-
tesiem visumā ir tikai padomdevēju tiesības. Liels iespaids valstī ir karei-

viskajiem lielgruntniekiem (t. s. rikosbombres), pret kuriem ķēniņi mēģina

atbalstīties uz zemāko muižnieku kārtu (hidalgos jeb caballeros) un pilsē-
tām. Pēdējās bauda plašas pašvaldības tiesības. Vairākas reizes viņas slēdz

savā starpā savienības (t. s. bermandādes jeb brālības), lai aizstāvētu savas

tiesības. Pilsētu saimniecisko uzplaukumu tomēr stipri apgrūtina augstie

Seviljas katēdrāle.

nodokļi; rūpniecība un tirdzniecība sāk uzplaukt samērā vēlu un Kastilijas

pilsētu galvenais eksistences avots ir lauksaimniecība. Noteicošais vārds

valstī pieder ķēniņam un augstmaņiem.

Huans I. un viņa pēcnācēji kļūst jau zēna gados par ķēniņiem un valstī

saimnieko viņu aizbildņi — reģenti, vairojas korrupcija, mazinās ķēniņa
\ara un sašaurinās valsts īpašumi. Izabellai (1474—1504) kāpjot Kastilijas

tronī, zemē valda anarchija, savairojušās laupītāju bandas, un lielie muiž-

nieki ved savā starpā nebeidzamus sīvus karus, nebēdādami par likumiem.

Izabella sniedz roku Aragonijas princim un vēlākajam ķēniņam Fer-

dinandam; abas valstis viņu laikā sāk sakust kopā par vienu valsti, Spā-

niju. Pēc 10 gadu ilga kara krīt 1492. g. kristīgo varā Granādas valsts,

mauru pēdējais atbalsts Pirenēju pussalā.
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Aragonija
Aragonija XIII. g. s. pirmajā pusē iekaro Baleāru salas un Valenciju.

Ari ar tām viņa pēc apvienošanās ar Kataloniju ir mazāka par Kastiliju,
bet tomēr spēlē vidus laikos lielu lomu toreizējā pasaules politikā. Viņas

iedzīvotāji, sevišķi kataloņi, ir tuvu rada provansa|iem un kopā ar tiem pa-

spējuši uzglabāt nevien antīkās tradicijas, bet arī aizjemties daudz ko labu

no mauru kultūras. Barselona tiek krusta karu laikā par ļoti svarīgu tirdz-

niecības centru Vidus jūras rietumu daļā un stājas sakaros ar austrumu

pilsētām. Kad Sicīlijā nostiprinās Aragonijas ķēniņu ģints, katalonu tir-

gotāji un karavīri parādās nevien Itālijā, bet arī Bizantijā, kur grieķi tos

uzjem mīļu prātu kā Anžū valdītās Neapoles — savas ienaidnieces pre-

tiniekus.

Aragonijas ķēniņš Haime nostiprinās Sardinijā, atjemdams šo salu pi-

ziešiem un iestigdams viņas dēļ ilgā karā ar Ģenuju. Arī Aragonijā mēs

samērā agri redzam kārtu pārstāvju sapulces — kortesus. Šo kārtu pārstāvju

varas pieaugumu paātrina Sicilijas iegūšana: lai gūtu pavalstnieku palī-

dzību karā Sicilijas dēļ, ķēniņš Pedro 111. 1285. g. paraksta t. s. Saragosas ģe-

nerālprivilēģiju. Aragonijas ..lielo brīvību grāmatu", kas nosaka, ka ķēni-

ņam visās svarīgākās lietās jāprasa tautas pārstāvju piekrišana un pēdējiem

ikgadus jāsanāk zināmā nosacītā laikā. Kortesos piedalās bīskapi, muižnieku

kārtu pārstāvji un pilsētu delegāti. Konstitūcijas sarga vietā ir nostādīts

virstiesnesis bustica (Justicia), ko ķēniņš nevar atcelt un kuram pieder iz-

šķirošais vārds konfliktos starp tautu un ķēniņu; liusticam ir tik liela vara,

ka tas var bez ķēniņa'ziņas apcietināt ierēdņus, kas piekopj korrupciju, un

mest cietumā arī ķēniņa nama prinčus, ja tie pārkāpj likumus.

Vēl lielākas tiesības bauda Katalonijas kārtas, kur viņu pārstāvji

piedalās arī tiesu sēdēs un kopā ar ķēniņu izvēlas viņa padomniekus (mi

rīistrus). Jau mazākas ir kārtu tiesības Valencijā, pašā jaunākajā no trijām

Aragonijas ķēniņvalsts sastāvdaļām (katrai no tām ir savi kortesi un likumu

kodeki). šīs īpatnības atstāj spēkā arī visu triju zemju kopējā kārtu sa-

pulce Tarragonā 1519. g., kas nosaka, ka viņas uz mūžigiem laikiem turēsies

kopā. Turpat piejem likumu, ka tautai ir tiesības vēlēt sev jaunu ķēniņu,
ja tas bez liusticas piekrišanas liek apcietināt kādu no kortesu locekļiem.

Ap XIV. g. s. vidu arī Aragonijā sākas iekšējas jukas; kārtas nostājas

ķēniņa pretinieku, viņa brāļu pusē un noslēdz savā starpā ūniju, bet ciņā

ķēniņš patur virsroku, kaut gan neizmanto šīs uzvaras augļus, lai atjemtu
tautai viņas tiesības, bet zvēr tās ievērot arī turpmāk.

Aragonijas dzīvē mēs vispār redzam liumānūku garu nekā pārējā Spā-

ūijā; sodi, kurus lemj Aragonijas likumi, ir maigāki un pie izmeklēšanas

tikpat kā netiek pielietoti moku rīki. Arī Aragonijā ir liels iespaids liel-

gruntniekiem, bet pilsētas ir lielākas un turīgākas nekā Kastilijā, un viņu

vārdam ir lielāks svars. Sevišķi lielas brīvības ir Saragosai, bet bagātības

ziņa visas apēno Barselona.

Ar ķēniņu Mārtiņu V. izdziest XV. g. s. sākumā vecā valdinieku dina-

stija. Aragonijas daļu valšķu kortesi aicina uzkāpt tronī Kastilijas princi
Ferdinandu. Viņa un tā dēla Allonsa V. laikā (1410—1456) Aragonijā ievie-

šas, pateicoties ciešiem sakariem ar Itāliju, bumānisma idejas; tautas pār-

stāvji gūst vēl plašākas tiesības: husticu turpmāk ieceļ ar viņu piekrišanu,

un parlamentam ir tiesības kontrolēt viņa rīcību.

Tad par Aragonijas valdinieku top Ferdinands «Katolis* (1479—1510).

kas salaulājas ar Kastilijas un Leonas mantinieci Izabellu: tādā kārtā abas

lielākās Pirenēju valstis apvienojas. Dzimst Spānija.
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Portugale.
Portugāles (vārds cēlies no Porto Cale, pirmās galvas pilsētas Oporto

agrākā nosaukuma) grāfs Alfonss L, uzvarējis maurus lielā kaujā, sāk dēvē-

ties par ķēniņu un izsludina savu zemi par brīvu no Kastilijas aizbildniecī-

bas (1159. g.). Ar flāmu krusta karotāju palīdzību viņš 1147. g. atjem mau-

riem Lisabonu un padara to par savu rezidenci. Kastilijā negrib ar labu

atzīt Portugāles neatkarību un dara to tikai pēc ilga kara, kurā Alfonss

spiests pielabināties pāvestam, atzīst sevi par apustuļu vietnieka vasaļu un

solās tam maksāt meslus. Sančo I. veic pie Santaremas fanātiskos almoha-

dus, kas ho Andalūzijas nāk atjemt kristīgiem Lisabonu. Viņš aicina savā

zemē kolonistus no visām pussalas malām, dibina jaunus ciemus un pilsētas

un ir dabūjis „zemnieku drauga" nosaukumu.

Slavenākais no Portugāles ķēniņiem ir Dinis (Dionizijs), kas valda no

1279.—1325. g. un kuram tauta devusi ..Taisnīgā" nosaukumu. Viņš ar pa-

nākumiem atvaira Romas kūrijas iejaukšanos Portugāles iekšējās lietās un

veicina lauksaimniecības uzplaukšanu. Tempļa bruņinieki rod viņa zemē

patvērumu un dibina Kristus ordeni. Dionizs dibina 1290. g. universitāti,

(sākumā Lisabonā, vēlāk Koimbrā). Uzplaukst garīgā dzīve, roku rokā ar

materiālo kultūru. ledzīvotāju skaits pilsētās vairojas, tirdzniecība plešas

plašumā, kalnraktuves dod ķēniņa kasei lielus iejēmumus. — Portugāli sāk

doties jūrnieku gaitās, mācīdamies kuģinieku amatu no venēciešiem, kas ap

1300. g. sāk braukt uz Flandriju un Angliju apkārt Pirenēju pussalai un ir

izraudzījuši Lisabonu par savu flotiliju galveno pieturas punktu.
Alfonss IV. staigā tēva pēdās un viņa laikā turpinās Portugāles uz-

plaukums: pēdējos mūža gados viņš ir spiests vest karu ar paša dēlu Pedro,

kura sievu Inesi dc Kastro vecais ķēniņš liek nogalināt kādā klosterī, turē-

dams šo vedeklu „no prastas kārtas" par ķēniņa dēla necienīgu. Pirms nāves

Alfonss izlīgst ar dēlu; tas ticis tronī (Pedro I. Bargais, 1357.—1367. g.).

atriebj sievas nāvi viņas slepkavām. (Teika stāsta, ka viņš licis izrakt sie-

vas līķi no kapa, nosēdinājis to tronī un licis kronēt par ķēniņieni). Pedro

dēla Ferdinanda laikā Portugālē spēlē lielu lomu Leonora Telles, sākumā

ķēniņa mījākā, kura vēlāk tiek par ķēniņieni. Ar Ferdinandu izmirst

(1383. g.) Burgundijas dinastijas vīriešu līniju un kaimiņvalsts Kastilijas ķē-

niņš un Leonoras znots Huans mēģina ar sievas mātes palīdzību dabūt Por-

tugāli savā varā. Izceļas karš. Portugāles nacionālisti sakauj kastiliešus un

pie Aljubarotas cel tronī Ferdinanda pusbrāli Jāni. Atkal sākas jauns uz-

plaukuma periods, kļūst labāks arī zemnieku stāvoklis un labojas valsts

finances. kas minētas Ferdinanda un Leonoras laikā.

Jau 1371. g. Portugāles kortesi mēģina nodibināt pastāvīgu kontroli pār

ķēniņa un viņa ierēdņu rīcību. Tāpat kā citās Pirenēju zemēs, arī Portu-

gāli 's pilsētām ir savi pārstāvji kārtu sapulcēs un līdzīgi Aragonijas ķēni-

ņam arī viņu kollēgas pussalas rietumos par vienu no savas varas balstiem

uzskata pilsonību.

Jaunās dinastijas valdīšanas sākumā Portugāle sāk nostiprināties

Āfrikā, kur 1423. g. krīt viņas ķēniņa Eduarda pulku rokās Ceita, toreiz

lielākā pilsēta Marokā. Sākas braucieni gar Āfrikas piekrasti uz dienvi-

diem un dziļi iekšā Atlantijas okeānā. Nāk lielo ģeogrāfisko atklājumu laik-

mets, kurā portugāļiem ir lemts spēlēt tik lielu lomu un uz laiku kļūt par

Indijas bagātību valdiniekiem.
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XXIII. Dānija.

Ar Kanuta Lielā dēla nāvi izbeidzas vecā Dānijas ķēniņu ģints. 1047. g.

dāņi ievēl par valdinieku Kanuta māsas dēlu Svenu Estridsenu, ko vēlāk

atzīst par savu ķēniņu ari norvēģi: Līdz ar viņu sakas Estridu jeb Ulfingu

dinastija, kas valda ap 300. g.

Svena dēlu Kanutu IV. nogalina dumpinieki; vēlāk kātoju baznīca

viņu ierindo viņu svētajo saimē. Pēc Svena otra dēla Krika nāves sākas

ilgs troņa tīkotāju karš. kura par uzvārētāju paliek laika dēla dēls Valde-

mārs Lielais (1157—1182). Juku laikā Baltijas slāvi, kas kļuvuši no teica-

miem kuģiniekiem par bīstamiem pirātiem, iet sirot uz Dāniju un briesmīgi
izposta viņas priokrastes. Dāņu chronisti stāsta, ka slāvi apkāvuši vai aiz-

veduši gūstā veselu novadu iemītniekus. — Līdz ar Valdemāra nostiprinā-
šanos tronī dāņi sekmīgi atsit pīrātu uzbrukumus un sāk tiem uzbrukt viņu

pašu zemē. Sabiedrojies ar Saksijas hercogu Indriķi Lauvu un sava drauga
kareiviskā bīskapa Absaloma atbalstīts. Valdemārs iet karā un noveic Rū-

genu salas slāvus, izposta viņu slaveno Arkonas svētnīcu, sadedzina dievu

tēlus un padara salas valdinieku par sa\u vasaļu. — Valdemāra dēla Kanuta

VI. laikā dāņi gūst Baltijas slavu zemēs lielākus panākumus: pomoraņu

un abotritu kņazi atzīst Dānijas virskundzību. Valdemārs 11. Uzvarētājs
(1202—124J) valda gandrīz pār visām Baltijas jūras dienvidaustrumu' pie-
krastes zemēm tag. Meklenburgu, Pomorāniju un Igauniju: viņam esot

izdevies uz laiku nostiprināties arī Kurzemes rietumu daļā un Zamzemē.

Igaunijas novadi ap Rēveli krīt dāņu rokās 1219. g., kad Valdemārs iet uz

Hariju krusta karā un dibina pēc uzvaras pār igauņiem Rēveli: teika stāsta,

ka cīņas brīdī, kad dāņiem sācis jau klāties slikti, no debesīm esot no-

kritis sarkans karogs ar baltu krustu (Danebrog); šis karogs tūliņ nests kara-

vīru priekšgalā un igauņi pēc niknas kaujas bijuši spiesti bēgt: karogs pa-
licis no tā laika par Dānijas ķēniņu karogu.

Valdemāra lielvalsts drīz sabrūk: 1223. g. viņu sajem gūstā tā vasals

Šverinas grāfs Indriķis, un ķēniņam smokot gūstā veselus divus gadus, lie-

lākā daļa pakļauto zemju nokrata Dānijas virskundzību. Ticis brīvībā, Val-

demārs mēģina atgūt zaudēto, bet kaujā pie Bornhevedes (1227. g.), kur pret
v"iņu cīnās Holšteinas vāci (sevišķu slavu gūst ditmaršu brīvzemnieki), ķē-
niņš zaudē lielāko dalu karaspēka, ir spiests slēgt mieru un atsacīties no

pretenzijām uz vācu un slavu zemēm starp Elbu un Vislu: zem Dāni jas

Paliek vienīgi Rūģenu sala un dāņu iekarojumi Igaunijā.

Valdemāra mūža pēdējie gadi veltīti zemes labklājības pacelšanai;

"«'ilgi priekš nāves viņš izdod ļitlandes likumu kopojumu, kas acīmredzot

domāts
par pamatu ķēniņa projektētam visas Dānijas likumu kodekam. —

N-o 5ī likumu krājuma redzams, ka sociālie apstākļi Dānija, salīdzinot ar
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senlaikiem, ir krasi mainījušies: agrāk visi viņas iemītnieki ir vienlīdzīgi
tiesībās un arī viņu stāvoklis ir vienāds. Tagad virs zemnieku pamat-
slāņa jau ir izveidojušās divas augstākās, muižnieku un garīdznieku kār-

tas: blakus tām sāk attīstīties trešā, pilsoņu kārta. Lauksaimniecība strauji

uzplaukst un kultivētās zemes platība vairojas. Ciemu skaits ir vairāk-

kārtīgi audzis; zemnieki joprojām mēdz sapulcēties uz saviem tingiem, bet

šīm sapulcēm vairs nav agrākās politiskās nozīmes: svarīgākos jautājumus

tagad izšķir ķēniņš kopā ar magnātiem. Zemnieku milicijai vairs nav ag-

rākā svara: zeme joprojām dalās novados, kuriem jādod karavīri un jā-
izrīko kara kuģi, bjet par armijas kodolu jau ir palikusi ķēniņa ~kara drau-

dze", kas sastāda smago kavaleriju. Ķēniņa kara draugi un viņa ierēdni ne-

maksā nodokļus: tie tagad uzvelti tikai zemnieku pleciem. — Garīdznieku

kārta cenšas tikt va]ā no ķēniņa varas aizbildniecības; viņas vara un ie-

spaids joprojām aug: augstākie garīdznieki (pa lielākai daļai tie ir baudījuši

savu izglītību ārzemēs, parasti Parīzes universitātē) ir vienīgā Dānijas m

U lliģence un viņiem lieli nopelni pie dāņu literātūras veidošanas sākuma.

(Vislielākie nopelni te bīskapam Absalomam, kurš ir nevien enerģisks valsts

virs un dūšīgs karotājs, bet arī viens no dāņu literātūras pamatu licējiem:

viņa sekretārs, Saxo Grammaticus, saraksta latīņu valodā senās Dānijas

vēsturi, kurā starp citu pieminēti arī Dānijas ķēniņu sirojumi baltu zemēs.).

Pilsētas, kuras pa lielākai daļai radušās tirgus vietās, vai arī taīs pie-
krastes novados, kur mēdz sabraukt no abām Ziemeļu un Baltijas jūrām

zvejnieku flotili jas (Dānijas apkaimē tai laikā atradās labākie siļķu zvejas

rajoni, un siļķu zvejai vispār vidus laikos ir piekritusi Ziemeļ-Eiropas tautu

dzīvē loti svarīga loma: siļķes gavēņa laikā bija galvenais uzturs daudziem

miljoniem un deva viņu zvejniekiem lielu peļņu) ir pa lielākai daļai vēl

mazas: ķēniņi tām labprāt mēdz dot privilēģiju grāmatas. Paši pilsoņi- savā

starpā ir apvienojušies ģildēs un cunftēs, un līdz ar to aug arī pilsētu vara

un svars.

Pēc Valdemāra īī. nāves arī Dānijas varenība sāk strauji brukt uz

leju; bīskapi un magnāti ceļas cīņai pret ķēniņu un pamazām sašaurina viņa

kompetences robežas. Valsts sapulcē (Danehof), kas reizē ir augstākais

lēģislātīvās varas un jurisdikcijas orgāns, viss iespaids pieder augstmaņiem

un viņas izdotie likumi arvienu vairāk ierobežo ķēniņa varu. Arī valsts

vienība ir apdraudēta: Valdemārs ir novēlējis jaunākajiem dēliem plašas

lēņu zemes, un viņu pēcnācēji tagad raisās vaļā no ķēniņa aizbildniecības.

Sevišķi bīstami paliek ķēniņiem Šlēzvigas jeb Dienvid-Jitlandes hercogi,

kuriem nāk talkā Holšteinas grāfi. Nevarēdami tikt ārā no naudas spai-

diem. Dānijas ķēniņi sāk ieķīlāt vasaļiem un kaimiņiem veselas provinces,

kuras vēlāk nespēj izpirkt, un tās iet zudībā. Anarchija un jukas vairojas

un valstij draud bojā iešana. Zemnieku stāvoklis kļūst arvienu ļaunāks,

un viņi ir spiesti meklēt pie magnātiem patvērumu, kaut arī pret brīvības

cenu. Augstmaņi apjemas aizstāvēt zemniekus pret saviem laupītkāriem

kollēgām un sirotājiem, bet protams, ne par velti: zemnieki pamazām zaudē

brīvību, palikdami par dzimtļaudīm. Panīkst arī pilsētas, kuras nomāc

spēcīgo Hanzas pilsētu konkurrence un viņu privilēģijas Dānijā: panīkst

arī agrāk tik dzīvā Dānijas kuģniecība, izbeidzas sakari pa jūru ar ār-

valstīm, un Baltijas un Ziemeļjūrās tagad visa vara pieder Hanzas pilsētu

flotilijām.

Ķēniņa Kristapa 11. laikā (1319—13"V2) Dānija atrodas sabrukuma priekš-

vakarā. Lai tiktu tronī šis ķēniņš ir <?piests piekāpties pret augstmaņiem.
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kuru rokās tagad pāriet gandrīz visa vara; ieķīlātas ir gandrīz visas pro-

vinces un ķēniņam vairs pieder tikai dažas pilis. Par galveno ķēniņa kre-

ditoru ir palicis Holšteiuas grāfs Gerhards, kam atdota ķīlain visa Ziemeļ-

jitlande. Pēc Kristapa nāves Gerhards paliek par faktisko Dānijas valdi-

nieku. Pret viņu organizējas sacelšanās un tā beidzas ar Gerharda nogali-
nāšanu. Par ķēniņu ievēl Kristapa dēlu Valdemāru, kurš līdz tam ir bijis

spiests bēguļot pa ārzemēm.

Valdemārs IV. Aterdags (1340—1375), pēdējais Estridu dinastijas ķē-

niņš, izdzen no zemes holšteiniešus, mēģina saglābt irstošo valsti un atgūt

zaudētās provinces. Lai gūtu naudu ieķīlāto zemju izpirkšanai, Valdemārs

pārdod vācu ordenim Igauniju (134b), kuru ordenis, apspiezdams igauņu

dumpi, jau ir faktiski sagrābis savā varā. Ķēniņam atkal sāk klausīt Ze-

lande un Eiuena, un Meklenburgas hercogi, sv. Romas valsts vasaļi, no-

kļūst atkarībā no Dānijas. Valdemārs atgūst atpakaļ arī Šonenu, Hollandi

un Blekingenu, —
vecās dāņu provinces Skandināvijas dienvidos, kurus sa-

grābis sava varā Zviedrijas un Norvēģijas ķēniņš Magnuss. Tādā kārtā

Valdemāram izdodas atjaunot valsts agrākās robežas un Baltijas jūras vārti

ir atkal Dānijas varā.

Tad Valdemārs, gribēdams papildināt savu tukšo kasi, iet laupīšanas

gājienā uz Gotlandi, svarīgāko Baltijas jūras salu, un izkāpj malā pie
Visbi pilsētas. Ķēniņa bruņinieki sakauj visbiešus pie viņu vār-

tiem, un dāņi izlaupa veco tirdzniecības pilsētu, kuļas bagātību tik ilgi ap-

skauduši visi kaimiņi. (Teikas stāsta, ka visbiešu sievām bijušas zelta

sprēslīcas, tie pūļiem mērojuši naudu un pat viņu cūkas ēdušas no sudraba

silēm.) — Visbi tirdzniecībai ir dots nāves sitiens, viņa zaudē savu domi-

nējošo lomu tirdzniecībā ar Austrum-Eiropas zemēm, un tās \ ietā stājas

sv. Māras valsts pilsētas ar Rīgu, Rēveli un Tērbatu priekšgalā
Visbi ir Hanzas locekle un ari viņas pārējās biedrenes var piemeklēt

tas pats liktenis. Hanza izsludina pāi Dāniju tirdzniecības boikotu un steidz,

bruņoties. Viņa dabon par kara talciniekiem Zviedrijas un Norvēģijas ķē-

niņus un Holšteinas grāfus, vecos dāņu ienaidniekus. Hanzas nolūks ir ne-

vien pārmācīt Dāniju, bet arī sagrābt savā varā Baltijas jūras vārtus, un

savienības līgumā ar Skandināvijas ķēniņiem jau iepriekš izkaulē no gai-

dāmā laupījuma sev pilis, kuras valda pār Zundas šaurumu.

Nenogaidījusi, kamēr sabiedrotie būs gatavi cīņai, Hanza sūta savu

floti pret Helsingborgu. Hanziešu kuģus te pārsteidz dāņu eskadra (1362. g.J

un iznīcina. Libekas birģermeistars Vitenborgs, kurš komandē Hanzas floti

šai kaya gājienā, atgriezies mājās, ir spiests kāpt uz ešafota. — Hanzas sa-

biedrotie pēc šīs katastrofas steidz slēgt mieru ar Dāniju, un Valdemāra

meita Margrieta kļūst par Norvēģijas ķēniņieni. Helsingborgā Valdemārs

slēdz ar hanziešiem mieru kā uzvarētājs.

Vācu pilsētas tomēr negrib atstāt dāņu ķēniņa varā tik svarīgo Baltijas

jūras izeju, un sāk organizēties jaunai cīņai. 1367. g. dibinās t. s. Ķelnes

federācija, kurā piedalās Livonijas, Prūsijas, „vendu" (bij. Baltijas slavu

zemēs dibinātās), Hollandes, Zviedrijas v. c. pilsētas, atkal slēdz savienību

ar Valdemāra ienaidniekiem — Zviedriju, Meklenburgu un Holšteinu. Vai

demārs, paredzēdams briesmas, labprātīgi atstāj savu valsti, atstādams Dā-

nijas pārvaldīšanu valsts padomei. 1368. g. sabiedrotie iekaro Kopenhā-

genu un Jitlandes un Šonenas cietokšņus; Norvēģijas ķēniņš Hakons grib

steigties sievas tēva valstij palīgā, bet hanzieši bloķē norvēģu ostas, un ķē-

niņam ir saistītas rokas. — Dānijas valsts padome lūdz mieru, kūju no-

slēdz 1370 g. Štralzundā: hanzieši dabon tiesības brīvi tirgoties Dānijā un z\c
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jot siļķes viņas ūdeņos. Dānija atdod Hanzai uz 15 gadiem svarīgākās Zunda

krastu pilis un lielāko daļu no muitas iejēm uniieni, kuļas maksā kuģi, kas

brauc cauri Zundam. Līguma beigās nosacīts, ka pēc Valdemāra nāves vai

atsacīšanās no troņa, dāņi var vēlēt sev par ķēniņu tādu princi, kura kandi-

datūrai piekritis ari Hanzas pilsētas. —

Šis līgums faktiski atdod Dāniju Hanzas varā un padara Dānijas ķē-

niņus par neoficiāliem hanziešu vasaļiem. — No tiesības apstiprināt Dāni-

jas ķēniņus viņu amatā Hanza drīz atsakās (Valdemāra meitas dēls Olafs,

jaunais Dānijas ķēniņš citādi atsakās ratificēt pārējo Štralzundas līguma

daļu), bet pārējie viņas ieguvumi paliek spēkā. Arī Norvēģijas ķēniņš Ha-

kons ir spiests no jauna apstiprināt hanziešu privilēģijas. Abas valstis no-

kļūst no Hanzas pilnīgā saimnieciskā atkarībā.

Pēc Hakona nāves Oiafs manto arī Norvēģijas troni (1380. g.); viņš
mirst vēl jauns gados, un tā māte Margrieta paliek par abu valšķu Dāni-

jas un Norvēģijas reģenti.

Drīz pēc tam sadumpojas Zviedrijas augstmaņi un sauc Margrietu talkā

pret savu ķēniņu Albrechtu, kuru Margrietas kara pulki sakauj un sajem

gūstā. Par visu triju Skandināvijas valšķu ķēniņu uz Margrietas \ ēlēša-

nos ievēl Pomoranijas hercogu Ēriku. g, kulināra sanāk \ isu triju

valšķu augstmaņu delegāti. Turpat Kalmarā kronē kriku un sastāda ūni-

jas likumprojektu, pēc kuru visas trīs ķēniņvalstiš skaitās līdztiesīgas un

viņu ķēniņam ir stipri ierobežota vara. Ar projektu nav miera Margrieta,
kas gribējuši dot Dānijai hēgemoniju pār viņas kaimiņienēm; pret projektu

ceļ iebildumus arī Norvēģija. Tādā kārtā Kalmarā faktiski nav noslēgta
nekāda ūnija, kaut gan visām trim valstīm kādu laiku ir kopēji valdi-

nieki, un tāpēc arī piejemts runāt par Kalmāras ūniju.

Ūnijas laikā Dānijas ķēniņi mēģina rīkoties ar Zviedriju un Norvē-

ģiju kā Dānijas provincēm. Rīcības sekas ir nebeidzami dumpji; sevišķi

Zviedrijā. Hanzas pilsētas, kuyu privilēģijas Skandināvijas zemēs un virs-

kundzību par Baltijas un Ziemeļu jūru apdraud triju minēto valšķu apvie-

nošanās, visiem līdzekļiem atbalsta dumpiniekus.

Pēc Margrietas nāves Ēriks kļūst par patstāvīgu \aldinieku un uzsāk

nelaimīgu kapi pret Šlezvigas grāfiem. lai pašā laika viņam izceļas otrs,

tikpat nelaimīgs karš ar Hanzas pilsētām, kuras protestē pret muitām, ko

ķēniņš jem no kuģiem, kas brauc cauri Zuņda šaurumam, ķēniņa kari prasa

lielas summas, kuru iegūšanai Ēriks uzliek augstus nodokjus. — Pavalstnieki

sāk kurnēt; Norvēģijā un Zviedrijā izceļas dumpji. Beidzot (1439. g.) laiku

gāž no troņa un par Dānijas ķēniņu ievēl Bavārijas princi Kristapu. Ar Kri-

stapa 111. nāvi ūnija faktiski beidz eksistēt. Zviedri ievēl par ķēniņu Kārli

Knutsonu, bet dāņi ceļ ķēniņa godā Oldenburgas grāfu Kristiānu, ko divus

gadus vēlāk arī norvēģi ievēl par savu ķēniņu. Kristiāns I. (1448—1481)

un viņa dēls Jānis mēģina atjaunot ūniju ar Zviedriju, kurā ir diezgan

stipra Dānijas piekritēju partija. Dānijas valdiniekiem tiešām uz laiku

izdodas nostiprināties Zviedrijas tronī, bet tad šī zeme viņiem atkal izslīd

no rokām. Kristiāns 11. mēģina iznīcināt Zviedrijas separātistu partiju, so-

līdams ar nāvi viņas vadoņus, («Stokholmas asins pirts", 1520. g.)i sekas ir

tās, ka izceļas jauns dumpis, un Zviedrija uz v isiem laikiem atsvabinās no

Dānijas aizbildniecības.

Oldenburgas dinastija, kas sākas ar Kristiānu 1.. zaudē Zviedriju, bet

i:ust jaunas zemes dienvidos, kur viņas vara 1460. g. nonāk Šlezviga un līol-

šteina. Kristiāna I. dēli mēģina nomākt vācu brīvzemniekus — ditmaršu ze-
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mi, bet 1500. g. ditmarši kauja pie Memmingstetas iznīcina ķēniņa jaņa ar-

miju, kas iestigusi purvā, un apkauj viņa bruņiniekus.

XV. g. s. ar ķēniņa varu Dānijā iet atkal uz leju. Saeima (Danehof)
beidz eksistēt; viņa vietu iejem valsts padome, kas sāk apstrīdēt ķēniņa

tiesības; bez viņas sankcijas ķēniņš nedrīkst spert neviena svarīgāka soļa.

Piejemas muižniecības svars; muižnieki prot izspiest no ķēniņa jaunas un

atkal jaunas privilēģijas, jo valsts padome visās lietās turās augstmaņu

pusē. Par provinču pārvaldniekiem ķēniņš drīkst iecelt tikai augstmaņus;

pārvaldnieki izlieto provinču iejēmumu lielāko daļu savām vajadzībām, mak-

sādami ķēniņa kasē tikai dažas summas un pildīdami kara dienestu; (ādā
kārtā provinču pārvaldnieki kļūst par pusneatkarīgiem valdiniekiem. Muiž-

nieki nemaksā nodokļus un viņiem ir pār zemniekiem liela vara. Zemnieku

stāvoklis kļūst arvienu ļaunāks un brīvzemnieku skaits nemitīgi mazinās.

Viss zemnieku vairums ir arendātori, kuri dažās vietās vairs nedrīkst atstāt

savu novadu, t. i. sāk pārvērsties par dzimtļaudīm, maksā saviem kungiem
naudas nodevas un iet klaušās. —

Laimīgāks ir pilsētu stāvoklis: ķēniņi, redzēdami, ka hanziešu privilē-

ģijas kaitē viņu pašu pavalstnieku interesēm, mēģina lauzt šīs privilēģijas
un cīņai pret vareno Hanzu slēdz līgumus ar hollandiešiem, angļiem, sko-

tiem un frančiem. Sāk atjaunoties arī Dānijas kara flote, kuru ķēniņi iz-

lieto, lai atgūtu agrāko dominējošo stāvokli Baltijas un Ziemeļjūrā.
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XXIV. Norveģija.

XII. g. s. pirmajā pusē Norvēģijā sākas troņa tīkotāju ķildas, kuras

ilgst vairāk kā 100 gadus. Troņa dēļ cīnās Haralda Hārfagara daudzie pēc-

nācēji. (Daži, kas dzimuši no ķēniņa nelikumīgajiem dēliem, mēģina pie-
rādīt savas tiesības ar „dzelzs provi*'.) Vairojas augstmaņu vara, jo troņa

tīkotāji ir spiesti meklēt viņu draudzību. Vairojas arī garīdznieku kārtas

iespaids. Niderosas (Trontheimas) archibīskaps mēģina padarīt Norvēģijas
baznīcu par neatkarīgu no ķēniņa varas: 1161. g. par ķēniņu uzmetas kāda

augstmaņa dēls Magnuss, kuru archibīskaps kronē tikai pēc tam,

kad Magnuss piešķīris baznīcai tiesības turpmāk pēc katra ķēniņa nāves

lemt, kuram no valdinieka dēliem jātop par jauno ķēniņu. Tādā kārtā Ni-

derosas archibīskaps paliek par faktisko valsts galvu un Norvēģija par

baznīcas vasaļvalsti.

Norvēģijas neatkarību glābj Sverre Sigurdsens, kas 1177. g. savukārt

uzstājas kā troņa pretendents. Sākumā viņam nav panākumu; viņa piekri-

tēji ir nabadzīgi zemnieki, kurus tā pretinieki dēvē par „birkebeineriem",

t. i. bērzkājiem (viņi nēsājuši apavus no bērza tāss). Tomēr „birkebeineri" ir

dūšīgi karotāji un pēc septiņiem gadiem uzvara paliek Sverres pusē. Augst-

maņu iespaids valstī mazinās, jo daudzi no tiem kr:tuši kaujās un viņu ama-

tus Sverre atdod saviem birkebeineriem. Nostiprinājies tronī, Sverre sāk

cīņu pret baznīcas privilēģijām, bet pāvests apkrauj Svcrri baznīcas lā-

stiem. Norvēģijā nodibinās klerikāļu partija, t. s. „bagleri" (zizlinieki, t. i.

bīskapa zižļa varas aizstāvji), ar kuriem Sverrem jāved cīņa līdz nāvei.

Viņam tomēr izdodas nosargāt Norvēģijas neatkarību no baznīcas virskun-

dzības un nostiprināt ķēniņa varu.

lekšējie kari Norvēģijā turpinās arī pēc Sverres nāves; viņus izbeidz

tikai Sverres dēla dēls Hakons IV., kas atceļ iesakņojušos tradiciju, pēc

kuras troņmantniekam jāpierāda savas tiesības uz troņa, ļaujoties pārbau-

dījumam ar kvēlošu dzelzi. Hakona IV, laikā (1217 —1263) Norvēģija pār-

dzīvo jaunus ziedu laikus. Ķēniņš rēgulē tieslietas, dibina jaunas pilsē-

tas, un pāvests Innocents IV., kas patlaban cīnās ar ķeizaru Frīdrichu DL,

pat piesola Hakonam Vācijas troni. — Hakona laikā Norvēģijai sāk klausīt

arī Islande un Grenlande; uzplaukst norvēģu literātūra; ķēniņš liek uz-

rakstīt sentēvu dziesmas un vecās varoņteikas.

Hakona dēls Magnuss „Likumu labotājs" (Lagabeter) izdod pirmo ko-

pējo Norvēģijas likumkodeku, piesavinādamies lēģislātīvo varu, kurn
līdz šim baudījusi visa tauta. Ķēniņš sāk atjemt tautai arī jurisdikcijas
tiesības, sākdams pats iecelt augstākos tiesnešus, kuros līdz tam vēlējusi

tauta. — Magnusa laikā hanzieši sagrābj savās rokās Norvēģijas tirdznie-

cību un tādā kārtā aptur viņas pilsētu un pilsoņu kārtas uzplaukumu.
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Ķēniņa vara vairojas arī nākamo valdinieku laikā; augstmaņi un

bīskapi zaudē savu agrāko svaru un vecajām zemnieku sapulcēm vairs nav

politiskas nozīmes.

1519. g. izbeidzas Hārfagara pēcnācēju dinastija; Norvēģija sākumā ap-

vienojas ar Zviedriju, bet pēc tam (1380. g.) ar Dāniju, pamazām nokļūdama

no pēdējās pilnīgā politiskā atkarībā: Norvēģijā nav iespaidīgas aristokrā-

tijas vai varenas garīdznieku kārtas, nav arī lielu pilsētu, kuru pilsoņi va-

rētu aizstāvēt valsts neatkarību. Viss tautas vairums ir zemnieki, kuriem

agrākie Norvēģijas ķēniņi atjēmuši visu politisko varu. Hanziešu iespaids

Borgundas baznīca.

(Vecās ziemeļnieku koka celtniecības paraugs.)

valstī ir liels, ka viņu privilēģijas galīgi izsūc zemi. Postu vēl pavairo
«melnās nāves" epidēmija, kura plosās Norvēģijā vēl briesmīgāk nekā citās

Eiropas zemēs un iznīcina pusi viņas iedzīvotāju. Zūd materiālā labklā-

jība, apsīkst arī XIII. g. s. straujais rakstniecības uzplaukums. Norvēģija

arvienu vairāk pārvēršas par Dānijas provinci; dāņi sāk ieceļot Norvēģijā
un sagrābj savās rokās visus ienesīgākos amatus. Dāņu valoda izspiež nor-

vēģu valodu no t. s. labākās sabiedrības un norvēģu mēlē vairs runā tikai

zemnieki.



276

XXV. Zviedrija.

1250. g. izbeidzas veca Zviedrijas ķēniņu dinastija. Pats varenākais

augstmanis šai laikā ir jarls Birgers no varenās Folkungu ģints, enerģisks
valsts virs un izveicīgs diplomāts, kas pierādījis arī savas kara vadoņa spē-

jas, paplašinādams Zviedrijas piederumus Somijā. Viņš ir pēdējā ķēniņa
māsas vīrs un par jauno ķēniņu ievēl Birgera vecāko dēlu Valdemāru; līdz

tā pilngadībai Birgers ir faktiskais Zviedrijas valdinieks. Viņš nodibina val-

stī mieru un cenšas paplašināt tirdzniecības sakarus ar kaimiņzemēm, šo

sakaru sekas ir tās, ka arī Zviedrija pakļūst zem Hanzas saimnieciskā ie-

spaida un visa Zviedrijas tirdzniecība paliek par hanziešu monopolu. —

Sākumā šiem sakariem tomēr ir arī savas labās puses: Zviedrijā nodibinās

kalnrūpniecība, vairojas pilsētu skaits. Sevišķi Stokholma, Kalmara un citas

pārdzīvo strauju uzplaukumu stadiju.
1266. g. mirst Birgers un sāk valdīt Valdemārs, kuru gāž drīz no troņa

tā brālis Magnuss. Viņš cenšas staigāt tēva pēdās un sargāt zemniekus pret

augstmaņu patvaļu. Politiskais zemnieku iespaids tomēr mazinās arī Zviedri-

jā. Arī Magnuss visiem spēkiem cenšas vairot ķēniņa varu un piesavinās
tiesības izdot likumus pēc apspriedes ar saviem padomdevējiem, kuri nāk

no augstmaņu kārtas; tautai atjem nevien lēģislātīvo varu, bet arī jūrisdik-

cijas tiesības; agrākie zemnieku pārstāvji un viņu tiesību sargi lagmaņi pa-

mazām pāriet augstmaņu kārtā un sāk skaitīties par ķēniņa ierēdņiem.

Magnusa laikā ieviešas Zviedrijā arī bruņinieku kārta. (Līdz tam laikam

valsts aizsardzības sistēma Zviedrijā ir piemērota vienīgi jūras karam un

visa zeme sadalīta novados, no kuriem katram kara laikā jāizrīko viens

kuģis ar visu eķipažu, bet miera laikā jāmaksā zināma naudas summa.)

Vairojoties sauszemes kariem, rodas vajadzība pēc kavalerijas un ķēniņš

izdod likumu, kas atsvabina no nodokļiem visus tos, kuri ies karā pašu ie-

ročiem un ar paša zirgu. No šiem jātniekiem izveidojas īpaša karavīru

kārta, jo t. s. „Russtjenst" („zirgu dienasts") pāriet no tēva uz dēlu; līdz ar

to Zviedrijā ieviešas bruņinieku tikumi; jātnieki sāk dēvēties par «kun-

giem" un sastāda armijas kodolu. Reizē ar to sabrūk arī Zviedrijas agrākā

jūras vara un par neaprobežotiem «Baltijas jūras valdiniekiem" paliek
hanzieši.

Magnuss mirst, atstājis troni savam mazajam dēlam Birgeram; par fak-

tisko valdinieku paliek Birgera aizbildnis maršals Tirgils Knutsons, kas

iekaro Rietum-Kareliju un piespiež viņas iedzīvotājus kristīties. Vēlāk

starp Birgeru un tā brāļiem Ēriku un Valdemāru sākas ķildas; jaunākie

brāļi cel pret Birgeru dumpi, bet Tirgils viņus sakauj un piespiež atkal

klausīt ķēniņam. Birgera brāļi nolemj gāzt vareno maršalu ar viltu un

iestāsta ķēniņam, ka Tirgils esot bijis īstais vainīgais pie brāļu kara. Ķē-
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niņš notic un liek uzticamo kalpu sodīt ar nāvi. Brāļi ķeras no jauna pie

ieročiem un sajem ķēniņu gūstā, atlaizdami viņu brīvē tikai pēc tam, kad

tas viņiem atdevis divas trešdaļas no savas valsts. Redzēdams brāļu

viltu, Birgers nozvēras tiem atriebties, sajem viņus gūstā, kad tie atnākuši

ķēniņu apciemot, un iesloga abus Ničepingas pils tornī, kur tie nobeidzas

bada nāvē. Ķēniņa brāļu piekritēji ķeras pie ieročiem un piespiež Birgeru

bēgt. Par ķēniņu ieceļ Magnusu, kas gadu vēlāk manto arī Norvēģijas
ironi. Tādā kārtā Zviedrijā un Norvēģijā 1519. g. apvienojas personālūnijā.
Līdz Magnusa pilngadībai Zviedrijas

augstmaņi pagūst nostiprināt savu va-

ru, šī vara vairojas arī jemot pašam

Magnusam valsts grožus savās rokās,

kaut gan Magnuss atceļ verdzību, rē-

gulē tieslietas un izdod zemnieku un

pilsētu likumus. Ārpolitikā Zviedri-

jai ir mainīga laime: viņai izdodas at-

jemt uz laiku dāņiem Skandināvijas

pussalas dienvidus provinces, bet Val-

demārs Aterdags tās drīz atkaro at-

pakaļ. Nav panākumu zviedriem ari

karā pret novgorodiešiem. — Melnās

nāves ēpidēmija iztukšo no ļaudīm ve-

selus novadus.

Ir norvēģi, ir zviedri sāk kurnēt

pret ķēniņu. Pirmie apgalvo, ka ķēniņš
neliekoties gar viņu zemi ne zinis, un

piespiež Magnusu celt Norvēģijas tro-

nī savu dēlu Hakonu VI. Divdesmit

gadus vēlāk zviedru magnāti piespiež

Magnusu iecelt Hakonu
par līdzķē-

«iiņu arī Zviedrijā; Hakons tomēr tu-

ras kopā ar tēvu un abi cenšas kopī-

giem spēkiem salauzt zviedru magnā-

ta patvp.Ju. Virsroka tomēr paliek

magnātu pusē: abus ķēniņus gāž no

troņa un par valdin .-'.ai proklāmē

Magnusa māsas dēlu, Meklenburgas

hercogu Albrechtu. flakons mēģina

atgūt troni ieročiem, bet zviedri viņu

sakauj un piespiež bēgt uz Norvēģiju,
kur tas valda līdz nāvei. Tādā kārtā

pirmā ūnija starp Zviedriju un Nor-

vēģiju ir izjukusi.

Ķēniņa Albrechta laikā visa va-

Ķēniņiene Margrieta.

ra valstī pieder augstmaņiem. Anarchija vairojas: sākas nebeidzami sīki kari

starp naidīgiem magnātiem un muižnieki cenšas padarīt brīvniekus par

dzimtcilvēkiem. Kad Albrechts mēģina nostāties zemnieku pusē, augstmaņi

ceļ par valdinieci Dānijas ķēniņieni Margrietu. Tā sāta uz Zviedriju kara-

spēku, kas sakauj Albrechtu un sajem viņu pašu gūstā; īsā laikā visa Zvie-

drija ir Margrietas varā; ķēniņa pusē vairākus gadus turas tikai pusvāciskā
Stokholma, kuru atbalsta Hanzas pilsētas; beidzot arī viņa ir spiesta padoties
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un zviedri ievel par ķēniņu Margrietas radinieku Ēriku, kas kronē jās 1397. g.

Kalmarā par visu triju Skandināvijas valšķu ķēniņu.
īstā valdiniece patiesībā ir Margrieta, kas prot savaldīt augstmaņus

un piespiest viņus klausīt savai gribai. Pēc viņas nāves atkal sākas jukas.
Ēriks XIII. ar savu rīcību sacel kājās bīskapus un augstmaņus, bet muiž-

nieki un ķēniņa ierēdņi joprojām apspiež tautu. Nodokļu nasta vairojas;

pirmie ķeras pie ieročiem Dalekarlijas zemnieki, kuru priekšgalā nostā-

jas Engelbrekts Engelbrektsons; pārējās Zviedrijas provinces sāk pāriet

viņa pusē viena pēc otras; pret ķēniņu saceļas arī baroni, cerēdami atgūt
faktisko varu, ko tiem atjēmusi Margrieta. Kustība reizē vēršas pret dā-

ņiem, kas Margrietas laikā sākuši uzskatīt Zviedriju kā iekarotu provinci.

1435. g. Engelbrektam jau klausa visa Zviedrija, bet tikai īsu laiku: ba-

roni, kas nostājušies nemiernieku pusē, cerēdami vājināt ķēniņa varu, ne-

grib rēķināties ar zemnieku vadoņiem kā līdzīgiem. Engelbrekts krīt no

slepkavas rokas un Zviedrijas valsts padome vienojas ar Dāniju par ūni-

jas atjaunošanu. Ēriku atcel no troņa un par ķēniņu ievēl viņa radinieku

Bavārijas princi Kristapu, kas piejem visus aristokrātijas uzstādītos notei-

kumus. Tādā kārtā īstā uzvarētāja ir aristokrātija, kas kopā ar zemniek

kiem gāzusi ķēniņu, un uzceļ tronī citu, kurš palīdz valdīt pār zemniekiem.

Tomēr zviedru augstmaņu vidū atrodas vairāki vīri, kas nostājas
tautas partijas pusē, cits aiz patriotisma, cits godkārības skubināts. Nodi-

binās divas partijas, ūnijas un neatkarības aizstāvji, starp kuriem sākas'

niknas cīņas, kas ilgst vairākus gadu desmitus. Sākumā jem virsroku na-

cionālā partija un ceļ tronī zviedru Kārli Knutsonu Bondi; dāņi tai pašā

laikā vēl par ķēniņu Oldenburgas grāfu Kristiānu, kas grib aizstāvēt ūniju

ieročiem.

Sākas nikns karš, kurā abas puses izrāda lielāko mežonību. Kristi-

ānam I. ar ūnijas partijas palīdzību, kuras priekšgalā nostājies Upsalas ar-

chibīskaps, izdodas 1457. g. iegūt Zviedrnas kroni, bet tikai uz īsu laiku.

Desmit gadus vēlāk par Zviedrijas ķēniņu ir atkal ticis Kārlis Bonde un

valda līdz nāves stundai.

Pēc Kārļa nāves zviedru nacionālās partijas un neatkarības cīnītāju

priekšgalā nostājas augstmaņu Stūre ģints, kuras locekļi Stens StUre Vecā-

kais, viņa radinieks Svante Nilsons un pēdējā dēls Svens Stūre Jaunākais

(1512—1520) viens pēc otra ir Zviedrijas valdinieki. Viņu galvenais atbalsts

ir brīvzemnieki, kas nīst dāņu jūgu, bet Stūres ģim.- pusē turas arī daļa

muižnieku. Stūres sekmīgi cīnās pret Dānijas ķēniņu mēģinājumiem atkal

pakļaut sev Zviedriju, bet arī ūnijas partijai ir daudz piekritēju un viņas

vadoņi slepeni sazinās ar dāņiem, mēģinādami tiem nodot savu dzimteni.

Visumā ūnijas aizstāvji ir augstmaņi un bīskapi, kuriem Dānijas ķēniņi

sola jaunas privilēģijas. Cīņu drāmatiskākais ļ. sms norisinās XVI. g. s.

sākumā, kad ūnijas partijas priekšgalā nostājas IJpsalas archibīskaps Gu-

stavs Trolle. 1517. g. Stens Stūre viņu pieķer valsts nodevībā, atceļ no

amata un iesloga cietumā. Pāvests Leons X. par to apkrauj Zviedrijas val-

dinieku baznīcas lāstiem un sludina krusta karu, uzdodams Stena Stūres

gāšanu no troņa Dānijas ķēniņam Kristiānam 11. 1518. g. dāņi iebrūk

Zviedrijā, bet Stens Stūre atsit viņu uzbrukumu. Divus gadus vēlāk seko

otrs dāņu iebrukums; Zviedru tautas vairums, redzēdams, ka cīņa ir zau-

dēta, pāriet Kfistiana pusē un Upsalas archibīskaps viņu svinīgi kronē par

Zviedrijas ķēniņu. Stena Stūres līķi sadedzina uz sārta, bet viņa piekri-

tējus un Zviedrijas neatkarības partijas vadoņus Kristiāns soda ar nāvi,

likdams vairāk desmitiem cilvēku nocirst galvas uz Stokholmas laukuma.
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XXVI. Māras valsts.

Krusta karotāji dēvē Latviju un Igauniju par Māras zemi, jo viņas

kā kara laupījums ir veltītas dievmātei un jaunava Marija te skaitās ķē-

niņiene, tāpat ka svētās semes teorētiskais valdinieks ir Kristus. Parasti

tomēr vāci arī vidus laikos dēvē savu koloniju Rīgas jūras līča zemēs par

Livland (Livonia), t. i. lībiešu zemi, attiecinādami nelielās lībiešu zemes

vārdu arī uz viņas „Hinterlandi", latvju un igauņu _:nēm

Ziemej-Igaunija — Vironija un Harija — līdz ar Reveli sakumā pa-

liek dāņu varā, kaut gan arī te valdošā šķira ir vācu elements.

lekarotās zemes ap Rīgas jūras līci ir sadalītas vācu ordeņa un katoļu
baznīcas starpā, pie tam tādējādi, ka ordeņa zemes piederumi vairāk at-

rodas pierobežu apgabalos — Kurzemē, Zemgalē, Sēlijā un Latgalē, bet bī-

skapu zemes visvairāk iejem centrālos un jūrmalas apgabalus; galvenais

ordeņa zemju vairums ir atrodams Latvijas dienvidos, pie leišu un krievu

robežām. Plaši zemes īpašumi ir ordenim arī Igaunijā, kuru tas iekaro-

jis ar Vidzemes latvju palīdzību un paturējis kā kara laupījumu.

Ordeņa zemes ir sadalītas lielākos un mazākos apriņķos; pirmos
pārzin komturi, otrus fogti jeb soģi. Komtura vai soģa rezidence ir viņa

apriņķa pils, kurā tas dzīvo kopā ar tam padotiem ordeņa brāļiem un

kara kalpiem; mazākajās pilīs ir tikai daži brāļi, lielākajās vairāki desmiti.

Komtura pilis Latvijā ir Cēsis (te parasti uzturās ari vietējais jeb zemes

mestrs), visas vācu ordenim pakļauto Latvijas un Igaunijas zemju galvas-

pilsēta, Sigulda, Aizkraukle, Daugavgrīva, Daugpils, Kuldīga, Ventspils.
Dobele. Jelgava un Alūksne. Stipra pils ir ordenim arī Rīgā. Soģu mitekļi

ir: Rēzekne, Sēlpils, Kandava, Grobiņa, Durbe, Bauska, un kādu laiku arī

Tukums un Sabile. Komturi un soģi ir reizē militārās, administrātīvās un

jurisdikcijas varas pārstāvji savu apriņķu robežās; viņi uzrauga ordeņa

zemniekus, uzliek tiem klaušas un ievāc naturāliju nodevas, sauc tos karā,

kad jāiet atsist leišu vai krievu iebrukums, un personīgi ved kaujā sava

kapitula brāļus un zemnieku kontingentos.
Arī bīskapiem Latvijā un Igaunijā vidus laikos pieder ļoti plaši zemes

gabali. Visvairāk zemes ir Rīgas bīskapam (no 1254. g. Rīga ir arcbi-

bīskapa sēdeklis); tās atrodas galvenā kārtā dienvidrietumu Vidzemē. Gal-

venās archibīskapa pilis ir Koknese un Rauna*). Jau mazāka zemes platība
ir Kurzemes bīskapam, kuram pieder lielākā daļa Ventspils apriņķa un

novadi ap Aizputi. — Igaunijā ir veseli trīs bīskapi, un starp tiem pats

bagātākais Tērbatas bīskaps, kuram pieder Tērbatas un Veravas apriņķi.
Mazāk zemes ir Rēveles un Sāmsalas bīskapiem.

*) Pie tam Iklz'lielajlem XVI. g. s. kariem ir bijušas mazas pilsētiņas. Kokneses pilsēta ir

eksistējusi vel zviedru laikos.
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Tā tad, kā galvenos zemes kungus mēs redzam Māras valstī ordeni un

bīskapus; viņiem blakus jau XĪTI. g. s. ir izveidojies trešais varas

faktors; tās ir pilsētas — Rīga, Tērbata, Rēvele, Narva. Pērnava (un vesela

rinda mazāku, bet tās uzplaukst tikai labu laiku vēlāk). Māras valsts arī

tais laikos ir vārti Krievijai un Lietavai uz Rietum-Eiropu un minētās

pilsētas, atrazdamās šo vārtu pievārtē, rauš lielu peļņu un uzplaukst acīm-

redzot. Līdz ar turību vairojas pilsoņu patstāvības kāre un pašapziņa.

Ceturtais varas faktors, kurš gan jau XIV. g. s. nozūd no skatuves,

ir dāņi; viņu rokās atrodas Somijas līča dienvidu krasts. Piekto faktoru —

vasaļus, kuri sākumā spēlē samērā pasīvu lomu, mēs minēsim vēlāk.

Māras zeme skaitās sv. Romas ķeizarvalsts sastāvdaļa un reizē diev-

mātes īpašums, bet ķeizars ir tālu, un svētā Māra vēl tāļāk, un faktiskās

varas dēļ sākas tepat Māras valstī cīņa uz dzīvību un nāvi starp ordeni

un Rīgas archibīskapu. Cīņas smagumu iznes uz saviem pleciem Rīgas

pilsēta, kura turpina cīņu arī pēc tam, kad archibīskapi atsakās no kaujas

pret ordeni, necerēdami uzvarēt.

No juridiskās puses lielākas tiesības uz Māras valsts pārvaldnieka godu

it kā būtu Rīgas archibīskapam, kā šīs valsts faktiskajam dibinātājam un

augstākajam garīdzniekam, t. i. debesu uzticības vīram. Bet bīskapam ir

tikai šī problēmatiskā uzticība; ordenim turpretim klausa liels bruņotais

spēks; un bruņinieki daudz nebēdā par archibīskapa lāstiem un sūdzībām

Romas kūrijai. Sākumā kūrija vairāk atbalsta archibīskapu, bet vēlāk,

sākot valdīt kristīgo draudzi veseliem diviem pāvestiem (viens Romā, otrs

Aviņjonā), apustuļu vietnieku svētība tiek veltīta tai no abām naidīgajām

pusēm, kura spēj vairāk samaksāt. Ordenim ir vairāk zemju, vairāk nau-

das un kaujās rūdīta armija, un uzvara paliek viņa pusē.

Cīņa starp Rīgas archibīskapu. un ordeni sākas tūliņ pēc tam, kad ir

aizgājuši trimdā pēdējie Zemgales brīvības sargātāji. Ordenim rūp Lieta-

vas nomākšana, bet archibīskaps mana, ka viņam no tam būtu maz prieka,

jo ordenis cenšas vairot paša zemes, nevis baznīcas īpašumus. Netīk mū-

žīgais karš ar leišiem un krieviem arī archibīskapa rezidencei Rīgas pil-

sētai, kuras pilsoņi miera laikā taisa ar leišiem un krieviem labus veikalus.

Ellu lej naida ugunī Lietavas valdinieki, kuri par spīti kalpošanai Pērkonam,

ir lieli diplomāti, taisās klāt archibīskapam un Rīgai par draugiem un

solās kristīties, vilinādami pirmo ar plašiem zemes īpašumiem, kurus tad

iegūšot katoļu baznīcas Lietavā, bet Rīgu — izdevīgiem tirdzniecības līgu-
miem. Leišu nodoms izdodas un starp archibīskapu un Rīgu no vienas un

ordeni no otras puses sākas karš, kurš ar pārtraukumiem ilgst vairākus

gadu desmitus, un kurā leiši parasti ir bīskapa un Rīgas sabiedrotie un

to atbalstīti iet postīt ordeņa zemes Latvijā un Igauni jā.
Kā toreiz varēja būt ap dūšu Zemgales ēmigrantiem Lietavā, redzot,

ka viņu ienaidnieks ordenis ir iestidzis karā ar to pašu Rīgu, kuru zemgali

savā laikā bija, gājuši dedzināt? Par Zemgales ēmigrantiem rīmju chro-

nists saka, ka viņi esot nožēlojuši savu aiziešanu no dzimtenes: paliekot

mājās, viņiem būtu tagad radušās izredzes no jauna celt ieročus cīņai

pret ordeni un, varbūt, nosargāt savu Zemgali, vismaz kā Lietavas vasa]-

valsti. Tagad tas nebija iespējams un vēstures avoti, kuri taisni pa šo

laikmetu ir ļoti trūcīgi, nekā nemin par zemgaļu mēģinājumiem atgriezties
tēvzemē. lespējams tomēr, ka tādi atsevišķi mēģinājumi ir bijuši, tikai

nav uzglabājušās ziņas par tiem trūcīgajā vēstures atmiņā.

Šai karā starp archibīskapu, Rīgu, viņu sabiedrotiem leišiem un ordeni

abas puses cīnās ar lielāko niknumu: rīdzinieki soda ar nāvi veselus 60
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ordeņa brāļus, kas krituši viņu gūstā: ordenis no savas puses nepaliek pa-

rādā, un bendē nost visus rīdziniekus, kas vien tik nāk pa grābienam;

bruņinieki pat noslīcina āliņģī sagūstītos arcbibīskapa sūtņus, kuri slepeni

devušies cauri ordeņa zemēm uz Romu, ar sūdzības rakstu pāvestam. Abas

puses laiž cīņā nevien ieročus, bet arī intrigas, kūrijas ierēdņu uzpirkšanu

un denuncē viens otru pāvestam un Eiropas valdiniekiem. Rīgu atbalsta

Hanza, pa daļai aiz konkurrences iemesliem (ordenis ved nevien karus ar

neticīgiem, bet arī tirgojas plašos apmēros ar savu zemju ražojumiem, un

tādā kārtā aizskar Hanzas pilsētu maku intereses). No ordeņa cieš nevien

Rīga (jau 1282. g. dokumenti min Rīgu kā Hanzas locekli), bet arī citas

pilsētas Baltijas jūras austrumu piekrastē, kuras atrodas ordeņa zemēs vai

\iņa iespaida sfairas robežās. 1298. g. tikai Hanzas palīdzība glābj Rīgu no

krišanas ordeņa varā.

Ordenis ir pārāk spēcīgs, lai dūšīga pilsēta spētu viņam ilgi pretoties..
Arī pats archibīskaps, ordeņa iebaidīts, taisās pāriet bruņinieku pusē. Or-

deņa rokās ir varens Rīgas iespaidošanas ierocis viņa pils pie Daugavas
grīvas, no kuras var apdraudēt Rīgas satiksmi ar ārzemēm, tā tad pilsētas

elpošanas nervu.

Beidzot sit Rīgas likteņa stunda: pēc pusgada ilgas aplenkšanas viņa
ir spiesta padoties ordenim (1330. g. martā), zvērēt viņam uzticību, apsolīties
uzcelt ordenim pilsētā jaunu pili (veco rīdzinieki ir ciņu laikā nopostījuši),

palīdzēt brāļiem viņu karos un atdot pusi tiesas spriesto soda naudu - tā

tad daļu pilsētas iejēmumu.

Mestrs Eberhards fon Munheims atsakās jāt pa vārtiem uzvarētajā

pilsētā, un pavēl izgraut savam triumfa gājienam pilsētas mūrī astoņi metri

platu eju (no viņiem la*kiem uzglabājies vecs nostāsts par kādu māmiņu,

kura. redzēdama graujot mūrī ceļu mestram, esot brīnēdamās vaicājusi:
..Vai tad tiešām tas mestra lielkungs ir tik milzīga auguma vīrs. ka nevar,

tāpat kā citi krisīgi cilvēki, pa vārtiem ietikt pilsētā?")

Kopš tā laika ordenim ir bijušas zināmas suverēnitātes tiesības, no

kurām Rīpa mēģina atsvabināties XV. g. s. boipās. Pilsoņu milicija ielenc

ordeņa Rīgas pili. 1484. g. rīdzinieki sakauj pie Ķīšezera ordeņa karaspēku
un pēc diviem mēnešiem ir spiests kapitulēt arī ielenktais trarnizons. Pili

noārda līdz pamatiem. Karš ieilgst, ordenis ir paguvis izdabūt sava kandi-

dāta (Miķeļa Hildebranda) apstiprināšanu archibīskapa amatā. Pilsēta tam

atsakās atvērt vārtus, un archibīskaps sabiedrojas ar ordeni. Pāvests

nostājas bruņinieku pusē un draud apkraut Rīgu baznīcas lāstiem, ja tā

neatdos ordenim atpakaļ Daugavgrīvas pili un neuzcels nopostīto ordeņa
cietoksni pašā Rīgā. Sabiedroto atstāti un ienaidnieku ielenkti no visām

pusēm, rīdzinieki kapitulē, apsolās uzcelt abas nopostītās pilis un viņas

birģermeistars dod uzticības zvērastu ir archibīskapam, ir zemes mestram.

Rīga ir spiesta pildīt doto solījumu un uzceļ ordenim pilsētā jaunu pili.

(Tagad tā ir Latvijas republikas prezidenta miteklis.)

Ziemeļ-īgauniju ordenis iegūst pirkšanas ceļā (1346. g\ samaksādams

Dānijas ķēniņam 19,000 sudraba markas. Pārdošanas (doņi ir pa daļai

saistīti ar igauņu dumpi, kurš noticis trīs gadus agrāk.

Dānijas varā līdz šim dumpim ir jau minētie Hārijas un Vironijas

apriņķi un Rēveles pilsēta. Dānijas ķēniņš ir tāļu un visa vara šais ap-

riņķos faktiski atrodas viņa un Rēveles bīskapa vasaļu rokās, kuri gandrīz
visi ir vācu tautības. Viņi apspiež un izsūc igauņus, nerēķinādamies ar

tiesībām, kuras vēl baudījuši zemnieku senči, un zemnieku masās sāk

kvēlot sacelšanās ugunīs. Dumpja organizēšana acīmredzot ir atradusies



282

teicamas rokas, jo kungi nenojauž draudošas briesmas, līdz pat 1343. g.

Jurģu naktij.
Par šo dumpi tā laika chronists stāsta: „Viņi {t. i. igauņi) bija sado-

mājuši slepkavīgu darbu, gribēja paši celt sev ķēniņus un sāka to lietu tā:

uz kāda kalna bija nams, kuru viņi Jurģu naktī aizdedzināja par iepriekš
norunātu zīmi, ka visiem jāķeras pie ieročiem, jābrūk virsū vāciem un tie

jānogalina ar sievām un bērniem. Tā arī notika. Viņi sāka slepkavot
jaunavas un sievas, kalpus un kalpones, dižciltīgas un prastas kārtas vācus,

jaunus un vecus. Visiem, kas bija vācu cilts, vajadzēja mirt. Tad viņi

nodedzināja visas muižas, gāja apkārt pa zemi un sita nost visus vāciešus,

kas bija krituši viņu rokās. Pēc tam viņi izraudzīja no sava vidus četrus

zemniekus, iecēla tos par ķēniņiem, deva viņiem zelta piešus un raibus

mēteļus, uzlika • tiem galvā kroņus un apjoza tos zelta jostām; tāds bija

viņu ķēniņu tērps. Vācu sievas un bērnus, kuri bija izbēguši slepkavu

rokām, apsita igauņu sievietes. Kad tas bija noticis, igauņu ķēniņi devās

pret Rēveli un aplenca to 10,000 vīriem. Necerēdami bez palīgiem notu-

rēties, viņi sūtīja vēstnešus pie zviedru fogta Abo pilsētā (Somijā) un lūdza

to nākt palīgā, ziņodami, ka esot nogalinājuši Harijā visus vāciešus, kuri

viņus mocījuši, pēruši un bendējuši, un par zemnieku grūto darbu likuši

tiem ciest badu. To visu viņi esot vāciem atmaksājuši. Ja soģis gribot

igauņiem ar padomu un vīriem palīdzēt, viņi esot ar mieru kļūt par tā

apakšniekiem un esot jau aplenkuši Rēveli, kuru atdošot zviedriem, līdz

ko tie ieradīšoties.

Soģis apsolījās drīz but klat ar lielu karaspēku un sūtņi to ar prieku
steidzās paziņot pie Rēveles.

Drīz pēc tam viņi apkāva visus vācus Vīkā. ko vien atrada, aplenca

Hapsalas pili un nogalināja pavisam 1800 cilvēku, vecus un jaunus. Visi,

kas bija izglābušies, bēga projām, vīri, sievas un bērni, basām kājām no-

nāca Veisenšteinā un ziņoja turienes soģim par briesmīgo slepkavošanu,

kas bija notikusi Harijā. Tūliņ pienāca līdzīgas vēstis arī no Vīkas."

Soģis ziņo šo Ijaba vēsti zemes mestram Dreienlevenam, kurš pat-

laban izgājis karā pret Pliskavas krieviem. Mestrs noskārst, ka dumpis

var izplatīties arī tāļāk uz dienvidiem un apdraudēt ordeņa kundzību

pārējā Igaunijā; bez tam sarunas par Ziemeļ-Igaunijas atpirkšanu ir ar

dāņiem ievadītas jau agrāk. Mestram ir zināms, ka Igaunijā tīko nostip-

rināties zviedri. Viņš tāpēc nolemj rīkoties ar lielāko enerģiju; viņš vāc

karaspēku un reizē, lai gūtu laiku, ievada sarunas ar nemierniekiem, aici-

nādams viņu ķēniņus uz Veisenšteinu apspriesties. Igauņu ķēniņi nāk, un

uz jautājumu, kāpēc viņi nobendējuši tikdaudz vāciešu, atbild, ka vāci

esot viņus tā mocījuši un situši, ka ilgāk tas nebijis panesams. Visi vāci

esot pelnījuši nāvi. — Mestrs paziņo, ka viņš nevarot atstāt tos nesodītus

un liek ķēniņiem priekšā palikt Veisenšteinā tik ilgi, kamēr viņš būšot

atriebies to tautiešiem. Ķēniņi ar īgnumu noraida mestra piedāvājumu un

grib doties atpakaļ pie savējiem. Pirms atvadīšanās Jerves soģis dod ķēni-

ņiem mielastu, kura vidū vāci kailiem zobeniem metas virsū igauņiem un

sakapā ķēniņus un viņu kalpus gabalos.

Nogalinājis dumpinieku vadoņus, mestrs dodas ar savējiem uz Rēveli,

ceļā iznīcinādams 1600 vīru lielu igauņu karapulku. Arī pie Rēveles vāci

veic savus pretiniekus ar viltu: pie igauņiem dodas Cēsu soģis un mestra

vārdā liek viņiem priekšā nolikt ieročus, apsolīdams dumpiniekiem amne-

stiju. Pa to laiku pats mestrs izrīko savu karaspēku uzbrukumam un

tracinādams savējos, no kuriem gandrīz katrs zaudējis dumpī kādu radi-
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nieku, tiem pasaka, ka igauņi gribot ar labu padoties. Vāci sāk kurnēt;

tad mestrs sūta soģi atkal pie igauņiem, kuri jau nometuši ieročus, un

saka, ka viņiem esot jācīnās. Igauņi metās bēgt un bruņinieki auļo tiem

pakal, apkaudami 3000 vīru.

Piecas dienas vēlāk Rēveles tuvumā parādās zviedru kuģi: dabūjis
zināt par dumpinieku likteni, Abo soģis griežas atpakaļ. Nokavējas arī

krievu palīdzība, kuri, skaitā 5000 vīru. iebrūk Tērbatas bīskapa valstī.

Igaunija tagad faktiski atrodas ordeņa varā un arī dzīvajos palikušie
vāci vairs negrib dzirdēt par Dānijas virskundzību, jo dāņi nespējot viņus

aizstāvēt.

Tad uzliesmo sacelšanās Sāmu salā, kur jūlija beigās igauņi apkauj

visus vāciešus, tāpat kā Vīkā un Hārijā, sadzen katoļu priesterus jūrā un

iejem pilis. Hārijā atkal sāk pulcēties igauņu dumpinieku bari. Mestrs

dabon palīgspēkus no Prūsijas, apspiež hāriešus un nogaidījis rudeni, kad

aizsalst jūra, dodas soda ekspedicijas priekšgalā uz Sāmu salu. Igauņi

sagaida vācus, nostiprinājuši savu lēģeri nolaistiem kokiem. Vāci iet uz-

brukumā, iejem apcietinājumu ar joni un nogalina 9000 igauņus. Sala krīt

ordeņa varā.

Pa to laiku sāk izcelties nemieru kustība Sakalā (Vīlandes apr.), kur

ieradušies Hārijas igauņi un aicina tautas brāļus uz cīņu pret vāciešiem.

Sakalieši nolemj iejemt ar viltu Vīlandes pili, un labības maisos, kuros

sakaliešiem katru rudeni jāved uz pili ordenim nodevas, iekāpj bruņoti

jaunekļi: kad vezumi būs pils pagalmā, tēvi atraisīs maisus, dēli kāps ārā

un sāks kaut bruņiniekus.

Sazvērniekus nodod kāda naiva māmiņa, kuras dēls arī atradies vienā

no maisiem; baidīdamās, ka viņas dēlam nenotiek kas ļauns, tā dodas pie
komtūra un paziņo viņam sazvērnieku noslēpumu, lūgdama saudzēt viņas

dēlu. Komtūrs liek norīkot pie pils vārtiem uzticamus sargus. Vezumus

nelaiž iekšā uzreiz, bet tikai pa vienam un kara kalpi ņirgādamies, ka

jāpārbaudot. cik esot stipri zemnieku maisi, grūž šķēpus maisos, kuri sāk

sārtoties asinīs. — Tādā kārtā esot dabūjuši galu vairāk kā 200 igauņu.

1346. g. Dānijas ķēniņš beidzot pārdod Ziemeļ-īgauniju ordenim un

visa Tgauņu zeme nāk bruņinieku varā.

Ordeni šai laika piemeklē briesmas arī no Lietavas puses: izmanto-

dams ordeņa likstas Igauņos, dižkunigaikšķis Oļģerts iebrūk Zemgalē,

iejem Tērveti, Jelgavu, izdedzina, Rīgas apkārtni un aiziet līdz pašai Valkai,

aizvezdams uz Lietavu lielu laupījumu un tūkstošiem cilvēku.

Vasaļi, kuru nežēlīgās rīcības dēļ ķērušies pie ieročiem viņu bendētie

ipauņu zemnieki, ir nevien Igaunijā, bet arī citās Māras valsts malās, sevišķi

bīskapu zemēs: bīskapi, gribēdami sev nodrošināt zināmu bruņotu spēku,

samērā agri (tūliņ pēc zemes iekarošanas) sāk izdot lēņus no Vācijas ienā-

kušie muižniekiem, un dažu ģinšu (piem. Tīzenhauzenu) rokās koncen-

trējas milzīgi zemes īpašumi. Samērā vēlāk rodas vasaļu kārta ordeņa

zemēs, jo ordenim ir pašam savi karavīri un viņš nav tik atkarīgs no

vasaļu bruņotā spēka palīdzības.

Latvijas un Igaunijas krišana ordeņa un bīskapu varā vēl nenozīmē

visu latvju un igauņu krišanu vācu verdzībā: "00 g. ilgās verdzības daudzi-

nāšana ir pārspīlējums: latvjiem un igauņiem vēl XIII. un XIV. g. s. (pat

vēlāk) ir daudzas brīvu cilvēku tiesības: tiesa, viņi ir apkrauti nodevām un

klaušām, maksā baznīcai desmito tiesu un naturālnodevas zemes kungam

ordenim vai bīskapam — iet klaušās pie piļu celšanas darbiem, iet kungiem
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līdzi karā kā karavīri vai vezumnieki, un ir padoti zemes kunga tiesai,

bet viņi tomēr ir brīvi ļaudis: viņiem ir savs kustams īpašums un viņi var

aiziet uz citu novadu, ja vecajā ir apnicis dzīvot. Daudz labāks ir brīv-

zemnieku stāvoklis, kuri maksā tikai desmito tiesu un pilda kara klaušas.

Par vergiem paliek tikai tie latvji un igauņi, kurus vāci sajem, sirodami

sadumpojušos cilšu robežās. Tādu vergu (Drellen) un viņu pēcnācēju ir

bijis diezgan daudz, bet vergus būs dabūjuši arī latvju un igauņu zem-

nieki, iedami ordenim līdzi dedzināt leišu un krievu zemes.

No vietējām virsaišu ģintīm, sevišķi tām, kuras no paša sākuma turē-

jušās vācu pusē. daudzas ir vēlāk pārvācojušās, dabūjušas lēņus un pali-

kušas par tādiem pašiem zemnieku kaklu kungiem, kā no Vācijas ieceļo-

jušie muižnieki, kuri kļūst par bīskapu vasaļiem un vēlāk, pateicoties kor-

rupcijai pašā ordenī (iespaidīgākās ordeņa amatpersonas cenšas izsrādāt lēņu

muižas saviem radiniekiem, kas atklīduši no Vestfālijas — Baltijas muiž-

nieku kopējām dzimtenes), sāk iespiesties arī ordeņa zemēs.

Ar vasaju institūta ieviešanos zemnieku stāvoklis sāk palikt ļaunāks,

sevišķi no lēņu kunga rezidences attālākajos novados, no kurienes grūti aiz-

sniegt tiesu un taisnību. Vasali daudz nerēķinās ar vecajām zemnieku tie-

sībām un sāk palielināt klaušas un nodevas. Sūdzībām nav daudz panākumu,

sevišķi bīskapu zemēs, jo bīskaps galu galā ir atkarīgs no vasaļiem, kuri

ir viņa bruņotais spēks.

Sevišķi ļauns sāk palikt zemnieku stāvoklis XV. g. s., kad pateicoties

plašiem tirdzniecības sakariem nevien ar Hanzu, bet arī ar Niderlandi. lauk-

saimniecība kļūst par ienesīgu nodarbošanos, un vasaļi, kuri līdz tam parasti

dzīvojuši uz zemnieku doto naturāliju rēķina, sāk paši palikt par lielsaim-

niekiem un dibina muižas, izvēlēdamies, protams, labākos zemnieku tīrumus

un sadzīdami viņu agrākos arājus mežā. lai tie iet-taisīt sev jaunus lī-

dumus.
—

Zemniekiem uzliek jaunas, muižu darbinieku klaušas: viņiem

tagad nevien jāmaksā vecās un jaunās nodevas, jāiet agrākajās klaušās, bet

jāapstrādā arī kunga tīrumi. Zemnieku materiālais stāvoklis sāk strauji
slīdēt lejup: vasaļi, kuriem tagad lieti der katrs darba spējīgs cilvēks viņu

novadā, sāk apstrīdēt zemnieku tiesības brīvi izvēlēties sev jaunu kungu un

uzvara paliek vasaļu pusē. Vietām kungi piesavinās arī zemnieku kaklu

tiesas tiesības. Tagad tiešām nodibinās stāvoklis, kurš atgādina dzimt-

būšanu.

Plaukstot muižām, vēl straujāk uzplaukst pilsētas, sevišķi Rēvele, Tēr-

bata un Pērnava, kuras gūst lielu pelņu, tirgodamās ar Novgorodu un

Pliskavu. Rīga ir monopolizējusi sev Daugavas baseina un Lietavas tirgus

un caur viņas tirgotāju rokām iet viss leišiem pakļautās Baltkrievijas preču

eksports un imports, un laba tiesa no īstās Lietavas ārējās tirdzniecības.

Rīgas firmām ir savas faktorijas Polockā un Smoļenskā, kur tās pārdod

baltkrieviem Eiropas preces un uzpērk vietējos ražojumus. Arī Rīga ro-

sīgi piedalās tirdzniecībā ar Novgorodu un viņas ostu apmeklē daudzi ār-

zemju kuģi, vezdami šurpu sāli, siļķes, metālus, vīnu un vilnas audumus, un

dodamies atpakaļ uz Rietum-Eiropu ar zvērādu, medus, vaska un tauku krā-

vām. (Vēlāk sāk eksportēt arī potašu un linus; pēdējie jau toreiz iejem
izcilu vietu mūsu zemes eksportā.)

Paša Rīga, tāpat kā vidus laiku pilsētas, ir apjozta mūļiem un

grāvjiem; viņas platība ir apmēram tā pati, kuru tagad iejem vecpilsēta

(kanāls ir vecais pilsētas apcietinājumu grāvis, kurš reiz sargājis Rīgu

kopā ar XIX. g. s. nojauktajiem mūriem pret ienaidniekiem). Daudzas no vi-
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dus laiku ielām vēl tagad uzglabājušas un viņu vardi joprojām liecina, ka

Rīgā ir bijis daudz amatnieku, kuri parasti mājojuši viens otra tuvuma.

XV. g. s. beigās Māras valstij sāk uzmākties Maskavija, kura pēc Nov-

gorodas nomākšanas ir kļuvusi par tiešu Igaunijas kaimiņieni. Maskavas

lielkņazs Jānis 111. uzskata sevi par visu agrākās Krievijas zemju manti-

nieku un pretendē arī uz tām zemēm, kuras priekš gadsimtiem uz laiku at-

radušās Ķijevas lielkņazu valsts iespaida sfairas robežās.

Maskavieši brūk iekšā Māras valsts novados un aizved gūstā daudz

zemnieku. Ordeņa mestrs ir enerģiskais Valters fon Pletenbergs; viņš savāc

nelielu, bet teicamu karaspēku, kuram iet līdzi arī bruņoti latvju un igauņu

zemnieki, un 1501. g. augustā pie Neihausenas (Alūksnei ziemeļos) iebrūk

Pliskavas novadā, kur sastopās ar lielkņaza karaspēku. Smagā vācu ka-

valerija un lielgabali drīz piespiež krievus bēgt; vāci apšauda Izborsku

Maskaviešu sirotāji.

(Zīmējums Herberšteina grāmatāpar Maskaviju).

un aiziet līdz Ostrovai, kur norunājuši sastapties ar Māras valsts sabiedroto,

Lietavas dižkunigaikšfi Aleksandru. Leiši tomēr nerādās, Māras valsts ar-

mijā sāk plosīties sērgas un no aizmugures nāk sliktas vēstis: krievu un ta-

tāru jātnieku pulki vairākās vietās atkal pārgājuši robežu un aizauļojuši
gandrīz līdz pašai Rīgai. Mestrs dod pavēli atkāpties.

Novembrī Vidzemē iebrūk jauna ap 90.000 vīru liela krievu un tatāru

armija, un briesmīgi izposta Tērbatas bīskapa zemes un Alūksnes apriņķi;
krievi aizdzen pāri robežai 40.000 gūstekņu, bet tatāru pulki aizlaužas līdz

pat Cēsīm. Mestrs, kurš tikko uzcēlies no grūtas slimības gultas, steidzas

tiem preti un ienaidnieki atkāpjas pāri robežai. Ziemā jaunas maskaviešu
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ordas atkal ielaužas Māras valsts robežas. Vāci sakauj krievus pie Gulbenes

un Tērbatas, bet sakautiem nāk; jauni palīgspēki.

Mestrs savāc pēdējos Māras valsts spēkus uu ar 2000 jātniekiem, 2000

algotņiem — landsknechtiem un ordeņa brīvzemniekiem atkal brūk iekšā Pli-

skavas robežās.

Par šo kara gājienu chronists stāsta: „Kad šie cienījamie kungi bija

nokļuvuši ienaidnieka zemē un nonākuši līdz lielai pilsētai, kuru sauc par

Pliskavu, izrādījās, leiši pa trešam lāgam bija lauzuši vārdu un palikuši

mājās. Mūsējiem ar visvarenā Dieva ziņu izdevās sagūstīt divus vecus

sirmbārdainus krievus, kuri lūdza vest viņus pie Vidzemes mestra. Tam

viņi izstāstīja, lūgdami saudzēt to dzīvību, cik lielus krievu un tatāru spē-

kus esot savācis viņu lielkņazs no visām savām zemēm. Vēlāk izrādījās,

krieviem bija salasījies tik liels karaspēks, ka viņi lielījušies, šiem nemaz

nevajadzēšot cīnīties, jo varēšot jemt livoniešus gūstā bez zobena cirtiena,

sūtīt lielkņazam un pēc tam iejemt visu Livoniju.

Tad mestra kungs visu apsprieda ar gudru ziņu un devās ar savu ka-

raspēku uz klaja lauka, lai novērotu krievus un stātos tiem preti. Viņš

nebēdāja par ienaidnieka lielo pulku, bet līdzīgi Jūdam Makabejam un ci-

tiem slaveniem kara virsniekiem paļāvās uz visvarenā Dieva palīdzību. Kad

beidzot ienaidnieks bija klat. mestrs devās tam preti ar saviem jātniekiem.

Viņi brīnējās par tā pārdrošību uu aplenca mūsējos no visām pusēm. Izcēlās

cīņa pa visu klajumu un jātnieki bija cīnīdamies aizgājuši tiktāļu no kāj-

niekiem un Livonijas zemniek i m. ka pēdējie jau šķita bruņiniekus un jāt-

niekus aizvestus, un domāja, ka arī viņiem būs jākrīt maskāviešu rokās.

Pa to laiku mestrs ar jātniekiem bija izlauzušies cauri ienaidniekiem,

griezušies atpakaļ, darījuši to pašu atkal un tā pavisam trīs reizes, līdz ie-

naidnieki bija spiesti bēgt un mūsējie atkal varēja" atgriezties pie kājnie-
kiem. Zirgi un jātnieki bija tā pārklāti putekļiem un asinīm, ka nemaz ne-

redzēja citas krāsas."

Chronists piezīmē, ka šai kaujā (pie Sinoļinas) kritis ļoti daudz krievu,

bet skaitu nevarējis nosacīt, jo krievi parasti mēdzot jemt līdzi savus kri-

tušos un arī šoreiz aizveduši tos sev līdz, piesējuši savējo līķus zirgu astēm.

Uzvaras sekas ir mierlīgums uz status quo pamatiem, un maskavieši

veselus 50 g. nerādās Māras valsts robežās.
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XXVII. Vācija vidus laiku

beigās.

Ai Zigismunda nāvi izbeidzas Vācijā Luksemburgu dinastija un troni

atkal kāpj Habsburgi. Pirmajam no tiem, Albrechtam 11., ir lemts valdīt

tikai divus gadus; karodams Ungārijas dēj ar turkiem, viņš mirst Tisas pur-

vos 1439. g., neatgriezies vairs Vācijā.
lad sāk valdīt Frīdrichs 111., arī Habsburgs, un valda vairāk kā piec-

desmit gadus. Frīdrichs 111. ir nevarīgākais no visiem valdiniekiem, kādi

jebkad sēdējuši sv. Romas valsts tronī. Neviens ar šo flegmātisko kungu
sākumā negrib rēķināties, pe pilsētas, nedz lielie vasali; bez panākumiem
beidzas Frīdricha 111. mēģinājums ar franču algotņu, t. s. armanjaku palī-
dzību nomākt šveiciešus, padarīt tos atkal par Habsburgu apakšniekiem:
Frīdricham

gan neiziet tik slikti, kā viņu sencim Leopoldam, bet kara re-

zultāti ir Habsburgiem tikpat nelabvēlīgi: šveicieši sakauj arinunjakus un

austriešus.

Nav laimes Frīdricham 111. arī karā pret Ungāriju: Matiss Korvins vi-

ņam atjem vienu pilsētu pēc otras; beidzot nelaimīgais Habsburgs ir spiests
bēgt projām no Vīnes. Par draugu un faktisko aizbildni Frīdricham kādu

laiku uzmetās husitu ķēniņš Juris Podebrads.

Nav panākumu Frīdricham arī karos pret lielajiem vasaļiem un pil-
sētām. Vēl sliktāk viņam ir izgājis kādā konfliktā ar Vīni, kuras pil-

soņi viņu sajem gūstā un grib atdot Austrijas troni tā brālēnam Al-

brechtam. Frīdrichu glābj no Vīnes un Austrijas zaudēšanas tikai brālēna

nāve, kuru paātrinājis kāds Frīdricham pakalpīgs ārsts, ar tā ziņu pasnieg-
dams Albrechtam nāves zāles.

1470. g. Habsburgu zemes Austrijā briesmīgi izposta turki, mēģinādami
izraut caur tām ceļu uz savas pretinieces Venēcijas piederumiem Itālijā,
rrīdrichs grib mēģināt kara laimi pret turkiem, bet Vācijas reichtags ne-

uzticēdamies savam valdiniekam, nedod viņam naudu, nedz kareivjus, di-

bināti baidīdamies, ka ķēniņš tos izlietos savu īpašumu paplašināšanai, ne-

vis valsts robežu apsardzībai un krusta kara organizēšanai.

Frīdricha laikā Vācija cieš neveiksmes arī citās malās, piem. Prū-

Sl jā, kur ordenis ir spiests atdot poļiem pusi zemes un palikt par Krakovas

ķēniņa vasaļu.

Labākās dienas redz Frīdrichs tikai sava garā mūža beigās, kad sāk

precēties un palīdzēt tēvam (pa daļai pret tā gribu) tā dēls Maksimilians;

sts jauneklis kļūst īsi pēc Burgundijas hercoga Kārļa nāves par tā meitas

vīru; princese Marija, kurai pūrā tagadējā Beļģija un Hollande un citas

tēva valsts provinces, drīz mirst, un pūra dēj Maksimilianam jāved nikni
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kari nevien pret Franciju, bet arī flāmiem. Pēc tam Maksimilians apprec

otru sievu, Milānas princesi Bianku un tādā kārtā Habsburgiem rodas pa-

mats viņu pretenzijām uz Ziemeļ-ltaiiju. — Maksimilianam vēl dzīvam esot

viņa un Marijas dēls Filips apprec pusārprātīgo Kastilijas un Aragonijas
mantinieci Johannu, bet šīm abām valstīm, kuras jau sāk sakust kopā par

Spāniju un kurām pieder Dienvid-ltalija, Sicilija un Sardinija, ir ļoti plaši

īpašumi Jaunajā Pasaulē. Tādā kārtā Habsburgi palikdami uzticīgi vecajai

ģints devīzei: Tu, felix Austria, nube („tu, laimīgā Austrija, precies") paliek

par pus Eiropas — un pie tam viņu bagātāko zemju valdiniekiem, jo pēc

nelaimīgā čechu un ungāru ķēniņa Ludviga nāves (1526. g.) Maksimiliana

dēls Ferdinands manto, pamatodamies atkal uz precību saradošanos, Če-

chiju un Ungāriju, pareizāki tās sv. Stefana valsts zemes, kuras vēl nav nā-

kušas turku varā. (Šīs Habsburgu precību politikas sekas ir manāmas Ei-

ropas vēsturē ļoti ilgi pēc tam un izpaužas nebeidzamu karu veidā, kuros

galvenā Habsburgu ienaidniece ir Francija: to Habsburgu zemes iežņaugu-

šas no visām pusēm un Francija cenšas no šiem žņaugiem par katru cenu

atsvabināties.)

Frīdrichs mirst 1493. g. (no pārēšanās) un tronī kāpj viņa dēls Mak-

similians 1., kuru Vācijas firsti jau 8 gadus priekš tēva nāves iecē-

luši viņam par līdzvaldinieku. — Maksimilians ir enerģisks, apdāvināts, bet

svaidīgs, nepastāvīgs un reizē liels sapņotājs, īsts fantasts uz troņa, «pēdē-

jais bruņinieks*', kā viņu dēvē tā laika vēsturnieki. Viņš sāk plašus plānus,

no kuriem gandrīz nevienu tam nav lemts izvest galā; sāk karus, kurus jā-

turpina tā mantiniekiem; grib sakalt ciešāk kopā irstošo sv. Romas valsti,

bet centrifugālās tieksmes kļūst vēl lielākas. Tikai paša un bērna precību

lietās šim valdiniekam kā jau Habsburgam ir bijuši panākumi.

Maksimilians mēģina saglābt valsts vienību, bet bez lieliem panāku-

miem; viņš mēģina reformēt valsts satversmi, panāk (1495. g.) svinīgu ze-

mes miera proklāmēšanu, t. i. piespiež pavalstniekus oficiāli atsacīties no

sīkajiem kariem, bet mieram un kārtībai ar to vēl nav līdzēts. 1512. g. viņš

panāk reichtagā Vācijas sadalīšanu 10 apgabalos, kuriem katram ir savs

priekšnieks un sava padome, kurai jāveic iekšējās lietas un jāgādā par

miera uzturēšanu. Šais apriņķos neietilpst čechu zemes, kuras tikai vārda

pēc skaitās par Romas valsts daļu un Šveices kantoni: pēdējie Maksimiliana

laikā faktiski ir kļuvuši jau pilnīgi neatkarīgi no Vācijas virskundzības.

jaunā Vācijas iekārta nenes Maksimiliana gaidītos augļus, jo te darbo-

jās saeima saeimas galā: ķeizaru ierobežo reichtags, bet apriņķu priekšnie-

kus viņu padomes, kuru pārstāvjiem savukārt jārēķinās ar viņu zemes sa-

pulču gribu un lēmumiem. Viss tas liek valsts aparātam ļoti gausi darbo-

ties, un valdības lēmums vēl neko nenozīmē: viņa izvešana dzīvē atkarājas

no tā, vai izdosies pierunāt pavalstniekus klausīt, — vai tos vajadzēs pie-

spiest ieročiem. Parasti valdībai vienkārši atmet labi domātiem projektiem

ar roku un jāļauj lietām iet viņu gaitu.

Maksimiliana pēdējie mūža gadi jau pieder jauno laiku vēsturei.

Hanza

Hanzas
— Vācijas ziemeļu un rietumu pilsētu savienības ziedu laiks ir

XIV. un XV. g. s. šos ziedu laikus ir radījusi Ziemeļ-Eiropas valšķu poli-

tiskā nevarība un viņu atrašanās uz zemākas nekā tā laika Vācija saim-

nieciskās attīstības pakāpes: Anglija ir tipiska agrārvalsts, Dānijā ir atslā-



289

«es

būsi ķēniņu vara, un visas zemes, no kurām zem normaņu vārda aizklīdis
svešumā pats enerģiskākais elements, pārdzīvo ilgu spēka atslābuma pe-
riodu. Baltijas slāvi, prūši, latvji un igauņi ir v&CU nomākti, leiši nespēlē
aktīvu lomu saimnieciskajā sacensībā, bet Novgorodas republika nav jūras
valsts.

— šais apstākļos nemaz nevajaga lielu kommerciālu dāvanu un ap-
brīnojamas uzjēmības, lai sagrābtu savās rokās Ziemeļ-Eiropas tirdzniecī-
bas monopolu. Un tāds monopols pieder Hanzai vairāk ka divus gadu sim-
teņus. Viņas ziedu laikā pie tās piederējušas 77 pilsētas, bet taktiska Han-
zas vadone gandrīz visu laiku ir bijusi Libeka. kura atrodas Dānijai v is-

tuvāki kaimiņos, un tā tad arī ātrāk sanāk konflikta
ar šo valsti, kurai pieder

Baltijas jūras vārti. Izspiezdami no Ziemeļ-Eiropas valšķu valdiniekiem
gan ar labu (pret kredītiem), gan ar ļaunu (mēs redzējām 1WjaV n^Wē.

Libekas rātes nams.

a Hanzas savienība nebaidījās pieteikt nepiekāpīgākām valstīm ari kam
vai uzlika tai saimniecisku boikotu, kas jemot vērā Hanzas hegemoniju
lemeļu un Baltijas jūrā, bija teicams iespaidošanas līdzeklis) sev plašas

privilēģijas, hanzieši tura savas rokās Skandināvijas. Jitlandes un Anglijas
«"■gūs, un caur viņu rokām iet Rietum-Eiropas tirdzniecība ar Krieviju,
aetavu un Poliju. Kā redzam, Hanza ir pirmā realizējusi ideju par Bal-
•jas juļ-as virskundzību (dominium maris Baltici) Hanzai ir milzīgi kan-
'jas jūras virskundzību (dominium maris Baltici). Hanzai ir milzīgi kan-

ton un preču noliktavas Brigē, Novgorodā, Stokholmā, Bergenē un Londona.
Hanzu XV. g. s. beigās ķer viens smags sitiens pēc otra: Novgorodu

iekaro Maskavija, un Krievijas tirgū nostiprinās Māras valsts pilsētas, iz-
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konkurrēdamas cita's Hanzas locekles; hollandieši, juzdami aiz sevis Bur-

gundijas hercogu atbalstu, paliek drošāki un sāk atkarot Hanzas vadonei —

Lībekai un citām „vendu" pilsētām viņu pozicijas Baltijas jūrā un visā

Skandināvijā. Dānija cītīgi atbalsta hollandiešus, ar kuriem stājas tiešos

sakaros arī Rēveles, Rīgas un Tērbatas tirgotāji, caur kuru rokām iet Krie-

vijas ārējā tirdzniecība. Anglijā XV. g. s. beigās sāk uzplaukt nevien rūp-

niecība, bet arī tirdzniecība, un angļi pamazām raisās vaļā no ārzemnieku

aizbildniecības. Beidzot Hanzu piemeklē jauna smaga nelaime: siļķes at-

stāj Baltijas jūras ūdeņus un sāk nārstot Hollandes un Skotijas krasta tu-

vumā, kur viņu zveja paliek par hollandiešu monopolu.
No šiem sitieniem Hanza nekad vairs nav atspirgusi, un XVI. g. sim-

tenī sākas viņas sabrukums.
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XXVIII. Vidus laiku sabiedrība

un kultūra.

Bruņinieki.

Viena no raksturīgākām vidus laiku īpatnībām ir bruņinieku kārta, kul-

tūrālākā sabiedrības kārta krusta karu laikmetā un līdz tam brīdim, kad

pirmo lomu sāk spēlēt pilsoņi.

Bruņinieku kārtas īstā dzimtene ir Francija; te ir dzimuši viņu īpatnē-

jie tikumi un tradicijas, un vēlāk izplatījušies arī citās zemēs, izveidojoties
Rietum-Eiropā internacionālai vadošai sabiedrības šķirai, ar saviem liku-

miem, oriģinālu goda kodeku un īpatnēju pasaules uzskatu un pienākumiem.

Pie bruņinieku kārtas pieder visi tie, priekš kuriem karš ir mūžu

amats, vienalga vai viņi būtu cēlušies no brīviem senčiem, vai arī no dzimt-

ļaudīm (ministeriāļi). No otras puses, bruņinieku kaita sadalās īstos bru-

ņiniekos un bruņkalpos. Pirmajos skaitās visi tic. kas pēc bruņinieku zvē-

rasta došanas ar bruņinieka sitienu ir uzjemti savā kārtā. Tikai viņiem
ir tiesības nēsāt bruņinieku nozīmes, — zelta piešus un sarkanu mēteli.*) Pā-

rējie no bruņinieku vecākiem dzimušie, — bruņu kalpi jeb ieroču ne-

sēji (arniingeri, escuyers, squieres, Knappen) vairumā ir pārsvarā un viņu
pakāpei cauri jāiziet katram bruņiniekam. Kopš XIV. g. s. cenšanās pēc
īsto bruņinieku pakāpes sāk mazināties un pat daudzi tā laika valdinieki

nav sajēmuši bruņinieka sitienu. ,Jura vārdā es tevi ieceļu bruņinieku kārtā.

Esi drošs, bezbailīgs un uzticams". Pēc tam jaunajam bruņiniekam svinīgi

pasniedza bruņu cepuri (ar vācekli, kas nolaists aizsedza seju), vairogu un

šķēpu. Jaunuzjemtajam vajadzēja pēc tam tērpties bruņās un ar vienu lē-

cienu, bez kāpšļa palīdzības tikt zirgam mugurā un izrādīt visiem savu

mākslu ieroču lietošanā. Parasti katra iecelšanas ceremonija beidzās ar

mazu turnīru.

Ķēniņi parasti mēdza nēsāt apzeltītas bruņu cepures, grāfi — sudra-

botas, bet vienkāršie bruņinieki apmierinājās ar tērauda bruņucepurēm.
Kā vieni tā otri mēdza izrotāt šīs kaujas cepures spalvu (bagātākie strausa

spalvām) pušķiem, zirgu astēm, ērgļu, lauvu un citu dižciltīgu putnu vai

zvēru emblēmām.

Plākšņu bruņas nāk modē tikai XIII. g. s. beigās; līdz tam bruņinieku

) Japānas bruņinieku — samuraju nozīmes bija —- aiz jostas aizbāzti divi zobeni.
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galvenais kaujas tērps ir t. s. bruņu krekls, kurš sniedzas līdz ceļiem, jau
minētā bruņu cepure un bruņu cimdi.

Lai baudītu bruņinieku kārtas priekšrocības — dabūt lēni, cīnīties ar

bruņinieku divkaujā, piedalīties turnīrā v. t. t. ir jābūt jau «dižciltīgam*
t. i. dzimušam bruņinieku kārtā. Tomēr gadās diezgan bieži, ka šai kārtā

uzjem arī turīgus apakššķiru ļaudis, galvenā kārtā pilsētu patriciešus; no

zemniekiem turpretim gandrīz neviens nav ticis bruņinieku saimē. —

Katram bruņiniekam ir savs ģērbonis, kuru tas nēsā uz vairoga un pēc kū-

ļiem cīnītāji pazīst savējos. Ģērbonis reizē ir bruņinieka pase un viņa

dižciltības apliecība.
īstais bruņinieku elements ir karš, kuram pateicoties ir arī izvei-

dojusies viņu kārta. Visumā bruņinieki reprezentē savas tautas bruņoto

spēku. Miera laikā bruņinieku iemīļotā nodarbošanās ir ieroču spēles, kas

sevišķi uzplaukst vidus laiku beigās, kad bruņinieku militārais svars jau ir

zaudējis savu agrāko nozīmi.

leroču spēlē vidus laikos izšķir pavisam trīs pakāpes; buchurtii,

tjost'u un īsto turnīru. Pirmais no tiem ir neapbruņotu jātnieku pulku

sadursme, kurā tie drāžas kopā un lauž savus vieglos šķēpus pret pretinieku

vairogiem; te pats galvenais ir jātnieka izveicība, tāpat kā polo spēlē, un

viņa dzīvībai nedraud gandrīz nekādas briesmas. Jau nopietnāka sadursme

ir tjosts: divu bruņinieku divcīņa, kurā tie auļo viens otram gaļām, mē-

ģina trāpīt pretiniekam ar šķēpu un izsist to no segliem. Turnīrs faktiski

ir maza kauja, kurā divas bruņinieku partijas metas cīņā pilnā kaujtērpā
un apbruņojumā. — Turnīri pulcina pie sevis bruņiniekus no tālām zemes

malām. Turnīra rīkotāji parasti ir ķēniņi, prinči vai grāfi. Bruņinieki
ierodas uz turnīriem ar lielāko greznību. Turnīrs notiek arēnā, ap kuru

visapkārt uzceltas skatītāju tribīnes; tur sēd bruņinieku dāmas zīdā,

samtā un dārgakmeņos un uzvarētājs parasti sajem turnīra rīkotāja dāvāto

godalgu 110 daiļākās vai dižciltīgākās dāmas rokām. Kārtību turnīrā uztur

heroldi, kuri labi pārzin turnīru noteikumus, pazīst visas valsts bruņinieku

ģerboņus un modri raugās, lai cīnītāju starpā neiekļūtu kāds negodā kriti-,

muižnieks vai pat cilvēks no zemākas kārtas.*) Uzvarēt turnīrā skaitās par

lielu godu, uu šī goda dēļ bruņinieki cīnās ar lielāko aizrautību. Parasti

katrs turoīrs beidzas vairākiem upuriem (1241. g. Ķelnē kādā turnīrā kri-

tuši 00 bruņinieki). Daži izlietā turnīru, lai izrēķinātos ar saviem perso-

nīgajiem ienaidniekiem (kādā XIII. g. s. turnīrā Kleves grāfs dodas virsū

savas sievas mīļākajam Hollandes grāfam ar tādu sparu, ka abi pretinieki
dabon galu cīniņā). — Beidzot šais legālajos kautiņos mēģina iejaukties

arī baznīca un aizliedz turnīrā kritušos apbedīt iesvētītā zemē. Bruņinieki

draud, ka viņi neiešot krusta karā, ja pāvests tiem liegšot šo izpriecu, un

baznīca ir spiesta piekāpties: turnīri notiek pat Palestinā.

Turnīros mīl cīnīties arī daudzi ķēniņi. — Ungārijas valdinieks Kār-

lis, kurš izsitis turnīrā kādam bruņiniekam trijus zobus, iedāvinājis cietu-

šajam kā „sāpju naudu" trijus ciemus ar visiem zemniekiem.

Turnīriem ir bijusi zināma loma pie bruņinieku kārtas materiālās

ruinēšanās, un dažs labs bruņinieks ir ieķīlājis pēdējo zemes gabalu, lai

varētu pa godam ierasties turnīrā. Turnīru rīkotāji izšķiež milzīgas sum-

mas, lai pārsteigtu apmeklētājus ar kaut ko jaunu, nedzirdētu. Kāds franču

•) Pilsoņu_kārtas jaunekļiem nebija brīv piedalīties turnīros: tie bija un palika dižciltīgo iz-

prieca. — Reiz /ievelē sarīkojis turnīru mestrs Brigenejs; kāds jauns komijs ieradies turnira bruņi-
nieku tērpā, citu cīnītāju rindās, un nogāzis no segliem vairākus Harijas un Vironijas muižniekus.
Beidzot viņš pazīts un bruņinieki bijuši tā saniknoti, ka starp viņiem ūn pilsoņiem, kuri nostājušies
komija pusē, izcelies kautiņš, ko mestrs tikai lielām pūlēm apklusinājis.
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grāfs sarīko turnīru, kura arēna vidū nostādīts mākslīgs koks ar zelta la-

pām: katram cīnītājam, kurš nogāzis no zirga kādu pretinieku, ir tiesības

piejāt pie koka un noraut pa zelta lapai. Cits turnīra rīkotājs licis pirms
tā uzart arēnu un iesēt vagās 40,000 dukātus. — Overnas princis izdāvina

trubadūriem, kuri apdziedājuši viņa uzvaras turnīros, pusi no saviem mil-

zīgajiem/ zemes īpašumiem. Parasti turnīra augstākā godalga ir zelta va-

nags, ko uzvarētājs sajēmis pasniedz savai dainai. Vēlāk sāk ieviesties tra-

dicija, ka uzvarētājam pieder arī uzvarētāja bruņas, ieroči un zirgs.

Bruņinieka „sirds dāma", — un tāda ir katram „īstam" bruņiniekam,

parasti ir kāda barona vai grāfa sieva, kurai tas nozvērējies būt mūžam

uzticīgs. &j uzticība nebūt neaizliedz bruņiniekam doties laulībā, un pati

jūsmošana par „sirds dāmu" ir gandrīz vienmēr platoniskas dabas un zi-

nāmā mērā atgādina vasaļa attiecības ar viņa lēņu kungu. Savai dāmai par

godu bruņinieki dara gan varoņdarbus, gan muļķības. Pēdējās uzstādījis
rekordu bruņinieks l'lrichs fon Lichtenšteins, kas savos rakstos vaļsirdīgi

atzīstas, ka dzēris ūdeni, kurā viņa sirds dāma mazgājusies, nocirtis viņai par

godu sev pirkstu v. t. t. Kāds franču bruņinieks, kura dāma saukusies Lupa

(vilcene). licies iešūties vilka ādā un gaudodams skraidījis četrrāpus pa

lauku dāmas pils priekšā, līdz viņam uzklupuši suņi un to gandrīz saplo-

sījuši.

Bruņinieki parasti mēdz nēsāt savas dāmas iemīļotās krāsas un pie

cepures viņas cimdu, ko no tās izlūgušies kā uzticības ķīlu. — Bruņinieku
kārtas dāmas savukārt mēdz noturēt speciālus „mīlas tribūnālus", kuros

lemj sodu bruņiniekiem, kas palikuši savām dāmām neuzticīgi vai ctādi

noziegušies.

īstais bruņinieku kārtas sabrukuma cēlonis ir naudas saimniecība:

bruņinieks, kurš pats neapsaimnieko savu zemi. galu galā cieš no naudas

vērtības celšanās tikai zaudējumus, jo rente, kuru tam maksā viņa zem-

nieki, neceļas tikpat straujā tempā. Daudzi bruņinieki, apstākļu spaidīti,

paliek par laupītājiem. Bruņinieku kārta gandrīz visur nostājas opozicijā

pret plaukstošajām pilsētām, kuru pilsoņu turība un greznums modina lauku

dižciltīgos skaudību. Sava daļa vainas pie šī naida krīt arī uz pilsētām,
kuras dod zemnieku bēgļiem patvērumu. Starp pilsētām un kaimiņu no-

vada bruņiniekiem sākas sīki kari, kuros bruņinieki izlaupa pilsētas zemes,

vai uzglūn viņas tirgotāju karavānēm. Pilsoņi savukārt atriebjas un no-

tvērušas kādu dižciltīgu bandītu, soda to ar nāvi, saceldami tā piederīgos

un kārtas brāļos niknu atriebības alku.

(Kāds Igaunijas muižnieks Jānis Ikskils 1535. g. zvēriski nobendē savu

zemnieku. To dabon zināt rēvelieši, kūļi jau sen netur uz bruņinieka labu

pratu. Ikskilain ierodoties Rēvelē, rāte liek to apcietināt un nodot tiesai

par slepkavību. Bruņinieks sākumā uztraucas, — kā gan varot tāda nieka

(l(! viņu arestēt, bet tad nomana, ka nav joki un solās maksāt pilsētai lielu

izpirkšanas naudu. Tiesa tomēr viņam piespriež nāves sodu, nebēdā-

jot par Harija s muižnieku protestiem, kūļi apgalvo, ka bruņinieku
varot tiesāt tikai bruņinieki, par zemnieka noslepkavošanu uzliekot sa-

v:si kārtas ļaudīm tikai naudas sodu. — Ikskilain tomēr nocērt galvu, un

starp pilsētu un bruņinieka piederīgiem un draugiem sākas nikns karš. kurš

«Īgst 16 gadus.)

Visuma tomēr bruņinieku kārta neiet bojā. Daudzi iestājas ķēniņa

galma vai administrācijas dienestā: daļa rod darbu un maizi kā virsnieki

regulārās armijās. — Visumā no bruņinieku kārtas ir cēlusies Eiropas ari-
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stokratija, kuras locekļi vel ilgu laiku bauda daudzas bruņinieku privilē-

ģijas, reizē tomēr nepildīdami agrākos bruņinieku pienākumus.

īpatnēja loma ir bijusi bruņinieku kārtai Anglijā, kuras bruņinieki
t. s. džentri tiek parlamentā kā lauku novadu pārstāvji un turēdamies kopā

ar pilsētu pārstāvjiem, kļūst par apakšnama galveno elementu.

Zemnieki.

Arī Rietum-Eiropas zemnieku kārtai (tāpat kā bruņinieku kārtai) ir

divas saknes, brīvais un nebrīvais elements. Pēc lēņu sistēmas ieviešanās

uz laukiem vēl paliek brīva diezgan plaša zemnieku kārta, kuras piederīgie
vairs neatbilst jaunajām kara dienesta prasībām, un tā vietā maksā zināmu

kara nodokli, no kura brīvi ir bruņinieki. Vēlāk šiem brīvzemniekiem sāk

uzlikt arī citas nastas, un plaisa starp brīvzemniekiem un „kungu ļaudīm"
sāk izgaist.

Otrā zemnieku grupa ir pusbrīvais elements, t. s. sensuales, kuri maksā

kungam nodokļus, galvas naudu un mantojuma nodokli. Trešā, pati zemākā

šķira ir dzimtcilvēki; viņi pieder kungam, nav saistīti ar zemi un parasti

sastāda pils vai muižas kalpotāju saimi; viņi nemaksā nekādas naudas no-

devas, bet kalpo ar savu darbu un nevis kā klaušinieki, zināmu dienu skaitu

gadā, bet visu mūžu. Kā atlīdzību viņi sajem no muižas uzturu; privātīpa-
šuma tiesību tiem nava. — XIII. g. s. mēs redzam daudzās Rietum-Eiropas

zemēs zemnieku stāvokļa zināmu uzlabošanos: Muižnieki sāk atmest liel-

saimniecībām ar roku un atdod kultivējamo zemi zemniekiem nomā, kuru

pēdējie maksā vai nu naturālijās vai naudā; naudas rente vēlāk izskan/

naturāliju renti. Tādā kārtā lielsaimniecību vietā krusta karu laikmetā sāk

dibināties sīksaimniecības, kuru apsaimniekotāji ir kungu zemes rentnieki.

Līdz ar to atkrīt arī darba klaušas, jo kungam klaušu vietā tagad nāk nau-

da. Nomnieki tikuši pie turības, vēlāk parasti kļūst (pret zināmu atlīdzību)

pilnīgi neatkarīgi un brīvi ļaudis.
Tādā kārtā mēs redzam Rietum-Eiropas zemēs otrā vidus laiku posma

sākumā izveidojamies brīvu rentnieku šķiru. — Vācijā viņas izveidošanos

sekmē slavu zemju kolonizēšana: lielas laužu masas aizplūst uz austrumiem,

kur iekarotāji — grāfi vai viņu vasaļi —- dod ienācējiem zemi uz ļoti izde-

vīgiem nosacījumiem; dzimtenes ciemos palikušo zemnieku skaitu sama-

zina viņu saplūdums pilsētās; kungi ir spiesti rēķināties ar palikušiem un

nākt tiem preti klaušu samazināšanas un rentes lietās. Tādā kārtā dzimt-

būšanas un klaušas ap XIII. g. s. daudzās Rietum-Eiropas zemēs sāk izzust.

Zemāko slāņu stāvokļa uzlabošanos sekmē arī melnās nāves epidēmija, ap

XIV. g. s. vidu, samazinādama Eiropas iedzīvotāju — to starpā arī strād-

nieku — skaitu un līdz ar to pavairodama prasības pēc darba spēka un sa-

celdama darba algas.

Šis zemnieku materiālās un tiesiskās labklājības laikmets ir samērā

īss; iedzīvotāju skaitam atkal savairojoties, zemnieku zemes gabaliņi paliek
arvienu mazāki; arī pilsētas paliek atturīgākas pret zemnieku iizjemšanu

savos mūros, jo tā rada viņām nepatikšanas ar kaimiņu bruņiniekiem. Pār-

cellējoties kaimiņu bruņinieku zemēm, viņu saimniecības sāk panīkt un pa-

liek uz visai primitīvas (parasti triju lauku sistēmas) pakāpes. Zemnieku

dēliem sāk trūkt zemes; veidojas lauku proletāriāts, kuru kungi tagad sāk
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uzskatīt, līdzīgi muižas kalpotājiem, kā savus dzimtcilvēkus. Kungu vidū

jem virsroku tendence uzskatīt par savu īpašumu arī to zemnieku dalu, ku-

riem vēl ir savas saimniecības; pat brīvie zemes nomnieki vietām nespēj

izbēgt šim liktenim. — Kungu un zemnieku attiecībās redzams regress uz

Pļāvēji.

Kardināla Grimani breviārija miniatūra (sv. Marka bibliotēkā Venecijā.)

visas līnijas. Vecās klaušas paliek grūtākas un rodas jaunas. Visur, kur

vien notiek zināma pārmaiņa, zemnieku un kungu attiecībās" tā nāk par labu

vienīgi kungiem un par ļaunu zemniekiem. — lesakņojas uzskats, ka „zem
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nieks nevar būt bez kunga", un izteiciens, ka „gaiss dara zemnieku par

dzimtscilvēku", gūst plašu praktisku pielietošanu; Vairojas arī nodevas par

labu valstij, kuras kungi manās uzvelt zemnieku pleciem. — Kungi piesa-
vinās arī monopoltiesības mežu, upju un ezeru izmantošanā, un šo iedomāto

tiesību pārkāpējiem uzliek barbariskus sodus. Sekas no visa tā ir bieži zem

nieku dumpji. Parasti tie neuzlabo zemnieku stāvokli, bet padara viņu vēl

ļaunāku.

Arī Anglijā krusta karu beigās zemnieki visumā ir pusbrīvi, pie zemes

saistīti ļaudis. Par zemi, ko tie apstrādā, viņi pa lielākai daļai nes darba

klaušas. XIV. g. s. pirmajā pusē, izplatoties naudas saimniecībai, klaušu v letā

stājas naudas nodevas, un līdz ar to agrākās stingrās atkarības saites, kas

Vieno kungu un viņa zemniekus, paliek slābanākas. — Arī Anglijā lielā mēra

epidēmija uzlabo zemnieku un citu darba ļaužu stāvokli, un zemnieki mē-

ģina organizēties uz arodnieciskiem pamatiem, lai sekmētu sava stāvokļa uz-

labošanos arī turpmāk. Tam pretojas kungi, kuri grib griezt vēstures ratu

atpakaļ. Izceļas nemieri, kurus kungi gan apspiež, bet visumā zemniekiem

izdodas noturēt iekarotās pozicijas. — Klaušas pamazām izzūd, un arvienu

lielāks kļūst brīvo zemes nomnieku, jonienu skaits; turīgākie jomeni pēc tā

laika rakstnieku (piem. Čosera). liecības, dzīvojuši ..kā mazi muižnieki", un

visumā bijuši turīgi ļaudis.

XV. g. s. pusē Anglijā nāk modē aitkopība, kura dod lielus ienākumus,

un kungos atkal mostas alka sašaurināl zemnieku zemes platību, lai varētu

atjaunot muižu lielsaimniecības. Plašos apvidos tīrumus atkal pārvērš ga-

nībās un zemnieku māju v ietā sāk ganīties aitu bari. Izzūdot sīksaimniekii

skaitam, vairojas uz laukiem darba trūkums; sakarā ar to samazinās lauk-

strādnieku algas un pagarinās darba laiks. — Tādā kārtā arī Anglijā zem-

nieku stāvoklis vidus laiku beigās ir atkal kbivis ļaunāks.

Arī Francijā brīvzemnieku skaits krusta karu sākumā ir gandrīz pa-

visam izzudis, sevišķi valsts ziemeļos, kur plosās nemitīgi feodāļu kari un

brīvzemnieki ir meklējuši glābiņu tā vai cita kaimiņu kunga aizbildniecībā,

sākdami tam maksāt nodevas un pamazām nokļūdami dzimtļaužu stāvokli

Vēlāk, ieviešoties naudas saimniecībai, zemnieku stāvoklis sāk uzlaboties ari

Francijā; kungi pret zināmu atlīdzību atlaiž zemniekus brīvē un pārvērš tos

par rentniekiem. Tas pats notiek arī ķēniņa domeņu zemēs (XIV. g. s.

sākumā). Arī franču zemnieku vidū mēs redzam XIV. g. s. arodniecisku ku-

stību un cenšanos organizēties: turēdamies cieši kopā, zemnieki pamazām

iekaro tiesības vēlēt ciema amatpersonas un dibināt zemnieku zvērināto

tiesas. Ķēniņi, vājinādami feodāļu varu. visumā atbalsta šo zemnieku ku-

stību. XV. g. s. beigās franču zemnieki, — tiesa, tikai uz īsu laiku, pat
sāk piedalīties politiskā dzīve un viņu delegāti piedalās 1484. g. Francijas
kārtu pārstāvju sapulcē.

Visumā tomēr franču zemnieku stāvoklis vidus laiku beigās nav ne-

kāris spīdošais arī te vairojoties iedzīvotā ju skaitam norisinās tas pats zem

nieku zemju pārceljēšanas process, ka Vācijā, un līdz ar to kļūst ļaunāks

zemnieku materiālais stāvoklis.

Dānijā samērā agri sāk ieviesties dzimtbūšana, turpretim Skandin

vijas zemnieki ir vienmēr bijuši brīvi ļaudis. Polijā tiem zemniekiem, kuy]

dzīvo uz kungu zemes, at jem brīvību jau XV.—XVI. g. s. maiņā; Ungārijā pat

labu laiku agrāk.

Gandrīz visur dominē triju lauku sistēma, izjemot Ziemeļ-ltaliju liii

viņai tuvākās zemes.
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Pilsētas un cunftes

Pilsētu uzplaukums nozīmē jauna faktora parādīšanos vidus laiku sa-

biedrībā: šis faktors, piejemdamies spēkā līdz ar naudas saimniecības uz-

plaukumu, palīdz monarchijai noārdīt lēņu valsts pamatus, un ir uzskatāms

par jauno laiku iezvanītāju. Pilsētas ir kā ķēdes loceklis, kas vieno vecos

un jaunos laikus un viņās ir dzimušas daudzas no tām idejām, kuras vēl

tagad nodarbina mūsu prātus un virza uz priekšu cilvēci.

Arī pilsētas ir dzimušas un izveidojušās no laika dzīves formām. Pil-

sētas kommūnas atšķirība no ciema kommūnas ir visai plaša: pilsēta ir no-

stiprināta, viņai ir savs tirgus laukums. īpaša tiesas iecirkņa tiesības, lie-

lāka patstāvība iekšējās lietās un plašāks pašvaldības aparāts; pilsētu stā-

voklis ir labāks ari zīmējoties uz militāriem vai financiāliein pienākumiem

pret senjoriem un pašu valsts varu.

Visas, arī pašas mazākās vidus laiku pilsētas, ir cietokšņi, jo vispārējā
nedrošība ir tik liela, ka vietām, kuras grib būt par tirdzniecības un amat-

niecības centriem, jāapjožas ar apcietinājumu jostu. Pilsētu apcietinājumi

sākumā ir no zemes vaļņa, kuram iet apkārt dziļš ar ūdeni pildīts grāvis:

virs vaļņa parasti ceļ koka stabu sētu. vēlāk gandrīz visur mūri, ar stipriem

torņiem; pilsētā var ieklāt tikai pa vārtiem, kuriem iepretim ved pāri grāvim

uzvelkamais tilts. — Tiltu naktī uzvelk augšā un noslēdz vārtus, pie kuriem

dežurē sargi arī dienas laikā.

Šo pilsētu iekšienē redzams vesels ielu un ieliņu labirints: mājas acīm-

redzot ir sākumā celtas bez noteikta plāna, kā kurā vietā gadījies, un ielas

veidojušās tikai pēc tām. lelu bruģēšana ir nedzirdēta lieta līdz pat

XIV. g. s., un ielas ir vesela dubļu un netīrumu jūra; citādi tas arī nevar

būt, jo vidus laikos gandrīz visi pilsētnieki ftir mājlopus, — cūkas, govis

un kazas, kurus gana pilsētas gani kommūnā ganībās. —
Arī par ielu ap-

gaismošanu nav ne runas.*) Uz ielas pa durvīm vai logiem parasti izlej arī

visus netīrumus.**)

Svarīgu lomu pilsētas dzīvē spēlē viņas tirgus laukums. (Lielākās pil-

sētās tādu ir vairāki.) Laukums ir nevien tirgus vieta, ap kuru drūzmējas

sīktirgotāju bodītes, pārtikas preču un amatnieku veikali, bet arī politisko

sapulču vieta un reizē — vieta, kur notiek vietējās tiesas sodu izpildīšana.
— Laukuma tuvumā vai tieši pie tā atrodas arī svarīgākās sabiedriskās

jčkas, pirmā kārtā ..rātūzis". — pilsētas valdes nams. pēc katedrāles parasti

Pati lepnākā pilsētas celtne. Rātūža celšanai un izdaiļošanai pilsēta netaupa

līdzekļus, jo viņš savā ziņā reprezentē pilsētas turību un bagātību. Parasti

"z tirgus laukuma pretim rāts namam atrodas Rolanda statuja. — liels cil-

vēka tēls ar tiesneša zobenu rokās. Rolanda statuja nozīmē, ka pilsētai ir

ari t. s. kakla sodu tiesības.

Pilsoņu nami sākumā parasti ir no koka: tikai vēlāk pamazām ieviešas

akmens vai ķieģeļu celtnes. Lai iegūtu vairāk telpas, augšējos stāvus bieži

Vien ceļ mazliet izbīdītus pāri ielai. Logi ir mazi un šauri: stikla rūtis sā-

kumā ir liels retums; parasti tās aizvieto saeļļots papīrs, pergaments vai iz-

plēsts pūslis: stikla logi ir greznuma lieta un tikai pamazām nāk modē.

Apakšstāva logus parasti sedz stipras dzelzs restes, jo nedrošība valda ne-

vien ārpus pilsētas mūriem, bet arī pilsētā. — Apgaismošanai darbnīcās un

*) Parīzē cūka reiz bijusi par kāda Kapetingu prinča nāves iemeslu, jo pret omulīgo saraini

Klupis prinča zirgs, un jātnieks kritis tik nelaimīgi, ka nosities.

**) Tā kādreiz apliets arī ķēniņš Ludvigs Svētais.
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nabadzīgos kvartālos lieto skalus, turīgākie tauku vai vaska sveces, iesprau-
slās daiļi veidotos metāla lukturos (lukturis ir iecienīta kāzu dāvana jau-

najam pārim). Tad nāk modē eļļas lampas, kuras sevišķi izplatās XVI. g. s.;

petrolejas vietu aizpilda linu eļļa; tai pašā gadu simtenī lepnāko pilsētu ie-

las sāk apgaismot laternām.

Katrai vidus laiku pilsētai ir sava tiesa un savi likumi, kuriem pakļauti
visi viņas iedzīvotāji: šie likumi nezin izšķirības starp augstiem un zemiem,

kā tas ir uz laukiem. Pilsētas tiesas priekšgalā atrodas viņas tiesnesis; sprie-
duma lēmēji ir piesēdētāji, t. s. šefeni (t. i. ~zinātāji"), kurus ievēl pilsoņi.

Pilsoņu militārie pienākumi pret senjoru vai valsti ir diezgan mazi un

aprobežojas ar pienākumu aizstāvēt pašu tuvāko pilsētas apkaimi un, pro-

tams, arī pašu pilsētu: pilsētas milicijai, ja to senjors saucis karā, ir tiesības

katru nakti pavadīt pilsētā, tā tad viņu nevar pielietot tāļākās kara operā-

cijās un pilsētas faktiski izlieto savus militāros spēkus vienīgi savu interešu

aizstāvēšanai. Šim nolūkam pilsētas tomēr ir sūtījušas kara laukā samērā

lielus spēkus, sākumā no pašu pilsoņiem (viņu apbruņojums un pienākumi
karā ir atkarīgi no mantas stāvokļa): vēlāk, vairojoties pilsētu turībai un

izlepībai, pilsoņi paši vairs neiet karā. bet algo par naudu karavīrus.

Arī nodokļu lietās pilsētas bauda, salīdzinot ar ciemiem, plašas privilē-

ģijas: Viņas ir brīvas no daudzām nodevām un tāpēc var ziedot plašas sum-

mas pašas vajadzībām. Lielākais pilsētu iejēmumu avots ir akcīze: kā pir-

cēji, tā pārdevēji, kas pilsētas robežās slēdz lielākus darījumus, ir spiesti

maksāt no darījuma summas zināmu nodokli par labu pilsētas kasei. Pil-

sēta jem muitu no visām precēm, kuras ieved vai izved pa viņas vārtiem.

Ar akcīzi par labu pilsētai ir aplikta maize un milti, alus un vīns. Dažas

pilsētas cenšas monopolizēt arī sāls un dzelzs tirdzniecību. (Ķelnē, piem., bi-

jušas apliktas netiešiem nodokļiem gandrīz visas pārtikas vielas.) — Zinā-

mas summas dod pilsētai arī viņas zemes īpašumi, tiesu uzliktie naudas so-

di, nodevas par sabiedrisko ierīču — svaru, ceļamo krānu, pilsētas noliktavu

v, t. t. lietošanu, nodevas par tirgus būdu un laukuma pārdotavu ierīkošanas

atļaujām, naudas, kuras maksā jaunuzjemtie pilsoņi v. t. t. Plašas summas

dod arī īpašuma nodoklis, kuru pilsoņi maksā no kustamās un nekustamās

mantas.

Uzjemšana pilsoņu skaitā ir sākumā saistīta ar nekustama īpašuma ie-

gūšanu pilsētas robežās, t. i. pilntiesīgs pilsonis var būt tikai namsaimnieks.

— Vēlāk pilsētas jau aprobežojas ar to, ka prasa, lai kandidātam būtu zi-

nāma summa gada ienākumu; beidzot iestāšanās tiesības bauda katrs, kas

spēj samaksāt uzjemšanas naudu.
—

Tikai pilsoņus var ievēlēt sabiedrības

amatos, un tikai viņiem ir tiesības piedalīties pilsētas allmendes — ganību,

pļavu un meža i/mantošanā; personām, kuras nav attiecīgās pilsētas pilsoņi,

nav tiesības viņā nodarboties ar kādu amatu vai tapt par vietējās cunftes

locekli.

Rātes nostāšanās pilsētas priekšgalā liecina, ka pilsēta ir jau sasnie-

gusi zināmu patstāvības pakāpi. Rāte nevien tura savās rokās vietējo varu,

bet arī reprezentē pilsētu uz ārieni, viņai ir reizē administrātīvā un likum-

došanas vara. Jaunāks nekā pati rāte ir birģermeistara, t. i. pilsētas galvas

amats. Birģermeistars parasti ir arī rātes priekšsēdētājs.

Rāteskungus vēl nevis visi pilntiesīgi pilsoņi kopā, bet pēc savām kor-

porācijām. Vēlētie amata vīri algas nesajem; lielākais, viņus atsvabina no

nekustama īpašuma nodokļa vai arī dod tiem zināmu procentu no soda nau-

dām. — Ļoti svarīgs ir pilsētas rakstveža amats, kuram pilsētas parasti algo

mācītus juristus.
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Sākumā visās Rietum-Eiropas pilsētās pašvaldība atrodas veco patriciešu

ģinšu rokās. Tad par tiesībām līdzrunāt pilsētas lietās uzsāk cīņu cunftēs

apvienotie amatnieki un parasti visur arī iekaro šīs tiesības. Dažās pilsētās

(piem., Florencē), amatnieku uzvara pār patriciešiem ir tik pilnīga, ka rāts-

kungos turpmāk vēl tikai cunftes, un pilntiesīgi pilsoņi ir tikai cunftu lo-

cekļi. (Parasti arī šais pilsētās no iespaidīgām un turīgām amatnieku ģintīm

ar laiku izveidojas jauna aristokrātija, kura cenšas monopolizēt rātes ama-

tus un tā rada vielu jauniem nemieriem.)

lekšējā politikā rātes kompetences ir ļoti plašas, plašākas nekā tagadējo

pilsētu pašvaldībām; Rātes uzrauga ielu un namu būvi, rūpējas par uguns-

drošības līdzekļiem, kontrolē aptiekas un zāļu takses, un tur rokās pilsētas
sakarus ar ārieni. Loti daudz pūļu rātes ziedo arī luksus apkarošanai, cenz-

damās sīki rēgulēt, kādiem un cik krāšņiem jābūt pilsoņu apģērbiem, kā-

dus ēdienus un dzērienus var celt viesībās uz galda, un kāds drīkst būt mak-

simālais viesu skaits. Šo sīko iemaisīšanos privātdzīvē rātes parasti motivē

ar lepnības apkarošanu; pretluksus likumi parasti vēršas pret plēbēju sie-

vām, kuras cenšas ģērbties tikpat grezni kā pilsētas aristokrātu dāmas.

Katra vidus laiku pilsēta kārto savas iekšējās lietas pēc saviem liku-

miem; katrai ir savs mērs un svars, daudzām pat sava naudas sistēma; vi-

ņas ir saimniecības ziņā pilnīgi patstāvīgi organismi. Katra pilsēta ar viņas

tuvāko apkaimi sastāda īpašu saimniecības apgabalu, no kura viņa cenšas

iegūt mazākais pašus nepieciešamākos priekšmetus un produktus dzīves va-

jadzībām. Tomēr arī šais noslēgtajos laikos nav iespējams iztikt vienīgi pašu

ražojumiem, un daudzas preces jāieved no ārienes. Parasti tās iepērkas gada

tirgos; nedēļas tirgi turpretim der vienīgi pārtikas produktu iepirkšanai no

zemniekiem un pašu zemnieku apgādāšanai ar pilsētas ražojumiem.

Pirmā pilsētnieku kārta ir tirgotāji, kuri parasti visi bauda vecpilsoņu

tiesības un privilēģijas; viņu rokās atrodas tirdzniecība un kapitāli, bet

arī šī kārta ir sadalījusies vairākās pakāpēs; sīktirgotājos, pauniniekos.
kas parasti apstaigā ciemus, nēsādami savas preces uz muguras, un lieltir-

gotājos. Pēdējie vēl nav speciālizējušies un tirgojas ar visu, kas vien sola

pelņu. Vairojoties sakariem un pilsētai augot plašumā, arī lieltirgotāji sāk

specializēties. Paši turīgākie parasti ir baņķieri, t. i. naudas mijēji, un vad-

malas tirgotāji.
Pilsētas ir nevien tirdzniecības, bet arī amatniecības centri, un starp

tiem elementiem, kas grib nodibināt aiz pilsētas mūriem savu eksistenci, pa-

rasti ir daudzu amatniecības nozaru pārstāvji. Viņi sāk nogrupēties pēc

amatiem un organizēties savu tiesību aizstāvēšanai: tā rodas cunftes, kā

v"ms no arodnieku kustības produktiem (arī bruņiniekus mēs varētu dēvēt

par cunfti sui generis, kurā apvienojušies cilvēki, kuriem karš ir amats).

Cunftu sākums meklējams brālībās, kurās apvienojas viena un tā paša
amata piekopēji reliģisku vai sabiedrisku mērķa sasniegšanai: pamazām tīri

arodnieciskais elements un tiekšanās pēc pilnām pilsoņu tiesībām jem virs-

roku pār pārējiem motīviem: no brālībām izveidojas arodapvienības, kuru

mērķis ir savstarpēja atbalstīšana un sadzīves veicināšana. Amatnieki caur

savām savienībām gūst iespēju līdzrunāt pilsētas lietās. Cunftes pašas vēl

savus pārstāvjus, pašas izstrādā noteikumus, kas rēgulē attiecīgo amatu.

Cunftes politikas gala mērķis ir prasība, lai katrs attiecīgā amata meistars
būtu cunftes loceklis. — Cunfte nevien nodrošina amatnieku personīgo un

sociālo stāvokli, bet kontrolē visu amatniecības nozari.

lestāšanās cunftē nes nevien savus labumus, bet arī ierobežo amatnieka

personīgo un rīcības brīvību: cunfte raugās, lai neviens no viņas locekļiem
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nemēģinātu gūt saimnieciskas priekšrocības uz pārējo amata brāļu rēķina

un nebūtu nostādīts labākos darba apstākļos. Cunfte piegādā saviem

biedriem izejvielas, un neviens amatnieks nedrīkst turēt pie sevis šo vielu

vairāk kā tas spēj apstrādāt. Nevienam nedrīkst arī būt labāki amata rīki

un ierīces, kā citiem. Taksētas ir nevies zeļļu algas, bet arī gatavo preču

cenas, nosacīta viņu pārdošanas vieta un laiks. No otras puses cunftes stin-

gri raugās, lai preču nojēmēji sajemtu pirmā labuma mantu. Ja kādam

pircējam ir iesmērēta mazvērtīga prece, visa cunfte jūtas tangēta. Cunftes

sper arī drošības soļus, kuri garantē, ka cunftes loceklis ir tiešām sava

amata lietpratējs. Par cunftes meistaru var tikt tikai tikumiski nevaino-

jams pilntiesīgs pilsonis, kas ir nolicis amata eksāmenu, t. i. izpildījis no ve-

cākiem cunftes meistariem par labu atzītu eksāmena darbu (t. s. ..meistar-

darbu"). Arī amatnieku mācības gaitas ir stingri rēgulētas. Māceklim jā-

pavada pie meistara 5—5 gadi. Beidzis tos, māceklis kļūst par zelli un pa-

rasti iet kādu laiku ~vanderēt". Sākumā zeļļiem ir izredzes pēc meistara ek-

sāmena izturēšanas kļūt savukārt par meistariem; vēlāk vairojoties konkur-

rencei, tādas izredzes ir tikai rrieistardēliem vai lielākais znotiem, un amat-

nieku zeļļi paliek par kvalificēto strādnieku šķiru, organizējas savās ap-

vienībās, un bieži nostājas pret meistariem naidīgā opozicijā. — Amatnieku

zeļļi neatlaidīgi cīnās par algu un darbu apstākļu uzlabošanu, un ir vidus

laiku pilsētas organizētais proletāriāts.

Rūpniecība un tirdzniecība.

Vidus laikos ļoti grūti atrast robežu, kur beidzas amatniecība un sākas

rūpniecība. Parasti viņas vēl ir cieši saistītas kopā. Pirmo vietu starp

rūpniecības nozarēm iejem vilnas pārstrādāšana. Šī rūpniecība sevišķi

uzplaukst Flandrijā un viņas kaimiņu zemēs, bet dod darbu un maizi tūk-

stošiem cilvēku arī Vācijā un vēlāk pašā Anglijā, kura visumā šais laikos

tomēr ir tikai izejvielas — vilnas ražotāja: Anglijas tekstilrūpnieedm. kuras

sākums meklējams vidus laiku beigās, pirmos gadu desmitus aprobežojas

ar rupjāko un tā tad arī lētāko audumu gatavošanu.

Vadmalas rūpniecībā nodarbinātie strādnieki un amatnieki dalās dau-

dzās katēgorijās; visas tās atrodas viena no otras darba atkarībā; citi mazgā

vilnu, citi to vērpj, citi auž un citi krāso jau gatavus audumus. Plašāka

starp šiem toreizējās tekstilrūpniecības arodniekiem ir audēju katēgorija:

audēji parasti ir ļoti dēmokratiski noskaņoti un spēlē lielu lomu vidus laiku

pilsētu iekšējās cīņās.

Otrs plašākais rūpniecības veids ir metalapstrādāšana. Plašākais metāl-

rūpniecības nozarojums ir ieroču gatavošana. Labākie ieroči un bruņas

nāk no Milānas; samērā agri šī nozare uzplaukst arī Vācijā — Augsburgā.

Minchenē, Nirnbergā un Zolingenā, un nodarbina daudz strādnieku. leroču

rūpniecībai rodas XIV. g. s. jauna nozare — lielgabalu gatavošana: sākumā

tos lej no dzelzs, vēlāk no bronzas. Metalindustrijas nozaru skaits vidus

laikos ir vai neskaitāms. Pie metālrūpniecības jāpieskaita arī dažas mākslas

amatniecības nozares: rotas lietu, metaltrauku, statuju un citu taml. priekš-

metu gatavošana, un arī naudas kalšana.

īzcila loma vidus laiku rūpniecība pieder nozarēm, kuras apstrādā

pārtikas vielas un gatavo apavus un apģērbus. Ostu, upju un sevišķi
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Hanzas pilsētas zeļ mucu rūpniecība, kuras ražojumi der viņa, alus, eļļas,

medus, tauku, sāls, sviesta, deguta un zivju transportam.

Kalnu rūpniecība vidus laikos ir sevišķi uzplaukusi Vācijā un Čechijā;

apakšzemes bagātības parasti izmanto autonomas kalnraču arodsavienības.

Galvenās sudraba ražotājas vidus laikos ir Saksija, Čechija, Dienvid-Tirole,

štirija, Harca apvidus un Elzasa; zelta raktuves darbojas Silēzijā, Zalc-

burgā un Transilvanijā, arī Čechijas kalnos, kur kopā ar dārgmetāliem
dabon arī vayu un svinu; cinku sakumā ražo vai vienīgi Auglijā; vēlāk

ar viņu sāk konkurrēt arī Čechija un Saksija. Galvenā dzelzs producētāja

ir Vācija, Alpu un Saksijas kalnu zemes; vēlāk arī Vestfālija. Vidus laiku

beigās sāk darboties arī Zviedrijas dzelzs raktuves, ar vācu kapitāliem un

vācu meistaru vadībā. — XIII. g. s. sākumā sāk rakt akmeņogles, vispirms

ap Lježu, vēlāk ari Reinzemē, Vestfālijā uu ap Achenu; XIV. g. s. akmeņ-

ogles lietā daudzas vietas māju apkurināšanai, pie dzelzs kausēšanas uu

citur; visuma tomēr akmeņogļu pielietāšana atrodas \ēl sākuma stadi ja.

Vācu kalnrači vidus laikos ir ieslavēti visa Eiropa un viņu meistari

ir arī Skotijas, Anglijas un Ungārijas kalnrūpniecības pamatu licēji.

Svarīgu lomu spēlē arī sāls raktuvju izmantošana: arī ši knlnrūpnie-

čības nozare sākumā atrodas pašu strādnieku arodbiedrību rokās; vēlāk

arī no viņām attīstās kapitālistiski uzjēmumi, kūļi cenšas koncentrēt savās

rokās arī sals lieltirdzniecību un to padarīt par savu monopolu.

Tirdzniecības sakari starp atsevišķām zemēm piejem jau vidus laikos

plašus apmērus, sevišķi pēc tam, kad krusta karu laikmetā rietumeiropieši
tiekas vaigu vaigā ar austrumniekiem un Eiropā strauji pieaug luksus

preču un garšvielu patēriņš. Starp Eiropu un Orientu nodibinās daudzās

vietās, sevišķi Sirijā, ciešs kontakts; Bizantiju, kas pirmajā vidus laiku posmā

spēlē vidutājas lomu starp rietumiem un austrumiem, rietumnieki tagad

nobīda pie malas un uz laiku pat pavisam likvidē. Atkal atdzimusi no

drupām, Bizantija vairs nespēj atgūt savas agrākās pozīcijas, kuru dc]

tagad cīnās Venēcija ar Ģenuju. Abām Itālijas republikām vidus laiku

otrajā pusē pieder galvenā loma Vidus jūras tirdzniecībā un viņas gūst
no tās milzīgu peļņu. — Caur šo pilsētu tirgotāju rokām ieplūst biropas

tirgū Indijas, Arabija* un Ķīnas preces, - garšvielas, ziloņkauls, smārš-

zāles, kokvilna, cukurs, zīds un krāsvielas. Krustukafotāju valstis ģenujieši

uu venēcieši nodibina savas faktori jas, kuras bauda lielas privilēģijas. No

kristīgās Sirijas pilsētām par sevišķi svarīgu tirdzniecības centru kļūst

lira, kur nodibinās daudzas krāsotavas un tekstilfabrīkas. l ira un viņas

kaimiņiene Akona krusta karu laikā ir pīti svarīgi kontakta punkti starp
rietumu un orienta tirgiem; tikpat lielu vai pat vēl lielāku lomu tā laika

Eiropas tirdzniecībā ar dienvidu zemēm spēlē Aleksandri ja un Damieta.

Pirmā no tām ir galvenā vidutāja starp itāļu pilsētām un Indijas oke-

ānu, piegādā tiem Arabijas un Indijas preces un lielā vairumā uzpērk

dzelzi un kokus, —

preces, kufas tai piegādā venēcieši. — Uzjēmīgie itāļi

neapmierinās ar faktorijām Vidus jūras austrumbaseina piekrastēs, bet mē-

ģina nokļūt pa vecajiem karavānu ceļiem vēl tālāk uz austrumiem — Bag-
dadu un Alepo: pēdējā paliek par venēciešu komersantu galveno noliktavu,

•»<> kuras tie nokļūst līdz Pērsi jas līcim un pat tālāk uz austrumiem. — Dažus

gadu desmitus vēlāk mēs redzam itāļu faktorijas Krimā un pie Donas grī-

vas, kur tie stājas tiešos sakaros ar mongoļu lielvalsti. Tanu vēlāk no-

dedzina Timurs, un viss faktoriju vairums iet bojā. Ģenujieši atkāpjas
ttZ Krimu, kur par viņu galveno atbalsta punktu paliek Kafa (Teodosija):
te viņi uzpērk Krievijā gūtās kažokzvēru ādas un Ķīnas un Indijas ražo-
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jumus, kuri nāk pa Centrāl-Āzijas karavānu ceļiem uz Melnās jūras pie-
krasti. Uzjēmīgi itāļi šai laikā nokļūst līdz Klusā okeāna piekrastei, pa

galveno karavānu ceļu, Sarāju un Džungārijas pilsētām; Indijas ceļš iet no

īMelnās jūras piekrastes caur Tabrisu uz Ormuzas pilsētu pie Persijas līča,

un no turienes kuģos uz Malabaras piekrasti.

Berberijas, Tunisas, Alžiras un Marokas tirgu tai pašā laikā cītīgi

izmanto kataloņi, kuru galvas pilsēta Barselona ved XIV.—XV. g. s. ar

minētām zemēm plašu tirdzniecību. Francijā krusta karu laikmetā atkal

uzplaukst vecās ostas pilsēta Marseļa, caur kuru dodas uz Svēto zemi liela

daļa franču krusta karotāju; viņas tirgotāji apgādā franču ekspedīcijas

Sirijā un Ēģiptē pārtikas līdzekļiem un, līdzīgi itāļiem, gūst kristīgās Si-

rijas ostās sev plašas privilēģijas. Tādā kārtā Marseļa tiecas kļūt par

galveno vidutāju starp Orienta zemēm un Francijas tirgiem; šīs pozicijas
marseliešiem tomēr n izdodas noturēt, — viņus izkonkurrē veiklākie itāļi.

Francija ilgu laiku spēlē Rietum-E'ropā galveno lomu sauszemes sa-

tiksmē un tirdzniecībā. Lielie Šampanjas tirgi no XII.—XIV. g. s. ir Eiropas

tirdzniecības centrs un viņas regulētāji; sauszemes ceļš no Itālijas uz

Angliju iet cauri šanipanjai; no Vidus jūras viņa samērā viegli sasniedzama

pa Ronas upi un no Lamanša puses pa Sēnu un Sommu. Bez tam šampanja

atrodas tieši pie Vācijas robežām. Arī zemes valdinieki, bagātie šampanjas

grāfi, dara visu, lai saistītu pie šiem tirgiem ārzemju komersantus. Tirgi

te notiek pavisam četrās vietās: Troijes, Baras, Rovenas un Lanji pilsētās;

katrā no tām gadā notiek seši tirgi, kas velkas diezgan ilgi un faktiski seko

viens otram. Viņos saplūst tirgotāji no visām Eiropas malām, sevišķi

flāmi, kuru pilsētas noslēgušas ar Brabantas un Ziemeļ-Francijas pilsētu

kommūnām t. s. «Flandrijas Hanzu" un apvienojušas savās rokās ienesīgāko

no vidus laiku rūpniecības nozarēm: vilnas audumu gatavošanu un pārdo-

šanu. Ne mazāk cītīgi Šampaņjas tirgu apmeklētāji ir itāļi un vāci; pēdējie

te pārdod galvenā kārtā linu audumus, zvērādas un sudrabu. Šos tirgus

apmeklē arī tirgotāji no Baltijas jūras zemēm.

Šampaņjas tirgu internacionālā nozīme nobāl XIV. g. s., kad Vācija
sāk spēlēt patstāvīgu lomu pasaules tirdzniecībā un Itālijas tirgotāji jau
brauc uz Angliju un Hollandi pa jūras ceļu apkārt Spānijai. Nāves sitienu

šampaņjas tirgiem dod 100 gadu karš. Vēlāk par tādu pat starptautiskās

tirdzniecības centru lūko tikt Liona un Ženeva, bet viņu tirgiem nekad nav

bijusi tik liela nozīme.

Arī flāmi, brabantieši un hollandieši vidus laiku beigās sagrābj savās

rokās ievērojamu daļu no starptautiskās tirdzniecības. Dienvidu preces

viņiem piegādā itāļi, un hanzieši tās izvadā tāļāk pa ziemeļu zemēm. Par

tagadējās Beļģijas un Hollandes zemju galveno tirdzniecības centru pa-

liek Brige, — īsts pasaules tirgus, kur slēdz darījumus visu Eiropas zemju

tirgotāji, nojemdami vairumā arī Flandrijas attīstītās rūpniecības un māk-

slas ražojumus. Blakus Brigei zeļ un plaukst arī Genta; Ipra, kādreizējais

vadmalas rūpniecības centrs, šai laikā jau ir zaudējusi savu agrāko nozīmi.

Vēlāk Brigi izkonkurrē Antverpena, kas sākumā slavena tikai ar viņas zirgu

tirgiem. XV. g. s. beigas viņa atjem Brigei vadošo lomu arī citās tirdznie-

cības nozarēs.

Vidus laiku pirmajā posmā galvenie tirdzniecības ceļi iet Vācijai ga-

ļām un vāci uztur kontaktu ar pasaules tirdzniecību vai vienīgi Šampanjas

mesēs, sevišķi ar itāļiem. Vairojoties darījumiem starp abām tautām, viņu

tirgotāji sāk meklēt tiešus sakarus un tādi sākas jau XIII. g. s. Svarīgu

lomu te spēlē Venēcija, kuras firmas uzjemas vadutāju lomu starp Vāciju
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uu Orientu. XV.
g. s. vidū šis tirdzniecības apgrozījumi jau pārsnieguši

miljonu dukātu. — Vēlāk ar Venēciju sāk sacensties dēļ Vācijas tirgus Ģe-

nuja; no pašas Vācijas pilsētām uzplaukst Augsburga un Nirnberga, atraz-

damās uz lielā tirdzniecības ceļa, kas iet no ziemeļiem cauri Saksijai uz

Itālijas pusi. Vācu tirgotāji ved uz dzimteni Itālijas ražojumus — stikla

preces, zīda un brokāta audumus, un paliek par itāļu mācekļiem banku un

kredita operāciju lietās. — Nevarēdami mēroties ar itāļiem dienvidos, vācu

tirgotāji sagrābj savās rokās visu tirdzniecību Eiropas ziemeļos un vairākus

gadsimtus no vietas ir Baltijas un Ziemeļjūras zemju tirgu valdinieki. Hanza,

kurā Ziemeļ-Vācijas pilsētas apvienojušās privilēģiju iegūšanai un uzturē-

šanai kaimiņzemēs, padara tirdzniecību Baltijas jūras zemēs, Skandināvijas
valstīs un pa daļai arī Anglijā par savu monopolu, un šis stāvoklis paliek

spēkā līdz XVI. g. s.

Hanzas vadone ir Libeka, Reinas baseinā galveno lomu spēlē Ķelne un

Erankfurte, Donavas baseinā Ulma, Augsburga un llegensburga; ļoti sva-

rīgu lomu Hanzas sakaros ar Čechiju, Ungāriju un Foliju spēlē Breslavā;

vēlāk par svarīgu tirdzniecības centru Baltijas jūras piekrastē paliek

Danciga, caur kuru iet galvenā kārtā Polijas eksports; tad Rīga, kurā sa-

plūst Baltkrievijas un Lietavas ražojumi, un Rēvele ar Tērbatu, kuras iz-

manto plašos Ziemeļ-Krievijas tirgus.

Vidus laiku tirdzniecībai ir maz kopēja ar tagadējiem komerciālo da-

rījumu veidiem; tais laikos tirgotājs reizē ir arī viņa pārdoto preču īpaš-
nieks un parasti ved tās pats personīgi, jo kredita operāciju primitīvais

raksturs un apgrūtinātā, pat riskantā preču ekspedēšana prasa īpašnieka

klātbūtni. Tirgotāji parasti dodas ar savām preču karavānēm ceļā pa vai-

rākiem kopā, lai vajadzības brīdī varētu kopīgiem spēkiem atsist laupītāju

uzbrukumu: vidus laiki ir vispār nedroši laiki, un tirgotājiem draud briesmas

visur, kā uz sauszemes, tā virs ūdens. — Kopš XIII. g. s. sākuma tirgotāji sāk

sabiedroties operāciju vešanai, un dibina tirdzniecības sabiedrības, t. s. „kom-

panijas", kuras darbojas ar viņas locekļu kapitālu un izdala peļņu propor-

cionāli katra locekļa iemaksai. Sevišķi nāk modē šīs sabiedrības XIV. g. s-

līdz beidzot vidus laiku beigās un jauno laiku sākumā lielākās tirgotāju sa-

vienības sāk censties monopolizēt visu preču tirgu, uzpērk preces milzīgā

vairumā, arī produktus, un mēģina diktēt viņu cenas. Daudzas tirgotāju

savienības tādā ceļā sarauš milzīgus kapitālus, tāpat arī atsevišķas lieltir-

gotāju firmas Tautas masās šī tirgotāju rīcība rada nemieru un sašutumu,

sevišķi Vācijā, kur tai ir zināms sakars ar lielajiem zemnieku nemieriem.

(Jautājums par to, kā cīnīties ar lieltirgotāju tendenci monopolizēt tirgu un dik-

tētcenas, XVI. g. s. sākumā ir vairākas reizes pārrunāts arī Vācijas reichstagā.)

Tirdzniecība vidus laikos parasti nes lielu peļņu, bet ir saistīta ar ne-

skaitāmām, mūsu laiku tirgotājiem pilnīgi svešām neērtībām, starp kurām

pirmo vietu iejem daudzās muitas, kuras jem visi sīko valšķu valdinieki, jem

nevien par tiesībām vest cauri preces vai ar tām tirgoties, bet arī par to,

ka dod tirgotājam diezgan problēmatisku drošību pret laupītāju uzbruku-

miem, žis nodevas un muitas valdinieki uzliek pēc patikas, un tirgotāji ir

pret viņām bezspēcīgi cīnīties. — Lielā mērā apgrūtina tirdzniecību arī nau-

das dažādība, sevišķi Vācijā. Tirgotāji mēģina izpalīdzēties, izvēlēdamies

par internacionālu maiņas vērtību kādu no solidākajām naudas sistēmām,

piem., florinus (Florence), Čekchines (Venēcija) vai Reinas gulžus; parasti
tomēr visu preču vērtība aprēķināta sudrabā, pēc sudraba markas vērtības;

daudzi tirgotāji jem līdzi arī nekaltu sudrabu un to pēc vajadzības turpat

iemaina pret attiecīgās valsts valūtu.
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Valdot naudas tirgū tik lielai dažādībai, naudas mainīšana spēle lielu

lomu un naudas mijēju kantori taisa ļoti labus veikalus; mainīšana tomēr

ir saistīta ari ar risku, jo pie tik lielās monētu dažādības var utri iemainīt

naudu, kura patiesibā ir mazvērtīgāka par viņas oficiālo vērtību. Maiņas

operācijas atrodas galvenā kārtā itāļu rokās un itāļi vispār tirdzniecības

lietās ir bijuši pārējo eiropiešu skolotāji: viņi pirmie ieved darījumu praksē

rēķināšanu ar arābu cipariem, divkāršo grāmatvešanu, un vekseļu operā-

cijas; viņi ir pirmie baņķieri un pirmie augļotāji, kā to liecina piem. lom-

barda nosaukums. Vekseļi pie viņiem nāk modē jau XIII. g. s. Itālijā di-

binās arī pirmās bankas (pirmā diskonto banka — Venēcijā); sevišķi pla-
šas ir Ģenujas sv. Jura bankas operācijas, ap to pašu laiku — XV. g. s. sa-

kuma dibinās pirmā vekseļu-depozitu un žiro banka Barselonā. Drīz pēc

tam mēs redzam bankas Florencē un Flandrijā. Florences baņķieriem kādu

laiku izdodas jemt savās rokās Eiropas naudas tirgu; vidus laiku beigās
Florencē ir veselas 80 bankas ar filiālēm visos Eiropas svarīgākos centros.

Arī Romas kūrija* mēdz izpalidzēties savās komplicētās naudas operāciju
lietās ar florentiešu starpniecību. (Vācijā viņas uzticības vīri parasti ir Fu-

geri; piem. grēku atlaižas zīmju pārdošanas lietās (Lutera pretinieku mūku

Tecelu visur pavadījis Fugeru aģents, kura rīcībā tūliņ pārgājusi visa ie-

gūtā grēcinieku nauda, jo iudulgenciju pārdošanu Vācijā bijuši patiesība jau

atpirkuši no Romas Eugeri, protams, pret šo lielu summu.)

Kredita operāciju uzplaukumu zināmā mērā paralizē katoļu baznīcu,

kuras acis augļošana un vispār procentu jenišana ir grēks. Šo aizliegumu

augļotāji mēģina apiet ar likumu. Vispār viņu amats ir diezgan riskants,

jemot vērā tā laika lielo nedrošību; sakarā ar to ari procenti ir ļoti augsti,

parasti no 20—40 un pat vairāk; protamjs, sakarā ar to tauta nīst augļotā-

jus, sevišķi jūdus, pret kuriem šo ienaidu vēl vairo ticības naids.

Jūdi parādās Rietuni-Eiropā samērā agri, un sākumā visa preču tirdz-

niecība atrodas viņu un siriešu rokās. XII. g. s. stāvoklis mainās jūdiem

par ļaunu; sāk uzplaukt pilsētu dzīve, rodas tirgotāji no pašu kristīgo vidus;

oikonomiskas sacensības naidu pret jūdiem paasina ticības fanātisms, kujš

sevišķi izplatās krusta karu laikmetā. Jūdi pamazām ir spiesti piekāpties

kristīgo konkurrentu priekšā; daudzi izvēlas par nodarbošanos naudas ope-

rācijas un augļošanu, jo vairāk tāpēc, ka viņiem te nav jārēķinās (kā kri-

stīgiem) ar katoļu baznīcas aizliegumiem. Līdz ar to kristīgo naids pret jū-

diem paliek vēl svelmaināks, un jūdu grautiņi ir parasta liela, sevišķi XIV.

g. s., kad Eiropu piemeklē mēļa epidēmija. Jūdus apvaino nevien mēra iz-

platīšanā, bet ari rituālslepkavībās (ļoti izplatīta ir leģenda, ka jūdi Mē-

tājot kulta vajadzībām kristīgo bērna asinis: šī pasaciņa nav galīgi izzu-

dusi pat tagad), dievmaizes apgānīšanā un citos grēkos, un tautas dusmām

krīt par upuri tūkstošiem Mozus ticīgo. Grautiņu dalībnieku dedzību pa-

vairo bagātais laupījums, ko cer tie gūt un parasti arī gūst jūdu namos.

Anglijā XIII. g. s. beigās piespiež visus jūdus doties trimdā, un \iui

te ieviešas no jauna tikai pēc pāris gadu simteņiem. Filips Skaistais piepēži

izraida visus jūdus no brauci jas robežām, konfiscē jūdu kustamo un neku-

stamo īpašumu un arī parādu zīmes, piespiezdams jūdu klientus samaksāt

savus parādus ķēniņa kasē. Galīgi izdzīt jūdus no Francijas tomēr neiz-

dodas. Pateicoties ierēdņu un pašu valdinieku pērkamībai, jūdiem izdodas

noturēties Eiropā par spīti visām vajadzībām. Jemdami jūdus savā apsar-

dzībā, daudzi valdinieki taisa labu veikalu, — aizjemas no tiem naudu, un

nelaimīgais kreditors, protams, neuzdrošinās to atprasīt. — Kopš krusta







Augstmaņa mielasts.

(Viduslaikuminiatūra)
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karu laikiem jūdiem parasti neļauj dzīvot izklaidus
pa visu pilsētu, bet

ierāda tiem speciālus kvartālus, t. s. „geto", un piespiež viņus
ālu tērpu, lai jūdu varētu pazīt jau iztālēm. jy

'

Privātdzīve, izpriecas un modes.

Vidus laiku sabiedrības pamats ir ģimene. Dominē uzskats,

nobriedušam cilvēkam jāstājas laulībā; dažas cunftes pat neuzjem

vidū neprecētus meistarus un daudzās pilsētās vecpuišus nevar ievēlēt rāts-

kungu amatā.
—i Sievas izvēlē vidus laikos gandrīz vienmēr spēlē galveno

lomu vēss aprēķins un vecākiem te parasti pieder lielais vārds. Laulība

aiz mīlas ir ļoti reta lieta. Par spīti tam, laulātie pāri visumā tomēr dzīvo

mierīgi un saticīgi līdz vecumam; sievas turas pie vīriem visās nelaimēs

un laulības šķiršana jau baznīcas nosacījumu dēļ ir ljeta, kas grūti panā-

kama pat ķēniņiem.
Kāzu nakti jaunlaulātie parasti pavada līgavas vecāku namā; otrā

rītā jaunais vīrs pasniedz sievai rīta dāvanu: tad abi radu pavadībā ap-

meklē dievnamu un tikai pēc tam dodas uz vīra māju. Kāzas svin vairākus

dienas no vietas un pamatīga dzeršana pie tam ir obligātoriska.

\idus laiku laulības parasti ir svētītas daudziem bērniem, no kuriem

pilngadību aizsniedz tikai mazākā puse. Bērna piedzimšana ir priecīgs no-

tikums, kas saviļņo visu plašo radu ģinti (radi parasti turas cieši kopā
priekos un bēdās), un bērnu skaita mākslīga ierobežošana ir vidus laiku

cilvēkiem nezināma lieta. Bērnus audzina lielā stingrībā un biež' lieto

rīksti. Bruņinieku un pilsoņu aprindās stingri raugās arī uz to, lai bērnam

būtu labas manieres. (Ir arī grāmatas par smalko toni). — Plaši izplatītas
ir bērnu paijiņas, visumā tās pašas parastās — lelles, bumbiņas, koka zirgi
un ieroči v. t. t.

Mums grūti iedomāties viduslaiku cilvēka psīcboloģijā, jo mūsu laik-

meta nervozitāte viņam bija pilnīgi sveša lieta un arī pasauli viņš vēroja
citām acīm. Viņš nevarēja izklaidēties lasot laikrakstus, jo to nebija, un

vispār, tikt pie grāmatām pirms Gutenberga laikiem varēja tikai ļoti tu-

rīgi ļaudis. Privātbibliotēkas vidus laikos ir retumis.

Arī ceļošanas prieki ir stipri ierobežoti, pateicoties trūcīgiem satiksmes

līdzekļiem un vispārējai nedrošībai. Tomēr jau sāk plaukt kūrorti, kuru

apmeklēju skaits vidus laiku beigās aug ar katru gadu, bet kadrējas tikai

no turīgām aprindām.

Visai raksturīga ir vidus laiku cilvēku dziņa svinēt pēc iespējas bie-

žāk svētkus, kuros tie var pēc patikas izpriecāties. Visvairāk ir ticis svi-

nēts XIV. g. s., pēc lielā mēra, jo dzīvajos palikušos tad bija pēc pārcie-

stām mēra šausmām pārjēmis garīgai epidēmijai līdzīgs izdzīves prieks.

Dižciltīgo aprindu izpriecu smagumpunkts ir turnīrs, kurā ir atļauts

noskatīties arī zemākajām kārtām. Sevišķi mīl apmeklēt turnīrus dāmas,

kurām tur ir izdevība palepoties ar saviem tērpiem un rotām, gluži tāpat,

kā mūslaiku dāmām operu un lugu pirmizrādēs. — Turnīriem parasti seko

dejas vakari.

Monarchijām gūstot virsroku pār feodālismu, vidus laiku beigās par

augstāko aprindu saviesīgās dzīves centriem paliek valdinieku galmi, ku-

ros iet kā pa mūžīgiem svētkiem, sevišķi pie Burgundijas hercogu galma
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XV. g. s. Mielastiem, kuros galdi lūzt zem dārgiem ēdieniem pildītu zelta

un sudraba trauku smaguma, seko medības, turnīri un lugu izrādes; tad

sāk visu atkal no gala. Uzturēšanās zināmu laiku pie tāda galma ir liels

gandarījums muižnieku dāmām, kuras pavada savas dienas lauku piļu
vientulībā.

Interesants ir kāds XV. g. s. galma svētku apraksts, ko atstājis bru-

ņinieks Matjē dc Kusi. Svētkus rīkojis Burgundijas hercogs Fīlips.
Svētki sākušies ar turnīru. Pēc tam sekojis bankets; pats hercogs iera-

dies pie galda dārgakmeņiem izšūtā tērpā, kuru vērtība pārsniegusi 1 mil-

jonu dukātu. Tikpat krāšņs bijis mielasta galds, kura vidū atradusies maza

bazniciņa, ar zvaniem un bērnu kori, kurš nodziedājis galda lūgšanu. Ap

baznīciņu apkārt bijis tik daudz puku, ka tā izskatījusies kā paslēpusies

mežā.

Tad sākuši nākt ēdieni, viens pēc otra. Pirmais bijis milzīga pastēte,

kurā atradies 28 vīru liels orķestris. Virs galda nokarājušās pie griestiem

piestiprinātas sudraba un zelta laiviņas, pilnas citiem ēdieniem. Sulaiņi
iestūmuši zālē uz zelta ratiem uzliktas milzīgas cepešu bļodas, — pavisam

pasniegti 48 ēdieni. Pa starpām nākušas izpriecas — ap galdu jājis apkārt

ners, uz dresēta lāča sēdēdams, pāžs uz rāma brieža v. t. t. Pārmaiņus zva-

nījuši mazās galda bazriīciņas zvuņi un spēlējis orķestrs. — Sulaiņi uzlikuši

galdā 30 sudraba kuģus ar zelta mastiem, kuri bijuši piekrauti pilni jau-

niem cepešiem. Gar kuģu malām karājušās ma/as laiviņas ar dārzsaknēm.

Ap galdu jājis apkārt indietis, sēdēdams kamieļa mugurā; kamielim bijuši

piekārti sānos kurvji, no kurieni indietis metis uz galda ceptus putnus un

augļus. — Pēc mielasta notikušas teātru izrādes ar dziesmām, mūziku un

balleta priekšnesumiem. Uzvedumu saturs bijis jenits no grieķu varoņ-

teikām: Pērsejs kāvis pūķi, Jazons aris vēršiem zemi un sējis vagās pūķa

zobus, no kuriem tūliņ «izauguši" bruņoti vīri. Pa starpām uzvestas ainas

no populārākiem bruņinieku romāniem, Lohengrina teika v. t. t.

Burgundijas galmu daži vēsturnieki uzskata par operas dzimteni.

Vēl krāšņāk nosvinētas Kārļa Drošā kāzas ar Anglijas princesi Mar-

grietu. Ceturtajā kāzu dienā dzīru zālē ienākusi 60 pēdas gara valzivs,

tik augsta, ka jātnieki, kuri jājuši tai gar sāniem, nevarējuši viens otru sa-

redzēt. Acu vietās šai valzivij bijuši milzīgi spoguļi: viņa kustinājusi asti,

slīdējusi pa grīdu kā peldēdama un izskatījusies ka dzīva. Apgājusi gal-

dam apkārt, valzivs apstājusies pie hercoga, atvērusi muti, un no tās iz-

lēkušas divas daiļas seirenas, kuras sākušas dziedāt dziesmu. Tai atskanot

no valzivs mutes viens pēc otra izkāpuši 12 jūras dievi un sākuši zāles vidū

dejot. —

Jautrāki nekā bruņinieku pilīs iet pilsētās, kur vienmēr rodas iemesls

kaut ko svinēt un svētīt. — Lai atceramies tikai daudzos baznīcas svētkus

un sevišķi svēto dienas; katrai ģildei un cunftei bija svētajo vidū savs pa-

trons, ar kuru vajadzēja sadzīvot pa draugam un svinēt viņa vārda dienu

tā, lai citi svētie to apskaustu. Šais svētkos ir daudz rupjas vaļības, daudz

izlaidīga veselīga dzīves prieka, kas mūslaiku cilvēkam pat liktos piedau-

zīgs. Atturīgāki nekā amatnieki ir savu prieku emociju izrādīšanā patri-

cieši, bet tikai tad, ja neatrodas vienīgi pašu ļaužu sabiedrībā. Patricie-

šiem ir savi krogi un amatniekiem savi (no viņiem laikiem liekas ir cēlu-

sies dalīšaim 1. un 2. šķiras restorānos). Populāra un rātes protežēta iz-

prieca ir vingrināšanās mērķī šaušanā. Rātes mēdz sarīkot strēlnieku

svētkus, uz kuriem uzlūdz arī kaimiņu pilsētas.
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Pie vidus laiku izpriecām var pieskaitīt ari ceļojošo artistu izrādes,

starp šiem artistiem pirmo vietu iejem menestreļi un jokulatori. Viņi ir

nevien dziedoņi un spēlmaņi, kas izpilda populārākās trubadūru un minne-

zengeru dziesmas, bet tiem jāprot ari viens otrs varjetē gabals, jābūt maz-

Zaļumnieki.

(Kardināla Grimani breviārija miniatūra.)

li(,t ari burvju māksliniekiem. Bieži nienestreļiem iet līdzi \ esela artistu

trupa, starp kuras locekļiem ir paukotāji, cīkstoņi, virves dejotāji, zobenu

un uguns rijēji. Trupas sarīko akrobātikas izrādes, kurās brīžiem netrūkst
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arī punduru un retu zvēru: dažas trupas ved sev līdzi pērtiķus, kamieļus

un pat ziloņus.

Izplatīts netikums ir karšu spēle, kurš zeļ par spīti visiem baznīcas

aizliegumiem un mācītāju sprediķiem.

Barības ziņā viduslaiku cilvēks ir visai izlepis, protams, ja pieder pie

t. s. labākajām aprindām. Viņa garša mums liekas vienā otrā gadījuma
dīvaina un daudzi viņu iecienītie ēdieni nebaudāmi. Mielasts kāda valdi-

ņieka pilī, kā redzējām, ir vesela brīnumu izrāde, pie kam mājas tēvs cen-

šas pārsteigt viesus visādiem retumiem; tur ir izcepti vērši, kas izskatās

gluži dzīvi; pāvi, kuriem atstātas veselas viņu brīnišķīgās astes; tortes, no

kuru vidus lec ārā punduri un sāk dejot uz galda, starp šķīvjiem un biķe-

riem, zupas, kuras ir oranžsarkanas no safrāna, un vīna zupas, kurām „smu-

kuma pēc" peld pa virsu apzeltīti papīra gabaliņi.
Maizi cep no dažādām labības sugām, pašu lētāko no auzu un miežu

miltiem; iecienītāka jau ir rudzu maize, bet kungi un patricieši lieto tikai

kviešu maizi; lielākie maiznieku mākslas me;stari sastopami klosteros, kur

arī sāk gatavot pirmās konfektes un cepumus.

Gaļu vidus laiku cilvēks patērē milzīgā vairumā, protams, ja viņa tam

ir pieejama. Gaļas ēdienus parasti mēdz sapiparot visādām garšvielām:

lietā piparus un safrānu, ingveru, nagliņas, muskatriekstus un citas ekso-

tiskas lietas, kuras liek klāt nevien gaļai, bet arī maizei un sakņu ēdieniem

un pie tam tādā vairumā, ka to būtu grūti tagad panest pat grāvrača kuņ-

ģim. lecienīts ir medījums un mājputni; lietā barībai arī tādus zvērus,

kuru gaļa mums tagad liekas nebaudāma (ežus, vāveres un lāča gaļu; no

putniem ēd vanagus, dzērves, gulbjus, stārķus v. c). lecienīts uz valdinieku

galdiem ir pāva vai fazāna cepetis. Ļoti iemīļoti ir vēži un dažādas sald-

ūdeņu un jūras zivis. Izplatītākais gavēņa ēdiens ir siļķe, kuru vidus lai-

kos ker Dānijas jūras šaurumos milzīgā vairumā, un kuru zveja ir viens

no Hanzas pilsētu bagātības avotiem.

Tikpat iecienīti kā gaļas ēdieni ir arī tie, kas gatavoti no piena, olām,

augļiem un augiem. Lietā rāceņus, dažādas kāpostu sugas un salātus. le-

cienīti ir arī dārza augļi. XIV. g. s. iznāk pirmā pavāru grāmata.

Kur daudz ēd, tur arī daudz dzer. Tāpat iet vidus laikos: Līdz pat

krusta kariem ļoti izplatīts dzēriens ir medalus, kuru Lietavā prata gatavot

vēl pag. gadsimtenī. Vēlāk arī medalum sāk pielikt dažādas garšas vielas.

Krusta karu laikmetā medalus nozūd no augstmaņu galda, bet pilsētās un

ciemos ir iecienīts vēl ilgi pēc tam; beidzot arī te viņu izskauž alus un

vīns.

Alus ir ļoti vecs dzēriens, par kura pirmajiem darītājiem daži uzskata

senos ēģiptiešus. Sākumā dominē viņa primitīvākais gatavošanas veids —

ar nokarsētu akmeņu palīdzību. Vēlāk alus darīšanas techriika uzlabojas.

Abi dzērieni ir ienesīgs tirdzniecības priekšmets, un dod viņu ražotājiem

prāvus iejēmumus. Arī alum bieži mēdz pielikt dažādas garšvielas.

«Labākās sabiedrības" dzēriens ir vīns, un viņu galvenā ražotāja —

Francija, kura eksportē vīnu jau pirms krusta kariem. (Galvenā vīna eks-

porta osta ir Bordo, kura apgādā ar vīnu Angliju un arī Baltijas jūras

zemes). Arī Vācijā (Reinzemē) vīnkopība ir sen izplatīta un pie tam vidus

laikos daudz tāļak uz ziemeļiem nekā tagad (vīna dārzus min pat Dānijā).

Teicamus vīnus dod Ungārija, Spānija un Grieķijas salas. Sevišķi daudz

dzer Vācijā un, protams arī, vācu ko'onijās — Prūsijā un „Māras zemē",

kuras dzērāju tikumus sevišķi spilgti tēlo Rusovs savā chronikā. Dūšīgi

dzer vidus laikos arī citās Eiropas malās.
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Modes lietās arī vidus laikos dominē Francija. Vīrieši nēsā kreklus,

kurus ap gurniem sajož ar jostu; pie tās piestiprina arī kājtērpu, t. s. gūžu

bikses, kuras sedz vēderu un gūžas, un t. s. bikšu zeķes (tās ir loti garas

un sniedzas gandrīz līdz ķermenim). Virs krekla nēsā vamzi (bez piedurk-

nēm) un virs tā iekrunkotus svārkus, ziemā apšūtus kažokādām; izejot uz

ielas turīgākie apliekas garu zvērādām oderētu mēteli un uzvelk rokā cim-

dus. Kurpes gatavo no ādas un sasien kopā ar lentām vai aukliņām; kur-

pes ir visdažādākās krāsās: baltas, pelēkas un sarkanas. Lieto arī zā-

bakus, sevišķi pie jāšanas. — Pretēji mūslaiku tradicijām, vīriešu tērpi
vidus laikos ir spilgti raibi un viskliedzošākās krāsās; bikses bieži mēdz nē-

sāt sarkanā krāsā, bet sevišķi švītīgi kungi nēsā katru bikšu staru citā

krāsā, piem. vienu zajii, otru dzeltenu.

Valdinieki ģērbjas ar pasakainu krāšņumu. Fruasars stāsta, ka ārprā-

tīgais Francijas ķēniņš Kārlis VI. nēsājis svārkus, uz kuriem bijušas īstām

pērlēm izšūtas modernas mīlas dziesmas, bet pie svārku piedurknēm tam

bijuši piestiprināti zelta putni. Kāds tā paša ķēniņa tērps bijis izšūts 1400

bezdelīgām, kuras turējušas knābjos zelta kausiņus. — Ir modē arī apģērbi,
nz kuriem ar zeltu izšūti pūķi, čūskas un vienradži.

Sieviešu tērps zināmā mērā atgādina vīriešu apģērbu; tikai svārki,

kurus ap vidukli tur kopā josta, ir garāki un sniedzas līdz zemei. Piedurk-

nes ir ]oti platas, un viņu apakšmala roku nolaižot gandrīz aizsniedz zemi.

Jaunavas nēsā matus sapītus bizēs, vai ļauj tiem brīvi krist pār pleciem:

precētas sievas aptin bizes ap galvu un nēsā aubi vai plīvuri. Rotas lietas

ir tikpat iecienītas, kā tagad; plašos apmēros pielietā kosmētikas ražojumus

un smaršas (Maskavijā bajāru sievietes mīlējušas notriept seju līdz nepa-

zīšanai ar sarkanu un baltu krāsu). Lietāti arī lieki mati. Sevišķi raibas

un dažādas apģērbu modes paliek XIV. g. s. otrā pusē, un atkal zem lielā

mēra iespaida: sērga ir garām, bet diezgan bieži mēdz atgriezties, un ka-

mēr vēl ir laiks, cilvēks grib ļaut vaļu visiem priekiem, arī greznošanās
kārei. — Vīriešu svārki paliek tik īsi, ka vairs lāga neapsedz sēdvietu, un

tik šauri, ka tos vairs nevar (ka līdz šim) apvilkt pāri galvai; lai atvieglotu

šiem švītiem svārku apvilkšanu, pēdējos sāk priekšā vietām iegriezt un bei-

dzot uzgriež no apakšas līdz augšai; tagad nāk modē pogcaurumi un pa-

šas pogas, ko cilvēki priekš lielā mēra laikiem nepazīst. Sevišķi raibās

krāsās šuj gūžu bikses. Zeķes nēsā ar loti garu pēdu un kurpes tik gariem

un smailiem purniem, ka tās apgrūtina iešanu. Paši lielākie švīti liek pie-

stiprināt pie kurpju purniem zvaniņus. — XV. g. s. beigās kurpes atkal sāk

nēsāt strupiem purniem, bet pats purns ir no augšas iegriezts vairākās vie-

tās, kurām cauri var redzēt spilgtās krāsas zeķes. (Stāsta, ka šo modes ne-

jēdzību izgudrojuši šveicieši: uzvarās pār Burgundijas armijām šveiciešu

kareivji guvuši tik daudz zelta gredzenu, ka varējuši maukt uz katra rokas

pirksta pa diviem un trijiem, un tomēr daži vēl palikušies pāri; negribē-
dami tos nēsāt kabatā, šveiciešu jaunekji nākuši uz domām nēsāt gredzenus
uz kāju pirkstiem, bet protams, tā, lai viņus varētu redzēt no ārienes, un

sākuši izgriezt kurpju purnos pirkstiem iepretim caurumus).

Mainīga un ļoti dažāda ir cepuru mode. Intelliģences aprindās mēdz

nēsāt baretus, bet iecienītas ir arī platmales; cepures parasti izgrezno putnu

spalvām, kuras turīgākie liek piestiprināt pērlēm un dārgakmeņiem rotātām

zelta vai sudraba brošiņām.
Ari vidus laiku beigās sievietes tērps nav tik raibs un spilgts kā vī-

riešu apģērbs. Jauno laiku sākumā dāmu svārkus sāk sadalīt divās dajās,

brunčos un jakā. Ļoti oriģinālas ir XV. g. s. sieviešu galvas segas (piem.
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augsta burgundiešu aube). Nak mode burgundiešu galma damu tērpi ar

garām ~šlepēm" v. t. t.

Higiēna nav vidus laiku cilvēkiem sveša lieta: Salerno un Monpeljē
universitātes beigušie ārsti ir mācījušies pēc latiņu un arābu grāmatām,

un šīm tautām miesas kopšana, kā zināms, ir bijusi sirdslieta. Vidus laiku

ārstniecības literātūrā mēs sastopam daudz aizrādījumu par diētas, ku-

stību, vannu un svaiga gaisa nozīmi veselības uzturēšanā. Loti iecienīta

lieta ir asinslaišana, ko tur par teicamu līdzekli pret daudzām kaitēm.

Asinslaidēji parasti nav ārsti, bet bārddziņi un pirtnieki, kuri turpat pirti

piejem pacientus.

Pirtīm un vannām v idus laikos ir svarīga loma. XV. g. s. turīgāko

pilsoņu namos jau ir vannas istabas; nāk modē arī publiskas pirtis un ne-

vien pasētās, bet arī ciemos, un pirtis kļūst par labierīcību, kuru mīl ir

pilsētnieki, ir laucinieki.
— Pirtīs ir pieejami nevien mazgāšanās prieki,

bet arī citas izpriecas: vidus laiku beigās viņas aizpilda pilsoņiem tagadējo

klubu un kafejnīcu vietu. Nāk modē ieraša kāzu dienā pirms došanās uz

baznīcu visiem kāzu viesiem iegriezties pirtī. Dažas pirtis pārvēršas pal-

īstiem izpriecas lokāliem, kur var nevien dabūt ēst un dzert, bet baudīt

citus, intimākus priekus. Daži uzdzīvotāji liek viesmīļiem ienest galdus

peldu baseinā un ēd un dzer ar savām ..dāmām", sēdēdami kaili ūdenī.

Doties uz kādu lepnu pirti, kur labs vīns un daiļas apkalpotājas, nozīmē

viņos laikos to pašu, ko piem. priekš Rīgas uzdzīvotājiem aizbraukt uz vienu

otru izslavētu krogu ārpus pilsētas.

Gandrīz visas mūsdienu slimības ir pazīstamas jau vidus laikos, bet

viiias toreiz prasa vēl vairāk upuru, pateicoties mazām ārstu spējām palī-
dzēt un citiem apstākļiem. Sevišķi briesmīga, bet vairāk gan izplatīta vi-

dus laiku pirmā posma ir spitālība, kuras slimniekus apzvana miroņu zva-

niem, izraida no veselo sabiedrības un dod slimniekam līdz klaburi, kurš

spitālīgam ejot pa ceļu jāklaudzina, lai veselie ceļinieki zinātu no tā laikus

izvairīties. Dažos pirmā gadu tūkstoša simteņos spitālīgo (piem. Francijā)
ir tik daudz, ka viņi salasās lielos baros un kbst übagodami un brīžiem ari

laupīdami apkārt, iedvesdami riebumu un šausmas visiem veseliem (Trir

stana un Izoldes teika stāsta, ka ķēniņš Marke atdevis savu neuzticīgo sievu

par upuri spitālīgo kaislībām). Vēlāk spitālīgos sāk ieslodzīt speciālās le-

prozorijās, nejauj viņiem brīvi klīst apkārt un slimība sāk iet mazumā. --

Mēs jau agrāk aizrādījām uz varbūtībām, ka vidus laiku pirmajā pusē

par spitālīgiem varbūt mēdza dēvēt visus grūtāko ādas slimību slimniekus,

un iespējams, ka zem spitālības vārda vairākus gadsimtus slēpies arī si-

filiss: dažas autoritātes (pretēji izplatītai domai, ka sifiliss importēts no

Amerikas un parādījies Eiropā tikai XV. g. s. beigās), aizrāda uz izraku-

miem Ēģiptē, kur rodot itkā sifilisa saēstus mūmiju kaulus, un uz japāņu me-

dicīnisko literātūru. kura apraksta raksturīgās sifilisa pazīmes jau Vilt. g. 8.

pēc Kristus.

Daudz upuru prasa arī baku. dizentērijas un influencas epidēmijas.

Vietām ir kļuvuši par endēmiskam slimībām visādi drudži un bada tīfs.

Briesmīgākā no visām slimībām tomēr ir buboņu mēris, jeb melnā nāve.

kura XIV. g. s. vidū prasījusi vienā pašā Eiropā 25 milj. cilvēku dzīvības.

Šīs slimības pazīmes —„mēra trumi" — bija sarkan-zili augoņi, kuri apklāja

slimnieka ķermeni un lika no tā šausmās vairīties veseliem. No desmit

mēra slimniekiem labi ja viens izveseļojās.
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Māņticība

Māņticība vidus laikos ir obligātoriska: tikai tas ir uzticams ka-

toļu baznīcas dēls, kas tic visam tam, ko stāsta par svētajiem priesteri,

un ar bijāšanu un šausmām noraugās, kā baznīckungi lūko izdzīt velnu un

citus nešķīstus garus no epileptiķiem un histēriskām sievietēm. — Neticēt

spokiem, raganām, nešķistiem gariem un viņu virspavēlniekam sātānam

nozīmē apšaubīt katoļu baznīcas autoritāti, jo baznīca atzīst ļauno garu esa-

mību. Bet pārāk bieži redzēt šos garus sapnī vai vēlā vakara stundā arī

ir riskanta lieta, sevišķi vēl tad, ja redzētājs ir sieviešu dzimuma: ātri var

nokļūt aizdomās
, ka tā pinas ar ļauniem gariem no laba prāta, ka viņa ir

ragana: tādā gadījumā viņu agri vai vēlu aprīs ugunssārts.

Grēcinieku mokas ellē.

(Zīmējums viduslaiku manuskriptā.)

Vidus laiku pirmajā posmā, kad ģermāņu ciltīs ir uzglabājusies vāja
tēvu dievu atcere, bet romāņu atmiņā vēl nav galīgi izgaisušas antīko dievu

smaidošās sejas, cilvēks vēl nejūtas mūžīgā kara stāvoklī ar garu pasauli,
kā tas ir vidus laiku otrajā pusē un pirmajos divos jauno laiku simteņos.

Senču dievos, kuri pēc baznīckungu nostāstiem, ir ļauni gari, viņš instink-

tīvi nojauž savu sentēvu draugus un labvēļus, un pirmajos gadu simteņos

pēc kristīgās ticības piejemšanas parasti vēl nes slepenu ziedu tiem, kurus

reiz godinājuši viņu senči. Parasti viņi saplūst kopā ar dažādiem labiem

un naidīgiem dabas spēkiem, pie kam pēdējos parasti var nomierināt, laikā

nesot tiem upurus. Zemnieku vidū joprojām dzīvo vecās sentēvu gudrības.
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pazinēji, zintenieki, zāļu gatavotāji un burvju vardu pratēji, kurus garīdz-
nieki neieredz un vajā, bet tauta slepeni godina.

Pamazām, zem katoļu baznīcas un neskaitāmu sistēmatiski iekaltu

biedinājumu iespaida, attiecības starp tautas masām un viņas sentēvu die-

viem un gariņiem sāk mainīties; tauta uz viņiem sāk skatīties ar māņticīgām
šausmām. Labsirdīgie satiri un mežaiņi, kas parasti biedē aizsnaudušos

ganus, kļūst par riebīgiem daimoniem ar zvēriskām, ragainām sejām an

nejauku sēra smaku, drošāko pazīmi, ka šis gars ir bijis audiencē pie paša
Lucifera; viss senču mitoloģijas mantojums — driadas, nāras, lari, nereidas,

elfi, koboldi, nimfas un citi, — visi tiek ieskaitīti smirdošo ragaiņu un

astaiņu saimē, un ļaunie gari neatstājas no cilvēka pat viņa sapņos. Ero-

tiskie sapņi, kurus, sākoties pubertātes gadiem, redz jaunieši, ir baznīcas

acīs nekas cits, kā šo nevainīgo jaunekļu apciemojums pusnaktī no ļauno

garu puses, kuri piejēmuši pretējā dzimuma pārstāvja vai pārstāves izskatu.

Mainās arī tautas attiecības pret zintniekiem un zintniecēm. Agrāk

viņus godina un parasti arī mīl; tagad daudzi no viņiem jau baidās, viņus

ienīst, bet visi godina joprojām, kaut arī tikai slepeni.

Tautas senās mākslas parasti atradušās sieviešu rokās; vecmāte vai

māte mirdama to atstāj meitai, dažreiz iepazīstina to ar savām zintēm jau

jaunībā. Piekopt šis zintes tagad nozīmē izdarīt nāves grēku, biedroties

ar velnu: stāšanās sakaros ar to skaitās grēks pret baznīcu. — Par bur-

vībām soda laicīgās tiesas, jo burvis, pēc vidus laiku juristu uzskatiem, ap-

draud savu līdzpilsoņu veselību un dzīvību. — Vēlāk arī te, laicīgas tiesas

kompetencē, sāk iejaukties baznīcas tiesa, jo arī burvība pieder pie velna

mākslām, baznīca atrodas mūžīgā kara stāvoklī ar velnu un tāpēc baznīcas

tiesneši loģiski pielīdzina stāšanos tiešos vai netiešos sakaro.s ar viņas

ienaidnieka — sātāna fronti valsts nodevībai.

Vidus laiku sākumā pie baznīcas kājām līp neticīgo, bet visai maz

kristīgo asinis. Krusta karu laikā pāvesta vara sasniegusi augstāko pakāpi,

kūrijas priekšā dreb ķēniņi, uz pirmo Romas mājienu ceļas un iet nāvē

nepārredzami karotāju pulki, un pagānu tautas — to skaitā arī māsu

senčus — samin vienu pēc otras dzelžainie krusta karotāju zābaki. Tnno-

eents TTĪ.. varenākais no visiem pāvestiem, veicis ķēniņus un pagānus, no-

lemj salauzt arī trešā, neredzamā ienaidnieka fronti. Viņa laikā sākas

ķeceru vajāšanas plašā mērogā un dibinās inkvizīcijas tribunāli, kuru uz-

devums ir izravēt ar sakni ķecerību, bet ķecerība katoļu baznīcas acīs

ir viena no velna viltībām, — apakšzemes eja, kuru tas ar gudru ziņu

rok zem baznīcas virskundzības celtnes pamatiem. Tāpēc sekmīga ķecerības

apkarošana pēc baznīcas virsganu domu loģikas gājiena, ir iespējama tikai

tad, ja izdotos sākt plašā frontē pretuzbrukumu elles spēkiem: aprobežo-
ties ar ķeceru tiesāšanu nozīmē applūkt nezālei tikai lapas, un atstāt pašu
nezāles sakni neaizskārtu.

Baznīca jau sen ir apgalvojusi, ka velns mēdzot izraudzīt sev sabie-

drotos starp kristīgās draudzes locekļiem, dodot tiem iespēju ar burvju

mākslas palīdzību darīt ļaunu līdzcilvēkiem, un tādā kārtā nevien saval-

dzinot daudzas dvēseles, bet arī nodarot neizmērojamu postu citiem, uzticī-

giem Kristus apakšniekiem. Pret šiem velna sabiedrotiem — raganām un

burvjiem — tagad faktiski vēršas sen gatavotais baznīcas-kontruzbrukums

sātāna pozicijām; übagotāji mūki, kas tikpat tumši kā pati tauta, un sā-

kumā ir akli kūrijas ieroči, stāv tautai tuvu savas nabadzības dēļ un

pamazām prot iepotēt viņā to pašu fanātisko naidu pret iedomātiem sātāna

sabiedrotiem. Dominikāņu rokās pāriet inkvizīcijas tribūnāli, kuri meklē
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rokā nevien ķecerus, bet arī raganas un burvjus pa visām Rietum-Ēiropas
malām un gatavo tiem uguns nāvi. Daži no šiem inkvīzītoriem kļūst pal-
īstiem briesmoņiem, asinskārīgiem sadistiem, kuriem ēdiens neiet pie sirds,
ja kādu dienu nav uzieta un nodota liesmu nāvei kāda ragana vai burve.
Lielu lomu te, liekas, ir spēlējusi arī slimīga erotika: taisni tie māki, kurieni
velni daiļu sieviešu veidā nav devuši mieru sapņos, ir bijuši paši cītīgākie
raganu dedzinātāji. Mokas un bailes, ko mūks pārcieš naktī, viņš cenšas
dienā ar uzviju atmaksāt sātānam un viņa sabiedrotām. Daži aiziet pat
tik tāļu, ka katra sieviete viņiem šķiet ragana: ja tā ir daiļa, tad viņas
skaistums ir velna dots, lai

tā mulsinātu vīriešu prā-

tus; ja viņa ir nejauka,

kropla, — inkvīzītoram ro-

das aizdomas, ka velna

kalpone, kas daiļa tikai

ar sātāna ziņu, te ir parā-
dījusies savā īstajā izska-

tā, un iespējams, ka šī

krople ir nākusi pasaule
ar tiešu velna piedalīšanos.
Ja sieviete ir ārkārtīgi ap-

dāvināta, — arī gara spē-
jas tai būs devis sātāns; ja
viņa ir idiote, — arī te ir

vainīgs velns; ja viņa ir

piedzīvojusi lielu vecumu,

tad tas ir noticis ar velna

ziņu; ja jaunava vairās

tto jaunekļiem, — tā ir

droša pazīme, ka viņa tau-

p6 savus glāstus velnam,
kurš nāk pie tās ciemos

pusnakts stundā: ja viņa

pinas ar vīriešiem, — tā ir

atkal pazīme, ka šo kaislī-

bas uguni ir iededzinājis
viņas asinīs pats sātāns un

smej par kristīgiem jau-
nekļiem, kuri grēko velna

kalpones apkampienos ne-

vien ar miesu, bet arī dvē-

seli, nākdami sakaros ar

sievieti, ko varbūt vēl ie-

priekšējā naktī ir glāstījis
kads elles gars.

Raganes jājiens.

(XVI. g. s. sākuma zīmējums.)

Mūki-inkvīzītori krīt vajāšanas mānijas valgos un pār visu Rietum-

eiropu sāk plest savus melnos spārnus garīgā epidēmija, gandrīz tikpat
riebīga kā mēris, un tāpat prasīdama neskaitāmus upurus. Šī garīgā sērga
ir daimonomanija, kura izplatās tautas masās ar lielu ātrumu, un kurai

P Qr upuri kritušo sieviešu dzīvību skaits ir tik liels, ka to nevar pat ap-
rēķināt. Sevišķi bieži sāk liesmot raganu sārti vidus laiku beigās, bet

visvairāk «raganu" ir sadedzināts kontrreformācijas gadu simtenī, kad ka-
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toļu baznīca ar divkārtēju sparu metas virsū saviem ienaidniekiem, un

sevišķi XVII. g. s., kad humānisms un renesanses gaišais dzīves prieks ir

izbālējis un pār Eiropu atkal satumst gara tumsības nakts, kufā liesmo tikai

raganu sārti, un velna kalpones cītīgi meklē rokā ir luterāņi, ir katoļu

mācītāji; abus cenšas pārtrumpot kalvinisti.

Ļoti izplatīta ir pasaciņa, ka raganas mēdzot naktīs jāt pa gaisu (uz
slotas kāta, āža vai bluķa), iepriekš ierīvējušas sev paduses ar raganu

smēri, kuru tās gatavojot no driģenēm, nekristītu bērnu taukiem un citām

tamlīdzīgām lietām, lai meža biezoknī, uz kādas pļavas vai kalna galotnē
varētu izdejoties ar velniem, dot uzticības zvērastu velnu virsniekam un

sajemt no tā jaunas pavēles, kā darīt ļaunu saviem līdzcilvēkiem. Šī

ticība raganu lidojumiem ir vidus laikos tik izplatīta, ka daudzas nelai-

mīgās, nevien moku spiestas, bet arī aiz bailēm no (dies un pašpārmetumu
mudinātas, ir atzinušās tiesnešiem, ka viņas tiešām esot laidušās pa gaisu

un pašu acīm redzējušas sātānu. (Acīmredzot te ir bijusi liktenīga loma

kādam baisam sapnim, varbūt arī tai neizprotamai lidojuma — pareizāki
sakot kritiena — izjūtai, kura dažreiz piemeklē cilvēku miegā, un kuru

daži pētnieki uzskata par zināmu atavismu, — par mantojumu no tiem

laikiem, kad cilvēks vēl bijis nevarīgs meža dzīvnieks un naktīs meklējis

patvērumu koku zaros, no kuriem miegā krītot lejup viņam draudējusi

nāve kāda plēsoņa žokļos.)

Daudzas par raganām apsūdzētās un sadedzinātās sievietes ir greiz-
sirdības iespaidotu denunciāciju upuri. Ir vairāki gadījumi, kur denun-

cētāji bijuši noraidīti pielūdzēji, atstāti mīļākie, vai sieva, kurai novīlusi

vīru jaunāka un daiļāka sāncense.

Vidus laiku cilvēks, kuram draud daimonu briesmas no visām pusēm,

jūtas kā aplenkta cietokšņa kareivis: ja naktī iegaudojas suns. tad tā ir

zīme, ka ap māju staigā nelabi gari. Vēja gaudošana skurstenī viņam iz-

klausās ka sātana smiekli; vēja aurošanā, nakts putnu kliedzienos, vilku

kaukšanā tīrelī, lietus lāšu bungošanā loga rūtīs viņš dzird ļauno garu

balsis; saslimst lopi, — vainīgas ir raganu mākslas; sievai uznāk nelaika

dzemdības, laulātam pārim nav pēcnācēju, — atkal te ir pastrādājusi savu

posta darbu velna kalpone ragana; ja krusa nosit sējumus, vilki saplosa

lopus, izceļas ugunsgrēks, uzkrīt drudzis, — atkal ir vainīgs sātāns un

viņa kara pulki.

Izplatīts ir ticējums, ka velni stājoties ar raganām intimos sakaros un

ka no šiem sakariem dzimstot riebīga izskata kropli pēcnācēji, kurus ra-

ganas cenšoties apmainīt pret veselu, kristīgo ļaužu bērnu un atstājot tā

vietā šūpulī savu nejauko brēkaini. Par šiem raganu jeb velna bērniem

acīmredzot ir turēti kretini un kroplīši (hidrokefaļi?), jo ir izplatīts ticē-

jums, ka viena no raganas bērna tipiskajām pazīmēm esot nedabīgi liela

galva: ja bērns naktīs bieži raud, mātē mostas baisas aizdomas, vai tikai

šūpulī gulētājs ir vairs viņas mīlulis un vai to nav aiznesusi ragana;

tauta tic, ka raganu varot piespiest atnest nozagto bērnu atpakaļ, ja sākot

nežēlīgi pērt viņas brēkuli, vai taisoties to mest ugunī. Neviens vien

zīdainītis būs ticis tādā kārtā mocīts un arī nomocīts.

Izplatīta ir arī pasaka par vilkačiem, t. i. cilvēkiem, kuri ar burvju

mākslām varot piejemt vilka izskatu un tad plosot kopā nevien lopus,

bet arī līdzcilvēkus. lespējams, ka te ir darīšana ar t. s. melnā rudzu

grauda (secale cornutum) upuri; medicīna pazīst divus šīs saindēšanās

veidus; pie viena no tiem nelaimīgajam piemetas t. s. „sausā brants", sāk

nokrist pirksti un pat veseli locekļi; pie otra slimnieku piemeklē krampju
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lēkmes; sāpes to noved līdz ārprātam; viņam šķiet, ka tā miesa ir ap-

augusi ar zvēra spalvu (krampjos sarautās roku plaukstas un kāju pēdas
tiešām zināmā mērā atgādinot zvēra ķetnu). lespējams, ka vilkačos ir

ieskaitīti arī trakuma sērgas upuri (kuru trakošanas cēlonis bija palicis
nezināms), un sadisti-slepkavotāji.

Daimonomanijas pārjemtās vidus laiku sabiedrības vidū rodas daži

pārdrošnieki, kas mēģina vest savus līdzcilvēkus pie prāta un aizrāda uz

viņu ticējumu nejēdzību. Parasti šos pārdrošniekus piemeklē bēdīgs lik-

tenis. Ticēšana jauno garu esamībai un raganu mākslām ir palikusi par

vienu no pamatiem, uz kuriem baznīca dibina savu varu par cilvēku dvē-

selēm; neticēt velnam nozīmē graut baznīcas autoritātes pamatus. Inkvīzī-

tori apgalvo, ka pats velns ar šo cilvēku muti mēģinot noliegt viņa esa-

mību, lai pasaulē izgaistu bailes no sātana valgiem un viņš varētu netrau-

cēts postīt „tā Kunga tīrumu".

Tiesas un sodi.

konstatējums, vai apsūdzētais ir vainīgs vai nevainīgs, vidus laiku

tiesā atkarājas nevis no tiesneša, bet šefcniem, kuri savā ziņā atgādina

mūslaiku zvērinātos. Tiesnesis bija tikai prāvas vadītājs v.n sprieduma

izpildītājs.

Pirmajos vidus laiku gadu simteņos vel eksistē legalizēta asins atrie-

bība, t. i. cietušais, ievērodams zināmas formas, var vainīgajam atriebties

Kalpu sodīšana.

(Pa kreisi: kalpam, kas aprunājis savu kungu, izgriež mēli.)

ja nevēlas meklēt taisnību tiesas ceļā. Tiesas spriedums vidus laiku sākumā

parasti uzliek tikai naudas sodu (compositio), kā nodarīto sāpju vai zau-

dējuma atlīdzību; bez tam notiesātam jāmaksā arī zināma «miera nauda",

kā izlīguma upuris sabiedrībai; naudu vai dalu no tās sajem tiesneši.

Inkvizīcijas tribūnālu metodes pamazām sāk aizjemties arī laicīgas
tiesas: vidus laiku otrajā posmā tiesnesis var uz baumu vai aizdomu pamata
likt apcietināt un nodot tiesai katru cilvēku. Izmeklēšanas gaita pie tam

l* parasti tāda: ja apvainotam viņa vainu nevar pierādīt (citādi to nav
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iespējams notiesāt), tad viņam lemj mokas (agrākie svinīgie «nevainības

zvērasti" un pārbaudījumi ar kvēlošas dzelzs un ūdens provi ir jau iz-

gājuši no modes). Spīdzināšanu sākumā parasti pielieto tikai tais gadī-

jumos, kur par apsūdzētā vainu vairs gandrīz nav šaubu, bet tas turpina
liegties, jo trūkst noteiktu pierādījumu. Daudzos gadījumos, protams, vai-

nīgais būs atzinies tikai aiz bailēm no spīdzināšanas; tomēr neizmērojami
lielāks ir to nelaimīgo skaits, kuriem neatzīšanās ir maksājusi veselību,

bet atzīšanās zem moku iespaida neizdarītā noziegumā — dzīvību.

Spīdzināšana.

Nāves sods ir }oti parasta lieta. Viņa izpildīšanas veidi ir loti dažādi,

skatoties pēc nozieguma smaguma; cienīgākais nāves soda veids skaitās

galvas nociršana; viņu parasti lemj muižniekiem. Ļoti izplatīta ir kāršana.

Šo nāves sodu bieži piespriež laupītājiem un zagļiem; burvjus, ķecerus un

dedzinātājus parasti sadedzina; naudas viltotājiem lej rīklē izkausētu

svinu; varas darbu pastrādātājus tiesā ar zobenu vai lemj nāvi pie kāra-

tavām. Nāves sods draud arī divsievniekiem un laulības pārkāpējiem;

sodomistiem un homoseksuālistiem parasti lemj uguns nāvi (kāda krievu
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sodomista sadedzināšana Rēvelē pat kļūst par kara iemeslu starp Māras

valsti un Maskaviju). Sazvērniekus pret valdnieka dzīvību parasti soda

ar pagarinātām nāves mokām: viņiem nocērt locekli pa loceklim, vai liek

tos zirgiem saraustīt. — Vidus laiku beigās nāves sodus lemj ļoti bieži un

par samērā niecīgiem pārkāpumiem: klaidonību, meža zagšanu un t. t.

Par medīšanu kunga mežā vainīgajam parasti nocērt roku (vainīgā lo-

cekļa nociršana ir modē kā palīgsods arī pie daudzu citu noziegumu sodī-

šanas). Ļoti izplatīts ir miesas sods, kuru kungi paši uz savu roku pie-

spriež zemniekiem vai mājas kalpiem; par dažiem noziegumiem izdur ac is

vai izgriež dzīvam sirdi no krūtīm (piem. vecāku slepkavām). Izplatīts
nāves sods ir locekļu salaušana ar ratu; viņu parasti lemj dumpiniekiem

un laupītājiem.

Pārzāģēšana.

(Zīmējums XVI. g. s. manuskriptā.)

Vācijā vidus laikos darbojas arī slepenās tiesas (Fehmgerichte), kuru

tiesneši atklātībai nav zināmi, un kuras uzskatāmas kā pašaizsardzības in-

stinkta radīts sabiedrības līdzeklis pret visiem, kuriem parastās tiesas nespēj

klātu tikt. Slepenā tiesa atzīst tikai vienu sodu — nāvi, un tiesneši ir

arī sprieduma izpildītāji. Notiesātais, kuram paziņo spriedumu, naktī pie

viņa loga trīs reizes iesaucoties „vai!", parasti nav varējis izbēgt slepenās

tiesas sūtītiem slepkavām.
Vidus laikos ir tiesāti nevien cilvēki, bet arī dzīvnieki: Orleana pa-

kārta kāda cūka, kas saplosījusi zīdainīti; citā vietā ir oficiāli caur tiesas
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sulaini saukti uz tiesu — kāpuri, kas uzklīduši nepieredzēti lielā skaitā

un postījuši pilsoņu sakņu dārzus; ir tiesātas ari žurkas un peles par

labības spīķeru aplaupīšanu v. t. t. Francijā sadedzināts kā „velna pilns"
kāds gailis (acīmredzot hermafrodīts), kas izdējis olu. — Līdzīgus gadīju-

mus diezgan bieži min vecas chronikas.

Rēgulāro armiju sākums.

Vidus laiku sākumā katrs brlvnieks ģermāņu barbaru valstīs ir kara-

vīrs; piem. Merovingu laikā viss franku karaspēks sastāv no kājniekiem,
kas bruņoti ar zobenu, vairogu un kara cirvi. Cīņas ar mauriem, pie
kurieni galvenā ieroču šķira ir kavalerija, piespiež rietum-frankus mainīt

veco kara taktiku, un par galveno karaspēka daļu paliek jātnieki. Sakaru

ar šo taktikas maiņu izveidojas lēņu sistēma, kura pārveido ari citu valšķu

bruņoto spēku organizāciju pašos pamatos. Ķēniņam vairs nav pakļauta
karavīru lielākā daļa — visi tie, kas ir kļuvuši par kāda augstmaņa leima-

ņiem. Tieši padoti ķēniņam ir viņa paša Leimaņi un tie brlvnieki, kas vēl

nav stājušies ne ar vienu augstmani vasaļattiecībās. šo neatkarīgo brlv-

nieku skaits pastāvīgi iet mazumā. Visi pārējie seko karā savam lēņu

kungam jeb senjoram. No šiem leimaņiem (un arī no nebrīviem ļaudīm,

kuriem viņu kungs dod zirgu un smagā jātnieka kaujterpu un ved tos

sev līdzi karā) izveidojas īpaša karavīru kasta, bruņinieki. Viņi iet cīņa

tērpušies tērauda bruņās un bruņu cepurē; bruņas sedz arī rokas un kā-

jas, un bruņinieka kaujas zirgu. Bruņinieka ieroči ir šķēps, zobens un

duncis; dažkārt ari kara cirvis un kara veseris. Viņa pavadoņi parasti

ir vieglāk' bruņoti nekā pats bruņinieks. Tomēr ar bruņiniekiem un viņu

jātniekiem dažkārt nevar pildīt visas prasības, kuras uzstāda karš; cie-

tokšņu aplenkšanai un aizstāvēšanai ir nepieciešami kājnieki, un arī uz

klaja lauka lieti der teicami strēlnieki.

Šai ziņā visai izdevīgos apstākļos atrodas Anglija: viņā joprojām ir uz-

glabājusies diezgan plaša brlvnieku kārta arī uz laukiem, kuru tagad

atkal ierindo valsts bruņoto spēku sistēmā. — Visiem, kuri paši nevar iet

karā, un kuru nekustamais īpašums sasniedz piecas mārciņas, jāmaksā
t. s. „vairoga nauda", par kuru ķēniņš izrīko karavīrus. Tādā kārtā Angli-

jas ķēniņa rīcībā vienmēr ir teicami apmācīti kājnieki, kuri uz pirmo

mājienu var doties karā, neatkarīgi no vasaļa karaspēka sapulcēšanās. —

Visumā angļu armija vidus laiku otrajā pusē dalās četrās ieroču šķirās:

bruņiniekos jeb smagajā kavalerijā, vieglajos jātniekos, kurus lietā izlūko-

šanai, strēlniekos, kas tērpti krūšu bruņās un bruņu cepurēs, bruņoti ar

īsu zobenu un bīstamo sešas pēdas garo stopu, kas šauj bultas 70—80 metrus

tāļu; ceturtā ieroču šķira ir viegli bruņoti kājnieki t. s. futmeņi (footmens),

kuriem ir bruņu cepure, metamais šķēps, duncis un kara cirvis. Patei-

coties labi apmācītiem kājniekiem, kuri prot manevrēt arī cīņas laukā,

angļi gūst 100 gadu karā savas slavenās uzvaras. Kad izrādās, ka bruņinie-

ku masas trieciens vairs nespēj satricināt teicamu infantēriju, kājnieki nāk

modē pie visām tautām un dažkārt (piem. Zempachas kau ja) bruņinieki no-

kāpj no zirgiem un kājinieku falangā dodas virsū ienaidniekiem. (Arī vācu

bruņinieki, karodami 'ar leišiem un zemgaļiem, dažkārt mēdza nokāpt no

zirgiem un cīnīties kā kājnieki.)
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Lielu slavu XIV. g. s. sākumā gūst flāmu kājniekiem viņu uzvara

Kurtrē kaujā pār franču bruņiniekiem, kurus tie sašķaidījuši saviem „goden-

dagiem". Šī infanterija tomēr kadrējas vai vienigi no pilsētu amatniekiem

uQ tā tad nemēdz iet karā ārpus dzimtenes robežām. — Vēlāk, piejemoties

pilsētu turībai, arī pie flāmiem milicijas vietu sāk iejemt kara algotņi, un

paši pilsoņi piedalās tikai pilsētas mūru aizsardzībā, miera laikā rēgulāri

vingrinādamies strēlnieku mākslā (no tiem laikiem dažās Eiropas pilsētās

vēl tagad uzglabājušās strēlnieku biedrības un ģildes).

Sevišķi izdaudzināti kā bīstami kājnieki ir šveicieši pēc viņu uzva-

rām pār austriešiem un Burgundijas hercogu armijām. Šveiciešu kājnieki

ir zemnieku un pilsoņu milicija un viņu iecienītākie ieroči — āva un šķēps,
vēlāk ari arbalets. Cīņā viņi iet sadalījušies trijos pulkos, no kuriem lie-

lākais — galvenā karotāju masa — ir bruņots āvām; flangus tam sedz

šķēpnieki. Strēlnieki iet karaspēkam pa priekšu un pirmie uzsāk ciņu,

šķēpnieku nodaļas atbalstīti. Galvenā masa pa to laiku . nostājusies aiz

strēlniekiem, un vēro ienaidnieka līnijas vārīgāko vietu, kurā tad ari dod

galveno triecienu. Arjergards jeb rezerve ir parasti niecīgs un viņa uz-

devums — segt v e/umniekus. šī iekārta dod šveiciešiem iespēju manevrēt

kaujas lauka tikpat teicami kā angļu kājniekiem, un pa daļai ar to ari

izskaidrojamas viņu uzvaras.

Vidus laiku beigās Eiropā nāk cieņā ari ugunsieroči, kaut gan īsti po-

pulāri kļūst tikai jauno laiku sākumā. (Nostāsts par vācu mūku Bertoldu

Švarcu, kurš itkā esot XIV. g. s. izgudrojis pulveri, ir pasaciņa, jo pulveris

ir izgudrots un bijis rietunieiropiešiem pazīstams jau agrāk — viņu lie-

tājuši jau bizantieši un to apraksta ari slavenais XIII. g. s. zinātnieks Al-

berts Lielais un viņa kollēga Rodžers Bekons.) Pirmie no rietumniekiem

tr mācījušies pazīt pulveri itāļi un lietājuši to pirotecbnikā. Vēlāk no

viņiem to aizjemas flāmi un vāci. No XIV. g. s. vidus ir uzglabājušies

noteikti dati, ka pulveris toreiz lietāts nevien raķešu gatavošanai, bet arī

kara laukā: 1546. g. kaujā pie Kresī angļiem jau ir kara lauka artillerija.

šim mēģinājumam nav bijis gaidīto panākumu, un vispār līdz pat

vidus laiku beigām un arī jauno laiku sākumā, artillerijai ir ierādīta izcila

loma tikai aplenkšanas karā. (No vācu lielgabalu lodes piem. krīt Ģedimins,

kurš aplencis vācu pili pie Nemanas). XIV. g. s. otrajā pusē mēs redzam

jau Flandrijā pirmās šautenes, garus dzelzs stieņus, kuriem vienā galā ir

ierīkots stobrs. Laides vēl nav un tas ļoti apgrūtina ieroča lietāšanu:

strēlnieks, gatavodamies šaušanai, jem sava ieroča garo kātu padusē, paceļ

pašu ieroci gaisā un pa stobrā ieurbtu caurumu ar degli pielaiž uguni. Lode

pa stāvu trāektoriju skrien uz ienaidnieka pusi un mērķēšana vai droša

trāpīšana nav iespējama. XV. g. s. nāk lietāšanā bises ar koka laidi, kuras

tagad jau iespējams pielikt pie pleca.

Vecākais lielgabals ir miezeris jeb mortira, plats un sekls dzelzs

stobrs. Pirms šaušanas miezeri nostāda ar gandri/ taisnu stāvu pret de-

besīm. Vēlāk sāk gatavot jau garākus lielgabalus, sabāžot vairākus tērauda

stobrus vienu otrā. Daži no tā laika lielgabaliem ir bijuši īsti milzeņi un

svēruši vairākas tonnas. Attīstoties liešanas technikai, dzelzs vietā sāk

betāt bronzu; nāk modē bronzas, pa lielākai daļai no priekšgala lādējami

lielgabali.

Ap XIV. g. s. vidu vēl dominē akmens lodes (dažreiz tās gatavo arī no

māla, kuru protams pēc tam apdedzina). Ir lietātas arī svina un bronzas

lodes; beidzot viņas izkonkurrē dzelzs lodes, kuras izrādījušās par teica-

mākām cietokšņu mūru graušanai.
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īpatnēja ir husitu cīņas taktika, kurā tie pielietā savus vezumu ratus.

Husitu militārais pārsvars un viņu uzvaras izskaidrojamas nevien ar husitu

fanātismu, bet arī ar viņu karaspēka ātrajām kustībām un iespēju no ofen-

sīvas ātri pāriet dēfēnsīvā un otrādi. Uz katriem 1000 husitiem 100 cī-

nījās jāšus, pārējie 900 kājām. Katram tūkstotim bija klāt 50 kara rati,

kurus Žiška mācīja savējiem pielietāt kā cīņas līdzekli: ratu braucēji bija
iemācīti vajadzības gadījumā tūliņ pēc komandas ātri sabraukt riņķi, kura

iekšpusē atkāpjas viss karaspēks; lēģera aizstāvjus pabalsta uz ratiem no-

vietoto lielgabalu uguns. Tikpat strauji husiti vajadzības gadījumā pāriet

no dēfēnsīvas uzbrukumā.

Spānijā, kur sākumā arī dominē smagā kavalerija, kā pirmie reformē

savas valsts bruņotos spēkus Kastilijas valdinieki ap 1400 g., sadalīdami

tos trijās šķirās: bruņiniekos, strēlniekos un šķēpniekos. Nāk modē ari

bisenieki. Īsto kara kristību spāņu armija dabon 10 gadus ilgā cīņā pret

Granadas mauru valsti; te viņa mācās vest karu arī ziemas laikā, mācās

pazīt disciplīnas nozīmi un manevrēt. Šai karā veidojas slavenā spāņu

infanterija, kurai XVI. g. s. nav līdzīgas Eiropā.

100 gadu kara bēdīgie piedzīvojumi piespiež arī Franciju domāt par

rēgulāras armijas dibināšanu. Tās pamatus liek Kārlis VII., organizēdams
savas 15 „ordonnances kompānijas" (katrā no šām kompānijām skaitās 600

jātnieku, kas sadalīti 100 „šķēpos"; katrā „šķēpā" ir viens smagi bruņots

jātnieks, 3 jājošie strēlnieki, viens vieglais jātnieks un viens kara kalps.

Katrai kompānijai ir divi virsnieki, kapteinis un viņa vietnieks leitenants.

Ludvigs XI. dibina algotņu kājniekus, kurus izlietā garnizona dienestam (ka

kaujas infanteriju šis ķēniņš parasti lietā šveiciešu un vācu algotņus). Ari

Ludviga XI. nāvīgajam ienaidniekam Burgundijas hercogam Kārlim ir jau

savs patstāvīgais karaspēks un sava 2000 viru liela gvardi ja. Burgundiešu

armija toreiz skaitās viena no labākām Eiropā; sevišķi liela ir Burgundijas

artillerija — 500 lielgabalu un 2000 vezumu liels municijas parks. Burgun-

diešiem jau ir savi pontonieri, kuri spēj ātri uzcelt tiltus pāri pat 500 metrus

platai upei.
Vācijā pirmo rēgulāro karaspēku dibina Maksimilians, saformēdanis 4

ķirasieru «karodziņus"; ķirasieri ir tērpti bruņās no galvas līdz kājām, tāpat

arī viņu kara zirgi. Maksimiliana armijā mēs sastopam arī huzārus un

stratiotus, pēc ungāru un albāņu parauga formētu kavaleriju. Lielāko

slavu tomēr ir guvuši Maksimiliana kājnieki, t. s. „landsknechti", kuros

kalpo vāci, un kuri pielietā cīņā šveiciešu kaujas taktiku. Katrā lands-

knechtu «karodziņā" dien ap 500 vīru; zināms karodziņu skaits sastāda

reģimenti (pulku), kuru komandē pulkvedis. Katrā karodziņā ir šķēpnieki,
āvinieki un strēlnieki. Kapteiņa palīgi ir leitenants un feldfēbelis; karo-

dziņa karogu glabā un nes kaujā karodznieks, rūdīts un plecīgs kareivis,

kas saskaņā ar kapteiņa pavēlēm dod ar karogu virzienu un kustību signālus

kara vīriem.

Zemāko vadoņu vietas aizpilda pašu landsknechtu velētie uzticības vīri.

Visai īpatnēja ir bruņoto spēku attīstības vēsture Itālijā. Sākumā te

visi pilngadīgie pilsētas kummūnas vīrieši ir viņas kareivji, sadalīti karo-

dziņos, kuru priekšgalā stāv karodznieks (gonfaloniere); galveno pilsētas

karogu ved cīņā uz īpašiem ratiem „karočio", kurus sargā labākie ka-

reivji. Vidus laiku pēdējā pusē Itālijas pilsētas sāk izpalīdzēties ar
kara

algotņiem; nemitīgajos sīkos karos no šo algotņu vadoņiem izveidojas dau-

dzinātie kondotjēri, kuru kareivji paliek par īstiem kara amatniekiem.

Kondotjeri līgst kareivjus tās vai citas pilsētas uzdevumā; dažiem no tiem
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(A. Kellera glezna.)
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ir jau gatavs karaspēks un pilsētas var tūliņ par naudu iegūt viņu pakal-
pojumus. — Daži kondotjēri ir tikuši valdinieku godā, piem. Frančesko
Store a (Milānā). Viņi pirmie sāk skatīties uz kara vešana kā zināmu mākslu,

un pirmie sāk nodoties taktikas studijām. Māksla, ar kādu prot manevrēt

viņu kara pulki (viss vairums — jātnieki) ir apbrīnojama. Tomēr kon-

dotjēri izrādās par vāj'em cīņai pret Eiropas lielvalšķu armijām, pirmā
kārtā Franciju, un pamazām ir spiesti atstāt Itāliju kā cīņas lauku Fran-

cijai, Spānijai un Vācijai.

Izglītība un zinātne.

Izglītība vidus laiku sākumā atrodas baznīcas paspārnē; skolas '.t

nepieciešamas pašai katoļu baznīcai, kura citādi var palikt bez klēriķiem.
Klosteru un baznīcas skolas vidus laiku pirmajā posma ir vienīgās izglī-
tības iestādes Rietum-Eiropā. Uzplaukstot pilsētām un vairojoties viņu

nozīmei, kopš XIII. g. s. sāk dibināties arī pilsētu skolas, kurām sākuma

Bil ir ciešs sakars ar baznīcu. Pamazam tomēr rātes iespaids jem virsroku

pār baznīcas iespaidu: rāte sāk iecelt skolas rektoru, kurš litdākās pilsētās
parasti ir ar akadēmisku izglītību. Viņam nav noteiktas algas, bet brīvs dzī-

voklis turpat skolas ēkā: rektoram jāpārtiek no skolas naudas, kuru sko-

lēni tam maksā gan naudā, gan produktos: no šiem iejēinumiem viņam jā-

iztiek nevien pašam, bet jāalgo arī palīgskolotāji, t. s. locati.

Pilsētu skolās valda ļoti barga disciplīna un rīkstes bieži danco pa

skolēnu muguru. Mācības programma nav visai plašu: tai ietilpst lasīšanas,

rēķināšanas un rakstīšanas mācība, dziedāšana, muziķa, ticības mācība un

latiņu graīnmatika. Dažas mācības grāmatas ir sarakstītas dzeja, lai at-

vieglotu iekaišami"). Latīņu valoda parasti ir ari mācības valoda, vismaz

teorijā, jo praksē, protams, jāizpalīdzas ar skolēnu mātes valodu. Lielpil-

sētās jau samēra agri dibinās t. S. skrīveru un rēķinātāju skolas, kuras bēr-

nus nemoca ar latīņu vokābuļiem, bet rūpējas, lai no skolēna iznāktu tei-

cams komijs vai labs tirgotājs. Sava ziņā šis skolas var uzskatīt par reāl- un

komercskolu priekštecēm; tāda gadījuma rātes skolas mēs varētu devet

par ģimnāziju senmātēm.

Visai retas vidus laikos ir meiteņu skolas (chronisti tādu min g. 5.

sākumā Briselē). Labāko aprindu meitas parasti dabon izglītību sieviešu

klosteros.

Vidus laikos dibinās ari augstskolas jeb universitātes; tās ir autonomas

un ar iekšējās jurisdikcijas tiesībām apbalvotas mācības spēku un studentu

savienības, starp kurām kopš XII. g. s. pirmo vietu iejem Parīzes univer-

sitāte. Viņa ir izveidojusies no vecas baznīcas skolas, pateicoties Abelāram.

kura slava vilina uz Parīzi skolēnus no visam Firopas malām. Sākumi Pa-

rīzes universitāte ir pakļauta baznīcas kontrolei: baznīca reprezentē viens

no vietējā kapitāla kanonikiem. t. s. kanclera. Universitāte vēlāk mēģina izda-

būt no pāvesta privilēģijas, kuras tai dotu iespēju atsvabināties no kanclera

aizbildniecības. 12\\ g. šo autonomiju viņai dod Innocents 111., kas pats

reiz Parīzē studējis. XIII. g. s. izveidojas augstskolas iekšēja organizācija.

Dzimst pirmās fakultātes, starp viņam plašāka ir filosofijas fakultāte, kuras

*>_ Izclītibas lietai dod mllz.'iru Impulsu grāmatu tlrukāsHnns māksla : pirmais, kfi zināms, šo

mākslu sak pielietāt Eiropā Jānis GutentuTKs {MM.)
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studentus toreiz dēvē par „artistiem"; viņas akadēmiskā saime ir nogrupē-

jušies četrās nācijās, no kurām trīs ir franču, ceturtā ārzemnieku. Katras

nācijas priekšgalā atrodas viņas pārstāvis, t. s. prokurātors jeb provisors.
Prokurātori kopā ievēl kopēju pārstāvi jeb rektoru. Mazliet vēlāk izveido-

jas arī trīs pārējās — teoloģijas, jurisprudences un medicīnas fakultātes: viņu

pārstāvjus dēvē par dekāniem. Tā ir izveidojušās septiņas autonomas \ it-

nības, kuras katra pārzin savas iekšējās lietas pati par sevi, bet uz ārieni

u/slājas kopīgi, parasti „artistu" fakultātes pārstāvja jeb rektora vadībā,

kurš tādā kārtā sāk palikt par faktisko universitātes galvu.

Otra, ļoti slaveno, vidus laiku augstskola atrodas Boloņjā un ir arī iz-

veidojusies XII. g. s., sajemdama savas pirmās privilēģijas no Fridricha Bar-

barosas rokām (1158. g.). Viņas studenti dalās divās nācijās, citromontāņos

(itāļos) un ultramontaņos (ārzemniekos); no tām katrai ir savs vēlēts rek-

"Zelta taisītāji."

(Vidus laiku zīmējums)

tors ar iekšējas jurisdikcijas tiesībām. Vecāka uu arī slavenāka te ir ju-

risprudences fakultāte.

Turpat Itālijā, Salernas pilsētā, atrodas pati vecākā no Eiropas augst-
skolām. Kad īsti viņa nodibinājusies, nav zināms, bet ārsti, kas guvuši viņā

izglītību, tiek daudzināti jau XI. g. s. (Interesanti atzīmēt, ka no šīs univer-

sitātes ir nākušas jau pirmās sievietes ar medicīnisku izglītību.) XIII. g. s.

beigās par pirmo medicīnas augstskolu Itālijā kļūst Neapoles universitāte

un Salerno skolas slava mazinās. Ļoti veca medicīnas augstskola atrodas

Monpeljē pilsētā Dienvid-Francijā; vēsture min ārstus, kuri te studējuši

jau XII. g. s. sākumā.

Ļoti vecas un slavenas ir abas Anglijas augstskolas Oksfordā un Kem-

bridžā, no kurām pirmā ir vecākā un darbojas jau XII. g. s.

XI. g. s. augstskolu skaits Rietum-Eiropā strauji vairojas. Dibinās
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jaunas universitātes Francijā, Itālijā un Pirenēju pussalas valstīs. 1348. g.
nodibinās Prāgas universitāte, 1364. g. Krakovas augstskola, un gadu vēlāk

ir likti Vīnes universitātes pamati. XIV. gadsimta beigās dibinās univer-

sitātes Heidelbergā, Ķelnē un Erfurtē. No Prāgas aizgājušie vācu profe-
sori un studenti dibina jaunu augstskolu 1409. g. Leipcigā. Pēc viņas dzimst

Rostokas, Greifvaldes, Freiburgas, Bazeles, Ingolstadtes, Trīras, Maincas un

I ibingenas universitātes. Upsalas augstskolas dzimšanas gads ir 1477; di-

\ us gadus vēlāk nodibinās Kopenbagenas universitāte. XVI. g. s. sīkumā

dzimst augstskolas Vitenbergā un Frankfurtē pie Oderas.

Sv. Stefana katēdrāle Vīnē.

Iā kā mācību valoda visur ir latiņu, tad profesoru un studentu apmai-

ņai starp pašām attālākām augstskolām nav nekādu šķēršļu, un vecākie

studenti staigā no vienas augstskolas uz otru. Vispār latīņu valoda ir tā

ciešā saite, kas vidus laikos satur kopā internacionālo akadēmisko sabiedrību.

Slavenākās un vairāk apmeklētās ir Francijas un Itālijas universitātes,

uz kurām dodas papildināt studijas arī daudzi pārējo Eiropas augstskolu

absolventi. Sevišķi izdaudzinātas ir Parīzes teoloģijas un filosofijas fakul-

tātes, kurpretim Itālijas augstskolās vairāk ieteic romiešu tiesību un kla-

siskās literātūras studijām.

Studiju plāns vidus laiku universitātes sakuma ir iedalīts pec gadiem,
nevis sēmestriem; viņš ilgst no rudens līdz rudenim un četras reizas gadā
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to pārtrauc ferijas, no kuram garākas ir
..suņu dienas". XV. g. s. ieviesās

mācības gada sadalīšana divos sēmestros.

Vidus laiku universitātes ir mācības un izglītības iestādes, kuras at-

šķiras no citām, zemākām skolām tikai ar to, ka viņas piešķir saviem ab-

solventiem grādus, kuri atļauj tiem pāriet no studentu saimes mācības spēku
saimē. Daudzi sāk ar filosofijas fakultāti, un studē cauri visas pārējās:

medicīnas, jurisprudences, un beidzot teoloģijas; pirmā skaitās zemākā, pē-

dējā — augstākā. Zinātniskie grādi sadaļas divās pakāpēs, no kurām pir-
mais ir bakalaurs, otrais licenciāts, bet trešais pašu augstāko,
doktora grādu var iegūt tikai trijās augstākajās fakultātes. Par bakalauru

jau var tikt 17 g. vecumā, un pēc pusotra gada ilgas studēšanas mākslu fa-

kultātē. Teoloģijas doktora grāds turpretim ir aizsniedzams tikai pec gadu

desmitiem ilga un cītīga darba.

Studentu brīvība ir iežogota stingros rāmjos. Parasti ir iepriekš no-

sacīts, kādi priekšlasījumi jānoklausās un kādi praktiski darbi jāpabeidz,
lai tiktu pielaists pie mēģina juma iegūt to vai citu grādu. Universitāte

cenšas piespiest studentus kārtīgi apmeklēt lekcijas pat ar naudas soda uz-

likšanu un iemaisās studentu privāta dzīve, izdodot nosacījumus par ap-

ģērbu, atturēšanos no dejām, krogu apmeklēšanas un hazarda spēlēm, un

aizliedzot nesat studentiem ieročus. — Protams, šos aizliegumus ir diktējusi
laba griba, bet ar viņu vērā jemšanu ir bijis diezgan bēdīgi. Ļoti bieži

dzird sūdzamies, ka studenti vienā vai otrā vietā palaiduši kādu pārgal-
vību, — sakāvušies ar amatnieku zeļļiem vai traucējuši kāda cienījama pil-

soņa nakts mieru. Studentu internātos t. s. „bursās", kuras ar savu iekšējo
iekārtu un nerakstītām tradicijām atgādina korporāciju konventus, jaunā-

kajiem studentiem („beani, pennaļi") nākas daudz ciest no vecāko kollēgu

pārestībām.

(Korporāciju lentes ir nekas cits kā portupēja, kurā studenti agrāk
mēdza nēsāt pakārtu zobenu; vēlāk to izskauž rapieris, ka redzam, aizlie-

gumam nēsāt ieročus nav bijis klausītāju.)

Specifiskā vidus laiku zinātne ir scholastika. šis teoloģijas un filosofi-

jas krustojums, kura mērķis ir rast ticībai pamatojumu ar prata palīdzību

(sk. „Katoļu baznīcas triumfs"). Viens no slavenākajiem scholastieni un

reizē īsts vidus laiku enciklopēdists, kurš ziedojis veselu-- desmit gadus vie-

nas pašas grieķu filosofijas studijām, ir dominikāņu māks Alberts, saukts

Lielais (Magnus), kuru viņa laika biedri dēvē par doctor universalis. Viņa

skolēns ir slavenais Akvinas Toms, doctor angelicus (sk. turpat).

Scbolastikas metodes vidus laikos pielietā nevien teoloģijā un filoso-

fijā, bet .viņas dominē arī citās disciplīnās, pat arī grammatikā: dzīvās va-

lodas arvienu noteiktāk sāk prasīt savas tiesības un pats Dante nododas

teorētiskām itāļu valodas studijām, cenzdamies izveidot saviem tautiešiem

kopēju rakstu valodu un sastādīt viņas grammatiku. Likumu zinātnē jo-

projām dominē Justiniana kodeka studijas, sakarā ar romiešu tiesību nāk-

šanu modē. Plaukst ari dabas zinātņu un matemātikas disciplīnas, kaut gan

viņas vispār nav sevišķi piemērotas scholastikas metodēm. Jau Alberts Lie-

lais nododas botānikas studijām, bet nespēj mēroties ar franciskāņi Ro-

džeru Bekonu (XIII. g. £.), dzimušu dabas zinātnieku, kuru interesē visas

viņas nozares: Bekons uzstājas par Juliāna kalendāra pārlabošanu (šo kalen-

dāru trīs gadsimtus vēlāk reformē uz tiem pašiem Bekona ieteiktiem pa

matiem), prāto par lidmašīnām, par ierīcēm, ar kurām cilvēks varētu ku-

stēties uz priekšu bez paša kāju, zirga vai ūdens palīdzības, par optiskiem

instrumentiem, (tājskatu, teleskopu) v. t. t. šis ģeniālais gars ir tomēr
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bijis īsts sava laika bērns un pilns māņticīgu ticējumu; ķīmiju viņš nešķiro

no alķīmijas, un astronomija tam jūk kopā ar astroloģiju; viņš tic, ka da-

žiem dārgakmeņiem esot ārstniecības un maģiskas spējas, un tic. ka ar

dažu stādu ekstrakta palīdzību varot izdarīt visādas burvības.

Plašāku medicīnas zinātnes uzplaukumu aizkavē metodes trūkums uu

teorijas pārsvars pār praktisko pusi: piem. operācijas mācību lasa tikai

dažās augstskolās un operāciju prakse joprojām atrodas bārddziņu un pirt-

nieku rokas. Daudzās vietās tomēr jau sāk ķerties pie nopietnām anato-

mijas studijām, izlietājot sekcijām notiesātu noziedznieku līķus. — Ģeo-

Briges rātes nams.

grafi jas borizonti paplašinās, pateicoties krusta kariem un misionāru un

tirgotāju pieredzējumiem Āzijas iekšienē. Atsevišķi pārdroši ceļotāji (piem.

venēcietis \|a rko Polo jau XIII. g. s. beigas ir nokļuvis Klusā okeāna

baseinā.

Apdāvināts ķīmiķis ir Raimonds Lullus, kurs vēlāk mirst misionāra

nāvē pie Āfrikas musulmaņiem. Viņš visu mūžu meklē „filosofu akmeni",

kurš dodot tā īpašniekam mūžīgu jaunību, iespēju pārvērst citus metālus

zeltā un izdarīt vēl citas brīnišķīgas lietas.

Vidus laiki atstājuši ļoti daudzus vēsturiskus darbus, pa lielākai daļai chro-
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n i kas, memuārus v. t. t. Teicamākie krusta kājai chronisti ir Vilharduins un

Žuanvils, no kuriem pirmais apraksta IV. krusta karu, bet otrs ir Ludviga IX.

un tā karu vēsturnieks. Loti apdāvināts vēsturnieks ir Fruasars, kurš savā

darbā, Francijas, Anglijas, Skotijas, Spānijas un Bretaņas chronikā apraksta
XIV. g. s. notikumus min. zemēs 100 g. kara laikā, Lielāku vēsturisku darbu

ir mēģinājis radīt Gijoms dc Nanžī, sākdams rakjstīt „Grandes chroniques
dc France", — darbu, ko vēlāk turpinājuši citi autori.

Lieliskos vilcienos raksta XV. g. s. polu vēsturnieks Dlugošs. No ve-

cākiem autoriem vēl minēsim Helmoldu ar viņa slavu chroniku un Prāgas
chronistu Kozmu, kas apraksta Cecīlijas pirmo gadusimteņu notikumus. No

Itālijas vēsturniekiem atzīmējami florentieši Malespini, Villani v. c.

Gotiskā māksla

Vidus laiku pirmais posms ir romāņu stila virskundzības laiks; otrā

posmā dominē gotika. Kā vidus laiku sākumā, tā arī viņu beigās valdone

starp mākslām ir arehitektūra: gandrīz visas citas ir viņas kalpones.

Gotiskais slils ir dzimis no romānu stila un arī citas šī gotiskā laik-

meta mākslas ir iepriekšējā posma mākslu atvases. Varbūt, gotisko pilam

un torņu slaiko lidojumu būs vienā otrā gadījumā iespaidojuši arī krust-

nešu redzētie islāma mošeju minareti, jo gotiskā stila dzimšanas laiks ir

XII. g. s., un v iņa dzimtene ir Ziemej-Francija, no kuras nākuši ļoti daudzi

krusta karotāji.

Gotiskajām celtnēm nav romāņu arehitektūras smaguma; romāņu ka-

tēdrāles un profānās ēkas ir masīvas, it kā pieplakušas pie zemes; gotiskā

stila būtība turpretim ir tiekšanās uz augšu, cenšanās atraisīties no zemes

žņaugiem, tiekties preti debesīm un viņu izplatījumam. — Masīvās romāņu

velves pārvēršas smailās un augstās, kuras tur vesels kolonnu mežs. Ēkas

frontons ir aizpildīts ciļņiem un virs gotiskās katēdrāles portāla parasti redz

apaļu krāsainu logu, kas veidots rozes izskatā. Torņi paliek slaidi un it kā

tiecas aizlidot pašās debesīs.

Pirmās gotiskās stila celtnes rodas Ildefransā, Burgundijas zemēs un

Normandijā, taīs rajonos, kur krusta karu laikā vēl nav galīgi beidzies

romāņu un ģermāņu elementu sakušanas process. Gotiskā stila šedevrs ir

St. Denī katēdrāle; pati brīnišķīgākā franču gotikas celtne ir Parīzes Sainte

Chapelle (sk. krāsaino attēlojumu 1. sējumā) ar viņas grezno ornātnentiku

un maigo daudzkrāsainību. Gotiskā stilā ir celta arī Reimsas katēdrāle.

XIV. g. s. sākumā franču gotikajs uzplaukums sāk novīst un rodas zināma

mākslotība. fantastiskas velves un pārāk raibs ornāments. tas ir t. s. flam-

bovante stils, kuru varētu dēvēt par gotikas baroko.

XIII. g. s. sāk rasties pirmās gotiskās katēdrāles Pirenēju pussalā:

Flandriju šis stils iekaro XIV. g. s., bet Angliju jau XII. g. s. beigās. Franču

gotikas stilā piem. ir celta Vestminsteras abteja, Anglijas ķēniņu kapa baz-

nīca. — Sevišķi krāšņi uzplaukst gotiskaiļs stils Vācijā, kur tas sāk sev

lauzt ceļu XTIT. g. s. sākumā. Vācu gotikas meistardarbi ir slavenās Ķelnes,

Strasburgas un Ulmas katēdrāles un sv. Stefana baznīca Vīne. — Gotiskais

stils redzamis arī profānajās celtnēs, piem. rātsnamos. Sevišķi krāšņi ir šai

laikā celtie Flandrijas pilsētu (piem. Briges) rātsnami. Tipiski gotiska celt-

ne ir vācu ordeņa pils Marienburgā.

(Arī Rīga ir teicamas gotiska stila celtas profānas celtnes paraugs
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bij. biržas komercskolas eka, kas gan celta tikai priekš paris gadu

desmitiem.)

Itālijā gotiskais stils nav paspējis gūt nacionālu seju, jo šai zemē

\ ienmēr bijis liels antīkās mākslas iespaids. Tomēr gotika iespiežas ari

Itālijā, vismaz daži viņas elementi. Itālijas lepnākā gotiskā celtne ir Mi-

lānas katēdrāle. Gotikas iespaidotas ir ari Venēcijas krāšņās pilis ar dožu

pili priekšgalā. Toskanā, šai klasiskajā pilsoņu karu zemē ari profānās
celtnes mēdz celt masīvas, cietokšņiem līdzīgas (piem. palacco Vecchio

Florencē).

Celtniecības māksla šai laikā ir koncentrēta speciālu mūrnieksavienibu

rokās: šo savienību locekli, tāpat kā citi tā laika amatnieki, ir noslēgušies

sevī un tur savus atradumus, metodes un jauninājumus lielā noslēpumā:

Chimairas uz Notre Dame katēdrāles jumta

\ iņu organizācija aptver visu Eiropu, viņas meistari iet no zemes uz zemi

un pazīstas savā starpā pēc slepeniem žestiem, parolēm v. t. t. (Parasti

domā, ka no šīm mūrnieku savienībām esot ar laiku izveidojies t. s. brīv-

mūrnieku ordenis.)

Arī skulptūra un glezniecība vidus laiku pēdējā posmā atrodas zem

gotikas iespaida. Pirmā rod patvērumu arehitektūras paspārnē, veidodama

neskaitāmas statujas, kurām rotāta gotisko dievnamu ār- un iekšpuse un

pat jumti. Bieži te jem virsroku stilizācija, lai piemērotos arebitektūras

prasībām un pašas skulptūras te galu galā ir tikai celtniecības ornaments.

Tēlu sejām vēl trūkst dzīvības; parasti viņas ir sastingušas mākslotā smai-

dā, tērpu krokām trūkst dabīguma. Pamazām tomēr dzīvība sāk lauzt sev

ceļu un piem. Reimsas katedrālē jau redzamas figūras, kuras izskatās tik
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dabīgas, ka liekas, viņas tūliņ sāks kustēties.
—

Interesantas ir arī kap-
akmenu skulptūrās, kuru darinātāji parasti cenšas atveidot kapā gulētāja
tēlu.

Glezniecību gotiskā arehitektūra kalpina pie katedrāļu logu izkrāso-

šanas. Krāšņākie logu gleznojumi ir Francijas katēdrāles. bet Vācijā — mii-

'iga jam Ķelnes dievnamam.

lecienīts mākslas veids vidus laikos ir miniatūru glezniecība: grāmatas

mēdz izgleznot precīzi izpildītiem krāsainiem zīmējumiem, kuri dod mums

iespēju ieskatīties tā laika dzīvē, vērot tērpus, sejas un ieročus. Arī šī māk-

sla \ iskrāšņāk ir uzplaukusi Francijā.

XV. g. s. sak uzplaukt glezniecība .Nīderlandē un pa daļai arī Rein-

zemē. Nīderlandē darbojas slavenie brāļi-gleznotāji Huberts un Jānis van

Fiki; viņu darba vieta ir Ģente, un mūža darbs — slavenais Ģentes altāris.

Van Eikiem ir izkopta technika, korrekts darba izpildījums un viņu figūras

pilnas dzīvības. Viņi nav izgudrojuši eļļas krāsas, kā daži mēdz apgalvot,
bet tikai izkopuši tāļāk eļļas glezniecības techniku, padarījuši maigākus un

bagātākus viņas toņus, un radījuši apbrīnojami daiļas krāsu nianses.

īpatnējs talants ir XV. g. š. gleznotājs Ausis Memlings, kurš darbojas

Briges pilsētā (viņu tur par kardināla Grimani breviārija miniatūru au-

toru).

Itālijas skulptūrai un mākslai vidus laiku beigās mēs te neesam iera-

dījuši vietu, jo viņai ir .samērā mazāks sakars ar gotiku, nekā ar renesanses

mākslā atdzimušo senatni.

Vidus laiku literātūra

Vidus laiku pirmajā posmā literatūra visumā atrodas garīdznieku kār-

tas rokās, jo visu sirds un gara prasību apmierināšana šai laikā ir klēriķu

monopols. No šīm pozīcijām literātūras laukā viņus kā pirmie padzen bru-

ņinieki, kas krusta kayu sākumā jem rokās nevien zobenu, bet arī kokli un

sāk apdziedāt senču un savu laika biedru varoņdarbus, un arī dabu un mī-

lestību, cildinādami sievieti un veltīdami viņai slavas dziesmas; šais lietās,

protams, garīdznieki nevarēja ar bruņiniekiem sacensties un bija spiesti tiem

atstāt dzejas lauku. Līdz ar t. s. bruņinieku dzeju sāk iekarot savas dabīgās
tiesības literātūrā arī tautas valoda. Pati pirmā iegūst šīs tiesības pro-

vansāļu valoda, kurā runā visa Dienvid-Francija starp Luarii, Pirenējiem,

Biskaijas līci un Vidus jūru. (Šai vecākajai latīņu valodas meitai tuvu rada

ir arī kataloņu mēle: cik vērojams, nevien bruņinieku tikumi, bet arī pati

bruņinieku dzeja ir dzimusi un uzplaukusi zem kaimiņu arābu kultūras ie-

spaida.) Provansaļu mēle visai saprotama arī pārējiem romāņiem, un pēc

albigiešu kariem no tēvzemes izraidītie dziesminieki rod patvērumu brāļu

tautu zemēs, likdami skanēt savām dziesmām Provansē (tā toreiz skaitās pie

sv. Romas valsts), un pie Aragonijas un Sicilijas ķēniņu galmiem tikpat saldi,

kā agrāk jautrajā un vēlāk no krusta karotājiem tuksnesī pārvērstajā Lan-

gedokā. Provinsāļu trubadūri, viņu liriskās dziesmas, romances un stāsti

ir atstājuši iespaidu uz visas pārējas Rietum-Eiropas laicīgās literātūras

veidošanos un plaukšanu. — Vēlāk ar dienvid-frančiem sāk sacensties dzejas

laukā ari ziemeļfranči, kuru zemē skan Langue d'oui mēle un kuras tru-

vēru (t. i. izgudrotāju) dziesmas rod daudz cienītāju Anglijā, kur no Vil-
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lidina lekarotajā laikiem līdz pat XIV. g. s. franču mēle ir augstākas sa-

biedrības, literātūras un valsts vaioda.

Pi•ovansāļu literatūrā dominē sievietes cildināšana un mīlas kults, un

viņa ir pirmā kaita augstmaņu dzeja, starp kuras dziedoņiem redzami vai-

rāki grafi un hercogi. (Bruņinieku literatūras dzejnieku vidū mēs redzam

arī dažus Navarrās, Kastilijas un A ragonijas ķēniņus.) Mīlas li-

rikā trubadūri cildina dāmu skaistumu, uzticību izredzētiem un bruņinieku

uzticību dāmai, ko tas zvērējis mīlēl lid/ kapa malai un mirt ar viņas vārdu

uz lūpām. Citās dziesmās (t S. sirventēs) viņi dzied par kaujām, bruņotām

sadursmēm, karavīru naidu un varonību un viņām ir bieži vien tīri poli-

Valters fon der Fogelveide.

(XIII. g. s. miniatūra )

ttskas dabas saturs, daudz asuma un sarkasma ((hronikas stāsta, ka piem.
Bertrans dc Borns ar savām dzēlīgajām dziesmām salaidis matos Anglijas
ķēniņu Indriķi ar tā dēliem un tā pasprūdījis vaļā karu, kas gandrīz sagāzis
drupās visu Rietum-Fraiiciju). — Tencones ir dziesmas, kurās trubadūri sa-

cenšas p; ši savā starpā un dēļ dzejas mākslas labākā meistara goda. Viņām
ir dažāds saturs un bieži gada-, ka viena no tām ir atbilde uz dziesmu, ko

tikko beidzis pretinieks. — Pastoreles ir liriski dzejoļi, kuros dominē sen-

timentāli ganu mīlas idiļļu apraksti un lauku dzīves jaukumu cildināšana. —

Visumā Dienv id-liancija jeb bangedoka (l.angue d'oc. t. i. dienvidfranču iz-

loksnes zeme) ir īstā vidus laiku lirikas dzimtene. Ziemeļ-Francija turpre-
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tini ir vidus laiku episkās dzejas šūpulis, kurā gulējis arī romāns un no-

vella. Sākumā arī te dominē garīdznieku iespaids, un pirmie literātūras

darbi ziemeļfranču valodā ir svēto leģendu vai bībeles tematu apstrādājumi.
tad bruņinieki izjem klēriķiem kokli no rokām: pirmais dzimst Kār]a Lielā

eps, kas stāsta par šī ķeizara kariem ar neticīgiem un viņa fantastisko ce-

ļojumu uz svēto zemi krietnāko bruņinieku pavadībā. Tad nāk plašs teiku

cikls, kurus ziemeļfranču dzejnieki aizjēmušies no dziemām un leģendām

bagāto ķeltu zemes Bretaņas. Starp šim leģendām izcila vieta ir teikai par

ķēniņu Arturu un „apaļā galda" bruņiniekiem, Grāla teika un traģiskais
Tristana un Izoldes mīlas stāsts (tas pauž par bruņinieku Tristanu, kurš

vedis savam ķēniņam Markem līgavu no svešas malas un ceļā tā samīlējies

viņā. ka abus spējusi tikai nāve šķirt), šai laikā kļūst populāra arī lotarin-

giešu teika par gulbju bruņinieku I ohengrinu. kura vēlāk saplūst kopā ar

Grāla teiku un padara Lohengrinu par
Grāla kausa sargātāju bruņinieku

priekšnieka Parsifāla dēlu.

(Par Grābi vidus laiku teikas dēvē kādu dārgakmeņu trauku, ko kri-

stus lietājie pēdējā vakarēdienā un kurā Arimātijas Ja/eps v/ Golgātas
kalna savācis Pestītāja asinis. Pēc teikas turpinājuma, trauks nokļuvis kopā
ar Mariju Magdalēnu viņas dzimtenē Francijā un no turienes Spānijā, kur

v/ nepieejama kalna meža vidū (Montsalvage) tam uzcelta pils no

zelta, pērlēm un dimantiem: šai pilī svēto trauku mūžīgi sargājot divpadsmit
ci 1denākie bruņi nieki.)

Blakus šo teiku ciklu apstrādā jumiem ir vesela rinda maza episku dze-

jojumu (contes), kuru autori pa lielākai daļai palikuši nezināmi: contes var

sadalīt divās daļās: nopietnajos, ar vēsturisku vai teiksmainu saturu (t. s.

taisi) pai parupjās humoreskās (fabliaux), pēdējās ir
pa lielākai daļai pi-

kantas satura anekdotes, kas stāsta par antīkiem varoņiem un viņu piedzī-
vojumiem (no šīm anekdotēm daudzas izlieta jis Bokačio sava ..I )eca inerone"

un Čosers ..Kenterberijas stāstos").

XIII. g. s., saskaņā ar vidus laiku sabiedrības tāļāko attīstības procesa

gaitu, bruņinieku dzeja sāk bālēt un dzist. Bruņinieki, t. i. aristokrātija
zaudē cīņu pret monarchiju un līdz ar to nāk pie vārda monarchijas sa-

biedrotā
— pilsonība, kurai vidus laiku pēdējā puse pieder noteicošais vārds

arī literātūrā: pēdējā sāk palikt pamācoši tendencioza un mazliet schola-

stiska: ieviešas satira un viņas māsa allēgorija, kas ļauj dzejniekam iz-

kratīt visu, kas tam uz sirds un dod iespēju zoboties par cilvēkiem, nesaucot

viņus vārdā. Uzplaukst fabula, kurā dzejnieki zem dažādu zvēru vārdiem

+;<
?sā cilvēku vājības.

Allēgorija iekaro sev vietu pat romānā, piem. slavenajā Roman dc la

rose, ko sācis dzejot Gui jons dc Lorrī un pēc tā nāves turpinājis un pabei-

dzis Jehans dc Mengs; romānā pavisam ap 22.000 dzejas pantu un viņa pa-

matideja ir mīlas cildināšana (pati mīla te personificēta daiļas rozes veidā,

kurai draud visādas nelaimes). Romāns savā laikā bijis Francijā ļoti po-

pulārs un guvis cienītājus arī kaimiņu zemēs.

XIV. un XV. g. s. pilsonisko dzejnieku skaits vairojas un viņu dzeja

piejem didaktīvu nokrāsu; parādās pat dzejā sarakstītas pavāru un skolas

grāmatas, tautas dzejas elementus ienes literātūrā dzērājdziesmu dzejnieks

Olivjē Basilēns; šīs dziesmas dēvētas par dziesmām no Vodeviras — dzej-

nieka dzimtenes, un no tām cēlies vodeviļu nosaukums. Apdāvinātākais

XV. g. s. franču dzejnieks ir Fransuā Vijons, kura darbos daudz patiesu

jūtu un arī dzēlīgas satiras.

Izcilu lomu Francijas garīgajā dzīve pēdējos vidus laiku gadsimtos spēlē
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drāma, kas dzimusi no reliģiskā kulta klēpja: vecākās vidus laiku drāmas

ir mazas liturģiskas spēles, kuras sākumā izpilda dievnamos, Ziemas svētkos

un Lieldienās, latiņu valoda, garīdzniekiem uzstājoties aktieru lomas. Pa-

mazām šais spēlēs sāk ieviesties pa franču izteicienam, liturģiskais raksturs

Sāk bālēt un tiešais sakars ar dievkalpojumu pārtrūkst: līdz ar to izrādei

vairs nav baznīcā īstā vieta un tā notiek dievnama priekša. Tagad sāk pa-

plašināties arī tēmatu cikls un blakus bībeles stāstu dramatizējumiem pa-

rādās arī svēto leģendu un brīnumstāstu drāmatizējumi: pēdējie dod šīm

garīgajam lugām viņu vārdu, un tās sāk dēvēt par miiakuļiem jeb mistē-

rijām. — Tautas veselīgais dzīves prieks prasa savu un lai izrādes publikai

neapniktu, viņam jāpievieno komiska satura viencēlieni, kuru sižeti jemti

no patreizējās dzīves.

Teātru attīstībai rodas pamats zem kājām, kad sāk dibināties īpašas

teātra mīļotāju biedrības uu

viņu sarīkotās izrādes sāk

palikt regulāras. Pati vecākā

no tām ir t. s. Bazoche, Parī-

zes parlamenta jauno klerku

un advokātu savienība, kura

jau XIV. g. s. sākumā nodi-

bina dilletantu trupu un 3—4

reizes sarīko izrādes

parlamenta ēkas pagalmā, sā-

kumā jemoi nopietnus siže-

tus, vēlāk jau dodot priekš-
roku farsam. Šais farsos tiek

asprātīgi āzēti blēdīgie fran-

ču advokāti, kuri cenšas iz-

pumpēt no saviem klientiem

pēc iespējas vairāk naudas.

XV. g. S -aku m§ nodibi-

nās „Mūsu Pestītāja ciešanu

brālība", kuras mērķis ir sa-

rīkot rēgulāras Kristus cie-

šanu mistērijas izrādes. (Mi-

stērija aptvērusi pavisam
33.000 pantus. Izrāde ilgusi ve-

selas četras dienas,no rīta līdz

vakaram, un aktieru kopskaits
Petrarka.

sasniedzis 200 personas.) Kā trešā teātra biedrība atzīmējama t. s. „Enfants

sans sous", kas gavēņu laikā izrāda allēgoriskas komēdijas, kurās cenšas

reaģēt uz akūtiem politiskiem notikumiem.

Vācijas trubadūru laika biedri ir minnezengeri, t. i. mīlas dziedoņi,
kuru dzejas ziedu laiks ir XIII. gadu simtenis, šie dzejnieki pa lielākai

daļai dzīvojuši Hohenštaufenu maizē un viņa darbi sarakstīti švābu (mit-

telhoclfdeutu) izloksnē; kā jau vāci minnezengeri ir visai sentimentāli un

vairāk dzied par mīlas skumjām, nekā mīlas priekiem. levērojamākais no

viņiem ir Strasburgas Gotfrīds, kas izmantojis savā lielākajā darbā Tri-

stana un Izoldes mīlas teiku. No pārējiem XIII. g. s. vācu dzejniekiem se-

višķi pazīstams ir Valters fon der Fogelveide, kas atstājis daudz pavasarim
un mīlestībai veltītu dziesmu un spēlējis zināmu lomu arī tā laika politikā,

būdams dedzīgs Hohenštaufenu aizstāvis un Romas kūrijas pretinieks. Vol-
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Irams fon Ešenbachs, līdzīgi Strasburgam, iet meklēt vielu pie franču amata

brāļiem un izmanto Grāla teiku. No XIV. g. s. atzīmējams Meisenes In-

driķis (Frauenlob), kura dzejā jau redzams minnezengeru mākslas pagri-
mums un mākslotība. Raksturīgi priekš bruņinieku laikmeta ir blricha von

I.ichten'steina darbi („Frauendienst" un ~Frauenbund' ).

Arī starp vācu minnezengeriem. tāpat ka starp provansāļu trubadūriem,

ii notikuši dziesmu kari, pa lielākai daļai pie kāda valdinieku galma un

speciāli ieceltiem tiesnešiem bijis jāizšķir, kurš no sāncenšiem ir labākas

dziesmas autors.

Pagrimstot bruņinieku kārtai,' arī Vācijā ar bruņinieku dzeju iet uz

leju, un tāpat kā Francijā, arī te dzejnieku saimē sāk iespiesties pilsoniskais
elements. Bruņinieku - dzejnieku vietā stājas amatnieki, kas kpt*as pi c šī

darba ar īstu amatnieka centību un precizitāti, bet mākslai vairs nav agrāka

vēriena un plašuma. Pēdējais un populārākais no meistardziedoņiem (tā

sauc šos dzejas amata meistarus) ir Ansis Sakss. Lutera laika biedrs. —

Vidus laikos dzimst arī lielais vācu tautas jokdaru eps ~Tills Pūcesspieģelis",
kas tulkots saīsinātā veidā visu Eiropas tautu valodās, un kurā tautas mī-

lulis izsmej viņas apspiedējus.

Ļoti straujš ir literatūras uzplaukums vidus laiku Itālijā, kaut gan

tautas valoda nak c:eņā Apeiininu pussala visai vēlu un līdz pat Dantes

laikiem te raksta un dzejo latīņu valoda. Zem Langedokas trubadūru ie-

spaida (daži no tiem ir paglābušies pie Frīdricha 11. galma Sicilijā) arī itāļi
sāk vingrināties dzejot savā mātes valoda: bruņinieku literatūra te nedabon

uzplaukt, jo viņas laiks jau ir garām un virsroku jena pilsoniskais elements.

Dzejnieki to dzied par mīlu un politiku un paši jaucas iekšā jukās, kuras

plosa viņu dzimteni. Lmbrija. Asizes Franča tēvzeme, uzplaukst garīgā li-

rika. Sak veidoties ari garīgā drāma un prozas literātūrā. kurā dominē

pēc franču paraugiem darinātā novella. — Par īsto itāļu literātūras dzim-

teni paliek Toskana: sākumā arī te franču iespaids ir tik liels, ka daži itāļu

rakstnieki (piem., Brūnēto Latini) raksta franču valoda. XIII. g. s. beigās

Florencē nodibinās filosofiskās dzejas skola, kuras galva ir Dantes draugs

Gvido Kavalkanti: viņa darbi veltīti mīlai, bet daudzos no tiem maz jūtu,
toties vairāk scbolastikas.

Dante Aligjeri (1265—1>21) ir dzimis no vecas florentiešu augstmaņu

ģints. Par viņa jaunību un mācības gadiem mēs neko nezinām, bet spriežot

pec viņa darbiem. Dante baudījis ļoti plašu izglītību. Par dzejnieku viņu

padara mīlestība: tai veltītas viņa pirmās dzeja-, kuras iznāk IJ9J. g. krā-

juma .Aita \uova" (Jaunā dzīve): te daudz dzejiskas izjūtas, ilgu, mīlas

maiguma, dvēseles sāpju un mīlas sv ētlaiintbas.

Dantes mūza ir viņa sirds daina Beatriēe. kurai tas palicis visu mūžu

uzticīgs, tāpat kā vidus laiku bruņinieki savām izredzētām (Beatriči Por-

tinari, kuru tas iemīlējis jaunekļa gados, Dante ir mīlējis līdz kapa ma-

lai, nevarēdams aizmirst viņu arī pēc tam, kad tā kļuvusi cita sieva). Pēc

Beatričes agrās nāves Dante sāpju pārjemts meklē remdinājumu filosofijā.

Tā rodas viņa filosofiskās kancones, kuras vēlāk iznāk krājumā ..Mielasts"

(krājuma ievadā dzejnieks saka, ka kancones esot domātas kā mielasts un

kommentāriji kā maize pie tā, un visi cildeni viri un dāmas esot lūgti šai

mielastā). Krājumā daudz vietu, kas liecina par Dantes plašajām zinā-

šanām visās tā laika zinātnes disciplīnās: astronomija, teoloģijā, ētikā v. t. t.

levadā Dante it kā taisnojas, ka viņa darbs rakstīts nevis latīņu, bet itāļu

valodā.

Dante nododas nevien dzejai, bet arī politikai un ta viņu ierauj Flo-
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renčes partiju cīņu virpulī. Danti 1300. g. ievēl Florences prioru padomē
un šis amats top par viņa mūžā nelaimi. Valdošā gvelfu partija patlaban
ir saskaldījusies divos naidīgos spārnos, „baltos" (labais spārns) un ..mel-
nos" (kreisais spārns). Dante pieslienas baltajiem.*) 1302. g. „melnie" gūst
Florencē virsroku un izraida pretinieku vadoņus, to starpā arī dzejnieku,
trimdā. Dante sāk klist no vienas Itālijas pilsētās uz otru, gaidīdams brīdi,

kad varēs atgriezties dzimtenē. Bet dzimteni viņam nav lemts vairs redzēt;

redzot, ka Itāliju plosa partiju ķildas, viņa sirds asiņo: viņš sapņo par ap

Dante.

vienoto Itāliju, cer, ka šo darbu vedīs galā ķeizars Indriķis VIL Cerības ne-

piepildās un Indriķa ierašanās sekas ir anarchijas palielināšanās. — Mūža

beigās dzejnieks raksta traktātu ..Par pasaules virskundzību", kurā izteic

savus politiskos uzskatus: bluķus pāvestam jābūt \el laicīgam pasaules val-

diniekam, kuram jāgādā par mieru un taisnību kristīgajā pasaulē; katrai

tautai tomēr ir tiesības ierīkot zem šim divām varām (pāvesta un ķeizara)

savu dzīvi pēc sava prāta un neatkarīgi no citām eksistēt.

Savus pasaules uzskatus Dante izteic viņa mūža darbā „Dievišķīgā ko-

*) Baltajiem iaktNki ir daudz kopēja ar uzvārētu opozīciju — gihellinlem; lespējams, ka no

Pēdējiem daži būs pārgājuši uzvārētāju rindas, lai varētu zem maskas joprojām cīnīties par saviem

Ideāliem. Arī Dantes poētiskajos uzskatos mēs redzam daudz ko tādu, kas atgādina gibellinus.
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mēdija", kas sarakstīta trijās dalās; pirmā apraksta dzejnieka gaitas caur

elli (Interno), šķīstīšanas kalnu (Purgatorio) un trešā paradīzi (Paradiso);
katrā daļā ir 33 dziedājumu, pavisam kopā 15.000 pantu. Apbrīnojama ir

dzejnieka fantāzija, viņa valodas uliv.uaimba un domu dziļums, izkoptā ska-

nīgā valoda un satricinošais reālisms, ar kadu tas apraksta grēcinieku mo-

kas. — Dante savā darbā iztirzā jautājumus, kas kopš mūžības nodarbinā-

juši cilvēku prātus. Darba pamatdoma, cik vērojams, ir atpestīšanas ideja.

Dante tēlo sevi kā cilvēku, kas nomaldījies no īstā ticības ceļa un nokļuvis
grēku un nozieguma mežā; beidzot viņš apzinās, kur īsti noklīdis un grib

griezties atpakaļ uz tikumības tekām, bet ceļu tam ai/krusto triju kaislību

iemiesojumi zvēru izskatā: panteris (miesas kāre), lauvas māte (augstprā-

tība) un vilku māte (rijība); izglābj viņu Verģils — prāta personificējums,
kurš rāda Dantem, ka pa taisno ceļu viņš tikumības teku neaizsniegs, jo

nav vēl cienīgs to atzīt. Vispirms viņam jāredz grēks uu tā sekas, lai no-

kļūtu uz pašatziņas ceļa, kas ved pie labošanās un grēku nožēlošanas. Ver-

ģils jem Danti pie rokas un ved viņu caur elli un purgatoriju. Pie para-

dīzes vārtiem pavadonis atstāj dzejnieku un tā turpmāko vadību caur svet-

laimības valsti uzjemas Beatriče, kas ved Danti pa zvaigžņu izplatījumu,

cauri debesu sfairām un beidzot viņam rāda Dieva vaigu un debesu godību.

(Daži komēdijas iztulkotāji mēdz piešķirt Dantes allēgorijām arī po-

litisku nokrāsu, pēc kuras drausmīgais mežs ir Itālijas toreizējie politiskie

apstākļi un minētie trīs zvēri, — nemierīgā Florence,. lepnā Francija un ri-

j-gā Romas kūrija.)
Visa Dantes domāšanas gaita ir seholastiska, un par spīti uzbrukumiem,

kurus tas veltījis kūrijai, viņš ir un paliek uzticams katoļu baznīcas dēls.

Augstais/ domu lidojums viņu tomēr paceļ pāri visiem vidus laiku žņaugiem

un liek mums viņu ierindot jauno laiku iezvanītāju saimē. Viņa darbs pie-

der lielākajiem pasaules literātūras dārgumiem un pats dzejnieks nedaudzo

nemirstīgo pulciņam, ko Eiropa radījusi.

Jaunākie Dantes kollēgas Frančeško Petrarka un Džovanni Bokačio arī

ir guvuši nemirstīgu slavu; pirmais ar saviem Laurai veltītiem sonetiem un

otrais ar savu „Decamerone", simts novellām, kuras par spīti dažu erotiska-

jam noskaņojumam pieskaitāmas labākajiem meistardarbiem pasaules lite-

rātūrā. Abi savā ziņā ir jāpieskaita pirmajiem humānistiem, sevišķi

Petrarka, abi jūsmo par antīkās pasaules daiļumu.

Anglijā franču valoda līdz XIV. g. s. vidum ir labākās sabiedrības un

literātūras valoda; pamazām iet savu gaitu abu valodu sakušanas process.

XIV. g. s. otrajā pusē parādās jau agrāk atzīmētais Lenglenda darbs par

arāju Pēteri
— darbs, kuram priekš tā laika apstākļiem ir diezgan revolu-

cionāra nokrāsa.
—

īstais angļu literātūras tēvs ir Džefrijs Čosers, kurš dzīvo

XIV. gadsimta pēdējā pusē, ir bijis pazīstams galma aprindās, pildījis aug-

stus amatus valsts administrācijā, bijis arī parlamentārietis, kur izpildīji;

diplomātiskus uzdevumus. Viņa darbs ir slavenie Kenterberijas stāsti (..Ken-

terburv Taleš"), kas savā ziņā rada Dekaineronam un mākslas ziņā spēj ar

to mēroties. Raibā rindā te iet lasītāja acīm gaļām tā laika Anglijas sa-

biedrības kārtu un grupu pārstāvji — bruņinieki, nonnes, studenti, mācī-

tāji, brīvzemnieki v. c, ūn katrā no tiem Čosers pratis atrast zīmīgākos un

raksturīgākos vilcienus.

No dažādajiem Pirenēju pussalas romāņu dialektiem vidus laiku sā-

kumā attīstās trīs latīņu valodas meitas, kataloņu, kastiliešu un portugāļu

valodas; otrai no tām jau XII. g. s. jau ir sava episka literātūrā, kas stāsta

par spāņu nacipnālā varoņa Sida Kampeadora uzvarām pār neticīgiem.



XIII. g. s. turpinās šīs „lengua castellana" literātūras uzplaukums, kuru se-

višķi veicina ķēniņš Alfons X., likdams pārtulkot bībeli tautas valoda, sa-

stādīt likumkodeku un uzrakstīt tautas vēsturi. Blakus episkai dzejai un

prozai zeļ lirika, sevišķi epigrammas un mīlas dzejoļi. īstais kastiliešu jeb

spāņu literātūras ziedu laiks tomēr ir XVI. g. s. Tas pats sakāms par por-

tugāļu literātūru, kura vidus laika atrodas zem franču, spāņu un itāļu ie-

spaidiem. Toties Portugālē vidus laikos uzplaukst krāšņi tautas dziesma.

Portugāle ir ari vidus laiku pirmā mīlas romāna ..(iallijas Amedēja"
dzimtene.
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XXIX. Mongoļi

Centrāl-Āzijas augstiene ir kā nodzisis vulkāns, kas reiz iedvesis

šausmas kaimiņu zemeni ar savu trakošanu. ŠI augstiene ir Āzijas nomadu

tautu dzimtene, no kurienes neskaitāmas reizes ir plūdušas lejup jātnieku

armijās un klejotāju ordas, aizauļodamas tūkstošiem kilometrus tāļu uz rie-

tumiem, dienvidiem un rītiem un noslaucīdamas kā ar slotu to tautu kul-

tūru, kurām bija lemta nelaime atrasties uz šo kareivisko klejotāju ceļa.

Centrāl-Azijas augstiene, ko ierobežo Dienvid-Sibirijas kalni, Hin-

gans, Tibetas augstiene, ir bagāta tuksnešiem un zāles ziņā nabadzīgām ste-

pēm, kas tagad spēj uzturēt tikai dažu simts tūkstošu nomadu ganāmpulkus.

Jādomā, ka sen aizgājušos gadu simteņos šī augstiene bijusi ganību ziņā ba-

gātāka nekā tagad, jo Āzijas augstienes izžūšanas procēss turpina savu gai-

tu, un tai vietā, kur tagad plešas Gobi jeb šamo tuksnesis, kuya vārds no-

zīmē „sauso jūru", reiz ir tiešām bangojusi jūra, apskalodama Tibetas aug-

stienes piegāzes. Jādomā., ka arī gar šis jūras krastiem reiz plētās zālai-

nākas stepes nekā tās, kas tagad ierobežo Gobi smilšainos klajumus. Jā-

domā, ka arī pēc tam, kad šī jūra bija izžuvusi līdzīgi tai kollēgai, kuras

ūdeņi reiz klaja tagadējās ķirgizu stepes un Rietum-Sibirijas līdzenumu, un

ka vēl priekš dažiem gadu simteņiem ( entrāl-Āzijas stepēs varēja uzturēt

lielākus ganāmpulkus un tā tad arī lielāku skaitu iedzīvotāju. Bet ari jau

viņos laikos šīs augstienes ciltis — vai nu ganību samazināšanās vai pašu

vairošanās"spiestas — ir laiku pēc laika jutušās savās padebešu stepēs par

šauru, meklējušas izeju uz kaimiņu līdzenumiem, un līdzīgi pārplūdušu

ezera ūdeņiem, gāzušās lejup, kur kaimiņu zemkopju tautas bija cēlušas

stipras valstis, krāšņas pilsētas un paspējušas izveidot augstu kultūru.

No Centrāl-Āzijas augstienes ved lejup divi galvenie ceļi; pirmais ir

tā sauktie Džungārijas vārti, starp Altaju un 1 ien-šana kalniem: pašiem vār-

tiem ir gāzušās lejup visas tās nomadu ordas, kas savā laikā nesa iznīcību

Eiropas un Rietuni-Āzijas kultūrzemēm. Otrie vārti ved starp Hinganu un

Tibetas augstienes ziemeļsienu — Kueluna kalniem iekšā Austrum-Āzijā.
Šie vārti ir daudz plašāki nekā minētie, uu tāpēc ari Ķīnai ir nācies viņas

vēsturē pārdzīvot daudz vairāk nomadu iebrukumu nekā rietumu zemēm.

Nav iespējams nosacīt to cilšu skaitu, kuras reiz devušās lejup no šīs

augstienes; dažas no tām min vecas ķīniešu un peršu clitonikas; dažas uz-

skaita arī Eiropas tautu senie vēsturnieki; bet lielāks gan būs to nomadu

tautu skaits, kuru vārdus nezin minēt paši senākie rakstu pieminekļi, jo

Centrāl-Āzijas nomadu izceļošanas sākums izzūd sen aizgājušo laiku tum-

sībā. No šejienes ir nākuši huņņi un tās stepju tautas, ar kurām cīnās

senie irāņi: iespējams, ka ar šo augstieni ir kāds sakars noslēpumainajiem

sunieriešieni, kuru atstātās skulptūras uzglabājušas dzeltenās rases piede-
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rigo vaibstus, bet rakstniecības pieminekļi atstāti valodā, kuru daži pētnieki
tura par radniecīgu turku mēlei, bet daži atkal domājas esam atraduši tiltu

no sumeriešu mēles uz ķīniešu radniecīgo Aizindijas dzelteno tautu

valodām.

Pats grandiozākais no šī tagad jau nodzisušā tautu vulkāna izverdu-

īniem ir noticis XIII. g. s. sākumā, kad visa Āzija un Eiropas lielākā daļa
blāzmo vienās ugunīs, miljoniem cilvēku ļima nāvē zem nomadu zobeniem

vai viņu bultu ķerti, un stepju klejotāji, ļaudami vaļu senajam nomadu

naidam pret zemkopjiem un viņu pārāko kultūru, izdedzināja un izpostīja
visas zemes no Klusā okeāna piekrastes līdz Oderas upei, no Maskavas līdz

Bagdadai un no Baikala līdz Himalajiem. Tas ir grandiozākais no visiem

karu ugunsgrēkiem, kādus vecā pasaule redzējusi, un nevienas lielvalsts ro-

bežas nav stiepušās tik tāļu, kā tās impērijas vara, kuru cēla Čingis-chāns,
lielais valšķu dragātājs un tautu pļāvējs, ko dēvē par „Dieva dusmu rīksti"

viņa laika chronisti.

Budisms toreiz vēl nebija saindējis Āzijas augstienes tautu asinis un

viņas ir pilnas mežonīga karotāju spara, laupijumu alkas un brutālas

ģijas. — Viņām nav pilsētu, nedz ciemu; ziemā patvērumu pret satū un

sniegputeņiem viņu dēliem dod kamieļu vilnas teltis, bet vasarā nomadam

mīļākais pajumts ir zvaigžņotais debesu jums un tepiķis — stepju zāle, kas

audzē taukus viņa aitām, dod žiglumu zirgiem un izturību kamieļiem, šie

ganāmpulki dod nomadam nevien uzturu un apģērbu, bet pa daļai ari ie-

ročus: no vēršu ragiem viņš izdrāž savu slaveno stopu, un tā paša vērša

dzīsla der šim stopam par cinkšļu, kuras sūtītās bultas gāz zemē ienaidnieku,

kaujas laukā un ērgli viņa skrējienā; no zirgu astriem nomads vij

un prot ar šīs astru virves cilpām sagūstīt mežonīgos stepju zvērus ifir-

jemt gūstā ienaidnieku.

Šo stepju mežoņu vidū nav vietas nevarīgiem un gļēvuļiem; dzīves

un cīņas nespējīgos pievāc sals un bads; paliek tikai paši spēcīgākie, kuriem

ciņa ir prieks un bauda; viņi prot cienīt tikai brutālu spēku, un enerģiski

vadoņi spēj sakalt šīs novadu ciltis milzīgā veserī, kas dragā impērijas un

gāž putekļos ķēniņvalstis.

Čingis-cbānam ir izdevies XII. g. s. vidū nodibināt stepēs, kas Baikala

ezeram dienvidos, nelielu valsti; mirdams viņš to atstāj savam dēlam Te-

mučinain. Pēc vecas mongoļu leģendas, jaunajam valdiniekam bijis tikai

12 gadi, kad viņam nācies tēva vietā stāt. Tēva nomāktās kaimiņu ciltis

atkritušas viena pēc otras un zēnam palikusi uzticīga tikai viņa radu ģints.
Zēns Temučins tomēr bijis ar dzelzs gribas spēku un ticis par jaunekli,

vedis savus radus cīņā pret kaimiņiem, kas atsacījušies viņu atzīt par savu

kungu. Tos noveicis daudzās kaujās, Temučins licis viņu vadoņus dzīvus

izvārīt 40 milzīgos katlos un šis nāves sods iedvesis šausmas pat stepju va-

roņiem, kas paraduši nicināt nāvi. Vienu pēc otras Temučins veicis kaimiņu

ciltis. Pēc kristīgajiem koraitiem padevušies arī naimani, liela karotāju

cilts. Karos vairojusies Temučina slava un viņam pakļauto cilšu skaits.

1206. g. Amūras upes ietekas Ononas upes ielejā viņš noturējis savu cilšu

karapulku parādi un pie jaunā vadoņa kājām jau toreiz gulējusi Centrāl-

Āzijas lielākā daļa. Pēc šīs parādes cilšu vecākie viņam likuši priekšā dē-

vēties par Čingis-chānu jeb „īsto varoni"*), un zem šī vārda Temučins ir

palicis vēstures atmiņā. Turpat karapulku sapulcē nolemts iet iekarot vi-

') Pēc dažu pētnieku domām šis vārds apzīmējot vienu no šamanistu dievībām.
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sas kaimiņu zemes un pārvērst visas sasniedzamas juras par nākamās mon-

goļu lielvalsts robežām.

Atkal sākas kaya gaitas un Čingis-chānam drīz klausa ķirgīzi un uiguri,

Tarimas baseina turku cilts. Tad viņš iet karā pret Ziemeļ-Ķīnu, kur valda

tunguziem radniecīga cilts; Ziemeļ-Ķīnas ķeizars ir piespiests bēgt projām

no savas zemes un viņa galvas pilsēta Peķina krīt 1215. g. mongoļu rokās.

Čingis-chāns un viņa dēli.

(Veca džagatajiešuminiatūra Britu muzejā, Londonā.)

Karš ir ilgs un grūts, un prasa daudz upuru, sevišķi apcietināto pilsētu ie-

jemšana. Te mongoļi mācās aplenšanas mākslu, kura vēlāk viņiem tik lie-

liski noder rietumu kara gājienā; mācās lietot pulveri, kas ķīniešiem bijis

pazīstams jau X. g. s., mācās laist darbā mūru graujamās mašinas. Karā

iet bojā miljoniem mierīgu iedzīvotāju, un drupu kaudzes klāj veselas pro-
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vinces, bet galīgi iekarot Ķīnu mongoļiem izdodas tikai pēc Čingis-chāna
nāves.

Tad pret Čingis-chānu ceļas cīņai varenais Hovarezmas sultāns iVluhā-

raeds, Kašgarijas, Turkestanas, Irānas un Pendžabas valdinieks, kas liek no-

galināt mongoļu valdinieka sūtņus. Viņš ir pārliecināts, ka no austrumu klejo-

tājiem viņa impērijai nedraud nekādas briesmas un paļaudamies uz savu

armiju un bagātību, kuras tam dod virskundzība pār vecajiem tirdzniecības

ceļiem no Turānas uz Indiju un no Pērsi jas uz Ķīnu, mierīgs gaida uz-

brukumu.

1218. g. Čingis-chāns ved savu armiju uz vakariem. Buharu viņa mon-

goļi iejem ar joni un noposta līdz pamatiem. Viena pēc otras krīt mongoļu
rokās Sir-Darjas pilsētas; tad nāk Samarkandas kārta: pilsētu, kuras ie-

dzīvotāju skaits sniedzies pie pusmiljona, mongoļu armija noslauka no ze-

mes virsus. Sultāns Muhāmeds neiedrošinās doties atklātā kaujā, •un bēg

no vienas pilsētas uz otru, nekur nevarēdams rast patvērumu, jo visur vi-

ņiem sec pēdas mongoļu jātnieki. Sultāns, kam nesen klausījušas Āzijas

bagātākās zemes, mirst uz vientuļas salas Kaspijas jūrā. Krīt mongoļu varā

Muhameda dēls, varonīgais Dželaledins, kas tēva vietā uzjēmies cīņu pret

iebrucējiem, zaudēdams kauju pēc kaujas. Pati pēdējā notiek pie Indus upes,

un tikai daži bēgļi ar princi Dželaledinu rod patvērumu uz pretējā krasta:

pārējos viņu cīņu biedrus apkauj mongoļi. Čingis-chāna armija grib do-

ties cauri Bengālijai un Tibetai uz Ķīnu, bet sērgas to piespiež atgriezties

iurkestanā. Drīz pēc tam Čingis-chāna jātnieki griež savus kara zirgus

pret ziemeļ-rietumiem un iebrūk Ziemeļ-Kaukuzi jas zemēs, kur sakauj po-

lovcus; tiem iet talkā krievu kņazi un Azovas jūras tuvumā pie Kalkas

upes (1223. g.), notiek kauja, kurā mongoļi atkal gūst uzvaru.

Pec šis uzvaras pānika pār jem visas rietumu zemes: pat Bizantija

steidz izlabot savas galvas pilsētas apcietinājumus. Mongoļi šoreiz tomēr

neiet tāļāk. Čingis-chāns prāto par Indijas iekarošanu, bet zīlnieki viņu

brīdina no tik tāļas kara gaitas un pierunā doties atpakaļ uz dzimteni. At-

griezies Mongoli jas stepēs, kur par viņa rezidenci paliek Karakoruma, tas

pavada laiku milzīgās medībās, kurās piedalās desmitiem tūkstošu medi-

nieku, un piejemdams uzvarēto un kaimiņu sūtņus, kas nāk pie viņa no

visām pasaules malām.

Mongoļu lielvalsts.

Čingis-chāns mirst 1227. g., pēc teikas nostāsta — sievas noindēts. Līdz

ar šo nāvi aiziet no vēstures arēnas varenākais un arī tipiskākais Āzijas

nomadu tautu valdinieks, cilvēks ar dainionisku gribasspēku un titāna ener-

ģiju, kas ar savu dzelzs dūri ir pratis salauzt sākumā savu tautiešu prete-

stību un vēlāk dragāt tik daudzas lielvalstis. Viņa varas kārei nav bijis

mēra un tāpat nav bijis robežu arī viņa atriebībai un postījuma alkai. Kul-

tūras iespaidi viņam pašam ir gājuši secen un zem tiem pakļūst tikai tā

pēcnācēji.
Ir grūti nosacīt mongoļu impērijas robežas Čingis-chāna nāves brīdī:

tā ir vēl nepabeigta milzu celtne. Tieši mongoļu varā ir Āzijas augstiene,

Sibirijas stepes un Turkestana; ari Persija pa daļai ir iekarota, Indija ir

tikai izlaupīta, nevis nomākta; un arī Ziemeļ-Ķīnā vēl šur tur ved cīņu

ķiniešu garnizoni.
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Čingis-chāns ir izdevis vesela rindu likumu, kas rēgulē mongoļu tau-

tas d/ivi. sie likumi, tāpat kā Muhameda rituālie noteikumi musulmaņiem,

pa daļai dibināti uz senču tradīcijām, (piem. aizliegums mazgāties v. t. t.),

pa daļai domāti tautas iekšējās vienības stiprināšanai. Reliģijas lietās lie-

lais karotājs bijis diezgan indiferents, kaut gan ir zīmes, kas rāda, ka viņš

vēlējies veicināt vecā mogoļu šamanismu pārveidošanos uz monoteisma

pamatiem.

Pēc Čingis-chāna nāves mongoļu lielvalsts augstmaņi salasās pie Ke-

rulenas upes Austrum-Mongolijā uz apspriedi, kur paziņo, ka lielais chāns

iecēlis par savu mantinieku dēlu Ugedeju. Tas atstāj valsts pārvaldīšanu

vecajam tēva miuistrim Jelujučžuczajam, ļoti apdāvinātam valsts vīram,

kurš rēgulē nodokļu lietas, impērijas administratīvo iekārtu un liek reģi-

strēt visus ieročus nest spējīgos vīriešus; visas šīs reformas ir vecā mini-

stra darbs un dod mongoļiem iespēju eksploatēt iekarotās zemes, reizē ļaujot

viņu iedzīvotājiem iespēju eksistēt.

Ārējā politikā Ugedejs staigā sava lielā tēva pēdās, un mongoļu armi-

jas iekaro jaunas zemes. Hovarezmaš valsts troņmantinieks, kas paguvis

atjemt mongoļiem daļu Persijus, zaudē kaujā savu armiju un ir spiests bēgt

kalnos, kur to nogalina kurdu bandīti. Pats Ugedejs dodas pabeigt Ziemeļ-

Ķīnas iekarošanu.

Mongoļu un viņu sabiedrotās Dienvid-Ķīnas kopīgiem spēkiem drīz

izdodas salauzt jučzu pretestību; viņu pēdējais ķeizars 1234. g. krīt kaujā

un uzvarētāji sadala viņa valsti savā starpā, sākdami tūliņ plēsties savā

starpā dēļ gūtā laupījuma.

Ziemeļ-Ķīnas iekarošanai ir milzīga nozīme visā turpmākajā mongoļu

vēsturē: ķīniešu kultūra ir pirmā, ar kuru tie nāk ilgākā sakarā, un Ķīnas
valsts iestādes v isumā noder par paraugu milzīgās impērijas iestādēm. Ķīna,

šī senā tuksnešu barbaru asimilētāja, sāk uzsūkt sevī ari jaunos uzva-

rētājus; jo dziļāk mongoļi iespiežas Ķīnas iekšienē, jo vairāk viņi zaudē

savas nacionālās īpatnības un sāk pārtautoties, līdz beidzot mongoļu impēri-

jas sadalīšanās divās daļās, Ķīnā un rietumu zemēs, vairs nav novēršama.

Pēc Ziemeļ-Ķīnas iekarošanas Ugedeja rīcībā rodas jauni lieli spēki,

kurus tas tagad sūta uz rietumiem. ī235. g. milzīgas mongoļu masas Batija

vadībā sāk virzīties caur Ķirgīzijas stepēm uz Eiropas pusi. Viņas sagrauj

Kamas bulgāru valsti un ielaužas Krievijā. Pirmā krīt Rjazaņa; 1233. g.

mongoļi iesturmē Vedimiru; visur aiz viņiem paliek nodedzinātas pilsē-

tas un līķu kaudzes; visus, kas nepagūst paslēpties mežos, mongoļi (krievi

viņus dēvē par tatāriem) nogalina vai aizved verdzībā. 1240. g. mongoļu

kara mašinas sadragā Ķijevas mūjus un vecā Krievijas lielkņazu rezidence

mirkst viņas iedzīvotāju asinīs. — Caur Galiciju viena mongoļu armija ie-

laužas Polijā, izdedzina viņu no viena gala līdz otram, noposta Krakovu un

dodas uz Silēziju, kur pie Lignicas viņu veltīgi mēģina aizturēt apvienotie

poļu-vācu kaya pulki. Zaudējumi, kurus mongoļi cieš šai kaujā pret dzelzī

kaltajiem rietumu bruņiniekiem ir tik lieli, ka vadoņi nolemj paši uz savu

roku neiet tāļāk rietumu virzienā, bet dodas uz Ungāriju, kur iebrucis pats

Batijs ar otru armiju. Kādu laiku liekas, ka mongoļi apmetīsies Ungārijas

stepēs uz pastāvīgu dzīvi un Tisas puštas tāpat kā agrākos gadu simteņos

paliks par laupītāju ordu perēkli, no kura draudēs briesmas pašām attā-

lākajām Rietum-Eiropas zemēm. — Acīmredzot, sākumā tāds ir arī bijis

Batija nolūks, jo viņa mongoļi cenšas izdeldēt Vidus-Donavas līdzenumā

visus iedzīvotājus, lai atbrīvotu sev šo stepju zemi. — Ungārus glābj no

bojā iešanas Ugedeja nāve: vēsts par to piespiež Batiju doties 1242. g. at-
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paka] uz Dienvid-Krievijas stepēm, no kurām ērtāki sazināties ar dzimteni

un zināt, kā turpmāk nokārtosies viņas likteņi.

Neticami lieli šai laikā ir mongoļu militārās enerģijas avoti: Batijam
dedzinot Eiropu, citas mongoļu armijas tai pašā laikā dodas uz Maz-Āzijas

un Mezopotāmijas pusi. — Vēl citi kara pulki sāk lauzties iekšā Dienvid-

Ķīnā, kuras ķeizari tikko palīdzējuši mongoļiem iznīcināt Ziemeļ-Ķīnas im-

pēriju. Soli pa solim mongoļi dzen ķīniešu armijas uz dienvidiem, kuras
izmisušas mēģina apturēt ziemeļu barbāru uzbrukumu. — Ugedeja nāve arī

te uz laiku aptur mongoļu iekarojumus.
Pēc īsas cīņas ar citiem pretendentiem lielā chāna tronī 1246. g. kāpj

Ugedeja dēls Kujuks, ko saeima (kurultajs) svinīgi atzīst par mongoļu

valdinieku (Kurultajā ieradušies arī pāvesta sūtņi, lūgdami mongoļus ne-

postīt kristīgo zemes. Misijai protams, nav panākumu, bet vietām uz laiku

tomēr starp mongoļiem un kristīgiem nodibinās zināma saprašanās, picin.

Sirijā, kur musulmaņi ir viņu kopējie ienaidnieki. Pāvests un Ludvigs IX.

šai laikā sapņo par mongoļu pāriešanu kristīgā ticībā, kas dotu iespēju vest

Stepē pēc kaujas.

( Vasņecova glezna.)

sekmīgi galā lielo cīņu pret musulmaņu pasauli, šīm cerībām, kā mēs re-

dzējām, nebija lemts piepildīties).

Kujuks vērš skatus uz austrumiem un sāk iekarot Koreju, lai tā kļūtu

mongoļiem par tiltu uz Japānu. Viņš mirst jau pēc 2 g., un mongoļu impē-

rijai atkal veselus trijus gadus nav valdinieku. Beidzot augstmaņi ievēl

par lielo chānu Temučina dēla dēlu Mangu. (Augstmaņu sapulcēšanās no

visām milzīgās impērijas malām uz kurultaju velkas gadiem ilgi; tas vien

jau liecina par viņas territorijas apmēriem, bet reizē rāda, ka valsts apmēri

jau ir kļuvuši pārāk lieli, ka viņaš iziršana vairākās sīkākās daļās ir vairs

tikai laika jautājums.
Pirmo soli uz valsts sadalīšanas ceļa sper jaunais mongoļu valdinieks,

ieceldams savu brāli Kublaju par vicekēniņu «zemēs, kas no tuksneša uz.

dienvidiem", t. i. uzticēdams viņam Ķīnas pārvaldīšanu.
Arī Mangu laikā mongoļu impērijas robežas vēl turpina plesties pla-

šumā. 1252. g. mongoļu pulki izsiro Tibetu. Hulagū vadībā uz dienvid i ie-

tumiem dodas milzīga armija, kas caur Persiju ielaužas Mezopotāmijā un
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izlaupa Siriju. 1258. g. mongoļu rokas krīt musulmaņu pavesta rezidence

Bagdada.

Pa to laiku Ķīnā atkal atjaunojas karš ar Sungu impēriju, un lielais

cliāns mobilizē cīņai visus brīvos spēkus, lai sfitļtu tos brālim Kublajam

palīgā. Kubla js. nostiprinās Sungu impērijas rietumos, to nogriezdams no

Tibetas un iejem Sečvanu un Junnavu, aizlauzdamies līdz pašai Ton-ķīnai.

— Lielā chāna nāve uz laiku atkal pārtrauc Dienvid-Ķīnas iekarošanu

1259. g. izpaužas vēsts, ka Mangu-chāns ir miris, un mongoļu augstmaņi atkal

pošas no visām tā laika pasaules malām ceļā uz Mongolijas stepēm, lai vē-

lētu impērijai jaunu valdinieku.

Par lielchānu 1260. g. ievēl Kublaju, kas vaļdīdams Ķīnu, jau pakļu-

\is zem ķīniešu kultūras iespaida. Līdz ar to impērijas smagumcentrs pār-

vietojas uz austrumiem. Tiesa, Kublaju vārda pēc joprojām atzīst par

savu kungu arī rietumu mongoļu chāni, bet faktiski viņš valda tikai pār

austrumu stepēm un iekaroto Ķīnas daļu. Irānā un Sirijas un Maz-Āzijas

zemēs nostiprinās viņa brālis Hulagū; Kipčakā — Ķirgīzijā un Dienvid-Kne-

vijas stepēs — valda Batija pēcnācēji. Arī Turkestanā jau paspējušas no-

dibināties sīkas mongoļu dinastijas.

Austrumu impērijā, galvenajā mongoļu valstī, uzvar ķīniešu kultūra;

austrumu mongoļu enerģijas paliekas izsīkst, iekarojot Dienvid-Ķīnu un

velti pūloties iebrukt Japānā.

Plašākas kara operācijas pret Sungu ķeizariem atjaunojas tikai 1267. g.,

bet Dienvid-Ķīna vēl cīnās par savu brīvību veselus 12 gadus. Kublajam

cīnoties ar Sungiem. pašā Mongolijā sākas nemieri, kurus vada troņa pre-

tendenti no Čingis-chāna ģints. — Kublaja kara vadoņi noslīcina mongoļu
nacionālo revolūciju asinīs un sagrauj veco lielchānu rezidenci Karako-

rumu. Pats Kublajs jau ir agrāk izvēlējies par savu galvas pilsētu Peķinu:

viņā pulcina ap sevi ķīniešus, kas nobīda valstī sānis lielchāna tautas brā-

ļus. No Čingis-chāna cilts ir izveidojusies jauna Ķīnas ķeizaru dinastija,

kuyas dibinātājs Kublajs atkal apvieno vienā valstī Ķīnas ziemeļus ar Ķīnas

dienvidiem.

Miljoniem cilvēku ir krituši par upuri mongoļu karagājieniem un ve-

cajam nomadu naidam pret zemkopju tautām. Neskaitāms ir to pilsētu

skaits, kuras šie mežonīgie stepju kara vīri sagrāvuši drupās, un kuras pēc

tam vairs nav spējušas atjaunoties, vai mazākais nav varējušas atgūt agrā-

kos ziedu laikus. Pat «melnās nāves" epidēmija nav varējusi Āzijas un

Eiropas tautām tikdaudz posta nodarīt, kā mongoļi, kaut gan viena un tā

pati zeme ir bijusi Čingis-chāna un „melnās nāves" dzimtene.

Un tomēr, šiem Āzijas augstienes nomadu sirojumiem, kas bijuši tā

laika kultūrtautām vēl briesmīgāki nekā mēris, ir bijusi arī sava pozitīva

loma, cik savādi tas arī neizklausās: rietumu un austrumu kultūrtautas

uz īsu laiku dabūja iespēju stāties ciešākos sakaros, un pa milzīgajiem

tirdzniecības ceļiem, kas gāja cauri tuksnešiem un stepēm, gāja uz rietu-

miem un rītiem tirgotāju karavānes. Pie lielchānu galma Karakorumā sa-

stapās visu Eirāzijas tautu un reliģiju locekļi, — ķīniešu amatnieki, pāvesta

sūtņi, budistu misionāri, krievu vergi, arābu mullas un žīdu ārsti. Šie da-

žādo kultūru pārstāvji gluži dabīgi iespaidoja viens otru, un nesa gūtos

iespaidus sev līdz uz dzimteni, tos padarīdami par savas tautas īpašumu.

Rietum-Āzijā uz laiku nostiprinās Hulagū, izveidodams plašu valsti ar

Persiju kā centru, bet nespēj tikt galā ar Ēģiptes musulmaņiem, kas niknos

karos nosargā Siriju. Šo t. s. Uchānu valsti spaida no ziemeļiem un rītiem

citas mongoļu dibinātās valstis, Kipčaka un Džagataja. Ilchānu valsts šais
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cīņās ātri pagurst un viņas atliekas likvidē XV. g. s. sākumā turkmēņi. —

Turkestanā nodibinās jau minētā Džagatacas valsts, no kuras leimaņu pulka
ir cēlies lielais Timurs jeb Tamerlans (Timurlenks, «klibais Timurs"). Samērā

ilgs ir Kipčakas valsts mūžs. Viņas robežas savā laikā aptvērušas visu

Austrumū-Eiropas stepju joslu un Kirgīziju; par Kipčakas vasaļiem paliek
arī krievu kņazi; cīnīdamies gan pret krieviem, poliem, bizantiešiem un

leišiem, Kipčakas mongoļi jeb tatāri pagūst ilgāki uzglabāt sentēvu karo-

tāju garu. — 1254. g. viņi no jauna ielaužas Polijā un Ungārijā, bet nespēj
te nostiprināties. (Daži tatāru pulki XIII. g. s. otrajā pusē izsiro arī Dien-

vid-Lietavu). Krievija joprojām paliek Kipčakas apakšniece un atrodas

viņas atkarībā vairāk kā divus gadu simteņus, pamazām zaudēdama savu

eiropisko seju un nokļūdama nevien zem tatāru politiskā, bet arī garīgā

iespaida.

Kipčakas valsts kultūrālais centrs atrodas Krimā, kuras pilsētas uztur

ciešus sakarus ar Bizantiju un Itālijas pilsētām. Politiskais centrs turpre-
tim atrodas Lejas-Volgas stepēs, kur celta arī chānu rezidence — „zelta

orda" (Carevas apkaimē).

Kipčakas valsts sabrukums sākas XV. g. s. otrajā pusē; vispirms at-

dalās Krimas (1420. g.), tad Kazaņas valsts (1438. g.); pēc tam dibina savu

valsti nogāji, ar Astrachānu kā galvas pilsētu. «Zelta ordu" noposta Maska-

vijas cara Jāņa 111. kara pulki. Viņa dēla dēls Jānis IV. Briesmīgais iekaro

Kazaņas un Astracbānas valstis. Krimas valsti, kas drīz pēc viņas dibinā-

šanas palikusi par turku impērijas vasaļvalsti (1475. g.) noturas visilgāk,

palikdama par īstu laupītāju perēkli, kura iemītnieki pārtiek vai vienīgi no

sirojumiem tuvējos Polijas un Maskavijas novados (sevišķi ienesīga Krimas

tatāru profesija ir cilvēku laupīšana t. i. vergu tirdzniecība). Šo laupītāju

ligzdu likvidē Krievija, 1793. g. pievienodama Krimu saviem piederumiem.

Timurs.

Pēc mongoļu lielvalsts sabrukuma vēl ilgi turpinās sīkie kari un sa-

dursmes ar kaimiņiem, kaut gan lielo iekarojumu laikmets jau ir izbeidzies.

Austrumu mongoļi pakļūst zem ķīniešu kultūras iespaida un zaudē savu

kareivisko brutālo enerģiju. Rietumu ciltis, arī atrazdamās sakaros ar

kultūrtautām, izrāda viņu iespaidiem lielāku pretsparu, bet arī neprogresē,

palikdamas it kā zināmā sastinguma stadijā; pēc lielā spēku izšķieduma
ir nācis atpūtas periods. — Nav arī vadoņu ar tālredzīgu skatu, kas vestu

nomadu ciltis preti jauniem iekarojumiem. — Indijas vārti kopš Čingis-

chāna laikiem ir mongoļu rokās, bet nav rokas, kas rādītu viņa tautiešiem

lielā karotāja nosprausto ceļu uz Pendžabas līdzenumu.

Tad nāk Čingis-chāna cienīgs mantinieks, apvieno dalu no vecās impē-

rijas, un — mežonīgo stepju jātnieku armijas brāžas uz dienvidiem, grau-

damas drupās ķēniņu pilsētas un naktīs likdamas degošu ciemu atspīdumam

sārtot padebešus.

Šis Čingis-chāna slavas mantinieks ir Timurs, viens no daudziem sīka-

jiem Džagatajas (abu Turkestanu toreizējais kopējais nosaukums) valdi-

niekiem. — Austrumu mongoļus jau ir sācis saindēt budisms, paralizēdams

viņu cīņas sparu; arī pati Mongolija, kas raidījusi svešumā tik lielas ka-

rotāju un ēmigrantu masas, ir palikusi gandrīz tukša no ļaudīm; viņas

loma ir izspēlēta. — Turpretim Džagatajas nomadi, atrazdamies tāļāk nostu
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no kulturālāko tautu robežām un rādīdamies nebeidzamos iekšējos karos,

ii pilni tā paša mežonīgā senču kaujas gara un atkal var kļūt liela vadoņa

rokās par visu dragājošu ieroci.

Timura dzimtene ir Ķešas pilsētiņa Bucharā, netāļ no Samarkandas.

šai pilsēta, kur valdījis Timura vectēvs, tomēr nav lemts tapt par Timura

iekarojumu atbalsta punktu: viņš sarauj ar dzimteni visas saites, palik-

dams par klejojošu kareivi, kura īstās mājas ir nomada telts, kam šodien

jāslēpjas no vajātājiem kalnu alās, bet rītu jau atkal klausa stipra armija.
— Bezjūtīgs pret svešu cilvēku ciešanām un reizē pilns tās" asiņu radniecī-

bas balss, kas liek sērot par mirušiem tuviniekiem, — indiferents ticības

lietās, bet liels zinātnieku draugs, kara vadonis, kas gatavs noslīcināt visu

zemi asinsplūdos, un pilsētu ārdītājs un pilsētu cēlājs, — tāds ir šis pēdē-

Timurs uz troņa.

(Indiešu miniatūra Berlīnes etnografiskajā muzejā.)

jais no lielo iekarotāju

ģints, ko radījuši Āzi jas

stepju klajumi un rūdījis

viņas tuksnešu vējš.

Izmantodams Džagata-

jas valsts iekšējās jukas.

Timurs nostājas viņas tro-

ņa tīkotāja Kašgaras kņa-

za Tugluk - Timura pusē

palīdz tam iekarot vairā-

kas provinces Hietum-Tur-

kestanā un par šo pakal-

pojumu lūdz sc\ Ka:
,is

valsti, kur patlaban valda

Timura tēvocis. Tūliņ pēc

tam Timurs sabiedrojas ar

citu troņa pretendentu, ce-

rēdams no tā izkaulēt vēl

vairāk. — Kara dēkās un

nemitīgi svārstoties cīņu

laimei paiet vairāki Ti-

mura mūža gadi; brīžiem

viņš ir visu sveikts uzva-

rētājs, brīžiem sakauts kaj-a vadonis un pat gūsteknis. — Beidzot 1369. g.

Timuram izdodas sajemt gūstā savu galveno sāncensi un kādreizējo sa-

biedroto, emīru Huseinu. Viņš to liek nogalināt un augstmaņu sapulce

proklāmē Timuru par Rietum-Turkestanas valdinieku.

Sākas cīņas ar sīkajiem chāniem, no kuriem daži negrib atzīt Timuru

par savu lēņu kungu. Šais cīņās aiziet veseli desmit gadi, un tikai pēc tam

Timurs var sākt savus karagājienus, kas sagāzuši drupās Turkestanas (Tu-

ranas) kaimiņzemju toreizējo augsto pēc Čingis-cbāna postījumiem atkal

atzēlušo kultūru.

Irānā tai laikā eksistē vairākas sīkas valstis, kas viena pēc otras krīt

/(in Timura pulku triecieniem. Tad viņš iekaro Armēniju un pakļauj

Mezopotāmiju. lesturmējis Isfahanu, Timurs liek apkaut visus viņas iedzī-

votājus — pāri par 200.000. Atgriezies no kara gaitām Austrum-Turkestanā

atpakaļ Persijā, viņš ir spiests sākt tās iekarošanu no gala, jo padzītie val-

dinieki paspējuši atgriezties jau atpakaļ savās valstīs.
—

Timura alka ie-

karot un izpostīt jaunas un atkal jaunas zemes kļūst par viņa agrāk no-

mākto tautu lielāko nelaimi: lāga nepabeidzis vienas zemes iekarošanu,
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Timurs dodas jaunās kara gaitās; sakautie valdinieki lūko atgūt troņus,

sauc savus pavalstniekus no jauna pie ieročiem, un pār zemi, kas jau tā

diezgan asiņojusi, nāk jauns mongoļu negaiss: Timurs atgriežas un liek

pārvērst tuksnesī veselas provinces. Uzvarētiem viņš lemj šausmīgāko
moku nāvi, cenzdamies salauzt savus pretiniekus ar terrora palīdzību. Viņa
zvēriskā fantāzija nav zinājusi robežu mocību izdomāšanā: Timurs daudzās
zemēs tikai tāpēc liek apkaut tūkstošiem gūstekņu un mierīgu iedzīvotāju,
lai varētu no viņu galvām uzcelt piramīdas, dzīvajos palikušiem par biedi-

nājumu. Citur atkal viņš ceļ milzīgas līķu kaudzes, pa starpām likdams

tajās saistītus un vēl dzīvus gūstekņus. Pēc Delī iejemšanas viņš liek ceļā
uz Samarkandu apkaut 100.000 gūstekņus tikai tāpēc, ka tie nespēj sekot
Timura armijas ātrajam gājienam.

Šai kara gājiena uz Indiju Timurs 1398. g. izposta Indus baseina zemes

un ari te steidz visur celt savas iemīļotās cilvēku galvu piramidas. Tas

Timura kaps.

(Gur-emira mošejā Samarkandā.)

pats liktenis ķer arī Bengāliju, bet Gangas baseina miklais klimats rada

nomadu armijās niknas sērgas, un Timurs atgriežas Samarkandā, ko tas

izraudzījis par savu rezidenci.

Jauns kara gājiens Dienvid-Krievijas stepēs, kurās mongoļi noposta

Astrachanu, zeltaordas galvas pilsētu Sarāju un Tanu,noved Timuru bruņotā
kontliktā ar Vitautu, un tatāri pie Vislas upes sakauj Lietavas armiju, kuras

rindās cīnījušies arī poļu un vācu bruņinieki; Timurs vajā leišus līdz pašai Ki-

jevai, un mongoļi pa otram lāgam nodedzina vecāko Krievijas galvas pilsētu.

Briesmīgi izpostījis Grūziju, Timurs sāk lauzties Maz-Āzijā un izdedzina Siri-

jas provinces. Damaskas vietā paliek kūpoša drupu kaudze. Tas pats liktenis

piemeklē arī Bagdadu, kur Timura jātnieki sakapā gabalos vai iemet dzīvus

liesmās desmitiem tūkstošus iedzīvotāju. — 1402. g. pie Angoras notiek
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grandioza sadursme starp Timura un Bajazeta armijām. Timurs arī šoreiz

gūst uzvaru un starp gūstekņiem ir arī pats Bajazets.
Timura jātnieku pulki izsiro visu Maz-Āziju, līdz Bosporam un Helles-

pontam. Ēģiptes sultāns izglābjas no Bajazeta likteņa, atzīdams Timuru

par savu lēņu kungu.
Tādā kārtā Timuram ir izdevies apvienot gandrīz visas bij. mongoļu

impērijas rietumu zemes — Turkestanu, Persiju, lielāko daļu Rietum-Azijas,
tautas brāļus, kas klejo Dienvid-Krievijas stepēs, un piedevām vēl izlaupīt

Indiju. Acīmredzot viņš ir cerējis atjaunot Čingis-chāna impēriju viņas

agrākajās robežās, jo 1404. g. pasludina vasaļu sapulcē Samarkandā, ka viņa

mūža darbs būšot galā tikai pēc Ķīnas iekarošanas. 1405. g. viņš dodas uz

austrumiem 200,000 vīru lielas armijas priekšgalā, bet mirst ceļā 70 g.

vecumā, un Timura kara pulki griežas atpakaļ.

Ko nav spējis vest galā Čingis-chāns un viņa priekšteči, to pabeidz

Timurs, iznīcinādams veco Turanas un Rietum-Āzijas zemju kultūru, kur

daudzas pilsētas pēc tam vairs nav aizsniegušas agrākos ziedu laikus un

iedzīvotāju skaitu, un nekad vairs nav atjaunotas apūdeņošanas ierīces, kas

tagadējo smilšu tuksnešu vai purvu vietā reiz lika zaļot trekniem tīrumiem.

Timura impērija ir turējusies tikai uz viņa pleciem, bet arī tiem šī

nasta šķiet brīžiem bijusi par smagu: mēs redzam viņu pastāvīgi steidza-

mies no vienas valsts malas uz otru, lai apspiestu chroniskos nemierus un

vasaļu dumpjus, un uzvarēto tautu mēģinājumus atgūt brīvību. —
Taisnību

sakot, grūti runāt par valsti šī vārda parastajā nozīmē: viņai nav bijis

nacionāls, bet tīri militāras dabas raksturs. Karā te neiet zināmu apgabalu

kontingenti, bet algotņu vai ar varu mobilizētu karavīru armija, kuru savu-

kārt ir savākuši pa daļām atsevišķi Timuram pakļauti kara vadoņi. Ti-

mura kara gājienus pareizāki būtu dēvēt par laupīšanas gājieniem, par

bandītu pasākumu en gros, kurā Timuram piederēja virsvadoņa gods. Viņa

armiju kara vīrus algoja to vadoņi, nevis pats Timurs, un algoja ar daļu

no laupījuma vai nodokļiem, ko izdevās izspiest no iekarotām zemēm.

Tādā kārtā Timura milzīgo armiju varēja uzturēt vienīgi karā (tāpat kā

Vallenšteina algotņu pulkus, kuru kareivjus arī nesavāca tieši pats sla-

venais kondotjērs, bet viņa pilnvarotie pulkveži), un iestājoties mieram,

Timuram būtu nācies tūliņ arī izlaist no rokām šo briesmīgo ieroci, kas

viņa vadīts bija sadragājis 35 kara gājienos tik daudzas valstis. — Timuru

dzina no viena kara otrā nevien viņa karošanas un postīšanas alka, bet

arī tas, ka viņš vienkārši bija spiests to darīt: viņam vajadzēja dot

armijai darbu, lai kara vīriem rastos laupījums, tie būtu paklausīgi un

Timurs varētu līdz mūža galam noturēties savas milzīgās impērijas tronī.

Viņa pretnieki pa lielākai daļai bija nacionāli valdinieki, tā tad ar stiprāku

pamatu zem kājām, bet nevienam no tiem nebija pietiekoši daudz bruņotu

spēku, lai spētu apturēt milzīgo Timura armiju uzbrukumu.

Pēc Timura nāves viņa impērija tūliņ sāk sabrukt. Sākas cīņa troņa

dēļ starp Āzijas iekarotāja dēliem un dēlu dēliem. — „Zelta Orda", Ēģipte,

Turcija, Armēnija un Mezopotāmija, to izmantodamas, nokrata Timuridu

virskundzību. Timura dēlam Šachrucham paliek tikai Rietum-Turkestana,

Irānas augstiene un daži Pendžabas novadi. Viņam nākas vest sīvus karus

ar turkmēņiem, kas ar t. s. „melno aunu" (Kara kojunlu) cilti priekšgalā

nostiprinās Armēnijā un Azerbeidžanā, iekaro Mezopotāmiju un draud at-

jemt Timura dēlam Persiju. „Melno aunu" vadoņa Kara Jusufa nāve at-

svabina Šachruchu no viņa bīstamākā ienaidnieka. Drīz pēc tam sākas

pašā Timura ģintī asiņainas ķildas, un jaunas turkmēņu ordas, šoreiz
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„balto aunu" (Ak kojunlu) cilts vadītas, laužas iekšā Persijā. Šāchrucha

dēla dēls Abu Seids krīt cīņā pret „balto aunu" vadoni Uzun Hasanu, un

Irānas augstiene nāk turkmēņu varā. Turkestanā jukas turpinās līdz

1500. g., kad te nostiprinās nobeki (no viņiem cēlušās bij. Chivas un Bu-

charas valdinieku dinastijas). Timura ģints varā vēl paliek tikai Fergana,

bet arī no turienes viņus drīz padzen uzbeki. Timura ģints atvase Babars,

pilns sentēva kaujas spara, dodas no Ferganas projām un iekaro Indiju.
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XXX. Ķīna.

XIII. g. s. pār Ķīnu nāk lielākais negaiss, kādu tā piedzīvojusi savā

dgajā vēsturē: zemē iebrūk mongoli, vispirms iekaro Ziemeļ-Ķīna, un pēc

ilga, asiņaina kara stepju barbaru varu krīt arī Sungu (Dienvid-Ķīnas)

impērija; viņas pēdējais ķeizars, 8 gadus vecs puisēns, meklē patvērumu

no mongoļiem vientulīgā jūras salā un, arī te ielenkts no vajātājiem, metas

dzelmē līdz ar saviem ministriem un galminiekiem (1279. g.). Sungu ķei-

zaru rezidence sadeg liesmās un par mongoļu apvienotās Ķīnas galvas

pilsētu paliek Peķina (Chanbalika, t. i. Mana pilsēta), kas ātri sasniedz

jaunus ziedu laikus, un. valdot pirmajiem mongoļu dinastijas ķeizariem,

uz laiku paliek par centru, kur sastopas visu Vecās pasaules kultūrtautu

pārstāvji: mongoļu valšķu chani sakuma, vismaz nomināli, atzīst Pekinas

jaunos valdiniekus par saviem galvām, un tādā kārtā Kublaja un tā tuvāko

pēcteču impērijas iespaidu sfaira aptver visas zemes no Donavas grīvas
līdz Klusajam okeānam, un no Sibīrijas mūža mežiem līdz Birmai un Si-

rijai. Starp mongoļu Ķīnu un Rietum-Eiropas valstīm sākas diplomātiski

sakari, un Peķinā ierodas pāvesta un Ludviga Svētā sūtņi, lai apspriestos

par kopējām kara operācijām pret Ēģiptes mamelukiem, kas reizē ir kri-

stīgo un mongoļu ienaidnieki. Plāno Karpini, Ruisbrocks v. c. informē

savus tautiešus par gūtajiem iespaidiem, un pa sūtņu pēdām dodas uz

austrumiem tirgotāji un avantūristi. Ģenujieši no saviem atbalsta punktiem
Melnās jūras baseinā sāk rēgulāri izrīkot preču karavānes, kas cauri stepju

joslai un Centrāl-Āzijas tuksnešiem iet uz Ķīnu un ved uz Eiropu tāļo

austrumu ražojumus, pirmā vietā — zīda audumus. Ar ģenujiešiem mē-

ģina sacensties viņu vecie konkurrenti venēcieši, kas lūko aizsniegt Ķīnu

caur Rietum-Aziju, bieži izvēlēdamies par izejpunktu Trapezundas grieķu

impērijas. Ar itaļ'em sekmīgi konkurrē arābi, un Ķīnas ražojumi ar to

starpniecību nonāk Austrum-Āfrikas tirgos un līdz Marokai; paši ķīnieši

atkal izvēlas jūru par satiksmes ceļu ar attālākajām zemēm, un viņu kuģi

aizsniedz savos braucienos Persijas līci un Sarkano jūru. Ķīniešu kuģ-

niecība mongoļu virskundzības laikā sasniedz vēl nebijušu uzplaukumu;

attīstās pasažieru satiksme, un Ķīnas ostās iebrauc un izbrauc kuģi, kas

katrs spēj uzjemt vairākus simtus pasažieru. Ķīniešu inženieri, astronomi un

ārsti rod darbu un maizi Persijā un Mezopotāmijā; peršu tirgotāji un Ei-

ropas dēkaiņi sastopas Ķīnas lielpilsētās, kurp dodas arī daudzi franču,

čechu, ungāru un itāļu amatnieki un mākslinieki. Peķina ir tā laika pa-

saules centrs, gandrīz tas pats, kas XIX. g. s. Eiropai Parīze. Ķeizara

Kublaja galma zeltkalis ir parīzietis; vācu meistari gatavo viņa armijai

aplenkuma mašīnas, un Peķinas observatorijās kopā ar ķīniešiem darbojas

peršu un arābu zinātnieki. — No Ķīnas Eiropa ir aizjēmusies pulvera gata-
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vošanas un lietāŠanas mākslu, kā rādās, ar arābu starpniecību (jau agrākos

gadsimtos ķīnieši ir baidījuši kalnu mežoņus, mezdami tiem virsū ar pulveri

pildītus un aizdedzinātus bambuka stiebrus, un mongoļu chronisti, aprakstī-

dami Ķīnas pilsētu aplenkšanu, stāsta, ka to aizstāvji esot lictājuši cīņai

„šķēpus, kas spļauj uguni"). Arī drukāšanas māksla bijusi ķīniešiem pa-

Hudachajs,

(Mingu dinastijas dibinātājakara vadonis.)

zīstama piecus gadsimtus agrāk nekā eiropiešiem. — Eiropa savukārt mē-

ģina dot Ķīnai kā zināmu pretvērtību katoļu ticību: jau XIII. g. s. beigās

Ķīnā ierodas pirmais katoļu misionārs un par spīti visām nestoriaņu intri-

gām, gūst tik spīdošas sekmes, ka jau 1307. g. Peķinā nodibina archibīska-

piju un 40 g. vēlāk te uzturās pat pāvesta legāts; ap to pašu laiku Ķīna
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sāk iespiesties ari islāms, jo mongoļu valdinieki ir toleranti pret visām reli-

ģijām. Tā laika eiropieši, kas pašu acīm redzējuši mongoļu valdītās Ķīnas
varenību, spilgtos vilcienos tēlo Ķīnas apstākļus un viņas materiālo uz-

plaukumu. Friaules mūks Pordenone stāsta par milzu pilsētām, kuras ar

iedzīvotāju ņudzoņu un daudzajām izpriecas vietām atgādina mūslaiku

Eiropas lielpilsētas. Ceļotājs Ibn Patuta tēlo savus novērojumus par Ķīnas
saimniecisko dzīvi: viņš stāsta par lielām fabrikām, kuras ražo porcellāna
traukus un paijiņas (no tām vēl XX. g. s. sākumā ir eksistējusi viena, kas

dibināta pirms 900 g.); viņš brīnēdamies stāsta, ka ķinieši lietājot māju

apkurināšanai akmeņus, t. i. akmeņogles, un dabūjot no apakšzemes ārā

„degošu ūdeni", t. i. naftu. Viņš stāsta, ka esot prieks ceļot pa šo zemi,

kuras lauki tiekot kopti labāki nekā jebkur citur pasaulē un uz kuras

ceļiem valdot absolūta drošība (valdības ierēdņi ik vakarus pārbaudījuši

ceļinieku atpūtai celtās viesnīcas). Kopa ar Marko Polo viņš cildina ķiniešu
komersantu lielo godīgumu veikala lietās: svešinieki mēguši nodot tirgo-

tājiem vai viesnīcniekiem uzglabāšanā savu naudu un vienmēr to sajēmuši
neaizskartu atpakaļ". — Kantonā Ibn-Batuta redzējis pie kāda dievnama

ierīkotu patversmi sirmgalvjiem, atraitnēm un bāriņiem; turpat bijis ierī-

kots ari nams priekš akliem un kropļiem. Abi ceļotāji apgalvo, ka paši

nabagākie ķinieši staigājuši tērpti zīdā, un turpat piebilst, ka ir augsti,
ir zemi ķīnieši esot diezgan netīrīgi ļaudis. — Arābu ceļotājs atzīmē starp

citu arī to interesanto faktu, ka speciāli valdības algoti mākslinieki izgata-

vojuši visu Ķīnā iebraukušo īsvešinieku portrejas, lai vēlāk pēc tām varētu

viņus ātri sameklēt, ja rastos aizdomas, ka tie ieradušies ļaunā nolūkā.

Šīm portrejām pievienoti arī svešinieku pirkstu nospiedumi, kas nāk pie

Eiropas valšķu kommūnālpolicijas modē tikai XIX. g. s.

Mongoļu dinastijas laika materiālais uzplaukums iet roku rokā ar

garīgo; literātūrā viens pēc otra rodas jauni darbi; sevišķi uzplaukst drāma

un romānu rakstniecība, pie tam tautas, nevis arehaiskajā zinātnieku valodā.

Sevišķi populārs paliek teātris. Tomēr visi tā laika rakstnieku darbi

acīmredzot gājuši caur cenzūru, jo viņu saturs pilns lielākās lojālitātets

un ieturēts konfūciānisma garā, kas uzskata paklausību valdībai par aug-

stāko tikumu.

šis ziedu laiks ilgst tikai dažas paaudzes. Ķīnas uzvarētājus mongoļus

piemeklē barbaru liktenis; kļuvuši par vecas kultūrtautas valdiniekiem, tie

drīz saļimst nespēkā, saindēti no šīs kultūras kā nāvējošas indes. Viens

pēc otra kāpj Peķinas tronī izdzimstošas dinastijas pārstāvji, kas ļauj sa-

viem favorītiem izsūkt zemi un beidzot padara visu tautu par dinastijas

ienaidniekiem. Slepenās savienības, kuyu Ķīuā nekad nav trūcis, organizē

vienu dumpi pēc otra; sākas ķīniešu nacionālā revolūcija, no kuras vado-

ņiem vienam ir lemts 1368. g. gāzt pēdējo mongoļu ķeizaru no troņa un

dibināt jaunu, nacionālu dinastiju, kas piejem Mingu nosaukumu. —
Pēdē-

jais mongoļu dinastijas ķeizars ir spiests bēgt uz Mongolijas stepēm pa

to pašu ceļu, pa kuru ir nākuši kā iekarotāji viņa kareiviskie senči.

Ķīna tagad atkal pieder pašiem ķīniešiem, un viņā augsti uzsitas šovi-

nisma vilnis. Mongoļu valdinieki ir bijuši labvēlīgi ārzemniekiem un

tāpēc dabīgi, ka sabiedrības lielākā daļa tagad nostājas pret plašu satiksmi

ar ārzemēm; sakari ar tām kļūst vēl šaurāki tāpēc, ka Mingiem izdodas

nostiprināt savu varu tikai pēc sīvas cīņas un valstī, kas sākumā sašaurinās

arī apmēros, valda nedrošība, atbaidīdama ārzemju tirgotājus; sakari ar

ārzemēm uz laiku apsīkst gandrīz pavisam un Ķīna atkal noslēdzas sei i
kā milzīgs gliemezis.
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Un tomēr zem šī gliemežu vāku bruņām joprojām zeļ un plaukst augsta
kultūra. Tiesa, ar krasu nacionālu nokrāsu un pilna lepnas pašapziņas,

samērā tomēr dziļa un varena. Māksla zeļ joprojām un Mingu laikj
mākslinieki ir veidojuši no bronzas un nefrita apbrīnojamus meistardarbus;

Dzejas dievs Vuchangs un dzejnieks.

(Ķīniešu glezna.)

krāšņi uzplaukst keramika, kuras ražojumos redzama izkopta gaiša un

apbrīnojama technika, sevišķi porcellānā ražojumos. Ze| skulptūra (par t&s

augsto pakāpi liecina piem. slavenā cilvēku un zvēru figūru alleja, kas

ved uz Mingu dinastijas kapenēm Peķinas tuvumā).
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Tomēr mākslas uzplaukumā vairāk jem virsroku kvalitāte nevis kvan-
titāte. Stila un formas ziņā neredz neko jaunu, tikai veco paraugu kopē-
šanu un atkārtošanos. Arī glezniecības uzplaukumā mēs redzam tikai seko-

šanu veciem, sen par labu atzītiem paraugiem.

Tāpat kā tēlojošās mākslas, arī lirikā neredz jaunu vērtību meklē-

jumus, bet gan zināmu radīšanas apsīkumu. Neko jaunu šis laikmets nav

devis arī zinātnē, izj mot veco darbu sakopojumus, t. s. enciklopēdijas, no

kurām pati milzīgākā, sastādīta XV. g. s. sākumā, aptver pavisam 25,000

Klasiķu galerija Peķinā.

sējumus, pie viņas sastādīšanas ilgu laiku strādājuši vairāk kā 2000

zinātnieku.

Sakari starp Ķīnu un rietumu zemēm šai laikā ir izbeigušies; tāpat

arī Eiropai ir tikai neskaidra nojauta par tāļo zīda zemi, ar kuru priekš

pāris gadsimtiem viņas tirgotāji taisījuši labus veikalus. Tomēr eiropiešu
atcerē nav izgaisuši stāsti par austrumu zemju, Katajas (Ķīnas) un Cipangu

(Japānas) pasakainajām bagātībām. Nostāsti par tām mulsina avantūristu

un sapņotāju prātus, un arī pats Kolumbs ir devies pāri Atlantijas okeānam,

cerēdams aizsniegt Marko Polo aprakstītās brīnumu zemes, un nezinādams,







Ķeizars Akbars dodas medībās.

(Veca indiešu miniatūra)
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ka tās šķir no Eiropas nevien Atlantika ūdeņi, bet ari jauna, viņa laika

eiropiešiem nezināma pasaules daļa un milzīgais Klusais okeāns. (Amerikas
atradējs ir aizgājis kapā, būdams pārliecināts, ka viņam laimējies aiz-

sniegt Austrum-Azijus piekrasti, nevis uziet jaunu pasauli. Patiesību

noskārst tikai viņa jaunākie kollēgas, bet okeānu kuģniecība uzplaukst
tik straujā tempā, kad 22 gadus pēc Amerikas atrašanas Ķīnu jau aiz-

sniedz pirmais portugāļu kuģis, dodamies turpu apkārt Āfrikai.)

Mingu dinastijai ir lemts valdīt Ķīnā nepilnus 300 gadus un līdz ar

\iņas krišanu krīt uz laiku arī lepnās noslēgšanās mūris, ko uzcēlis ap šo

«zīda un tējas zemi" viņas atbrīvotāju šovinisms. Mingu ķeizaru cilts deģe-

nerējas, valsts aparātu saēd korrupcija; provincēs ceļas dumpji, un jauni
barbaru pulki laužas iekša Ķīnas robežās. Tie ir mandžūri, tunguzu cilts,

kuras varā 1644. g. krīt Peķinā; pēdējais Mings, palicis bez kara vīriem,
kurus saduinpojuši godkārīgi un mandžūru uzpirkti ģenerāļi, izmisumi

nogalina savus bērnus un nonāvējas arī pats. — Pār Ķīnu sāk valdīt jau-

na, barbaru-mandžūru dinastija, kas, tāpat ka mongoļu ķeizari, drīz kmize-

jas, ir draudzīga ārzemniekiem; atkal sāk atjaunoties vecās tirdzniecības

saites ar Eiropu; Ķīnas ostās redz portugāļu, hollandiešū un angļu kuģu

zēģeles. Ķīnā sāk rosīgi darboties jezuitu misionāri, no kuriem pijAmus
ierodas jau 1581. g. // S\

Veiklie Loiolas mācekļi gūst sevišķi lielus panākumus otra mandžūru

dinastijas ķeizara Kangi laikā. Būdami labi pazīstami ar visām tā laika

Eiropas zinātnes disciplīnām un redzēdami, cik augsti ķinieši un viņu ķeizari
vērtē praktiskās zinātnes, jezuiti mēģina tiem piekļūt no šis puses un

pirms Kristus mācības sludināšanas sagatavot sev drošus ķīniešu uzticība*.]

pamatus. Ķeizars Kangi ir liels zinātnes cienītājs un jezuiti paliek par viņa

uzticības vīriem, māca viņu rīkoties matemātiskiem instrumentiem un pat

ved viņa uzdevumā sarunas par miera slēgšanu ar Maska \ iju: jezuits ir

ķeizara protežētās Pekinas observatorijas direktors un inatēmutiķu akadē-

mijas prezidents. Tiem pašiem jezuitieni ķeizars uztic milzu darbu —

visas Ķīnas kartogrāfisko uzjenišanu: jezuiti lej ķeizara armijai lielgaba-

lus un pārzina zinātnisko instrumentu fabriku, ko ķeizars licis ierīkot sava

pilī. Ar kristīgās ticības sludināšanu jezuītiem ir veicies mazāk, bet ari

te viņiem ir izdevies gūt zināmus panākumus, jo jezuiti, palikdami uzticīgi
savai dabai, mēģina piekļūt ķīniešiem ar līkumu, un pagaidām aeuzstājas

pret senču kultu, ķeizara pielūgšanā un taml. lietam, atzīdami tos par maz-

vērtīgiem sīkumiem, kuru dēļ nav vērts izlaist no katoļu baznīcas tikliem

tajos iekļuvušās ķīniešu dvēseles. Jezuitu darbu izjauc fanātiskie domi-

nikāņi un franciskāņi, kas savukārt grib gūt Ķīnā misionāru laurus, un

sāk denuncēt jezuitus pāvestam, aizrādīdami, ka jezuiti atļaujot jaun-

atgrieztiem ķīniešiem joprojām upurēt elkiem. Konflikts nāk zināms ari

pie ķeizara galma, bet senču cienīšana un ķeizara kults Ķīna kopš senlaikiem

tiek uzskatīti par pastāvošās iekārtas balstiem. Sākas represijas: misio-

nārus izraida un jezuitu pūliņi ir vējā.

Pa to laiku turpina uzplaukt tirdzniecības sakari ar ārzemēm, gan

pa sauszemi (ar Krieviju), gan pa jūru, sevišķi ķeizara Kangi dela dēla,

lielākā Mandžu dinastijas valdinieku Kuenlunga laikā (1736—1796). šis

ķeizars paplašina Ķīnas valsts robežas, iekarodams Turkestanu. Ferganu,

Birmu, Nepālu, un iznīcina dumpīgās kalnieSu ciltis Sečvanas provincē.

Viņš atkal sāk protežēt jezuitus, bet tikai kā zinātniekus, nevis misionārus;

viņu architekti ce| itāļu renesanses stilā ķeizaru pilis un jezuitu gleznotāji

gatavo ķeizara un tā tuvinieku portrejas. Šis ķeizars ir bijis ari cītīgs
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dzejotajs, un vecais lapsa Volters, varbūt cerēdams reiz izciemot pa
Pekinu

tāpat kā pa Potsdamu, ir veltījis viņam kādu no saviem dzejas darbiem.

18. g. s., kad pašā Ķīnā Eiropas iespaids vēl nemaz nav manāms,

Rietum-Eiropas sabiedrība sāk jūsmot par Ķīnas mākslu un viņas ražoju-

miem; Eiropas tirgus pārplūdina ķīniešu un viņa mācekļu — japāņu māk-

slas ražojumi uu zem Ķīnas iespaidiem dzimst porcellāna industrija. (Arī

pats sentimentāli-graciozais rokoko stils ir savā ziņā radies zem Ķīnas

iespaidiem un tā tad «galantais gadusimtenis", kad visa labākā sabiedrība

nēsāja bizes, ir daudz ko aizjēmies no tās zemes, kurā Mandžu ķeizari

bija padarījuši bizes nēsāšanu par pavalsnieku lojālitātes pierādījumu.)

Vizināšanās pa upi.

(XV. g. s. ķīniešu glezna, marķīza Kuroda Nagašige kollekcijā, Tokijā.)

Nāk cieņā ķiniešu ornāraents: pat pārliecīgā senthnentālitāte, kas toreiz

dominē glezniecībā un sevišķi lirikā, ir savā ziņā Ķīnas iespaida rezultāta

jo tur tamlīdzīgas Lietas bija augstā cieņā jau kopš gadu simteņiem. Eiropa
sāk interesēties arī par Ķīnas garīgo dzīvi: Leibnics studē ķīniešu filoso-

fiju, un jau minētais Voltērs saraksta drāmu «Ķīnas bārenis".

Viss, par ko tā jūsmo 18. g. s. Eiropa, pētīdama zīda zemes kultūru,

ir galu galā agrāko Ķīnas paaudžu nopelns un veidojums. Pašā Ķīnas garī-

gajā dzīvē valda absolūts sastingums; zinātnieki necenšas radīt ko jaunu,

dzejnieki kopē priekšteču darbus, un kopēšana dominē visās mākslas no-
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zares. Lepni uz savu veco kultūru, ķīnieši dzīvo illūzijās par savas valsts

varenību un tura visas pārējās tautas par barbar;em. Skolās joprojām

māca pasakas, līdzīgas tām, kuras priekš daudziem gadu simteņiem melsis

romiešu ģeogrāfs Pomponijs Mela, stāstīdams saviem tautiešiem brīnišķīgas
lietas par Baltijas jūras baseina zemju iemītniekiem. (Arī Ķīnas ģeogrāfi

apgalvo savos 18. g. s. beigu sacerējumos, ka starp tautām, kas dzīvojot

ārpus viņu impērijas robežām, esot sastopami ļaudis ar 30 pēdu garām kā-

jām, ciltis, kuru piederīgie apauguši citi spalvām, citi zivju zvīņām v. t. t.

Viņi stāsta, ka tāļā pasaules malā dzīvojot cilvēki, kuriem krūtīs esot liels

caurums, un turienes augstmaņus viņu kalpi nēsājot uz kārtīm, kas iz-

bāztas cauri šiem krūšu caurumiem. Kā redzam, ķīniešu ģeogrāfija un

tā tad arī jēdzieni par kaimiņu tautām atgādina slaveno Gulivera ceļojumu

aprakstu.)

XVfII. g. s. Ķīna vēl dzīvo, tic un vēro pasauli caur 12. gadsimta prizmu.

XIX. g. s. pirmajā pusē viņa ir spiesta uzmosties no sapņa par savu iedomāto

varenību; Ķīnu uzmodina to pašu nicināto Eiropas „barbaru" lielgabali, kas

sašauj drupās Ķīnas piekrastes pilsētas tikai tāpēc, ka Ķīnas valdība grib

aizliegt angļu spekulantiem ievest Ķīnā opiju un saindēt ar šo nāvēkli

Peķinas ķeizara pavalstniekus. Sākas Ķīnas atmoda pret pašas gribu: sākas

jauns laikmets Ķīnas vēsturē.
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XXXI. Musulmaņu virskun-

dzības laikmets Indijā.

šis Indijas vēstures otrais posms, viņas ..vidus laiki", aptver vairāk kā

septiņus gadu simteņus (1001—1740): šo laikmetu mēs savukārt varam sa-

dalīt divos posmos, tāpat kā Eiropas vidus laikus: pirmais no tiem (līdz

l>2(>. g.) ir reliģisku un nacionālu cīņu laiks, kurā nemitīgi dun kara trok-

snis, seko vien-- nomadu iebrukums pēc otra, un iekarotāji dibina Indija

lielas valstis, kas pēc īsa uzplaukuma brīža atkal sairst putekļos: otrais

Indijas vidus laiku posms aptver sevī t. s. mogulu (mongoļu) impērijas

ziedu laikus, laikmetu, kad Indijā jau ir zināmā mērā stabilizējusies mu-

sulmaņu virskundzība un spējīgākie mogulu dinastijas ķeizari cenšas izlī-

dzināt vecās nesaskaņas starp indiešiem un musulmaņiem un panākt izlī-

gumu viņu starpā, ķeizars Akbars pat sapņo par jaunas reliģijas dibinā-

šanu, kas radītu kompromisu starp islama uu induismu garīgajām pasaulēm.

Islama pirmie pionieri Indijā ir arābi, kas parādās pie lndus upes

grīvas jau VIII. g. s. sākumā. Paši arābi tomēr nestājas pie Indijas ieka-

rošanas, bet apmierinās ar nostiprināšanos viņas rietumu piekrastē, gar kuru

iet tirdzniecības ceļi uz Ceilonu, Malaju salām un Dienvid-ķ mii. Arābu

kolonisti izplata malaju starpā kultūru un islāmu, kas te izspiež veco Šīvas

kultu; Malaka paliek par galveno atbalsta punktu arābu braucieniem uz

Dienvid-Ķīnu.
īstie islāma un viņa kultūras izplatītāji Indijā ir dažādie turku cilšu

valdinieki, kas (sākot ar Gaznevidiem) mēģina sev pakļaut vispirms Pen-

džabu, tad nostiprinās pašā Indijas sirdī „lndostanā", ap Deli un Agru.

\ed briesmīgus karus pret varonīgajiem radžputiem, pakļauj sev Bengāliju

un tiecas nostiprināties Dekanas augstienē. Indijas vēsturnieki pavisam

min sešas turku dinastijas, kas viena pēc otras tiekušās pēc virskundzības

pār Indiju. Tās ir: Gaznevidi, Guridi, Mamluki, Haldži, Toglukidi, Seidi un

bodi. Pirmās, Gaznevidu, dinastijas laikā musulmaņiem sāk klausīt Pen-

džaba; Guridi paplašina islama iekarojumu robežas, pakļaudami sev visu

Ziemeļ-Indijas līdzenumu: Mamluki jau aizlaužas līdz Dekanas ziemeļiem,
bet vienam no Haldži dinastijas valdiniekiem klausa gandrīz visa Austrum-

Indija. Tad nāk musulmaņu varas atslābuma laikmets: Toglukidi zaudē

Dekānu un Bengāliju, bet abu divu pēdējo dinastiju laika viņu valdinie-

kiem brīžam vairs klausa tikai viņu galvas pilsētai Deli tuvākie novadi.

šo asiņaino periodu Indijas vēsturē ievada pašu indiešu ķēniņu koa-

licijas uzbrukums Afganistānai. Lahoras mabaradža Džaipals, sabiedro-

jies ar Deli, Adžmiras un Kanaudžas ķēniņiem, 988. g. iet karā pret Gaznas

valdinieku Sebukteginu un zaudē kauju, pēc kuras Pendžabu pārplūdina
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turku un afgāņu ordas. Desmit gadus vēlāk Gaznas troni kāpj Sebukte-

gina dēls Māmuds, kam viņa tautieši devuši „elku dragātajā" nosaukumu,

viņš ir viens no tiem spilgtajiem raksturiem, kādus tik bieži mēs redzam
turku te utu vēsturē, šis valdinieks ir liels zinātnes cienītājs, dibina Gaz-

nas universitāti un dabas zinātņu muzeju, un reizē ir tipisks bandīts, kura
daudzo kara gājienu vienīgais nolūks

- izlaupīt Indijas ķēniņu mantu

kambarus un dabūt sava vara pasakainās tempļu bagātības.

Māmuds sakauj maharadžu Džaipalu pa otrai» lāgam uu uzvarē-
tais ķēniņš, negribēdams doties musulmaņa rokās, meklē galu sārta

liesmās. Pendžabe līdz ar Lahoru krīt Māmuda rokās, šim pirmajam
Vlāmuda kara gājienam v/ Indiju seko vel veseli 16 citi, kuros tas izsiro

Kašmiru, Gangas ieleju un Gudžeratas pussalu, un atgriezdamies atpakaļ
Gaznā ved se\ līdz milzīgus zelta un dārgakmeņu krājumus. Māmudara

Medības.

(XVI. g. s. persu mākslinieka darbs)

viņa mūža beigās klausa lndus baseina zemes, Persija un Turkestana. Viņš
mirst 1050. g., pēc viņa Gaznā vēl valda veseli 14 sultāni no tā radu ģints,
bet nevienam no tiem nav spēka saturēt kopā irstošo lielvalsti. XII. g. s.

beigās Gaznevidu vietā stājas sultāni no Afganistānas novada, Guras valdi-

nieku ģints vidus, kuru rokās pāriet arī musulmaņu iekarojumi Indijā.
Guridi mēģina paplašināt savas valsts robežas uz radžputu rēķina, bet

varonīgie kšatrijas sakauj afgāņu jātniekus pie Tanešvaras (1191). Gadu

vēlāk Guridu sultānam Muisadinam tomēr izdodas gūt lielu uzvaru un viņa

rokās krīt Adžmira, kuras iedzīvotājus tas liek apkaut vai aizvest verdzībā.

1195. g. musulmaņu pulki iesturinē Deli pilsētu, kura kopš tā laika paliek
par islāma kundzības centru Indijā. Gadu vēlāk Guridi iekaro Benaresu,
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indusu svēto pilsētu, izlaupa viņas dievnamus un izplata savas robežas līdz

Gangas grīvai; viena pēc otras krīt musulmaņu varā Gvalioras, Gudžcratas

un Audas ķēniņu valstis, un Guridu dinastija ir sasniegusi savas varas kul-

minācijas punktu, lai drīz pēc Muisadina nāves dotu vietu jaunai valdi-

nieku ģintij, Mamlukiem, kuras pirmais valdinieks ir Guridu ģenerālis un

Deli iekarotājs Kutbadins Aibeks. Līdz tam visi musulmaņu iekarojumi

Indijā ir tikai Gaznas un Guras valšķu provinces: Kutbadins pirmais pār-

vieto savas valsts centru uz Indostanu. Viņa otrā pēcteča Altamša laikā

ziemeļrietumu Indiju izposta Čfrigis-chāna mongoļi. Altamšs izvairās no

atklātas kaujas un pēc mongoļu aiziešanas iekaro Gangas baseinu. Drīz

viņam izdodas atgūt arī Pendžabu, nostiprināties pie Indus upes grīvas un

sadragāt Malvas valsti. Altamša nāves gadā viņa milzīgās valsts robežas

sniedzas no Indus līdz Brāmaputrai un no Himalajiem līdz Dekanai.

Pēc Altamša nāves pār viņa valsti nāk juku laiki: II gadu laikā Deli

tronī kāpj viens pēc otra pieci valdinieki. Indieši mēģina nokratīt musul-

maņu jūgu; ceļas kājās daudzi provinču pārvaldnieki, tiekdamies dibināt

neatkarīgas valstis, un mongoļu sirotāji rēgulāri nāk postīt Indiju. Intere-

santa persona šai juku laikā ir Altamša meita Rasija Bēguma, kura uz-

metas gāztā brāļa vietā par Indijas valdinieci. Apdāvināta, enerģiska, gudra,

tālredzīga, ar lielām organizātores un pat kara valdones dāvanām, šī prin-

cese veselus trīs gadus valda tēva tronī un pati ved kara pulkus cīņā, tēr-

pusies bruņās un sēdēdama savam kaujas zilonim mugurā. Šo amazoni gāž

no valdinieces krēsla viņas mīla pret kādu vergu, kuram tā atdod sev i

pašu un valsts lietu pārvaldīšanu. Sākas augstmaņu dumpis un tā sekas

ir Rasijas Begumas krišana (1239. g.). Jaunas mongoļu ordas pārplūdina

Indiju. Altamša sestā dēla un mantinieka šacha Māmuda lielvezirs Balbans

padzen iebrucējus un ar briesmīgu nežēlību apspiež indiešu nemierus, no-

slīcinādams asinsplūdos veselas provinces. Pēc valdinieka nāves Hehrezirs

paliek par Indijas valdinieku, no jauna uzvar radžputus un bengāliešus,
likdams vienā pašā Mekasā apkaut ap 100.000 cilvēku. Deli viņa laikā

paliek par musulmaņu mākslas un zinātnes centru. Viņa dēla dēlu Muiza-

dinu nogalina vezirs Dželaledins, dibinādams t. s. Haldži dinastiju, un sāk

valdīt Deli tronī kā šachs Firuzs 11. Baidīdamies no dēla konkurrences.

viņš liek bendēm to nonāvēt, bet šachu pašu nogalina tā kara vadonis

Aladins, kas sāk valdīt kā šachs Muhāmeds 11., atsit mongoļus un uzsāk

Dekanas iekarošanu, izlauzdamies ar savu armiju cauri nepārejamiem Vin-

dijas kalniem un izlaupīdams Dekanas indusu tempļus. Musulmaņu armi-

jas sadragā Čolas un Pandijas valstis un piespiež visu Indijas pussalu sākt

klausīt Deli valdiniekiem. Indiešu ķēniņi ir spiesti palikt par uzvarētāju

vasaļiem. Pašu šachu noindē viņa kara vadonis un Dekanas iekarotājs

Kafurs, bet tas pats zaudē dzīvību un par valdinieku paliek princis Muba-

reks, likdams izdurt saviem daudzajiem brāļiem acis. To atkal gāž no troņa

viņa favorīts no šudru kastas; tas tomēr saceļ pret sevi kājās ir indiešus,

ir musulmaņus. Dumpinieku priekšgalā stājas Pendžabas gubernators

Togluks, gūst troni un dibina Toglukidu dinastiju. Viņa dēlu Muhāmedu

Togluku (1325—1351) vēsturnieki dēvē par Indijas Neronu: apdāvināts un

izšķērdīgs, viņš nezin savai fantāzijai robežu, un noved valsti galējā postā.

Viņa rīcība brīžiem liek domāt, ka pār Indiju valda ārprātīgais. Devies

milzīgas armijas priekšgala karā pret mongoļu iebrucējiem, viņš atsakās

tīšu prātu no uzvaras un samaksā mongoļiem milzīgu kontribūciju. Tūliņ

pēc tam viņš izrīko otru armiju, kurai jādodas cauri Tibetai un jāiekaro

Ķīna. — Hinialaju sniegos armija iet bojā gandrīz līdz pēdējam vīram
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un visi šacha kaujasziloņi. Trešo armiju valdinieks sūta iekarot Persiju, bet

pusceļā pavēl to dēmobilizēt; kareivji izklīst pa valsti un organizē ne-

skaitāmas laupītāju bandas. Deli iedzīvotājiem Muhāmeds Togluks pa-

vēl pārcelties uz Dauladabadu, vēlāk dod atļauju atgriezties un tad atkārto

agrāko pavēli; ceļa grūtībās iet bojā no bada un sērgām desmitiem tūkstošu

fantasta pavalstnieku. Gribēdams likvidēt saimniecisko krizi un badu, ko

radījusi šacha neprātīgā politika, viņš pavēl turpmāk uzskatīt vaļa naudu

par līdzvērtīgu sudraba naudai, un satricina valsts oikonomiskos pamatus.
Valdinieks ir arī liels izpriecu cienītājs, un rīko grandiozas medības uz

paša pavalstniekiem, kurus dzinēji tūkstošiem dzen kā meža zvērus preti
valdinieka medību ziloņiem; pānikas pārjemtie zemnieki bēg džungļos un

salien aizās, veselu provinču tīrumi paliek atmatā un tos sāk iekarot mūža

Diežs. Dumpji sākas visās valsts malās, provinces atkrīt viena pēc otras

un Muhāmeds Togluks. kuram viņa valdīšanas sākumā piederējusi' gandrīz
visa Indija, pēdējos mūža gados valda vairs tikai pār pusi no savas

agrākās valsts.

Šachs Firuzs 111. mēģina griezt par labu priekšgājēja kļūdas, bet ne-

spēj vairs atjaunot valsts agrākās robežas. Viņa laikā celti daudzi māk-

slīgi dambji, rakti apūdeņošanas kanāli un plaši džungļi un tuksneši pa-

darīti
par auglīgiem tīrumiem. Firuzs 111. dibina arī skolas, slimnīcas,

knravānserajus un visiem līdzekļiem lūko* pacelt pavalstnieku labklājību.

Toglukidu dinastijas pārējie valdinieki iet bojā, cīnīdamies ar uzurpātoriem.
Pašā pēdējā, Māmuda 11., laikā Indijā iebrūk Timura kara pulki: uzvarētāji

apkauj galvas pilsētas Deli iedzīvotājus un atgriežas Samarkandā. vezdami

sev: līdz neizmērojamus dārgumu krājumus, ko sakrājuši Deli valdinieki.

gan kara gājienos, gan izsūkdami nodokļiem savas valsts provinces.

Viens pēc otra noiet no skatuves nākamo divu, Scidu un I.odi (af-

gāņu) dinastiju valdinieki, kuru laikā milzīgā musulmaņu valsts sabrūk ar-

vienu vairāk. —
Tad no Afganistānas puses ierodas Indijā jauns iekaro-

tājs, Timura pēctecis Babars (Baburs), ko uzbeki piespieduši bēgt projām

no viņa dzimtenes Ferganas. Kara dēkās ir aiztecējis viņa jaunības laiks,

karā viņš zaudējis sava tēva mantojumu, un dodas ar palikušiem kara-
vīriem uz Iranu. kur vispirms nostiprinās Kabulā un cer iekarot sev jaunu
valsti. Pret pēdējo Lodi dinastijas valdinieku ceļ dumpi Pendžabas guber-

nātors un sauc jauno Timura pēcteci palīgā. 1524. g. Babars ar 2000 kara-

vīriem un dažiem lielgabaliem dodas iekarot Indiju. Pendžaba ātri krīt

iebrucēja varā un viņa armija vairojas. Pie Panipatas (Deli tuvumā) viņš

sakauj 1526. g. šacha ībrahima 11. 100,000 vīru lielo armiju, kas laidusi cīņā

1000 ziloņus. ībrabims zaudē šai kaujā nevien troni, bet arī dzīvību. Vecā

ķeizaru pilsēta Deli un jaunā Lodi dinastijas rezidence Agra abas atver

uzvarētājam vārtus, un Babars izdala milzīgo laupījumu starp saviem

kareivjiem.

Uzvara pie Panipatas atdod Babara varā visu Ziemeļ-Indiju. Nākamā

gadā viņš iet karā pret Radžputanas ķēniņiem, kas iet cīņā pret musul-

maņiem ar milzīgu karaspēku. Nelīdz radžputu kaujas trakums: Babars

gūst uzvaru un veic viņu valstis vienu pēc otras. Radžputi aizstāvas izmi-

suši. — Kad uzvarētāji aplenc Čanderi cietoksni un tā aizstāvji vairs necer

noturēties, maliaradža nolemj iet ar savējiem nāvē no laba prāta: viņi

sakur pils pagalmā milzīgu sārtu, sadedzina uz tā savas sievas un bērnus,

sekodami vecai kšatriju parašai, un tad nogalina viens otru, vai krīt cīņā.

dodamies trakā uzbrukumā preti musulmaņiem.
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Nemitīgās cīņās un kara gaitās paiet Babara, mongoļu impērijas di-

binātāja, īsais mūžs, un mirdams 1530. g., viņš atstāj valsti dēlam

Humajunam.

Mogulu imperija

Mogulu dinastijas dibinātājs Babars („lauva") pieder cēlākajiem valdi-

niekiem, kādus zin minēt pasaules vēsture. Mainīgs un dēku pilns ir bijis

šī lielā karotāja mūžs, bet viņš nekad nav zaudējis ticību sev pašam un

cerību uzvarai. Visas neveiksmes, kuras tas cietis jaunībā un arī vīra

gadu sākumā, tikai vairo viņa vulkānisko enerģiju, un beidzot viņš var

triumfēt. Visās neskaitāmajās kauju gaitās Babars nav aizmirsis cilvēcību,

un neviens zemisks darbs nav saistīts ar šī valdinieka piemiņu. Viņš ir

bijis žēlsirdīgs pret uzvarētiem un sveša tam bijusi viņa cilts tēva Timura

mežonība. lādzīgi daudziem tā laika valdiniekiem, arī Babars ir rakstījis

dzejas, kas uzglabājušās vēl tagad un nepieder pie sliktākajām turku un

persiešu literātūrā Viņa atstātie memuāri, kuros tas apraksta savu dē-

kaino mūžu, liecina par patiesu dvēseli un ārkārtīgām valdinieka spējām.
Babara dēls Humajuns manto viņa valsti, nevis tēva ģēniju, bet tomēr

ir brašs karotājs un zinātnes draugs. Līdz ko Babars ir aizgājis pie sen-

čiem, tūliņ pret mogujiem ir kājās musulmaņi un indieši, un viņu priekš-

gala stājas afgānis šir-šaclīs. kas \ eie llumajunu divās kaujās un piespiež
to bēgt projām no Indi jas, kura krīt uzvarētāju rokās. Piecus gadus vēlāk

Širu aizsauc nāve un Humajuns. kas slēpies tuksnesī, atkal var atgriezties

savā valstī atpakaj.

Par valdinieku drīz paliek 3 gadus vecais liumajuna dels Akbars.

ko ķeizariene dzemdējusi, slēpdamās kopā ar viru tuksnesī.

Akbnrā. liekas, ir atdzimušas viņa ģeniālā vectēva īpašības un līdzīgi

tam, viņš ir viens no lielākajiem pasaules valdiniekiem; tikpat drošs un

nesatricināms, tikpat apdāvināts un augstsirdīgs, nācis jaunekļa gados viņš

daudzos kara gājienc.s iekaro gandrīz visu Indiju. Kašmiras un Orisas

valstis paliek par mogulu impērijas sastāvdaļām: lielus panākumus Akbars

gūst arī Dekānā. Bet uzvaras kauju laukā nav galvenais šī valdinieka

darbu sarakstā: viņš ir liels izlīdzinātājs starp indiešiem un musulmaņiem,

starp uzvarētiem un uzvarētajiem; viņš mēģina likvidēt rasu un reliģiju

nesaskaņas, izskaust veco naidu, kas kvēl Indija jau piecus gadu simteņus

un dod visām savas impērijas tautām līdzīgas tiesības. Indiešus, kas līdz

šim jutušies pabērnu lomā, viņš atsvabina no galvas naudas, ko maksā

musulmaņiem viņu uzvarētie. Ar apbrīnojamu enerģiju viņš cenšas ieva-

dīt jaunās sliedēs valsts pārvaldīšanu, un līdzīgi Napoleonam, viņam nav

bijusi svešs neviena valsts nozare. lerēdņu izvēlē Babars ir bez aizsprie-
dumiem un vienādi viņam ir indieši un musulmaņi; viņa ministru starpā

mēs redzam abu reliģiju pārstāvjus, kas draudzīgi strādā kopā pie impē-

rijas iedzīvotāju labklājības veicināšanas darba. Akbars nodibina četras

ministrijas: kara, tieslietu un iekšlietu, un tautas labklājības resoru. Fi-

nances atrodas ceturtā ministra rokās. Visā valstī izdara zemes vērtēšanu

un saskaņā ar tās rezultātiem uzliek nodokļus, kūļus tagad maksā līdzīgi

ir indieši, ir musulmaņi. Zemes nodokļi ir galvenais valsts iejēmumu
avots un tā laika dokumenti liecina, cik sīkas ziņas ir ievākuši Akbara

ierēdņi par tās vai citas zemes katēgorijas ienesību, dažādo augu kultūrām
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un t. t. Visās valsts malās ķeizars liek celt slimnīcas, nabagu un bērnu

patversmes un viņa dibinātas daudzas augstskolas. Viņš bijis arī liels anti-

alkoholiķis un visiem spēkiem centies izskaust savā valstī žūpību. Tā laika

eiropieši, kuriem gadījies būt Indijā, nevar beigt slavēt Akbara valsts

labklājību, kuru toreiz varējušas apskaust Eiropas tautas.

Līdzīgi vectēvam, Akbars ir bijis liels zinātnes un dzejas cienītājs,
kaut gan pats līdz mūža galam palicis analfabēts. Speciāli priekš viņa
tulkoti peršu un indiešu klasiķu darbi, kas tam lasīti priekšā un kuros tas

klausījies ar tādu pat aizrautību, kā vectēva Babara memuāros. Viņu

interesējusi arī kristīgā ticība, sevišķi jaunais testāments. Akbara celtas

arī daudzas grandiozas celtnes, kuru architektūrā redzama indiešu un per-

siešu mākslas elementu sakušana.

Mes jau minējam, ka Akbars uzskatījis par savu mūža uzdevumu

savienot vecos ienaidniekus, indiešus un musulmaņus, un mēģinājis dibināt

jaunu, prāta reliģiju, kas ne-

zinātu tautu ienaida un redzē-

tu cilvēkā tikai tuvāko, šai

reliģijā, kur par dievības sim-

bolu izraudzīta saule kā visas

dzīvības devēja, mēs redzam

atdzimstam seno irāņu gais-

mas kultu, apvienotu ar labā-

ko, ko Akbars atradis musul-

maņu reliģijā un Kristus mā-

cībā. Paši indieši riņu dievi-

nājuši par vienu no daudza-

jiem labā Višnas iemiesoju-
miem. Akbara reliģija to

mēr ir bijusi pārāk augsta, lai

spētu iespiesties tautas masās,

un viņas adeptu pulks nav

sniedzies tālāk par galminie-
ku un intelliģences aprindām

Akbara pēcnācējs Indijas
tronī ir viņa dēls Selims, kas

sāk valdīt zem Džehangira
vārda. Viņā nav ne ēnas no

cēlā tēva īpašībām. Viņš ir

cietsirdīgs, briesmīgs dusmās

un padevies visām kaislībām.

Tomēr viņš seko tēva toleran-

ces politikai pret Indiešiem

un kristīgiem, un joprojām

Ķeizars Akbars.

(Indiešu miniatūra.)

teicami strādā Akbara norēgulētais milzīgās valsts pārvaldes aparāts. Bet

jau parādās pirmās sabrukuma pazīmes: ierēdņu armiju saēd korrupcija, un

no karavīru armijas rindām sāk izgaist varoņgars. Džehangira labais

ģēnijs ir ķeizariene Nur-Džehana, kas mēģina labot vīra kļūdas un sargāt

viņu no pārmērībām. (Par Džehangira galmu uzglabājušies Eiropas valšķu

sūtņu apraksti, kas tēlo viņu kā krāšņāko pasaulē: mogulu ķeizara galmā

viss mirdzējis briljantos un citos dārgakmeņos, kuru vērtība naudā nebijusi

pat aprēķināma. Pie galma pulcējušies mākslinieki no visām pasaules ma-

lām, un valdījusi ticības brīvība. Tie paši sūtņi atzīmē dažus incidentus,
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kas Liecina, ka aiz šī krāšņuma ir slēpušas arī vecas aziatu mežonības at-

liekas, un cilvēka dzīvībai bijusi lēta cena).

Indijas impērija turpina plaukt ari šacha (ķeizara) Džehana laikā,

kas cenšas visās lietās jemt vectēvu Akbaru par priekšzīmi. Viņam valdot

Indijas materiālais uzplaukums sasniedz augstāko pakāpi. Stingru roku

Džehans i/skauž korrupciju, gādā par taisnām tiesām un ziedo milzīgas

summas augstskolām un bāriņi) namiem. Šī ķeizara laikā celtās pilis un

mošejas pieder pie krāšņākām Indijā, un viņa laikā Deli ir bagātākā un

lepnākā pilsēta uz visus zemes lodes. Daiļākā no visām šacha Džehana

celtnēm ir Tadž-Mahalas- mausolējs, šis „marmora sapnis", ko ķeizars cēlis

savas mī|ākās sievas piemiņai.

Džehana laikā Indijas impērijas robežas paplašinās uz Dekanas valšķu

rēķina, un viņai sāk klausīt arī dimantu zeme Golkonda. Troņamantinieks

Aurengzebs šais karos gūst teicama vadoņa slavu. Jau tēvam vēl dzīvam

esoi viņš uzmetas par valdinieku, nogalina savus brāļus un sāk vajāt indie-

šus, būdams fanātisks musulmanis. Savā valdīšanas laikā (1658—1707) viņš

ar neiecietīgu politiku soli pa solim sagrauj Akbara ievadīto izlīdzināšanas

daibu. liek nopostīt daudzus indiešu tempļus, nogalina priesterus un ra-

džas, un padara nesen vēl uzticamos indiešus par nāvīgiem mogulu dina-

stijas ienaidniekiem. Radžputi ķeras pie ieročiem un atjauno veco cīņu

par brīvību. Radžputanns dienvidos dzimst impērijai bīstama māratu sekte,

kas, teicamu kara vadoņu vadīta, sāk gūt Lielus panākumus un viņu ne-

spēj izravēt briesmīgās Aurengzeba represijas.

Mārati ir neliela ganu cilts, kas dzīvo Bnmhcjas tuvumā kalnos kā

brīvi republikāņi. Nacionāla un reliģiska fanātisma pārjemti, viņi no-

stājas musulmaņu ienaidnieku priekšgala un uzsāk niknu ciņu pret Lslāmu.

Par viņu vadoni paliek Sivadži. kas savu māratu priekšgalā sāk postīt

ķeizara provinces un vairākās kaujās veic impērijas pulkus. Beidzot pats

Aurengzebs ir spiests atzīt Sivadži par neatkarīgu valdinieku. Pēc Sivadži

nāves (1680. g.) Aurengzebs pats dodas armijas priekšgalā uz dienvidiem

un sadragā neatkarīgās Dekanas valstis. Sava pretinieka dēlu Sambadži

viņš sajem gūstā un liek nomocīt, bet mārati ceļas no jauna uz kauju,

sadragā musulmaņu armijas un dzen atpakaļ pašu ķeizaru. Aurengzebs

raida pret māratiem cīņā vienu karaspēku pēc otra, gūst vairākas uzvaras,

ielaužas viņu zemē. bet mārati nav uzvarami un sakas partizāņu karš, kas

galīgi nokausi pēdējos impērijas spēkus. Mārati paši nodedzina savus

ciemus, aizber akas un ķeizara armija ir spiesta atkāpties. Galīgi salauzts,

satriekts un visur redzēdams tikai nodevību. Aurengzebs mirst 1707. g..

atstādams valst', ko pats novedis pie bezdibeņa malas.

Naids pret mogulu dinastiju kvēl v'sā Indijā; māratu kari ir aprijuši

agrāko ķeizaru uzkrātās bagātības, daudzas provinces pārvērtušās tuksnesī;

iedzīvotājus izdeldē sērgas un bads. Korrupcija valstī ir piejēmusi neti-

camus apmērus. Katrs rauj ko var, un visiem par priekšzīmi ir augstākie
ierēdņi un provinču gubernātori. Pati Mogulu dinastija jau ir dēģenerē-

jusies un izšķiedusi savus spēkus. Deli ķeizariem drīz paliek tikai ēna no

agrākās varas; viņi nododas baudām un atstāj valsts lietas lielvezīru ziņā:

pēdējie paliek par faktiskajiem valdiniekiem. apzog valsti un aplaupa

pavalstniekus. Ģenerā|i un augstmaņi attālākās provincēs dibina paši

savas valstis; kareiviskākie maharadžas nokrata Deli ķeizaru virskundzību:

atkrīt Auda, Bengālija, Orisa un Bichara, Malvu iekaro mārati, kuru vara

aug augumā. Viņas maharadžu ministrs (pešva) Baladži Visvanata organizē



Tadž-Mahalas
pils.



364

māratu valsti uz stingri militāriem pamatiem uu blakus Sivadži pēcnācēju

ģintij dibina savu, valsts reģentu dinastiju. Mogulu valsts provin-

ces ir spiestas atpirkties no māratu sirojumiem, maksādamas viņiem t. š;

čautu — ceturto daļu no visiem iejēmumiem. Māratu varā krīt viena

province pēc otras un beidzot viņi sāk j'emt meslus no visas mogulu valsts.

Briesmīgu sitienu dod mirstošai impērijai Persijas valdinieks \adir-

šaehs, kas sācis savu karjeru kā bandīts un. ticis Persijas tronī, iet kaļa

uz Indiju. Deli 1733. g. krīt viņa rokās; šachs sākumā saudzē ķeizara rezi-

denci: tad iedzīvotāju starpā izpaužas vests, ka šachs ir miris, un pilsētnieki
sāk uzbrukt persiešu kareivjiem, šachs mēģina nodibināt mieru, bet uz

viņu pašu atklāj uguni. Saniknotais iekarotājs pavēl apkaut visus Deli

iedzīvotājus. No saules lēkta lidž vakaram pilsētā norisinās briesmīgi
skati: persiešu zaldāti cērt gabalos visus, kas gadās pa cirtienam, izlaupa

Audienču zāle Indijas ķeizaru pilī Deli pilsētā.

pilsētu un to aizdedzina. Visus mogulu mantas kambaru dārgumus (to

skaitā ari slaveno ..pāvu troni") un dinastijas un augstmaņu privātkapitālus

Nadir-šachs konfiscē, un sajēmis no provincēm lielu kontribūciju, griežas

atpakaļ uz savu zemi. aizvezdams līdzi kara laupījumu, kas jāvērtē uz

vairākiem miljardiem zelta franku.

Astoņus gadus vēlāk no tās pašas puses nāk pār Indiju jauns negaiss:

Afganistānā uzmeties par valdinieku dēkainis Achmeds, kam nedod miera

Persijas valdinieka gūtais laupījums Indijā: viņš iet savukārt siļ-ot uz

Indiju un pie tam veselas sešas reizes, un afgāņi kauj, dedzina un laupa

pa nelaimīgo impēriju. Afgāņiem iebrūkot Maturas pilsētā, kas veltīta

dievam Krišnu, viti tur atrod tūkstošiem mierīgu svētceļnieku, un tos ap-

kauj līdz pēdējam. Starp māratiem un Achmed-šacha pulkiem notiek bries-



miga kauja (1761. g.) pie Panipatas, kur krīt māratu valsts reģents ar

200,000 kareivjiem.
Pēc šī sitiena māratu lielvalsts nespēj vairs atspirgt un sadalās vai-

rākās sīkās valstīs, kuras sākumā vieno federācijas saites (pie māratu val-

stīm pieder Nagpura, Indora, Gvaliora, Baroda v. c). Dekānā nodibinās

Naidaragadas Nizamu valsts.

Pendžabā nostiprinās siku sekte, kas dibināta ap 1500. g., noraida

kastu iekārtu un sludina monoteismu. Viņas piederīgie dzīvo apvienoti

īpatnējās brālībās un vispār, šai sektei ir reliģiski sociāla nokrāsa. Mogulu

ķeizaru vajāšanas, kuras tie uzsāk pret sektantiem, tikai vairo siku fanā-

tismu un tie veic kaujā Aurengzeba armiju; postīdami un dedzinādami,

siki aiziet līdz pašai Deli, ir spiesti atkāpties, atkal sakauj ķeizara armiju
un beidzot nostiprinās Lahorā, kas paliek līdz krišanai angļu varā par

siku valsts galvas pilsētu.

Mogulu impērijai, kuras platība XVIII. g. s. vidū aptver vairs tikai Deli

novadu, — pārējās impērijas daļās nodibinājušās neatkarīgas valstis
—

dod

nāves sitienu angļi, apspiezdami sipaju dumpi (1857—1858). Viņi apšauj

pēdējā Deli ķeizara Bugadur-šacha li. dēlus, pievieno viņa valsti saviem

piederumiem un vecais mogulu ķeizars mirst trimdā.

Ap XVIII. g. s. vidu, kad mogulu ķeizarvalsts galīgi sabrukusi un arī

ar māratu varu iet uz leju, Indijā arvienu lielākus panākumus gūst angļi,

ar kuriem sākumā diezgan sekmīgi sacenšas franči. Ap XVIII gadsimta

vidu sākas Indijas vēsturē jauns, eiropiešu virskundzības laikmets.
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XXXII. Maskavas valsts.

No visām mongoļiem reiz pakundzētām tautām šis jūgs priekš Krie-

vijas ir bijis visliktenīgākais un atstājis tās kultūrā un vēsturē daudz dzi-

ļāku sliedi nekā Ķīnā, par Indiju nemaz nerunājot. Visas tris Eirāzijas kon-

tinenta lielākās tautas savā laikā ir bijušas mongoļu apakšnieces; Ķīna, ve-

cākā un kultūrālākā no viņām, jau pirms mongoļu iebrukuma vairākkārt

ir sagremojusi ielauzušās barbaru ciltis; tas pats notiek ari ar mongoļiem:

dzīvodami samērā augsti civilizētas Ķiniešu tautas vidū, Mongolijas stepju

barbari sāk ļoti ātri asimilēties ar uzvarētiem, pakļūst zem ķīuiešu kultū-

ras iespaida un izzūd ķiniešu miljonu masa kā stipras rokas laists akmens,

kas tikai uz bridi saviļņo rāmos dīķa ūdeņus.

Indija, līdzīgi Ķīnai, ir redzējusi daudzus iekarotāju iebrukumus jau

pirms mazās Babara armijas iemaršēšanas Pendžabā. Ari viņas vēsturē

timura pēcnācēja tapšana par Dēli ķeizaru ir tikai epizode, kaut gan Mo-

gulu dinastijas virskundzība pār indiešu ciltīm turpinās vēl pāris gadu sim-

teņus pēc lielā karotāja uāves. Babara uzmešanās par Indijas kungu no-

zīmē priekš viņas tikai dinastijas maiņu, neko vairāk: XVI. g. s. mongoļi
vai pareizāki sakot, viņu pēcnācēji, kas iet Babaram līdz uz Indiju, jau ir

samērā civilizēti ļaudis, un viņu pirmatnējo mežonību izskaudusi civilizēto

Turkestanas turku un Irānas peršu samērā augstā kultūra. Mogulu dina-

stijas kundzības sākums nozīmē priekš Indijas nevis regresu, krišanu vergu

tumsībā, bet miera, un tā tad ari materiālā un garīgā uzplaukuma laikmeta

iezvanījumu. Mongoļi te nāk kā vienotāji, veco cīņu un pretešķību izlī-

dzinātāji, un rezultāts ir tas, ka XVI. un XVII. g. s. pār Indiju nāk pirms

un pēc tam nebijis ziedu laiks.

Pavisam citādas sekas ir mongoļu jeb tatāru laikiem Krievijas vēsturē.

Tatāri sagrauj drupās Krievijas pilsētas un padara krievus par saviem

apakšniekiem uz vairāk kā diviem gadu simteņiem. To krievu tauta būtu

samērā vieglāk pārcietusi un mēs nupat redzējām, ka Indijai un Ķīnai

mongoļu virskundzība — par spīti visiem sākumā nodarītiem iekarotāju po-

stījumiem, ir savā ziņā nākusi pat par svētību. — Krievu nelaime bija tā,

ka viņiem nācās dzīvot daudzu paaudžu mūžus zem tās mongoļu daļas, kas

atradās vistāļāk no vecajiem kultūras centriem un dzīvoja Dienvid-Krie-

vijas un Ķirģizijas stepju joslā, tā tad apstākļos, kas atgādināja mongoļu

senču dzīvi Āzijas augstienes klajumos. Batija pēcnācēji un vina tauta —

Krievijas valdinieki no XIII. līdz XV. g. s. — bija un palika tādi pat me-

žonīgi nomadi, kā viņu senči — Čingis-chāna karotāji, kas bija gājuši tam

līdzi, postīdami un dedzinādami no Klusā okeāna līdz Adrijas jūrai un In-

dijai. Kipčakas jeb „Zelta ordas" tatāri dzīvoja savu senču dzīvi, ganī-

dami savus nepārredzamos ganāmpulkus no lšimas līdz Donavai, un krievu



tauta 240 gadus bija verdzene, uz kuras pakauša gulēja necivilizētā stepju
barbara kāja. Krievu tautai nebija iespējams tatārus asimilēt vai uzsūkt

sevi jau vienkārši tāpēc, ka viņa pati neatradās uz *<isai augstas kultūras

pakāpes, skaita ziņā krievi daudz nepārsniedza tatārus; pēdējie nedzīvoja
savu krievu apakšnieku vidū kā iekarotāju tautas brāļi Ķīnā un Indijā, bet

bija apmetušies uzvarētiem kaimiņos, — Kaspijas un Azovas stepēs, no ku-

rām viņi valdīja pār pakļautajiem krievu novadiem un jēma no tiem sma-

gus meslus.

Pirms mongoļu (tatāru) iebrukuma mēs redzam Krievijas provincēs
blakus kņazu varai vietām ari stipru bajāru kārtu un spēcīgas pilsētu paš-
valdības; abas šis varas parasti cīnās savā starpā, gan vienai, gan otrai jemol

virsroku, bet mēdz ari kopīgiem spēkiem sargāt savas tiesības pret kņazu

pretenzijām. Dažās vietās, piem. Novgorodā, ir jēmušas virsroku republi-
kāniskās idejas un varenā ziemeļu brīvvalsts valda pār ļoti plašām zemēm,

no Sibirijas un Ledus okeāna līdz Peipusa ezeram un Somijai; viņas jau-

nākās māsas Pliskava un Vjatka ari ir republikas, kurās visa vara pieder tau-

tai un kņazs patiesībā ir tikai pilsoņu gribas izpildītājs.

Krievijas ziemeļos XIII. g. s. ir stiprs republikāniskais elements, valda

iieltirgotāju kārta, kurai blakus bauda savas tiesības arī amatnieki un zem-

nieki Auglīgajos melnzemes apgabalos it nostiprinājusies bajāru aristo-

krātija, un Dienvid-Krievijas ražojumi, kuriem polovci cenšas aizcirst vār-

tus uz Melno jūru, rod izeju uz Eiropas tirgiem pa Pripetu un Vislu. Tā

laika Krievijā mēs neredzam spēcīgu garīgās dzīves uzplaukumu, tā atro-

das askētiskās, Bizantijas ideālu iespaidotās garīdznieku kārtas rokās, bet

toties cieņu pret cilvēku tiesībām, spilgtus raksturus un visai interesantu

politisku dzīvi. Vismaz lielākajā senās, Krievijas daļā mazāks svars ir ba-

jāriem un pilsētu „vječem", zemēs starp Volgu un Oku, kur slaviskais ele-

ments vēl nav jēmis virsroku pār somu ciltīm; te nav vecu, spēcīgu pilsētu,

nav arī stipras bajāru kārtas, un visa galvenā vara atrodas kņazu rokās.

Šis apgabals, kuram vēlāk ir lemts tapt par 'tatārizētās Krievijas t. s. Maska-

vijas kodolu, ir kultūras ziņā palicis XIII. g. s. sākumā tāļu iepakaļ pārē-

jiem Krievijas novadiem, kuru starpā izcilu lomu joprojām spēle Kijeva
un Novgorodā.

Tad nāk negaiss no austrumiem; liesmās sadeg nevien bajāru muižas

un kņazu pilis, bet arī vecās republikāniskās pilsētas. Pār Krieviju, kas

jau labi sen agrāk pakļuvusi zem mirstošas bizantijas garīgā iespaida, un

tā tad labprātīgi izstājusies no Rietum-Eiropas kultūrtautu saimes, tagad

satumst ilga tatāru verdzības nakts; puskultūrālā slavu tauta nāk atkarībā

no stepju nomadiem, kas atrodas vēl uz zemākas kultūras pakāpes. Vār-

tus uz Eiropu Krievija ir labprātīgi aizcirtusi sev cieti; ar Bizantiju, pēc

tatāru iebrukuma, pārtrūkst gandrīz visas saites un vienīgā tauta, ar kuru

krievi joprojām atrodas ciešos sakaros, un no kuras viņa var ko mācīties

vai patapināt, ir tatāri. Bet tatāros ir ilgāk nekā jebkur citur uzglabājies

vecais Čingis-chāna gars, bijāšana pret valdinieka dūri, apspiesto un vājo ni-

cināšana, brutāla nežēlība, barbariska izrēķināšanās ar apakšniekiem un ver-

dziska līšana šīs pasaules vareno priekšā.

Visas šīs negatīvās āziātu īpašības krievi nemanot sāk piesavināties

no saviem kakla kungiem. No Eiropas tautu saimes krievi pāriet āziātu

sabiedrībā, kur masa un dūre, kas valda pār to, ir viss un individuālitātes

attīstībai nav vietas. — Kā pirmie sāk piejemt āziātu ierašas un dabu mi-

nētā puskrieviskā pussomiskā Volgas un Okas baseina kņazi, kā jau tuvā-

kie tatāru stepju klajumiem. — Krievu zemes starp Karpatiem un Dņepru

367
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samērā agri atsvabina no tatāru virskundzības un jem savā gādibā Lietavu,

kas jau agrāk to pašu izdarījusi ar baltkrievu novadiem; Novgorodu šķir

no tatāriem milzīgi meži un purvju slīkšņi, kuriem cauri jāt ir riskanti pat

uzjēmīgajiem mongoļu karotājiem. — Volgas baseina krievu zemes turpre-

tim ir samērā viegli aizsniedzamas no tatāru stepēm, atrodas ar tiem \ is-

ciešākos sakaros un zem tatāru iespaida un pēc viņu paraugiem te sāk —

uzvarētājiem nemanot
— augt un veidoties jauns centrs, kura valdinieki,

klanīdamies tatāru chānu priekšā līdz zemei, mēģina gūt sev par šo līšanu

kompensācijas uz savu tautiešu rēķina. Dzimst Maskavija, ko audzē lielu

krievu tautas tumsība un Maskavas kņazu despotija, par kuru baigākas

grūti sameklēt visā cilvēces vēsturē.

Maskavas varenības sākums meklējams tai pašā tatāru kundzībā pār

krievu kņazistēm: cenzdamies izdabāt chāniem, nomelnot viņu priekšā sa-

\ iis kaimiņus, denuncēt brāļus un draugus, un nogādāt tos pie malas ar

intrigu un apmelošanas palīdzību, Maskavas kņazi soli pa solim iet preti

savam mērķim, sis mērķis ir palikt par Zelta ordas chāna uzticības vīriem

un sagrābt savās rokās nodokļu iekasēšanu nevien no pašu zemes, bet arī

no kaimiņu kņazu novadiem un vēlāk no visas tās Krievijas daļas, kas

spiesta atzīt tatāru virskundzību. — Krievu vēsturnieki ir mēģinājuši iz-

tēlot šo Maskavas kņazu cenšanos tapt par mongoļu chānu tiesu pristaviem
ka patriotisku soli, ko iespaidojis tāļredzīgs plāns, reiz atsvabināt Krieviju
no āziātu kundzības. Spriežot pēc pirmo Maskavas kņazu morāliskajām

sejām, par tik plašiem plāniem jau XIII. g. s. un vēl XIV. g. s. sākumā grūti

varēja būt runa; drīzāk jāpiejem, ka Maskavas kņazus mudināja censties

pēc chānu vagaru goda šauri materiālas dabas nolūki: pie tatāriem maksā-

jamo nodokļu iekasēšanas šis tas vienmēr atlēca pašiem iekasētājiem.

Maskavas kņazi, piedzīdami tatāru nodokļus no saviem kaimiņieni, pa-

mazam sāk kļūt par viņu kakla kungiem. Tā kā starp šiem kaimiņiem ne-

trūkst enerģisku valdinieku, kas spēka ziņā vēl spēj mēroties ar saviem

Maskavas kollēgām, izceļas ilgas cīņas, ko izcīna mazāk ieročiem, bet vai-

rāk ar intrigām pie chāna galma un cenšanos pārtrumpot pretinieku ze-

miskumā, nodevībā un pakalpībā tatāriem pie Krievijas izlaupīšanas. Šai

ziņā citiem Volgas baseina krievu kņaziem grūti sacensties ar maskaviešiem,

un pēdējie jem virsroku, paši jādami tatāru soda ekspedīcijām līdzi un pa-

līdzēdami āziātiem izsūkt krievu zemi. Pamazām tatāru nodokļu iekasē-

šana sāk palikt par Maskavas valdinieku privilēģiju un viņi ir uz to ne

mazumu lepni. Gļēvi un zemiski pazemīgi chāna priekšā, viņi ir uzpūtīgi

un lielīgi varmākas pret saviem tautiešiem, kā apakšniekiem, tā kaimiņiem.

Neviena cēlāka rakstura vai drošāka žesta mēs neredzam starp ši laikmeta

Maskavas valdiniekiem un viņu darbos; liekas, it kā viņos būtu koncentrē-

jušies visi vergu netikumi. Zemiski intriganti, gļēvi varmākas un nepār-

spējami līšanas meistari, — tādi ir pirmie Maskavas valdinieki. Maskavijas —

jaunās tatārizētās Krievijas pamatu licēji, un tās valsts ēkas cēlāji, kuras

fasādei Pēteris Lielais vēlāk centās piešķirt eiropisku seju.

Pēc chronoloģijas, pirmais Maskavas kņazs ir Aleksandra ISlevska brā-

lis Michails; viņam seko Maskavas tronī zviedru uzvarētāja dēls Daniels;

tikai viņa laikā, taisnību sakot, sāk uzplaukt Maskava un taisās palikt par

Volgas un Okas zemju centru. Viņa dēls Juris pirmais sāk piedalīties sa-

censībā dēļ lielkņaza goda un sāk ķildoties ar Tveras kņazu Michailu dēļ

tiesībām uz šo tituli. Abi meklē taisnību pie chāna, abi mēģina viens otru

tam apmelot un uzpirkt chāna augstmaņus. Starp Maskavu un Tveru sakas

30 g. ilga cīņa, bagāta visām neģēlībām; šai cīņā iet bojā vairāki kņazi.
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lie jau kaujas laukā, bet kā pretinieku intrigu un chāna bendes upuri. Uz-

var Maskava, kuras kņazs Juris karjeras dēļ apprec chāna Uzbeka māsu, un

pūrā dabon lielkņaza tituli. Viņa pēdās cenšas staigāt tā brālis un manti-

nieks Jānis Kaļita (t. i. naudas maiss), ar kufu nespēj mēroties līšanā ta-

tāru priekšā pat viņa priekš- un pēcteči. Viņa laikā (1328—1341) Maskava

paliek par metropolīta rezidenci: gribēdams nostiprināt savas pilsētas un tā

tad arī savu personīgo autoritāti pārējās Krievijas acīs, viņš pierunā mētro-

polītu atstāt Vladimiru un pāriet dzīvot uz Maskavu. Jānis prot tā iegūt

tatāru uzticību, ka viņi neiemaisās tā valsts lietās un pat dod viņa rīcībā

savu karaspēku, ar kura palīdzību Kaļita var droši dīrāt apakšniekus un ap-

laupīt kaimiņus. Jānis Kaļita, izmantodams chāna Uzbeka uzticību, pir-
mais iio Maskavas kņaziem sajem savās rokas tatāru nodokļa iekasēšanu no

visas viņiem pakļautās Krievijas.

Kaļitam seko viņa dēls Sīmanis Lepnais, kas sāk jau dēvēties par ~\
i-

sas Krievijas lielkņazu ', spaida sīkos kaimiņu kņazus un pirmais no Maska-

vas valdiniekiem sāk uzmākties Novgorddas republikai.

Kādi valdinieki, tādi pavalstnieki. Visas savu kņazu ēnas puses pa-

mazām sāk kopēt Maskavas valdinieku ierēdņi un bajāri. Aug despotiska

valsts, kur cilvēka pašcieņa ir netikums un mēģinājums to aizstāvēt valdī-

bas priekšā — nāvesgrēks. Te nav vietas bruņnieciskiem tikumiem, un akli

klausīt valdinieka iegribai, cik neģēlīga tā ari nebūtu, ir gods un tikums. —

Arvienu vairāk krievu tautas augstākie slāņi zaudē savu slavisko seju, ar-

vienu vairāk tie sāk palikt līdzīgi tatāru chāna galminiekiem, kas nejūtas

apvainoti, sajēmuši valdinieka kājas spērienu sejā, un cenšas tādiem pat

žestiem likt manīt savu pārākumu apakšniekiem — vienkāršai krievu tau-

tai, kurai tagad jānes uz saviem pleciem divas zvēriskumā un brutālitātē

līdzīgas kakla kungu sugas, - vieni — tatāri, otri — pašu asinsradu ģints.

Tatārizēties sāk nevien augstmaņu attiecības ar apakšniekiem; tatāru

iespaids redzams visur
— apģērbā, ieročos, kara mākslā, tiesu praksē un

pat ģimenē.
Pie krieviem, tāpat kā citām slavu tautām, senlaiku sievietei ir bijusi

sabiedrībā visai izcila loma un daudzas no tām turējušas savās rokās val-

dinieka skēptru, vai citādi spēlējušas redzamu lomu savu tautu vēsturē. —

Novgorodas brīvības pēdējo cīnītāju rindās mēs arī redzam sievieti, Martu

Borecku, kas ir mirstošās republikas neatkarības partijas faktiskā vadone. —

Tai Krievijas daļā, kas atrodas tieši zem tatāru iespaida, jau samērā agri
sāk ieviesties austrumnieku parašas un sievieti izslēdz no iīdzrunāšanas ne-

vien politikā, bet arī ģimenes dzīvē; viņu pilnīgi izolē no ārpasaules un tura

ieslēgtu „teremos", kas gandrīz uz mata līdzinās austrumnieku harēmiem.

Pa to laiku jau ir sācies „Zelta ordas" iekšējais sabrukums; rodas vai-

rāki troņa pretendenti, kas karo cits ar citu, un pati Kipčakas valsts galvas

pilsēta Sarāja (tag. Careva pie Volgas) ir brīžiem asiņainu kauju lauks. —

Maskavas kņazi, kas lidz šim bijuši Zelta ordas chānu priekšā pats paze-

mibas un bikluma iemiesojums uu izauguši lieli tikai pateicoties šai paze-

mībai agrāk tik spēcīgo tatāru priekšā, sāk tagad apzināties, ka ar viņu

kakla kungu spēkiem iet uz leju, un brīžiem jau iedrošinās runāt spītīgāku

valodu.

No rietumiem krievu kņazistēm mācas virsū Lietavā, kuras dižkuni-

gaikštis Oļģerts trīs reizes aiziet ar savu kara draudzi līdz pašai Maskavai.

Briesmas no Lietavas puses piespiež sīkos kņazus, kuriem gadījies būt vidū

starp abām augošām lielvalstīm, izvēlēties vienas vai otras virskundzību;

tatāri atbalsta Maskavas virskundzības tieksmes pār citiem krievu nova-
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dieni, jo provinces, kas nokļuvušas Lietavas vara, vairs nemaksa ordai

meslus- ' 1 : j *U4LLkfij
XIV. g. s. beigas Maskavas lielkņazi jau jutas tik stipri, ka viens no

tiem Dimitrijs (1362—1389) atklāti mēģina nokratīt tatāru jūgu. Ordā pat-

laban valda chāns Mamajs, kas nolemj pārmācīt savu dumpīgo vasaļu un

sauc talkā Lietavas valdinieku Jagaili. Pār Krieviju sāk savilkties jauns

negaiss, un vairāki Maskavas kaimiņu kņazi ved Dtmitrijam talkā savus

kara pulkus. Uz Kuļikovas lauka (pie Donas augštekas, 1380. g.) notiek

liela kauja, kurā krievi pēc viņu chronistu nostāstiem esot guvuši lielu uz-

varu; drīzāk gan jātic, ka kauja beigusies neizšķirti, jo pēc kāda laika jau-

nais tatāru chāns Tochtamišs nodedzina Maskavu un viņas lielkņazs sak

atkal maksāt meslus tatāriem. (Jaguilis ar saviem leišiem esot steidzies Ala-

inajam talka, lai palīdzētu viņam sakaut krievus un gūtu par to territorialas

kompensācijas, bet nokavējies ceļā.)

Kuļikovas kauja nenes krievu tautai atsvabināšanu no tatāru jūga, bet

liek viņai skatīties jau citādām acīm uz āziātiem, kurus tā līdz šinī turējusi

par neuzvaramiem. Kauja modina viņas iesnaudušos pašapziņu uu lielā

mērā paceļ Maskavas lielkņazu autoritāti citu krievu kņazu, bet sevišķi

garīdznieku kurtas acis, kura tagad sak uzskatīt Maskavas lielkņazus par

pareizticīgas ticības aizstāvjiem pret leišiem un tatāriem.

Dimitrijs cenšas ievest Maskavas valsti jaunu troņa mantošanas li-

kumu, pēc kura valsti manto nevis vecākais kņazu ģintī vispār, bet miruša

valdinieka vecākais dels. Senjorāta aizstāvji negrib padoties bez cīņas Uu

XV. g. s. pirmajā pusē iVlaskavas kņazu ģinti plosās ilgs radu karš; troņa

pretendenti atkal meklē taisnību pie chāna galma un Dimitrija dēla dēls

šai līšanas sacīkstē veic savu tēvoci, palikdams par uzvarētāju un Maska-

vas lielkņazu. Uzvarētie tomēr ignorē chāna spriedumu un kādu laiku pati

galvas pilsēta Maskava ir viņu varā; beidzot tomēr uzvar troņa mantošana-

reformas aizstāvji, uu Dimitrija Donskoja (uzvarētāja pie Donas) dēla dels

Vasilijs 11., kam viņa brālēni, to sajemdami gūstā, izdūruši acis, mirst kā

uzvarētājs uu Maskavas valdinieks.

Viņa dēls Jāvis 111. (1462—1505), kas galīgi nokrata tatāru jūgu, sāk

veikt Lietavu, iznīcina Novgorodas republikas patstāvību un mēģina uzmāk-

ties sv. Māras valstij, ir tāļredzīgs valsts vīrs, bez kara vadoņa spējām, kā

gandrīz visi Maskavijas valdinieki, bez varoņspara, bet viltīgs, aukstasinīgs,
nežēlīgs un neatlaidīgs cīņā un centienos pēc reiz nosprausta mērķa, šis

mērķis ir — visu agrākās Krievijas zemju apvienošana zem Maskavas virs-

kundzības vienā valstī, pār kuru valda absolūta lielkņazu vara.

Politiskie apstākļi Austrum-Eiropā ir tādi, kas veicina šo Maskavas

valdinieka grandiozo plānu izredzes. Bizantija, glābdamas no turku bries-

mām, ir kapitulējusi latīņu pasaules priekšā un 1439. g. noslēgusi Florencē

ūniju, kura atzīst pāvesta garīgo virskundzību. Krievijas garīdzniekiem,
kas viņu fanātismā un neiecietībā ir bizantiešu cienīgi mācekļi, bet izglī-
tības ziņā nespēj mēroties ar saviem skolotājiem, ir pār tautu liela vara:

krievu tauta zin, ka līdzšinējā pareizticības citadele Bizantija ir palikusi

neuzticīga grieķu katoļu baznīcai un tā tad dabīgi, ka par Bizantijas man-

tinieci garīgās autoritātes lietās sāk sevi uzskatīt pati Maskava; vēl vairāk

tāpēc, ka pareizticīgo Balkānu slāvi ir jau kļuvuši par turku — tatāru ticī-

bas brāļu — apakšniekiem, bet Maskava patlaban raisās vaļā no tatāru aiz-

bildniecības un tā tad ir vienīgā valsts, kur pareizticība ir oficiālā valsts

reliģija. Kad Bizantija krīt Muhāmeda 11. rokās, krieviem ir atkal jauns
iemesls skatīties uz sevi ar paštaisnības izjātu: bizantiešus, kas atkrituši no
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īstās ticības un padevušies pavestam, ir gandrīz vai tūliņ ķēris pelnītais
Dieva sods.

Krievi sāk justies kā vienīgie pilntiesīgie senās, «pareizticīgās Romas"'

(t. s. Konstantinopoles) mantinieki; viņu pašapziņai vairs nav mēra un tie

sāk uzskatīt savu netīro, dubļaino un vairāk lielai sādžai, nekā lielvalsts

valdinieka rezidencei līdzīgo Maskavu par trešo Romu: „Divas Romas ir

kritušas, trešā vēl turās, bet ceturtās nebūs vairs" — šī frāze paliek par

Maskavijas lepnās pašapziņas formulējumu; no viņas to manto vēlākā Krie-

vijas impērija.

Pēc Bizantijas krišanas Maskavas lielkņazi sāk justies kā vienīgie pa-

reizticības aizstāvji, Konstantinopoles un citu austrumu patriarchu sūtņi,

kas nāk uz Maskavu übagot
dāvanas un glaimo lielkņa-

zam, veicina šo pašapziņas hi-

pertrotēšanos; beidzot lieluma

mānija pārjem arī plašus
krievu tautas slāņus; krievi

sāk identificēt pašu pareizti-
cību ar savu pustatārisko
barbarismu un pat apšaubīt

līdzšinējo skolotāju — grie-

ķu spējas un autoritāti svēto

rakstu iztulkošanā.

Visam uzliek kroni Jā-

ņa 111. laulības ar Palaiologu

princesi Sofiju: Maskavas liel-

kņazs uzjem divgalvaino Bi-

zantijas ērgli savā ģerbonī

un sāk uzskatīt sevi kā liku

mīgo Austrum-Romas vilsts

mantinieku; šīs iedomātās

mantojuma tiesības vēlāk pār-

jem Krievijas ķeizari; ..Bi-

zantijas mantojums" ir spē-

lējis izcilu lomu arī krievu

panslavistu teorijās un pat

oie nesenā pasaules kara iz-

celšanās.

Jānis III.
šai laika, kad pašlepnu-

ma vilnis Maskavija sit vis-

augstāk, un Maskavas lielkņazam sniedz roku Bizantijas princese, sāk ieplūst

hermētiski noslēgtajā Maskavas valstī pirmie Rietum-Eiropas kultūras ie-

spaidi. Šis kultūras pionieri ir rietumnieku techniķi, amatnieki un ieroču

meistari; krievi var nicināt rietumniekus kā «neticīgos", un domāt, ka sa-

tiksme ar tiem draud ar elles briesmām maskaviešu dvēselēm, bet bez rie-

tumnieku palīdzības Maskavija nespēj tikt galā ar saviem ienaidniekiem. —

Cik niecīgās ir bijušas milzīgās maskaviešu armijas bruņotās spējas, to lie-

cina uzvaras, kuras gūst pār tām ar saviem bruņiniekiem un igauņu un

latvju brīvzemniekiem mestrs Pletenbergs.

Ārpolitikā Jānis 111. Gust milzīgus panākumus, no kuriem paši lielākie ir

Novgorodas republikas pievienošana Maskavijai un atbrīvošanās no tatāru

jūga.
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Pēc Tveras, Belozeras uu Jaroslavus kņazistu likvidēšanas beidzot nāk

lielās ziemeļrepublikas kārta. Jau agrāk Maskavas kņazi ir skatījušies grei-

zām acīm uz Novgorodu, kas tiem aizsprosto izeju uz jūru un modina viņos

skaudību ar savām lielajām bagātībām, ko tā sarausuši turēdama savās ro-

kās Volgas baseina un Ziemeļ-Krievijas tirdzniecību ar Rietum-Liropu. —

Pati Novgorodā šai laikā ir lielpilsēta, kuras iedzīvotājiem nepietiek ar re-

publikas robežās ražoto labību; tā jāieved no Volgas baseina. Celi uz šo

baseinu atrodas Maskavas kņazu rokās un pēdējiem samērā agri izdodas

piespiest Novgorodu maksāt viņiem meslus un oficiāli skaitīties par Maska-

vas apakšnieci. Atkarība tomēr ir vairāk nomināla, un novgorodieši, no-

skārzdami, ka izšķirošā cīņa ar Maskavu ir tikai laika jautājums, meklē

atbalstu pie Lietavas. Laupījums taisās izslīdēt Jānim 111. no rokām un viņš

nolemj darīt galu Novgorodas patstāvībai. 1471. g. Novgorodas tiesā iebrūk

maskaviešu armija un pie Selonas upes sakauj republikāņu karaspēku.

Movgoroda padodas un no jauna atzīst Maskavas virskundzību, bet jau pēc

septiņiem gadiem lielkņazs ķeras pie jaunām represijām; viņa karavīri iz-

laupa vico lielpilsētu, demolē Hanzas kantorus, un aizved gūstā uz Maskā-

viju vecos Novgorodas tirgotājus, kuru goda vārdam darījumos ar rietumu

tirgotājiem bijis zelta svars; lielkņazs konfiscē viņu mantu un īpašumus

un to vietā nometina Novgorodā salašņas no v isām Maskavijas malām, kas

gājuši veikala lietās skolā pie austrumniekiem un rīkojas pēc Maskavijas

komersantu devīzes: „ja nepiekrāpsi, nepārdosi". Protams, pret tādiem

amata brāļiem nav uzticības ne hanziešiem, nedz Rēveles vai Rīgas firmām,

un Novgorodas loma — būt par vidūtāju starp rietumiem un Krieviju — ir uz

visiem laikiem izspēlēta. Jānis 111. liek aizvest gūstā uz Maskavu ari nov-

gorodiešu brīvības zvanu, kas gadu simtiem saucis kopā tautu uz valsts

sapulcēm.

Novgorodas iekarošana atdod Maskavijas varā milzīgās ziemeļu ze-

mes; tās vairo kņaza kases iejēniunius, nemaz jau nerunājot par laupī-

jumu, kas gūts pašā Novgorodā. — Vecās lielpilsētas liktenis vēlāk piemeklē
ari Vjatkas republiku un Perinu, ar viņas sudraba raktuvēm.

Zelta orda pa to laiku sadalījusies vairākas daļu valstis, kas cīnās savā

starpa un Maskavijas atkarība no tatāriem ir vairs spēkā tikai vārda pēc.

Chāns Acluueds sūta uz Maskavu sūtņus, kas prasa maksāt meslus, ko

Maskava nav darījusi jau vairākus gadus. Atraidījumam seko tatāru ie-

brukums; tiem preti iet lielkņaza armija. Līdz kaujai nenotiek, abas armi-

jas mīņājas viena otrai iepretim, uu tatāri griežas mājup, dabūjuši zināt,

ka Jānis slepeni nosūtījis pa Volgu lejup ekspedīcijas korpusu ar uzdevumu

uzbrukt Sarajai. — Tatāru jūgu, kas smacējis Krieviju 240 gadus, izdodas

galigi nokratīt bez asins izliešanas.

Mūža beigās Jānis 111. mēģina gūt panākumus ari rietumos, mēģinādams

atjemt savam znotam Lietavas dižkunigaikštini Aleksandram baltkrievu ap-

dzīvotos pierobežu novadus. Kaļam par iemeslu lielkņazs uzdod viņa mei-

tas Helēnas apspiešanu ticības lietās. Lietavai pakļautie pierobežu kņazi

pāriet Maskavas pusē un Lietavas karaspēks 1500. g. zaudē lielu kauju pie
Vedrošas; maskaviešu panākumus paralizē mestra Pletenberga uzvaras, ku-

ras tas gūst pār Vidzemē iebrukušām lielkņaza armijām. 1503. g. noslēdz

pamieru, pēc kura Maskavija patur savus iekarojumus Baltkrievijā. Galīgu
mieru lielkņazs atsakās slēgt, solīdams to darīt tikai tad, ja Lietavā viņam

atdošot tā „tēva mantojumu", t. i. visas krievu apdzīvotās zemes.

Mirstot Jānis 111., sekodams senču ierašai, sadala savu valsti starp dē-

liem, bet troņa mantiniekam Vasilijam atdod lielāko valsts daļu, kas uo-
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drošina tanī pārsvaru pār citiem brāļiem; Vasilijs tiem neļauj precēties un

pēc viņu nāves dabon šīs zemes atpakaļ. Ārpolitikā viņš iet tēva pēdās, pa-

dara Kazaņas tatāru Valsti atkarīgu no Maskavas un turpina Jāņa 111. sākto

karu pret Lietavu. Vasilija armijai, kuras artilēriju rīko vācu kanonieri,

izdodas iejemt Smoļensku, un tā veselus simts gadus paliek maskaviešu varā.

Maskavas panākumus nespēj likvidēt arī lielā leišu armijas uzvara pie Oršas

(1514. g.), kur smagā leišu kavalerija sadzen upē un noslīcina krievu ar-

miju. Cīņai pret Jaga doņiem Vasilijs 111. meklē sev palīgus un stājas diplo-
mātiskos sakaros ar ķeizaru Maksimilianu (ķeizara sūtnis Herberšteins at-

stājis ļoti interesantu sava Maskavijas ceļojuma aprakstu, kurā tēlo tā laika

Krieviju un viņas tikumus). Vasiliju aizkavē laist visus spēkus cīņā pret

Lietavu tatāri, kas apvienojušies aiziet līdz pašai Maskavai, piespiež Va-

siliju pānikā bēgt projām no galvas pilsētas un Maskava vārda pēc ir

spiesta no jauna atzīt tatāru virskundzību, lai aizdabūtu viņu ordas atpakaļ

to stepēs.

Vasilijs pievieno savām zemēm pēdējo Krievijas brīvvalsti Pliskavn.

kuras vieuīgais noziegums ir tas, ka tā vēl uzglabājusi savu patstāvību. Arī

viņas tirgotāju ģintis aizved trimdā uz Maskavu un to vietā nometina pil-

soņus no valsts iekšienes.

lekšējā politikā Vasilijs nerēķinās ne ar kādu autoritāti. (Krievu chro-

nisti kā drausmīgu notikumu atzīmē to faktu, ka lielkņazs par patiku savai

sievai — lietavietei sācis skūt bārdu: šis solis iedvesis Vasilija pavalstnie-

kiem šausmas un tie metuši krustus, redzēdami lielkņazu, kas „izķētnojis

pēc Kristus līdzības radīto seju līdzīgu runča sejai.")

Vasilijs mirst 1555. g.. atstādams trīs gadus vecu dēlu Jāni. kura vietā

sāk valdīt reģenta padome ar lielkņazieni Helēnu priekšgalā. Sākas augst-

maņu cīņas varas un iespaida dēļ. Šīs cīņas paralizē Krievijas spēkus uz

ārieni un saindē mazo lielkņazu ar neuzticības indi un visādiem netikumiem.

Jau samērā agri parādās zīmes, ka no šī zēna reiz iznāks lie'ākais varmāka,

kādu Krievija jebkad ir redzējusi savā tiranniem bagātajā vēsturē.

1547. g. Jānis IV. atsvabinās no bajāru aizbildniecības, kuras vietā tas

nokļūst zem divu apdāvinātu valstvīru, Adaševa un Silvestra iespaida. Abi

cenšas atjaunot valstī kārtību un nostiprināt viņas pamatus. — Maskavijas

tauta vēl smok absolūtā garā tumsībā. lerēdņi apzog valsti un tauta dzīvo

lopiskā izvirtībā, par kuru stāsta neticamus faktus tas pats Herberšteins.

Valsts iekārta ir palikusi tā pati vecā: kņazs izlemj visas valsts lietas kopā

ar bajāriem: viņa vojevodi ir reizē administratīvās, jūrisdikcijas un mili-

tārās varas pārstāvji provincēs un no Maskavas attāļākās valsts nomalēs

rīkojas kā pusneatkarīgi valdinieki. Tiesu praksē vēl ir iecienīta «Dieva

tiesa": tiesneši dod sūdzētam un apsūdzētam rungas rokās; kuļš kaujoties

uzvar, tam paliek taisnība. Tauta ir pilnīgi atdota vojevodu varā un smok

dziļākā verdzībā. Tomēr daudzās malās, pieņi*, Novgorodā un Pliskavā, vēl

ir dzīva vecās brīvības atcere, un starp kņaziem, kas tagad jau stājušies

lielkņaza dienastā un viņu agrākajiem pavalstniekiem, vēl pastāv ciešas

saites un paši kņazi tiecas ļizskatīl savas vietas bajāru padomē par man-

tojamām. �

Tirdzniecības tikpat kā nav; nav arī amatnieku kārtas; un milzīgās ar-

mijas ir bīstamas tikai tatāriem un nevarīgajai Lietavai, jo neprot manevrēt

un izjūk pie pirmā vācu vai poļu bruņinieku atakas trieciena. Toties aiz

cietokšņu mūriem maskavieši prot teicami turēties, — ne jau aiz varonības,

bet aiz bailēm no lielkņaza dusmām, kuras tiem iedzen pāniskas šausmas

un māca nicināt nāvi cīniņā. —
Visā Maskavijā dominē akla paklausība liel-
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kņazam, bet šī paklausība ir viņas stiprums un nākotnes ķīla. Visi pa-

valstnieki ir lielkņaza vergi, visi viņa priekšā ir vienādi. Tauta ir akli pa-

devīga masa Maskavas valdinieku rokās un kāpjot tronī tālredzīgam liel-

kņazam, var kļūt par bīstamu kaimiņus dragājošu ieroci. Tomēr šim ierocim

ir tikai dragātā ja, nevis kultūras cēlāja spējas un smagums, kas piesiets pie

Maskavijas lielkņazu politikas kājām, ir viņu tautas kultūras absolūti ze-

mais līmenis. Garīgās dzīves tikpat kā nav, nav arī literātūras; visu to aiz-

vieto reliģija, kas aprobežojas ar kulta ceremoniju pildīšanu, par pašu sva-

rīgāko viņā palicis viss ārējais elements; līdzīgi Rietum-Eiropas scholastiem.

pareizticīgo garīdznieki strīdas līdz matos klupšanai ap jautājumiem par

to, vai piem., metot krustu, jāsaliek kopā divi vai trīs pirksti, vai ejot krusta

gājienā ap baznīcu jāiet pret sauli, vai pa saulei v. t. t. Un tomēr visos

daudz maz komplicētos ticības jautājumos šie paši maskavieši, kas kopš

Jāņa TĪT. laikiem ir paraduši sevi uzskatīt par Dieva izredzētiem un pirm-
tautu pasaulē, ir nevarīgi kā ābecnieki, un gribot negribot spiesti saukt

talkā grieķus, ja nākas tulkot vai pārlabot baznīcas grāmatas.

Maskavijas garīgajā dzīvē valda pilnīga Ēģiptes tumsība. Dominē mūku

pasaules uzskati, smagi guldamies uz sabiedrību un atzīdami pašu nevainī-

gāko dzīves prieka izpaudumu (laicīgās dziesmas, dzejas un spēles) par

..kalpošanu sātānam". Personīgā goda sajūta maskaviešiem, arī kņaziem un

bajāriem, ir pilnīgi sveša, un pašus augstākos augstmaņus uz lielkņaza pa-

vēli per pātagām kā apzagušos vergus. Goda kodeks Krievijas augstma-

ņiem ir grāmata ar septiņiem zīmogiem; visus konfliktus goda lietās pa-

rasti izšķir ar dūrēm vai īsti krievisku lamāšanos. Melošana un krāpšana,

līšana un liekuļošana dominē visur un pats oriģinālākais seno maska-

viešu goda izjūtas izpaudums ir zināmais strīdus dēļ vietām (m jestņičestvo):

skaitās par negodu kalpot vai sēdēt pie galda zemāk par tādu augstmani,

kura tēvs ir bijis dienestā zemāks nekā viņa dēla tagadējais galda biedrs.

Mākslas nav, atskaitot svētbilžu kopēšanu; skulptūra skaitās par kato-

lisku ķecerību un visam pāri gulstas āziātiska barbarisma sega.

Eiropietis nokļuvis Maskavijā jūtas kā baisā pasaku valstī. Viss vi-

ņam te ir svešs un nesaprotams: caram vai troņmantiniekam nākot precību
gados, sadzen Maskavā no visām valsts malām skaistākās muižnieku meitas;

pats princis apstaigā meiteņu rindas un daiļākai no tām met lakatu: spe-

ciālai uzticības veceņu kommisijai pēc tam jāapskata līgava no visām pusēm,

vai tā ir vesela un tiešām cienīga tapt par valdinieka sievu. — Maksāt ne-

spējīgus parādniekus atdod kreditoru verdzībā: nodokļus neuzliek atse-

višķām personām, bet visam ciemam en gros; kā viņu iemītnieki tos izdala

savā starpā un iekasē, tas valdībai gluži vienalga. (Tādā kārtā lielkņazu

ffska ērtību labad sāk atdzimt pirmatnējais kommūnisms; slavu tautās vispār
līdz pat jaunākiem laikiem ir uzglabājušās šī kommūnisma atliekas.)

Viss ir centrālizēts. Visu modri vēro valdības acs. Sakaru ar ārze-

mēm nav: robežas uz rūpīgāko apsargā un Maskava ir pilnīgi noslēgusies

no Rietum-Eiropas kopš tiem laikiem, kad Jānis 111. slēdzis vācu tirgotāju

kantorus Novgorodā.
Ar tautas labklājību,-kas jau tā ļoti problēmatiska, sāk iet uz leju;

žūpība valstī vairojas, augstmaņi apzog caru un izlaupa valsts iejēmumus:
sūdzības par vojevodu patvarībām vairojas: sāk pagrimt arī garīdznieku

kārta. Starp lauku draudžu priesteriem ir daudzi analfabēti, bet kaut kā

veic dievkalpojumus, iztikdami ar to, ko noskatījušies no citiem, mazliet

vairāk izglītotiem amata brāļiem. Priesteriem, kas līdz šim daudz maz tu-

rējuši grožos tautas kaislības, sāk padoties dzeršanas sērgai, kura pārjēmusi
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visus tautas slāņus; baznīcas koncilos nebeidzas sūdzības par garīdzniekiem',
kas nekaunoties iet piedzērušies altārī; par mūkiem un mūķenēm dzird

stāstam vēļ ļaunākas lietas. — Tiesa, starp vieniem un otriem ir arī dziļi re-

liģiozi un cienīgi ļaudis, pa lielākai daļai vientuļi, kas lūko aiziet no pasaules

un visa ļauna, dodamies meklēt mieru mūža mežu klusumā; viss garīdznieku

un mūku vairums tomēr smok tai pašā Ēģiptes tumsībā un gara kūtrībā, kas

pārjēmusi pārējo tautas daļu.

Jaunā cara padomnieki lūko glābt tautu no pagrimšanas un posta, sa-

stādīdami likumu grāmatu, kas zināmā mērā ierobežo vojevodu un tiesnešu

patvaļu; sasauc arī baznīcas koncilu, kam jāsper soļi garīdznieku kārtas la-

bošanā un jānokārto daži strīdīgi jautājumi ticības lietās.
—

Tomēr viņiem

nav ilgi lemts locīt lielās valsts likteņus: Slimīgi straujais cars, valdot abiem

padomniekiem, jūtas kā zem aiz-

bildniecības un steidz no tas atsva-

bināties. Viņš paliek par sava vec-

tēva un vārda brāļa Jāņa 111. poli-
tikas turpinātāju; ar nelokāmu

konsekvenci un asinskārīgu nik-

numu, kuram līdzīgu nezin vēsture,

Jānis Briesmīgais (pareizāki ..Bar-

gais") nostiprina Maskavas valsts

pamatus, soda valsts apzadzējus,
lauž augstmaņu patvaļu, kas cara

bērnības laikā paguvusi laist dzi-

ļas saknes, un nebēdā, ka dusmu

lēkmē viņa dūre ķer aw nevainī-

gus. — Krievu tauta instinktīvi no-

skārst, ka cara dusmu zibeņi na\

domāti tieši viņai, bet viņas izsū-

cējiem un šis valdinieks, kas izlē-

jis asins jūras un licis dzīvus no-

dīrāt, izvārīt katlos, sadedzināt nz

sārta, sasaldēt ledū vai citādi no-

mocīt tūkstošiem cilvēku, mirst ze-

māko tautas slāņu apraudāts.
Tatāru chāni un viņu kalpi -

Maskavas kņazi bija pārvērtuši

simpātisko, mazliet izlaidīgo, maz-

liet anarchistiski noskaņoto slavu

Jānis IV. Briesmīgais.

(XVI. g. s. nezināma meistara darbs.)

cilti par vergu pūli, kas zināja tikai smagu dabu, dzīvi pusbadā, kungu
dusmas un kungu pātagu. — Dievs bija augstu, cars tāļu, un krievu tauta

nīda augstmaņus, kuri cilāja šo pātagu, un visas šķiras, kuras dzīvoja pār-
ticībā uz tautas sviedru rēķina. — Viss Jāņa Briesmīgā mežonīgās bardzības

upuru vairums bija augstāko šķiru piederīgie, un zemnieks vai klaidonis,
kam nebij vesela krekla mugurā, ar zināmu gandarījumu no malas vēroja,
kā cars izrēķinās ar saviem faktiskiem vai iedomātiem ienaidniekiem.

Asiņainās orģijās, sevis mocīšanā, visrupjākās izpriecās un izvirtības

zaņķī, cilvēku bendēšanā, pašpazemošanās lēkmēs un briesmīgu, visu iznī-

cinošu dusmu izverdumos ir aiztecējis šī valdinieka mūžs. Viņa raksturā ir

bijušas apvienotas visdīvainākās pretešķības: asins kāre un askēzes alka,

lieluma mānija un lišķība, diplomāta dāvanas un spēja dusmu brīdī noārdīt

paša darbu, kas veikts gadus ilgiem pūliņiem. —■ Tāds ir šis dēģenerējnšār,
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valdinieku ģints priekšpēdējais pārstāvis Maskavas troni, Maskavas lielvalsts

politikas konsekventākais i/.vedējs.

Pirmie Jāna IV. soļi ārpolitikā ir vaiņagoti lieliem panākumiem, kaut

gan taisnību sakot viņš tikai ievāc ražu, kas izaugusi no senču sētās sēklas.

Šie panākumi gūti karos pret sabrukušās Zelta ordas daļu valstīm: 1552. g.

cars iet ar 150.000 vīru lielu armiju pret Kazaņas valsti, un pilsēta krīt viņa
rokās līdz ar auglīgajām Volgas vidus baseina zemēm, kurās bariem sāk

plūst iekšā krievu kolonisti. Četrus gadus vēlāk Kazaņas likteni piemeklē

Astrachanu; visa Volga un viņas dztekas līdz Kaspijas jūrai tagad ir kļu-

vuši par krievu upi un Maskavijai gūta izeja uz viņai radniecīgās Centrāl-

Āzijas tirgiem. — Volgas baseins vēl tagad ir krievu tautas dabīgā daļa un

cars, kam tauta devusi „Bargā" („Groznij") vārdu, ir vēris viņai vārtus uz

šā baseina vērtīgāko daļu, ievirzījis krievu tautas plūdus viņas dabīgajās
robežās.

Tiesa, tatāri ne vienu reizi vien mēģina iet kontruzbrukuinā un pats

cars 1570. g. ir spiests bēgt projām no Maskavas, ko tatāru uzbrucēji no-

dedzina. (Liesmās esot dabūjuši galu vairāki tūkstoši cilvēku, nerēķinot tos

nelaimīgo pulkus, kurus tatāri aizdzen stepēs un pārdod turku verdzībā,)

Par spīti šīm nomadu kontratakām. Maskavijas dienvidu robeža soli pa so-

lim virzās uz priekšu auglīgajās melnzemes stepēs; apcietinājumu līnijai,
kas gadu pēc gada aizvirzās uz dieņvidieni, uz pēdām seko krievu kolonisti,

pārvērzdami agrāko stepi auglīgos tīrumos.

Vēl ātrākā gaitā norisinās iekaroto Volgas baseina zemju kolonizēšana,

jo te nomadiem nav stipra atbalsta punkta, kura lomu dienvidos tik tei-

cami izpilda Krima, šis pašas dabas celtais cietoksnis. — Krievu kolonistu

vilnis austrumu virzienā drīz aizsniedz Uralus, un kazaka Jermaka banda

cara koncesionāru Stroganovu uzdevumā uzsāk 1552. g. Sibīrijas iekaro-

šanu. Visa Ziemeļ-Āzija taisās tapt par Maskavijas piederumu.
Valsts iekšienē cars izdara veselu apvērsumu. Drūmā bērnība viņā sē-

jusi nevien lieluma, bet arī vajāšanas mānijas dīgļus un arī tikušam varas

un panākumu kalngalā, caram liekas, ka visur organizējas sazvērnieki un

gatavojas dumpji; viņa slimīgā neuzticība liek tam visur redzēt nodevējus

un ienaidniekus, liek pārprast pašu lojālāko rīcību un nevainīgāko iztei-

cienu. Jo briesmīgākas ir šīs, pa lielākai daļai nedibinātās cara bailes, jo

briesmīgāks ir cara dusmu izverdums.

Visiem Jāņa IV. briesmu darbiem un viņa upuriem lemtām mocībām,

kuru izdomā šis cars šķiet pārspējis pašu Dantes Luciferu, ir tomēr savs

labi apdomāts tin noteikts mērķis — izravēt Maskavas valstī visas ..nezā-

les", t. i. iznicināt pēdējās cilvēka cieņas, patstāvības un senās brīvības

atmiņu. Tikai tādā kārtā var mums kļūt saprotami (no cara viedokļa), piem.
1570. g. asiņainie notikumi Novgorodā, kur cars liek noslepkavot, — noslī-

cināt Volkovas upes āliņģos (šīs briesmu dienas piemeklē veco republiku
ziemas laikā) vai citādi nobendēt gandrīz visus nelaimīgās pilsētas iedzī-

votājus, kaut gan viņi nav nekā noziegušies: caram vienkārši bija ienācis

prātā, ka novgorodiešiem viņu vecās brīvības atcere ir mīļāka nekā taga-

dējā Maskavas kundzība, un ar to pietika, lai cars liktu nākt pār veco Krie-

vijas tirdzniecības mētropoli visiem moku un iznīcības daimoniem.

Tādas pat dabas motīvi
— ja tos vispār var par motīviem saukt ■—

būs bijuši par iemeslu arī veselu Maskavas bajāru ģinšu iznīcināšanai —

ar sievām, bērniem, kalpiem un pat bajāru ciemu zemniekiem! Aiz tās pa-

šas vajāšanas mānijas, kas liek caram visur meklēt nodevību un sazvēr-

niekus un domāt, ka viņa paša dārgā dzīvība ir vienmēr briesmās, cars sa-
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dala savu valsti divās naidīgās daļās ..zemščinā un opričņinā", pārceļ savus

pavalstniekus tūkstošiem no vienas valsts malas uz otru un organizē sev

īpašu gvardiju — opričņikus, kas atrodas ar. zemščinu mūžīgā kara stā-

voklī. — Arī šai rīcībai ir savi nolūki un no cara viedokļa dibināts pamats.

Ziemeļ-Krievijā, kur valdījuši samērā stabili apstākļi, vēl Jāņa IV. laikā

iV daudz agrāk neatkarīgu kņazu, starp kuriem un viņu bijušiem apakš-
niekiem uzglabājušās vecās patriarcbālās saites, kaut gan ir ķžazi, ir viņu

bijušie pavalstnieki jau kļuvuši Maskavas lielkņaza apakšnieki. Ziemeļ-

Krievijas kņazu ģintis tāpēc ir turīgākas un ar plašākiem sakariem nekā

dienvidu provinču aristokrātija: tāpēc cars jau sen vēro savus ziemeļniekus
neuzticīgām acīm. Dienvidos turpretim ir augstmaņi, ir zemnieki ir nākuši

katrs no savas debesu malas, un nevar būt runa, ka viņu attiecības varētu

kļūt (no cara viedokļa, protams) bīstamas Maskavas patvaldniekiem

Jānis IV. ar vienu rāvienu apgriež savu valsti otrādi: viņš sadala visu

Maskaviju jau minētās divās daļās, pie tam opričņinā kļūst par viņa perso-

nīgo īpašumu, ko tas pēc patikas sadala saviem uzticības vīriem — oprič-

ņikiem. Zemščinu joprojām pārvalda bajāri. Tā kā opričņinā ieskaitītas

galvenā kārtā valsts ziemeļu provinces, viņu augstmaņu ģintis ir spiestas

atstāt savus vecos īpašumus caram un tā opričņikiem. un dabū jaunas ze-

mes ..Zemščinā". — kas aptver galvenā kārtā valsts dienvidus. (Pavisam

pārceltas uz dienvidiem ap 12.000 augstmaņu ģimenes.) Paši opričņiki stāv

ārpus katras sodāmības, izjemot. protams, gadījumus, kad tie krituši paša

carp nežēlastībā.
— Viņi var laupīt, slepkavot, piesmiet tēviem redzot viņu

meitas, darīt visus briesmu darbus, kādi vicu nāk prātā šiem sadista
— cara

mācekļiem, — un apzināties, ka viņiem nav jābaidās no likuma. — Tas. ku-

ram nāk prātā meklēt pret opričņikiem taisnību, ir pazudis cilvēks.

Arī pēc valsts sadalīšanas Jānim liekas, ka bajāriem palicis par daudz

varas. Viņš sāk sasaukt sevišķi svarīgos gadījumos tā saucamās zemes sa-

pulces (zemskije sobori), kurās piedalās arī pilsētu pārstāvji: lēģislātīvās

varas šīm sapulcēm nav: labākā gadījumā nāk klajā viena otra vojevods

pārkāpumi, kurus tas nodarījis, pārvaldīdams attālāku ..Zemščinas" pro-

vinci.

Tā Jānis TV. steidz uzcelt Maskavas caru patvaldības ceftni. kuras pa-

matus jau likuši viņas sentēvi. Tāpat kā viņa vectēvs, arī šis cars mēģina

gūt Maskavas valstij izeju uz jūr"- nu tāpat bez panākumiem.

Maskavas lielkņazi iznīcina Novgorodas un Pliskavas republikas, bet

nebūt nevēlas pārtraukt tirdzniecības sakarus ar Hanzu un svētās Māras

valsts pilsētām, kuras tirgotā ji pēc Novgorodas krišanas taisa joprojām ar

krieviem labus veikalus. — Tagad, kad Maskavas valsts territorijā palieli-

nājusies vismaz divkārtīgi un gūtas uzvaras pār ienaidniekiem austrumos,

cars Jānis TV. nolemj izmēģināt kara laimi arī rietumos un nostiprināties

Baltijas jūras piekrastē. — tikt par Tērbatas, Rēveles un Rīgas valdinieku.

jo caur šīm pilsētām pēc Hanzas kantoru likvidēšanas Novgorodā. iet vai

visa Maskavijas tirdzniecība ar Rietum-Eiropas zemēm (atskaitot to daļu.

kuru angļiem izdevies novirzīt caur Archangeļsku).

Ja grib karu. iemeslu vienmēr var sameklēt un caram tādu ir gana:

Maskavijas varas pieaugums iedveš bažas viņas kaimiņiem, vācu ordenim,

latvju un igauņu zemēs. Lietavas un Polijas Jngailoņiem, kuri rietumu val-

stīm adresētās vēstulēs lūdz ..visus kristīgos" nepārdot maskaviešiem mo-

dernos kara rīkus, nedz laist uz Maskavas valsti ieroču meistarus un citus

speciālistus, jo no tam varot celties ~visei kristīgai pasaulei daudz briesmu

un liela nelaime".
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Mēs negribam šeit plašāki apskatīt t. s. Livonijas karu un viņa notiku-

mus, kuriem bijusi svarīga loma māsu dzimtenes vēsturē: šim karam mēs

veltīsim īpašu nodaļu.

Cars Jānis IV. metas ar visu sparu cīņā, bet viņam aizkrusto ceļu Po-

lija, kas patlaban beidz ~apēst" Lietavu un uz vairākiem gadu desmitiem

kjiist par spēcīgāko lielvalsti Baltijas jūras piekrastē. Kad Stefans Batorijs

atjem krieviem Polocku, nodedzina Veļikije Lūkus un sāk sturmēt Pliskavas

cietoksni, Jānis ir spiests atzīties par uzvarētu un lūgt Romas starpniecību.

Romā tūliņ atdzimst vecie sapņi par ūniju starp kātoju un pareizticīgo

baznīcām un tā labprāt grib nākt caram talkā: karā cara vojevodiem pa to

laiku izdodas gūt dažus panākumus (cara organizētā jaunā infanterija —

streļicu pulki —
izrādās par teicamiem cietokšņu aizstāvjiem, kaut gan ne-

spēj mēroties uz klaja lauka ar Batorija poliem un ungāru algotņiem) un

beidzot — ar jezuita Posevina starpniecību — cars 1582. g. noslēdz ar po-

liem pamieru uz 10 gadiem, atsacīdamies no Polockas un Vidzemes. Gadu

vēlāk viņš slēdz mieru arī ar Zviedriju un atsakās no pretenzijām uz Narvu

un Ziemeļ-Tgauni ju. — Plāniem par plašu izeju uz jūru ir pārvilkta pāri

strīpa. Grandiozākais no visiem cara pasākumiem ir sabrucis, un šo fiasko

nespēj atsvērt sakaru paplašināšanās ar Angliju caur Ziemeļu okeāna ūde-

ņiem.

Caru viņa mūža vakarā piemeklē viena nelaime pēc otras: 1581. g. viņš

dusmu lēkmē nosit savu vecāko dēlu: izmisuma pārjemts, cars grib atteik-

ties no troņa un iet klosterī, bet nav kam atstāt valsti: otrs dēls Teodors

(Fedors) ir plānprātiņš, bet trešais, Dimitrijs, vēl mazs, un cars zin no paša

piedzīvojumiem, cik grūti klājas tronī nosēdinātam puisēnam. (Sievas šis

cars mainījis kā cimdus. — no citas licies šķirties, citu noslīcinājis, nodūris

\ai citādi nobendējis, lai varētu jemt tās vietā citu, caram iepatikušos jau-

navu. Nav bijis tāda izvirtības veida, kam nebūtu nodevies šis valdinieks:

netiklā dzīve, saistīta visādām pārmērībām, pastāvīgais nervu saspīlējums

un smagās neveiksmes, kas pusmūžā sāk nākt pār Jāņa IV. galvu, noved

caru kapā 54 g. vecumā.)

Maskavijas valdinieku nams taisās izmirt. Pēc Jāņa IV. nāves (1584*

vārda pēc valda garā vājais Teodors, bet faktiskās varas dēļ atkal sāk cīņu

bajāru ģintis: visiem ir skaidrs, ka tronī drīz kāps jauna dinastija, un tāpēc

daudzi cenšas būt troņa tuvumā. — Uzvar viltīgais un gudrais tatāru augst-

maņu pēcnācējs Boriss Godunovs, kas paspējis jau laikus ieprecināt Teodo

ram savu māsu un pamazām paliek par faktisko Maskavijas valdinieku. —

Cara Teodora brāli Dimitriju Godunovs liek izraidīt trimdā uz Ugliču, ku?

mazo princi vēlāk nogalina Godunova uzpirktie slepkavas. Lai novērstu no

sevis visas aizdomas, favorīts uzdod lietas izmeklēšanu savam pretiniekam

Šuiskim, un iebiedētais augstmanis galu galā paziņo, ka puisēns spēlēdamies

esot pats nejauši nodūries.

Pēc Teodora nāves (1598. g.) bajāri, kurus Godunovs tur savās rokās, un

Maskavas pūlis, ko favorīts uzpircis dāvanām, Godunovu ievēl par Maskavas

valdinieku; licies smukuma dēļ laiciņu lūgties, viltīgais augstmanis beidzot

arī piejem viņam piedāvāto „Monomacha cepuri". — Viņš ir teicams valdi-

nieks, taisās dibināt Maskavā universitāti un pat nosūta uz Vāciju uzticības

vīru līgt viņai profesorus; komandē krievu jaunekļus uz ārzemēm mācīties,

labprāt jem dienestā ārzemju speciālistus (to starpā arī vācu landknechtus)

un cenšas veicināt pilsētu un sevišķi amatniecības uzplaukumu. Arī Maska-

vas mētropolīta iecelšana patriarcha godā, kas notiek Teodora laikā —

1589. g., ir Godunova nopelns).
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Kņazu ģintis, no kurām daudzas skaitās par Rurika vai Ģedimina pēc -

nācējiem, nīst veiklo tatāru, kas pratis aizsteigties viņām priekšā, un ne-

beidz pret to intriģēt. Represijas, kuras cars Boriss sper pret vainīgajiem,
tikai palielina aristokrātijas ienaidu. Cars cenšas atbalstītie s uz sīkajiem
muižniekiem, no kuriem kadrējas Maskavas valsts armija (muižnieki iei

karā par zemi, ko dod viņu rīcībā valsts), un liek pamatus
atjemdams zemniekiem tiesības Jurģu dienā aiziet pie cita kunga, ja veci

izrādījies slikts (zemnieki ir brīvi ļaudis, bet zeme — valsts īpašums, ko tŪ
dod muižniekiem lietošanā pret kara klaušām). Bajāri, kuru zemes atrodi-

Pseido-Dimitrijs.

galvenā kārtā tā auglīgajos dienvidos, vilina pie sevis slikto muižnieku zem-

niekus, tiem solīdami labākus nosacījumus; draud palikt atmatā nevien šo

sīko muižnieku zeme, bet var sabrukt visa valsts bruņoto spēku uzbūves

sistēma, ja zemnieki joprojām baros plūdīs no neauglīgajiem ziemeļiem uz

treknajām melnzemes stepēm. — Lai nevājinātu valsts bruņotos spēkus, ne-

ļautu bajāriem palikt pārāk stipriem un nebūtu pašam jāsāk no gala viss

cara Jāņa IV. veiktais aristokrātu bendēšanas darbs, Boriss sper minēto soli,

kas saceļ zemnieku masās saviļņojumus un rada auglīgu zemi nemieriem,

kuri sākas jau paša Borisa valdīšanas laikā.

(Nemieriem par iemeslu ir briesmīga neraža: lietus gāzes iznicina visus
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sējumus, un nevien Maskavija, bet arī Lietavā, Kurzemē un Vidzemē: lietus

esot gāzis bez mitēšanās no pavasara līdz rudenim. Sekas no tā ir briesmīgs

bads, kura laikā konstatēti daudzi kannibālisma gadījumi. Godunova pre-

tinieki izlieto šo dabas katastrofu, lai sakūdītu pret viņu tautu, kaut cars

\ isiem līdzekļiem centies palīdzēt cietējiem.)
Tad cars sajem īstu ljaba vēsti: Polijā uzklīdis cilvēks, kas apgalvo,

ka esot cara Jāņa jaunākais dēls Dimitrijs, kas laimīgi izglābies no Go-

dunova sūtītiem slepkavām un tagad vācot palīgus, lai ietu uz Maskavija.

gāztu Borisu no troņa un atgūtu sava tēva valsti.

Šo ģeniālo trumpi pret Godunovu izgudrojuši vecie krievu aristokrāti

ar intrigantiem Šuiskiem priekšgalā. — Maskavā, kur viņus modri novēro

cara aģenti, bajāriem ir riskanti intriģēt un tāpēc, sadabūjuši uzjēmīgu jau-

nekli Grigoriju Otrepjevu (viņš bijis iestājies klosteri, bet no tā izbēdzis,

lai vestu līdzīgi daudziem tūkstošiem, klaidoņa dzīvi), viņi to raida ar attie-

cīgām instrukcijām uz pierobežas joslu, kur nekad nav trūcis visādu dēku

meklētāju. (lespējams, ka pats ..Dimitrijs" ir svēti ticējis, ka viņš tiešām

ir Jāņa Briesmīgā dēls.)

Jaunais avantūrists nokļūsi Ukrainā, dodas pie kņaza Višņevecka un

atklāj tam savu incognito. Kņazs, kam ar maskaviešiem vecs naids, negrib

laist garām izdevību sagādāt caram nepatikšanas, sāk bēgli atbalstīt un bei-

dzot aizved to pie sava radinieka Sandomiras vojevoda Mnišeka. līdz kaklam

parādos iestigušā uzdzīvotāja, kuram ūdens jau smeļas mutē un kuru var

glābt tikai necerēts laimes gadījums. Vojevods sajem ~Maskavijas princi"
kā paša Dieva sūtītu, un avantūrists apsola tam vai pusi no „sava tēva

valsts", ja Mnišeks ar draugiem palīdzētu viņam tikt par Maskavas liel-

kņazu.

lai jauno klaidoni viņam nenozvejotu citi magnāti. Mnišeks steidz to

saderināt ar savu meitu Mariju, kurai jau tā raiba pagātne: nākamā Maska-

vas cara sievas tēvs raujas nosvīdis, vākdams znotam kara talciniekus: kau-

ties un laupīt kāru muižnieku toreiz Polijā ir gana: uz avantūristu sāk

griezt vērību arī ķēniņš Zigismunds TĪT., tā draugi jezuiti un pats pāvesta

nuncijs: veiklie pateri tic. ka nupat ir ļoti izdevīgs gadījums reālizēt seno

Romas kūrijas sapni un padarīt Maskavas pareizticīgos par pāvesta apakš-

niekiem. — Lai nodrošinātu sev Romas atbalstu, avantūrists slepeni pāriet

katoļu ticībā, raksta padevības pilnas vēstules sv. Tēvam Romā un — kēn'

Zigismunds. kas akli klausa jezuitiem. ļauj viltus Dimitrijam Polijā vāki

kara algotņus, kaut gan cars Boriss reizi pēc reizes atgādina savam Polijas

kaimiņam nesabojāt abu valšķu attiecības.

Pa to laiku netur rokas klēpī arī Maskavas bajāri: viņu aģenti musina

tautu, un pierobežu joslā sāk celties nemieri. — Velti ir visi cara mēģinā-

jumi pārliecināt pavalstniekus, ka princis Dimitrijs ir miris (nevar tak sacīt

visu taisnību un atzīties, ka mazo Dimitriju nogalinājuši paša Godunova

sūtīti slepkavas!): Jāņa Briesmīgā atraitne. Godunova spiesta, velti stāsta

tautai, kā viņas dēls miris un apglabāts. — Jo vairāk uztraucas Godunovs un

cenšas atspēkot baumas, jo mazāk tauta tam tic: viņa netic sausiem pierā-

dījumiem, bet brīnumam: tic. ka Dimitriju paši debesu spēki ir paglābuši

no visām briesmām. ..lai viņš varētu gāzt savas dzīvības tīkotāju no troņa

un valdīt savu-tēvu pilsētā".
Kad Pseido-Dimitrijs beidzot pāriet ar poļiem un kazākiem Maskavija-

robežu, viņa piekritēju skaits ātri vairojas: pāris neveiksmes nespēj salauzi

avantūrista uzjēmību: cars sūta pret viņu jaunus kara pulkus, bet tie līdz

ar vojevodiem pāriet avantūrista pusē. — Borisa pēkšņā nāve (1605. g.) no-
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līdzina Dimitrijam ceļu uz Maskavu. Borisa dēlu, kuļam tas atstājis valsti,

pūlis saplosa gabalos, un Maskava atver domātam Jāņa Briesmīgā dēlam

vārtus.
— Izbijušais mūks ir ticis par Maskavas lielvalsts valdinieku.

Tad sākas grūtības, ar kurām jaunais dēkainis nespēj cīnīties. Poļ»'
kultūra viņam ta iepatikusies, ka viņš izdara vienu, no Maskavijas sa-

biedrības viedokļa nepiedodamu soli pēc otra: nnl sēdot pie pusdienas galda
klausīties mūziku, ēd teļa gaļu, neiet īstā dienā pirti un neievēro stingrā

ceremoniāla nosacījunms; viss tas maskaviešiem ir apgrēcība un tautā jau
sak pacelties balsis, — vai tikai neesot pārskatījušies, — šitais laikam gan

neesot īstais Dimitrijs.
Un tomēr šis avantūrists ir taisījies iet ceļu, ko pēc gadsimta iet Pē-

teris Lielais; viņš interesējas par moderno kara mākslu, zinātnēm, grib di-

bināt Maskava akadēmiju, plaši atvērt robeža- satiksmei ar ārzemēm v. t. t.

Viss tas tikai pavairo tautas šaubas; cara mūžīga draudzēšanās ar po-

ļiem un beidzot viņa līgavas Marijas Mnišek ierašanas Maskavā dara pā-

rējo, un šuiski, kas gāzuši Godunovu ne jau tāpēc, lai lielkņazu troni kāptu
vienkāršs klaidonis, sakūda Maskavas pūli un stiebrus uz sacelšanos: pilī
iebrūk nemiernieki (IbOu), apkauj cara kāzu v iesus (pati līgava paglābušies

no nāves, paslēpdamas zem vecākas galma dāmas krinolina) un nogalina

Dimitriju, kura līki iemet sārta liesmās; pelnus vēlāk ielādē lielgabalā un

izšauj uz Polijas pusi, no kuras atnācis Dimitrijs.

Cara troni kāpj Vasilijs šuiskis, kas tagad sasniedzis savu daudzo

intrigu gala mērķi, bet viņa draugi bajāri prasa savu daļu no valsts varas,

cenzdamies jemt sev par paraugu kaimiņienes Polijas magnātus, un jauna-

jam caram trūkst autoritātes un ari spēka, ko savaldīt aristokrātiju.

Visa Maskavas agrākā valsts iekārta ir izcelta ārā no eņģēm: zemnieki

atsakās kļausit muižniekiem un ceļas kājas: no dienvidiem nāk kazaki, kas

sak iaupit pilsētas. Šiem stepju bandītiem piebiedrojas pašu māju laupī-

tāji, kuru Maskavas mežos nekad nav trūcis,'un anarehija valsti vairojas. —

Kazakiem un zemniekiem ir vajadzīgs cars pa viņu garšai, un tas nav ilgi

jāmeklē: uzklīst atkal jauns avantūrists, kas uzdodas par caru Dimitriju, un

stāsta, ka no Šuisku slepkavu rokām viņam izdevies tikpat laimīgi izbēgt, kā

no Godunova aģentu asmeņiem. — Marija, kas grib par katru cenu tikt ca-

rienes goda, atzīst viņu par savu viru.

Dēkainis, ko krievu vēsturnieki dēvē par «Tušinas zagli", apmetas lē-

ģeri Tušinas ciemā (netāļu no Maskavas) un sāk bloķēt pašu galvas pilsētu.

Cara rīcībā nav pat tikdaudz karaspēka, kas spētu padzīt avantūrista ordas.

— Tik tāļu jau ir sairuši Maskavijas valsts, un tik maza ir kļuvusi viņas

cara autoritāte, kura priekšgājēji nesen vēl varējuši mobilizēt līdz 500.000

jātnieku!

Dimitriade atraisa vaļa visus atriebības un naida daitnonus, kas līdz

tam snauduši ārēji mierīgās un pazemīgās krievu tautas dvēselē. Brīvības

vārdā zemnieki un kazāki steidz slepkavot turīgo šķiru piederīgos, un lo-

zungs „laupi salaupīto" jau tad ir Krievijā populārs. Pēc tautas briesmīgās

izsūkšanas un spaidiem no augšas, vadzis beidzot ir lūzis un tagad nāk at-

maksa. — No troņa tīkotāja saceltām jukām sāk izveidoties sociālā revo-

lūcija: dumpinieku vadoņi (piem. Bolotņokovs) stāsta tautai, ka pēdējie ta-

gad būšot pirmie un pirmie — pēdējie un aicina atjemt turīgiem viņu mantu,

jo tas viss esot «tautu sviedri". Liesmās sadeg muižas un pilsētas, klosteri

un dievnami; zemnieki bendē muižniekus, atmaksā viņu sievām un meitām

savu kakla kungu neģēlības un negrib vairs nevienam klausīt, bet būt «brīvi
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ka kazaki". Visa Maskavija deg anarchijas un pilsoņu kara ugunis un šķiet

viņas kaimiņu valstīm viegls laupījums.

Jukas Maskavas valstī atver zviedriem un poļiem vilinošas izredzes.

Otrā Dimitrija armijā poļu ir vēl vairāk, nekā tā vārda brāļa pulkos, bet

poļu starpā trūkst vienpi ātības; viņus nevada viena griba, bet desmitiem

kauties kāru dēkaiņu, kura pirmais mērķis ir pēc iespējas vairāk salaupīt.
Par visas Krievijas iekarošanu, kas Polijai toreiz bija pilnīgi iespējama liela,

šie avantūristi nedomā.

Maskavieši mēģina izspēlēt pret poļiem viņu ienaidniekus zviedrus,

kuri iejēmuši Novgorodu, un pret zināmām territoriālām kompensācijām ir

ar mieru iet krieviem palīgā; dūšīgi turas pret poļiem arī Troicas kloste-

ris, ko aplencis Sapicba, gribēdams iegūt milzīgās klostera bagātības.

Liekas, nupat sitīs Maskavijas likteņa stunda: ceļas kājās pats ķē-

niņš Zigismunds 111. un aplenc ar saviem karapulkiem Smoļensku; pilsētai

dodas palīgā milzīga krievu armija, ko atbalsta arī zviedru korpuss. Pie

Kiušinas ciema šo armiju sajāj dangās betmaņa Zolkievska vadītie poļu
huzāri un uzvarētāji dodas uz Maskavu. Bajāri atceļ nevarīgo Šuiski no

troņa, izdod viņu hetmanim un ievēl par Maskavijas caru poļu ķēniņa dēlu

Vladislavu, izkaulēdami no hetmaņa galvojumu, ka poļi padzīs «Tušinas

zagli", jaunais cars piejems pareizticību, dos bajāriem Polijas magnātu

tiesības un pareizticība joprojām paliks Maskavas valsts konfesija. Starp
abām valstīm noslēdz savienību un Kremlī ienāk poļu garnizons. — Turē-

dami norunu, poļi atstāj otru Dimitriju viņa liktenim un tas dabon bēgot

galu. Ķēniņa armijas lēģerī pie Smoļenskas ierodas bajāru sūtņi, lūdz Zi-

gismundu ratificēt ar hetmani slēgto līgumu un dot princi Vladislavu veša-

nai uz Maskavu. — Sarunas lēģerī ieilgst: ķēniņš vilcinās ar līguma ap-

stiprināšanu, grib vispirms iesturmēt cietoksni, tad doties uz Maskavu un

pats tur valdīt dēla vārdā: Zigismunds 111., kas joprojām dēvējas par Zvie-

drijas ķēniņu, grib iegūt arī trešo, Maskavijas kroni. Par prinča Vladislava

pāriešanu pareizticībā (tas lielā mērā nolīdzina tam ceļu uz troni) nevar būt

ne runa, jo ķēniņš atrodas pilnīgi jezuitu varā un cer gūt laurus, pakļaujot

Maskaviju pāvesta varai.

Šī vilcināšanās un solījumu nepildīšana paliek poļu plāniem liktenīga;

tauta nīst bajārus, kas taisās pārdot valsti ārzemniekiem un baidās, ka vi-

ņas stāvoklis kļūs vēl ļaunāks. Sāk uzliesmot reliģiskais fanātisms, patri-
arehs sauc visus pareizticīgos uz cīņu par tēvu ticību; no šīs cīņas, kas

plešas plašumā, izveidojas nacionālā atbrīvošanas kustība. Cīņas iniciatīvi

jem savās rokās turīgās ziemeļu pilsētas, ar Nižņij-Novgorodu priekšgalā;

uz Maskavu dodas Požarska un Miņina vadītā krievu nacionālā armija un

ielenc poļus Kremlī. Poļi sākumā varonīgi atsit visus uzbrukumus, bet ķē-

niņš nesteidzas tiem palīgā un karavīri, nesajēmuši algu un ciezdami badu,

sāk kurnēt un dumpoties. Bada šausmas kremlī ir tik lielas, ka poļu ka-

reivji apēd zirgus, zobenu siksnas un — cara bibliotēku, kuras grāmatas

bijušas rakstītas uz pergamenta vīstokļiem un kuru starpā bijuši daudzi

vērtīgi, tagad nekur vairs neatrodami grieķu un romiešu klasiķu darbi.

(Chronisti pat stāsta, ka poļi īsi pirms padošanās sākuši ēst cilvēku līķus).
Beidzot kremļa garnizons ir spiests kapitulēt un aiziet projām no Maskavas.

Zigismundam pa to laiku nav izdevies iejemt Smoļensku, un viņš ir spiests
doties mājās tāpat, kā no Maskavas izdzītais poļu garnizons. lespēja ap-

vienot Poliju ar Maskaviju un sagatavot pēdējai Lietavas likteni, ir aiz-

laista garām; Maskavas valstī augsti sit šovinisma bangas, un neviens

krievs vairs negrib dzirdēt par prinča Vladislava kandidātūru. Bajāri un



383

tauta vēl sev jaunu caru, Michailu Romanovu, nevarīgu jaunekli, kuru

augstmaņi cer locīt pēc sava prāta. Sākumā tā arī notiek, bet piecus gadus

vēlāk atgriežas Maskavā jaunā cara tēvs patriarcbs Filarets un sagrābj

savās rokās nevien garīgo, bet arī laicīgo varu, cenzdamies atjaunot agrāko

autokratiju. Ar Poliju un Zviedriju jaunais cars slēdz mieru, pie kam Mas-

kavijai jācieš smagi territoriāli upuri: Deulinas līgumā 1618. g. krievi at-

dod poļiem Smoļensku ud Severiju; gadu agrāk (1617. g.) Stolbovas mier-

līgumā Krievija ir jau atdevusi Gustavam Ādolfam Ingermanlandi (Pēter-

pils gub.). — Tagad Maskavija ir galīgi nogriezta no Baltijas jūras un pati

jūra pārvērtusies par Zviedrijas ezeru.

Maskavija, kuru revolūcija satricinājusi pašos pamatos, pamazām sāk

dziedēt smagas retas, ko tai situši zemnieku dumpji, un kazaku un poļu

postījumi. Dzīve pamazām ievirzās agrākās autokratijas sliedēs un neuz-

ticība pret ārpasauli ir kļuvusi daudz lielāka, Gaišākajām galvām ir tomēr

skaidrs, ka ar stulbu turēšanos pie tēvu tēvu ierašām un tumsibas, valstij
nebūs līdzēts, un ka jāiet pie ārzemniekiem skolā, ja valsts negrib iet bojā,

vai vismaz cer ar laiku atgūt zaudējumus rietumos. — Joprojām palikt «spī-

došās izolācijas" stāvoklī Maskavijai vairs nav iespējams.

Pamazām pašā Maskavā sāk pūst jauni spirgtāki vēji, nākdami no

Kijevas puses, kur valda poļu kultūra, bet pareizticībai joprojām ir dziļas

saknes: Ukraines un Baltkrievijas garīdznieki nevar dzīvot gara tumsībā,

tāpat kā viņu amata brāļi Maskavijā, bet ir spiesti cīnīties pret ūniju un

jezuitiem gara ieročiem, uu šos ieročus tiem dod izglītība: rietumu pareiz-

ticīgie daudz ko mācās no latīņu Eiropas un savukārt kļūst par Maskavijas

garīdznieku skolotājiem. Kijevas pareizticīgos profesorus cars aicina uz

Maskavu, liek viņiem tur dibināt garīgas skolas un uztic baznīcas grāmatu

korriģēšanu. Paša patriarcha pilī sāk darboties spiestuve, kas drukā ga-

rīgas grāmatas; bet drukāšanai ir vajadzīgs korrekts pirmteksts, tīrīts no

visām kļūdām un nejēdzībām, kuras tanī ieviesušās no nemākulīgu pārrak-

stītāju rokas. Šo darbu uztic ukraiņu zinātniekiem un viņi stājas ar lielu

centību pie nezāļu izravēšanas, kuras kupli sazēlušas krievu pareizticībā

kopš gadu simteņiem. Reformas iniciators ir godkārīgais patriarchs Ni-

kons, kurš ar dzelzs roku cenšas salauzt garīgo opoziciju un cenšas būt

caram Aleksejam (1645.—1676.) par tādu pat aizbildni, kāds tā tēvam bijis

patriarchs Filarets.

Mēs jau redzējām, ka maskaviešu pareizticībā galveno lomu spēlēja

ārējais elements, aizēnodams ticības dziļāko saturu, un taisni dievkalpo-

jumu ceremoniālā un kulta sīkumos bija ieviesušies visvairāk nezāļu, kuras

tumšākie garīdznieku slāņi un tauta turēja par vienu no «īstās ticības" pa-

matiem. Burts, nevis viņa saturs bija šiem «vecās ticības" aizstāvjiem pats

galvenais, un kaut kādas sentēvu laikos ieviestas kļūdas dēļ zināmā vārda

ortogrāfijā vai kāda dievbijīga žesta (piem. krusta mešanas) maskavitisko

īpatnību dēļ viņi bija gatavi iet vai ugunī. Tikpat ķecerīgas viņiem likās

jaunās drukātās dievkalpojumu grāmatas, reformas baznīcas dziedāšanā,

Nikona ievestie sprediķi v. t. t. lespējams, ka atrodoties pareizticīgās baz-

nīcas priekšgalā saudzīgākam patriarcham nekā Nikons, reformas būtu

atradušas mazāk pretestības; bet Nikona bardzība tikai vairoja «vecti-

cībnieku" spītību. Visa krievu tauta sašķeļas divos lēģeros, kurus šķīra

vienu no otras dziļa plaisa. Vienā pusē paliek reformas aizstāvji, kuri sā-

kumā ir mazākumā, bet kurus atbalsta valdība; un otrā nostājas tautas

vairākums, taisni tā tautas daļa, kas par spīti visai viņas tumsībai, bija dziļi

reliģiski noskaņota. Vecticībnieki tūkstošiem bēg mežos, kur dibina religis-
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kas koinonūtias, dzīvodami pēc tēvu tēvu ierašām. Sevišķi paasinās šis kon-

flikts starp valdību un viņas protežēto oficiālo baznīcu un vecticībniekiem

Pētera Lielā laikā: tauta uzskata reforniātoru par ..antikristu" un me-

žos sabēgušie vecticībnieki tūkstošiem mekiē galu sārtu liesmās, ticēdami,

ka tiem, kas izvēlējušies ugunsnāvi no laba prāta, antikrists ar saviem kal-

piem netiek vairs klātj.
lautas masas pār jem drūms ar ticības fanātismu saistīts pesimisms: vecti-

cībnieku priesteļi viņai stāsta, ka esot pienācis pasaules gals un pēdējo

pārbaudījumu laiks; gūst piekritējus savādas sektes, kurās liekas no jauna
atdzimušas visas Orienta kultu dīvainības. Citas uo tām liek saviem pie-

kritējiem labprātīgi sakropļoties, lai viņiem nevarētu būt pēcnācēji; citi

noliedz jebkādu paklausību valsts varai un sludina kristianizētu anar-

clīisniu.

Līdz ar Kijevas iespaidiem Maskavijas garīgajā dzīvē nak arī pasau-

līgie Ukraines poliskās kultūras iespaidi, kas pamazām sāk pār jemt valsts

augstāko sabiedrību. Sāk ieviesties poļu modes apģērbā, dzīvokļu iekārtā

un sabiedriskās sadzīves iormās. Cara Alekseja laikā nodibinās pirmais

teātris; uzved galvena kaila drāmas ar reliģisku saturu t. i. mistērijas.

Poļu iespaidi manāmi arī cara Alekseja izdotajā Jikumkodekā („Sobranoje

uložeņije"). Pamazām irst kopā pamati, uz kuļdem ir celts tas mūris, kas

līdz šim šķīris krievu tautu no ārpasaules. Tiesa, šis mūris brūk ļoti lēni

un reakcijas pārstāvji, brīžam jeindami virsroku, cenšas to pat restaurēt.

Garīdznieku kārtas iespaids joprojām ir liels arī laicīgās lietās, un no-

vēršanās no tēvu tradicijām un tautas masām klēriķiem šķiet nāves grēks.

Ārpolitikā XVII. g. s. Maskavija gūst panākumus tikai Sibirijā, kur

aizsniegta jau Amūras upe un nodibinājušies tirdzniecības sakari ar Ķīnu.
Dienvidu stepēs virzās uz priekšu kazaki, kas paši uz savu galvu cara Mi-

chaila laikā atjem turkiem Azov v (pie Donas grīvas); Maskavas valdība

tomēr baidās no kara ar Turciju un cietoksnis krīt atpakaļ janičaru rokas.

/ienieļ-Kaukazijā joprojām par Krievijas robežu ir Terekas upe, kas aiz-

sniegta jau XVI. g. s. beigās.

Alekseja valdības laikā Maskavija pārdzīvo jaunu smagu satricinā-

jumu, ko krievu vēsturnieki pēc viņa vadoņa vārda dēvē par Steņkas Ka-

ziņa dumpi, bet kuram drīzāk ir zemnieku revolūcijas raksturs.

Šis dumpis sākas Donas apgabalā, kur cara vojevodi sākuši apspiest
brīvos kazakus. Par dumpinieku vadoni uzmetas Stefans Razins, kas dodas

ar saviem piekritējiem uz Volgas upi un iet izlaupīt Persijas pilsētas, Kas-

pijas jūras piekrastes. Gu\is slavu un lielu laupījumu, — abi pulcina ap

viņu jaunus kazaku un zemnieku bēgļu pulkus, — Razins dodas gar Volgu

uz augšu un viena pēc otras krīt viņu rokās caru vojevodu sargātās pil-
sētas — Astrachana, Caricina, Saratova, Samara, Simbirska. Tautas māsās

pāriet kazaku atamana pusē, aplaupa tirgotājus, apsit cara ierēdņus un

slepkavo muižniekus. Razins izdala savu piekritēju starpā visu gūto lau-

pījumu un tas vairo viņa populāritāti. Viņš sludina zemniekiem brīvi no

muižnieku un ierēdņu virskundzības, solās visus pārvērst par kazakiem un

sludina verdzības un dzimtbūšanas atcelšanu. Cara armija, kurā daudzi

pulki jau apmācīti pēc Rietum-Eiropas parauga, beidzot tomēr tiek galā
ar Razina kazakiem un dumpīgo zemnieku masām un noslāpē revolūciju
asinīs. Pašu Razinu aizved uz Maskavu, kur tam nocērt vispirms rokas

un kājas un galvu tikai pēc tam. —
Šis bandītu vadonis un reizē zemnieku

brīvības karotājs vēl tagad dzīvo krievu tautas teikās un varoņdziesmās, un

Padomju valdība viņam ir uzcēlusi pieminekli.
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1654. g. Maskavija pēc ilga laika atkal mēģina kara laimi arī rietumos:

Ukrainē patlaban notiek sacelšanās pret Polijas virskundzību un dumpja
vadonis Chmeļnickis sauc maskaviešus palīgā. Viena cara armija iebrūk

Ukrainē; otra, pie kuras atrodas pats Aleksejs, iemaršē Baltkrievijā, iejem

Smoļensku, Viļņu, Grodņu un aizmaršē līdz pašas etnogrāfiskās Polijas ro-

bežām. — Polija, ko šai laikā spaida zviedri, Ukraines dumpinieki,
turki, tatāri un viņas pašas vasals Prūsijas hercogs, atrodas bezdibeņa malā;

maskavieši cer uz rāvienu atgūt visas agrākās krievu zemes un piedevām

vēl Lietavu, kaut gan kņazs Janušs Radzivils sapņo par neatkarīgu Lieta-

vas valsti un cer panākt tās atjaunošanu biedrodamies ar Zviedriju.

Poļiem izdodas glābties, salaižot maskaviešus matos ar zviedriem:

panākumi Polijā ir apreibinājuši cara padomniekiem un pašam caram

galvu, un Aleksejs cer panākt to, ko nav veicis Jānis Briesmīgais. Ap

100.000 vīru liela krievu armija, nākdama no Latgales puses, iebrūk Vid-

zemē, dedzina un laupa līdz pašai. Rīgai un beidzot aplenc veco Vidzemes

galvas pilsētu. Varonīgā garnizona pretošanās un mēris, kaš sāk plosīties

aplencēju lēģerī, piespiež maskaviešus doties atpakaļ uz rītiem un 1661. g.

Kazaki.

viņi slēdz mieru ar zviedriem uz status quo pamatiem, lai varētu atkal me-

sties uz Ukraines pusi; po|i pa to laiku jau ir paguvuši masliet atspirgt

un izspiest krievu garnizonus no Baltkrievijas pilsētām.

Karš Ukraines dēļ ieilgst. 1667. g. Polija un Maskavija slēdz Andru-

sovas ciemā pamieru, pēc kura Krievija atgūst Smoļensku un Austrum-

Ukraini līdz ar Ķijevu.

Maskavijas prestižs ir audzis, viņas territorija paplašinājusies arī rie-

tumos, kur līdzšinējo Polijas lomu tai taisās atjemt krievu valsts. Visumā

Maskavijas politika jau XVII. g. s. ir ievadīta tais -sliedēs, pa kurām iedama

veidojas un aug liela vēlākā Krievijas impērija, nākamā, XVIII. gadu sim-

tenī, paplašinādama savu varu un prestižu uz Zviedrijas, Polijas un Tur-

cijas rēķina.
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Cars Aleksejs, kura armija rūdījusies karos , pret poļiem, sāk ciņu.

pret Osmaņu lielvalsti, kufas. karapulki nostiprinājušies Rietum-Ukrainē.

Izceļas cīņa (1677—1678), kurā turki piespiež krievus atkāpties atpakaļ

Dņepras kreisajā krastā. — Maskavā dzimst plāns par sabiedrošanos ar

Poliju plašam karagājienam pret Turciju un viņas vasaļu — Krimas tatāru

valsti, kuras sirotāji laupa ir poļu, ir maskaviešu novadus.

Kā redzam, cars Aleksejs ir savā ziņā tā darba sācējs, ko ved galā

viņa dēls Pēteris un tā mantinieki.
— Alekseja vecākais dēls Teodors valda

tikai īsu laiku un mirst neatstājis pēcnācēju; viņa otrs brālis Jānis ir plān-

prātiņš, un par troņamantinieku kļūst Teodora un Jāņa pusbrālis, Alekseja

jaunākais dēls Pēteris, vēl pusaudzis. — Tad iejaucas Pētera enerģiskā pus-

māsa Sofija, sadumpo cara gvardiju — Maskavas strelicus, un tie piespiež

bajārus atzīt par līdztiesīgiem abus prinčus, Jāni un Pēteri, bet reģentes

pienākumus atdot Sofijai, kura nodod valsts vadību savam favorītam kņa-

zam Goļicinam, lielam ārzemnieku, sevišķi poļu draugam. Ārpolitikā Go-

ļicins iet kopā ar Poliju un divas reizes mēģina armijas priekšgalā aiz-

sniegt Krimu, bet bez panākumiem, un armija, ko stepēs spaida bads un

sērgas, ir spiesta ar lieliem zaudējumiem griezties atpakaļ, lāgā neredzējusi

ienaidnieka. — Goļicina neveiksmes satricina Sofijas stāvokli, un Pētera

piekritēji atkal paliek rosīgi. Gribēdama glābties, Sofija mēģina organi-

zēt pret brāļa dzīvību sazvērestību, bet Pēterim izdodas aizbēgt no Maska-

vas un savākt uzticamu karaspēku, kura priekšgalā tas atgriežas galvas pil-

sētā un Sofijai jāiet klosteri (1689.), pie kura logiem brālis — uzvarētājs
liek pakārt sazvērnieku vadoņus. — Sākas jauns laikmets, Krievijas jaunie

laiki un Maskavija tiecas iestāties Eiropas valšķu saimē.
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XXXIII. Turki.

Arī turku tautu, tāpat kā mongoļu pirmdzimtene ir Centrāl-Āzija,

sevišķi Altaja kalnu zemes un Ziemeļ-Mongolija, un starp abu tautu gru-

pām ir zināma radniecība. Turku tautu senči šai apgabalā kopš senlaikiem

dzīvojuši nomadu dzīvi, bet pie viņiem samērā agri sākusi plaukt jau zi-

nāma [kalnrūpniecība: Altaja kalni ir viens no vecākā dzelzs laikmeta

centriem.

Arī turku pirmdzimtenē valda ļoti bargs klimats, kas nav panesams

vārguļiem. Ziemu te plosās nikns sals un briesmīgi sniegputeņi; vasarā

dedzina saules svelme un sausums rada bīstamas epidēmijas. Dzīve te

pilna grūtību, kuras norūda cilvēkus un māca tiem absolūtu pieticību un

prasa arī lielu fizisku spēku; turku tautas uzglabājušas šīs īpašības arī

tagad, aizklīdušas tūkstošiem kilometru tāļu no savas vecās dzimtenes.

VI. g. s. pēc Kristus turki ir visas Centrāl-Āzijas valdinieki un sāk

raidīt savas ordas uz rietumiem; vecajā dzimtenē viņiem sāk pietrūkt el-

pas. Emigrantu ceļu iet avari, bulgāri, pečeņegi un citas turku ciltis, māk-

damās virsū Bizantijai un Sasanidu lielvalstij. Turku varā krīt Sogdiana

(tag. Buchara), caur kuru iet vecais tirdzniecības ceļš no Rietum-Āzijas uz

Tarimas baseinu un no turienes uz zīda zemi Ķīnu. — Bizantijas ķeizari,

meklēdami sabiedrotos pret Sasanidiem, kuru valsts aizsprostojusi bizan-

tiešiem ceļu uz Ķīnas tirgiem, stājas diplomātiskos sakaros ar turku valdi-

niekiem, kuru rezidenci grieķu sūtņi atraduši Altaja kalnu tuvumā. —

Ap to pašu laiku nāk turku varā Austrum-Turkestana; bet otrs viņu ordu

vilnis VII. g. s. sākumā ieplūst kaspijas stepēs un dibina Mazaru valsti.

Turku lielvalstij Centrāl-Āzijā ir ļoti īss mūžs, un viņa atkal sadalās

vairākās daļās. Tarimas baseinā noturās uiguri, pirmā no turku tautām,

kas piesavinājusies zināmu kultūru, to aizjemdamās no kaimiņiem — ķī-

niešiem, persiem un indiešiem, pārveidodama pa savai garšai un vēlāk to

patapinādama mongoļiem.

No jauna sāk spēlēt vēsturē zināmu lomu tagadējās Turkestanas turki,

kuri pāriet islāmā un bariem stājas Bagdadas kalifu dienestā. Drīz vien

viss kalifu armijas vairums ir turku jaunekļi. Beidzot turki sāk ierasties

Irānā un Mezopotāmijā ar sievām un bērniem; nāk veseli klāni, kuriem

kalifi ir spiesti ierādīt zemi savas valsts robežās. Turki drīz vien sāk apzi-

nāties savu varu un viņu vadoņu rokās koncentrējas kalifa zemju fak-

tiskā pārvaldīšana. Daži no šiem turku ģenerāļiem sāk censties pēc pil-

nīgas patstāvības un dibināt kalifāta robežās neatkarīgas valstis. Viens no

šo valšķu dibinātājiem ir Sabuktegins, kas X. g. s. beigās izvēlas Gaznas

pilsētu par savu rezidenci. Viņa dēls Māmuds (998—1030) iekaro Horasanu

un vairākos karagājienos izsiro Indiju. — No Arala ezera dodas uz dien-
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vidiem jauna turku cilts, Seldžuka vadībā, kura vēlāk patur sava vadoņa

vardu; viņa sāk spiesties iekšā Horasana un sanāk konfliktā ar Gaznevi-

diem. Seldžuki spiezdamies uz rietumiem gūst arvienu lielāku varu, paliek

par faktiskajiem Rietum-Azijas valdiniekiem, uu dod liizautijai tik briesmī-

gus sitienus, ka viņa no tiem nekad vairs nav piluīgi atspirgusi. —
Bet ari

pašu seldžuku lielvalstij ir lemts īss dzīves laiks. Krusta karu sakumā

viņa jau ir sadalījusies vairākās daļu valstis, kuru valdinieki ved sava

starpa niknus karus. Briesmas no kristīgo puses mudina seldžuku valstis

eiešak apvienoties, un XII. g. s. pirmajā pusē Mosulas sultānam hnadedi-

nam Zeugi izdodas koncentrēt zem savas varas lielāko daļu Mezopotāmijas

uu Sirijas un izdzīt kristīgos no Edesas (sk. nod. „Krusta kāļi"). —
Pēc

\iņa nāves tā darbu turpina viņa dēls Nuredins, kas visiem līdzekļiem

sekmē savas valsts kultūrālo uzplaukumu un pakļauj Damasku. Tās fak-

tiskais iekarotājs ir kurdu ģenerālis Ejubs, otra apdāvināta kara vadoņa
širku brālis un slavenā Saladina tēvs. — širku pakļauj Nuredinam Ēģipti,

par kuras pārvaldnieku drīz paliek jaunais Saladins un vēlāk pat uzmetas

par visas i\urēdina valsts mantinieku.

Tāpat kā Abasidu kalifi, arī Ejubiti (Saladina ģints) ved savus karus

ar turku algotņiem. Viņu miesas sargi t. s. mauieluki, kuros tie ieskaita

jaunus turku un kaukāziešu vergus, vēlāk kļūst par faktiskajiem Ēģiptes
valdiniekiem.

XI.—XII. g. s. pārejā Rietum-Āzijā, kas reiz piederējusi pie ka litu

valsts, cīnās savā starpā dēļ varas dažādo turku cilšu un partiju vadoņi.
Vienam no tiem, seldžukam Sandžaram, XI. g. s. beigās izdodas se\ pakļaut

Persiju un Bucharu; sevišķi spēcīga turku dinastija nostiprinās fļovarez-

mā (Hīvā), un sagāž drupās Sandžara valsti, llovarezmas sultāns 11 Ars-

lans XII. g. s. otrajā pusē sāk izveidot slaveno liovarezmas lielvalsti.

Viņas sultāni, paplašinādami savas robežas rietumu virzienā, sanāk kon-

fliktā ar Abasidu kalifiem, kuri mēģina atgūt laicīgo varu; sultāns Mu-

hāmeds sasauc garīgo koncilu, kurā uzstāda pretkalifu, šiitu kandidātu no

pravieša znota Alija pēcnācēju ģints (kā redzam, arī Rietum-Āzijā, tāpat

kā Rietum-Eiropā, vidus laikos ir dunējusi cīņa starp laicīgo un garīgo

varu).

Muhameds, kuram klausa Turkestana, Persija un daļa Indijas, vāc

kopā karaspēkus, lai sūtītu to uz musulmaņu Romu
— Bagdadu un gāztu

sultānam nepatīkamo islāma garīgo galvu. — Neredzēdams cita glābiņa,
kalifs Nasirs sauc palīgā Čingis-chānu; mongoli sagāž drupās Ho-

varezmu un citas turku valstis Rietum-Āzijā. —

Mongoļu iebrukums rada turku cilšu vidū jaunu pārgrupēšanās ku-

stību. Daudzmaz izdodas nosargāt savu patstāvību tikai Maz-Āzijas seldžu-

kiem, pie kuriem lūko rast patvērumu starp citām radu ciltīm arī vēlāko

turku — osmaņu senči.

Osmaņu imperija un viņas ziedu laiki.

Pēc krusta karu beigām Maz-Āzijā sāk veidoties valsts, kuras ro-

bežas pāris gadu simteņus vēlāk jau aizjem trīs pasaules daļas. Tā ir

turku — osmaņu valsts.

Pēc turku chronistu nostāstiem, viņu senči sakuma apmetušies Hora-

sanā bēgdami no mongoļiem; kad arī tur viņiem nav bijis miera, tie
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(kopskaitā ap 50,000) devušies uz Armēniju un viņu vadonis Ertogruls
atzinis Ikonijas sultānu par savu lēņu kungu, sajemdams no tā zemi Bi-

zantijas piederumiem kaimiņos un atļauju paplašināt šīs zemes robežas

uz kristīgo rēķina.

Ertogrula dēls Osmans ī. ir dūšīgs karotājs un drīz paliek faktiski

neatkarīgs no Ikonijas aizbildniecības. Kopā ar dēlu Urchanu viņš iekaro

gandrīz visu Bitiniju, iejem Brusu, Nikomēdiju un Nikeju. Viņa cilts pie-

derīgie, lepni uz sava valdinieka panākumiem, sāk dēvēties par „osmanli".

t. i. Osmaņa dēliem: vēsture pa daļai ir akceptējusi šo nosaukumu.

Faktiskais turku —

osmaņu varas nostiprinātājs Maz-Āzijas rietumos

ir Urchans. kas, līdzīgi savam tēvam, dod iekarotās zemes uzticamiem kara-

vīriem, bet reizē liek arī pastāvīgas armijas pamatus. —
Sākumā šīs ar-

mijas kareivji ir algotņi un gandrīz boz izjēmuma kājinieki (jātnieku

osmaņiem ir diezgan, jo kavalerijā dien jau minētie vasali). — Algotņi to-

mēr izrādās par nepaklausīgiem un mazvērtīgiem kareivjiem un Urchans

uz sava brāļa vezīra Aladiua padomu 1550. g. stājas pie vēlāk tik slavena

janičaru korpusa organizēšanas. Janičari (jeni čeri ..jaunie kareivji") ir

kristīgo dēli. kurus turki piespiež piejemt islamu. Kristīgo puisēnus,

kuriem lemts tapt par jaunariem. jau bērnībā atjem viņu vecākiem un

audzina speciālās kara skolās, neliek tiem ciest trūkumu, cenšas viņus fi-

ziski norūdīt un padarīt par uzticamu valdinieka varas balstu. Rūdīti un

teicami apmācīti kareivji, janičari ir vairāk kā 200 gadus neuzvarami kau-

jās un sava laika labākie kājnieki. —
Šī slava un savas vērtības apzit.ia

tomēr nāk par ļaunu disciplīnai; turku vēsture min daudzus janičaru

dumpjus, kuros gājuši bojā augstākie valsts ierēdņi un daži no valdinieku

dinastijas piederīgiem. —

Blakus janičaru infanterijai uz tā paša vezīra Aladina ierosinājumu

sultāns Urchans nodibina arī rēgulāro kavaleriju. kas dalās t. s. spahijos

jeb bruņiniekos un silidaros. un kuriem kara gājienos sultāns uztic valsts

karoga apsardzību. Pārējā armija kadrējas no vasaļiem (Turcija ir tāda

pat lēņu valsts kā Rietum-Eiropas valstis vidus laiku sākumā un Japāna

šo laiku beigās). Lēņus Turcijā tomēr nemanto leimaņu vecākie dēli: tie

dabon tēva lēņa vietā mazākus zemes gabalus un tiek pie lielāka tikai

pēc tam, ja to ir izpelnījušies ar varonību kaujās. Tādā kārtā sultāns var

turēt savus vasaļus stingros grožos un katrs no viņa Teimaņiem cenšas karā

pārspēt varoņdrosmē savus cīņu biedrus.

Ar savu jauno armiju Urchans soli pa solim dzen bizantiešus atpakaļ

uz Marmora jūras pusi un 1337. g. jau mēģina uzbrukt Konstantinopolei.

kuras ķeizars noslēdzis ar Ikonijas sultānu pret osmaņiem militāras savie-

nības līgumu. Grieķiem izdodas atsist osmaņu uzbrukumu, bet 16 gadus

vēlāk Urchans jau gūst savā varā Dardaneļus, nostiprinādamies Gallipoli

pilsētā uz Traķijas krasta.

Urchanam seko tronī viņa dēls Murads 1., labs kara vadonis, kas tei-

cami prot izmantot Balkānu kristīgo valšķu nevarību un nebeidzamos ka-

rus, un liek pamatus turku kundzībai dienvid-austrumu Eiropā. Viena pil-

sēta pēc otras te krīt turku varā; Adrianopole paliek Brusas vietā par os-

maņu valsts galvas pilsētu. Nostiprinājušies abās pusēs Dardaneliem.

turki sāk kontrolēt rietumu tautu sakarus ar Melno jūru un lielos tirdz-

niecības ceļus, kas iet no Tanas (Azovas) un Trapezundas cauri Āzijas

tuksnešiem uz Ķīnu.
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Izmantojot izdevīgu brīdi, kad Muradam jādodas karā uz Maz-Aziju,

Balkānu slāvi beidzot apvienojas cīņai pret osmaņiem; slāviem nāk talkā

rumāņi un albāņu kontingenti. Murads steidzas no Āzijas uz Eiropu un

kopā ar dēlu Bajazetu ved savus bīstamas janičarus un vasaļu pulkus

Serbijas iekšienē. Uz Kosovas lauka (HB9. g.) notiek kauja, kas uz gadu

simteņiem izšķir dienvid-slaviem par ļaunu viņu likteni. — Serbija kļūst par

turku vasaļvalsti; jau labu laiku agrāk turku virskundzību ir atzinusi

Bulgārija.

Muradu nogalina Kosovas kaujas priekšvakarā serbu patriots, un par

turku valdinieku paliek viņa dēls Bajazets 1., kurš izcīna uzvaru. Straujš

un enerģisks, vienmēr pilns lielu plānu un neizmērojama lepnuma, viņš

galīgi likvidē Bulgārijas patstāvību, atjem bizantiešiem viņu pēdējos pie-
derumus Maz-Āzijā, iznīcina pret viņu sūtīto krusta karotāju armiju (kaujā

pie Nikopoles) un briesmīgi izposta sīkās Peloponnēsas valstis, kuru val-

dinieki atradušies ar krusta karotājiem sakaros. Šim valdiniekam, kas kā

vētra dragā savus ienaidniekus Eiropā, un kuram viņa .straujuma dēļ turku

chronisti devuši ..zibeņa" (Ildirim) nosaukumu, būtu lemts palikt par Kon-

stantinopoles noveicēju, ja Bajazets nezaudētu cīņu pret jaunu, vēl bries-

mīgāku iekarotāju, kas nāk viņa valstij virsū no dienvidaustrumiem. Tas ir

līķu un galvas kausu piramīdu cēlājs Timurs. kas izpostījis Irānu un Siriju.

tagad ielaužas Maz-Āzijā. Bajazetam iet līdzi kara ari viņa jaunie vasaļi —

serbi, kuru smagā kavalerijā sākuma gūst panākumus pret mongoļu vieg-

lajiem jātniekiem. Bajazets, baidīdamies, ka viņa serbi var iekrist mon-

goļu slazdos, pavēl tiem kāpties atpakaļ. Mongoļi seko uz pēdām, un

viņiem piev irzoties klātu Bajazeta armijas līnijām, seldžuku kontingenti

pariet no turku rindām Timura pusē. C iņa ar to ir zaudēta un turku ar-

mijas vairums metas bēgt; Bajazets ar janičariein i/misj-, omās līdz vakaram

un tumsai iestājoties uzsāk atkāpšanos. Tā drīz pāriet bēgšanā un Bajazets

līdz ar dēlu Musu krīt mongoļu rokās. Timurs sākumā apietas ar savu

gūstekni saudzīgi, bet pēc Bajazeta bēgšanas mēģinājuma liek to ieslodzīt

apzeltītā dzelzs būrī un ļauj savu galminieku un kalpu izsmieklam: kāpdams

seglos. Timurs ikreizes mēdzis pa priekšu uzkāpt uz būra, kurā sēdējis-

nelaimīgais Turcijas valdinieks, un tikai tad sēdies zirgam mugurā. (Kāp-

šana pāri uzvarētam pretiniekam resp. apsēšanās uz tā krūtīm vai sejas
ir modē pie Āzijas nomadiem vēl tagad; sevišķi bieži to praktizē ķirģizi

pie viņu iemīļotām spēkošanās sacīkstēm. Aizrādām arī uz krievu kņazu

likteni pēc Kalkas kaujas: mongoļi salikuši saistītiem gūstekņiem virsū

dēlus un uz tiem dzīrodami savus uzvaras svētkus nosmacējuši uzvarētos.)

Nevarēdams panest kaunu, Bajazets sajucis prātā un trakodams sašķaidījis

galvu pret krātiņa restēm.

Angoras katastrofa noved jauno Turcijas valsti pie bezdibeņa malas un

pagarina mirstošās Bizantijas mūžu uz pieciem gadu desmitiem. Vēl pa-

likušos valsts spēkus Bajazeta dēli izšķiež brāļu karā; pēc desmit gadiem

par uzvarētāju paliek Muhāmeds, kas kaujā pie Čamorlu sakauj vecāko

brāli Musu, sajem to gūstā un liek nogalināt.

Uzvaru Muhāmeds ir guvis ar serbu un bizantiešu palīdzību, atdo-

dams viņiem par to plašus zemes gabalus. Atsacīdamies no dažiem ieka-

rojumiem Eiropā, Muhāmeds nostiprinās Maz-Āzijā, kuras vasaļi juku laikā

palikuši pārāk patstāvīgi.

Muhāmeds mirst 1421. g. un troni manto Murads, kam tūliņ jasak

cīņa pret kādu avantūristu, kas uzdodas par viņa tēva brāli, Angoras
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kauja bez vēsts pazudušo Mustafu; vēl nav apspiesti šī avantūrista pie-
kritēji, kad pret sultānu ceļ dumpi viņa jaunākais brālis, ko atbalsta bizan-
tieši. Sultāns sakauj brāļa un grieķu kara pulkus, iejem Tesaloniku un

piespiež Bizantijas ķeizaru sākt maksāt turkiem nodevas. Ziemeļos Murads
ved savus pulkus pāri Donavai, bet te viņam stājas ceļā Septiņkalnes
vojevods Jānis Huniadi; no flanga brūk turkiem virsū albāņu nacionālais

varonis Georgs Kastriota (Skanderbegs), kurš veic vairākās kaujās turku
kara pulkus. Murads ir spiests slēgt mieru ar Ungāriju, bet tās ķēniņš
Vladislavs, pavesta skubināts, tūliņ lauž mierlīgumu, iebrūk Bulgārijā un

dabon galu Vārnas kaujā līdz ar lielāko dalu kristīgo karaspēka.
Muradu 11. aizsauc nāve

1451. gVun troni kāpj viņa
dēls Muhameds. k«S tūliņ
steidzas nogalināt savu jau-

nāko brāli, lai nodrošinātos

pret nepatīkamiem pārsteigu-
miem. (Brāļu apkaušana pēc

kāpšanas tronī vēlāk paliek

par nerakstītu likumu, ko pil-
da daudzi Turcijas valdi-

nieki).

Muhāmeds 11. ved galā
darbu, ko mēģinājis veikt jau

viņa sencis Urchans un nepa-

spējis izvest galā straujais

Bajazets: viņš iekaro Kon-

stantinopoli, piepildīdams pra-

vieša vārdus, kuros tas pare-

ģojis Bizantijas krišanu. („Vi-

ņi iekaros Konstantinopoli!
Laimīgs tas valdinieks un tā

armija, kūļi vedīs galā šo

darbu!") Konstantinopole no

tā laika paliek par turku

valsts galvas pilsētu un drīz

pēc tam arī par islāma garīgo

centru.

Mēģinājumiem iekarot

Ungāriju nav panākumu un

cīņās pie Belgrades pašu

Bajazēts I.

Muhāmedu smagi ievai.no. Arī šoreiz turkus aiztur ģeniālais Huni-

adi un karavīru fanātizētājs Kapistrano. Pēc viņu nāves*) turkiem

top brīvas rokas un viņi steidzas padarīt serbu vasaļvalstis par vienkāršām

provincēm, likvidēt sīkās Palaiologu ģints valstiņas Peloponnēsā (1458. g.)

un pakļauj Valachiju. No visiem turku pretiniekiem Eiropā joprojām

paliek neuzvarams tikai Georgs Kastriota, faktiskais Albānijas valdinieks,

kura kalnieši veic visas turku armijas, kas iedrošinās rādīties Albānijā.
Turku varā pa to laiku ir kritusi arī Trapezundas impērija (1461. g.): viņu

pēdējo ķeizaru aizved gūstā, bet iedzīvotājus pārdod verdzībā. Bosnijas

•) Dabūjis vēsti par abu ienaidnieku nāvi, Muhāmeds priecīgs izsaucies: ~Viņi (t. i. kristīgie)
tagad ir zaudējusi zobenu un rairogu!"
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ķēniņam Stefanam Muhameds liek nocirst galvu un 30,000 bosniešu jaunekļus

ieskaitīt janičaru korpusā.

Pēc tam Muhāmeds 11. turpina karu pret Venēciju un Albāniju. Pē-

dējā pēc Kastriota nāves nāk turku varā, bet venēcieši zaudē Eibojas salu

un droši vien zaudētu arī citus piederumus, ja veiklajiem s.v. Marka pil-
sētas diplomātiem neizdotos uzrīdīt turkiem uz kakla turkmēņu chānu

Uzun-Hasanu, kas valda Persijā un Armēnijā. Milzīgas jātnieku armijas

priekšgalā turkmēņu chāns ielaužas Maz-Āzijā un aiziet līdz Kilikijai.

kuras piekrastes ostās iebrauc venēciešu flote un apgādā savus, sabiedrotos

ieročiem. Beidzot ir spiests iet pret turkmēņiem kaujā pats Muhāmeds

un 1473. g. pie Terdžanas (Baiburtas tuvumā) turku artillerija un janičaru

kaujas trakums lauž Uzun-Hasana armijas pretestību un turkmēņu valdi-

nieks ir spiests bēgt atpakaļ uz Persiju. (Acīmredzot, turkmēņi ir bijuši
turkiem ļoti bīstami ienaidnieki, jo tikai pēc šis uzvaras osmaņu valdinieki

sāk oficiāli dēvēties par sultāniem). Uzun-llasans mirst piecus gadus Vēlāk

un līdz ar viņa nāvi sabrūk arī tā valsts, kas sākusi apdraudēt turku

kundzību Maz-Āzijā.

Atbrīvojies no LTzuri-Hasana uzmākšanas uu noveicis Albāniju, sultāns

ar divkārtēju enerģiju turpina cīņu pret Venēciju. Viņa vieglā kavalerijā
izdedzina Dalmāciju un cauri Austrijai ielaužas Venēcijas piederumos pašā

Itālijā. 1479. g. Venēcija, ko bez citām nelaimēm piemeklējis arī mēris,

ir spiesta lugjt mieru un atteikties no dažiem piederumiem Albānija. Pelo-

ponnēstj uu Archipelagā: sultāns viņai atļauj tirgoties ar osmaņu valsti

pret gadskārtējām nodevām (venēciešiem jāmaksā nodevas arī par to, ka,

sultāns atļauj uzturēties Konstantinopolē viņu pārstāvjiem). Kā vienīgais-

gandarījums venēciešiem ir apziņa, ka arī konkurrentiem ģenujiešiem ne-

klājas labāk. Ģenujiešu tokās atrodas Krimas dienvidu piekraste, kur

viņu pilsēta Kafa (tag. Teodosija) kļuvusi par svarīgu Melnās jūras tirdz-

niecības centru, bet Tana ir izejpunkts ļoti svarīgam tirdzniecības ceļam,

kas ved caur ķirģiziju un Džungārijas stepēm uz ķīrim (Marko Polo un

viņa tēvoči nav vienīgie itāļi, kas vidus laikos aizsnieguši Ķīnu: ir no-

teiktas ziņas, ka venēciešiem, tāpat arī ģenujiešiem, bijušas mongoļu dina-

stijas laika Ķīna vairākas tirdzniecības faktorijas). Ģenujieši sanāk Krimā

matos ar vietējiem tatāriem, kas sauc talkā OSntaņUS. Muhāmeds Siltu

ttcības brāļiem palīgā kara floti un ģenujiešu pilsētas krīt turku rokās, bet

tatāru chāns Mengli Girejs paliek par Turcijas vasaļu (1475. g.).

1480. g. turku desants izceļas malā Dienvid-ltalijas piekraste Apulija

un iesturmē Otranto pilsētu, šausmas pārjem visu kristīgo pasauli: visi

ir pārliecināti, ka sultāns mēģinās iejemt arī Romu, un no mutes mutē

iet ziņa. ka Muhameds 11. nozv ērē jies pārvērsi sv. Pētera katedrāli par

mošeju. Tad 1481. g. izpaužas vēsts, ka Konstantinopoles uzvarētājs un

kristīgo valšķu dragātājs ir piepēži miris, un Eiropa atkal var brīvi uz-

elpot. (Drīz pēc viņa nāves Otranto atkaro atpakaļ Neapoles ķēniņa kara-

pulki).

Muhāmedu 11. (blakus Suleimanam II.) uzskata par lielāko no visiem turku

sultāniem. Viņš ir tipisks savas tautas pārstāvis, ar visām viņas kļūdām,

tikumiem un netikumiem. Viņā mēs redzam gaišredzīgu valdinieka skatu

un ģeniālas kara vadoņa dāvanas, vismežonīgāko nežēlību un aukstu asins-

kāri. Viņa senča Bajazeta pretinieks Timurs ir mīlējis celt līķu piramides,

Muhāmeda iemīļotais izrēķināšanās veids ir bijis — likt dzīvus pārzāģēt

pušu savus ienaidniekus.
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Un tomēr Muhameds 11. ir bijis viens no izglītotākiem sava laikmeta
cilvēkiem, jūsmojis par senās Helladas mākslas pieminekļiem un grieķu un

persiešu klasiķiem. Viņa dibinātas daudzas bibliotēkas, un tas izsniedzis
lielas summas turku un citu musulmaņu dzejnieku pabalstiem. (Arī pats
viņš lauzījies dzejas mākslā, un rakstījis ugunīgus mīlas dzejoļus, no kū-

lieni, starp citu, redzams, ka šim sultānam na\ bijis svešs arī zināmais

austrumnieku netikums.)
Pēc Muhameda 11. nāves Turcijā atkal sākas brāļu kaiš. Lielvezīrs,

gribēdams pildīt mirušā valdinieka pēdējo gribu, mēģina atdoi troni viņa
jaunākajam dēlam Džemam

un cenšas līdz tā atjāšanai konstantinopolē uz-

turēi speķa baumas ka lielais ..Gāzi" (uzvarētājs) nav vis miris, bēl grūti
s,ims' I ielvo/ira plānus dabon zināt janičari un sadumpojas, nogalina
vezīru un sarīko Konstantinopolē asiņainus jūdu un kristīgo grautiņus. par

sultānu paliek vecākais Muhameda dēls Bajazets, kas neiedrošinās sodu
postītājus, bet ir spiests paaugstināt janieariem algas un dot viņiem bagā-
tīgas dāvanas.

Pa to laiku princis Džems ir proklamēts Brusa par sultānu un liek

priekša brālim sadalīt valsti divas daļas. Bajazets 'noraida jaunākā brāļa
priekšlikumu, ved fcam pirti savus janičarus un veic viņu kauja. Džems

aizbēg uz Ēģipti, bet arī tur viņam seko

uz podam brāļa sūtīti slepkavas. Nelai-

mīgais princis meklē glābiņu pie johan-
nitu bruņiniekiem Rodas sala. cerodams,

ka kristīgie viņam palīdzēs cīņā pret Ba-

ļazetu. bruņinieki tomēr atrod par izde-

vīgāku slēgt ar Bajazetu mieru un baidī-

dami viņu ar Džema palaišanu vaļā, iz-

jpiež no ba jazeta milzīgas naudas summas

kā «atalgojumu" par prinča turēšanu ap-

cietinājumā. (Vēlāk bruņinieki atdod

Džemu pavestam, no kura to savukārt

sajem Francijas ķēniņš Kārlis VIII; turku

prinča apsargāšana ir tik ienesīga lieta,

ka viņas dēļ plēšas pāvesti un ķēniņi.)
beidzot Džems mirst I4 ()"5. g. Neapolē; ir

baumas, ka viņu licis slepeni noindēt

pāvests Aleksandrs VI. Bordžia. kuru uz-

pircis Bajazets.

Muhāmeds II.

Bajazets 11. sakuma vairās no kariem ar kristīgo pasauli, acīmredzot
baidīdamies, ka kristīgie izspēlēs savu bīstamo trumpi un atlaidis viņa
brāli Džemu brīvībā. Kara darbība norisinās tikai ziemeļos, kur turki galīgi
iekāre Bosniju un piespiež poļus atsacīties no pretenzijām uz Moldāviju.
Ar venēciešiem sultāns sakuma dzīvo mierā un ļauj tiem nostiprināties
Ķiprā un Dakšas salā; beidzot tomēr izce|as karš, kuļā turki atjem venē-

ciešiem Duraco un dažus atbalsta punktus Peloponnēsā.
Turcijai pa to laiku ir radies Āzijā jauns bīstams pretinieks: uz Uzun-

Hasana valsts drupām ir uzcēlis Persijā stipru valsti šaehs [smails, kas

paliek par šiitu un persiešu vadoni cīņā pret turkiem. viņu vecajiem
ienaidniekiem.

• Bajazeta pēdējos mūža gados izceļas niknas cīņas starp viņa dēliem,

kuri nevar sagaidīt tēva nāvi. Sultāns grib atstāt troni savam mīlulim

Aclīinedam un taisās tam par labu atsacīties no varas. Jaunākais dēls Selims,
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ko viņa kareiviskā gara dēj mīl janičari, sadumpo karapulkus un iejem

Adrianopoli. Tēvs iet karā pret dumpīgo dēlu, sakauj to un Selims spiests

bēgt pie Krimas tatāriem. Achmeds taisās ar tēva ziņu izsaukties par

sultānu, bet tad saceļas kājās janičari un piespiež princi bēgt uz Āziju.
Selims atgriežas Konstantinopolē, kur kareivji to sajem gavilēm. Bajazets
atdod viņam troni un dodas beigt mūža dienas kādā provinces pilī. bet

Selims, neuzticēdamies tēvam, liek to noindēt.

Achmeds pa to laiku ir izsaukts Brusā par sultānu; Selims viņu uz-

var kaujā un nogalina. Achmeda dēls bēg uz Tabrisu pie Persijas šacha

Ismaila. Pēdējais pošas uz ciņu pret Turciju, jo vairāk tāpēc, ka Selims,

būdams fanātisks sunnīts, tūliņ pēc kāpšanas tronī sāk vajāt savā valsti

šiitus, Ismaila ticības brāļus. Selims sludina pret persiem un viņu valdnieku

svēto karu (ir sunniti, ir šiiti uzskata vieni otrus par ķeceriem), čaldi-

ranas ielejā 1514. g. notiek viena no grandiozākām XVI. g. s. kaujām, kuļ-ā

turki gūst virsroku. Selims iejem Ismaila galvas pilsētu Tabrisu un lūko

nostiprināties sakautā pretinieka valsts robežās. Tas modina bažas Ēģiptē,
kur valda mameluki. kas paguvuši paklau! sev visu Siriju un miermīlīgā

Bajazeta 11. laikā nocietinājušies Ķilikijas kalnu ejas, gūdami tādā kārtā

iespēju katru brīdi ielauzties Maz-Āzijā. Selima mēģinājums nostiprināties

Armēnijā un Persijā apdraud mameluku pozīcijas Sirijas ziemeļos un karš
abu musulmaņu lielvalšķu starpa vairs nav novēršams.

Kaj\š sākas 1515. g., Selimam iejaucoties sīko Ķilikijas valdinieku lie-

las, kūju zemes mameluki uzskata par sava iespaida sfairu. Ēģiptes sul-

tāns pats stājas armijas priekšgalā un dodas preti turkiem, kuri ielauzu-

šies Sirijā. Turki uzvar mamelukus kauja pie Alepo pilsētas; Ēģiptes
sultāns bēgdams zaudē dzīvību. Turku rokās nāk visa Sirija līdz ar Da-

masku. Selims prasa, lai mameluki atzīst viņa virskundzību. Niknā kara-

vīru kasta, kas kadrējas pa lielākai daļai no Kaukazijas kalnu ciltīm, no-

raida šo prasību. Selims iebrūk Ēģiptē un pie Kairo vārtiem otrreiz uzvar

mamelukus. Ēģiptes galvas' pilsēta pēc briesmīgām ielu cīņām krīt turku

varā. Jauno sultānu Tumanbegu, kas mēģina Deltas rajonā vēl organi-

zēl pretošanos, Selima jātnieki sajem gūstā un uzvarētājs liek to pakārt

uz Kairo tirgus laukuma.

Kairo pilsētā turki sagūsta arī Abasidu ģints pēdējo atvasi, kura

vārdā mameluki valda pār Ēģipti. Selims piespiež pēdējo Abasidu atsacī-

ties viņam par labu no kalifa goda un tādā kārtā kļūst par visu islāma

ticīgo galvu.

Selims atgriežas savā rezidencē kā Sirijas un Ēģiptes valdinieks un

tūliņ sāk gatavoties uz jaunu karu: pašā Turcijas piedurvē uz Rodas salas

vēl joprojām turās johannitu ordenis. Viss jau ir gatavs kara ekspedīcijai,
kad mēris nožņaudz lielo karotāju.

Selima dēls un mantinieks Suleimans II (1520—1566), blakus Muhāme-

dam 11. ir valdinieks, kas paceļ Turcijas varu reibinošā augstumā. Selima Ļ

darbības lauks atrodas dienvidos: Selima dēls grib vest galā darbu, ko

nepabeiguši senči, un vērš savas valsts spēkus pret ziemeļiem. 1521. g.

turki iesturmē Belgradi, kas ir Ungārijas atslēga no dienvidu puses.

Redzēdams, ka ungāri nepošas uz atmaksas karu, Suleimans nolemj pa-

beigt Rodas salas iekarošanu (Rodas nomākšana kļūst sevišķi nepieciešama

pēc Sirijas un Ēģiptes iegūšanas, jo garām Rodai iet visi jūras ceļi no Kon*

stantinopoles uz Selima iekarojumiem Āzijā un Āfrikā; bruņinieki bez tam

ir palikuši par pirātiem un cītīgi dedzina Turcijas piekrastes pilsētas). Pēc
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vairāku gadu ilgas cīņas, kurā kristīgie un turki sacenšas nāves nicināšanā,

ordeņa lielmestrs kapitulē, atdod galveno cietoksni un visu salu turkiem

un dabon atļauju ar savējiem aizbraukt uz Eiropu. (Ķeizars Kārlis V.

ierāda bruņiniekiem par mitekli Maltas salu. kur tie noturās līdz Napo-
leona laikiem).

1526. g. Suleimans atkal ved savus kara pulkus uz ziemeļiem un pie
Mohačas iznīcina ungāru armiju. Ungārijas troņa dēj sākas karš starp

Habsburgiem un Septiņkalnes vojevodu Jāni Zapolju, ko daļa magnātu

proklāmē par ķēniņu. Zapolja meklē atbalstu pie turkiem un atzīst sevi

par Suleimana vasaļu. Sultāns steidzas savam vasalam talkā, 1529. g

iejem Budu un liek Zapolju kronēt par Ungārijas valdinieku. .Nākamais

kafa gājiens aizved sultāna pulkus līdz pašai Vīnei: turki aplenc pilsētu,
bet ir spiest i griezties atpakaļ, jo viņu armijai trūkst pārtikas, ko izde-

dzinātā Ungārija nespēj piegādāt. 15>2. g. turki atkal dodas pret Vīni.

bet viņu armiju ai :tur Ginas cietoksnis. Briesmīgi izpostījuši Rabsburgiem

pakļauto Ungārijas daļu un Austrijas novadus. turki griežas atpakaļ.

Kārļa \. kapi Hotes uzvara- pār turku eskadram pamudina Suleinianu

Janičari.

(Achmeda Dževada zīmējums.

piejemt piedāvāto mierlīgumu, pec kura ir Habsburgiem, ir turkiem paliek

viņu iekarojumi.

Sultāns ir spiests steigties ar miera slēgšanu pa daļai vēl tāpēc, ka

viņu sācis provocēt uz karu šacha Ismaila mantinieks Tāmasps, kurš ne-

grib atzīt osmaņu sultānu par kalifu. Persijai toreiz pieder arī Bagdada,

vecā kalifu rezidence, kuras pārvaldnieks sadumpojas un pāriet Turcijas

pUSē. _ Sākas karš starp sunnītu un šiitu lielvalstīm. Uzvara sveras turku

pusē, un sultāns Suleimans 1534. g. svinīgi iejāj Persijas galvas pilsētā

Tabrisā. Drīz pēc tam nāk turku varā arī Bagdada, kuras dēļ sācies nik-

nais karš.

Atgriezies no austrumiem kā uzvarētājs, sultāns tūliņ stājas pie kara

flotes organizēšanas, jo kara kuģu trūkuma dēļ viņš ir bijis spiests pār-

traukt cīņu pret Habsburgiem. Sultānam te piedāvājas par palīgu īstais

vīrs priekš šī uzdevuma; tas ir musulmaņu pirātu vadonis Hairedins Bar-

barosa, kristīgo renegāts un ģeniāls jūras kara meistars. Barbarosas sku-

bināts, sultāns pieteic karu Venēcijai un atjem tai daudzus piederumus

Aigaja jūras piekrastē.



396

1543. g. mirst sultāna vasals Jānis Zapolja un Suleimans iebrūk I a-

gārijā, lai aizkavētu Habsburga Ferdinanda atzīšanu par visas sv. Stefana

valsts ķēniņu. Turki iejem galvas pilsētu Budu un sultāns liek pārvērst
baznīcās par mošejām. Turki sadala Ungāriju provincēs, tāpat kā Serbiju
un Bulgāriju; tikai Septiņkalnei vēl paliek vasaļvalsts tiesības.

Ap 1550. g. Suleimans ir sasniedzis savas varenības augstāko pakāpi.

Līdzīgi Muhamedāni Q. viņš ir liels mākslas cienītājs. Par viņa līdzekļiem

celtas vairāk kā 120 mošejas, ap 50 akadēmijas, neskaitāmi karavānsera'ji

mājvietas ceļiniekiem), publiskas pirtis, nabagu mājis, tilti un ūdens vadi

Suleimans Krāšņais.

(Vara gravīra.)

Suleiinana pēdējos mūža gados Turcijas slavas saule sāk aptumšo-

ties. Pats sultāns nokļūst zem savas sievas Roksolanas (krieviete) iespaida,

un tā. gribēdama nodrošināt troni savam dēlam Selimam. iestāsta Suleima-

nam, ka troņa mantinieks Mustafa slepeni organizējot pret tēvu sazvēre-

stību. Sultāns notic un liek lielvezīram nogalināt Mustafu kādā kara gā-
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jienā. Ari starp Roksolanas dēliem izceļas brāļu karš, kurā uzvar Selims

nu zaudē dzīvību viņa brālis Bajazets. — Dzērājs un izvirtulis Selims. ne-

spējīgākais no Suleimana dēliem, paliek par troņa mantinieku. Ari ārpoli-

tikā Suleimanam vairs nav agrāko panākumu. 1551. g. sākas jauns karš

ar Habsburgiem Ungāri jas dēļ. Uz jūras sekmīgi cīnās prel turku eskadram

Spānijas flote un Maltas johanniti. kurus sultāns velti mēģina padzīt no

viņu jaunas patvēruma vietas; turku ekspedīcija, zaudējusi Malta 30,000

vīrus, griežas atpakaļ. — Karš Ungārijā ivelkas garuma. Vecais sultāns

nolemj pats doties turpu, un grūti slims, lielas armijas priekšgalā steidzas

1566. g. uz ziemeļiem. Sultānu uz vairākām dienam aiztur nelielā» Sige-
tas cietoksnis, kura komandants grāfs Zrini aizstāvas ar izmisuma varo-

nību. Slimības un neveiksmju salauztais Turcijas valdinieks mirst aplen-

cēju lēģerī, un tikai pēc viņa nāves janičarieni izdodas ielauzties Sigeta.

kuras aizstāvji visi krīt cīņā; pašu pili uzspridzina gaisā varonīgā koman-

danta atraitne.

Suleimans II ir izpelnījies no vēsturniekiem ..Lielā" un „Krāšņā" jeb
..Varenā"' nosaukumu. Viņa laikā Turcija sasniedz savas' militārās varas

augstāko pakāpi, bet Suleimana pēdējos dzīves gados kristīgā Eiropa jau

ir apturējusi turku uzvargājienu.

Visa Turcijas vēsture, sākot no Osmana I. laikiem, ir nepārtraukts

(ja neminēsim Angoras neveiksmi) gāji ns no uzvaras uz. uzvaru. — Ne-

liela ganu cilts, pateicoties viņas vadoņu dzelzs gribai, organizatoriskam

spējām un kaimiņu nevarībai, veic kaimiņvalstis vienu pēc otras: iekaro-

tās zemes osmaiļu valdinieki tūliņ steidz sadalīt saviem vasaļiem; pēdējos

šķiļ* no viņu apakšniekiem (kristīgiem vai šiitiem) ticības naids, un tāpēc

arī šie vasaļi nevar tapt bīstami saviem lēņu kungiem. — Turku valdi-

niekiem (100 gadus priekš ordonanou kompāniju dibināšanas l'rancijā) ir

izdevies noorganizēt regulāru armiju, kuras teicamo apbruņojumu un ap-

gādi ar pārtikas un transporta Līdzekļiem apbrīno visa Eiropa; viņu jani-

cariem eiropiešu kara pulki nespēj preti stāt. Sultāniem ir labākā infan-

terija pasaulē, nemaz nerunājot par milzīgo kavalerijas daudzumu, ko uz-

stāda valsts leimāņi; un arī teicama (priekš tā laika apstākļiem) artillerija

un inženieru parki, ar visiem aplenkšanas un tiltu celšanas piederumiem.

Paši turki ir dzimuši karavīri, ar nomadiem īpatnējo paklausību vadoņiem:

ticības fanātisms, apziņa, ka viņi ir islāma pasaules priekšpulki cīņā pret

kristīgo pasauli, divkāršo turku kareivju kaujas sparu. Armijas rindās

sākumā valda dzelzs disciplīna, neredz piedzērušu, neredz arī netikļu, kuras

parasti bariem iet līdzi kristīgo (arī krusta karotāju) armijām. — Viss tas,

jemts kopā, padara turkus XIV—XVI. g. s. Eiropai par briesmīgu preti-

nieku. Kad nebeidzamie kari ir izsūkuši turku nācijas spēkus un pati val-

dinieku dinastija sākusi dēģenerēties, ar Turcijas varenību sāk iet uz leju,

un pēc nelaimīgajiem kaļ-iem XVII g. s. beigās (pret Austriju) un XVIII g. s.

(pret Krieviju), Turcija, kas gadusimteņiem ilgi pratusi iedvest šausmas

saviem kaimiņiem, pati paliek par Eiropas valšķu cīņas objektu
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XXXIV. Japana.

Jaunie laiki Japānas vēsturē sākas ļoti vēlu, — tikai 1868. g., kad krīt

700 gadus ilgā šogunu vara līdz ar daudzajām feodālisma atliekām un

ķeizari jem valdības grožus savās rokās, vērdami vārtus Eiropas civilizā-

cijai! lai pasargātu salu valsti no Indijas likteņa. Japānas vidus laikus mēs

savukārt varam sadalīt divos īpatnējos posmos, — feodālisma laikmeta no

1192.—1600. g., un sekojošos nepilnos trijos gadusimteņos, kad visa fak-

tiskā vara valstī ir koncentrējusies Tokugavas ģints rokās, un pēc ilgajiem

kāļiem pār valsti nāk ilgs kapa klusumam līdzīga miera laikmets, kurā

modrīgās šogunu policijas acis reda un kontrolē visu, un Japāna, līdzīgi

Mingu laikmeta Ķīnai, ir cieši noslēgusies sevī, vairīdamās no visiem ārie-

nes iespaidiem.

Feodālisma laikmets

Japānas vidus laika pirmo posmu ievada lielais karotājs Joritomo

(sk. 1. sēj.), līdz ar militāro varu koncentrēdams savās rokās arī politisko

un padarīdams lielšoguna amatu
— svarīgāko \ isa valsti — par savas

ģints mantojumu. Nevarīgajai dinastijai viņš ārēji izrāda lielāko godbijību

un cenšas to iedēstīt arī tautā, Lai gūtu iespēju uzstāties kā ķeizara gribas

paudējs un oficiāli viņa, bet faktiski savas gribas izvedējs. Lai nedotu uzva-

rētiem Taira jaunu cīņas ieroci un izolētu tos no pārējām augstmaņu

ģintīm, Joritomo atstāj Euživaru rīcībā augstākos galma amatus, vēl vairāk

tāpēc, ka ar tiem vairs nesaistās nekāda faktiskā vara. Ķeizara galms jo-

projām paliek vecajā rezidencē Kioto; lielšoguns, neoficiālais Japānas ķei-

zars izvēlas par savu galvas pilsētu Kamakuru. Šī pilsēta tagad paliek

par valdības centru. Joritomo vienkāršo valsts aparātu, apvienodams ve-

cās 8 ministrijas 3 resioroš, no kuriem viens pārzin administrāciju, otrs

tieslietas, bet trešais valsts bruņotos spēkus. Tūliņ pēc uzvaras pār Taira

ģinti un viņas piekritējiem, Joritomo no 66 valsts provincēm deviņas pājem
savai ciltij, bet pārējās sadala lēņos, kurus atdod cītīgākiem kara vado

ņiem un saviem piekritējiem. Joritomo izved plašu īpašumu konfiskāciju

(gandrīz tikpat plašos apmēros, kā Vilhelms 1. Uzvarētājs Anglijā), pro-

vinču priekšgalā joprojām paliek oficiāli ķeizaram pakļauti gubernātori,

bet viņiem blakus lielšoguns nostāda savus ierēdņus, „šugo'*, kuro rokas

koncentrējas militārā un tiesnešu vara. Paša mikado zemes pārvalda šoguna
iecelti ierēdņi, caur kuru rokām iet visas galma uzturēšanai iekasējamās

summas. Šie amati ar laiku paliek par mantojumiem un viņu pildītāji par
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šoguna vasaļiem. No viņiem un citām vasaļu grupām izveidojas jaunā
militāra aristokrātija, t. s. „buke" (kara ģints"), mazāk dižciltīga nekā vecās

„kuge" jeb ķeizara galma aristokrātijas ģintis, bet toties ar lielāku fak-

tisko varu. Šoguns izlietā v
;
sus līdzekļus, lai uzglabātu militārās aristo-

krātijas aprindās i tipru kareivisku garu un to pasargātu no pagrimšanas

galma augstmaņu netikumos.

Joritomo mirst 1199. g., ievadījis Japānas likteni sliedēs, no kurām tā

netiek ārā gandrīz sepfņus gadu simteņus. Viņam ir bijušas lielas valsts

vīra un kara vadoņa spējas, dzelzs enerģija un tālredzīgs skats, Oet ari

nežēlīga daba un nevaldāms dusmu trakums, kuram par upuri krituši divi

viņa brāļi, to starpā ari ap-

dāvinātais kara vadonis Jo-

šitsune, faktiskais Taira

ģints uzvarētājs, par kuru

japāņu tautā uzglabājušas

daudzas varoņdziesmas un

Leģendas (tās liek viņam

izglābties no nāves, aizbēgt

uz Āzijas kontinentu un

zem Čingis-chāna vārda uz-

celt plašāko impēriju, kādu

pasaule jebkad redzējusi.

Protams, šai romantiskai

teikai nav vēsturiska pa-

matojuma).

Joritomo atstāj divus

dēlus, kas viens pēc otra

iejem šoguna amatu, bet

nav tēva cienīgi; faktiskā

vara koncentrējas viņu

enerģiskās mātes un tās.

tēva rokās. Pēc varas to

tuvinieki, Hodžo ģints, ku-

ras piederīgie beidzot no-

bīda Joritomo dēlus pie

malas un paliek par fak-

tiskajiem šoguniem, bet

nepiejem šo tituli, apmieri-

nādamies ar sikena („val-

dības pārzinātāja") nosau-

70 pēdas augsts Būdas tēls Kamakuras pilsētā.

kurnu; šoguna amatā viņi cel augstmaņu Fuživara ģints prinčus un vēlāk

paša mikado tuviniekus, bet izvēlas pie tam tikai nepieaugušus puisēnus

un gādā, lai tie nesasniegtu vīra gadus un nekļūtu bīstami. (Tādā kārtā

mēs redzam šai laikā Japānā veselas trīs valdības galvas nevarīgo ķeizaru

Kioto pilsētā, kuram faktiski nav nekādas varas; oficiāli šī vara ir šoguna

rokās, bet šogunu vietā saimnieko un valda valsti sikeni, neoficiālie šoguni

no Hodžo ģints, kuri nebaidās atcelt no troņa pat ķeizarus, ja tie sāk pre-

tendēt uz līdzrunāšanas tiesībām valsts lietās. Daži no ķeizariem mēģina

gāzt sikenus ar varu, bet Hodžo kara pulki patur virsroku, un sikeni cej

dumpīgo ķeizaru vietā prinčus, kas vēl nav sasnieguši jaunekļa gadus. Kā

redzam, par spīti visiem japāņu tautā iedēstītiem ticējumiem, ka mikado

ģints ir cēlusies no Saules dievietes un tā tad ir dievu pārstāve zemes
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virsu, šiem dievotiem ķeizariem ilgu laiku nav nekādas varas un arī viņu
liktenis nav uekāds apskaužamais.)

Pa to laiku uz Āzijas kontinenta norisinās pasaulsvarigi notikumi:

Japānai draudzīgā Ķīna, viņas skolotāja un protežētāja, ir kritusi mongoļu
rokās, un Čiugis-ckāna dēla dēls Kublajs grib apvienot zem savas varas

nevien visu Āzijas kontinentu, bet arī Āzijas salas. Noveieis savus preti-

niekus attālākajās Ķīnas provincēs un iekarojis Koreju, viņš sāk domāt

par Japānas nomākšanu un sūta uz turieni sūtņus, kuri uzstāda ultimātumn

— padoties lielchānam; sūtņi samaksā šo ultimātumu ar dzīvību. 12~4. g.

notiek pirmais mongoļu uzbrukums Japānai no jūras puses, bet uzbrucē-

jiem neveicas. Satracinātais Kublajs nozvēras veikt saliniekus par katru

cenu un sāk izrīkot tik milzīgu kara floti, kādu Āzija vēl ua\ redzējusi:
5000 kuģos dodas uz Japānas pusi 200,000 vīru liela armija, par kuras va-

doņiem Kublajs iecēlis divus savā starpā naidīgus ģenerāļus; tiem ķildo-

joties, paiet desantam izdevīgais laiks, sakas \ otras, un pie Cusimas

salas, Korejas jūras šaurumā, tai pašā vietā, kur 1905. g. iet boja krievu

kara flote, tas pats liktenis piemeklē arī mongoļu armādu, tikai ar to star-

pību, ka pēdējo sadragā nevis japāņu lielgabali, briesmīgs taifūns, ko

pēc Japānas chronistu nostāstiem esot uzsūtījuši mongoļu flotei japāņu

dievi, sargādami savu tautu no krišanas verdzībā. — Mongoļu labākos kara

kuģus vētra notriec dibenā ar visiem karotajiem; virsnieki domā tikai par

glābšanos un dezertēšanu; desanta karaspēks, rūdīts sauszemes kaujās, ir

uz jūras pilnīgi nevarigs, un mongoļu ekspedīcijas atliekas iznīcina japāņi,
kas steigušies ienaidniekiem preti sikena I okiinunes vadībā. 1281. g. v iņi

iznīcina nedaudzos mongoļu pulkus, kuponi izdevies aizsniegt Japānas pie-
krasti, (ka redzam, mongoļu armādas liktenis līdz Sīkumiem atgādina Fi-

lipa 11. armādas likteni, kurš to piemeklē 300 gadus vēlāk pie Anglijas

krastiem.)

kublajs vēl dažas reizes mēģina izcelt smh kara pulkus Japānā, bet

arī šiem mēģinājumiem nav panākumu. Japāņi steidz nostiprināt piekra-
stes un gadiem ilgi turās kaujas gatavība (pēc chronistu nostāstiem, varonī-

gais Tokimune esot gribējis doties uz Ķīnu revanša karā, bet to aizkavē-

jusi viņā agrā nāve).

šis grandiozas cīņas tālajos austruiuos pirmo reizi dara Japānas vardu

zināmu ari Eiropā*, venēcietis Marko Polo, kas jo gadus atradies kublaja

dienestā, savos memuāros min arī „Sipangu valsti", kura atrodoties no ķinas

uz austrumiem, esot bagāta ar pērlēm un zeltu: tur dzīvojot varonīga tauta,

kuru nespējis uzvarēt lielās Ķīnas valdinieks.

Kad Āzijas briesmas ir novērstas, sāk celties jukas pašā Japānā. —

Bruņošanās izdevumi, apcietinājumu celšana uu armijas turēšana gadiem ilgi

kaujas gatavībā, (arī ziedojumi dievu tempļiem, lai izlūgtos debesu svētību

Japānas aizstāvju ieročiem) ir aprijuši milzīgas summas. Valsts ir nonākusi

pie bankrota; pavalstnieki apkrauti nepanesamām nodokļu nastām, bet

iekasēto summu tomēr nepietiek izdevumu segšanai, jo ierēdņi, kuriem jā-
iekasē šīs summas, zog ko var. Valsts saimnieciskā dzīve ir satricināta

pašos pamatos; dārdzība aug un augļotāji plēš no parādniekiem milzīgus
procentus. Valdība lūko labot stāvokli, nosacīdama stingras takses pār-

tikas līdzekļiem un maksimālo aizdevumu procentu; protams, šie soli ne-

līdz un oikonomiskais sabrukums top arvienu lielāks. Pašā Hodžo ģinti

izceļas iekšējas cīņas varas dēļ; ierēdņi uzmetas par provinču valdiniekiem

un augstmaņu ģintis, kurām sikeni konfiscējuši viņu īpašumus, turu šo

brīdi par izdevīgu, un ķeras pie ieročiem. Opozicija vairojas un bads, kas
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piemeklē japanu, vēi palielina Hodžo ienaidnieku pulkus. Opozicijas

priekšgalā stājas pats toreizējais ķeizars Go-Daigo, un mēģina gāzt sikenu

un atgūt mikado agrāK.o varu. Mēģinājums tomēr neizdodas un sikena

Takatoki karapulki iejem ķeizara rezidenci, sajem Go-Daigā gūstā, sikeni

atceļ ķeizaru no amata un nosēdina viņa vietā troni jaunu ķeizaru. 1333. g.

Hodžo pretinieki no jauna mēģina kara laimi uu ģenerāļa Takaudži-Asikaga

vadībā iejem Kioto. Drīz pēc tam krīt dumpinieku varā arī Kamakura,

kuru aprij uguns liesmas; pēdējais sikens Takatoki izmisumā nogalinās,

un Hodžo ģints diktātūra ir kritusi.

Gāztais ķeizars Go-Daigo pēc sikena krišanas tiek atpakaļ tronī, ieceļ
sai v dēlu par šogunu un tic, ka viņam ir izdevies atjaunot agrāko ķeizaru

visspēcību. Sikena uzvarētājs Takaudži, kam ķeizars devis lēņos vairākas

Hidejoši.

(1600. g. glezna, glabājas Kodaiji templī Kioto pilsētā.)

provinces, jūtas aizvainots, jo pats ir tīkojis pēc šoguna goda; izmanto-

dams izdevīgu gadījumu (Hodžo vēlreiz ķeras pie ieročiem un lūko iestur-

mēt valdības pilsētu Kamakuru), Takaudži pats uzmetas par šogunu. Velti

ķeizars sūta karaspēku pret dumpīgo vasaļu: Go-Daigo pats ir spiests

bēgt projām no Kioto, kuru iejem Takaudži, un ieceļ par ķeizaru paklau-

sīgo princi no mikado ģints. Tas savukārt oficiāli apstiprina Takaudži

šoguna amatā un šis amats paliek par Asikagas ģints mantojumu vairāk kā

divsimts gadus (1358—1573). Pats gāztais ķeizars Go-Daigo negrib atzīt sevi

par atceltu, nostiprinās Jāmato kalnos un joprojām dēvējas par Japānas
valdinieku; pēc viņa nāves to pašu dara Go-Daigo pēcnācēji. Tādā kārtā

vairāk kā piecdesmit gadus (1556—1592) Japānai ir reizē divi ķeizari, un

abi ved savā starpā sīvu cīņu. Viens no tiem uzturās Kioto pilsētā, šoguna

apsardzībā; otrs mitinās dienvidu kalnos, glabādams pie sevis ķeizara in-

signijas un atbalstīdamies uz nedaudziem piekritējiem. Šo divvaldību iz-
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dodas likvidēt šogunam Jošimitsu, kurš piespiež dienvidu ķeizaru (Go-Daigo

līnija) atsacīties no viņa pretenzijām.

Asikagas ģints valdības laikā pār Japānu nāk jauns mākslas un mate-

riālas labklājības uzplaukuma periods. Atjaunojas vecā Asikagas univer-

sitāte un no Ķīnas nāk jauni grāmatu sūtījumi Japānas bibliotēkām. ši\

ziedu laiks tomēr nevelkas ilgi; vasaļu starpā drīz atjaunojas sīkie kari,

un pašas Asikagu ģints locekļu vidū nav vienprātības. No agrākajiem gu-

bernātoriem un šogunu ierēdņiem ir izveidojies vesels pulks lielu un mazu

feodāļu, kuri tiecas kļūt arvienu neatkarīgāki no vājās centrālās valdības.

Viņus dēvē par daimio (burtiskā tulkojumā: „Lielvārdis"). šiem feodāļiem
klausa liels skaits sīko leimaņu jeb samurāju, kuru starpā pamazām izvei-

dojas bruņniecisku tikumu kodeks, t. s. „bušido" («bruņinieka ceļš"). Ši

kodeka raksturīgākās īpatnības ir senču kults, akla uzticība un padevība

Veca japaņu glezna.

leņu kungam, paša dzīvības nicināšana un pienākums tādos gadījumos, kad

samurāja gods aizvainots, izdarīt harakiri, t. i. uzšķērst sev vēderu.

Valsti arvienu vairāk sāk likumības vietā valdīt dūres tiesības. Pa-

nīkst lauksaimniecība: sīkie kari kavē zemniekus lauku darbos; panīkst

arī tirdzniecība un amati; posts sasniedz augstāko pakāpi, kad XV. g. s.

otrā pusē starp divām Asikagas ģints līnijām šogunāta dēļ izceļas nikns

karš, kas liek sadalīties visiem Japānas feodāļiem divos lēģeros. Karā iet

bojā paša ķeizaru rezidence Kioto un lielākā daļa daimio; beidzot, pēc

11 gadiem, cīnītāji ir tā piekusuši, ka karš izbeidzas pats no sevis; jukas

valstī tomēr turpinās joprojām. Šoguni tagad ir kļuvuši atkarīgi no lie-

lajiem vasaļiem, un neviens no pēdējiem vairs nerēķinās ar centrālo val-

dību. Visa Japāna ir saskaldījusies sīkās feodāļu valstiņās, kuru skaits

sniedzas vairākos simtos, viņu valdinieki — daimio — saimnieko un valda

paši uz savu roku, nerēķinādamies ne ar mikado, ne ar šoguniem. Trūkums

pie ķeizara galma ir tik liels, ka brīžiem trūkst pat līdzekļu mirušo valdi-
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nieku apbedīšanai. Mikado iejēmumi ir izsīkuši, jo visa zeme pieder daimio

vai klosteriem, bet ne vieni, nedz otri nemaksā nodokļus.

Šai juku laikā vairāki daimio mēģina tikt uz augšu, paplašinot savas

robežas uz kaimiņu rēķina. Pats spējīgākais no viņiem ir Oda-Nobunaga,

apdāvināts kara vadonis un samuraju mīlulis, viņš pagūst apvienot zem

savas varas vairākas provinces Japānas vidienā un tiecas uzmesties par

aizbildni ir ķeizaram, ir nevarīgajam šogunam. Nobunaga apspiež dumpi,

kas izcēlies Kioto pilsētā pret Asikagas ģinti, un ar viņa palīdzību tiek pie

varas šoguns Jošiaki, savas ģints pēdējais; bet izrādās, ka Nobunaga cēlis

šogunu seglos, pats gribēdams paturēt faktisko varu. Abu starpā izceļas

cīņa, kurā uzvar Nobunaga, Un 1563. g. Asikaga ģints noiet no vēstures

skatuves.

XVI. g. s. sākumā Japānā ierodas pirmie eiropieši, tie ir portugāļi, kuri

1542. g. izkāpj Kiu-Siu, salā un ar saviem šaujamiem ieročiem iedveš japā-

ņiem tādu respektu, ka tie uzjem svešiniekus ar prieku, cerēdami no tiem ie-

Šoguns Jejasu.

(Kokgriezums.)

mācīties lietāt viņu ieročus. Portugāļu avantūristiem uz pēdām seko misionāri,

ar jezuītiem priekšgalā. Pats Francis Ksavjē, spējīgākais Loiolas māceklis,

1549. g. ierodas Japānā, lai sludinātu Kristus mācību. Panākumus tomēr iz-

dodas gūt tikai viņa skolēniem. Pateicoties viņu plašajai filantropijai un

katoļu baznīcas kulta krāšņumam, kurš tā mulsina pūļa sirdis, liekas kristī-

ties pat daži daimio un ticīgo skaits jau sniedzas vairākos desmittūkstošos,

kad Nobunagam ir izdevies gāzt Asikagas šogunu dinastiju un pašam palikt

par šī amata faktisko pildītāju. — Ar dzelzs roku viņš cenšas atjaunot valstī

kārtību un restaurē drupās sagrauto ķeizara rezidenci Kioto, nodrošinādams

mikādo galmam zināmus iejēmumus. Soli pa solim viņš sāk atgūt centrālai

valdībai viņas agrākās pazicijas un paralizē daimio valšķu centrifugālās

tendences. Daimio pretojas centrālizācijas mēģinājumam ieročiem rokās un

Nobunagas kundzības laiks (1573—1582) paiet nemitīgās cīņās ar dumpīga-

jiem vasaļiem. Nobunagam reizē nākas vest cīņu arī otrā frontē: te viņa

pretinieki ir bagātie budistu klosteri, kuriem klausa prāvi bruņotie spēki.
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Cīņā pret šiem «garīgajiem vasaļiem" Nobunaga mēģina izlietāt arī jezuī-

tus, kurus budistu priesteri tagad sāk ienīst nevien kā konkurrentus, bet

arī kā diktātora aģentus. (Pats Nobunaga acīmredzot ir turējis kātoju ti-

cību par vienu no daudzajām budistu sektēm un uz kāda padomnieka brī-

dinājumu atbild, ka Japānā esot jau sludinātas tik daudzas svešas mācības,

ka esot gluži vienalga, ja to skaitam pievieno joties vēl viena jauna.) — Kri-

stīgā ticība gūst sevišķi daudz piekritēju Kiu-Siu salā, kuras daimio ir gan-
drīz neatkarīgi no centrālās valdības. Nobunagas diktātūras beigās Japānā
jau ir 150.000 kristīgo un 200 katoļu baznīcas.

1582. g. Nobunaga krīt par upuri dažu ģenerāļu sazvērestībai. Dum-

pinieki uzbrūk Nobunagam, aizvilinājuši papriekš projām viņa gvardiju, un

diktātors, kufš meklējis patvērumu kādā templī, izdara barikiri. — Japā-

nas apvienotā js mirst, nepabeidzis savu mūža darbu. — Dumpiniekus iz-

nīcina Nobunagas draugu kara pulki, un viņa ģenerālis Hidejoši jem val-

dības grožus savās rokās. — Šis vīrs, ko jaunākie japāņu vēsturnieki dēvē

par Japānas Napoleonu, ir cēlies no vienkāršas samuraju ģints un Nobu-

nagas .dienestā ticis no kareivja par kara vadoni. — Hidejoši ir tālredzīgāks
nekā Nobunaga, un jezuīti modina viņā aizdomas: diktātoram sāk likties

ka aiz misionāru mugurām slēpjas toreizējās Spānijas un Portugāles liel-

valsts plāni, pakļaut sev Japānu un pievienot viņu valstij, kas jau tā ap-

jozusi visu zemes lodi.
—

Šīs aizdomas vēl pavairo Kiu-Siu salas pusneatka-

rīgo un kristīto feodāļu sūtniecības, kuras tie sūta uz Eiropu pie pāvesta.

Hidejoši sāk lietāt represijas pret misionāriem, bet saudzē Portugā-

les tirgotājus. — Arī dēkrets par jezuītu izraidīšanu paliek uz papīra, jo

Hidejoši vērību saista jauni grandiozi plāni, kuru mērķis ir
— Ķīnas ieka-

rošana. (Šis plāns galu galā nav bijis tik fantastisks, jo Ķīna šai laikā pār-

dzīvo sabrukuma periodu, bet Japāna ap 1590. g. ir atkal apvienota un

Viņas valdībai klausa kaujās rūdīta armija.) Ar iekarojumiem kontinentā

Hidejoši cer apmierināt savus daimio un pārjemt valdības rīcībā viņu zemes

pašā Japānā. Hidejoši cer tā tikt vaļā no šī nemierīgā elementa, un no-

stiprināt savas dinastijas varas pamatus.

Pirmais Hidejoši sitiens ir mērķēts Ķīnas vasaļvalstij Korejai. Kad

Korejas valdinieks noraidījis Hidejoši aicinājumu — kopīgiem spēkiem

uzbrukt Peķinai, japāņu ekspedīcijas korpuss ātri iekaro Koreju, tad cīņā

iejaucas Ķīnas karaspēks un karš ieilgst. Hidejoši mirst, nesagaidījis ilgā

kara beigas: gribēdams nodrošināt varu savam mazajam dēlam, viņš sauc

armiju atpakaļ uz Japānu, atmezdams ar roku Korejai un plāniem par

Ķīnas iekarošanu. — Jau gulēdams uz nāves gultas, viņš ceļ daimio Jejasu

(Tokugavas ģints) par sava mazā dēla Hidejori aizbildni, un pats mirst

1598. g.

Hidejoši ir lielākais no visiem valsts vīriem Japānas vēsturē. Viņš

atjauno valsts vienību, stiprina viņas ārējo varu, gādā slavu japāņu iero-

čiem Āzijas kara laukos, saved kārtībā administrātīvo aparātu un paceļ

valsts labklājību, rēgulēdams nodokļus un naudas sistēmu.

Pašās mūža beigās Hidejoši domājas guvis jaunus pierādījumus par

Japānai bīstamām viņas kristīgo attiecībām ar Spānijas lielvalsti: pār kri-

stīgo japāņu galvām nāk pirmā vajāšana: 1597. g. Nagasaki pilsētā sit kru-

stā vairākus misionārus un viņu kristītos japāņus. Sākas kristīgo vajāšanās,

kūpas iznīcina jezuītu ievadīto darbu un maksā ļoti daudzas dzīvības.
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Tokugavu laikmets

Pēc Hidejoši nāves Japānā draud izcelties jaunas jukas: centrifugālie

spēki atkal laužas uz āru un tikko apvienotā Japānas valsts brīkšķ pašos

pamatos. Starp Jejasn un augstmaņu opoziciju sākas sīva cīņa, kuru iz-

Sķir grandiozā kauja 1600. g. pie Sekigabaras, Bīvas ezera tuvumā (kaujā
cīnās ap 200.000 vīru). Jejasu izdodas sakaut pretinieku armiju, kuras va-

doņu vidū nav vienprātības, un viena province pēc otras sāk klausīt Hide joši

dēla aizbildnim.

Pats Hidejoši ir ticis pie varas, atjemdams Nobunagas pēcnācējam viņa

mantojumu. Hidejoši dēlu piemeklē tas pats liktenis, ko viņa tēvs lēmis

sava labvēļa ģintij. Jejasu viņam atstāj tikai trīs provinces un ierāda par

mitekli Osakas pili, pats paturēdams taktisko valsts varu un izraudzīda-

mies par rezidenci Jedo. — 1603. g. ķeizars ieceļ Jejasu par šogunu ar tie-

sībām atstāt šo amatu saviem pēcnācējiem. Tādā kārtā Jejasu paliek par

Tokugavas ģints kundzības nodibinātāju Japānā, Pēc gadsimtiem ilga kara

un juku laikmeta pār Japānu nāk ilgs miera laiks.

Jejasu cenšas nostiprināt savas ģints varu, veicinādams valsts mate-

riālo atplaukumu. Viņš atsakās no agresīvās ārpolitikas un noslēdz mieru

ar Ķīnu un Koreju. Toties viņš mēģina nodibināt tirdzniecības sakarus

nevien ar abām min. valstīm, bet arī ar Fīlipinām un pat Meksiku, no kuras

cer dabūt kalnu inženierus Japānas raktuvju produktīvākai izmantošanai.

Par spīti dažām vajāšanām, kristīgo skaits Japānā XVII. g. s. sākumā

sniedzas jau pie miljona: jezuītiem kā talcinieki un konkurrenti ir iera-

dušies dominikāņi un franciskāņi, kuri sāk aģitēt ar divkārtēju sparu un

nemēģina, kā jezuīti, dabūt savā varā papriekš kādu daimio un tikai pēc

tam sākt apstrādāt viņa apakšniekus. —
Pret katoļu misionāriem sāk cītīgi

kūdīt hollandieši. kuri stāsta, ka spāņi un portugāļi gribot padarīt Japānu

par savu koloniju: un katoļu misionāri esot viņu izlūki. — Kristītie japāņi
vairs negrib izrādīt tradicionālo pietāti ķeizara namam un notiesāto kri-

stīgo dievināšana sāk likties valdībai kā demonstrācija, kas vērsta pret pa-

stāvošo valsts varu. Jejasu liekas, ka svešā mācība apdraud Japānas ne-

atkarību, un 1614. g. iznāk edikts, kas aizliedz kristīgo ticību kā naidīgu

valstij un pavēl kristīgo priesteriem atstāt zemi; edikta beigās Jejasu aiz-

rāda, ka ..kristīgie esot nākuši uz Japānu nevien tirgoties, bet arī izplatīt

ļaunas mācības, iznīcināt senos japāņu tikumus, celt zemei jaunu valdību

un sagrābt pašu Japānu savā varā". — Ap 600 kātoju priesteri ir spiesti

atstāt Japānu, bet par ārzemnieku vajāšanu vēl nav ne runa. Japānas ostas

joprojām apmeklē portugāļu, dāņu un hollandiešu kuģi.

Jejasu dēla dēls Jemitsu. viens no lielākajiem Tokugavas ģints šogu-

niem. ir arī liels kristīgo ienaidnieks. Baidīdamies, ka ārienes iespaidi var

apdraudēt viņa cilts varu, Jemitsu cenšas pārtraukt visus Japānas sakarus

ar ārpasauli un aizliedz saviem pavalstniekiem būvēt kuģus, kas derīgi tā-

lākiem braucieniem. Visiem japāņiem pie nāves soda aizliedz atstāt dzim-

teni. 1637. g. Kiu-Siu salā izceļas kristīgo zemnieku dumpis, kurš taisās iz-

vērsties par revolūciju un celt no jauna kājās cīņai tos spēkus, kurus sa-

valdījuši abi pirmie Tokugavas ģints šoguni; Jemitsu redz, ka kristīgie ir

dumpja sācēji un tā tad pastāvošās iekārtas pretinieki. (lespējams, ka sava

daja vainas tiešām krīt uz übagotāju mūku galvām, un franciskāņi vai do-

minikāņi būs tiešām kūdījuši kristīgos ieročiem rokās aizstāvēt savu ticī-

bu.) — Sacelšanos noslīcina asins plūdos, bet viņas rezultāts ir kristīgā.-» ti-
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čības pilnīga un šoreiz galīga noliegšana un pilnīga Japānas noslēgšanās no

ārpasaules; japāņiem pie nāves soda aizliedz piejemt kristīgo ticību. Par

viņas slepeno piekritēju uzrādīšanu izsola augstas godalgas; visiem pavalst-

niekiem jānēsā klāt apliecības, ka viņi pieder pie tās vai citas budistu

sektes. Vajāšanas reizē vēršas arī pret kristīgiem ārzemniekiem: portu-

gaļUS galīgi izraida no Japānas un soda ar nāvi sūtņus, kas nākuši savas

valdības vārdā lūgt atļauju tirgoties. Japānā atļauj palikt tikai hollandie-

šiem un ķīniešiem, un arī tikai zināmā vietā un zem pazeminošiem nosaci-

Kad ķirškoki zied.

(XVIII. g. s. glezna.)

jumiem, piem., hollandiešiem jāmin kājām Pestītāja tēls — par zīmi, ka

viņiem nav nekā kopēja ar aizliegto mācību.

Japāna pilnīgi noslēdzas sevī. Pār viņu valda Tokugavas ģints šogunu

ievestais policejiskais režims. un policijas acs uzmana visus pavalstnieku

soļus, zin un redz visu. Pār «Saules lēkta zemi" nāk ilgs miegaina miera

laiks; kurā viss liekas iesnaudies — ir rūpniecība, ir politiskā dzīve, ir jau-

nu mākslas ceļu meklēšana. Ārēji valda lēņu iekārta un attiecības. Nepār-
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ejama plaisa šķir zemniekus un amatniekus — abus galvenos ražotāju slā-

ņus no lepnajiem samurājiem, kūpi uzskata par sevis cienīgu nodarboša-

nos tikai kaj-a dienestu. — Daimio, kuri viņu zemēs jūtas sākumā diezgan

neatkarīgi, Jemitsu piespiež ikgadus nodzīvot zināmu laiku šogunu rezi-

(lencē Jedo, bet pārējo laiku kā ķīlniekus tur turēt savas ģimenes.

Vairāk kā divus gadsimteņus policejiskais režims tur Japānu savos

žņaugos un valsts iekšienē nav ne mazākās progresa pazīmes. Beidzot nāk

1868. g. apvērsums, kura apstākļi, patiesība sakot, jau ir sākuši veidoties

daudz agrāk. Viņu apskatīšanu mēs atstājām Japānas jaunlaiku vēsturei.
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