
VALSTS ARCHIVA RAKSTI

I

A. KĀPOSTIŅŠ

VIDZEMES ZEMNIEKU

NEMIERI KAUGURMUIŽĀ

1802. g.

VALSTS AKTIVA IZDEVUMS

1 9 RIGĀ 2 4





VALSTS ARCHIVA RAKSTI

I.

A. KĀPOSTIŅŠ

VIDZEMES ZEMNIEKU

NEMIERI KAUGURMUIŽĀ

1802. g.

VALSTS ARCHIVE IZDEVUMS

19 R I S Ā 2 4



lespiests N. Sprancis & A. Hertels

grāmatuun daiļdarbu spiestuve. Pigā.

Gogoļa ielā № 8/10. Tāļr. 67-22.



Astoņpadsmitā gadu simteņa beigas un deviņpadsmitā

sākums mūsu vēsturē sāk atzīmēt vienu otru spilgtāku zemnieku

cīņas momentu pret pastāvošo iekārtu zeme. Tauta sāk pamazām

mosties, pūlas nostāties patstāvīgāki.

Dabīgi, ka muižnieki, kuru rokās atradās visa vara zemē,

centās šos tautas saviļņojumus klusināt un nepielaist.
Viens šāds moments ir Kauguru dumpis 1802. gadā, par

kuru nododu atklātībai dokumentus, kādus man izdevies savākt.

Mūsu vēstures literatūras lielākais trūkums ir tas, ka viņā

trūcīgi pievesti oriģināldokumenti.
Šeit ievietotie dokumenti domāti, kā ierosinājums tālākai

pētīšanai.

Rīga, marta 1924. g. А. K.





Sabiedriskas cīņas visur un visos laikmetos

ir nežēlīgas, straujas un prasa arvienu daudz upuru
Ievads.

no tam šķiram, kuras cenšas nostāties līdzas valdošam un

iekarot sava stāvokļa tiesisko atzīšanu.

Ilgstošas un nežēlīgas cīņas bij jāizkaro Vidzemes zemnie-

cībai ar vietējiem lielgruntniekiem-muižniekiem, līdz pirmā varēja

tikt pie cik necik paciešama stāvokļa, kas veicinātu viņas ekono-

misko uzplaukšanu.

Gara un grūta bij šī cīņa. Daudz upuru viņa prasījusi.

Cīņas smagums gūlās viss uz zemnieku pleciem. Saimnie-

ciski vāji, neorganizēti, tumši garīgi — viņi varēja iet cīņā un

beidzot mūsu dienās galīgi satriekt vecās lielgruntniecības for-

mas un privilēģijas tikai savai zemkopja izturībai, nelokāmai

gribai un mazgruntnieka ideoloģijai un ekonomiskai nenovērša-

mībai pateicoties.

pamazam un neatlaidīgi krājot ka materiālos, tā garīgos

spēkus, zemniecība soli pa solim lēnam tuvojas savai neatkarībai

un patstāvībai.

Ka kalna taka grūts bij šis ceļš.

Klusas darba dienas piepeši pārtrauc nemieru troksnis.

Zemnieks met darbu pie malas, ķeras pie mieta un izkapts un

dodas uz muižu pie muižnieka pieprasīt no tā brīvību un

neatkarību.

Šādas zemnieku sacelšanas Vidzeme bij loti biežas ap

XVIII. gadu simteņa beigām un XIX. gadu simteņa sākumu.

Nereti viņas aptver jo plašus apgabalus un sak nopietni

apdraudēt muižnieku mieru un labklājību.

Gaiss bij pilns kā elektrības. Pietika niecīga ārēja iemesla,

lai latvietis-dzimtscilvēks ķertos pie mieta un ar viņa palīdzību

lūkotu atbrīvot sev ceļu uz ekonomisku neatkarību un politisku

būtību.

Kā citādi varēja būt? Sociālās attiecības starp lielgrunt-

niekiem-muižniekiem un dzimtsļaudīm-zemniekiem, kuri dzīvoja

un attīstījās, nelūkojoties ne uz kādiem spaidiem, bij saspīlētas

un paasinājušās līdz pēdējam.
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Muižnieku saimniekošana prasīja ar vienu vairāk un vairāk

no klaušu zemniekiem.

Izšķērdīgā dzīve, moderno dzīves prasību apmierināšanai

vajadzēja ar vienu vairāk un vairāk līdzekļu. Tos varēja dot

vai nu pāreja uz intensīvāku saimniekošanas kārtību muižās, jeb

uzliekot arvienu lielākas nastas klaušu saimniekiem.

Pēc savas dabas cilvēks ir ļoti liels reakcionārs. Jo sevišķi
tas jāsaka par mantīgām šķirām. Grūti viņām šķirties no iera-

stās kartības, kurā viņiem tak tik labi klājas, kaut arī ražošanas

kartībai pārveidojoties, viņu labklājība top apdraudēta un viņiem

gribot negribot jāmeklē jauni ceļi un jāpiemērojas jaunajai

iekārtai.

Ar vietējo muižniecību nebij citādi! Daļa gaišāko un tāl-

redzīgāko muižnieku ar Sīversu priekšgalā, tā sauktais progresī-
vais spārns, gluži labi saprata un nojauta, ka sadzīves formām

nenovēršami mainoties, jāmainās arī muižnieku un zemnieku

savstarpējām attiecībām.

Naturālā klaušu sistēma neatnes peļņu ne muižai ne zem-

niekam. Viņa ir par apgrūtinošu abām pusēm. Pirmai viņa
dod arvien mazāk un mazāk, otro noved pie galēja posta un

izmisuma.

4 Izeja bij jāatrod. Vij jāpāriet uz jaunu saimniekošanas

veidu. Klaušu sistēma bij novecojusi, viņa nevarēja vairs turē-

ties. Tā bij vienlīdz nepanesama kā muižniekiem-lielgruntnie-

kiem, tā zemniekiem — klaušu saimniekiem. Ja pirmie vēl aiz

inercijas kaut kā varēja savilkt galus kopā, zemniekiem viņa

bija kā slīkonim akmens pie kājām, kurs to vilka arvien dziļāk
nabadzība un posta.

Tas nebij grūti saprotams jau tais laikos. Un tikai ar

galēju muižnieku stulbumu un prata trulumu izskaidrojamas viņu
lielās brēkas un asās cīņas pret nelielo reformistu grupu, kuri

tak galu gala pūlējās glābt, kas vēl glābjams, un stiprināt muiž-

niecības stāvokli Baltijā.

Tikai Siversam un viņa domu biedriem lai mūsu bijušie

baroni pateicas par to, kā līdz Latvijas patstāvības nodibi-

nāšanai viņi spēja uzturēt savas privilēģijas pret pieaugošo lat-

viesu un igauņu mazgruntniecību. Ja tagad tie ir pazaudējusi

visu, ja tagad viņu privilēģijas un vara ka salds sapnis parādās

viena otra bijušā muižnieka galva, kuru dienas skaitītas

nu reizi uz visiem laikiem, tad tur mainīgi vienīgi muižnieku
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lielā nepiekāpība, reformu novilcināšana un galēja reakcionāra

junkuru ideoloģija, kura katrā reformā, katrā zemnieku kustībā

redzēja pastardienas vēstnesi.

Jā acumirklī priekš muižniekiem vel patiesi nav šī pastar-

diena iestājusies, tad par to lai atkal pateicas Siversam un

biedriem.

Viegli iedomāties, kāds būtu Latvijas vaigs bez šīm simts-

gadu ilgām un lēnām muižniecības piekāpībām, ja pēdējo gadu

lielie notikumi būtu sastapuši no vienas puses muižnieku, no

otras — klaušu saimnieku!

Ne ta domāja simts gadu atpakaļ!

Muižnieku rokas bij vara, kuru viņi gribēja un spēja iz-

lietot sava stāvokļa stutēšanai.

Nokļūstot cara Pētera I. laikā zem Krievijas, Vidzemes

muižnieki visupirms parūpējās tikt vaļā no viņiem tik nepatīka-

mām zviedru zemes reformām. To viņi arī panāca jo spīdoši.

Zviedru reformas tapa piemirstas, palika tikai uz papira, kuras

nebij nevienam vairs saistošas.

Zviedrijas valdība balstijās uz zemniecību, sīkgruntniecību.

Viņā tā smēlās spēkus cīņām ar feodālisma atliekām iekšzemē

un ārējām cīņām ar saviem kaimiņiem.

Kad XVII. gadu simtenī Vidzeme bij nokļuvusi zem Zvied-

rijas, pēdējā, ieintresēta savas «labības klēts", kā to devēja,

uzzelšanā, neatlaidīgi ķērās pie vietējo zemes attiecību nokārto-

šanas. Un, saprotams, tādā pat garā, kā Zviedrijā.

Tas muižniekiem nepatika, jo draudēja galīgi sagraut veco

kārtību un privilēģētās kārtas stāvokli.

Samērā īsā pārvaldības laikā tomēr Zviedrija daudz ko pa-

spēja izvest zemnieku labā, tā kā šis laikmets jāuzskata par

gaišāko Vidzemes vēsture.

Kad cars Peters I. ķeras pie „loga ciršanas uz Eiropu",

arī Vidzeme ietilpa šaī logā un nokļuva zem Krievijas.

Te nu valdīja pavisam citi apstākli. Krievijas abzolutisms

balstījās uz muižniecību. Tas nu bij mūsu muižniekiem vairāk

kā pa prātam. Savu stāvokli viņiem izdevās nostiprināt. „Sve-

tās privilēģijas" un vietējā iekārta atjaunojās. Muižniecība

ieguva apskaužamu stāvokli pie galina, ko arvienu neaizmirsa

izlietot savas šķiras labā.

Zemnieki Vidzeme slīdēja arvienu zemāk un zemāk, viņu

tiesības beidzot atkal līdzinājās nulei. Nekad vēl vietējie muiž-
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nieki nebij nonākuši savā bezkaunībā un varas kārē tik tāļu, kā

Krievijas caru laikā, Pietiek, ja palūkojamies slavenajā barona

Rozena deklarācijā, kura 1739. gadā tapa sastādīta, kā vietējo

agrarattiecību nokārtošanas projekts likuma ceļā, lai saprotam,

kurp bij nonākuši muižnieki un zemnieki! Grūti iedomāties vel

drošāku un nekaunīgāku dokumentu, kurs tik nemaskoti atklāj
valdošas šķiras īsto seju.

Zemnieku

kustību

raksturs.

Ko darīja zemnieki? Viņi grima arvien vairāk

nabadzībā un postā, cieta, sūdzējās pie augstākām
valdīšanām. Tas tikmēr, kamer spēja. Kad visi striķi bij

trūkuši, viņi metās cīņā un neapbruņoti, neorgauizēti, ieda-

mi pa nepareiziem ceļiem, domājās spēt piespiest, izraut iz varas

un mantkārīgās muižniecības rokām kaut daļiņu cilvēcisko tiesību

un ekonomiskās patstāvības atzīšanu.

Grūti pat nosaukt šīs protesta parādības par cīņām vārda

tiešā nozīmē. Ja ieskatās pagājušo dumpju lietās, jo skaidri tad

krīt acīs viņu spējā izcelšanās, dabiskā nepieciešamība. Par

daudz sakrājas protesta spēku, par daudz rūgtuma, ekonomiskās

un tiesiskās netaisnības, lai viņas neizpaustos piepešos dumpjos.

Dumpja nosaukums, vismaz attiecībā uz latviešu zemnieku

kustībām XVIII. gadu simteņā beigās un XIX. gadu simteņa

sākumā, jālieto ļoti apdomīgi.

Dumpis, nemieri aptver sevī cīņas pazīmes, iniciatīves pār-
iešanu masu rokās, viņu nostāšanos uzbrukuma stāvoklī, zināmas

represijas pret valdošo iekārtu v. t. t.

Mūsu zemnieku tā laika protesta soļi ir gluži citāda rak-

stura. It kā sapītām kājām tie dodas uz priekšu. Saprotams,

gara tumsība, ekonomiska nevarība, gadusimteņu ieaudzināta

vergu padevība — rada to savādo mūsu tautas sīkzemniecisko

ideoloģiju, no kuras mēs vēl šo baltdienu esam kā apmāti.

Visus garos verdzības gadus mēs šur un tur sastopam vie-

tējos dumpjus, gan lielākus, gan mazākus. Par tiem objektīvi

spriest ir grūti, jo materiāli, kuri uzglabājušies dažādo autoru

darbos, pa lielākai daļai nes mums tik pazīstamo „mösväcu"

vēsturnieku raksturu. Par viņu speciālo nokrāsu velti runāt.

Tāpat grūti spriest par viņu iemesliem. Priekš visa tā par maz

savākts faktisko materiālu.

Pavisam cita aina rodas, kad apskatam XVIII. g. s. beigas

un XIX. g. s. sākumu.
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Te jau pretešķības ir tik spilgti noskaņotas, ka nav grūti
redzēt nemieru īstos cēloņus, kā arī viņu dalībnieku ideoloģiju
abās pusēs.

Šajā laikmetā vairāk jeb mazāk sāk izpausties zemnieku

tieksmes pēc sava stūrīša zemes, privātīpašuma nodrošināšana

uz zemi un galējas reakcionāras muižniecības bailes pazaudēt

ierasto klaušu iekārtu.

Tāpēc nav nekāds brīnums, ja samērā niecīga cenšanās

nostiprināt savu stāvokli zemē no zemnieku puses, tūdaļ tapa

izbazunēta par dumpi, sacelšanos, nemieriem un citām briesmu

lietām.

Tādā garā viņas ari tick tēlotas „mūsmāju" vēsturē. Iznāk,

it kā latviešu zemnieks tik ir zinājis, ka taisīt sazvērestības,

dumpjus un citas nebūšanas. Tīri anarkistisks elements šķiet

sie pelēkie, nospiestie zemnieki.

Caurskatot tos taktiskos materiālus, kadi uzglabājusies mūsu

archīvos, dabonam pavisam citu ainu.

Pazūd šis vāciešu daudzinātais dumpinieks, pazūd briesmī-

gais nemiernieks, un viņa vietā redzam to pašu paklausīgo,

miermīlīgo un pazemīgo pelēci-zemnieku, kuram par visu ir

dārgāks savs zemes stūrītis un viņa paturēšanas iespēja. Lat-

vietis nebija nedz kasa vīrs, nedz kara trokšņa mīļotājs.

Ir bijusi momenti, kad zemnieku kustības apņēmušas jo

plašus apgabalus, bet viņu rezultāti valdošo šķiru nedrošībai un

zaudējumiem ļoti niecīgi.

Par tiem nemieriem, kuru materiāli nu mums pieejami,

reizi par visām reizēm jāsaka, ka viņi ir bijusi par daudz mier-

mīlīgi, par daudz neorganizēti un viņu mērķi it nemaz nav pie-

skaitāmi pie kādiem valsts noziegumiem jeb pamatu ārdīšanas

parādībām, par kādiem tie izkliegti uz visiem krusta ceļiem no

mūsu vācu pakalpīgajiem zinātniekiem.

Visas šīs kustības citos apstākļos un citās zemēs būtu pa-

gājušas nemanītas un par tām neceltu tādu brēku, kā mūsmāju

vēsturnieki to dara lūk jau otrā paaudzē.

Nu, saprotams, piem., Vācijas zemnieku kasi. reliģiju kustī-

bas, nostādīja vienu otram pretī daudz asāki noformējušos sa-

biedriskus slāņus. Te varēja būt runa par karu un kara trokšņi,

par dumpjiem ar visām viņu sekām.
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Es saprotu, kad sauc par revolūciju latviešu zemnieku un

strādnieku cīņu 1905. g., kuras beigu cēliens norisinājās 1919.g.

pie Cēsim ar tik nepatīkamo mūsu „varas vīriem" iznākumu.

Ja, sabiedriskas cīņas nepazīst žēlastības. Tur nav ko uz-

traukties mūsu baltiešiem. Likumu un taisnību nosaka reālo

spēku attiecības.

Latviešu pelēkā zemniecība, neskatoties uz smagajām iz-

pirkšanas nastām, kuras tai tik jezuitiski prata uzvelt muižnieki,

tomēr tās spēja izmaksāt un kļūt pie ekonomiskas patstāvības,

kur pretīm zilasinu bruņinieki, nespēdami piemēroties intensi-

vai saimniekošanai, grima pamazām nabadzībā, putēja viens

pēc otra ārā iz savām muižām. Ap lielā pasaules kasa sākumu

mūsu muižniecība jau vairs nebij spožā un lepnā senā muižnie-

cība pēc iekšējā satura. Materiālie pamati tai zem kājām jau

stipri bij sašķobījusies.

Vēl ārējais spožums un slava tos pavadīja līdz viņu kapa

malai 1919. g. 22. jūlijā pie Cēsīm. Te vairs nebij ārējo palīgu, ne

krievu kazāku, ne Vācijas dzelzskulaka.

Abas puses bij nostādītas vienādos apstākļos. Melnais

bruņinieks krita satriekts!

Vēl viņa ēna spokojas šur tur gar mūsu politiskās dzīves

apmalēm, gan melno krustu, gan citus atribūtus ņemdami

palīgā.

Kas satriekts, tas satriekts. Ekonomiskie balsti no apakšas
izrauti — tos mākslīgi vairs nepabāzīs. Та ir mūsu laikmeta

rūgtā patiesība.

Ja nu kādam gribas rakstīt par latviešu revolūcijām un

dumpjiem, lai raksta par so laikmetu. Lai ņem 1905. g. un

turpina līdz Cēsu kaujai.

Te ir cīņa, te ir spēku nogrupēšanās. Lai arī pirmā po-

smā mūsu zemniecība pazaudēja (strādnieku cīņas pilsētās un

kalpu uz laukiem te nav jāiemaisa, tiem citāds raksturs un ie-

meslis) pārspēka nomākti, tomēr iekšējā cīņas uguns gruzdēja

un dega neapnikusi līdz spēja uzliesmot un stāties pretīm se-

natnes melnajam bruņniecības ķēmam, kura kājas vairs nebij

cieta tērauda, bet gan nededzināta māla.

Kā gan citādi lai nosauc ārprātīgās domas dzīt bērnus

pretī saī izšķirošā cīņā, balstīt un stutēt vecās trūdu privilēģijas.
Ko „zelbsuce" kādreiz varēja, to „Cēsu bērniņi" vairs nespēja.
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Kars nav spēļu lietiņa. Vīns prasa asinis. Un tas asinis lai

nāk par to gudrājām galvām, kas šos ..bērnus" dzina spēlēties
ar uguni.

Tā nu tomēr ir sentimentalitāte. Reāla dzīve to nemīl.

Vēsturnieks lai saltu skatu lūkojas uz šīm cīņām un liek pirkstu

viņu retas.

Šīs retas ir lielas un smagas, kuras atstājušas pagājušas
zemnieku protestu kustības.

Pie reizes patiesi jāpabrīnās, un vesels prāts atsakās saprast

to briesmīgo cietsirdību un nevajadzīgo asins izliešanu, ko sava

laika piekopuši mūsu dižciltīgie baroni.

1905. gada latviešu zemnieku atkāpšanas mums vēl visiem

atmiņā. Varbūt mēs spriežam zubjektivi zem pārdzīvota

iespaida ?

Reālo apgaismojumu mums pasniegs dokumenti, kad tie

tiks publicēti. Es nešaubos ne acumirkli, ka viņi runās to pašu
valodu skaitļos un mēmos burtos, ko izteic mūsu jutas.

„Silto zemju" kustība 1841. gada') runa to pašu valodu.

Kam vajadzēja šīs briesmīgas pēršanas un mocīšanas ?

Vai te bij dumpis, revolūcija? Ne, un vēl reiz ne! Te

bij akla ceļa meklēšana, taustīsanās pa tumsu, lai rastu iespēju

apmierināt kaut kā ekonomiskās nepieciešamības un nenover-

šamības.

Zemnieki bij nonākusi tādā stāvoklī, ka viņiem bij jāmeklē

ceļi, kā tikt uz priekšu. Instinktīvi nojausdami zavu nespēku

stāties tiesā cīņā ar vēl vareno muižniecību, viņi izvēlējās slidenu

ceļu, viņi neapzinīgi novirzījās uz izceļošanas domām, uz

domām tādi tikt vaļā no saspiestā stāvokļa, kurš neļāva ne

dzīvot, ne mirt.

Ko atbildēja stipra puse ?

Viņa sarīkoja asiņu orģiju plaša mēra. Un tapec, lai par

dažu laika sprīdi attālinātu „Cēsu dienu".

Nekas neesot tik nožēlojams, kā mirstošs lauva, un laikam

nekas nav tik nežēlīgs bijis, kā mūsu norietējusē muižniecība

savās cīnās ar zemniekiem.

Taisnību sakot, vai nebij arī vērts slacīt asinīm Bebru un

Veselauskas muižu laukus, lai augtu un zaļotu jo projām privi-

lēģiju koks! Saprotams, ka dij — un to darīja.

*) Skat, .1. Krodzenieka Zemnieku nemieri 1841. g.
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Virzoties atpakaļ notikumu gaita, mes redzam tos pašus

paņēmienus.

Tie vēstures liecinieki, kuri uzglabājusies cauri revolūcijas
vētrām un no kuriem, nokratot simtsgadu putekļus, raugās pretī

mūsu tēva tēva līkas muguras, kas gribējušas izstiepties taisnas,

un muižniecības asinsdarbi — runā to pašu patieso valodu, ko

jau minēju augstāk.

Dumpis, sacelšanās? Nu, saprotams, vergam jau nav brīv

kaut ar acīm izrādīt pretruņu savam kungam. Kur vēl latvietis

lai iedrošinās runāt un prasīt kaut ko no Sava muižnieka !

Kungu acīs tas ir dumpis, nemieri — tapec šaut un pert,
lai asinis slacina melnozemi!

Vidzemes

zemnieku

tiesiskais

stāvoklis

un garīgās
kustības

XVIII. g. s.

beigās un

XIX. g. s.

sākumā.

Kādi tad bij ekonomiskie pamati Kauguru

dumpim 1802. gada, kādi psicholoģiski cēloņi spieda

Valmieras draudzes zemniekus ķerties pie mietiem

un doties uz muižu ?

Lai to noskaidrotu, palūkosim mazliet, kādos

apstākļos dzīvoja XVIII. g. s. beigās un XIX. g. s.

sākumā Vidzemes zemnieks, kādi bij tee tiesiskie

pamati, kuri regulēja viņa darba un personīgas attiecības ar muižu

Nemeklēsim tā laika sadzīves gleznas beletristikā jeb

progresivo zinātnieku un publicistu rakstos, kuri, paldievs

Dievam, arī tad mēdza dzīvot. Aplūkosim sausos oficiālos

dokumentus, kas tur rakstīts!

Vispirms paskatīsimies slavenajā „baronu brīvas humani-

tātes dokumentā" 1739. gada barona Rozena deklarācijā.

Šī dokumenta rašanās vēsture ir sekoša. Justickoleģija,

augstākā tiesu iestāde Vidzemē un Igaunijā, pieprasija bruņi-

niecībāi, lai tai noskaidro attiecības starp zemniekiem un muiž-

niekiem Vidzemē. Tā laika rezidejošais landrats barons Rozens šādu

atbildi sastādija, to iepriekš apspriedis un savācis ziņas archivos.

Tā tad šī deklarācija jāuzskata par pilnīgi oficiālu doku-

mentu, kurs apgaismo minēto attiecību toreizējo stāvokli. Katra

zina jāsaka, ka cēlies no barona rokas, viņš nekādi nebūs šīs

attiecības zīmējis drūmākas un ļaunākas, ka viņas patiesībā

bijušas.

Šī deklarācija paziņo, ka zemnieki no ordeņa laikiem esot

palikuši pilnīgā dzimtsbūšanā (in einer gänzlichen Leibeigen-

schaft). Arī pilna tiesa par dzīvību un nāvi piederējusi muiž-
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niekiem, bet tie no tā esot labprātīgi atteikušies (jus vitae et

necis)). Tagad tiesu krimināllietās spriežot valsts vara, bet

mājas sods (pārmācīšana) palicis muižnieku rokās, un tā nepa-

zīstot nekādu aprobežojumu **). Muižnieks var rīkoties ar zem-

nieka mantu, kā ar savu īpašumu, pēc savas iegribas (nach allen

gefallen). Viņam tiesība (domini) par zemnieka īpašumu, kura

nekad nav tikusi aprobežota. Zemnieku klaušu un nodevu ap-

mēri atkarājusies pilnīgi no muižniecības ieskatiem.

pietiks. Te nekā vairs nevajaga piebilst, jo pilnīga ver-

dzības glezna jūsu priekšā. Tā ir oficiāla glezna, ko uzglabājis

papirs, bet kāda bij dzīves īstenība, to nav grūti noprast.

„Ne saimnieciskās, ne personīgās zemnieku tiesības nebij

ne ar ko noteiktas un muižnieku patvaļa aprobežota. Zemnieka

apstrādājamā zeme varēja tikt atņemta, atdota citam, pievienota

muižai, kā kādreiz pagadījās, zemnieks-saimnieks acumirklī pār-

vērtās par kalpu, par muižas gaitnieku, tapa pārdots ar ģimeni

un bez tās. pat atklāti publiski tirgi ar zemnieku pārdošanu

vairāksolīšanā bij modē. Klaušām un nodevām nebij ne gala,

ne malas"***).

Ja arī pie reizes muižnieki ieskatījās zviedru kadastri, tad

tikai tāpēc, lai viņa nepilnības izlietotu sev par labu un viņu

pārmērībām piedotu likumīgu nokrāsu (tā saukto papildu klausu

nenoteiktība).

Juridiski ņemot, barona Rozena deklarācija ir nepareiza,

bet viņa tak atspoguļoja īsto dzīves patiesību!

1765. gadā ģenerālgubernators grafs Brauns aizrāda land-

tāgam, ka mazākā pārkāpuma dēļ zemnieki top spīdzināti vis-

nežēlīgākā kārtā, slēgtus dzelžos, tos pat lielā salā turot pa ne-

dēļām un mēnešiem neapkurināmos «Kunos pie ūdens un maizes.

Ļoti raksturīgu ainu zīmē 1803. g. Baltijas lietu komiteja

„Arenciatori un pārvaldnieki, izvairīdamies no likumu pildīšanas,

nogurdina zemniekus pārmērīgām nodevām un cietsirdīgām

mocībām. Visāda veida nelikumības ar laiku iesakņodamās,

*) Laikam domāts 1632. g. (Zustaļa Ādolfa likums.

**) Cik un kā šī pārmācīsana tikusi pielietota, liecina vesela rinda pro-

cesu, kurus vietējā krievu pārvalde ir bijusi spiesta vest pret daudziem vietē-

jiem neeilvēkiem-muižniekiem (ttaneteldta. Klodta, Kimela v. c. tas).

***) 4eiiinx»«. Сборник матерlалов и статей по истории Прибллтш-

cxaio края Том II Рига 1879 r. ст, 557.

t) Поли. Соб. Зак. том. XXVIII № 21162.
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spieda aizmirst agrākās tiesības. Pa to starpu muižniecība un

pilsētas ieguva sev jaunus spēkus un bagātību, turpretī zemnieki

daudzās vietās pazaudējuši pat līdzekļus savam uzturam."

1765. gada landtāga lēmums gan atzīst zemnieka tiesības

uz kustamo mantu, kas tarn paliktos, ja visas Klausas izpildījis

un parādus nomaksājis. Nelaime bij tomēr tā, ka klausās palika

nenoregulētas, sevišķi tā sauktie papildu darbi, kuri landtāga

redakcija beidzas ar vārdiem „und zo veiter" un šis „veiter"

beidzās dzīve ar to, ka zemniekam nekad nekāda īpašuma pāri

nepalika.

Arī mājas sods tapa pamīkstināts. Starp citu, aizliegts
sēdināt sodāmos zemniekus neapkurināmās telpas. Arī pārdot

tirgos zemniekus noliegts, sevišķi uz ārieni, un sievu šķirt
no vīra.

Arī tiesība sūdzēties pie bruģu tiesas (ordnungsgericht)
zemniekiem top dota, bet tikai mutiski. Par nepareizu sūdzību

draud sods.

G. Merkels pareizi saka, ka šī tiesība ir bijusi tiesība lieku

reizi dabūt kokus.

Kā pat šīs niecīgās tiesības dzīve nav piemērojušas, nav

iedzīvojušas, redzams no ta, ka 1774. gada Virstiesa (Hofgerichts)

apgaismo zemnieku un muižnieku attiecības, atsaukdamās atkal

uz barona Rozena 1739. gada deklarāciju.

Ļoti raksturīgu gleznu par zemnieku un muižnieku attie-

cībām sniedz maģistrs Kārlis Snels sava 1794. gada Jenā izdotā

grāmatā „Beschreibung der russischen provincēm an der Ostsee"

(165 I. р. un tālāk). Verdzība slēgtā valstī nevar tapt padarīta

smagāka un vairāk apspiešanām un mocībām savienota, kā tas

ir noticis Vidzemē un Igaunija. Vācu zemnieku dzimtsbusana

Zaksija un Meklenburgā nav nekas pret to . . . Ļaudis, kas

bijusi Āfrikā un Amerika ņēmās apgalvot, ka pat visbriesmīgākā

verdzība, kas izgudrota šīs zemes virsū, parasti nav daudz sma-

gāka, kā sājos apgabalos, kur taču kungi un dzimtslaudis turas

pie kristīgas ticības un sākot no jaunības, mācas baušļus par

cilvēku mīlestību . . . Par varenu laužu šķiru, zem kuras va-

ras daudz simtiem vergu tick visbriesmīgaki spīdzināti, pērti ka

lopi un nereti līdz nāvei sisti, var gan domāt, ka tai nav līdz-

jūtības pret šiem nelaimīgajiem un ka visai saudzībai, ko ta pret

viņiem vel parāda, par iemeslu vai nu pašlabums, vai likuma

spiediens."
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Zemniecība, novesta izmisuma, nereti tiek provocēta uz

nemieriem.

Ap 1770. gadu sākās vesela rinda nemieru, kuri uzliesmo

drīz še, drīz tur. Viņu iemesli — bads, pa lielākai daļai. No-

pietnu raksturu tie pieņem 1784. gadā, kad tapa ievesta galvas

naudas maksāšana, un kā tos parasti izskaidro ar zemnieku ne-

saprašanu, ka tie it nebūt vēl nav atlaisti no dzimtsbūšanas, ko

tie esot iedomājušies

Nemierus apmierināja ar karaspēka palīdzību, bet viņu
iemesli vēl ilgi netika novērsti.

Gaišākie un tālredzīgākie starp muižniekiem tomēr saprata,

ka ilgi tā vairs nevar iet, un kaut kas jādara, lai nenovestu zemi

galējā postā.

Sākas rosīga ..progresīvā spārna" darbība. Landtags 1792.g.

noraida katru priekšlikumu par zemnieku stāvokļa uzlabošanu.

1795. gadā landtāgs jau noklausās ar lielu piekrišanu mācītāja

Zontaga sprediķi, kurš jāuzlūko, kā progresistu programas runa.

Siversa reformu projektu landtāgs tomēr pūlas novilcināt, nodo-

dams to konventam un apriņķu sapulcēm. 1796. gadā Sivers uz

valdības pavēli sasauc ārkārtēju landtāgu, kuram bij jāizšķir zem-

nieku jautājums. Landtags arī izstrādā 23 punktus, kuri maz ko

atšķiras no 1765. g. nolikumiem.

1797. gada atkal izceļas nemieri, sakara ar galvas naudas

paaugstināšanu.
Tas dod liberāļiem iespēju atkal ķerties pie reformu jautā-

juma, un tajā pašā gadā Sivers ceļ landtāgam priekšā savu pro-

jektu par dzimtsbusanas ierobežošanu un klaušu noteikšanu.

Intresanti, kā mūsu vācu vēsturnieki cenšas izskaidrot,

kāpēc muižnieki nav atcēluši jau agrāk dzimtsbusanu, kaut gan

to ļoti gribējuši. Tur vainīga Krievijas valdība, kura sistemā-

tiski traucējusi šo labo nodomu izvest, jo citur Krievijā dzimts-

būšana bijusi pilnos ziedos un pieļaujot to atcelt kaut tikai Bal-

tijā, būtu dots slikts piemērs citām valsts dalām.*)

Ka tas ir gluži aplam, ka valdība daudzreiz iejaukusies

vietējo muižu un zemnieku attiecībās, pūlēdamās viņas uzlabot,

redzam no Ģen. Gub. Brauna darbības, tad arī, kaut vai tā uz-

teiktā 1804. gadā Vidzemes zemnieku brīvlaišana, vai tā galu

galā nenāca zem spiediena no augšas ?

*) А. Тобинъ. Лнфляндское Аграрное Законодательствоlļi, XIX. столЪтlи
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Ka pat tumšajā Pāvila I laikā, valdība ir bijusi loti ne-

mierā ar vietējām būšanām, redzam Pāvila I reskripts, ko tas

devis muižnieku Ķimeļa un Klodtu lieta, kuri bij apvainoti savu

dzimtsļaužu spīdzināšana un nonāvēšanā.

Runājot par atsevišķu muižnieku nežēlīgo rīcību ar saviem

dzimtslaudīm, Pāvils I. tomēr nevar nociesties un gluži rupjā

veida piedraud visai muižniecībai, lai rīkojas ar saviem cilvē-

kiem saudzīgāki, citādi atņemšot tiem visas muižas. Redzams,
viņam nācās par daudz bieži sadurties ar Baltijas muižnieku ne-

cilvēcīgo rīcību, jo kā gan citādi var izskaidrot so savādo aso

brīdinājumu? Tas pats atkārtojas muižnieces de-la Gardi un

citu lietās. Saprotams, draudi paliek draudi, bet gaužām zīmīgi

tie tomēr ir.

Cīņa starp liberālo un reakcionāro muižniecībām uzliesmo

jo spēji, un no pēdējo puses, lai glābtu veco kartību, top laisti

darba visi taisnie un netaisnie līdzekļi un augstie sakari. Skrien

sūdzības un lūgumi uz Peterpili, kur pie galma bij stipra vācu

reakcionāru grupa.

Kamēr kungi braukāja uz Peterpili un atpakaļ, zemnieki

bij spiesti sarīkot, jeb tos spieda sarīkot, atkal vienus kārtējus

nemierus — Kauguru dumpi 1802. g., Valmieras draudzē, kuri,

kā parasti, bij jāapmierina ar karaspēka palīdzību.

Valmieras draudze bij viens no ta laika gaišākiem Vidze-

mes stūrīšiem.

Te visdzīvaki darbojas hernhutes, brāļu draudzes, kuras,

kaut gan oficiāli slēgtas 1743. gada, savu dziļo iespaidu vēl

nebūt nebij zaudējušas un darbību turpināja.

Atmetot visas brāļu draudzes negatīvas puses, ka lielo pā-

tarošanu, nogrimšanu reliģiozos murgos, viņai tomēr lieli nopelni

latviešu, kā tautas, kalpinātas šķiras, modināšana. Caur hernhuti

latvieši nāca pie tautas apzinās, viņi saka redzēt sevī cilvēkus,

bet ne vienīgi darba kustoņus. Saprotams, visi labākie un gai-

šākie prāti saka nojaust, ka kaut kas pašu mājās nav kārtībā,

ļaudis sāka pierast domāt.

Caur hernhuti izglītība spēra lielus soļus darba ļaužu starpā,

radās sātība, saticība un citas teicamas īpašības. Cik tas arī ne-

būtu savadi, pret šo svētīgo darbu uzstājas un brāļu draudzes

jo sīvi apkaroja luteru mācītāji, bīdamies, ka ļaudis galīgi neiz-

slīd iz to rokām.
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Kaut gan oficiāli draudzes bij slēgtas, viņu dotie ierosinā-

jumi turpina dzīvot un attīstīties latviešu starpā. Katrā ziņa,
Valmieras draudze, kā hernhutes kustības bagātāka centrā, šis

iespaids arī būs bijis jo jūtams.

Ka vēlāku redzēsim, Vidzemes gubernators Richters arī

norada uz brāļu draudzēm, ka uz vienu no dumpja iemesliem.

Bet ja vergs sāk domāt, vīns nav vairs teicams vergs.

Tā arī šai gadījuma. Reakcionārajiem muižniekiem bij sava

taisnība, kad viņi tik ļoti bijās no skolu ievešanas un katras

garīgas dzīves veicināšanas zemnieku starpā.

Ka redzējām agrāk, XVIII. g. s. beidzamie desmit-divdesmit

gadi bij karstākie cīņas gadi starp muižnieku liberālo un reak-

cionāro spārniem. Šī trokšņa atskaņas nevarēja nenonākt arī līdz

zemnieku ausīm.

Daži mācīja lasīt, daudzi noklausījās un dzirdēja no muižu

ļaudīm brīvības vardu skandinām, jo, jāņem vērā, ka dienderi, ka

sulaiņi, istabas meitas v. t. t. ir gaužām labi ar vien informēti,
kas notiek kungu starpā. Un šeit visbiežāki tapa minēts Siversa

vārds, gan tam piekrītot, gan to noliedzot.

Ka arī zemnieku vidu Rivers ir bijis populārs, var liecināt

vesela nemieru lieta, kuri gan norisinājusies igauņu dala, bet

tas daudz nav no svara, jo abās pusēs apstākli bij puslīdz

vienādi.

pavasarī, 1803. gada, izceļas nemieri Kabalas muižā Pērna-

vas apriņķī, kuru iemesls esot bijis, kā Sivers teicis, ka nav vai-

rāk jāstrādā muižai, ka 3 dienas nedēla ar zirgu, bet otrā nedēļā
3 dienas bez zirga. Dumpi apspieda, atrada divus galvenos mu-

sinātājus — zemniekus, sarīkoja publisku izradi un nodeva ka-

tram vainīgajam 10 pāru rikšu. Saprotams, ka te Sivers nav vai-

nīgs, bet viņa vārds ir bijis tik iespaidīgs, ka uz to atsaucoties

izdodas sacelt zemniekus uz nepaklausību.

Visa iepriekšējo likumu un rīkojumu došana ir bijusi tāda,

ka nekādi rīkojumi nav doti zemnieku valodā, kā to liecina Bal-

tijas lietu komiteja 1803. gadā.*)

Tik, kad dumpis bij apspiests, radās patente arī latviski,

kura bij draudu un bardzības pilna.

Valdības rīkojumus nolasīja no kanceles mācītājs, tos arī,

kā spēdams, latviski pārtulkodams. Kāda bij šī valoda un kā to

*) Пол. Собр. 3-,«. том XXVIII № 21162.
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varēja uzņemt zemnieks, var spriest pec oficiālajam patentem,

kuras, jādomā, bij sava laika skaidrākie valodas ziedi.

Ar nolasīšanu ari visa ta lieta aprobežojās. Katrs muižnieks

tālāku rīkojas pēc savas iegribas — un ļaudīs radās domas, ka

kaut kas te nav kārtībā. Valdība pavēl, bet viņas izpildīšana ir

dažāda. Gluži dabīgi bij jānāk pie slēdziena, ka muižnieki ķei-
zara pavēles no tautas slēpj un tas paziņo nepareizi.

Tāpēc arī nav jābrīnās, kad redzam par Kauguru dumpja

oficiālo iemeslu pavisam nepiederīgu patenti, proti, furažu klaušu

lietu.

Bez sava iespaida un, jādomā, liela iespaida nepagāja arī

Aleksandra I spēlēšanās ar liberālismu. Vīna valdīšanas sākums

bij ka paragris pavasars Krievijas iekšēja dzīve. Liberālie krievu

muižnieki spēlē lielu lomu birokrātiskajā valsts aparāta.

„Reformas", „brīvība" top cilāti no dienas diena.

Kaut ari Baltija atradās ģeogrāfiski tuvu, bet tiesiski daudz

tālāk no Pēterburgas, kā kura katra cita valsts nomale, tomēr

arī šo attālumu spēja noskriet spirgtie pavasara vēji un iepūst

svaigu vēsmu baronu sargātos vietējās sadzīves vērdzības

mežos.

Nav jāaizmirst, ka bezzemniekiem — dzimtscilvekiem, bij arī

brīvi atlaistie jeb arī ieceļojušie brīvie ļaudis, kuri varēja domāt

un rīkoties citādi, neka to muižnieki velējas. Ka tie satiksmē ar

zemniekiem savus ieskatus nebūs slēpuši, tas pats par sevi sa-

protams.

Spēlīte ar „lideralismu" Pēterburgā nemitējas. Kādā Irlavas

dumpja lietā ap to pašu laiku redzam kādu Grenču muižas

zemnieku, kurš bijis pie ķeizara personīgi sūdzēties par savu

dzimtskungu, un ķeizars viņa sūdzību ievērojis. Cerams, ka tas

nav bijis vienīgais gadījums.

Vai šādas būšanas varēja palikt apslēptas! Nebūt ne! Vi-

ņas ļaužu mutē pieņēma fantastiskus apmērus, ticība un paļau-

šanās uz ķeizaru auga augumā, tā ka ik dumpī redzam, ka

zemnieki nekā daudz neprasa, ka tik lai tos atsvabina no muiž-

niekiem un tie būtu brīvi ļaudis, tieši zem ķeizara.

Kaut gan ķeizara vārdā ik reizes atbildēja ar uguni un zo-

biņu, tomēr atkal un atkal no jauna ļaudis cerēja uz viņu, at-

razdami attaisnojumu, ka viņu lūgumi līdz augšai nenoiet, ka

kara spēks un tiesneši no muižniekiem uzpirkti.
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Arī Lielā Franču revolūcija, kura satricināja līdz pamatam

un noārdīja veco feodālisma ideoloģijas ēku Eiropa, nepagāja

secen ari Baltijai.

Vismaz tas labākie deli dzīvoja līdzi viņas ideāliem.

Vai G. Merķeļa darbi varēja paiet nepamanīti, tāpat ari

citu liberālo literātu un sabiedrisko darbinieku domas?

Kadi viss tas nokļuva zemnieku slāņos, kadu veidu tur pie-

ņēma — grūti spriest.

Viens skaidrs — sociālie apstākli dij tā sarežģījušies, ma-

teriālā dzīve tik grūta un reformu vajadzība tik neatliekama, ka

pat citādi klusais un paklausīgais zemnieks sāk skali pieprasīt

sava tiesiskā un materiālā stāvokļa uzlabošanu.

Archivs uzglabājis Kauguru dumpja lieciniekus

- Baltijas Ģeneral-gubernatora kanclejas, Vidzemes

guberņas valdes, Vidzemes gubernatora kanclejas un

Vidzemes bruņniecības aktis.

Taisot kādu slēdzienu uz aktu pamata, ļoti kri-

tiski jāapskata viņu izcelšanās, to ierēdņu ideoloģija,
kuri tās sastādījuši.

Rīgas ze-

mestiesne-

ša barona

Ungern-
Sternberga
atsauksme

par Kaugu-
ru dumpi.

Lai cik nenozīmīgs būtu sadzīvē kāds kanclejas ierēdnis,

tomēr mēs viņu nepiespiedīsim būt pilnīgi objektīvam savos

darbos, visur tas iepīs savas personīgās tieksmes un simpātijas.

Aplūkojot Kauguru dumpja materiālus, šī ierēdņu personīgā

nosvēršanās muižnieku pusē ļoti asi spiežas acīs.

Vispirms Rīgas zemes tiesnesis (Rigascher Landrichter) ba-

rons Ungern-Sternbergs, kurš visciešāki bij piegājis zemniekiem

viņu prātu sakarsēšanas momentā. Policists, barons
— tipisks

vietējās varas balsts.

Kādu objektīvu ziņojumu no viņa var sagaidīt! pirmkārt,
iemeslu nav itin nekādu bijis dumpoties, kungi ir uz mata tik

labi, cik tiem labiem pret zemniekiem jābūt, žēlīgi v. t. t. To

pašu apliecinot arī visi dumpja taktiskie un idejiskie va-

dītāji ...

Kā šādu liecību dabūt, to jau droši vien zināja tais laikos.

Tas nav nekāds noslēpums, ko kungi pavēlēja, to ieslodzītie

sacīja. Te nu bij jāatrod kāda izeja. Visi varas vīri turējuši

par savu pienākumu savos ziņojumos iepīt to apstākli, ko va-

rētu apzīmēt ar slaveno Gogoļa seržanta sievu, kura pati sevi

izpērusi.
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Visi vainīgie zemnieki apliecinājuši, ka tie ne pret muiž-

niekiem sacēlušies, ar tiem viņi gluži miera, otru tik labukungu
nekur pasaulē neesot, bet gan gribējuši nosist krievu ierēdņus

un karavīrus, jo tos uzpirkuši tie pasi mīļie muižnieki, lai no

zemniekiem slēptu ķeizara dāvātās brīvības !!!

Kads absurds! Kamdēļ tādi glupi joki, jo prieks meliem

tie ir par daudz salti?

To varēja apzinīgi un no brīvas gribas apliecināt Gothards

Johansons, kuru Tobins sava jau pievestā grāmatā nosauc par

dumpja idejisko vadoni, jo tas esot mācējis lasīt, divi reizes ne-

dēļā lasījis avīzes un zinājis, kas notiek Francijā! Kāds nozie-

gums zināt, kas notiek Francijā! Arī Ungern-Sternbergs sava

izmeklēšanas rezultātu kopsavilkumā viņam pieraksta to pasu

jocīgo pasizpersanos.

Lai nu ka, Johansons to aiz brīvas gribas nebūs liecinājis,

viņš par daudz tomēr būs bijis ar veselu prātu.

Šie savādie joki bij jāraksta izmeklēšanā tāpēc, lai radītu

tā laika galma progresistiem ar lekšlietu Ministri grafu Kočubeju

priekšgala, kādas dumpīgas sugas ļaudis ir latvieši, kuri it ka

mīlētu dumpi paša dumpja dēļ. Kā var dot kādus atvieglināju-

mus zemniekiem, kuri katru ķeizara ukazu saņem, kā uzsaukumu

uz nemieriem, kuru nolūks apsist kasa spēku v. t. t.

To jo zīmīgi uzsver guberņas valde sava ziņojumā lekšl.

Ministrim, sacīdama, ka jau praktiķa rādot, ka nekādu Visaug-

stāko žēlastību nevarot ļaudīm pasludināt, tie tūdaļ to uzskatot

par brīva atlaišanu, uzsākot tūdaļ dumpjus, atsakoties strādāt

v. t. t.

Te laikam domāti nesenie galvas naudas nemieri, kuri bi-

juši ļoti plaši un ne mazumu baiļu sviedru izspiedusi muiž-

niekiem.

Gluži ta pat arī luk šoreiz iznācis ar furažu klaušu at-

celšanu.

Morāle te nu būtu tā, ka Vidzemē lai labāki viss paliek

pa vecam, nevajag neka grozīt, jo tiklīdz kādu atvieglinājumu

dod zemniekiem, tūdaļ izceļas nemieri un nepatikšanas. Daudz

labāki būtu piegriest to verdzības skrūvi ciešāk.
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Otra iniresanta birokrātiska persona, kura uz-

likusi savu roku uz Kaugura dumpja raksturojumu

ir ta laika Vidzemes civilgubernators H. A. Richters.

Šis gubernators, kaut gan reprezentēja valsts varu

Vidzeme, ir vietējais muižnieks līdz matu galiem. Nav

nekādas vajadzības sekot viņa radnieciskosakaru meklē-

šanai un muižu piederību noskaidrot, — pietiek, ja pala

Vidzemes

guberna-
tora H. А.

Richterа

domaspar
latviešiem

un vietējo
iekārtu.

samies, kas nāk ara zem vīna spalvas, lai viņā redzētu īstu vie-

tējo vācieti-muižnieku, birokrātu, kurš ar vieglu sirdi spriež par

ik katru parādību, ka tam pavēl, un prot lietu tā apgaismot, ka,

lai Dievs pasarg, viņa nekādi nemestu kaut to mazāko ēnu uz

ciltsbrāļiem !

Pec Kauguru nemieru apspiešanas, viņš suta 29. novembrī

plašu ziņojumu lekšlietu Ministrim par to gaitu.

Ziņojums sadalās divas dalās, Pirmā apraksta dumpja no-

risinašanos. Satur to pašu, ko zemes tiesneša Ungern-Stern-

berga ziņojums ģeneral-gubernatoram. Turpretī otra dala ir

kaut kas jauns, Pie viņas ir drusku jāpakavējas, jo viņa rak-

sturo jo spilgti ieskatus, kādi valdīja reakcionāro muižnieku sa-

biedrībā par latvieti-zemnieku.

Kā visa ļaunuma sakni Richters uzskata latvieša-zemnieka

slinkumu. Visas nelaimes no tā! Latvietis esot slinks, kā leitis,

ko visi par tādu atzīstot! Dzimtsbušaņa esot par svētību zem-

niekam, jo tā piespiež to kārtīgi apstrādāt savu tīrumu, ko tas

citādi, šis iedzimtais sliņķis, ne par ko nedarītu, un neļauj tam

rudenī ražu nodzert.

Ka zelta graudi skan šādas domas, proti — „latvietis strādā

tikai tad, kad tarn nav maizes ko ēst; cik tam arī nemaksā par

darbu, tas to pametīs, tiklīdz tam labība ienāksies" . . . Pē-

dējā frāzē Richters pārteicies. Viņa liecina ne par latvieša slin-

kumu, bet gan pretējo, par čaklumu un zemkopības mīlestību.

Vajag mīlēt savu zemes stūrīti, lai atteiktos no katra darba par

katru cenu un rudeni steigtos novākt ražu. Vai ne tā? Bet Rich-

ters jau domājis, ka to dara sliņķis, ka gada sev un savējiem

vismaz maizes riecienu ziemai, jo ta „peļņa" un „darbs" par

katru cenu nebij nemaz tik spoži.

Kas par vieglām klaušām bijušas Vidzemē. Izrādās, ka

visvieglākās. I Krievijā, i Igaunijā, ja pat Kurzemē tās bijušas

daudz smagākas. Tad vēl tiesas aizstāvniecība!
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„Cik gas nepatīkami jābūt slinkam zemniekam strādāt

kunga tīruma, kad vīnam nav patikas savu apstrādāt", saka tā-

lāk Richters. Tiesa kas tiesa!

Bet ja nu viss tik labi Vidzeme, kamdēļ tad zemnieki īsti

dumpojas un vēl tik bieži ?

Te nu atklājas ļoti intresanta lieta, proti, tā pati vecā pa-

tiesība, ka valdoša vara un iekārta nekad nemeklē vainu sevī,

bet gan kur citur.

Aiz slinkuma vien jau zemnieks nezin vai dumposies !
.. .

Te nu nāk uz skatuves vispirms musinātāji. Pirmkārt —

vispār brīvie ļaudis, amatnieki, tirgotāji, brīvatlaistie zemnieki

u. t. t. Tie nu izplata zemnieku starpā idejas par „utopiska-

jām" cilvēciskajam tiesībām, iedomātu vienlīdzību u. t. t. Otr-

kārt — vainīgi G. Merkels, Petri un citi progresīvie literāti,

kuri, lai to grāmatas vairāk pirktu, izplatot melus par Vidzemes

muižniekiem un nostādot tos par latviešu tautas īpašumu laupi-

tājiem. Treškārt — hernhutieši. Uz so oficiāli slēgto sēkti jo ba-

gātīgi izgāžas gubernatora dusmas. Viņa top nostādīta par po-

litisku organizāciju, kura ir dumpja idejiskā ierosinātāja.

Richters ņem palīga arī kādu senu lībju teiku, kura esot

dzīva hernhuteru starpā. Kas šī par teiku, nav zināms, bet ne-

tieši iznāk, ka laikam nostāsti par latviešu un lībju brīvības

laupīšanu no vācu bruņiniekiem, jo vīns saka — „ja pat dotu

zemniekiem brīvību, viņi tomēr nebūtu mierā un pieprasītu ari

zemi, kura pieder muižniekiem, atsaukdamies uz minēto lībju

teiku"
.

.
.

Tālāku Richters, runājot par reformu iespējamību Vi-

dzemē, nostāda to par tīru revolūcijas vulkānu, par pulvera pa-

grabu, kurš pie mazākas dzirksteles var uzliesmot.

Arī viņš nak pie slēdziena, ka Vidzeme viss nav kartība.

Zemnieku ārkārtējās Klausas tomer jāregulē.

Originels vīna priekšlikums, ka to izdarīt. Reformas jāsa-

gatavo tā, ka to zemnieki nemaz nezin. Arī pašu klaušu no-

teikšanu viņš grib nodot pilnīgi muižnieku rokas un viņas turēt

slepenībā. Kā viņas galu gala ievest, to pats Richters, liekas,

galīgi nav izdomājis, jo par to stāsta kaut ko nesakarīgu.

Tāds ir vietējais gubernators. Jāpiezīmē, ka raksts sastā-

dīts pirms vācu valoda un pēc pārtulkots krieviski. Tulkojums

ar oriģinālu ne visur saskan. Tā ka ar krievu tekstu informēta

augstāka vara, es citātus ņēmu iz pēdējā.
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Ģeneral-gubernators kņazs Golicins arī nostājies pilnīgi

muižnieku pusē.

Par kara spēka pavēlniekiem uz vietām nav vērts runāt.

Tie tipiski kara viri. Ko pavel, to dara un no nieka lietas prot
izvirzīt sevi loti darbīgu virsnieku lomas, pieprasot činas un at-

algojumus par pūlēm dumpi nomierinot.

Ka atsaucas Aleksandra I. progresivais laikmets

par Kauguru dumpi?

Aleksan-

dra I. pro-
gresīvās

valdības iz-

turēšanās

Kaugura
dumpja

lietā.

Kas padarīts, padarīts, zemnieki nomierināti,

daži nošauti, daudzi izpērti, un par to jāizsaka

savs ķeizariskais paldievs krietnajiem varas kalpiem. ..

Šādu pateicību ari saņem pēc visi dumpja ap-

spiedēji un jo sevišķi zemes tiesnesis barons Ungern-Sternbergs

Arī ķeizars, jeb tie, kam par to bij jadoma, ir domājuši

par tiem iemesliem, kas īsti šo nelaimi izsaukuši.

Vai nu patiesi ķeizars, jeb grāfs Kočubejs no sevis, tomēr

oficiāli atzīts, ,ka vaina meklējama tai apstāklī, ka centrālās vai-

dīkas rīkojumi netopot no Guberņas Valdes iespiesti zemnieku

valoda un tad no kanceles nolasīti. Bez tam Guberņas Valde

no savas puses mēdzot šo to piespraust klāt, kas atkal savukārt

tikai saduļķojot jau tā neskaidro ūdeni.

Uz priekšu tāpēc top stingri pavēlēts ik katru ukazu zem-

nieku lietās pamatīgi pārtulkot igauņu un latviešu valodas un

tad tos sūtīt nolasīšanai, lai caur nepareizu tulkošanu no mācī-

tājiem uz vietām neceltos pārpratumi un nemieri.

Šo labo padomu vietējie birokrāti tomēr arī uz priekšu loti

reti izpildījusi, jo patentes latviešu valodā pēdējos simts gados ir

loti retas, kaut gan rīkojumu par zemes lietām bijis bez

gala daudz.

Mēs jau aplūkojam agrāk tos zocialos apstākļus, pretrunas

to laiku tautsaimniecība un to sabiedrisko atmosfēru, kura val-

dīja ap Kauguru dumpja laiku Baltijā, sevišķi Vidzemē un

Valmieras draudze.

Ekonomiskais stāvoklis nebij drošs. Vesela rinda neražas

gadu bij novājinājusi zemnieku saimniecības uz pēdējo.

1802. gads gan devis guberņā labības pārpalikumu. Tā vismaz

aprēķina kāda tabele, kuru gubernators iesniedzis. Baltijas Ģen.-gub.
30. Okt. 1802. g. Viņā tomēr neredzam, cik labības krita uz zem-

nieku rēķina. Ja ievēro trīs iepriekšējos neražas gadus, tad arī kaut

vai samērā laba raža, nevarēja dot līdzsvaru zemniekus aimniecībās.
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Kauguru
dumpja tu-

vākie ie-

mesli un

gaita.

Kas izsauca nemierus Valmieras draudze? par

oficiālo iemeslu visi dokumenti min vienbalsīgi furažu

klausu atcelšanas pavēli. Zemnieki to pārpratuši.
Vai te nav tiesām bijis iemeslis pārpratumiem, nemaz

jau nerunājot par vispārējo neuzticību muižniekiem?

Parastā kārtība bij tāda, kā valdības rīkojumus nolasīja
mācītājs baznīcā un līdz ar to viņš skaitījās par izziņotu tautai.

Vāciski drukātās pavēles mācītāji, kā mācēdami, tulkoja vai at-

stāstīja to saturu.

Pavisam cits redzams šai nelaimīga furažu klaušu patentē.

Vispirms uzkrīt tas, ka viņa nodrukāta arī latviski un igauniski.

Kapec tas bij vajadzīgs? Lai ļaudis labāki saprastu?
Varbūt! Tā būtu teicama lieta.

Otris — sevišķu zemnieku priekšstavju un mācītajā pieai-
cināšana pie sarēķināšanās ar muižu.

Savā atbildē 24. decembrī 1802. gadā general-gubernatoram

guberņas valde paskaidro, ka abi minētie soļi sperti, lai novērstu

varbūtējus nemierus, ko katrā ziņā varot sagaidīt, kā jau tas

bijis pie galvas naudas ievešanas.

Tā tad muižas un zemnieku attiecības bijušas tik asas, ka

pat oficiālas iestādes sagaida nemierus pie mazākās nodevu

grozīšanas.

Vai šada neparasta rīcība pie norēķināšanas ar muižu ne-

varēja radīt aizdomas zemniekos?

Patente beidzās ar veselu rindu draudu, sākot ar pērienu

un beidzot ar spaidu darbiem tiem, kuri bez aicinātiem stārasta,

tiesnešiem un divi saimniekiem vēl iedrošinātos ierasties muižas

pagalmā. Bargi noliegts par citām klausām sūdzēties jeb tās

prasīt grozīt.

Ko par tādu rīkojumu varēja domāt zemnieks? Saprotams,

viegli varēja rasties aizdomas, ka te ko grib noslēpt, ka ķeizars
ir kaut ko citu pavēlējis un muiža to grib slēpt. Ne velti tai

pašā patentē uz to bargāko noliegts sūdzēties un kaut ko minēt

par citām klausām. Tā tad zemnieks varēja viegli nākt uz

domām, ka ķeizara pavēlē ir kaut kas vēl rakstīts.

Reizi aizliedz, tad vajag pirms atļaut!
. , . Ko no ķeizara

visvairāk gaidīja, uz ko cerēja nospiestā zemniecība, kas bij

viņu ilgu sapnis? Brīvība, ekonomiskā neatkarība no ienīstās

verdzinātājas muižas un kļūšana par kroņa, ķeizara ļaudīm.
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Šādām aizdomām vajadzēja tik kaut kur rasties, lai tās

uzķertu un tūdaļ pārdotu tālāk no mutes mute. Tā baumas

auga un piepildīja zemnieku prātus.

Guberņas valde gan jau priecājās minētā atbilde, ka nopietni
nemieri izcēlusies tikai 4 muižas no 1200 Vidzemes muižām, un

viņa esot pareizi rīkojusies patenti tādi izsludinādama, tomēr,

liekas, ne tas guberņas valdes nopelns.

Taisni otrādi. Viņas daiļu dēļ no 1784. gada atkārtojuma

pa daļai radās Kauguru dumpis. Ja viņš neizvērtas par vel

plašāku kustību, tur pavisam citi iemesli, bet nekādi guberņas

valdes gudrā patente.

Kustība bij tomēr plašāka, neka to apgalvo. Viņas pēdas

atrodam igauņu daļā, bez Valmieras, ari Cēsu apriņķī.
Kad furažu patente līdz ar savu neparasto pasludināšanu

un izpildīšanu saka nest augļus, zemnieki meta darbu pie ma-

las, saka pulcēties pūļos un domājās brīvi kroņa ļaudis esam.

Vietējas varas tūdaļ saka pulcināt karaspēku, dot rīkojumus, lai

zemnieku nepaklausību izbeigtu. Tā tas vilkās nedēļas 3—4.

Kā norisinājās karaspēka koncentrēšana kauguriešos, par to runā

rinda dokumentu.

Taisni pēc 6 mēnešiem bez 2 dienām no furažu kļaušu

atcelšanas pavēles izsludināšanas Kaugurmuižā norībēja divi

lielgabalu šāvieni, kuri piespieda zemniekus atcerēties, ka vēl

melnais bruņinieks dzīvs, ka vēl vara viņa rokas, ka tas ne par

matu nedomā atkāpties no savam priekšrocībām un ka cerības

uz ķeizara žēlastību veltas.

Vēl reālās spēka attiecības bij tādas, ka ar nelielu asins-

nolaišanu zemnieku sakarsētās galvas spēji atdzisa un tie uz ce-

ļiem mezdamies savus pārkāpumus nožēloja.

Ka norisinājās šī asinslaišana? Par to jo sīki stāsta Rīgas

apriņķa zemes tiesnesis barons Ungern-Sternbergs sava ziņojuma

20. oktobri 1802. g.

Šis vecais lapsa ir tiesam savu amatu labi pratis un rīko

jies enerģiski.

Jau pirmā dienā, ieradies 7. oktobrī Kaugurmuižā, tas

izdala pa 25 koku sitieniem tiem kauguriešu kalpiem, kuri bij

atteikušies iet pie darba.

Ar šiem sitieniem viņš it ka ievada talako muziķu, sava

ziņā priekšspēle.
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Saprotams, Ungern-Sternbergs gluži labi saprata, ka gal-

venie nemieru cēlēji nav vis kalpi, bet gan saimnieki, pieaugo-

šās mazgruntniecības priekšstāvji, kuri, ka uzbāzīgas mazas sē-

nītes, līda iz zemes un tiecās nomākt veco lielo muižu. Tāpēc

arī viņš sevišķi intresējās par kauguriešu saimniekiem, kaut

gan veselu dienu ap tiem nostrādājis, tomēr nav spējis tos vi-

sus nopratināt.

Nenopratinātos liek arestēt, lai rītu varētu darbu turpināt.

Varbūt šī kāre uzdot jo vairākiem saimniekiem kokus arī bij

par iemeslu tālākai notikumu gaitai.

Otru rītu jau zemes tiesas priekšā stājās daudzgalvainais

zemnieku pūlis, ar kuru nu ir jārēķinās citādi, kā ar nedaudza-

jiem kauguriešiem pirmājā dienā.

Ko pūlis gribēja? Atsvabināt arestētos. Te nu saka Un-

gern-Sternberga talants attīstīties. Viņš dodas pie pūla pats,

ved ar to sarunas, bailēs bēg, runā ar pūļa ievēlētiem pārstāv-

jiem, beidzot ar meliem, ka ieradīsies ģeneral-gubernators kņazs

Golicins, apmāna pūli līdz viņa atbraukšanai nekā aktīva ne-

uzsākt.

Tā paiet arī 9. oktobris. Pa to laiku pulcējas no visam

malām karaspēks. Arī zemnieku pūlis nemitīgi pieaug.

Te uzkrīt Ungern-Sternberga provokatoriskā rīcība. le-

stāstot, ka atbrauks kņazs Golicins, vīns līdz ar to izsauca zem-

nieku pūla pieaugšanu, jo ļaudīm bij pareizi domāt ierasties

pēc iespējas vairāk, lai augstajam varas pārstāvim savas raizes

izsūdzētu.

Kad zemes tiesnesis 10. oktobrī bij jau pietiekoši stipru

karaspēku paspējis sapulcēt, viņš varēja dot izšķirošo triecienu

zemniekiem.

Divi lielgabala šāvieni izšķīra nemieru gaitu. Zemnieki

izklīda un varēja sākties to likumīga tvārstīšana un sodīšana.

Zemes tiesneša atstāstījuma ļoti gaiši top tēlota puļa iztu-

rēšanās un viņa tipiskā psicholoģija.

Viņš sevišķi pastrīpo, ka ļaudis stāvējuši ta priekšā cepu-

rēm galvā, ar rokām mētājušies, pat rungas cēluši gaisā. Arī

sievietes, akmeņiem bruņojušās, bijušas to starpā.

Bet, piezīmēsim, viņš arī saka, ka ļaudis ceļos krituši. Vai

tā dara dumpinieki?. .

Saprotams, galu gala visas sarunas ar puli bij veltas. At-

laist arestētos tiesnesis nevarēja, ar to būtu ieliets 'vēl vairāk
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degošas vielas jau ta saniknota pulī un pazaudēts tiesas pre-

stižs.

Zemnieki tiesai neticēja, jo vij pārliecināti, ka tā uzpirkta

no muižniecības. Vīnu ideāls vij sagaidīt tiesu no Pēterburgas.

Tā, viņi domāja, izskaidros, ka tie tagad brīvi kroņa ļaudis.

Cits nekas neatlika, ka ar speķu piespiest zemniekus at-

zīt likumīgo varu.

Tas tiem maksāja 4 uz vietas nošautus, 17 ievainotus, no

kuriem jau nakti 6 nomira. Slaktiņa vietā tie arī visi aprakti,

tādējādi ar saviem kauliem uzceldami neredzāmu pieminekli

vienam no latviešu tautas cīņu cēlieniem.

Valmieras baznīcas grāmatās 1802. g. atzīmēti arī vēlāku

mājās no ievainojumiem īsi pēc nelaimīgā notikuma nomirušie.

Tur ierakstīts: „no Valmieras muižas — Zābaku Miķelis, kalps,

ņēmis dālību zemnieku nemieros pie Kaugurmuižas, ievainots

un pēc 3 dienām nomiris. Apglabāts 14. oktobrī. Kaugur-

muižas Vagulu Jānis un Kokmuižas Jožes Pēteris, kalpi, abi

ievainoti 10. oktobrī un pēc dāžām dienām nomiruši, apglabāti

2. novembrī."

Šie ir vienīgie upuru vardi, kuri zināmi. Par pārējiem no-

šautājiem dokumenti klusē.

Kad asiņu laišana bij zemniekus atgriezusi pie paklausības,

sākās beigu cēliens — vainīgo pārmācīšana.
Baroni ir bijuši lieli meisteri publisku sodīšanu sarīkošana.

Lai redz un mācas. Arī šoreiz bez ta nav pagājis.

Sarīkotas pamācošas tautas izrādes ar viņu brāļu pēršanu.

Vispirms 25 zemnieki uz kaujas lauka, 20 mazāk vainīgu

un karaspēka klātbūtnē, nopērti. 17. oktobrī vēl 9no Kok-

muižas zemniekiem un muižas ļaudīm pērti karaspēka un visiem

novada ļaudim klātesot.

Adzeļu Pēteris, Vec-Baļu Jānis, Mūrnieku Jānis un Dzirņu

Tenis dabūjuši pa 10 pāru rīkšu cietumā, par ko Valmieras mā-

cītājs draudzei no kanceles pasludinājis.

Turpretī četri galvenie vainīgie — oficiāli atzītie barveži,

Gothards Jochansons, Kārlis 6uss, Vīteļu Pēteris un Vīteļu Ja-

nis vispirms notiesāti uz nāvi par biedināšanu citiem, pēc no

Vidzemes Virstiesas sods atcelts un piespriests 30 pāru koku

trijās reizes pēc astoņām dienām, katru reizi desmit pāru pu-

bliski pie staba uz tirgus laukuma, un pēc nosūtīt uz Nerčinsku

katorga.
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Šī soda izpildīšana sarīkota tautai par pamācību Valmiera

uz tirgus laukuma trijās tirgus dienās.

Koceniesi Panku Ansis, Pelnu Pēteris, Sprostu Mārcis,

Leimaņu Klāvs un Cēlu Mārcis esot aizbēgusi, kā dzird, uz

Peterpili. Guberņas valde turējusi par vajadzīgu izziņot ar se-

višķu patenti viņu saķeršanas pavēli. Vai tie vēlāk sagūstīti un

kas ar tiem noticis, nav zināms.

Baltijas

ģenerālgu-
bernatora

ziņojumi
ķeizaram
un nesa-

skaņas

viņos ar

Rīgas ze-

mes tiesne-

ša ziņoju-
miem.

Ģeneral-gubernators kņazs Golicins par notikumu

gaitu ziņo uz Peterpili Aleksandram I. Savos ziņo-

jumos viņš atkārto to pašu, ko tam raksta no vie-

tam, pielaizdams nepareizības un nesaskaņas. Tā

zemes tiesnesis ziņo, ka artilerists ievainots, kad

karaspēks mēģinājis iz pūla izraut barvežus un

runātājus, tā tad kareivji uzbrukusi pūlim, turpretī

kņazs Golicins apliecina, ka pūlis pats meties karei-

vjiem virsu un aizdedzinājusi muižas laidaru, Un-

gern-Sternbergs turpretī stāsta, ka laidars aizdedzies slaktiņa
dienas pēcpusdienā.

Šāda faktu sagrozīšana it nebūt nav nesvarīga. Pēc ģe-

neral-gubernatora ziņojuma izradās, ka pūlis ir patiesi ņēmis

iniciatīvi savas rokas, meties virsu karaspēkam un sācis dedzi-

nāt muižas ēkas.

Ko te varēja darīt? Saprotams, jāmēģina kaut ar liel-

gabala palīdzību izjaukt pūļa uzbrukšanas plānus.

Vai ar nodomu būtu šādas nepareizības pielaistas ? Var-

būt . . .
Tādi zemes tiesneša rīcība pieņem nepieciešamības

nokrāsu. Vij no svara liberālajai Aleksandra valdībai radīt vie-

tējās varas lielo iecietību un zemnieku aktīvo dumposanos.

Mums nav iemesla neticēt Ungern-Sternbergam.

Vispār, nerunājot par to, ka zemnieki atteikusies dot pa-

rastās Klausas, negribējuši muižas darbus strādāt, atsaukdamies

uz ķeizara brīvības grāmatu, pats Kauguru slaktiņš jāatzīst par

mākslīgi sarīkotu asinsnolaišanu dumpīgiem vergiem, jo par mi-

nētiem pārkāpumiem tāds sods nekādi nevarēja draudēt ne va-

doņiem, ne citiem, tik parasti — koki.

Ģeneral-gubernators ziņo, zemes tiesnesis sapulcinājis cik

tik varējis sadabūt zemnieku, dažus pēris jau pirmā dienā, tas

ir 7. oktobrī, tad pat arestējis barvežus. Ungern-Stenbergs ap-

liecina, ka arestējis nenopratināto pārpalikumu.
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Ko zemnieki varēja domāt? Saprotams, ka tiem draud koki.

Jāmēģina atsvabināt. Pēc seko mānīšanās ar Ģeneral-guberna-
tora atbraukšanu — viss tas kopā atstāj tādu iespaidu, ka ar šādu

zemes tiesneša rīcību pūlis tieši provocēts sapulcēties. Pavisam

pretēji, kā ziņo kņazs Golicins. Tā vietējie varas priekšstāvji

mācēja, kur un kā vajadzēja apgaismot notikumus. —

Zīmīgi, kā kādā vietā kņazs Ooliciņs raksta ķeizaram, ka

viņš domājot, ka neesot vajadzīgs sūtīt landiatu Sīversu vēl visu

Kauguru nemieru lietu izmeklēt par jaunu, jo vīnam bailes, ka

zemnieku sapulcēšanās atkal nenoved pie bēdīgām sekām. Tā

tad, kaut kas bija tomēr ne tā, kā vajadzēja būt, bij kas, ko va-

jadzēja slēpt no opozīcijas vadoņa Sīversa. Tomēr Sīvers ir

iesniedzis vēlāk ziņojumu par Kauguru dumpi un jādomā, pavi-

sam citādā apgaismojumā.

Та progresistiem bij atkal viens arguments vairāk, kas

brēca pēc reformām zemes attiecībās.

Varbūt bez Kauguru dumpja 1804—19. g. g. Vidzemes

zemnieku likumi nebūtu tik ātri redzējuši dienas gaismu, jo reak-

cionārā muižniecība ne tik viegli padevās reformistu iespaidiem.

Cita lieta, kad zemnieki paklausības vietā ņem roka mietu.

Tadi joki pat drošsirdīgākajiem iz reakcionāru spārna spēja

iedvēst šaubas par valdošā miera un kārtības uzturēšanu zemē.

Savāds laikmets ir tomēr bijis Aleksandra I

valdīšanas pirmie gadi arī Baltijā.

Visur spīd cauri birokrātiskās varas nenoteiktība

savā rīcībā. Rīkojas viņa galu galā pa vecam, per,

sēdina cietumos, apšauj, bet tomēr itin kā ko bītos,

Kauguru
dumpja

iespējāmā
norisinā-
šanās un

atmiņas
par to.

nedroši, ar vienu luko atrast taisnības iemeslus. Та arī Kauguru

nemieru apspiešanā.
Zemes tiesnesis Ungern — Sternbergs vecs praktiķis šādās

lietās. Tomēr arī viņš pūlas radīt dokumentus, kuri gadījumā

labi derētu kā prieksturamas bruņas, ja gadītos dot atbildi par

padarīto.

Tādā nolūkā, liekas, sastādīts sevišķs papīrs, kurš pūlas

nostādīt visu slaktiņa sarīkošanu par gluži nepieciešamu no tīri

stratēģiska viedokļa. Aiz šā iemesla dokumentu parakstījuši

ari visi klātbijušie karaspēka dalu pavēlnieki.

Dokuments sastādīts ceturta diena pec slaktiņa un viņa

nolūks neapšaubāms. Zīmīgi, ka iz akts nav redzams, kam
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viņš īsti nosūtīts. Viens noraksts atrodas Landratkoleģjjas aktīs.

Negribas ticēt, ka tikai mužniecības priekšā bij jāattaisnojas

zemes tiesnesim.

Kara spēka pavēlnieki apsver muižas apkārtni, pūļa iztu-

rēšanos, un nāk pie slēdziena, ka Ungern-Sternberga rīcība ir

bijusi gluži pareiza un nākusi tikai par svētību cilvēcei.

Simts gados Kaugura muiža un viņas tuvākā apkārtne nav

neko daudz pārmainījusies. Viņas tagadējais stāvoklis sakrīt ar

karaspēka priekšnieku pievesto aprakstu.

No vienas puses muižu pusriņķī apņem tā sauktais Kauguru

vēris, veca upes gultne, kura pieaugusi skaistiem lieliem kokiem,

krūmiem un rada īstu biezokni, kurā nepamanīti var slēpties

lieli ļaužu bari. Vēra krasti stāvi un pieiet cieši pie muižas

ēkām. Pretējā pusē muižu apņem mežs un tīrumi.

Nemierniekos jo dzīvu dalību ņēmuši bez Kauguriešiem vēl

Kocenieši, Mujanieki un citi pārgaujnieki un Cempenieši no šīs

puses. Tādejādi Kaugurmuiža atradusies it ka nemierīgā ap-

gabala centrā, un zemnieki to gluži dabīgi varēja ieslēgt no

visam pusēm. Bez šaubām, tas tā arī būs noticis. Saprotams,

nekādos uzbrukšanas nolūkos, bet, vienkārši, ļaudis devās pa

visiem ceļiem uz to vietu, kur ieradusies augstā tiesa, vēl vairāk

tāpēc, ka zemes tiesnesis licis sazinot visus Kauguriešus kopa.

To izdzirduši, arī kaimiņu muižu ļaudis devas uz Kaugur-

muižu, jo prāti bij uztraukti un vajadzēja kur izeju rast.

Nevajaga aizmirst, ka apgabals bij nemierīgs jau ilgāku
laiku. Ļaudis nepildīja darbus, atteicās muižai klausīt v. t. t.

Jau 2. oktobrī gubernators zin paziņot General-gubernato-

ram,* ka septembra otrā pusē sākušies nemieri Valmieras

draudzē.

Lielākais ļaužu saplūdums, bez šaubām būs bijis no pār-

gaujas, no Koku, Mujānu, Valmieras muižām. Ne velti Koku

muižas Pestes krogu aktis min, ka nemiernieku sapulcēšanās un

apspriešanās vietu.

Cik te minētais krogs spēlē lielu lomu, kā nemiernieku

stabs, grūti pasacīt, bet krogam, kā tādam, bij bezgala liela no-

zīme ta laika ļaužu masu pulcēšanā. Krogs bij tā laika klubs.

Te sanāca dzirdēt jaunas zinas un notikumus. Te bij vienīgā

vieta, kur zemnieki varēja sanākt un cits citu satikties. Kroga

loma tā laika sabiedriskā dzīve ir milzīga.
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Та arī izskaidrojas, ka Kauguru bēdīgajā notikuma minē-

tais Pestes krogs spēlē zināmu lomu.

Koceniesi, Mujanieki un citi, dabūjusi zināt par tiesneša

rīkošanos Kauguros, steidzas turp, jo jautājums bij par daudz

svarīgs. Viņi varēja virzīties pāri Gaujai, izlietojot Valmieras

pārceltuvi, kura bijusi lejpus tagadējā tilta.

No pārceltuves vedis taisns ceļš uz Kaugurmuižu. Šaja
virzienā tad arī ir notikusi pūļa salasīšanās pret muižu.

Šis virziens pilnīgi sakrīt ar dokumentu aprakstiem. Še

vēl tagad redzam lielā meža pēdas, kurš stiepjas no Gaujmales
līdz pat muižai. Zeme nevienāda, pauguraina, ar padziļām

gravām.
Otrs nemiernieku pūlis nāca no pretējās puses. Tādi

Kaugurmuiža izrādījās ieslēgta no visām pusēm. Karaspēks

savilkās muižā arī no malu malām, — Rīgas, Cēsīm, Raunas,

Smiltenes, Valmieras v. t. t.

leņēmis muižu un tur nostiprinājies, karaspēks griežas bez

šaubām pret pūļa lielāko daļu.

Pret kurieni notika karaspēka izšķirošais trieciens? Doku-

menti par to tieši nerunā. Zemes tiesnesis zin pastāstīt, ka no-

šautos nemierniekus uz kaujas lauka aprakuši. Kur bij šis kau-

jas lauks, uz kuru pusi raudzījās lielgabalu stobri, kad tie iz-

verda bēdīgajā notikumu diena nāvi latviešu zemniekiem?

Te var dot norādījumus muižas apkārtne, nostāsti un ļaužu

atminas.

Taujājot 1923. gada vasarā Kauguru apkārtnē pie vecajiem

ļaudīm par šo dumpi, mani pārsteidza tas, cik ātri tomēr izzūd

no ļaužu atmiņas šādi pat tik lieli notikumi.
.

Te galvena vaina tā, ka pilsētas tuvumā iedzīvotāji bieži

mainas un loti grūti atrast cilvēku, kas te būtu ilgu laiku no-

dzīvojis.

Kauguriesos dzīvo Jānis Millers, visai spirgts un gaisu at-

miņu latvju tēvs, bet Druļu mājās tad vel dzīvoja tagad jau mi-

rušais Kārlis Vītols, viens no tautiskā atmodas laikmeta redzama-

kājiem darbiniekiem.

Millers man uzradīja vietu, kur aprakti nemieros nošautie

zemnieki. To apstiprina Vītols, kuram savā laika šo vietu bij

uzradījis vīna tēvs, notikuma aculiecinieks. Vītols bij reizi grie-

zies pie Kaugurmuižas kunga lai tam atļauj uzlikt krustu uz
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kapa vietas, jo viens no nošautiem bijis viņa tuvs radinieks.

Kungs tādu atļauju nav devis.

Kad iet pa ceļu no Valmieras uz Kaugurmuižu, kreisa

pusē ceļam, nepieejot pie šaursliežu dzelzsceļa stigas, ir padziļa

pusriņķi izžuvusi atteka. Viņa rada no ceļa līdz ceļam paaugsti-

nātu pusriņķa zemes meli, kuras vistālākā vietā, no ceļa rēķinot,
nošautie aprakti. Te tagad vēl redzami trīs paresni celmi.

Vītols stāstīja, ka zēna gados visa šī vieta bijusi apaugusi

ar mežu, kurš stāvējis visu laiku un nocirsts tikai pēdējos kara

gados. Ka pēdējās pie kapa stāvējušas trīs priedes, kuras arī ta-

gad nocirstas, un tikai trīs celmi vēl kādu laiku norādīs Kauguru

bēdīgo notikumu upuru atdusas vietu.

Vai nederētu Kadi šo vietu jau tagad atzīmēt, lai ta galīgi

nepazustu.

Ja ticam zemes tiesnesim Ungern-Sternbergam, tad šī ne-

mieru upuru atdusas vieta ir bijusi arī kaujas lauks.

Zemnieku pūlis tā tad virzījies pa ceļu uz muižas pusi, tad

uz viņiem šauts. Šaut varēja tikai ceļa virzienā, tā ka abas pu-

sēs ceļam bijis mežs, kurš veļ tagad redzams, lielgabaliem va-

jadzēja atrasties ceļa gala pie muižas, apmēram tagadējas pagasta

magazīnas tuvumā.

Aiz šīs magazīnas dažus desmitus soļu atrodas gara bij.

kroga ēka, kurv vecie kaugurieši saue par „möruzi". Pēc nostā-

stiem te bijusi tai laika ēka, kuras viena gala bijis krogs, bet

otra gala istaba, kur piemetušies klaušinieki, sabraucot muižas

darbos. —

Liekas, šī pati būs bijusi tā ēka, jeb tās ēkas vieta, ko

dokumenti min kā „ērberģi" un kurā ieslodzīja tūliņ pirmajā

dienā vel nepārmācītos kauguriešus.

Šīs ēkas priekša bus pērti tie kalpi, par kuriem zemes

tiesnesis jau pirmājā dienā paspēja tiesu spriest.

Ja tas ta, tad arī saprotams, kadeļ pūlis spiedās šinī vir-

zienā, jo viņa nolūks bij atsvabināt arestētos.

Ja zemnieki būtu gribējuši uzbrukt muižai un kasa spēkam,

tie to vislabāk! būtu varējusi izdarīt no vēra puses, kurs pieiet

gluži klāt muižas ēkām, pieaudzis kokiem. Skaidrs, ka zemnie-

kiem nav šāda nolūka bijis, un tas, ko zemes tiesnesis barons

Ungern-Sternbergs stāsta, ir nepatiesība.

Ka smagu noziegumu zemes tiesnesis pieraksta nemiernie-

kiem muižas laidara nodedzināšanušaušanas dienas pēcpusdienā,
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kad zemnieki bij jau izklīdusi. Teika turpretī vēstī, ka laidars

nodedzis netīši. Tajā bijuši novietoti kara spēka zirgi, un uguns

izcēlies aiz kareivju neuzmanības, jo tie bijusi stipri piedzirdīti.

Ja tas tā, tad so neuzmanības gadījumu tiesnesis atkal būs

veikli izlietojis, ka lieku pierādījumu zemnieku ..briesmu"

darbiem.

Ja patiesi zemnieku nodoms būtu bijis uzbrukt muižai un

kasa spēkam, tad tas tiem bez šaubām būtu viegli iespējams. Muižas

apkārtne ir stratēģiski tik izdevīga uzbrucējiem un tik neizde-

vīga aizsargātajiem, ka par iznākumu nevar būt divu domu. Ka

jau augša aizrādīju, zemnieki nebūt nebij nedz sagatavojusies,

nedz domājuši muižai uzbrukt.

Viss so nemieru noslēgums vai nu tīši, vai caur nemāku-

līgu rīcību no Rīgas zemes tiesneša barona Ungern -Lternberga

pгоvо с ē t s.

Dumpja izmeklēšanas rezultāti par galveniem
11 r &

vainīgiem min četrus cilvēkus.

Aplūkosim tuvāki šos latviešu brīvības cīni-
X

tajus. Та ka nekādu blakus materiālu nav izdevies

savākt, lūkosim iz oficiālajiem ziņojumiem cik ne-
'j f }

cik apgaismot viņu darbību.

Biografi-
skas ziņas

parGothar-
du Johan-

sonu, Kārli

Bušu, Vīte-

lu Pēteri

un Vītelu

Jāni.

Tobins savā jau pievestā grāmata nosauc Gothardu Jonan-

sonu par idejisko dumpja vadoni, uz kuru krītot atbildība par

viņa bēdīgām sekām.

Visos ziņojumos pastrīpots, ka šis brīvais muižas cilvēks

esot mācējis lasīt, lasījis divas reizes nedēļā avīzes, viņš esot

zinājis un sapratis, kas notiekoties Francijā.

Gubernators Richters sevišķi pastrīpo, ka viņa, ka arī

Kārla Buša vaina esot jo liela tāpēc, ka, būdami brīvi ļaudis,

viņiem neesot bijis nekādas vajadzības iemaisīties muižas un

zemnieku savstarpējās attiecības.

Kādi iemesli spieda Johansonu riskēt ar savu labklājību

un nodoties zemnieku lietai? Tie psicrioloģiskie iemesli un dvē-

seles pārdzīvojumi, kuri ierosināja viņu ķerties pie šāda soļa,

paliks mums apslēpti, jo nekā vairāk, ka sausas, īsas oficiālas

rindiņas par viņu nav uzejamas.

Šis viens no pirmajiem latviešu revolucionāriem bez šau-

bām bij sava novadā izcilus persona, jo viņš spēja pulcināt un

tam klausīja zemnieki.
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Viņa drošsirdīgo izturēšanos tiesā, kur tas paziņojis, ka

zinot, kas noticis Francijā, ģenerālgubernators savā ziņojumā

ķeizaram sevišķi uzsver, tādi to uzskatīdams par smagu noziegumu.

Ka arī ne! Ja jau franču revolūcija vecās muižniecības

acīs likās par elles nezvēru pati par sevi, kādas jūtas varēja
rasties mūsu baronos, ja kāds latvju zemnieks, kaut arī brīvat-

laists muižas sulainis, zin un saprot, kas noticis Francijā. Kurp

tas var novest, ja vēl šīs idejas par brīvību, brālību un vienlī-

dzību top darītas zināmas pārējam ekonomiski un tiesiski sai-

stītam vergu baram !.
. Tāpēc arī tas lielais sašutums pret

Jonansonu, kas izmanāms visos ziņojumos. Viņa atskaņas mēs

vel dzirdam pēc simts gadiem pievestajā Tobina darba, kurš,

jāsaka taisnību, loti viekli māk nostādīt mūsu muižniecību labo

ganu lomās.

Oficiāli Johansonam pieraksta vainu, ka pulcinājis 7. oktobrī,

vakarā, Kokmuižas Pestes krogā zemniekus, pierunājis tos ap-

bruņoties un doties atsvabināt tiesneša arestētos kauguriešus,

solīdamies arī pats tur ierasties, ko tomēr nav darījis.

Vai Johansona iejaukšanās dumpī tik ar šo momentu būtu

domājama. Man liekas, ka ne. Šādos riskantos uzņēmumos
cilvēks nemēdz ne no šā, ne no tā doties. Vai zemnieki tam

citādi būtu klausījusi
. . .

Kapec Johansons nav pats ieradies Kaugurmuiža, ko

pastrīpo arī zemes tiesnesis Ungern-Sternbergs ?

Vai neticība savam darbam? Es domāju, ka ne. Arī

Kārlis Bušs nav tur bijis. Te tomēr jāpielaiž citi iemesli. Kādi

— kas tos lai tagad pasaka.

Johansonu un Bušu nodevuši divi saķerti Mujānu zem-

nieki, tos apzīmēdami par galvēniem vainīgiem.
Par šo Judasa darbu tie abi atlaisti bez soda. Redzam

atkal, ka Johansons ir bijis populārs zemnieku starpā, jo ne

velti to tūdaļ min kā galvēno vainīgo.

Savu sodu par piedalīšanos nemieros, viņš izcieta līdz ar

citiem trim biedriem un to nosūtīja uz Ņerčinskas katorgu (ne

uz nometināšanu, kā to sagroza ģenerālgubernators).
Par Gothardu Johansonu uzglabājušas šādas ziņas, kuras

ņēmu iz Valmieras draudzes baznīcas grāmatām.

Viņa vārdu pirmo reizi atrodam, bez tam kopā ar Kārli

Bušu, atzīmētu kūmu sarakstos, kuri 16. septembrī 1799. gadā

kristījuši Mujānu muižas stārasta Mārča dēlu Antonu. Kūmās
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Dijuši: sulainis Gothards, kučieris Kārlis, dārznieks Jēkabs, aren-

datora Rozentretera sieva un ķēķa meita Anna.

Otra atzīme par viņu 1802. gada 22. jūnijā. Bijis atkal

par kūmu meldera Mārča dēlam. Trešā atzīme tā paša gada

6. jūlijā. Bijis par krustēvu drēbnieka Jāņa dēlam Gothardam.

Līdz ar Kauguru nemieru likvidēšanu, sulaiņa Gotharta

vārds vairs nav sastopams, viņa vietā stājas Mujānos sulainis

Otto.

Intresanta atzīme ir Valmieras vācu draudzes dievgaldnie-
kos. 1802. gada Lūdzamdienā pie dievgalda bijuši Mujānu
muižas pulkveža kundze fon Meck un viņai tūdaļ līdzās ierak-

stīts sulainis Gothards Johans Johansons.

Vai Johansons butu piederējis pie vācu draudzes, jeb ta

tikai kundzes kaprize ?

Raksturīgi, ka vācu draudzes sarakstos Johansons ierakstīts

ar vārdu un uzvārdu, tā tad, kā brīvs cilvēks, ne dzimtscilvēks,

kuriem vēl uzvārdu nebij. Turpretī latviešu draudzes kūmās, viņš

ierakstīts visur vienkārši — sulainis Gothards.

Та mācītajam bijušas divas mērauklas — priekš Johan-

sona — vācieša un Johansona — latvieša.

Kārlis Bušs, Mujānu muižas brīvatlaistais kučiers, darbojies

kopā ar Johansonu. Viņam pieskaita tos pašus noziegumus, ko

pēdējam.

Ka sevišķu noziegumu tam pārmet, ka sūtījis zemniekus

jāšus pa mājām un muižām tos saziņot uz Kaugurmuižu.
Ari Bušu tūdaļ izdod jau minētie Mujānu nodevēji, ta tad,

arī izcilus stāvoša persona.

Savāda ir viņa rīcība, kad tas no zemes tiesneša bij ap-

cietināts. Viņš domā to uzpirkt, piedāvādams tam pirms 50,

pēc, domādams, ka maz devis, 3.000 dālderus.

Bušs bijis naivāks cilvēks, domādāms ar atpirkšanos tikt

brīvā. Laikam kukuļošana jau tad bijusi parasta lieta. Varbūt

viņa domu gājiens bijis tāds — ja jau muižnieki var uzpirkt

tiesas un karaspēku, vai to nevarētu izdarīt arī viņš, Bušs ?
. . .

Viņš aizmirsis, ka te nav darīšana ar atsevišķa cilvēka no-

ziegumu, bet gan veselas šķiras privilēģiju apdraudēšanu. Kas

priekš ta ir 3.000 dālderu!
. . .

Nelaimīga Buša solis jāuzlūko ka izmisuma sperts.

Blakus minot jāatzīmē, ka tai laika par 3.000 dālderiem

varēja pirkt vienu arklu labas aramas zemes.
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Sodu Kārlis Bušs līdz ar Jonansonu izcieta pie staba tirgu

un Nerčinskas katorgā.

Kas spieda Bušu, brīvu cilvēku un, samēra turīgu, iejauk-
ties šai dumpī?

Jādomā, ka tie paši motīvi, kas Jonansonu uz to mudināja.

Viņi abi bij darba biedri Mujānu muižā un arī radinieki.

par Bušu baznīcas grāmatas, bez jau pievestas 1799. g.

atzīmes 28. janvārī 1798. gada ierakstīts — salaulāti kučiers

Kārlis Bušs ar Annu Jonanson no Mujāniem.

Vispirms abi brīvi ļaudis, jo abiem uzvārdi un

otrkārt, Anna Jobanson būs bijusi Gotharda masa, mazāk meita.

Та abi Kauguru dumpja izcilus stāvošie vadoni arī rad-

nieciski bijusi sava starpa saistīti.

Adi viņi ienācēji Mujānos, jo priekš 1798. gada nav ne-

vienas atzīmes, kuras attiektos uz viņiem.

Vītelu Peters, Kokmuižas Vītelu maju saimnieks, trešais

oficiāli atzītais dumpja vadonis.

Viņa vaina tā, ka turējis zemniekiem, kuri sapulcējušies

pie Kaugurmuižas, runas, nosaucis tiesnešus un karaspēku

par uzpirktiem no muižniekiem un baznīca nolasīto turažas

klausu atcelšanas patenti par viltotu. Viņš arī apbruņojis savus

kalpus mietiem un līdz ar tiem ieradies Kaugurmuižā, lai uz-

bruktu karaspēkam.

Tiesnesis Ungern-Sternbergs atzīme, ka viņš 9 gadus bijis

par stārastu. 1805. gadā Vīteļu Peters apžēlots un atgriezies

atpakaļ savās mājās. Cik noprotams, tad tikai vienīgi viņš.

pārējie laikam būs beiguši savas gaitas Sibīrija.
Par Vīteļu Pēteri, 'pateicoties tam apstāklim, ka tas

1805. gada apžēlots un atgriezies atpakaļ, ir uzglabājušas dažas

zinas, kuras ņēmu iz Vidzemes revīziju listēm un Valmieras

baznīcas grāmatām.

Vīteļu Pēteris dzimis 1868., pēc otram ziņām 1864. gada,

kā tēva Pētera un mātes lizes trešais dēls. Bez viņa vel bijuši

3 dēli un 2 meitas. Tēvs Pēteris, arī Vīteļu saimnieks, miris

1798. gada, 66. gadus vecs. Vīteļu Pēteris precējis Maži, no

kādas dzimtas, nav zināms, mirusi viņa pēc 1834. gada.

Bernu tiem bijuši: dels Davids, dzimis 1795. gada, miris

1829. g., Pēteris, dzimis 1802. g., meita Trīne, dzimusi 1809. g.

1826. g. revizija Vīteļu Pēteris jau dabūjis uzvārdu

Pētersons. Te arī pirmā atzīme, ka viņš ņēmis dalību Kauguru
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dumpī, nosūtīts uz Sibīriju, 1805. gada apžēlots un atpakaļ

atgriezies.

Lai gan mājas saraksta rakstīts pirmais, tomēr nav atzīme,

ka viņš būtu saimnieks, liekas, saimnieka tiesības būs bijušas

nodotas vecākajam dēlam. 1834. gada revīzija ir atkal atzīme

par piedalīšanos dumpī.

Vecākais dels Davis (Davids) 1829. gada miris, un par

saimnieku atzīmēts dēls Pēteris.

Dumpja dalībnieks Vīteļu Pēteris Petersons miris 1830

gada, 62 jeb 66 gadus vecs.

1858. gada revizijā Pēteris Pētersons, 1834. gada revizijā

minētais saimnieks, nav vairs saimnieks Vīteļos, bet gan kalps.

Par saimnieku minēts Pēters Pētera dēls Karitons. Tālākas zi-

ņas par Pētersonu dzimtu man trūkst.

Vīteļu Jānis, kalps, kuru sastopam kopā ar Vītelu Pēteri,

jāuzlūko ka aktīvāko dumpja dalībnieku, vadoni, īsti pūļa rīko-

sana un disciplinešanā. Vinn oficiālie ziņojumi nosauc par

lielu runātāju, bijis arī delegātu starpā, ar kuriem tiesnesis ve-

dis sarunas. Viņš pūli komandējis, mazdūšīgos pat ar varu pie-

spiedis palikt uz vietas, bijis loti pārgalvīgs.

Tiesnesis Ungern-Sternbergs viņu apzīmē par galveno

bandas vadoni.

Viss jau var būt. Acīm redzot, Vīteļu Jānis ir bijis stingra

un karsta rakstura cilvēks, kurš, uzsakot darbu, neskatās atpakaļ,

bet iet taisni un nelokāmi uz priekšu pie mērķa. Varbūt arī

viņam pieder klasiska frāze : „Ne akmeni uz akmeņa no mui-

žas neatstāsim!"

Par viņu līdz nemieru gadam uzglabājusies tikai viena

atzīme Valmieras baznīcas grāmatā. 1800. gada 26. jūnijā

kristīts puisēns Pēteris no Koceniešu Vīteļu mājām, viņa tēvs,

Vīteļu māju kalps Jānis, māte Anna. Kūmās saimnieks Pēteris

ar sievu Maži. Rabatu Mārcis un Lielkūlu saimnieka meita Marija.
Kur viņš atrada beidzot atpūtas vietu savai karstai sirdij,

kura dega par savas tautas brīvību — nav zināms. Sodu viņš

izcieta līdz ar saviem biedriem pie staba un nogāja uz

Nercinsku katorga.





I. dokuments*).

Befehl

Seiner Kaiserlichen Majestät,

des Selbstherrschers aller Reußen,

aus der Liefläudischeu Gouvernements-Regierung,

zur jeoermänniglichen Wissenschaft.

Demnach Seine Kaiserliche Majestät mit-

telst Allerhöchster Immännoi-Akase vom 3ten De-

cember 1801 Allerhuldreichst zu befehlen geruhet haben,
daß die jährlichen Stations-Abgaben, bestehend m 4 4

,

Loof Roggen, 4% Loof Gersten, 2-
5 Loof Haber und

60 Pud Heu vom haaken, welche, ber Roggen mit

3 Rubel 20 Kop., ber Gersten mit 2 Rubel 96 Kop.,
ber Haber mit 88 Kop. und das Heu mit 3 Rub.

überhaupt mit 10 Rub. 4 Kop., seithero von denen

Kopfgeldern abgerechnet wurden, nun nicht mehr in

(betreibe und Heu entrichtet; sondern in (Stelle dessen

obige 10 Rub. 4 Kop. für jeben haaken zu denen seit-

herigen Kopfgeldern zugelegt und bezahlt werden sol-
len: Als wird zur Erfüllung Seiner Kaiserli-

chen Majestät Allerhöchsten Befehls nachste-
hende Vorschrift desmittelst zur unabweichlichen Na-

chachtung für die Krous- un Privat-Güther, desmit-

telst Obrigkeitlich erteilet und vestgesetzet.

1) Bey denenjenigen Krons-Güthern, wo die

Kronsbauren seithero selbst die Kopf- und Pferde-
Gelder bezahlet haben, sind 44Д Loof Roggen, 4 4

■-,

Loof Gersten, 2-
5 Loof Haber und 60 Pud Heu für

jeden £)aafen, von dem an den Hof im herbst zu ent-

richtenden Gerechtigkeits-Korn und Heu abzurechneu,
bagegen aber müssen die Kronsbauren die vollen Kopf-

*) Dokumenti iespiesti pee originnlU kstu m
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und Pferde-Gelder mit 128 Kop. von jeder männlichen
Seele prompt entrichten.

2) Bet) jenigen Privat-Güthern, wo die
Bauren seithero selbst die Kopf- und Pferde-Gelder
bezahlet haben, findet eben dasselbe statt, baß 4 4

, Loof

Roggen, 4' 5 Loof Gersten, 2-
5 Loof Haber und 60

Pud Heu für jeden haaren, von dem an dem Hof im

Herbst zu entrichtenden Gerechtigkeits-Korn und Heu,
abgerechnet werden, dagegen aber dne Bauren die vol-

len Kopf- und Pferde-Gelder mit 128 Kop. von jeder
männlichen Seele prompt entrichten müssen.

3) Bet) denenjenigen Prioat=Güthern, wo ber

Possessor die Kopf- und Pferde-Gelder, ohne baß er

sich selbige von denen Bauren abarbeiten lässet, bezah-
let, ist, weil ber Werth ber 4'

, Loof Roggen, 4 4

, Loof

Gersten, 2- Loof Haber und 60 Pud Heu für jeden
haafen, weniger als die vollen Kopf- und P'erbe=
Gelber beträgt, deueu Bauren nichts an Korn und

Heu von ber Gerechtigkeit abzurechnen, sondern sie

müssen selbige, wie seithero, voll entrichten, ber Posses-

sor aber hat die volle Kopf- und Pferde-Gelder mit

128 Kop. für jede männliche Seele prompt zu entrichten.
4) Bet) denenjenigen Güthern, wo ber Possessor

die Kopf- und Pferde-Gelder entrichtet, sich aber sel-

bige von denen Baureu abarbeiten lässet, ist zwar
denen Bauren 4 4

5 Loof Roggen, 4 4
, Loof Gersten,

2-, Loof Haber und 60 Pud Heu für jeden Haaken,
von dem an den Hof im Herbst zu entrichtenden Ge-

rechtigkeitskorn und Heu abzurechneu, bagegen aber

müssen sie die 10 Rttb. 4 Kop., welche für das obge-
dachte Stationskorn und Heu für jeben Haaken von

denen Kopf- und Pferde-Geldern vorhero abgerechnet

worden, dem Possessori für jeden Haaken prompt ent-

richten, uud alle die Arbeiten, welche sie feithero dem

Hofe geleistet haben, nach wie vor ohne alle Widerrede

leisten.
Damit nun auf denenjenigen publique!! und pri-

vaten Güthern, wo nach dieser Verordnung die Posse-
ffores mit denen Bauren sich berechnen müssen, solches

m ber gehörigen Ordnung vorgenommen werben; so
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haben die Possessores der publiquen und privaten Gü-

ther noch vor Schluß des luli-Monathes, die Stara-

sten, Rechtsfindere (Küllakubiasse) und Wirthe des

Guthes nach Hofe zu berufen, und denenselben in

Bepfepn des Kirchspiels-Prediger, welcher sich dessen
aus Liebe für seine Gemeinde nicht entziehen wird,
mit Vorzeigung ber letzteren Oeconomie-Rechnung zu

erklären, ob diese Verordnung auf dem Guthe ihre

Auwendung leidet, und mann solche daselbst statt findet,
wie viel jeder Wirth, oder auf Laub stehende Knecht
nach seinem Gehorch an Kopf- und Pferde-Geldern

für sein Laub zu bezahlen hat, und wie viel dagegen
demselben von dem Gerechtigkeits-Korn erlassen wer-

den wird. Sobald nun der Kirchspiels-Prediger und

die Starasten, Rechtsfindere (Küllakubiassen) und 2

Wirthe von der Richtigkeit dieser Erklärung des Po-

ssessoris sich überzeuget haben, so haben die оЬдеЬаф=
ten Starasten, Rech sfindere (Küllakubiassen) und 2

Wirthe solches denen übrigen Wirthen gelegentlich,
ohne sie zusammen zu berufen, bekannt zu machen,
welche sich bep unausbleiblicher schweren Strafe dar-

nach zu richten haben, ber Kirchspiels-Prediger aber

hat darüber gemeinschaftlich mit dem Possessor, einen

detaillirten Bericht an die Gouvernements-Regierung
einzuschicken. Sollten aber ber Kirchspiels-Prediger
ober die Starasten, Rechtsfindere (Küllakubiassen) und

2 Wirthe, über die Erklärung des Possessoris Zweifel
hegen ; so hat ber Kirchspiels-Prediger darüber einen

separaten Bericht, so wie auch ber Possessor, an die

Gouvernements-Regierung zur Ertheilung einer Reso-

lution welche die Baureu ruhig abwarten müssen, ab-

zustatten. Es ist aber bet) dieser zu treffenden Anord-

nung hauptsächlich 31t beobachten, daß babep nichts an-

ders als diese Gerechtigkeits-Regnliritng, feinesmeges
aber irgend Beschwerden wegen Arbeitsleistungen an-

gebracht ober verhandelt werden dürfen.
An die obgedachte Versammlung, ber Starasten,

Rechtsfindere (Küllakubjasseu) und 2 Wirthe, darf kein

anderer Bauer ober Knecht irgend eilten Äntheil neh-

men. Wer sich ausser diesen dazu einfiudet, soll mit
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10 Paar Ruthen bestrafet werden, so wie auch dieje-

nigen, welche sich deshalb in Haufen versammlen und

mit andern nach Hofe gehen, gleichfalls unausbleiblich
mit 10 Paar Ruthen, oder nach Befinden ihrer Ver-

gehungen, mit Vestungsstrafe und Arbeit beleget wer-

den sollen, als Dörnach sich ein jeder zu achten und

für Strafe und Nachtheil zu hüten hat. Riga-Schloß,
den 12 reu Map, 1802.

(L.S.) C. A. von Richter.

Ģ. Schwarte A. Karomalyn.

Secretaire Fr-. (Scfarbt.

Dieses wirb von ber Kan-

zel verlesen, von Hof zu

Hof umhergesandt, und als-

dann dem Kirchspielspre-

biger wieber zugestellet.

2. dokuments.

Us Pawehleschanu muhsu wissuaug-
staka Ķeisara un Patwaldineeka
wissu Kreewu-Walstibu teek no tahs

augstas Widsemmes Waldischanas
katram un wisseem Siņņu dohts:

Kad muhsu wissuaugstakam Keiseram zaur ihpa-

schu, ar Keiserisku Rohku appakschrakstitu, Nospreedumu
no trescha December=Mehnefcha, 1801, itt schehligi

pawehleht patizzis, kä tahs ifgabba statschu-nodohscha-

nas, prohti, 4 в Puhr' Rudsu, 4
, Puhr' Meeschu,

2 в Puhr' Ausu un 60 Pud' Aeenu no katra Arkla,

kas, preeffch rudseem ar 3 Rubi. 20 Kapek', preeffch

Meefcheem 2 Rubi. 96 Kap., preeffch Aufahm ar 88

Kap. un preeffch @cena ar 3 Rubleem, pamiffam



43

10 Rubi. 4 Kap. lihds fchim us tahs Galwunaudas

norehķnetas tappuschas, taggabin nav wairs ar Lab-

bibu un @cenu maksātas taptu, bet ka rannt Weeta

par ikkatru Arkli teem augfcha peeminneteem 10 Rub-

leem un 4 Kap. pee tahs Galwunaudas buhs peelik-
teem un maksateem kļuht: tad par Peepildeschanu
schahsKeiseriskas Pawehleschanas no augstas Semmes-

Waldischanas schee taggab sluddinati Likkumi miffeem

Par pilnigu Paklausischauu teef spreesti un Ģiņņa

dohti :

1) Pee tahm Krohņa Mnischahn, für tee Krot)«a=
Semneeki lihds schim paschi sawu Galwu- un Sirgu-
Naudu maksajuschi, buhs 4

, Puhr' Rudsu, 4 '

, Puhr'

Meeschu, 2 аД Puhr' Ausu un 60 Puhd Ģeenu par
katru Arkli, no tahs Muischai Rubbent maksājamas

Teesas- 2abbibas un Seena norehķeneht; bet turpretti
buhs teem Krohņa-Semnekeem to pilnu Galwas- un

Sirgu-Naudu ar 128 Kap. No katras wihrischkas
Dwehseles ihstenä Laikā maksaht.

2) Pee rahm Dsimtes- Kungu Muischahm, kur

tee Semneeki paschi lihds schim Galwu- un Sirgu-
Naudu maksajuschi, teef tas talihds turrehts, ka 4 4Д
Puhr' Rudsu, 4 /V, Puhr' Meeschu, 2' Puhr' Ausu
un 60 Puhd' @cenu preeksch katru Arkli no tahs tai

Muischai maksājamas Teesas-Labbibas unĢeena Rub=

beut uorehknehts tohp, turpretti buhs teem Semnee-

keem to pilnu Galwas- un Sirgu-Naudu ar 128 Kap.
No katras wihrischkas Dwehseles bes Kaweschanas
maksaht.

3) Pee tahdahm Dsimtes-Kungu Muischahm,
tür tas Muischineeks jeb Muitas Waldineeks to

Galwu- un Sirgu-Naudu maksa, bes ka winsch to no

teem Semneekeem leek nostrahdaht, ne buhs teem

(Semneefeem neueeka pee Labbibas jeb @eena no See=

sas- Nodewibahm nowilkt jeb norehķeneht, tapet)3, ka

ta Wehrtiba (ber Werth) no 4 4

B Puhr' Rudsu,
4'

, Puhr' Meeschu, 2
5 Puhr' Ausu un 60 Puhd

@cenu masak isness, ne ka ta pilna Galwu- un Sirgu-

Nauda; bet teem Semneekeem buhs sawu Teesu, ka

lihds schim, pilnigi maksaht, un tam muischineekam jeb
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Walbtneefam buhs to pilnu Galmu un Sirgu-Naudu
ar 128 Kap. preeffd) ikkatru wihrischku Dwehseli bes
Kaweschanas maksaht.

4) Pee tahdahm Muischahm, kur tas Muischi-
neeks to Ģalmu- uir Sirgu-Naudu maksa, bet to no

teem (Semneefeem leek uostrahdaht, buhs gan teem

Semneekeem 4 4
, Puhr' Rubftt, 4

, Puhr' Meeschu,
2-

B Puhr' Ausu un 60 Puhd' Seenu preeksch ikkatra

Arkli no tahs tai Muischai Ruddem maksājamas £ab=

bibas un @eena= Seefaē norehķeueht ; turpretti buhs
winneem tohs 10 Rubi. 4 Kap., kas preeffd) to pee=
mtnnetu Statschu- Labbibu un @cenu no katra Arkli

no tahs Galwu- unb Sirgil-Nandas papreeffdja no-

rehkneti tappuschi, tam Mnischas-Kungam preeffd)
ikkatrll Arkli taisni un steigdami maksaht un wissus
tohs Darbus, ko tee lihos fd)tm pee Muischas
darrijuschi, ta ka papreekschu, be£ Prettirunnaschanas
padarriht.

Ka nu us tahm Kror)na= un Dsimtes-Muischahm
für pehz scho Pawehleschanu teem sKuugeem
ar teem Semneefeem jasarehkenajahs, missnotaļ pa

Kahrtam noteek; tadwaijadsehs, kateeMuischas-kungiuo
Krohna un Dsimtes-Muischahm, Wehl preeffd) luly-
Mehnescha Galla, tohs Starrastes Teessuessejus (Kub=

jassus) un bimi @aimneefus no Mahjahm us paschll

Muischu saaizina. un winneem, ta Walsta Basnizas-

Kunga preekscha, kas no Mihlestibas prett sawu Drau=

dsi to labpraht darrihs, ar Parahdischauu tahs peh-

digas Ekkonomie-Lihdsinaschanas (9efonomie=Red)=

nug) isstahsta, arrig schis Likkums us scho Mnischu
labbi warr geldeht un nottft, un ja tas tür labbi gan

шагг notikt, zeef ikkatram @atmtteefam jeb Semmi tur-

rebamam Kalpam pef)3 winna Klausischaaas un See=

sas no Galwu- un Sirgu-Naudas preeffd) winna

Semmi jāmaksā, un 3eef turpreltt winnam no Teesas-
-2abbibas ja-atlaischahs. Tik drihs nu, ka tas Walsta-

Basuizaskungs, lihds ar teem Stahrasteem, Teessues-

fejeem (Kuliafubjaffeem) un 2 Saimneekeem no tahs

taisnas Nospreschauas ta Muischas-Kuuga buhs pahr-

leezinati: tad buhs teem peemtntteteem Stahrasteem,
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Seefneffcjeem (Kullakubjasseem) un 2 Ģaimueekeem

Lopaschu teem zitteem Ģaimneekeen isbcmigd Laika,
bes winnu sawahdas Saaizinaschanas, Sinnil bohr,
kurreem pee gruhtas Strahpes реГ)з to jaturrahs; bet

tas Basuizas-Walsta Mah.zitais lihds ar to Muischas-
Walbitteefu kohpä, wiss kas tür notrīts un ļiorun-

nahts, (detaillirt) skaidri un pilnīgi tai augstai Sem-

mes-Waldischanai kahdä ratstita finita atsteUehs. Bet

ja tas Walsra-Basnizaskungs, jeb 'cc Stahrasti, Seef=
nesseji (Kullakubjassi) un tee 2 saimneeki ar ta Mui-

schas-Waldineeka Isstahstischanu jeb Nospreeschanu

lumcerigi jeb schaubigi buhtu: tadtarn Walsta-Bas-

nizaskungam tik labb, katarn Mnischas-Waldineekam
par to sawadu Stumt pee augstas Semmes=Walbi=

schanas ja-eesuhta par pehdigu nospreeschann, ko arr

teetn Eenlneekeem meerigi buhs sagaidiht. Bet pee

schahs ismeklejamas Nolizzinaschanas pa uissahm
leetahm wehra jaleekams, ka pee tahs ne kas, ka ttf=

kai schis Teesas-Likkums nodallihts, bet nekahda 3ttta
Ģruhtiba jeb Ģuhdseschana par 9Hmfd)as=Š)arbeem
nebē preekschnesta, īleds nodarrita kļnhst.

Pee tahs jau peeminnetas Ģanahkschanas to

Stahrasltl. Teessnesseju (Kullakilbjassu) un diwju
Saimneekn ne buhs ttetoeenam zittam Semneefam jeb

Kalpam kant kahdu Daļļu ņemt jeb babbttr)t. Kas

bes scheem turklaht nahk jeb eespeeschahs, tam ja3eefcr)
desmits Pahr' Rihkstu ta ka arr teem, kas leelä Pulkā

sanahk un ar zitteem ne Muischu eet, irt teescham ar

10 Pahr' Rihkstu, jeb ja waijadsetu, minnu Nofee=

gurnu dehļ ar Walla darbu un Zeetumu buhs no-

strahpeteem kļuht, irt pehz ko ikkatram labbt jaturrahs

un preeffd) Straupes un Ģahdcs jasargahs. Riges-
Pilli, tai 12ta Majmehnescha. 1802.

C. A. von Richter.(L. S.)

G>. Schwartz. A. Karomalyn.

Secretatr Fr. Etfarbt.

Tohp no fprebbifa krehsla

sluddinahts.
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3. dokuments.

Г-ну МИНИСТРУ ВНУТРКННИХЪ дълъ.

Рига, ноября 29 дня 1802 г.

»>тъ .'lш!»ляпдек!>го Граж-
д-uieKui'o Губернатора и Ка-

валера Рихтера:

м. г.

!)-»> < '!ят<'Л I.c iny поет,. lI>I >.IN всепокорнейше допоет».,

что дело о -ļuniininiiK-ix i. быппшпо 9 ii 10 числа прошел-

innn,» Октября месяца I.>'еетl.япе>..,го возмущетя приведено

i.i. окончании и ггрйговоръ I'ii)i<ei.!li o . l!Ui/ue>'iixT!i no раз-

«-хп>тр'l>п!ю īvi. .'lп'l>ляпдеком'l. I'o«I»i ерпхтТ. утвержден',. Его

<'!ятелl>етпом'>, I'-no»>> I'eiiei'n.io» i. от,. iiiujuinTei'i п управ-

lOllUlM'l. ПО гражданской" части I, кавалеромъ Ivinou-Mi.

<'e>>i'ie>ri> <I>«'дороBппем i> I'ол niuinniMi.. Ilai,
enxi, зачин-

iiUiKoiTi. первый lü»Kt'iirol>>< i.iii Kj»eeTi.nnnn i> NiiTe.ii. 11<>тер1>

y/iiin,nr>>. что oii'i. взявъ ei'.oiix i. >»!>6oTi>in.l>iri' iijniunvii, n.i

мызу Кауерсгофъ вооруженный кольями, чтобы сделать

нападете на военную команду; on i> между прочими eono-

>>ii.ri. īvi. присутствии . 1.)ПД1'01П1 хт->. что какъ еудп. TNKi. и

солдаты помещиками подкуп п что обнародованный

>j >, nepKT.nxi. указъ лож'<пт,> п не содержитк I>nieon.iliiiiuix>

Его 11. В. еоп-шолепш ; TNK«>ni.in речи разглашалъ on i,

между скопившимися крестьянами неистовыми голосом !, и

n.ienn.Ti. на еуд >>. говоря при томп кi, крестьянамъ, что

они должно быть вольными, ii повиноваться только Го-

сударю Императору, который i;e>>>ii> кр<'етl>я ш> >ri> m. »ет-

ляпдекоп ryoepnin даровалъ свободу; второй зачинщикъ

называется I>пте.и> >!п i> креетпяш i.iii р.lботппк i> мызы K'oKeii-

го'l'п ii оказался ininoniini» п. что 0« i, иметь nuMT.penie ooe-to-

руживъ военную команду перебить e.cT.x i> до очерти. сверхъ

сего, ii piiшедши п>>еДl> еудп. требовалъ «»евоб«>я.депlя ппя-

TKIX'I. подъ караулъ буПТуХПППХ I> К > »OOT I.Я П I>. П какъ от-

дапп б,.,/, прпк-кп. заряжать ci. пулями. то on >. nooin>>n.i'i.

толпу к>»еетl.я n i>. чтобы опп принимались за колья и ружья,

.> кп военной кочипдТ. кричалъ, что хотя они п будут,,

стрелять, ей одшл.ожп смерти по миновать, и крестьяне

не отоштутп бот>> боя; еве>»х i. сего оп п отету ппшппх >,

Kj»eeTi.nn>. rnu/ii> въ пеl>едп кулачными ударами, и c.i.

ободреше lIXI. К>ПIЧ.КI'П. что они теперь ЛЮДИ вольные п
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lekšlietu Ministra kungam*).

Rīga, novembra 29. diena 1802. g.

No Vidzemes Livil-Gukeruitor-i un Kavaliera Richtern.

С. К.

Man ir tas gods Jūsu (Gaišībai vispadevīgi ziņot, ka lieta

par 9. un 10. pagājušā oktobra mēneša zemnieku nemiera bar-

vežiem izvesta līdz galam, un Rīgas zemes tiesas spriedums,

pēc caurlūkošanas Vidzemes virstiesā, apstiprināts no Viņa

Gaišības, Intanterijas ģenerāla, civillietu pārvaldītāja un kavaliera

Sergija Feodoroviča kņaza Goļicina k.

No šiem barvežiem pirmais, Kokmuižas zemnieks Vītei

Peters, pieķerts, ka paņēmis savus strādniekus, nogājis uz

Kaugurmuižu, apbruņojušies ar mietiem, lai uzbruktu kara

spēka komandai; starp citu viņš runāja Zemes tiesneša klātbūtnē,

ka tiesa, tā ari zaldāti no muižniekiem uzpirkti, un ka baznīcas

nolasītais ukazs ir viltots un nesatura viņa Ķeizariskās Augstības

žēlastību; tādas valodas viņš klaigāja pārspīlētā balsī sapulcēju-

šos zemnieku vidu un spļāva uz tiesu, pie tam piebilzdams

zemniekiem, ka tiem jābūt brīviem un jābūt padevīgiem tikai

Kungam Ķeizaram, kurš visiem zemniekiem Igaunija dāvājis

brīvību.

Otrs barvedis saucas Vītelu Jānis, Kokmuižas zem-

nieka kalps, izrādījās vainīgs, ka viņam bijušas domas atbruņot
kara spēka komandu, sist tos līdz nāvei, bez tam atnācis tiesas

priekšā, pieprasīja arestēto zemnieku dumpinieku atsvabinā-

šanu. Bet kad bij dota pavēle pielādēt lodēm, viņš musināja

zemnieku pūli, lai tie ķeras pie mietiem un šautenēm, bet karaspēka
komandai brēca, lai, kaut ari tie šaušot, tomēr viņai no nāves

neizbēgt, bet zemnieki neatkāpšoties bez cīņas. Bez tam viņš

atkāpjošos zemniekus dzinis uz priekšu dūres sitieniem, un lai

viņus drošinātu, kliedzis, ka tie nu esot brīvi ļaudis un piederot Kun-

gam un Ķeizaram un tie nedrīkstot atstāt cīņu, kāmēr viņu

brāļi nebūšot atsvabināti. Pie tam nemitīgi brēcis: „Sit līdz

nāvei, sit līdz nāvei."

*) Dokumentu tulkojumos ieturēta oriģinalteksta izteiksme.
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принадлежать Государю Императору, и не должны бросать
дела, пока HXI, OOOpN'II'H līt' будутъ освобождены, при

семь кричал i> он i> также беспрестанно: бей до смерти,

бей до смерти !

{Ja ein 11>»О0Т)Н.ЮН1Н определены они оба !» ~ HUlV.UļļļHilo

30-ыо парами прутьевъ HI. три разя 'i>»o:ļ>, HlX'OMi. дней, iri.

каждый разъ десятью нарами публично на столбе, II K'l.

отсылке потоми вечно I! I поселение Hl> Сибирь; треп и an-

HHIIIIIIIļvH быль вольный слуга мызы >Io!IH>. I'оТГ.!>>ДН
IoiT'.IIOOHI. II четвертый кучере I».-!j'.!'I> Iniin..

Хотя они I'.'H елмомъ бунте лично не были, ,»Д1Г>1>«01. I>

признаны соучастниками r.I. начинай]и сего I.'pOt THLIIIOKHX I.

скопнив II H>>ot т.. inoiiiH ихътт.мъ важнее, что будучи воль-

ными людьми, еопггм ъ никакой нужды не имели мешаться

HI, отношении I'.O»TIH HIVOIi'H съ крестьянами.

llo»HII) loļi loi' !IH «>H I. >''>ДН'IН (">> крестьянами HI, корчме,

подговаривать lIXH. HITH на мызу I»-. vr<>p( ro,j> I, для осво-

божденm ваятыхъ НОД'Н стражу OVHTOI;IHII!>OHI). II воору-
житься кольями II огнестрельными ружьями; при допросе
HOK.'T.ļTI I. он !, OIIH'. что Olli, '1HT.1.1 I> два раза ITH неделе IN-

зеты II aiu:.n>. НТО делалось во l!>p Iļilili.

Вышесказанный I.VHOpH !>VIII >> lli>li/H'Hl> HHHOHHHI.XII, ITH

равны съ смутою IoiNHOtIHOMI, преступлений, ибо IHX'I.I/HI.I'I.

несколько »v.i.iii.nn I. верховыми II" деревня для под-

говор. къ бунту крестьянЪ многи хI. мыть. ('норхн ( ОГО

давалъ он H . 1..НД1 Oj'HXTV если бы оный ого Г.Ы lIV<. TH.

сперва lIHTI.<OT'H, .1 lIOTOM I' три тисачи Xt TN.IOI'Oļj'H.

Эти оба преступника осуждены I.'>>
'

равному < I> IH'I'HHIMII

двумя наказанию прутьями II къ отсылке HH liop'i HHOļVi,

HI, каторжную работу.
,

('oli приговоре, будучи ныне HOIIO.IHOIIH публично

над!» помянутыми четырьмя пипками Hl> три торго-

вые лип >>-'< :;дl'НlНo>гн I>>'o( TI.H H( i>o>n> >>i>iiii."ļ. II lIOTOM H 11.1

/H'TTOIVO»!, II !->CT.IHH.H'KO»'I. яаикахъ будете сделана надле-

жащая публикация 110 всей губерний о COM I> Н.".l>.г;-!Н>Н.

Кроме сПХ I» преступников!, (оно хозяева !>>>oo'l'l.oПol.ПХ I.

Д()>100'1, мызы lÖOOOII'O'I.I. Поту ги Потери. Цело >!ортп'!>,

CllpOCTt' Мартов. Панке Гонги, и .>O.Iļ.>IOII'I, ļv'.oo I> по ,00010.1-

Ilin>l'l> .Ij'Vl lIX I. обвиняются ООО главные соучастники 0) 010

II навлекаю** 10: себя строгости наказания которое IVxj>-
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par šādiem noziegumiem sodīti abi ar 30 pāru kokiem

trijās reizās pēc astoņām dienām, katru reizi 10 pāru publiski

pie staba un pēc nosūtīt uz mūža nometināšanu Sibīrijā.

Trešais barvedis bij brīvs kalpotājs Mujānu muiža. Gо t-

nards Johansons, un ceturtais, kučiers Kārlis Bušs.

Kaut ari viņi pāsā dumpī personīgi nav ņēmusi dalību,

tomēr atzīti kā līdzdalībnieki šīs zemnieku sapulcēšanās saga-

tavošanā, un viņu noziegums tāpēc smagāks, ka, būdami brīvi

ļaudis, tiem nekādas vajadzības nebij maisīties muižnieku un

zemnieku attiecībās.

pieminētais Johansons, būdamas ar zemniekiem krogā, tos

uzmudinājis iet uz Kaugurmuižu atsvabināt arestētos dumpi-
niekus un apbuņoties ar mietiem un šaujamiem ieročiem; pie

nopratināšanas vēl liecināja, ka viņš divas reizes nedēļā lasījis

avīzes un zinājis, kas notiek Francijā.

Augšā minētais kučiers Bušs atzīts par vainīgu ar kalpo-

tāju Johansonu līdzīgos noziegumos, jo sūtījis dažus zemniekus

jāšus pa mājām, lai pierunātu uz dumpi citu muižu ļaudis; bez

tam devis Zemes* tiesnesim, lai viņš to izlaistu, no sākuma pieci

simti, bet pēc tam trīs tūkstoši dālderu.

Abi šie noziedznieki sodīti ar līdzīgu pirmiem diviem sodu,

ar kokiem un nosūtīšanu uz Nerčinsku pie katorgas darbiem.

Šis spriedums tagad jau izpildīts publiski pie minētiem

četriem noziedzniekiem trijās tirgus dienās uz šejienes zemnieku

tirgus, un pēc tam latviešu un igauņu valodās taps izdarīta attie-

cīga publikācija pa visu guberņu par so nosodīšanu.

Bez šiem noziedzniekiem, vēl zemnieku māju saimnieki no

Kokmuižas Petuls Peters, Lēle Marcs, Sprosts Marcs, Panke

Ansis, Zelmans Klas, pēc citu norādījumiem top apvainoti, kā

galvenie dumpja dalībnieki un pelna bargu sodu, kuru Zemes

tiesnesis nospriedis, bet nav izpildījis, jo viņi pēc citu zemnieku

nostāstiem aizbēgusi uz S. Pēterburgu.

Rēķinoties ar Jūsu Gaišības visiem civil- un kasa

gubernatoriem izšūtiem cirkulāriem, priekšrakstiem, turu par

godu paziņot Jūsu Gaišībai sekoso par Vidzemes zemnieku

domu virzienu attiecībā uz viņu muižniekiem un viņu stāvokli.
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горохто олределилъ ll.'o'ГО ними совершить, ибо ООН по

сказкамъ .lj'.vriivi, O>ХХТI>НIГ>> учинили нобт.го Г/0 CniIOTO-

HoTOpOV >»>">,.

Сообразуясь съ разосланными OT'I. Вашего CiOTO/IOCTIO!

HO i;ci.>n, 000НН1.ОГ0 II r>>NoO'o>lOo.H>n. гхб,'рю>то>»!> >n> цир-

>. voo piii>i>n> Н>Х'ДННС!IНIO >ro. почитаю Дo.lГ«>>Гl> .юности В.

OiHT. следующее о роде мыслей ' I lol'. io H.HTH XI, Kjxx'TOHHi.

lii, i'.oo'.vHoooiin lIKI, HO>IT>HUIOOIVI> и lIKI, 110.ooiooiio.

Большая пасти леттскаго и зстляндскаго парода, хотя

ости ИИ оном ь трудолюбии, люди II TO ИИ >ia.io>ii) числе,

.попить леность lUI panill'. СИ литовскими I>>»«'СТИИНИНO>I I>.

который всеми таиоl;иl>lИ почитается.

.'lt'TToi.ili мужики работ,', OT'l. тогда только петь неволи,

когда у него lI'IVTH хлеба. Сколько III! заплати ему за pa-

боту. они ее IИИЛIИOТИ. когда скоро X.I'I.OH ooap'l..i'H.
Его тягло гораздо менее lii. c>»aHiHHiin СИ работою

>»>< cilicK II X I>. иу>>.lипдсиих I. II Т.IИ НДСIЛIХ и KjU'CTl.ail'H на

помещика ибо. есть .111 lIT'IIIO.IIITI. работу крестьянина па

>>IT!> X'l>. lla KOT,>>n>lX'H онъ более lIpO'IIIX'H работу изсправЛять

долженъ, на HOHO NO накладывается употребительной въ

I'occi'll работы. TO есть, чтоб'!' работнике НЛП взрослая жен-

тина три ЛИИ ИИ неделе работали на помещика и не

взирая на cie p>>cciiici>iii и l'ooi i.aIIИИ и вообще зажиточнее

. Iи'I>ЛИИЛIИИ

Крайне для него иоири.тиа неволя, которая его при-

пуждаоти обработать падлоа.атпми обрааомь собственную

оно пашню и удерживаете, чтобы они родии, iiii.cn ему

осенью X.l>.6>> И'' lIpOMOIIN.TH II 110 lIpI>IIII.II>.

Хоти продетаи. m ют'и возражеше, будто cio норадТ.шо

от и того п>>опаходит и. что и>»о( тьипип и думаоти. что он и не

на себе работаоти. но cio возражение потому но основательно,

НТО редко кто отпимаоти у него собственность и ИИ семь

случае имТ.оти они прибежище i>i> суду, который его ни

семь случае безъ нашиты и правосудия по оотаилиоти.

Некоторые помещики поотуППIПИЙ> И1»0ТИ1!И сего по-

-I>идка, подали ПОИОД'Ь К'Ь иоложои!ю дворянства ИИ 1765 г.

учиненному, въ которомъ крестьянину дано право па своего

помещика приносить жалобы. Сколи досадно ДОЛЖНО быть

дли лТ.нииаио крестьянина работать на ГОСПОДСКОЙ пашне,

когда он и собственной своей возделывать охоты по ii>iT>«>Ti>!
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Lielākā dala latviešu, igauņu tautas, kaut ari ir starp

viņiem čakli ļaudis, bet tad ari gaužām maz, mīl slinkumu,

tāpat kā leišu zemnieks, kurš par tādu no visiem atzīts.

Latviešu zemnieks tikai strādā tad bez piespiešanās, kad

viņam nav maizes. Cik viņam ari nemaksātu par darbu, viņš to

pametīs, tiklīdz labība ienāksies.

Viņa Klausas muižniekam daudz vieglākas, salīdzinot ar

Krievijas, Kurzemes un Igaunijas zemnieku klaušām, jo, ja sarē-

ķina zemnie<u darbu muižās, kurās viņš par citiem vairāk pastrādā,

uz viņu netiek uzvelts Krievija lietotais darbs, tas ir, lai strād-

nieks jeb pieaugusi sieviete strādātu muižnieku labā trīs dienas

nedēla. Neskatoties uz to. Krievijas zemnieks vairāk pārticis,
nekā Vidzemes.

Viņam ļoti nepatīkama dzimtbūšana, kura to piespiež
apstrādāt pienācīgā kārtā viņa paša tīrumu un attura, lai viņš

uzaugušo labību rudenī neapmainītu un nenodzertu.

Kaut ari mēdz aizrādīt, kā šī nevīžība no tam ceļas, ka

zemnieks domā, ka tas ne sev strādā, bet šis iebildums

tāpēc nepamatots, ka reti kāds tam atņem viņa īpašumu, bet

tādā gadījumā ir tam patvērums tiesā, kura viņu šaī gadījumā
bez aizsardzības un taisnības neatstās.

Daži muižnieki, kuri pret šo kārtību rīkojušies, devuši

iemeslu muižniecībai izdot 1765. gadā noteikumus, pēc kuriem

zemniekam, dota tiesība iesniegt sūdzību pret savu muižnieku.

Cik gan nepatīkami jābūt slinkam zemniekam strādāt

kunga tīrumā, kad viņam nav patika savu apstrādāt! Viņš meklē

visādus iemeslus, lai izvairītos no darba un lai tikai sūdzētos

par viņa pārmērību. Viss, kas tikai glaimo šai viņa dabai,

viņam patīkams, kas to pavedina, kā no darba izvairīties,

tam viņš atdod visu, kas tam ir.

10pilsētās un Vidzemes guberņas muižās ir 11.897 dvēseles

vāciešu un citas tautības, kuri pierakstīti kā brīvi ļaudis par

amatniekiem, kalpotājiem, pie kuriem vēl jāpievieno citu tautu

ārzemniekus, dažādas tautas, kuras neilgi mēdz uzturēties guberņa.

Šie brīvie amatnieki un kalpotāji bieži sastopas ar zem-

niekiem, no kuriem daudzi kalpojuši pie kungiem un atlaisti
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Они выискиваоти BC'I. причины, чтобы отбыто OTI> работы

li чтобы ТО.I I.KO жаловаться па ОТНИОПЮИ!»- ОНОЮ. Все, ЧТО

только льстить CCII ООО наклонности для пего приятно II КТО

ого ободиииют'и II обl>ШаоТИ. южному избавиться OT'I. работы,

TOM)' ОИИ отдаоти все, что у него ости, вI, 10-ти I'ol'одахи

II по миюам и . liol'.iHiKTCKoii oyoopHiii находятся 11.897 души

ii'l'.MOHKai'o II друоихи народовъ приписанных I> 80.11.H1.1X1.

люден, >)OМOС.ИЧIППКOВ'И II слугъ, К'И которым'!, должно при-

совокупить еще иностранцев I. другихъ иа>»«»Д0101>. BCHKIIXI.

народовъ, которые пропитоепребывай!» имТ.юти во oyoopniii.

liii 80/ii.iii.io ремесленники ii civili им'l.ют'и часто»

oopaiiHHii» с и крестьянами, па и которых и миов!»'. оун.ивш!»

у господи, отпускаются на нолю, и научившие. немецкому
языку, читавши ведомости раанространнюти между ними

ИСНН'ЫН о вольности, о сушсствуЮПИ'М и только ви вообра-

жении равенстве и ирипад.коюипох и человеку по его су-

ществу правахи: таковые >>а.аскааи, с. lynia.ioTi, крестьяне

охотно, приходит!, в.и »o»>oi»iii» на иом'Ьшиков'и. Выданный

несколько Времени тому сочинен io Меркеля Петри II про-

чих и им и подобных !,, которою для доставлен[я бол I.mai'o на

иихи >»аохода и Boooyaoooiio охоты на чтоню таковых и ох и

кит и наполнены «>>ii.io сказками и представленными сов< Т.м и

в. и друооми виде ироиаиох т,оо !>. описывая ори том и

.'IIOjI.IHIOICKIIX И ПОМТ.ШИКОВ'И ОКО похитителей достойно,

.ютскаоо народа; повестив. и помянутыми .иодом!. где не-

М(Чlкаоо народа и даютъ им и поводи ко всl>м и a/ioiM i> »лл-

iviamoiiioM и ; сворх/и (их и людей « ушос iв.у(>т и еще секта

ворпвуторови между крестьянами, которая имТ.от'о свое

гнездо ои Вол пмарскомъ приход!., в/о том',. (а>момо. где и

мызы Каугерсгофъ и loi.ii.Maj>coo<l»и находятся и еще въ

сост.дствониом и лондонском и приходе. Эта секта IIM'I.t'T'O

болт,» СНI',ДI,НIП мирскихи, сколько бы ото оной ожидаю

можно было. «>на aioo'Ti. древнюю IIOB'I.CTI. иока>Л'l.Нlн

Ливы, II кроме II ХОД(Ч.'И XI. церквей содержит!. OCIļO.IHIH.IO

молитвенный дома и собираясь В!. ОНЫ.Х'И раасуждаоти

о политических и дт>лахи. Есть ли сою секту уничто-

жито, то Hoacia.ia OKI война за В'l,>>у, ибо оиын упорно

держатся свонхи правп.и. и во всей ovoopnin п.мт,отт>

<'ДПИOМИЮ.ИЧIИI>>X о (» пего KpocTi.HH'i.. i>T'i> сей секты соб-

ственно paoc'l.siHl.l od'. Ложные слухи о дарованной будто-
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brīvā, izmācījušies' vāciski, izplāta starp viņiem domas par brī-

vību, tikai iedomās iespējamo vienlīdzību un cilvēkam, pēc

viņa būtības piederošām tiesībām.

Šādas tenkas zemnieki jo labprāt Klausas, ir nemierā ar

muižniekiem. Kādu laiku atpakaļ iznākušie Merķeļa, Petri un

citu līdzīgu raksti, kuri, lai tos vairāk pirktu un, lai radītu gribu
tos lasīt, piepildīti tenkām un pavisam nepareizā gaisma nostādītiem

notikumiem, pie tam aprakstot — tēlojot Vidzemes muižniekus

kā latviešu tautas īpašumu laupītājus. Apgaismodami tādi vācu

tautu, dod viņiem iemeslu dažādiem ļauniem nostāstiem.

Bez šiem ļaudīm starp zemniekiem pastāv hernhuteru sekte,

kuras perēklis ir Valmieras draudze, tajā paša, kur Kauguru un

Valmieras muižas atrodas, ka ari kaimiņu Cēsu draudze.

Šaī sektē daudz vairāk laicīga, nekā no viņas varētu gaidīt.

Viņa zin senās līvu paaudzes teikas un bez draudzes baznīcām

uztur sevišķus lūgšanas namus, pēdējos sapulcēdamies, pār-
runā politiskas lietas.

Ja so sēkti iznīcinātu, tad izceltos ticības Kars, jo viņi

stūrgalvīgi turas pie saviem likumiem un par visu guberņu ir

līdzzinātāji zemnieki.

No šīs sektes, taisnību sakot, izplatītas visas tenkas par

V. К. M. zemniekiem dāvāto brīvību, tāpat ari par ļurasu

patentes viltošanu, kura pēc viņu domām, nekas cits neesot bijusi,

ka pasludinājums par zemnieku brīvlaišanu. Šo ļaužu neprāts

tik tālu noiet, ka, kaut ari būtu iespējams zemniekiem dot brīvību,

uz ko viņi vēl nav pietiekoši sagatavoti, viņi tomēr nebūtu ap-

mierināti un pieprasītu no muižniekiem īsti viņiem piederošās

zemes un muižas, dibinādamies saī gadījuma uz savām senajam

teikām.

Kaut ari šāds dumpīgs gars tagadējās svētītās valdības

laikā nevar izsaukt revolūciju, bet no šī redzams, cik ļoti uz-

manīgi jārīkojas Vidzemes guberņas priekšniecībai, jo pie nemi-

tošas zemnieku cenšanās uz nemieriem šaī guberņā, vismazākais

nieciņš var izsaukt dumpi ar slepkavībām un dedzināšamām.

kuri tam, pie kā izceltos, saprotams, radīs bēdīgas sekas.

No otras puses, attiecība uz muižniekiem, nevar noliegt, ka,

kaut gan semnieku nodevas labībā un naudā un citādi nosacī-
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бы Его 11. В, крестьянству СПОООДТ.. также II о подлоге CI,

ii)'o.iiiK:inioii. о несобранiи cTniiioininix >. податей, который

IX) lIKI, мнение ничто иное было, какъ oo li.lOllio окрестьян-

ской вольности. BeayMie CIIXI, людей до того простираете,.

ПК) если бы можно было, крестьянамъ дать вольность, хота

они еще >>>. ОМ) COCTONIIjjO не приготовлены, они ПС были

бы довольны, П потребовали бы OT'I, П,)М'I.IП.ПI<OIТП I;.'ПlДl.п!п

даже собственно принадлежащею il.M'I, землею II мызами,

утверждаясь 1.1. COM I. случае на своей древней повести.

Хотя таковой Л) XI. I'.OTM) INOllin nun lINCTON том I, бла-

10ДОПСТПОППОМ I, царствовавiи ll,' М«>ЖТ>ТI, IIpommocTi. рево-

люции, по lITI.COI'O ОДП.'Ж'ОЖЛ. видно, скольосторожно должны

поступать начальники Ii i. . I ПДСl.'O>. I)'O0>»IlilI. ибо при

oonii>>opi.innoM'i> расположена крестьянина Ii i. здешней

rvocnnill къ noTciioi.oiicTiiv. самая малая безделица можетъ

родить вдругъ I'.OTM)moli 10 сI. ) oilicTo.oM I. II Т!'.ЖПl!>-

TO.I I.CTNOM I. соединенное. которое ТОМ)'. у котораго оно О)-

ППТ(ЧI. П.ТПOСOТI. lINI ) NllT.llniin CI Т..IСТIПП.

C l, другой стороны ITI. >>.-IТСХЖДOПIП IlOMT.inillvOn I> нельзя

отрицать, что хотя Д.'lП:>OМ I.IN I> j'oCTi.nmiiit>M'i, помещику nu-

дати X.I'I.OOM I. — деньгами II прочимъ определены; одна*

1001.1. обыкновенные II cn,>>»x i, того c.ivn.'llini.in работы, ко-

торый, какъ выше сказано, гораздо менее работъ NT-

правляемыхъ крестьянами въ оосl,дстпоит.lх I. l) oojNlin Х'Ь,

>ЮД!IЮТ'I, правда иногда оводъ Kl. произвол ьнымъ налогам и

по причине неопределенности со,'О тягла, II крестьяне

остаются въ поведенiи. CX, >. I I.ко lIMI, работать должно сего

ради желательно бы было, чтобы ein работы д. m каждой

мыты одпп:lЖ'Дl.l lIN всегда съточностью постановлены были.

На coli KoilOlil.. nu Miit'i'iixi. ( oo>>.'illln X I. дворянства зани-

малось оное conlilioilioMi. ncoooinnro lio.ion.oilin о KNocTl.nn-

cKtix't, onooTux'b. II сделанное ITI. 1798 году положено было

OTI. MOHN представлено lioļin 26-го тогожъ года бывшему

тогда -II) Генералпрокурору Князю Алексею Борисовичу

Куракину. Но какъ места одно ori, другого стол I. раз-

личны, НТО каждая мыта T>»t'O)'oTl, OCOO.I 111 >« lIOCTNIION.IOII.N

о работахъ, то >>!>ТС)П.ДОПО было, чтоб], cio По.южопо Nl,

1..1.1.Д0М1. MT.CļT. ввести прет ~ Ландрата, яга) главнаго no>«-

-l>>>nnni'o пристава. Но если coli lI.INIII, произвести N'l,

дТ.П(ТIПO. TO опасаться должно, что непременно во всей



55

tas, tomer parastas papildu un klaušas, kuras kā jau augšā minēts,

mazāka par zemnieku darbiem kaimiņu guberņās, dod iemeslus

pārliecīgas nodevas un citas nenoteiktības ievest klaušās.

Zemnieki nezin, cik daudz viņiem jāstrādā. Būtu vēlams,

ka šie darbi ikkatra muižā vienreiz uz visām reizēm būtu

noteikti.

Tāpēc ari daudzas muižniecības sapulcēs viņi nodarboju-

sies ar kopēju noteikumu izstrādāšanu zemnieku klaušām, un

1798. gada noteikumi no manis 26. jūnijā taī pašā gada tā laika

bijušam ģenerālprokuroram kņazam Aleksejam Borisovičam

Kurakinam priekšā stādīti.

Tā kā zemes katra muiža tik dažādas, ka gandrīz katrai

muižai nepieciešami savi noteikumi, tad tapa nolemts, lai sie

noteikumi katrā vietā taptu no landrata ievesti, kā no galvenā

baznīcas pārstāvja.

Bet ja šo nodomu izvestu dzīve, tad būtu jābaidās, ka

katrā zina pa visu guberņu izceltos dumpi un nemieri, jo pēc
šiem noteikumiem igauņu novados, kur zemnieku klaušas pa

daļai lielākas ka latviešu dala, vajadzētu viņas pamazināt, un,

neskatoties uz to, zemnieki, pamatodamies uz saviem aizsprie-

dumiem, so pamazinašanu pieņemtu ne kā žēlastību, turpretī lat-

viešu novados, kur mazāk darbu zemniekam uzlikts, vajadzētu

darbus pavairot. Tā zemnieki, cerēdami darbu atvieglināšanu, sa-

gaidījuši darbu pavairošanu, saktu dumpoties un visādi izrādītu

savu nemieru.

Šāds rīkojums izsauktu arī tās sekas, ka daudzās muižās,

kur zemnieki līdz šim bij apmierināti un priekš muižniekiem

nav daudz strādājuši, būs katra ziņa nemierā ar darbu pavairo-

šanu — un tādi visi zemnieki guberņā sāks dumpoties.

Man šķiet, pēc manam domām, varētu dot to visuzmanī-

gāko rīkojumu, ja valdība, neka nedarīdamazināmu zemniekiem,

papriekšu sazinātos ar muižniekiem, un no tiem pieprasītu pa-

matīgus sarakstus par pastāvošiem darbiem, un tos, kurus zem-

nieki līdz šim bez iebildumiem izpildījusi un vel tagad iz-

pildīta, ieceļot komisiju no saimniecību un apstākļus parzi-
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губерти о>дст I. бунт I. II замешательство, ибо HO 111>ани.1ам и

OIH!HO llO.loaaHlja иI. »СТ.IИ НДСКOII округе, которой крестит,-

СКIИ работы отъ масти более нрсди aCTTCia'IO. должно «HII.IX I.

убавить-, ii не взирая на ci<> крестнике но принятому однажды

11>х'д>»ааста.дсн!1«> самую (110 убавку lIOHTVTI. милостью, на-

кроткий MCI 0 ITI> леттской округе, H.I. которой менее работы
на крестьянина полагается, сl'l>д>стн работы прибавить, и

та.кн крестьяне, будучи ни надежде убавки, и видя при-

lIHIOC aNOVIITVIOTH и на 1.51 нити снос нсхд«>Нo.lНсти!с всякими

образомъ. Такое >>ааио>>иаанll<троиансдстн II то СIТ.ДСТИ.С.

нто на многи. мыаахн. кото>>ыхн крестьяне до сено вре-

мени 'H.l.lii довольны и но много на помещика работали,
о>дхтн конечно >>пн>аанllсм i. работы недовольны, и такой,.«ми

образомъ не!'. крестьяне въ губерти находящееся iipimvii.

ВЪ движете. Мне кажется, но моему мнТ.тю можно бы

было сделать самое осторожное раснорижстс если бы пра-

вительство, не давая крестьянами ничего знать, снеслось

нанс>>сдн съ помещиками. и «>ти них и истребовало но-

дробной ведомости о н.сТ.хн уже c.viiH'CTHVioHUix i. >»ао>>тахн

II ОДН'I'.ХН. Кo!«»>н.ls> крестницами до сено времени безотго-

ворочно исправляемы были II >aiia>pi.ia CH.C>»XI. того еще на-

iipai..iai"T( н. ii парадней комиссии пан аиаютнх и хозяйство

ii место но.южсти дн.«>>'ин и. препоручило имъ ITH Риге рас-

смотреть совместность Ki»ccTi>HHCKiix i, >»а6оти съ тем ь, нтоо н

оный постановить потоми сообразно новому iio.H>aaHiii<». cci i.

.m прежний работа не превышала ни положены означенную

и чтоби ein работы основать притоми на принятой при об-

мса.сиан!и ктсстиинских и земель шведской оценке, так,.

'«Ton i. сей но>»идок и 01.1.1 и уча1 постои ины м'., inaia pviiia<'Mi>iMa»

и>>аннлом и.

Однакожи ein и ранила ввести бы тогда только но-

срсдстиом'н «>>>днхнl'сн«'>НlХта. если бы крестнике ста..и жа-

ловаться на отинотстс излишнею работою. Такон.ымн об-

рааом'.. можно бы было достигнуть намТ.рст'и. чтобъ на

крестьянина наложить определенный обязанности, но при-

водя И'l. движете целой губерти и самое состоите крест..ин'н

такоиым и on>,aao>> и н. н самом и деле поправлена бы было и

они были бы поощрены к и ни тем V трудолюбию. Дабы

HoMl'.miiKOH. >. направить к н всей возможной умеренности

при влети KjxxTi.aiicKiixH раооти. и дабы комиссия,
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nošiem muižniekiem, uzdotu tiem Riga caurskatīt zemnieku

darbus, lai tos pēc tam noteiktu saskaņa ar jaunajiem lē-

mumiem, ja agrākie darbi nepārsniedz noteikumos paredzētos.

Šos darbus pamatot pie zemnieku zemes apmērīšanas ievestās

zviedru takses, lai tad šī kārtība būtu pastāvīga un nepārkāpjams

likums.

Tomēr šos nolikumus ievest tikai tad ar bruģu tiesas pa-

līdzību, ja zemnieki sāktu sūdzēties par darba grūtumu un

pārmērību.

Tādejādi varētu sasniegt tādu stāvokli, ka uz zemnieka

taptu uzlikti noteikti pienākumi, nesaceļot Kajas veselu guberņu.
Zemnieku stāvoklis tādi taptu uzlabots un viņus uzmudinātu

uz jo lielāku centību darbā.

Lai muižniekus novirzītu pie iespējamas mērenības zem-

nieku darbus nosakot, un lai komisija, kuru sastādītu no šejie-

nes muižniekiem, uzmudinātu uz jo lielāku uzmanību, būtu se-

višķi vēlams, lai darbu noteikumi, kurus komisija izstrādātu

katrai muižai pēc kārtas pa draudzēm, taptu stādīti priekša gu-

bernatoram, kuram jāzin katras draudzes stāvoklis, lai tad

līdz ar savām domām nodotu Jūsu gaišībai nodošanai V. К. A.

visaugstākā! apstiprināšanai.

Es redzu, ka pieprasījums pārdrošs, lai ar šādu iesnie-

gumu apgrūtinātu tik lielas valsts Monarchu, bet var to pamēģi-
nāt darīt Monarcha priekšā, kurš vēlas katra sava pavalstnieka

labklājību, kurš katrā ziņā ziedos dažas stundas savas tautas labā.
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которую составить li:n> a/ilHiiniiX'i, дворянъ, побудить K'N

гимн большему mi май ii". то '"'i.i/i,» бы особливо полезно,

CCIII бы поста поп. ich рабоТЪ, который комиссия едl>/1:>«>Г1.

д. IN каждой »1.1-N.I по порядку ll>»llX(>.N>N'l>, представлено

было K'l> губернатору, который .N>,IN.'CN'I. быть еведущъ о

»'l>c'l'()in».n>naniill каждаро прихода, дабы <»n I> таковыя поста-

noi'-.nniin c/iļN'cn.i'i. CI. CIZINI»'!, »II >.iii«'»'i> Ixl. Вашему Cin'i'c.'i I>-

cinv /i.i» no.iiit'cin Его 11. В. на высочайшее утверждете.

Я вижу, 'II,» требоваше непомерно, чтобы занять таковыми

представлениями Государя столь обширной Империи no

»on.no cic предпринять Ns>c/I'i. »<Nl!l>'X(>»'l>. который >NC/I!ICTI>

благоденствия каждому своему подданному, II который,

конечно уделить нескол I.KO часов1!, /I. I 0/i:iO>.NNļCIIN!I Народа.

Я ласкаюсь n>>inTNNK> надеждою, что В. Пят. велико-

душно извините »CNN ICI, обширности настоящегодонесетя;

оно N»1.CI"I. ll>>C/I»CTNM'I. важное дело, которое i I. одной сто-

роны касается до безопасности IN>.»'I.NI.NIVNN N. а cl. другой

стороны до поправления c,>ci',»nnin столь многочисленна!!)

класса народа.

сI, совершенным-!. ni.iconoiio'l'i'cnic» I. II истинною li>»t>-

данностш пребыть честь имею с. IV М. IV В. Cini. NCClN'-

><l>i>ii I.iiiuiļ'i слуга.

Его (Мят. Графу Виктору Павловичу Кочубею.

К dokuments*).

К и язю I' о.i ii ii i.i ii v

I'^lli'l'T'l..

Октября 2 дни 1802 >'. № 1677.

Вашему Сlятельству честь пмТ.К' всепокорнейше до-

нести, что lii, Лифляндской r.vnepllill IVI, течете второй

половины MIIIIVIZIII.Uо Сентября месяца общественная I ll-

шина II cnoKoftcTßie ни 'II.M I> не нарушены, кроме открыв-

lIINIOCN >UI)iai<!lI" уезда lii. Вольмарскомъ приход* на MI.I-

захъ Кауерсгофъ" II I>l>Kcrii lICIUX.I VIH.-liiin крестьянъ īv i.

господами своимъ, дли чего губернское правлеше II про-

11/I" Нашего <'iļITC. I I>C >Ti!ļ отрядить туда воинскую ком манду

для Xļx>»<»l>U'lli:> II X I>. а о случившемся сверхъ T"I осталь-

111.1 XI. lij'ciiTiiiec TNĪLI XI, всепокорнейше подношу при семь

Вашему CinT<>.i I.( TH.V ведомость.

*) Vidzemes gubernatora ziņojuma pirmraksts Baltijas ģenerālgubernatoram.
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Es sevīm daru to prieku, cerēdams, ka Jūsu gaišība augst-

sirdīgi manīm piedos šī ziņojuma plašumu. Viņa saturs ir

tik svarīga lieta, kura no vienas puses aizskar muižnieku dro-

šību, bet no otras puses tik plašas tautas šķiras stāvokļa uz-

labošanu.

Ar pilnīgu augstcienību un īstu padevību palieku Jusu gai-

šības vispadevīgais.

Viņa gaišībai Grafam Viktoram Pavlovičam Kočubejam.

Kņazam Golicinam.

Oktobra 2. dienā, 1802. g. Raports № 1677.

Pagodinos Jūsu Gaišībai vispadevīgi ziņot, ka Vidzemes

guberņā septembra mēneša otrā pusē sabiedriskais miers un kār-

tība ne ar ko nav pārtraukti, izņemot Rīgas apriņķī Valmieras

draudze Kauguru un Koku muižās parādījušos zemnieku nepa-

klausību saviem kungiem, kādēļ guberņas valde lūdza Jūsu

Gaišību nozīmēt turp karaspēku viņu nomierināšanai, bet par

notikumiem ārpus šī, vispadevīgi pie šī Jūsu Gaišībai sarakstu

pasniedzu.
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5. dokuments.

Получено 2-10 октября 1802 года.

г го с i 51 т о .1 >. г т в у

высокопревосходительному Господину Генералу OTI. liilipnil-

lopin лифляндской iinoiioKiiiii по iimZmlri'om'ii инспектору,

/I IBj>.ISIII.TOK,>>IV. ķ->OT.UIIKTOKO>IV II курляндскому BOOIIIIOXIV

губернатору, управляющему II" гражданской части B'l, OIIXI,

губервйяхъ, BO'.TVI. o>>Д(>lloВ'l. >»oooiiioKiix I, II lIIII>IXI> кава-

леру Князю Серию Федоровичу Голицыну

lIT'I, .'lп<l>дп>lДoК.>l'o ovoosuioKNKo llpnß.ioiiin

.Нврддпдокоо губернское ll>»!>lTU'llj<' зная 11-i l. много-

кратныхъ опытовъ, что 8111.N1.11 XI, переменъ 1.1, казенныхъ

податяхъ Ю'.п.тп обнародовать OOT'I, того, чтобъ оный 40

произвели ITI> тдТ.питх'!. Ki'ooTi.niiux I, B.oTMViiioiiin и ослу-
lii.uiin; хоти употребило всю возможную осторожность при

обнародовавши всемилостивеишаго Его Императорскаго вели-

чества IlONt'.U'ļli» о I0'00OlI>>!lIlilI более стащонной подати;

II казалось, что сделанный губернскимъ ll>'NB.lt>«io»'l, 11.1

сей конецъ распоряжетя были достаточны дли 00ОДЮД0ВД51

порядка II тишины: однакожь BB волмарскомъ приходе на

мызе Кауерсгофъ принадлежащей гвардш ротмистру Графу
>IоПI'ДОП> II nu мызе Кокенгофъ подполковники Гартвиса,

Ks'OOTi.nno оказали я иное noiioo.i ушате, хоти (iii помещики

не ПОД:». III Kl' TOM) III! M!>ķl'l',lilllUl'o ПОВОД!. никакими при-

Тl.olВ'п!оМ 1,. II хотя самые крестьяне находится въ зажи-

топпом I, состоянии Они не удовольствовались темъ, что

II» дарованы lITI, высочайшей щедрости OT3II.iON»3N подати;

думают'!,. что они теперь не обязаны более, OTHPgB.INTI. на no-

M'ļ.inilKOßв положенныхъзаконами работ], и пропзко крестьян-

-OK3IO тягла, также и давать X.I'I'.O'I, въ аапасныП магааинъ.

Не взирая на многократный увещашя они не только не

склонились XI, повиновение, но совокупившие!» XI, крестья-

нами мызы Кемпена ITI, толпы, обнаружили таковое свое

мнише, и однако двооовзко человека прибили, T3KI, что по-

мещики 01. своею «I'ciVin.iioio выходить ива, дома, опасается

BB OTBpginenie. дабы таковое неповиновеше KpeoTi.BNß не

раапространилосьдалее и не навлекло печальныхъ 0/1 >.Д( TB.iii.

также дабы пресечь оное B'l, самомъ начале для сохранены

общественной тишины и ONOKOtiOTBiLi ; лифляндское губернское
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Saņemta 2. oktobrī 1802. g.

Viņa Gaišībai.

Augstladdzinitākajam inļanterijas ģenerāļa kungam, Vidzemes

inspekcijas infanterijas inspektoram, Vidzemes, Igaunijas un

Kurzemes gubernatoram, civildalas pārvaldītājam tajās guberņās,
visu ordeņu, Krievijas un citu, kavalierim, Kņazam Sergijam
Fedorovičam Golicinam

iz Vidzemes guberņas valdes.

Vidzemes guberņas valde, zinādama no daudzkārtējiem pie-

dzīvojumiem, ka nekādas pārmaiņas kroņa nodevās nevar paslu-

dināt, lai tās neizsauktu šejienes zemniekos nemieru un nepa-

klausību, lai gan izlietoja visu iespējamo uzmanību pasludināt

visžēlīgo Viņa Ķeizariskās Augstības pavēli par furašu klaušu

atcelšanu, un, liekas, no Guberņas Valdes šajā lietā dotie rīko-

jumi bij pietiekoši miera un kārtības uzturēšanai, tomēr Valmie-

ras draudze Kaugurmuižā, kura pieder gvardijas rotmistrim

grafam Mengdenam, un apakšpalkavnieka Gartvisa Kokmuižā»

zemnieki izrādīja atklātu nepaklausību, kaut gan šie muižnieki

nebij devuši ne mazākā iemesla ne ar kādām pārestībām, un pasi

zemnieki turīgi.

Viņi neapmierinājās ar to, ka ar visaugstāko devību tiem

atlaistas furašu klaušas, bet domā, ka nav vairs viņu pienākums,

izpildīt muižnieku labā likumos noteiktos darbus un citas zem- '
nieku Klausas un tāpat nedot vairs labību pagasta magazīnās.

Nelūkojoties uz daudzkārtējām pārrunāšanām, viņi ne tik

ka netiecas uz paklausību, bet savienojušies ar Cempenes mui-

žas zemniekiem baros, tādus savus ieskatus atklāja un vienu

muižas apkalpotāju sasitusi, tā ka muižnieks ar savu ģimeni iz

mājas iziet bīstas.

Lai novērstu šādas zemnieku nepaklausības tālāku izplati-

šanos un neizsauktu bēdīgas sekas, un arī lai viņas pārtrauktu

pašā sākumā, sabiedriskā miera un kārtības uzturēšanai Vidze-

mes guberņas valde pavēlēja Rīgas landgerichtam, nekavējoši

doties uz Kauguru un Koku muižām un sākt izmeklēšanu par

šādu dumpi, vainīgos pēc likuma sodot.
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правлеше дало повелеше рижскому ландгерихту, отправиться

немедленно на мызы Kayepe и Кокенгофъ, и проив

водить C.T>VI,CTMe о таковомь мятеж*, виновныхъ накааат!

по законами. Но какъ ITI, TZKOIW» I, положенш уважеже

XI, суду не .VIO>KeT'I, быть сохранено oeu'l) воинской помощи

то лифляндокое губернское правление просить ваше (Житель

ство, лапы благоволили, приказать CT, рижскими Ландге

рихтом I, отрядить роту СO.IДЗТI,. предписав'], оной, ITI. случа'

нужды требовать No,TKpT,N.aeniu OТТ, CTONIH.3IO ITH Вольмар г

Господина Генералъ-маюра Уланова, который бы оно

и C T.T,. 13. l 1.. X. ruxiepi..

Гига, Октября 1-го дни 1802-го года.
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Bet tā kā šādos gadījumos cieņa pret tiesu nevar tapt uz-

turēta bez karaspēka palīdzības, Vidzemes Guberņas Valde lūdz

Jūsu Gaišību, lai Jums labpatiktu pavēlēt nozīmēt Rīgas lancl-

richteram līdzi rotu zaldātu, dodot tai priekšrakstu vajadzības

gadījumā pieprasīt pastiprinājumu no Valmierā stāvošā ģenerāl-

majora Ulanova kunga, kurš arī tad to neatteiktos izpildīt.

H. Richters.

Rīga, Oktobra 1-ma diena 1802. gada.
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Dokuments 6*).

Октября 3 дня 1802 г.

Государю

при обизродоизи!и ИС6МИЛO( THiTkniii3io вашего 11. В.

повелълия о несобиранш болгье iri, .'lи<l>лиидско>l губернш

стацюнной подати, хоти и употреблена всевозможная осто-

рожность, дабы оградить HONMyinenje ИOСЛУПI3ИI6 СДI',IИИИХI>

крестьян!,, которые, КЗК'И известно ПТl> МИOIТIХI> OПЫТOIТI.

никакого обизродоизи!» о казенных!, ползтиX'l> не прини-

мают'], nenn HOTMyinenin. но при сем ь том и крестьяне иолмзр-

скзко прихода >lI>ITI. I>3y!-»pei'o<j>'i. и Кокенгофъ, npHN3.T.ie-

na.inie, первая конной 1-изрд>и ротмистру графу Менгдену,
3 вторая! подполковнику Гзртиису. оказали явное непослу-

ni3n!e, хоти помещики не подали им къ тому npnTl.cnenjeM >.

ни >ig.i I>liiiiZix) повода, да и сами крестьяне ne< i>xia тзжятояяыб.

<'in возмутители, не довольны будучи всемилости-

ICI.IiINNXI I> даровашемъ сташ'онноп подати, мнятъ, что они

уже не обязаны бо.гье давать no.>i'l,innK3>ii> законах!и поло-

женный повинности и производить на nnx I, работы. Ни

KZKin увтдцевашя ne довольно было сильно убедить NX'K

XI, повиновении, но N3NPOTNITK того, столпившись CX крестья-

нами МЫЗЫ К'емпена явно отказались отк ncnKgno послушашя

и одного дворового ne.TOIT>>K3 черезвычаПно прибили отъ

чего помещики опасаются даже выходить NT I, домовъ своих ь.

Для прекращешя сего и изтреблешя зла TTI, самомъ

рожденш его. предписано Губернском'], правлешемъ Гикскому

Ландгерихту отправиться въ иышбписзииыи мызы и, ислТ>-

лои.зии сей мятеягь, виновных], накатать по всей строгости

изкоиоии, а чтобы cie изслl>лoизи!б можно произведено было

lii> отрядили я туда Тзирипбскзко Гренадерскаго

полку Maiopa Капустина со вверенною ему ротою, дзии ему

подложенное у сего ии коп!» наставление. Всеподаннъйше

донеся о семь N3ineMy 11. В., издТ.юс, что nee неустройство

по себя при .. . честся и опять водворится добры порядок'],,

общественная тишина и cnoKoticTnie.

*) Baltijas ģenerālgubernatora pirmraksts.
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Oktobra 3-sa diena 1802. gada.

Ķeizaram-

Vidzemes guberņā pie visžēlīgās Jūsu Ķ. A. pavēles pub-
licēšanas par furažu klausu atcelšanu, kaut arī izlietota visa

iespējamā uzmanība, lai izsargātos no šejienes zemnieku nemie-

riem un nepaklausības, kuri, ka jau zināms no daudziem pie-

dzīvojumiem, nekādu paziņojumu par kroņa nodevām neuzņem

bez nemieriem, tomēr Valmieras draudzes Kauguru un Koku

muižas, no kurām pirmā pieder jātnieku gvardijas rotmistram

grafam Mengdenam, bet otrā apakspalkavniekam Gartvisam,

zemnieki izradīja atklātu nepaklausību, kaut arī muižnieki ne ar

kādam pārestībām nav devusi priekš ta iemesla, bet pasi zem-

nieki turklāt loti pārtikusi.

Šie nemieru cēlēji neapmierinādamies ar visžēlīgi dāvātām

iuražu Klausas, iedomājas, ka tie nav vairs spiesti pildīt muiž-

niekiem likumos noteiktās Klausas un to darbus darīt.

Nekādas pārrunas nav spējušas tos atgriest pie paklausības,

bet gluži otrādi, sadevušies pūlī ar Cempenes muižas zemniekiem,

atklāti atsakās paklausīt un vienu muižas apkalpotāju sadauzi-

juši, kādēļ muižnieki bīstas pat no savām mājām iziet.

Lai to izbeigtu un ļaunumu iznīdētu pašā dzimšanā, guber-

ņas valde pavēlējusi Rīgas landgerichtam doties uz augšā minētām

muižām, dumpja lietu izmeklēt un vainīgos sodīt pēc visas

likuma kārdzības, bet lai šī izmeklēšana varētu noritēt sekmīgi,

es turpu nosūtīju Taurijas grenadieru pulka majoru Kapustinu

ar viņam uzticēto rotu, dodams tam šeit klāt norakstā pasniedzamo

pamācību.

Vispadevīgi par so ziņodams Jūsu Ķ. A., ceru, ka visas

nebūšanas pašas no sevis izbeigsies, un atkal iestāsies sabie-

driskais miers un kārtība.
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7. dokuments.*)

Октября 3 дня 1802 к.

'I'авринескаво Гренадерскаво полку Господину

>laiopy Капустину.

Но помощи ри!скому .Наидверихту, отправляющемуся

на мызы Кауерсвофи и Кокенвофи для изсл'l>донаиlя не-

повиновения крестияии к>, ихъ помl>lникам'и, командируется

ваше высокоблагородье со вверенною вами ротою, почему

и изнолите выступит!. С'И ОНО!" Сl> Нoлунеиlеми сего по

приложенному маршруту, поступая по нижеследующему

наста плен iк»:

1-ое но время марша распускайте слухи, нто вы ко-

мандированы на!»кзекуд!lн ки помещиками не выставляющим'!,

по недоимками прон!антт> и фуражт,.
2-ое по нсемн законными и оснонателиным'l, требова-

н!ямн . Iандверихта подавайте оному но усмирен!е возмуща-

ющихся скорую и действительную помощи, стреляя даже

пулями на упорствующих и. буди оные вооружаться и добро-

вольно къ нониноненll<> склонены быть не мосут!,.

З-t'c старатисякак и возможно захватить начинщиков']' нов-

му!пен!я и отдать для публинна!о наказан!я . Iандверихту,

въ пронеми поступайте таки, чтобы все cie неустройство

окончено было каки найскорт,е и каки можно без'и крово-

пролитая, нто все к и известной мне прозорливости вашей

поручай», уверен i, будини напереди о хорошем,, успехе вам и

порученииго. Но прибытГи вашеми к>, место, пришлите мне

подробное донесение о всl',хи происшеств!ях i> нрез>, »ста'l>ет и

или нарочным'!'.

Рекомендовать вам,, военную дисциплину было бы из-

лишними, ибо знав и васъ, совершенно уверени о неправ-

ности ваше!! команды, на которую ни ма/кийшихи жалобъ

не ожидаю.

*) Baltijas ģenerālgubernatora pavēles pirmraksts.
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Oktobra 3-ša diena 1802. gada.

l'aurija« grenadieru pulka majoram

Kapustina kungam.

Palīgā Rīgas landgerichtam, kurš dodas uz Kauguru un

Koku muižām, lai izmeklētu zemnieku nepaklausības lietu sa-

viem muižniekiem, top komandēts Jūsu Augstlabdzimtība ar Jums

uzticēto rotu, kādēļ arī esat tik labi doties ceļā pēc klātpieliktā
maršruta, tiklīdz šo saņemat, rīkojoties pēc sekoša priekšraksta:

1 — marša laikā izplātat baumas, ka Jūs tiekat komandēti

eksekūcijā uz tām muižām, kuras nav nodevušas provianta un

furažu parādus.

2 — visos landgerichta likumīgos un pamatotos pieprasī-

jumos nemiernieku nomierināšanā, dot viņam ātru un darbīgu

palīdzību, šaujot pat ar lodēm stūrgalvīgos, ja viņi būtu apbru-

ņoti un labprātīgi nepadodas paklausīt.

3 — censties pec iespējas sagrābt nemieru barvežus un

nodot tos publiskai sodīšanai landgerichtam.

Vispār rīkoties tā, lai šīs nekārtības izbeigtu pēc iespējas

ātri un cik vien var bez asins izliešanas, ko uzticu man zināmai

jūsu tālredzībai, jau iepriekš pārliecināts būdams par jums uzti-

cēta labām sekmēm.

Nonākot gala, atsūtāt man sīku ziņojumu par visiem no-

tikumiem caur estafetu jeb kurjeru.

Nav man vajadzīgs jums atgādināt kara disciplīnu, būtu

lieki, jo pazīdmas jūs, pilnīgi esmu pārliecināts par jūsu koman-

das kārtību, par kuru ne mazāko sūdzību neceru sagaidīt.
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8. dokuments.*)

Секретно.

I'снерал!> от и I !и<)>антср]И .Iифл., »стляндска!о и Курлянд-
скако носниако Губернатора и кавалера

>ртиллср!и Господину Гснсрали >laiopy Уланову.

По случаю нозмущенш крестьян'!, иолнмарскаио ут,зда

в-], мызахи Iхиуерсио<l>l. и !»окенкоф'и отправлени туда риг-

cxoti .Тандкерихтъ. а къ нему ни помощь и рота Таврипе-
екаю I'ренадерскаио полку. ПаиТ>щая нате превосходитель-

ство о семи, прошу буди нужда потребуете по унеДомлен!и

.Тандкерихт.т, отрядить туда подкреплена оти батальона нами

ивереннаио. также и лекаря. «октября 4 дня.

9. dokuments.*-)

Октябри 7-10. Секретно.

Генералами Тюпкоиу и Хотупцои.у.

Крестьяне- нТ>которыхи мызт> ит» .Ти«>>ляндско>l !'уберн!и

по ложному истолкоиан!ю манифеста, уничтожающего cTaiuon-

ную иоиинности. отказыиаюти ИИ послуlпан!и помещиками

своими и некоторыми образом'l. возмущаются. Ежели бы

но (.ему оти ордиунlТ'и-керихтои'и требована были воинская

помощь, то нашему превосходительству не отказывать Иl,

оной и тотпаси отряааlТl> ни ycMHpenie возмущающихся, но

не мент,е цълой роты, ниl.ряя оную исправному штабт,-

офицеру си хорошим!, офицерами, и дани ему опять при-

стопное но сему предмету наставление.

10. dokuments.*)

Господину Генералу оти 11и<1>аитер>и князю Голицыну.

Таирипескаио кренадерекаио

полка командировании гоеротою

Maiopa Капустина.

РАПОРТЪ.

По силе новслсн!я данною мне ļiaiHHM'H (']ЯТСЛИСТВОМ'И

OTI, 3-го числа сего октября СИ нсрснною мне ротою я

ни мыву Каур'ививофи сего числа пополуночи HI, N-TI. ча-

сов'], припыли благополучно, еде и нашел и наднорс со-

*) Baltijas ģeneralgub. rnatora pavēles pirmraksts.
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Slepeni.

Infanterijas ģenerāļa, Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes

kara Gubernatora un Kavaliera

Artilērijas Ģenerālmajora Ivanova kungam.

Valmieras apriņķa Kauguru un Koku muižu zemnieku ne-

mieru dēļ turp nosūtīts Rīgas landgerichs, bet viņam palīgā ari

Taurijas grenadieru pulka rota.

Šo darīdams zināmu Jūsu Ekselencei, lūdzu, ja vajadzība

spiestu, nozīmēt turp pastiprinājumu iz jums uzticēta bataljona,
ka arī ārstu.

Oktobra 4-ta diena g.

Slepeni.

Oktobrī 7-tā.

Ģenerāļiem Tjučkovam un Hotuncovam.

Vidzemes guberņas dažu muižu zemnieki, pārprazdami

manifestu, kurš atceļ furažu klausās, atsakās paklausīt saviem

muižniekiem un it ka dumpojas.
Ja tāpēc ordnungsgerichti pieprasītu karaspēka palīdzību,

tad Jūsu Ekselencei tādu dot un tulīn nozīmēt nemiernieku ap-

spiešanai, bet ne mazāk, ka vienu rotu, uzticot to kārtīgam
štaboficierim ar labiem oficieriem un dodot šam gadījumam pie-

mērotus rīkojumus.

Infanterijas ģenerālim Kņazam Goliciņa kungam.

Taurijas Grenadieru pulka, ar rotu komandēta majora Kapustina

Raports.

Izpildot Jūsu Gaišības šā 3-ā oktobra man doto pavēli, es

ar manīm uzticēto rotu šodiem pulksten 11-os pēc pusnakts

Kauguru muižā laimīgi ierados, kur ari atradu pagalmā sapul-

cējušos mužikus, kurus bez kaut kādas pretošanās aplencis, de-
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бравшихся мужнконн которых!. ue:;i, нсякано сопротивления

окружа явился я кн находящемуся здесь Ригскому .'lзнта>-

нернхту. понелешемъ коего некоторые и накатаны палками

а начальники ноамуи!.енlя содержутся подкарауломъ для

дал!.нейшзно нанследонан!я. но оконпанш косно непрнмину

Вашему (а'ятелнстиу покорнейше донести.

8- но октября 1802 кода. И >lajop'i, Капустинъ.

Мыза Каунр:тт,тофь.

11. dokuments.*)

Секретно.

Коменданту )-)мме.

По случаю ноамущешя крестьян,. >ть I;ольмарскомl,

уl.адl'. ни мыаахь Кауерско«l>ь и Кокенгофъ извольте Нате

превосходительство съ получен!емь сено отправить но при-

лакаему у сено маршруту для усмирения ихь при сотника

80 каааконь коимь и прикажите тамъ явиться Танрическом'ь

!"ренадерскомь полку у Maiopa Капустина.

12. dokuments.*)

Секретно.

Maiopy Капустину.

При семь отправляв» к'ь вам'ь при сотника 80 дон-

скихь кавако>ть которыхь употребляйте въ порученный в.ам'ь

:-'каеку!пи. немирны, же тот,, nāci, Возвратите вриву.

Октября 10-ко.

13. dokuments.*)

Секретно.

Октября 10-го.

Огь генерала от>> ин<l>антер!и и пр.

Конной артиллер>'и полковнику Ст.итдкому.

По случаю лоашано истолкования всемилостивейтаво

манифеста уничтожающаво CTanionnyin повинность возму-

щаются крестьяневт,н^',которыхьмывахь.'lифляндекой ту6ерн!и

а особливо волмарскаво кирхтпиля вн мыаахь К'ауерсво«l»ь

и Кокенвофь куда отправлена, ривской .'lандверихгь и īvi.

подкреплен!е оному рота Танринсскако Кренадерскаво полку.

II нтl.lдая о семи нате высокоблагородие предлагаю вь случат.

*) Baltijas ģenerālgubernatora paveļu pirmraksti.
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vos pie šeit atrodoša Rīgas landgerichtera, uz kura pavēli daži

sodīti kokiem, bet nemieru vadoņi ielikti zem apsardzības tā-

lākai izmeklēšanai, pēc kuras izbeigšanas nekavēšos Jūsu Gai-

šībai padevīgi ziņot.

Majors К ap v s t i n s.

D-s 8-ta Oktobrī 1802. g.

Kaugurmuiža.

Slepeni.

Komendantam Emme.

Valmieras apriņķa Kauguru un Koku muižu zemnieku ne-

mieru dēļ, esiet tik labi, Jūsu Ekselence, so saņemot, pēc šeit

klāt pieliktā maršruta, viņu nomierināšanai nosūtīt līdz ar sotņiku

80 kazaku, kuriem pavēlēt turp ierasties Taurijas grenadieru pulka

majora Kapustina rīcībā.

Slepeni.

Majoram Xapustinam.

Līdz ar šo nosūtu Jums sotņiku ar 80 Donas kazakiem,

kurus izlietojat Jums uzticētā ekspedicijā.

Pec nomierināšanas, tūliņ sūtat uz Rīgu atpakaļ

Oktobra 10. dienā.

Oktobrī 10. Slepeni.

No infanterijas ģenerāļa v. t. t.

ļiavalerijas artilērijas palkavniekam

Btavrislļjj kungam.

Visaugstākā manifesta, kurš atceļ furažu klaušas, nepareizas

saprašanas dēļ, dumpojas zemnieki dažās muižās Vidzemes gu-

berņā, bet it īpaši Valmieras draudzes Kauguru un Koku mui-

žas, kurp nosūtīts Rīgas landgerichts un, ka pastiprinājums vi-

ņam, Taurijas grenadieru pulka zaldātu rota.
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отиошсшя кь вамь . Iандвсрихта отправиться сь ротон» вамь

вверенною и сь несколькими орудиями въ вышеписанные

мызы и привянь вь командовашс роту 'I'авринсскаго Грена-

дсрскаго полку поступить по наставлсшн» оть меня коман-

диру той роты >Iа!ору Капустину данному.

14. dokuments.*)

Секретно.

Октября 10-го.

Ori, Генерала отъ Пнфантерш и пр

I'ивскаво дравуискаво полку полковому командиру Госпо-

дину Гснсрал'l, >laiopy и кавалеру Пушкину.

Вт, некоторых?, мыаах'н .'lи<l»ляндскп!'l вубсрн!и в осо-

бливо ВТ, мывахь Аусрсвоф'ь и Кокенгофъ возмущаются

крестьяне по случал» ложнзво истолкования манифеста уни-

чтожающего стап.!оннун» повинность. Для усмиренш их

командированы туда рота Тавринескаво греиадерска!o полку

и 80 ДОНСКИХ'!, каваков/н, а также предписано отъ меня

Господам'!, Артиллерш Геиераль >Iа!ору Уланову и конной

артиллер!и Полковнику Отавидому по требован!»» ривскаво

Дандверихта туда отправлсниав>> послать подкреплен!и. На-

венчая Ваше Превосходительства» о семь предлагай» будь бы

нужда потребована отправить туда вь помощь но отношен!ю

къ вамl. /Iаидвсрихта и несколько!->екадрон«)вь «»ть ривскаво

дравуискаво полку.

15. dokuments.

Его (жительству высокопревосходительному Господину Гене-

ралт, OTT, Пнфантер!п II рпгскому военному Губер-

натору князю Голицыну.
l>i i. Гепера.ы, Maiopa риг-

скаго комендант;! и Кава-

.'IBM Эмме.

РАПОРТЪ

Вт, слl,дстнlе noHTOHHCliiiiaiT) вашего Сиятельства по-

в,>.тенlя сего числа мною полунвпнавп предьпнса.гь л войска

данвкаво Платова полка сотнику Данскому нтобь онъ сно-

лучентя онаго тоть нас ь в.вяв/ь с ь собой» восе»десять чело-

*) Baltijas ģenerālgubernatora pavēles pirmraksts.
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Ziņodams par to Jūsu Augstlabdzimtībai, lieku priekšā, ga-

dījumā, ja pie Jums griestos landgerichts, doties līdz ar Jums

uzticētu rotu un dažiem lielgabaliem uz augšā minētām muižām,

pārņemot zem savas komandas arī Taurijas grenadieru puika rotu

un rīkoties pēc dotiem no manis minētas rotas komandierim

majoram Kapustinam rīkojumiem.

Oktobrī, 10. Slepeni.
No infanterijas ģenerāļa v. t. t.

Rīgas dragūnu pulka pulka komandierim, ģene-

ral-majora un kavaliera Puškina kungam.

Dažās Vidzemes guberņas muižās, it sevišķi Valmieras

draudzes Kauguru un Koku muižās, dumpojas zemnieki,

nepareizi saprotot manifestu, ar kuru atceltas furažu Klausas.

Viņu nomierināšanai komandēta turp Taurijas grenadieru

pulka rota un 80 Donas kazaku un no manis priekšā rakstīts

artilērijas ģeneral-majora Ulanova kungam un kavalerijas artilē-

rijas palkavniekam Ztavinskija kungam uz Rīgas landgerichta

pieprasījuma, kurš turpu nosūtīts, dot pastiprinājuma spēkus.

Ziņodams par to Jūsu Ekselencei, lieku priekšā, ja rastos

vajadzība, nosūtīt palīgā turp uz Rīgas landgerichta pieprasi-

juma, arī dažus Rīgas dragūna pulka eskadronus.

Viņa Gaišībai, Aaugstai Ekslencei,

Infanterijas ģenerālim un Rīgas kara

gubernatoram Kņazam Golicinam

no ģeneral-majora, Rīgas komendanta un kavaliera Emmes.

Raports.

Jūsu Gaišības cienījamās pavēles dēļ, šodien no manis sa-

ņemtās, es devu priekšrakstu Donas karaspēka platova pulka

sotņikam Donskojam, lai viņš pēdējo saņemot, tūliņ ar 80 kaza-

kiem pēc iedotā maršruta, dotos uz Valmieras draudzes Kau-
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H'I.KI. К!>а:>конl. и но данному ему маршруту сл,'Доналн

НoЛ>lа>»Сl.И> о I.IIjNIIIIļI.NI ITI. мызы IvUV<'>X.-r()sj)'l, II Iö>K«HII'0«I> I.

li но прибыли туда явится у находи Hi,ai'oCH тамн Таври-
н<>скасо Крснадсрскасо ноль-, Maiopa Капустина исполнять

ncio то что ому приказано отъ него оудстъ, о нсмт, вате»)

CiHTC.TI.CTHV <H.>II, почтеннейше донести честь имею.

I'ciios'a.ri, Маюръ Эмме.

№ 356.

Октября 10-го дна 1802 сода.

16. Dokuments.

Получено 12-го октября.

Господину Генералу от,, ll«is>aiiTcj>jH князю Голицыну.

Таврическаго Гренадерскаго

полка командированная) ci>

нотою Maiopa Капустина.

РАПОРТЪ

lloc.il'> носланнасо OT'I. меня XI, вашему Сиятельства

nix >HHii>.ļi'o рапорта на друго день въ пять насонн утра

собралась то.,,,.'! возмутителей нан нссх н OKj»«>cTH,.ix i. селенги

i;6t'H'iHc.HHiHo>ci. MHoaa'ciTTl. и о,д»у>ка тотъ до»,, iii. ко-

TOPO.V, H содержались под-. карауломъ нхн товарищи тре-

бовали свободы oiiHi.vH на что я Hj>iiKaaa.ii> >>отТ> нн виду

iixi, нарядить ружья боевыми патронами а между темь

старался всячески вообще роты моей с>> господами офи-

церами нхн уговаривать но какъ первое нхн нсуст>>анило.

та!.!. последи и помогло убедить в ответствовали нто он»'

иашихъ ружей небоятся а согласны нес умереть нежели

отступит!. OТl> сносно Н>>СДН>ННТIН. Между таковыми пере-

говорами H>',,Hic.ii> целой день и следующая ночь. I'отажт,

должна все cic время стоит,, нодн >»уал,с>ll,. нсотонностн.

вообще с. ПрибыВШИМИ на ПОМОЩЬ мне после полудни но

2-.» i, часу поблизости здесь квартирующими артилерlИ двумя

ротами под ~ командою Maiopa ( 'н ine >>>Iунда. Сего жъ числи

поутру H'H 6-тн насонн иолу НИЛ и мы НИOМOIДН часть кон-

ной apTH.iepin при H<>TI.II'CX I. O>>УД>НХI. кон 11>'п»кнун'н CI.

фланговъ нашей команды гд !'. . IniiTi с>'пхт >> нина.тн их ~

снова увещевать, требуя нх >> на 'in. i>>>> икон к. Но на с бсат.

*) Baltijas ģenerālgubernatora pavēles pirmraksts.
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guru un Koku muižām, un nonācis turp, nodotos tur esoša

Taurijas grenadieru pulka majora Kapustina rīcībā, izpildot visu,

ko tas tam pavēlētu, par to man ir tas gods Jūsu Gaišībai vis-

padevīgi ziņot.

Ģeneral-majors Emme.

№ 356.

Oktobra 10. dienā 1802. g.

Saņemts 12. oktobrī.

Inianterijas Ģenerālim Kņazam Golicina kgm.

Taurijas Grenadieru pulka, komandēta ar rotu, majora

Kapustina

Raports.

Pēc nosūtīta no manis Jūsu Gaišībai rakstiskā raporta,

otrā dienā pulksten 5 no rīta sapulcējās neizskaitāms pūlis ne-

miernieku no visām apkārtējām mājām, aplenca to māju, kurā

zem apsardzes tapa turēti viņu biedri, pieprasot viņus atlaist

brīvā.

Es pavēlēju rotai, viņiem redzot, pielādēt šautenes kaujas

patronām, pa tam pūlējos visādi, arī manas rotas oficieru kungi,

viņus pierunāt, tā ka pirmais viņus neiebaidija, tā pēdējais ne-

veda pie prāta.

Atbildēja, ka viņi musu ;šauteņu nebaidoties un ar mieru

visi nomirt, nekā atkāpties no sava pasākuma.

Tādās sarunās pagāja visa diena un nākošā nakts. Rotai

bij jāstāv visu to laiku zem šautenēm kaujas gatavībā līdz ar

pēc pusdienas p. 2. man palīgā piesteigušamies, šeit netālu no-

metinātām divām artileristu rotām zem majora Sigismunda
komandas.

Šodien no rīta pīkst. 6 dabūjam mes palīga daļu kavaleri-

jas artilērijas ar 4 lielgabaliem, kuri pievienojas mums no flangiem.

Landgerichts sāka atkal viņus pārrunāt, pieprasot viņu bar-

vežus, bet pavisam bez mazāka panākuma, kas spieda mūs iz-

šaut uz viņiem ar 6 šautenēm, no kā divi ievainoti kājās.



76

малепшато успеха, что принудило «зет, выстрелить нон их л

ивт, 6-ти ружей отъ чего двое ранены вноиу. !>оидажи ми

ихт, начальников'!, старались перехватить тогда онт> ев

иротиилииси начали колиеми битв техт, солдати п одном)

артилеристу проломили голову. Туги yili>i«'i> i> по них,

выстрел i. пви двухи путекл. отт, которато поло мертвых'l

четыре ранено всех?, еемннаднати. Еще мы находилиш

вопасности отт, начното нападении или пожара ибо сожжен т

сете числа внолдеии неподалеку ити мывн! скотной дворт

но 6евl, далвнейшато вреда, о чемъ вашему С!»телнств.
покорнейше доношу. Маюръ Капустинъ.

Ю-то октября 1802 i.

Iv'ay^pal'OljTH.

17. dokumenst.

Получено 12-го октября. Секретно.

Его (лятольгтву ! высокопревосходительному Господину

Генералу оти llHchaiTTcpjll, 'Iп<;).тиндсному, !)стдиндскому

и Iхур.ТslНдскому военному Губернатору, управляющему II

но гражданской части ни сихи ryocpiiiaxi,. .Iнфд индской

Пнспскиш но Инфантерии Инспектор)' и siaanoixi, ордснона,

Кавалеру Князю Copriio Федоровичу Голицыну

Aj>TH. i. icpj ii коннаго бата.тнша но. i ногат на

ii кавалера Стаипскаго.

I' А II О I' Т 1..

/Ннр.анндснон . Гандгорихтн. находящаяся о.тиан город.»

Нолмара на низ* Kayrcproch?,, уведомляя меня 9-го «иола

coro мТ.саиа обт, опасности воамущешя мужиконт,, Tj>os)ooa.Ta,

от меня ITH ИOДК>)OИ.ТСНIС роты Танринискаго Гренадер-

cļcaco полка п 3-го артшт.тсрlйскаго sата.т!она, присылки

нотырохи орудии си боевыми зарядами. 11«>.аунннн помя-

нутое унт,дом.аон!о. а тотчас* требуем четыре орудш ci.

каиитаномн Оо.тоухонымь, двумя афинорамн и сн Надле-

жащим* ннс.юмн людей и лошадей отправил и ; предписан н

Капитану Оо.юухоиу. прибывши на мыту I>ayroprochi>. но-

ступать но данными начальнику роты таиричсскаго полка

нродппсаиш.м'и. Нитожо. он с.'lТ>дсыт> noHtvionia нашего
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Kad mes viņu vadoņus centāmies saķert, tie pretodamies
sāka sist tos zaldātus mietiem un vienam artileristam ielauza galvu.

Tad tapa uz viņiem izšauts no diviem lielgabaliem, no ka

4 krita beigti, ievainoti pavisam 17.

Vēl mēs atrodamies briesmās no nakts uzbrukuma jeb

ugunsgrēka, jo nodedzināts šodien pusdienā netāl no muižas

atrodošais laidars, bet bez tālākiem postījumiem.

Par ko Jusu gaišībai padevīgi ziņoju.

Majors Kapustins.

10 oktobrī 1802. g.

KaugurmuižZ.

Slepeni.

Saņemts 12. oktobrī.

Viņa Gaišībai.

Augstai Ekslencei, inļanterijas ģenerālim, Vidzemes, Igauni-

jas un Kurzemes kara gubernatoram, civil dalās pārvaldītājam

šajās guberņās, Vidzemes infanterijas inspekcijas inspektoram

un dažādu ordeņu kavalieram Kņazam Sergejam Feodorovičam

Golicinam.

Kavalerijas artilērijas bataljona palkavnieka un kavaliera

stzviskija

Raports.

Vidzemes landgerichts, kurš atrodas netālu no Valmieras

pilsētas Kaugurmuižā, šā mēneša 9. dienā man paziņoja par

briesmām, kas stāv sakara ar muziķu sacelšanos, pieprasīdams

no manis palīgā Taurijas grenadieru pulka rotai trešo artilērijas

bataljonu līdz ar četriem lielgabaliem ar kaujas lādiņiem.

Saņēmis pieminēto paziņojamu, es tūliņ pieprasītos lielga-

balus ar kapitanu Obleuhovu, diviem oficieriem un vajadzīgo

skaitu ļaužu un zirgu nosūtīju, pavēlēdams kapitanam Obleucho-

vam, nonākot Kaugurmuiža. rīkoties pēc Taurijas grenadieru

pulka priekšnieka pavēlēm.

Tagad, saņēmis Jusu gaišības pavēli, kuru šodien dabūju,,

sūtu visā steidzībā vēl divus lielgabalus un pats turpu dodos.
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С!лТВЛНСТIТ!>. мною него числа m. семь HOCOOI, утра ио-

лучоннато, отправляю 00 всего 110011-KIIIIiOOTiw опте л OO ору-
ДIЛ и оамт, тудаолъ-дую. Поспешая о семь вашему Сштоло-

ству донесть, честь ilM'kio представить от, коти OTooiiiooje

ко мне ригскаго лаялоорнхта. I Полковник!) Ставпек iii.

№ 1-й. Октября 11 дня 1802 г. Венденъ.

18. Dok.

An

den Chef der in Wenden stehenden reitenden Artillerie

Compagnie Obristen und Ritter von Stawitzkoy
aus

dem Kaiserlichen rigaschen Landgericht.

Requisition.

Dies Kaiserliche rigasche Landgericht ist in diese Gegend

gesand worden die hier ausgebrochenen Bauer-Insevirection her-

zustellen, hat zu dem Ende eine Grenadier-Compagnie aus Riga

miterhalten und das in Colmar stehende Militaire ist auch ange-

wiesen worden erforderlichen Falls Succurs zu geben. Die Lage
der Sache hat sich aber seit heute früh sehr verändert, es hat sich
ein solcher mit Knitteln bewafneter Bauren versammelt, und das

mit arretirten Bauern verseheneu Debaude belagert, daß wenn es

zu Thätlichkeiten kommen sollte, was hier unausbleiblich zu sein

scheint, das Militaire bet) der immer noch zuströmenden Menge

bewafneter Bauern, leicht übermannt werden könne, zumal da das

wolmarsche Militaire blos mit Säbeln bewafnet ist, bis Morgen

aber die Anzahl der zuströmenden Bauern, sich unendlich ver-

größern könnte, und dann die Grenadier-Compagnie zu schwach

wäre, mit ihrem Gewehr die Menge abzuhalten.

Bey dieser dringenden Gefahr sieth sich dies Kaiserliche

rigas.che Landgericht veranlaßt, Ew. Hochwohlgebohren zu requiriren,

für die Gefahr dieser Kayserlichen Behörde, sofort und freilich es

nur immer sein kann, von Ihrem Militaire 4 Canonen mit der

dazu gehörigen Mannschaft u. scharfen Ladung, als Succurs hier-

her nach Kaugershoff abzufertigen.
Von diesen getrofenen Maasregeln hat dies Kaiserliche

Landgericht auch soeben Ew. Erlauchten Kayserlichen lieft. Gou-
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Steigdamies par to Jusu gaišībai ziņot, man ir tas gods

priekšā stādīt norakstu man sūtīta Rīgas landgerichtā raksta.

Palkavnieks Staviskijs.

№ 1.

Oktobra 11. dienā 1802. g.

Cēsīs.

Cēsīs stāvošas jātnieku artilērijas rotas priekšniekam,

pulkvedim un bruņiniekam fon Stavickij,

no Rīgas ķeizariskas zemestiesas.

Pieprasījums.

Ķeizariskā Rīgas Zemes tiesa ir šai apvidu tikusi atsūtīta

apspiest šeit izcēlušos zemnieku nemierus, dabūnot šim nolūkam

vienu grenadieru rotu no Rīgas līdz, un ari Valmierā stāvošais

karaspēks ir ticis piedalīts, lai vajadzības gadījumā dotu pret-

spiedienu. Bet lietas stāvoklis no šīs dienas agri ir loti pārgro-

zījies, ar rungām apbruņotie zemnieki ir salasījusies un aplen-

kuši ēku, kur atrodas arestētie zemnieki, tā ka vēl vienmēr

aktīvi ļaudis varētu nākt klāt, kas šeit, liekas, būt neizbēgami,

karaspēks no vienmēr vēl piepliīstosiem apbruņotu zemnieku

bariem varētu tikt viegli pārspēts, arī tamdēļ, ka Valmieras ka-

raspēks ir apbruņots vienīgi zobeniem, bet līdz rītam pieplūstošo

zemnieku skaits varētu bez gala palielināties, tad grenadieru

rota būtu par vāju ar saviem ieročiem baru aizturēt.

Šo draudošo briesmu dēļ Ķeizariskā Rīgas Zemes tiesa ir

spiesta pieprasīt Jūsu Augstdzimtībai tūliņ un cik steidzami var,

no Jūsu karaspēka 4 lielgabalus ar klātpiederīgiem ļaudīm un

kaujas lādiņiem, kā pretspēku šeit uz Kaugurmuižu nosūtīt.
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vernements-Regierung Nachricht zu geben. Kauershoff d 9ten

October 1902.

Im Namen und von wegen des Kaiserlichen Landgerichts

Rfreyherr Angern-Sternberg

Landrichter.

С. L. Lohmeyer, ass. subst. & secret.

Съ подлинным], вт>рно ПO.IКOИНИКИ Ставицкои

19. dokuments.*)

С е к |)стн о.

Полковнику Ставискому.

Полиняю ПО рапорту Вашего ļ)1.1C01.(>6/l!lI'Ol'0/UL> о I"И

11-го сего MCUO Л» 1, что уже вы приняли начальство но

отрядим* дли уем и реши иоимутаютихеи кростннн* ни

I>H.vevro(j>i'> собранном*, предлагаю решительным* образом*

< иорт,е оконнити cie ooaiioKOļH'THje. rieoKOHHanje сего д*ла

приписываю медлительности туда отправленных*. с* сим*

наронным* )ИТ>ДOМИТИ меня подробно oН((>хн обстоятель-

li.'l X 1..

Октября 12 дня.

20. dokuments.*)

Полупила 13 октября

Его (дятольстиу высокопревосходительному Господину

Генералу отъ IluchaHTopin, .'Iи<)»ЛЯПДСК()Му. >Iстляндскому и

lv.v рляндскому поенному Губернатору, управляющему и 110

гражданской пасти П'Ь СПХ'Ь I'упсрпlяхь, /Iуфляндскоll llii-

спсьд!п II" Инфантерии Инспектору в >>атпыхь !»РЛСППI'.Ь

кавалеру князю Серию Федоровичу Голицыну,

Артпллерп! Полковника к Кавалера ('таиискапо

I' А II о Г Т '!>.

Все о6ияснон!я докааыиають, что иоамушонlо кростьян ь

последовало ОТ'Ь .южнато истолкоианlя нсомилостииепшато

Указа, уничтожающаго стадиптук» повинность, но которому

они почли себя Государственными крестьянами и воспро-

тивились нести господскую повинность. Unis столько были

удостоверены Nl, сомт, мнен!и, что TOTO, кто нмт, иаl>ясняль

*) Baltijas ģenerālgubernatora paveļu pirmraksti.
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Par šiem spertiem soļiem Ķeizariskai Zemes tiesai tūlīt jā-

paziņo Augstai Ķeizariskai Vidzemes guberņas valdei.

Kaugurmuiža 9. oktobrī 1802. g.

Ķeizariskas Zemes tiesas vārda un uzdevuma

brīvkungs Ungern-Sternbergs.
О. Lomeijers,

Asesors un sekretārs.

Slepeni.
Palkavnieka Stavickim.

Pēc Jūsu augstladdzimtības raporta no šī mēneša 11. die-

nas Nr. 1., domāju, ka Jūs jau dusat pārņēmuši komandu par

daļām, kuras savāktas dumpinieku nomierināšanai Kaugur-

muižā, lieku priekša enerģiskā kārta ātrāki izbeigt šos nemierus,

jo šīs lietas neizbeigšanu pierakstu turp nosūtīto tūļībai.

Ar šo kurjeru paziņojat man sīki par stāvokli.

Oktobrīl2. dienā.

Saņemts 13. oktobrī.

Viņa Gaišībai.

Augstai Ekselencei, infanterijas ģenerālim, Vidzemes, Igau-

nijas un Kurzemes kasa gubernatoram, arī civillietu pārvaldītajam

šajās guberņās, Vidzemes inļanterijas inspekcijas inspektoram

un dažādu ordeņu kavalieram, Kņazam Sergijam Fedorovičam

Golicinam.

Artilērijas palkavnieka un kavaliera Staviska

Raports.

Visi izskaidrojumi pierada, ka zemnieku sacelšanās cēlonis

ir Visžēlīga ukaza, kurš iznīcina turažu klaušas, nepareiza

saprašana.
Pec tam viņi iedomājušies sevi kroņa zemniekus esam un

pretojās nest kungu klaušas.

Viņi tādā mērā bij pārliecināti savas iedomās, ka katru,

kurš viņiem izskaidroja viņu maldīšanos un stūrgalvību, turēja

par ļaundari.
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lIX'I. заблуждение >I упрямство, почитали злоумышленником*

Простирали даже .ieiTxoii'l>i'jo. бултобы piiHcianl . Iаплl'орнхт i>

и рота Maiopa Капустина задобрены отн помТаннка и по

OHO произвольному приглашении па мызу прибыли, а не

oнl', ОТН Г.НаННаНО Начальства для ПаС.нl.ЛoНаlИ'а д-вла

присланы были; II думая, что XI. HIIM'H никто прикоснуться

но осмт.аптса. алI'Ла.IНСН ЛО>'аOНН>lН. <>TI. сего произошло,

НТО когда ма!,)рl> IvaiiycTHHi. ITOI.I 1.. 110 >>!>-.IIN'IOIII'IO . laiHU'o-

>>llXT.->. несколько нолонт.нн МуаЛll.а,lТl. поди карауль. TO

liponjo единомышленники поставляли себя HI. праве осво-

бодить lIX'I. сплою. I>ЗЛOOЫО вершники, посланные ими 01,

ПЗН*СТаоМ I. о нант!н lIX'I. товарищей ПОЛЬ стражу и разъез-

жавшее HO всем* С<'.lOНl5,Мl, 01, удивительною растороп-

ностью, обнаруживали явственно, НТО у HIIX'I. OHOHOj'OIIOOI.

было издавна. Собирались на выручку отонсюла толпа»!,

и купами, '50.,,,,., Hi'iyMiioaai.liH 1.. как* poli II восходили,

но общему заключению, до нескольких* ТЫСНПН. i;,, HOTVII-

лети OT'I, панстна II подущаемы бродягами, они потопы

были ежеминутно бросится на роту. ii>>HKi»iiH.iHiiiyio но.юл-

ннкон.н II стоявшую между ЛС'I'II.IOH. Инкака'а yH.T.HHliiia

ими HiniiiiiMaiib! не были. Рота aapsH!iiiTi, ружья боевыми

патронами простояла сутки на, ружье. Подоспевпп'е на

номою!- H'l'.iiiio артиллеристы умножили число военнослу-

жащих*, но существенной выгоды не доставили, бынь

вооружены одними только тесаками. Ilo'i, снхь особенно

покатал и ycojHlio Капитан* I>ы>»убоо*, который въ I>оlнн'Нl>

ii на, рпнакоп л>>агуннонlll нолнн попеременно доставлял*

П3OТ,СТ!Н оба, опасности, и требуй неотступно онорано нсно-

моlпостиоиан!и. Потом* прибыли паи лона 4 орул!а

конноп Артиллорlп, который ободрили роту, но на возму-

тителей ни мал I.iiHiaHo H.iiania но алl>лалll. необходимость

понудившая произвести до десяти ружонных* и два паи

пушки картонных* выстрела стоили бунтовщикам и дорого ;

4 человека пали на мl,стl'> убито, н 18-ту большею пастью

тяжело ранены. Дна. пан числа последних* окапались

имеющими жительство та ссмл<'сит!, перста,; ноеннослужа-

шихт, же, один* только nļ.inen Артиллерист* ранет, ко-

лом* в* полону, но но опасно, который захватил* было

тланнато папин тика нн руки. Bet. раненые пользуются

нт, лазарет* 3-го артпллоlнпскано батальона нн Волмарахъ.
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Viņi lētticībā domāja pat, ka Rīgas zemes tiesa un majora

Kapustina rota no muižnieka pielabināti un aiz savas gribas

viņš tos uz muižu issaucis, bet ne no galvenās priekšniecības
tie sūtīti.

Domādami, ka neviens tiem nedrīkst pieskarties, tapa par-

galvīgi.

Tāpēc arī, kad majors Kapustins, pēc zemes tiesneša no-

rādījuma, saķēra dažus zemniekus un ielika apsardzē, pārējie

līdzzinātāji iedomājās sevī tiesības tos atsvabināt ar varu.

Jātnieki-ziņneši no tiem bij izsūtīti ar zinu par viņu biedru

apcietināšanu, ar apbrīnojamu izveicību pa visām mājām jādami,

atklājas gaisi, ka tiem bijis jau sen sarunāts.

Pulcējas atsvabināt no visurienes pūļiem un bariem.

Puļi vairojas, ka spiets un nonāca, pec visu domam, līdz

dažiem tūkstošiem.

Nejēga no dzeršanas un uzkūdīti no klaidoņiem, viņi bij

gatavi katru minūti mesties virsu rotai, kura aizsargāja apcieti-

nātos un stāvēja rindas.

Nekādu pārrunāšanu tie nepieņēma. Rota. pielādējusi šau-

tenes kaujas patronām, veselas 24 stundas nostāvēja zem tam.

Palīgā piesteigusies KZjnieki-artileristi tikai pavairoja kara

vīru skaitu, bet redzamu labumu nedeva, jo bij apbruņoti tikai

tuteņiem.

No viņiem sevišķu centību parādīja Kapitäns Virubovs,

kurš pārmaiņus sūtīja ziņojumus par draudošām briesmām uz

Cēsim un Rīgas dragūnu pulku, pieprasīdams neatlaidīgi ātrus

palīga spēkus.

Tad ieradās iz dēsim jātnieku artilērijas četri lielgabali,
kuri uzmundrināja rotu, bet uz nemierniekiem ne mazāka iespaida

neatstāja.

Vajadzība izšaut līdz desmit šauteņu un divus lielgabala
šāvienus kartečam, maksāja dumpiniekiem dārgi: četri cilvēki

krita uz vietas beigti un 18 pa lielākai daļai smagi ievainoti.

Divi no pēdējiem, izrādījās dzīvojot līdz 70 verstu tāļu.

No kareivjiem tikai viens kājnieks-artilerists ievainots ar mietu

galvā, bet ne nāvigi, jo viņš esot saķēris galveno vadoni.

Visi ievainotie ārstējas 3-a artilērijas bataljona slimnīca

Valmierā.
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Решимость произвести два картечные выстрела, прекратила

нею упорность и адОлала сильно»' впечатлен ни буйной

го.н»нl>. Возмутители покусились было еще ii после онаго

на и;>однр!итlо. по уже no открытою СИЛОЮ, а воровски,

an,когти нечаянно скотский дно>>l>. Си пожаром* затихло

и ноамутон!о. Когда и 11-го числа прибыль из мыту, то

скопища муиджог.ь были ужо рааст.аины. и никаких 1, дали-

ныхь опасностей не предстояло.

.'lандгорихт и тогоже дна ai,пили боинроиитстнонно на-

laiaanie ниноннымь. По исlт>п> иаlтl.ст!им и получаемыма,

нынТ> <»ти помещиков-!, и управителей мы-гь. бунтовавшие

крестьяне, являются съ HOKopHociaio и 01, Hj'oai.ooio иоми-

лооант. .'lандг,>>>ихть окончив* ган'>»атниг«> дна на г, ai

мыаТ. производство судебных* дел*, илистой coktaaci.

на мыау I>оконго<l»'ь. дабы и там и учинить преступниками

законное наказан По его следами и и иду о, отдl,.ю-

-nicMT, отряда; оставляя Maiopa ( 'пгпамунда на .4i.iaT, I>ау-

rcpcioch*. где рота его и квартиры пмТ.отн. ci, двумя

орудиями конной Артиллерии. паст!ю драгуни и кааакооь,

от, предосторожность, дабы но доиутать любопытствовать

м*сто заговора и побоища, и наставной ого притоми всякую

сволочь мгновенно рассТ.оать. Донося «'.атому Сттольстоу

о совершенном-], почти Прсс!>чсиl'и воамутончи, котораго и

корни, льщу себя надеждою, ни скорости пстроблогь будет*;

долгом!» поставляю представить о тру/ьахь Maiopa Капустина,

который, как* скоро только оруд>'я конной А>»тиллс;»!и .то-

ставили случай, тотчас* нанеси восмутнтслямн решительный

ударь; так* же Капитана Облсухона. который выступи с*

всндона си 4-ю орудиями от, одиннадцать часов* вечера, и

следуй бсаь остановки во всю ночь. иосиТ.лн благовромонт»

кт, рот'!', на помощи.

Ныне военно служащих и собралось адТ.сь: тав>»ичсска

гроиа/и'ргкаго полка Maiopa Капустина рота, искано дра-

гуиокаго полка Полковника Дудииа >'Скад>»оlгн. 3-го артил-

лорпскаго I>атал!оиа дот, роты служителей, конной артил-

лсрlп тести орудш и прибывшая донского войска сьсотником*

Донсковым* казачья команда: си лишком* достаточно на

ycMiiponio исикаго. Полковник* < таиискКг

4-i.iii.

Октябри 13 дни 1802 г. мыза Каугорсго»!»*.
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Apņemšanās izšaut divus kartētu šāvienus salauza uz reizi

visu stūrgalvību un atstāja stipru iespaidu satracinātās galvas.

Dumpinieki vēl mēģināja pēc tam ko uzsākt, bet jau ne

atklāti ar varu, bet slepeni, aizdedzinādami nezinot laidarus.

Ar ugunsgrēku aprima arī sacelšanās. Kad es vienpad-

smitos ierados muižā, zemnieku pūli jau bij izklīdināti un ne-

kādas tālākas briesmas vairs nedraudēja.

Zemes tiesnesis taī paša dienā netraucēti stājās pie vainīgo
sodīšanas.

Pēc visam zinām, kādas saņemtas tagad no muižnie-

kiem un muižu pārvaldniekiem, sadumpojušies zemnieki ierodo-

ties padevīgi un žēlastības lūgdamies.

Zemes tiesnesis vakardien, izbeidzis tiesāt šaī muižā, do-

das tagad uz Kokmuižu, lai arī tur ļaundarus pienācīgi pēc

likuma sodītu.

Pa viņa pēdām arī es eju, atdalīdams daļu karaspēka.

Kaugurmuiža atstāju majoru Sigismundu, kur viņa rotai

arī ir dzīvokļi, divus jātnieku artilērijas lielgabalus, daļu dra-

gunu un kazaku, lai nepielaistu ziņkārīgos sacelšanās un kaujas

vietā, pavēlēdams pie tam katru neģēļu sapulcēšanos nekavējoši

izklīdināt.

Ziņodams Jūsu gaišībai par gandrīz jau izbeigtu dumpi,

kura pat saknē, priecājos, cerēdams, drīzi būs iznīcināta, turu

par savu pienākumu zinot par majora Kapustina nopelniem,

kurš, tikko artilērija deva iespēju, taisīja izšķirošu triecienu pret

nemierniekiem; tāpat Kapitana Obleuhova, kurš iziedams iz

Cēsim ar četriem lielgabaliem vienpadsmitos vakara un turpi-

nādams bez apstājas, īsta laikā piesteidzies rotai palīga.

Tagad karavīru šeit sapulcējies: Taurijas grenadieru pulka

majora Kapustina rota, Rīgas dragūnu pulka pulkveža Dudina

eskadrons, treša artilērijas bataljona divas rotas, jātnieku artilē-

rijas seši lielgabali un ar sotņiku Donskoju ieradusies Donas

kazaku komanda — pilnīgi pietiekoši, lai katru sacelšanos no-

mierinātu.

Pulkvedis Staviskijs.№ 4.

Oktobra 13. dienā, 1802. g.

Kaugurmuiža.
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21. dokuments.

llo.Tvneni. 15 октября.

kro (яят?.ll>ствх князю Голицыну

Артиллерш Полковника и КЗ-

валера Ставискаго.

РАПОРТ!)

Вчерашняго дня перешолп я ci, частою отряда на .мыту

IvoKtHi i о<>'l>. По -»лу обнаруживается; что на сей мызе

3333.303 заговори и разспространплся на д>>уг!з. .'!з«дг<'-

рихтъ распрапжвает'ь Ik разыскиваетъ ООО зсl>м 3 подробно.
Участвовавнпе 33 бывшемъ возмущеши крестьяне, совер-

шенно усмирены 3 приведены 33 N0333030313. Казаки на-

-3ilN3iHNļ<o3'3.io33r'ļ,noNp33ņo. Ныне 300 ЗДI.OI. совершенно ти хо

3 смирно., l) семи вашему o]*ятельству 30(II'l333I" донести.

М 6-oi'i. Полковник* ( 'TgijiīcKiti.

Октября 14 дня 1802 к.

мина Кокектофъ.

22. Dokuments.

Его Императорскому Величеству.

Генерала отъ инфантерии

Князя Голицына

РАПОРТ!»

Позмузз?зlо зроо'l 1.3 3 3 30.1 1>мзроко» I. ут.ад!.. о коемъ

3 всеподданнейше доносил и Нашему Императорскому Вели-

честву совершенно прекратилось. Мужики заблужденныя

ложнымъ нотодкоззз!о>гз. 300»3.100'1'33'>Д'1133ГО манифеста

уничтожающаго огад!оз«ую повинности, пришли 31' себя и

являются уже О'З lloKo>3lOo'l'il<' Kl' своими lIOM'I'MIIKĶ'3.

Буйство 03XI> возмутителей восполненных'!, разными бро-

дягами, ув'Врившихъ 3X3. что они 003333 31 давать только

одни казенные подати. болг

ье еще увеличилась, когда

ртокой Ландгерихтъ lIPNOI'II33iii 3 3 мызу Кауерсгофъ съ

ротою гренадеръ, 30 наставлешюЛифляндскаго Гражданскаго

Губернатора заманил на господской дворъ кроотзззз и

приказал'!, захватить 333331113K03.1, зозмузюз!з. OГЗ чего и

думали что 300 прекратится, 30 на другой день на 1»33030T'1'.

у вид-ил и множество скопившихся >iy3<3Koi; i> которые озлоблен

гЬмъ, что начинщики были взяты требовали CI. 33ivioorii<»
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Saņemts 15. oktobrī.

Vīna Gaišībai.

Augstai Ekselencei, infanterijas ģenerālim, Vidzemes, Igau-

nijas un Kurzemes kara gubernatoram un civillietu pārvaldītājam

šajās guberņās, Vidzemes inļanterijas inspekcijas inspektoram un

dažādu ordeņu kavalieram, Kņazam Sergijam Feodorovičam

Golicinam.

Artilērijas palkavņieka un kavaliera Ltaviska

Raports.
Vakardien es ar dalu karaspēka pārgāju uz Kokmuižu.

No gaitas redzams, ka sāja muiža bij sākusies sacelšanas un iz-

platījusies uz citām. Landgerichts izprašņā un izmeklē visu

pamatīgi.

Zemnieki, kuri dij piedalījusies dumpī, pilnīgi nomierināti

un pievesti paklausībā. Kazāki ķer iesācējus bez kļūdām.

Tagad viss te klusu un mierā, par to Jūsu Gaišībai steidzos

pazinot.
Palkavnieks Staviskijs.

№ 6.

Oktobrī 14. 1802. g

Kokmuiža.

Viņa Ķeizariskai Augstībai

Infanterijas ģenerāla Kņaza Golicina

Raports.

Zemnieku nemieri Valmieras apriņķī, par ko es vispadevīgi

ziņoju Jūsu Ķeizariskai Augstībai, galīgi izbeigusies. Zemnieki

maldināti nepareizas visžēlīgā manifesta saprašanas dēļ, ar kuru

atceltas ļuražu Klausas, nākusi pie prāta un ierodas pazemīgi

pie saviem muižniekiem. Šo dumpinieku trakošana, no dažā-

diem vazaņķiem uzkurināti, kuri tos pārliecinājuši, ka tiem nu

jādod tikai kroņa nodevas, vēl vairāk pieņēmās, kad Rīgas ze-

mes tiesnesis ieradies Kaugurmuižā ar grenadieru rotu un,

pēc Vidzemes civilgubernatora padoma, iemānījis zemniekus,

muižas pagalmā, pavēlēja sagrābt nemieru iesācējus, domādami

ka nu v'ss izbeigsies.

Bet otrā dienā gaismai austot ieraudzīja lielu daudzumu

sapulcējušos zemnieku, kuri, pārskaitušies, ka vadoņi saķerti,

pieprasīja nekaunīgi viņu izdošanu un sāka no dažādām pusēm

pulcēties, jo vēlāku caur ievainotiem atklājās, ka daži ieradusies

pat no 70 verstu attāluma.
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возвращена оных и и начали толпится НИН разных мТ.ОТИ.

ибо после 011. ранены открылось, НТО были некоторые

ринотоин!ом'н от I. той мызы H<> 70 норотн. н.ооружион подними.

угрожая разбить роту туда прибывшую. При командиро-

ваны сей роты послали я тогда же повелев iи XI. стоящему

0.1. нондоит. 01. ротою конной >>'Tii.i.H'piii полковнику

CIÜIZHOKOMV. ITH валки XI. командиру piII'OK3IO дрзоунокино

полку, II HI. нолнмзр'н KI. .»pTH.l.iopjn I>Hop3.ii. Maiopy

Уланову, чтобы по TpOoOH.UIIII" .
I.TH.Ti o>>ихтз I.l, олуииТ. на-

добности отрядили команды. Возрастающее ежечасно число

их* побудило . loii.TKopiiXTH послать ко HOOM >> вышеозна-

ченным* командирами оI. требованием* помощи; ибо 110 ра-

портами мужиков* было более 3000 человек* почему и

командирован* туда. !)КОКЗДрОНI. pttl'OKNl'O др3lуНoК3l'o

полку, шесть o>>уд!ll OТН конной иртил.н>р!и. О'И надлежащим*

нрикрнlт!ом'l>. три роты 3-го !ļpTii. i.iopiļioK3i «I 6n*'!.,ioH3 и от*

сюда 80 донских* казаков*. Наглость крестьян*была столь

нолики. НТО кинулись ИИ фронт* и ранили OДИИИО артил-

лериста и ИИ самое то время зажгли господской скотной

доор*. ПиКЗКIИ yiTI'.IIO'IZZIIjn. угрозы, даже >>y.K'OIIII>.I!l вы-

стрелы, Которыми ранено пяти человек* небыли состоянии

ириоооти мятежников* кн повиновению. Наконец* два

картечные выстрела рт.тнли ООО дТ.,10. Четыре убитыXl. II

двенадцать раненыхъ обратили их и о.нимзн!,' II они ТOТИИОИ

рO3OТ,ИЛНОН. Со стороны военнослужащих* ранена, один*

только к.тиоиор'l, да и то легко ИИ голову палкою. После

чего .'l<->ИДI'OрИХТI>. тиб>>!>и>. начинщиков* отправился 01.

отрядом* войск* на мызу IvOKOHl'o<j>'H дли иодобизио из-

одТ.донзн!». но ужо. по всем* рапортам и нигде мужики но

собираются II являются к* помещиками проси пощады

всеподаннейше донося о семи Нашему Императорскому

Величеству, ОбиТЗИПOOIТЮ считан» отдать справедливость

Л ифляи до кому Гражданскому Губернатору действительному

Статскому Советнику I'ихтору. коего XOPOIIIin рООИОрИЖОНIИ

много способствовали кн окончанию НOТМуIИOНIЖ а притоми

и Начальнику сего отряда Тинрипоокзно Гронздорокзоо полку

Maiopy Капустину и прибывшему йотом I. 01. конной артил-

lopjoi'i Полковнику Стинипкому. зртид.юр!!! капитанами 3-00

б:,ТЗ.ТIOНЗ Вырубову и KOHH.TIO бзти.ионз Абдоухон.у. кои

расторопность» своею весьма отличались и конечно ОН! скорее
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Apbruņojušies mietiem, draudēja sasist tur ieradušos rotu.

Komandējot šo rotu nosūtīju tad pat pavēli Cēsīs jātnieku

artilērijas rotas palkavniekam Stavickim, uz Valku Rīgas dra-

gūnu pulka komandierim un uz Valmieru artilērijas ģenerāl-

majoram Ulanovam, lai uz zemes tiesneša pieprasījumu, vaja-
dzīvas padījumā, izdalītu komandas.

Viņu ar katru stundu pieaugošais skaits, piespieda zemes

tiesnesi sūtīt pie visiem augšā minētiem komandieriem pēc pa-

līga, jo pēc raportiem zemnieku bijis pāri par 3000 cilvēku.

Tāpēc arī turpu komandēti Rīgas dragūnu pulka eskad-

rons, jātnieku artilērijas seši lielgabali ar vajadzīgo apsardzību,
trīs rotas no trešā artilērijas bataljona un šejienes 80 Oonas

kazaku.

Zemnieku bezkaunība vij tik liela, ka metušies virsu frontei

un vienu artileristu ievainojuši; tai pašā laikā aizdedzinājuši

kunga laidaru.

Nekādas pārrunas, draudi, pat šauteņu šāvieni, ar kuriem

ievainoti pieci cilvēki, nav varējuši dumpiniekus atgriest pie

paklausības.

Beidzot divi karteču šāvieni izšķīra lietu.

Četri nošauti un divpadsmit ievainotu atgrieza viņus pie

prāta un viņi tūdaļ izklīda.v-»

No kareivju puses ievainots tikai viens kanonirs un arī

tikai viegli galvā ar rungu.

Pēc tam zemes tiesnesis, sagūstījis barvežus, devās ar ka-

ravīru dalu uz Kokmuižu, lai vestu līdzīgu izmeklēšanu, bet

spriežot pēc visiem raportiem, zemnieki vairs nekur nesapulcē-

jās un ierodas pie muižniekiem, lūgdamies žēlastības.

Vispadevīgi par šo ziņodams Jūsu Ķeizariskai Augstībai,

turu par savu pienākumu būt taisnīgam pret Vidzemes civilgu-

bernatoru, īstenu slepenpadomnieku Richten, kura pareizi rīkv-

jumi daudz veicināja nemieru sekmīgu izbeigšanu, un arī pret

šīs karaspēka dalās Taurijas grenadieru pulka majoru Kapustinu

un pret pēc ieradušos ar kavalerijas artilēriju pulkvedi Stāviski,

trešā artilērijas bataljona kapitanu Virubovu un zirdzinieku ba-

taljona Obleuhovu, kuri ar savu apķērību visai ievērību izpelnī-

jušies un, saprotams, ātri būtu šo dumpi izbeiguši, ja nebūtu
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кончи. in ccii мятежи ежели бы No старались пресечь оной

петь кровопролития которое однако Пило не обходим,»,

ii и iipo'ie>i >, не могу я и не похвалить поох i. вообще niia6 i>

и оберъ офпиеровъ тзм быитпхп выполнявшихъ долги

OI.OÜ 01, отменными усерддемъ. /X дабы окончить совершенно

cio noaMyinonio npnKaaa.ii, я напечатать па лагпнпокомп ii

'IVXONOKOMI, siai.iKa.xi. OT'I. имени моего объявлете всеми

кооотпипам п, пдl', я »M i, истолковал и 510110 высочайшую полк>

нашего Пмператорскаго Величества изображенную ни мани-

фесте упппгоа.ающо» i. cranionnyio повинности.

Рига, Октября 15-i'o дня 1802 г.

23. Dokuments

ЁЗго Ci»Te.'ii.cTtty князю Голицыну

ApTli.i.lopj» коннаго баталюна

Полконника ('таипока го.

РАПОРТ!)

Помещики мыаl> Каугерсгофъ, волпмарсго(l)'п и IvoK<ni-

no<j>n па KONXI, происходило noa>iyni.onio. ОППД'l,'lO.ll>( "invļor I>

письменно,, что ныне крестьяне совершенно смирны, по-

слушны и покорны. Четыре человека nannnninnKon i. воз-

МуIДOПISI пойманы и содержатся под I, стражею; осьми же

человеке пап нихъ, столп же и менее nniionni.l X 1.. раз-

бежавшихся nai. боязни по лесам и, 110 мочено ппкакп Пl>

скорости отыскать. Рижской .'lапдпoрп.х 11. 005iaa. i>> lio>nl.inn-

КOПП подпискою, 11011X131'. I. IIXI. 00 npOMOļIOMI,. доставит!,

кп суду. Ha сей случай просил и и 51 папопто»'!, Господина

Генерала Maiopa Уланова, Пl-OОI. они б. iar,»no.i 11.11, ирод-

писать ротами 3-10 АртиллерШскаго I>аl-ал!опа. кварти-

рующими Nl, 00. ieiļislX I, ONXI, Ml.iai.. вспомоществовать по-

мещиками 01. поимке lio.>isiny IПIХI. виновныхъ. Сверхъ

удостоверен iii Ilo»l>iniiKoļ, I>. видя lla месте лично совершен-

-1100 усмирение KOOOia.an'l.. 51 отправляю aa I'.r>»ollinil'i лени роту

Maiopa Капустина II Ol пика Допскопа 01, 48-IO канаками

01, Ригу, поручивъ II» I, препровождеше noinipoxi, палпппых l.

колодниковъ; OLi-a.ii.ni.lxn же 30 человека, кааакоп!. при

Урядник* Желтухиие, по убежденно .'lапд> оопхга. оставлены

па всякой случай по 10-111 па »niaax п. впредь до I.one.i'ļ.nin

Вашего Сиятельства, 01, паотап.кппом >, относится обо всемъ
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pūlējusies viņu izbeigt bez asins izliešanas, kura tomēr izrā-

dījās par nepieciešamu, starp citu, nevaru es neuzteikt vispār
visus štab un oberoiicierus, kuri tur vij un savu pienākumu iz-

pildījuši ar apbrīnojamu centību.

Lai galīgi šos nemierus izbeigtu, es pavēlēju nodrukāt

sludinājumu visiem zemniekiem, kurā es viņiem izskaidroju

Visaugstāko Jūsu Ķeizariskas Augstības gribu, kāda ta parādās

manifestā, ar kuru atceltas furažu klaušas.

Rīga, 15. oktobra diena 1802. gada.

Viņa Gaišībai, Kņazam Golicinam.

Jātnieku artilērijas bataljona pulkveža Staviska

Raports.

Kauguru, Valmieras un Kokmuižas muižnieki, kuru mui-

žas bij nemieri, apliecina rakstiski, ka tagad zemnieki pilnīgi

mierīgi, paklausīgi un padevīgi.

Četri nemieru vadoņi saķerti un atrodas zem apsardzes,

astoņus no viņiem, tikpat jeb mazāk vainīgus, kuri aiz bailēm

mežos sabēguši, nevar tik ātri sameklēt.

Rīgas zemes tiesnesis uzdeva muižniekiem zem paraksta,

ja tos ar iaiku saķertu, nodot tiesas rokās.

Šā gadījuma dēļ es ar raportu lūdzu ģeneral - majoru

Ulanovu, lai viņš ir tik labs un dod priekšrakstu treša artilēri-

jas bataljona rotām, kuras mājo šo muižu mājās, palīdzēt muiž-

niekiem minēto vainīgo saķeršana.

Neatkarīgi no muižnieku apgalvojumiem, uz vietas redzē-

dams pilnīgu zemnieku nomierināšanos, es rītdien sūtu majora

Kapustina rotu un sotņiku Donskoju ar 48 kazākiem uz Rīgu,

uzdodams tiem pavadīt četrus arestētos.

Pārējie 30 kazaki ar upadņiku Želtuchinu, uz zemes -ties-

neša velēšanos, atstati katram gadījumam pa 10 muiža līdz
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ИИ 3-ii'i артиллерШсюй Баталюнъ, стояний о/н I;ол>.млрзхи

для обок»лн.>оо ноио>юlиоотнонлн!я' также й нl»он!я ноинок!я

команды расходятся на проложи оной квартиры.

Коли скорое оконнзн!о иотму!ионlя привлекает!, мило-

стивое ннимзн!о вашего (л'ятел нотнз, и смею свидетель-

ствовать о ноуоынныхи трудаxi> Maiopa (Капустина и о

ревности прочих,, 10онода, обор'и-.Хфидорон'н его роты и о

порядке служителей, отлично но все время поотупинтихт. ;

представляя вес на блзооуомотрепн' вашему (^ятолиотну.
>X>! 8-011, 1 1олковникъ (аптекой.

17 октября 1802 г.

мыза 16'Кон i >.

б.аинь порода но., имар ь.

24. Dokuments.

Высокородному и высокопревосходительному ото артил-

лор!п Господину Генералъ-Майору Уланову
ļ>Alloļ'?'l).

Секретное иоио.юнш оть вашего превосходительства

8-го числа получили тоlоял> числа оть ри иска го лаиьтно-

рихта требовано было от'l. бита.. Нона для усмирения бун-

TVIOIl!IIX'l> МуЯЛЖО,;,. на мызу KaVOpHHO'I'b ITH помочи при-

стойное число команды почему и даль знать ротами майора

Данилова li Maliopa Синисмунда а сами сротою вашего Про-

восходите., и команды роты полковника >!акридина

явился коннаму ланътгерихту кол икос ввело здесь находится

команд,, честь имТ.к» надставить.

Хоти по мнонимн у,;Т.шоваиl'и>мь ланьтнорихта тонож'Ь

обери офицеров!, оныхь крестьян,, ни иовиновон!ю но на

что они не слушал ней и сено числа напали на батарею кон-

кой артиллерии ч>>ень нто от'ьнрылся огонь за стороны

нашего ранена, онано баталшна роты майора Сининмунда

бoмбapдиp'l> l'paoapoiTb н.ь полону а со стороны мужиков',,

убиты картечнымi. выстрелом,. 4 человТ.ка да раненых

нашлось 17 мужиков',, поел Т. чего хотя они и стали по-

немногу отьстунать но вь совершенному послушан! ю не

Ирины,, I! выжгли CTpoenlin ко ОНО!, мызе принадлежащих*

по причине малого числа войска нанять онано мы но могли

о чемъ вашему превосходительству честь имТ.ю донести.

Артпл. iepin >laiiopb I>рпммсрь.

Октября 10 дня 1802 г, м. I>ауе>т;нофь.
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Jusu Gaišības rīkojumam, paveļot tiem but sakaros ar artilē-

rijas trešo bataljonu Valmiera savstarpējās izpalīdzēšanas dēļ.
Arī pārejas karaspēka dalās aiziet uz savam pastāvīgam

nometnēm.

Ja uz ātro nemieru izbeigšanu būtu griesta Jūsu Gaišības

vērība, es iedrošinos liecināt par majora Kapustina nenogursto-
šām pūlēm un viņa rotas pārējo oficieru centību, zaldātu kārtību,
visu laiku ļoti labo uzvešanos, nododams visu Jūsu Gaišības

labvēlīgam ieskatam. Pulkvedis Staviskijs.

№ 8

Kokmuiža, Valmieras tuvuma.

17. oktobrī 1802 g.

Augstdzimušam un Augstai Ekselencei, artilēri-

jas General-majoram Ulanova kungam.

Raports.

Jūsu Ekselences slepenu pavēli 8. saņemu. Tajā pašā dienā

no Rīgas Zemes tiesneša bij pieprasījums dot no bataljona Kau-

gurmuižā dumpojošos muziķu nomierināšanai pienācīgo skaitu

kareivju, kāpēc arī devu ziņu majora Daņilova un majora Sigis-
munda rotām, bet pats ar Jūsu Ekselences komandējamo rotu un

palkavnieka Mokridina rotu ierados pie minētā zemes tiesneša.

Cik daudz speķa no bataljona šeit ieradies, par to man ir

tas gods sarakstu priekšā stādīt.

Neskatoties uz zemes tiesneša pārrunām, tāpat oberoficieru

izskaidrojumiem minētiem zemniekiem būt paklausīgiem, viņi

neklausīja un šodien uzbruka batarejai, caur ko atklājas tiešs

uguns.

Mūsu pusē ievainots minētā bataljona majora Sigismunda

rotas bombardiers Grabarovs galvā, bet zemnieku pusē nošauti

ar karteču četri cilvēki, ievainoti atrasti 17 zemnieku.

Pec tam viņi saka atkāpties pamazam, bet pilnīgi paklau-

sīgi vēl nebija un nodedzināja minētai muižai piederošās ēkas.

Kara speķa maza skaita deļ viņas ieņemt mes nespējam.

Par to man tas gods Jusu Ekselencei ziņot.

Artilērijas majors Krimmers.

Oktobra 10. diena, 1802. g.

Kaugurmuiža.
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ВТ>дом о с т ь

011, числа команды 3-го артплерПскаго баталйона на мызе

Кауерзгофъ.

Роты вашего превосходительства

Штабъ ii ooe>>>, офицеровъ 5

Лекарь 1

Фейерверкеровъ 14

>Iу.тыга«тог. i. 3

Родовых l3s

Фелшаръ 2

Итого 160

Рота полковника Мокрпдина

Фейерверкеровъ 6

Муаыкантова, 1

Родооых'>> 76

Итого 83

Роты Mafiopa Сигйсмунда.

Оберъ-офицеровъ 6

Фейерверкеровъ 17

редовыхъ 135

Муаыкантовь 1

Фелшаръ 1

Итого 160

Всего licoxi, вновь 403.

Артиллерш Maiopi, Нриммерь.

25. Dokuments.

Его С!нlo.lНoтну Господину Генералу отъ инфанторш

H кавалеру князю Голицыну.

?uHpiiHeci<aix) Гренадерекаго

Ho.inu майора Капустина.
РАПОРТ'!»

По данному MHl'. oii> вашего Сиятельства повелешю

находясь я отъ командированным!) ЛифляндскоП губер]пи

нолмзнокдно уеада на мытах К'аудрзгофъ и Кокенгофъ. отъ

нуда 110 установлешютишины наднo3мутннтнмнosl поселянами,

110 ондъ НOНТ,ДOНIН артилле]ли полковника II кавалера

'т.->НННН!II'O возвратился HI. полку и сего числа lIPHNI.I 11.
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Saraksts

Kaugurmuiža atrodošamies 3. artilērijas bataljona kareivjiem.

Jūsu Ekslences rota.

Štab un ober oficieru 5

Ārsts 1

Feierverkeru 14

Muzikantu 3

Apakškareivju 135

Feldšeru 2

Kopā 160

Pulkveža Mokridina rota.

Feierverkeru 6

Muzikants 1

Apakškareivju 76

Kopā 83

Majora Sigismunda rota.

Oberoficieru 6

Feierverkeru 17

Apakškareivju 135

Muzikants 1

Feldšers 1

Kopā 160

Bet pavisam kareivju 403.

Artilērijas majors Brimmers.

Vina Gaišībai
i

Infanterijas ģenerālim un kavalierim Kņazam

Golicina kungam.

I'aurijas grenadieru pulka majora Kapustina

Raports.

Uz Jūsu gaišības pavēli es biju komandēts uz Vidzemes gu-

berņas Valmieras apriņķa Kauguru un Koku muižām, no kurie-

nes, pēc sadumpojušos zemnieku nomierināšanas, uz artilērijas

pulkveža Staviska pavēli, atgriezos pie pulka un šodien iera-

dos Rīgā.
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ни городъ ригу, ITI. команд!", Uvi. моей состоить Тавриче-
скаго I'lтиадоl»скаго полка об»>рь o«lai noj»on i, 3, упторь офи-

д<'рони 8, барабаыппков'ь 2. рядыи.гхь 120. 'I>олыно>>ь 1,

еур.гЬитов ь2, и войска Донекаго сотникь 1, пятидесятника

1, и казаковь 47. О ном i. нашему <!ятольству покорнейше

донести честь lI>I'I>IO.

>l!ll!0>'I> lÜtllVCTttll I>.

Октября 21 дня 1802 г.

26. dokuments.

Октябри 21 дня 1802 т.

Государи».

Водворншеесл везде спокойствие оть соворпюннаго

)омирон!я кростьянь возмутившихся въ вольмарскомь уезда,

побудило >>ИГСКOII Ландгорпхть для наследовав тамт. быв-

той возвратится въ риги, войска ООО разнустить по квар-

тирам ь оставнвь тамь только 30 казаковь для поимки

укрывающихся ОНИ' некоторых ь изь главней шихъ панииlни-

ков.ь мятежа.

Нов I>п новаше . орихта о семь даны совершенно

согласно сь всоноддапнlл>lнимь рапортомь моими оть 15 coro

месяца сь прибавлон!ом ь только темь, что кростьянь мни-

вших'!) что сь УИИПТОЖОНIOМЬ стап!онной повинности и даро-

вана им i> была вольность ииномь не возможно было извлечь

изь сего заблуждении .Iандгорнхть прибывши въ мыту

I>ауорсго«>>ь 7-00 coro месяца собрала, тоттаоь вхохь мужи-

ков и. коих'ь только найти возможно было до самой ночи

продолжало оиь наследована, изъясняли им ь высочайшую
волю вашего 11. В., изобрая.а.гь порочность ихь преступления

и старался узнать тl.хь кои возиали,ги воображена сихь

муя.икоо/ь выдуманною вольностью.

Ноль пресекла cio изслl.дован!о но какь сами хозяева

и староста не могли ответствовать что т>. кростьяио которые

ОНИ' вь допросе не были на другой день не разбегутся,

прпиуждоиь быль
. Iандгорихт I. посадить ихь иь одну избу

и приставить карауль.

На разсвоте другого дня столпилось множество кре-

стники укрываясь вь Л'l.су близь мызы находящегося.

. Iандгоl»ихть узнавши о сомт, отправился к и ними. Ни-

как!я увl.lнап!я .'lапдрихтора барона >'нгорн ь-IНторнборха

*) Baltijas ģen ral-gubernatora pirmraksts Ķeizaram Aleksandram l.
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Zem manas komandas ir: Taurijas grenadieru pulka ober-

oficieru 3, unteroficieru 8, bundzinieku 2, apakskareivju 120,
feldšers 1, furleitu 2, un Donas kazaku sotņiks 1, piecdesmit-
nieks 1 un kazaku 47.

Par to man tas gods Jusu Gaišībai zinot

Majors Kapustins.

Oktobra 21. dienā,

1802. g.

Oktobra 21. diena 1802. gadā.

Ķeizaram.

Valmieras apriņķa sadumpojušos zemnieku nomierināšanas

un miers deva iemeslu Rīgas zemes tiesnesim notikušā izmeklē-

šanai atgriesties Rīga, visu kara spēku atlaist pa mājokļiem,

atstājot tur tikai 30 kazakus dažu nodegušo galveno dumpja

kūdītāju sagūstīšanai.
Zemes tiesneša ziņojums par notikušo pilnīgi saskan ar

manu vispadevīgo raportu no šā mēneša 15 dienas, piemetinot

tikai, ka zemnieku iedomas, ka līdz ar furažu klaušu atcelšanu,

viņiem būtu dāvināta brīvība, nekādiem līdzekļiem nav bijis

iespējams izklīdināt.

Zemes tiesnesis, ieradies sa mēneša 7. diena Kaugurmuižā,

tūliņ sapulcinājis visus zemniekus, kādus tik spējis sadabūt, līdz

pašai naktij turpinājis izmeklēšanu, izskaidrojis viņiem JūsuĶ. A.

gribu, noradījis viņu rīcības apgrēcību, pūlējies atrast tos, kuri iekai-

rinājusi so zemnieku iedomas ar neiespējamo. Nakts pārtrauca

izmeklēšanu, bet tā ka pasi saimnieki un vecākie nevarēja gal-

vot, ka tie zemnieki, kuri vēl pie nopratināšanas nedij bijuši,

otrā dienā neaizbēgtu, zemes tiesnesis bij spiests viņus iesēdināt

vienā mājā un pielikt sargus.

Otrā rītā gaismai austot, sapulcējās daudz zemnieku, kuri

slēpās netālu no muižas atrodošā mežā. Zemes tiesnesis,

dabūjis to zināt, devās pie viņiem.

Nekādas zemes tiesneša barona Ungern-Sternberga pārrunas

nelīdzēja padarīt viņus paklausīgus. Viņi ar draudiem pie-

prasīja arestēto atsvabināšanu, apgalvodami, ka Ķeizara griba

esot, ka tie būtot brīvi, ka viņi piederot vienīgi Ķeizaram un

neesot spiesti dot nodevas muižniekiem, kuriem tie vairs ne-

piederot.



98

ne были ни силаха, привести их и к и повиновении. Они тре-

бовали си угрозами выдачи ими содержащихся поли ка-

рауломи, утверждая что ноля Государя ости TN. HTO'TI, ими

быть вольными, НТО 011» приизлложатт, единому Государю и

не обязаны давать помещиками коими они теперь не при-

шоалсж.ати никакой подати, что суд!, сои но ости сули

I'осудзрона, и что команда присланная для усмирешя их i> не

по вол
г

ото и НТО какъ суди T3KI) и команда наняты ихт.

помещиками. НТО они уверены НТО стрелять ни иихи никто

не смести л ежели бы и осмелились то они Hcl.xa, поробюти

и камня на камне не оста нити. делая при тома, прито-

тонлощи къ атаке.

Одна рота гренадера, там>> бывшая ни T3KOMI, случае
сой многочисленной толпе нооружониой оти части иол ними

л OTI, пасти и косами ружьями и пистолетами немолчно было

бы долго противится дли чего и потребовано было.

Хитрый Ландрихтеръ уверила, ИХ'И НТО и сами ирт!>лу

и но иследоизнщ выдача, ими пода, стражею находящихся.

Oio ихъ успокоило они закричали д,»ж'идатси князя Голицына

она, нас разборотТ).

Между теми послано было ни иоидоии. ни но.тимзри и

валки ("I, ТробоНЗи!оМТ, подкреплении и при д<»путзтзхи OTT,

мятожиикони отправлена, были ко мне иотзфоти.

lii, ночи прибыли паи иоидонз четыре оруд!и и И3 1,

нолимзрз ИОДКрOП.ТOнIи. /I имела, счастье ужо донести

вашему 11. li. кзка, кончилось oio дело, и НТО .'lзндкорихти

са, отридома, войска, отправился из мызу Кокоикофа,. Кре-
стьяне сей мызы были нризынзиы и уже на КОЛ'!',ИИХЛ, про-

«'ИЛИ ПOМИ.IOИЗН>И сознзнзяиси НИ своих и ироступлощихт,

называли НЗНННЩ.ИКOНТ. нозмуи!Ои!и уверяя господина своего,

НТО они нмт иотнно довольны и НТО въ нроди не булотт,

ОПТ, ИМl',Тl> причины к и неудовольствию, НТО и Н'l, пронихт,

мыззха, случилось ибо йот, помойники свидетельствуют!, НТО

крестьяне теперь послушны и покорны. !Iз>, числа из-

чальников!, мятежа пойманы до сиха, поричетверо — 1-й Ivo-

KOHTO'I'CKiii КрОСТ!>ИНИИИ I>ИТOЛИ Потери бИIИИIIЙ старостою

показала, на, допросе, НТО она, исl',х и мужи кона, уверяла,

НТО манифеста, имъ читали фальшивый и НТО они нолниыо

и поощрила, ИХ'И напасти на войсковую команду 2-ой ļvOKOH-

oo<l'CKiil работники Витель >Iит, была, олнни изъ изнзлиии-
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Šī tiesa neesot Ķeizara tiesa un komanda, kura ieradusies

apmierināt nemierus, neesot no viņa sūtīta, un kā tiesa, tā ko-

manda no muižniekiem salīgti.

Viņi esot pilnīgi pārliecināti, ka uz tiem šaut neviens ne-

uzdrīkstesot. bet ja arī iedrošinātos, tad viņi visus apsitisot un

akmeni uz akmeņa neatstāšot, gatavojoties pie tam uz uz-

brukumu.

Viena rota grenadieru, kura tur bij, tādā gadījuma lielajam

pūlim, kurš bija apbruņots pa daļai mietiem, pa daļai izkaptīm,
šautenēm un pistolēm, nespētu pretoties, tāpēc ari tapusi piepra-
sīti pastiprinājumi.

Viltīgais zemes tiesnesis viņiem iestāstīja, ka es pats iera-

dīšos un pie izmeklēšanas izdošu tiem aizturētos. Tas viņus

apmierinājis, viņi sākusi kliegt: Gaidīsim kņazu Golicinu, viņš

mūs izšķirs.

Pa to starpu nosūtīja uz Cēsīm, Valmieru un Valku pēc

palīga spēkiem un dumpinieku deputātu klātbūtnē nosūtīja pie
manis estafetu.

Nakti ieradās no Cēsīm četri lielgabali un no Valmieras

palīgi.

Man jau bij ta laime ziņot Jūsu K. A., kā šī lieta beidzās

un kā zemes tiesnesis ar kara speķa nodalu devās uz Kok-

muižu.

Šīs muižas zemniekus sasauca un viņi uz ceļiem lūdzas

žēlastības, atzīstoties savos noziegumos, izdodami kūdītājus, ap-

liecinādami savam kungam, ka viņi ar to no visas sirds miera

un ka uz priekšu tam vairs nekad nebūs viņu dēļ nepa-

tikšanas.

Та arī citas muižas noticies, jo muižnieki liecina, ka zem-

nieki tagad paklausīgi un padevīgi.

No dumpja vadoņiem līdz šim saķerti četri:

1-ais. Kokumuižas saimnieks Vitels Pēteris, bijis stārasts.

Pie nopratināšanas liecināja, ka viņš visiem zemniekiem apgal-

vojis, ka viņiem nolasītais manifests viltots, kūdījis un rīdījis

viņus uzbrukt karaspēkam.

2-ais. Kokumuižas kalps Vitels Jānis, bijis viens no ne-

miernieku vadoņiem, kūdījis un vadījis veselu pūli.

3-ais. Brīva atlaists muižas apkalpotājs iz Mujānu muižas,

Gotbards Jobansons un

4-ais. Kučiers Kārlis Bušs, tāpat brīva atlaists.
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КООТ, возмущающихся, поощряли HCT.X'H ITH OIIOM'H II пред-

водительствовал'], целою толпою 3-iii на нолю отпущенный

дворовый человека, паи мыты >>ОЯНИ I'отнарл'н IлаНСOН'И II

4-ый куиорн Карл и !>уши также на ПОЛЮ отпущенный

собирали муалжон/и н.н I>оноино«l>нкую корчму Песте где они

ложно толковали мужиками воспаляли lIXH воображение и

поощряли lIXH ка, мятежу. Первый НИИ сихъ лнухн даже

ITH нуле ОО'НИШННН. НТО они два раза ITH нндТ'ЛЮ ннтант'н

Ведомости и анасти НТО но франнаи делалось, ('m четыре

человека приведены ITH ригу где ИНН оулутн суш'МН II

примерно накатаны, а нотомъ отправлены ITH работу. Ilponin

ж»' менее виноватые им месте преступленm накатаны и

возвращены lIXH помещиками. доноси о семь вашему

I!. в. II повторна похвалу МОЮ о ool'.x'H H-oeiiiiooaya.aiHilxi,

тамъ находившихся II оноб.тножн конной артиллерш НОЛ-

конника Станаюкано II 1анрн'иааа!но нранолорокан!» полка

Maiopa Капустина много он семь усмирон!и каки раоотарои-

ноотню таки и ooxpaiiOHieM I. иной ной дисциплины отли-

чившихся, не могу я умолчать и о . laioTi esHixTe бароне

Унобрнн-СторноорхТ,. Сей почтенный человек и, пренебрегая

осою опасностью, несколько раин холили ни пхн толпу и

стараясь хоршнима, толкооан!ом'н и кротостью окончить cie

H.oTxiyiHenio nenn крооопролнт!и. которое олиакожн было не-

обходимо. Спи отлаоти справедливостьоотрулникамт, оооима,

асо(>оорами титулярному Советнику ivoo.iep.v. Аооооору

.хлооли.ы. и Ассесору Субституту и секретарю .'loMoiiopy. кон

разделяли съ ними не!. труды и деятельностью своею

отличались.

27. Dokuments*).

Государю

Удостойс получить сего дня npeal, »СТ!O>>OТ'И высочайшее

именное поведете вашего 11. В. отъ 21-го сего м-па, Дерзаю
всемилостивейшей Государь ссылаясь на нсополаннопшlй

рапорта, мой ото того же и пела донести, нто Здесь но

прежнему водворилось совершенное onoKoliCToio н тишина.

IioaMVTHHHiiecH крестьяне, копмн истолкован и смысли указа

о несобиранш ни Лифляшаап стащенной полати опять но-

корны и послушны. некоторых и паи НЛОН.ИННХ!. начинщи

мятежа фальшиво толконаншихт. ccli укааи пойманы и пре-

даны пулу Hponili яги менее виновные на место накатаны.

*) Baltijas Ci n r.-.lgub_rn;.tora pirmraksts Ķeizaram.
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Pulcinājuši zemniekus Kokmuižas Pestes krogā, kur viņi
nepareizības teikuši zemniekiem, iededzinājuši viņu iedomas un

kūdījuši vīnus us dumpi.

Pirmais no tiem pat tiesā paziņojis, ka viņš divas reizes

nedēļā lasījis avīzes un zinot, kas Francijā noticies.

Šie četri cilvēki atvesti uz Rīgu, kur tos tiesās un pienā-

cīgi nosodīs un pēc nosūtīs pie spaidu darbiem.

Pārējie, mazāk vainīgie, sodīti uz vietas un atdoti viņu

muižniekiem.

Ziņojot par to jūsu К. A., es atkārtoju savu uzteikšanu par

visiem tur bijušiem kareivjiem, sevišķi par jātnieku artilērijas

pulkvedi Ztāviski un Taurijas grenadieru pulka majoru Ka-

pustinu, kuri šajā apspiešanā daudz apķērības un disciplīnas

parādījuši.

Nevaru arī klusēt par zemes tiesnesi baronu Ungern-Stern-

bergu. Šis cienījamais cilvēks, nebēdādams par briesmām,

vairāk reizes gājis pūlī un centās ar pareizu izskaidrošanu un

lēnsirdību izbeigt šo sacelšanos bez asinsizliešanas, kura tomēr

izrādījās par nepieciešamu.

Viņš dod taisnību saviem palīgiem, assesoram Titular pa-

domniekam Kesleram, Assesoram Albedijam un Assesoram —

substitutam un sekretāram Lomeijeram, kuri ar viņu dalījušies

visos grūtumos un ļoti uzslavu izpelnījušies.

Ķeizaram.

Saņēmis caur estafetu Visaugstāko Jūsu К. A. personīgo

pavēli no 21. š. mēneša dienas, iedrošinos, Visžēlīgais Valdi-

niek, atbalstīdamies uz vispadevīgo manu šās dienas raportu,

ziņot, ka šeit, kā senāk, iestājies pilnīgs miers un klusums.

Sadumpojušies zemnieki, kuriem tagad izskaidrota furažu

klaušu atcelšanas ukaza nozīme Vidzemē, atkal padevīgi un

paklausīgi.

Daži no galvēniem dumpja vadoņiem, kuri nepareizi tul-

kojuši šo ukazu, nodoti tiesai, pārējie, mazāk vainīgie, sodīti uz

vietas.
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Восстановленное потому спокойствlе удерживаетъ меня

отравить теперь туда члена Губернскаго Правлешя (за-

черкнуто Фиркса) и ландратаСиверса опасаясь viTvoi» coupanie

потому крестьян i, ужо успокоившихся но имъло «опрятных?,

слъ\дствШ Li, ирочемъ поднося у сего переводъ съ публи-

кации отъ имени моего веема» крестьянама, обнародованный

буду ожидать IZbICCIUIIIIINIO повеленчя.

28. dokuments.

us augstu Pawehleschanu tahs Keiseriskas Goh-
dibas ta Reifere un Patwaldineeka wissas Kree-

ton Walstibas Aleksandra ta pirma.

Kad zaur to, ta tee Semneeki usņehmuschi paschi sawu Gal-

toaē Naudu makfaht, par to teem tad ta Statschu-Dohschana at-

laista tohp, tee Semneeki no Kaugers-Muischas un no zittahm

Muischahm ta\)ē leekas Dohmas eedohmajuschi, itt ta buhtu teem

nu tadehl arridsan wairs ne mas ne jadohd neds ta Teesas-Doh-

schana jeb tat)ē Berres preeksch saweem Dsimtskungeem, neds ta

Dohschana preeksch Pastu-Nammeem neds ta Labbiba preeksch

teem Magazincern, neds arridsan toairē jastrahda tee lihds schim

ecrastee Darbi; un kad roiņņi nu zaur tahdahm leekahm Doh-

mahm pahrmahniti neklausīgi irr rahdijuschees prett saweem

Dsimts-Kungeem un prett tahm keiseriskahm Teesahm, par kahdu

Noseegumu [фее pahrgalwigi Dumpineeki arridsan to nopelnitu

Algu gruhti zeetuschi irr, ta ka no wiņņeem tanni Dumpji Kau-

gers-Muischa no teem tur klahtbuhdameem Semneekeem, no Koh-

ķes-Muischas, Walmar-Muischas, Muhjehnes un 3emP *

irr nojauti un 17 eewainohti tappuschi:

Sab es pehz tahs [man no Pascha muhsu wissaugstaka Rei-

sera dohtas Warras pawehleju, ka wisseem teem Semneekeem,

kurri leela Pulka irr us Dumpji salassijuschees, tuhdaliņ buhs иё

sawahm Mahjahm un pee saweem darbeem atgreestees, un ka

wisseem teem Semneekeem, kurri lihds schim leeguschi to Teesas-

Dohfchann un Berru, to Pastes-Dohschanu un to Magazina-

Ļabbibu nodoht, un tohs lihds schim pastrahdehtus Darbus pa*

darriht, tuhdaliņ to buhs nodoht un padarriht. Zittadi wifsi tee,

kas leelös Pulkos apkahrt wasajoht atrasti taps, ta ka wissi Ne-

paklausigi par to bahrgi noteesati un bes Apschehloschanas jeb ar

Rihkstehm schauti jeb pehz wiņņu Noseeguma ar Skanstes-
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Tas mani attura turpu sūtīt guberņas valdes locekli un

landratu Siversu (izstrīpots Firksu) jo bīstos, ka zemnieku sa-

pulcēšana neizsauc bēdīgas sekas.

Tomēr, stādīdams priekšā manis izdoto sludinājumu, ko

visiem zemniekiem nolasīt, palieku gaidīdams Visaugstākās

pavēles.
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Darbu jeb ar Aissuhtischanu us Sihbeera Semmi sohditi taps,

pehz ka ikkattram Semneekam jaturrahs un no Strahpes un Ne-

laimes jasargahs. Rige Pille, tai 12-ten Oktober Nlebnefcha
deena 1802.

Wirst Sergei Ģolitzin.

Muhsu keiseriskas Gohdibas Gene-

rals- no Infanteries, Karra Ģubber-
nators no Widsemmes, Iggaunu Sc-

mmes un Kursemmes, Inspeetors ta

tür stahwedama Karraspehka, Aaugsta-
kais Waldineeks par wissahm Tcc-

sahm Widsemme, Iggaunu Semme un

Kursemme, un Brnnnineeks tahs
Gohda-Sihmes ta swehtc> Adreusa.

29. dokuments.

Durchlauchtigster Fürst!

hochgebietender Herr General der Inlanterie, rigascher Kriegs-
Gouverneur, Civil-Oberbefehlshaber und verschiedener hoher

Orden Ritter,

Gnädiger Herr!

Ew. Durchlaucht berichtet das Kaiserliche Landgericht unter-

thänigst, daß nunmehro auch die beiden bisher abwesend gewe-

senen Kaugersnotschen Bauern, Adsel und Wetz Kaie, die zu den

5 Sprechern der Kaugershoffchen Bauerschaft gehören und die

jetzt blos mit ber dictirten Ruthenstrafe, nemlich zu Zweienmalen

jedesmal mit 10 Paar, gleich den übrigen 3 Sprechern, die ihre

Strafe in loco bekommen haben, zu belegen sind, Hieselbst inhaftirt

worden, und zwar ist der erstere, Adsel, von den Kaugershoffchen
Bauern selbst eingeliefert, und letzterer, Wetze Laie, hat sich, nach-

dem er entsprungen war, von selbst hier bet) Gericht eingefunden,
ein Beweis also, daß die Bauern, allem Anscheine nach zur gesetz-

lichen Ordnung uud zur Ruhe zurückgekehrt sind.

Wir verharren mit ber schuldigsten Devotion,

Riga
d. 27 Octbr 1902.

Ew. Durchlaucht

gehorsamste Dienern

Im Namen und von wegen des Kaiserlichen rigaschen Land

gerichts

N.frech. Angern-Sternberg
Landrichter

Secretaire C. L. Lohmeyer.
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Viņa Gaišībai, kņazam, Augstam Pavēlniekam, Infanterijas

ģenerāļa kungam, Rīgas kasa gubernatoram, Givilvirspavelniekam

un dažādu augstu ordeņu kavalierim.

Cienits kungs!

Ķeizariskā Zemes tiesa vispadevīgi ziņo Jūsu Gaišībai, ka

arī līdz šim prombūdamie Kaugurmuizas zemnieki Adzels un

Vec-Bale; kuri pie Kaugurmuižas 5 runātājiem pieder un kuri

tagad tikai ar piespriesto rīkšu sodu apliekami, tas ir pa divi

reizes, katru reizi ar 10 pāriem, līdzīgi ar pārējiem 3 runātājiem,

kuri savu sodu dabūja uz vietas, ir šeit apcietināti, un kā pirmais,

Adzels ir atvests no pašiem Kaugurmuižas zemniekiem, bet pē-

dējais Vec-Bāle pēc tam, kad bij izbēdzis, pats no sevis pie

tiesas ieradies, pierādījums, ka zemnieki, pēc visam pazīmēm,

ir pie likumīgas kārtības un mierā atgriezusies.

Rīgā, 27. oktobrī 1802. g.

Jūsu Gaišības

padevīgi kalpi, Ķeizariskas Zemes

tiesas vārda un uzdevuma,

Brīvkungs Ungem-Sternbergs,

Zemes tiesnesis.

Sekretars Lomeijers.
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30. dokuments.

Durchlauchtigster Fürst !

Hochgebietender Herr General der Infanterie, rigascher Kriegs-
Gouverneur, Civil-Oberbefehlshaber und verschiedener hoher

Orden Ritter.

Gnädiger HErr!

Nachdem dies Kaiserliche rigasche Land-Gericht nunmehro
die Untersuchung und das Verhör wider die, bet) ber in ber

Wolmarschen Gegend vorgefallenen Bauer-Empörung, als An-

führer und Aufwiegler strafbar befundene Leute, als,

1.) den Kokenhoff феп Erb-Bauer-Wirth Witel Peter,

2.) den Koken noļschen Erb-Bauer-Knecht Witel Jahn,

3.) den Mojahnfchen freyen Bedienten Gotthard Johanson,

4.) den Mojahnfchen freygelaßenen Kutscher Carl Busch,

sowie Wider die beiden annoch zu bestrafen gewesenen Sprecher
der Kaugersnotschen Bauerschaft, als

5.) ben Adsel Peter,

6.) den Kaugersnotschen Erb-Bauer-Wirth Wetz Laie Jahn,

imgleichen wider folgende bet) dem vorher bezeigten Angehorsam

ber Bauern der Wolmarschen Gegend, als Anstifter des Ungehor-
sams verdächtig befundene, nemlich

7.) den Wolmаrfфen Erbbauer-Wirth Murneck Jahn und

8.) den Duckershoffфen Erbbauer-Wirth Dzirne Tönnis,

völlig geschloßen; Als hat daßelbe auch bereits diese Sachen und

zwar folgendergestalt abgeurtheilt, nemlich:

Die ad t. 2. 3. et 4 genante wichtige Griminal-Verbrecher»

sind zum abschrekenden Beyspiele für die übrige unruhig gewesene

Bauerschaft, zum Tode verurteilt und dies Arteil ist auch schon,

gewöhnlicher Art nach, an Ein Erlauchtes Kaiserliches liefländi-

sches Hofgericht ad leuterandum gesandt worden.

Die ad 5. et 6. genante Sprecher ber KauZersnotschen

Bauerschaft, sind, da sie blos mit noch 3 anderen Kaugershoffфen

Bauern, die bereits in loco bestraft worden, für die übrige

Kaugersnoļsche Bauerschaft das Wort geführt haben, nur zu

U) Paar Ruthen jeder, und zwar in Rüksicht deßen so milde

verurteilt, da für den erstern, als einen kränklichen, sonst guten,

uud Ыоё verführten Menschen, betzeu Erbherr der dimitirte Herr

Garcle-Rittmeister Graf von Lengden, um Milderung ber Strafe
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Viņa Gaišībai, kņazam, Augstam pavēlniekam, Inļanterijas

ģenerāļa kungam, Rīgas kasa gubernatoram, Civilvirspavēlniekam
un dažādu augstu ordeņu kavalierim.

Cienits kungs!

Pēc tam, kad Ķeizariskā Rīgas Zemes tiesa bij izmeklē-

šanu un noklaušināšanu pret bijušo Valmieras apvida zemnieku

nemieru sodāmiem barvežiem un uzmusinātajiem, ka,

1. Kokmuižas dzimtszemnieku, saimnieku Vītei Pēteri,

2. Kokmuižas dzimtszemnieku, kalpu Vītei Jāni,

3. Mujānu brīvkalpotāju Gothardu Jochansonu,

4. Mujānu brīvatlaisto kučieri Kārli Bušu, ka arī pret abiem

sodāmiem Kaugurmuižas zemnieku runātājiem,
5. Kaugurmuižas dzimtszemnieku, saimnieku Adzel Pēteri,
6. Kaugurmižas dzimtszemnieku, saimnieku Vec-Bale Jāni,

tāpat pret sekošiem, par zemnieku kūdīšanu uz nepaklausību

iepriekš aprādītos zemnieku nemieros Valmieras apvidu, aizdo-

mās stāvošiem,

7. Valmieras dzimtszemnieku, saimnieku Murniek Jani un

8. Duķeres muižas dzimtszemnieku, saimnieku Dzirne Teni

pilnīgi pabeigusi, šajā lietā sekošu spriedumu taisījusi, proti:
Punktos 1., 2., 3. un 4. minētie svarīgie kriminālnoziedz-

nieki, par biedinošu piemēru pārējiem zemniekiem, kuri bij ne-

mieros piedalījušies, sodīti ar nāvi un šis spriedums parastā

kārtībā jau nosūtīts Ķeizariskai Vidzemes Virstiesai.

Punktos 5. un 6. minētie runātāji, Kauguru muižas zem-

nieki, tā kā viņi tikai līdz ar 3 citiem Kaugurmuižas zemniekiem,

kuri uz vietas sodīti, turējuši runas Kaugurmuižas zemniekiem,

katrs ar 10 pāriem rikšu sodīti; tik viegls sods viņiem piespriests,

ņemot vērā, ka pirmajam, slimīgam, citādi labam, bet tikai pa-

vestam cilvēkam, viņu dzimtskungs, atvaļināts gvardu rotmistrs,

grafs fon Mengdena kungs, lūdza sodu mīkstināt, bet pēdējais

pats no sevis ieradies un licies arestēties.

Punktos 7. un 8. minētie '.audis, vīniem no citiem iestā-

stītos gadījumus, ka Igaunija daži muižu īpašnieki savus zem-

niekus, pēc Ķeizariska Patentē izteiktam domām, nodevuši zem

kroņa un par to no viņa Ķeizariskas Majestātes dabūjuši dāvināt

dozes, gredzenus un pat ordeņus, ir nepareizi tālāk izplatījusi,
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gebeten, und da letzterer sich von selbst zum Arrest Hieselbst ein-

gefunden hat.

Die ad 7. und 8. genante Leute sind, da sie den ihnen von

andern erzählten Umstand, baß in Ehstland einige Gutsherren,

ihre Bauern, nach dem Sinn eines Kaiserlichen Patents, ganz

unter die Krone gegeben und dafür von ©r. Kaiserlichen Majestät

Geschenke an Dosen und Ringen, auch sogar Orden, bekommen,

fälschlich weiter verbreitet, und da sonst nichts Qravirliches Wider

sie sich erweislich gemacht hat, dahin verurtheilt, baß erstcrem

nemlich Murneck Jahn, welche schon mit 10 Paar Ruthen bestraft

worden, annoch sein bisher erlittener langer Arrest zur Strafe an-

zurechnen ist, und letzterer nemlich Dsirne, baß derselbe gleichfalls
unter Anrechnung des bisher erlittenen Arrestes, annoch mit

10 Paar Ruthen bestraft werden soll.

Wegen Vollziehung ber dictirten Ruthenstrafe im hiesigen

Krons-Gefängniß, ist bereits auch an den Krons-Gefängniß-Auf-

seher» das Gehörige verfügt worden; sowie auch an deu Wolmar-

fфen Prediger rescribirt worden ist, baß er der sämtlichen Bauer-

Gemeine des Wolmarfфen Kirchspiels, obige Bestrafung ber

ad 5. 6. 7. et 8. genannten Bauern m ber Kirche, bekannt

machen soll.

Alles dieses rapportirt Ew. Durchlaucht dies Kaiserliche

Landgericht schuldigstermaaßen.

cievotest verharren wir

Riga Ew. Durchlaucht

d 30 Octbr. 1802. gehorsamste Dienern

Im Namen und von wegen des Kaiserlichen Landgerichts

rigaschen Kreises R.freib- Angern-Sternberg
Landrichter.

Secretaire C. L. Lohmeyer.

№ 924. 31. dokuments.*)

Гр. Кочубею

Вдок.-гтательство что возмущен ic крестьяне сдТ.о. Со-

вершенно кончилось и мужики смирны и покорны служить

то, 410 lUI CIIX'I. дняхъ OДННI) HTI> H.IHIIļIIIUIļ«>r.I> былъ

lIOII>I3II I. крестьянами мызы lx.lyc>»ci'o«l>'i, и 11>>СДСТЗН.1С»'Н для

суждсщя ни PIIITKOÜ ЛЗНДГСрНХТ'!' а другой сами собою

явился. Покор» прошу ваше <'>нтс.ll>стго доложить

Его 11. 1;. 29 октября 1802 г.

*) Baltijas Ģenerālgubernatora lūguma pirmraksts lekšlietu Ministrim

Grafam Kočubejam.
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un ka citādi, neka svarīga pret viņiem nav izzināts, par to no-

spriests pirmajam, tas ir Mūrniek Jānim, kurš jau sodīts ar 10

pāru rikšu, viņa izciestais gasais aresta laiks pieskaitāms so-

dam, bet pēdējam, tas ir Dzirnem, pieskaitīt līdz šim izciesto

arestu sodam, bez tam ar 10 pāru rikšu sodāms.

Par piespriestā rikšu soda izpildīšanu vietēja kroņa cietumā

ir kroņa cietuma uzraugam attiecīgi paziņots, tāpat rakstīts Val-

mieras mācītajam, lai viņš visiem Valmieras draudzes zemju

ļaudīm augšējos sodus pie punktos 5., 6., 7. un 8. minētiem

zemniekiem baznīca zināmus dara.

Visu šo vispadevīgi ziņo Jusu Gaišībai Ķeizariska Zemes

tiesa.

Rīga. 30. oktobrī 1802. g.

Ar šo pagodinamies,

Jūsu Gaišības padevīgi kalpi,

Rīgas apr. Ķeizariskās Zemes

tiesas vārdā un uzdevumā,

brīvkungs Ungern-Sterubergs,
Zemes tiesnesis.

Sekretars Lomeijers.

,N» 924.

Gr. Kočubejam

pierādījumam, ka šeit zemnieku nemieri pilnīgi beigušies

un zemnieki mierīgi un padevīgi, der tas, ka šajās dienās viens

no nemieru vadoņiem saķerts no Kaugurmuižas zemniekiem un

nodots tiesāšanai Rīgas Zemes tiesai, bet otrs pats ieradies.

Padevīgi lūdzu Jūsu Gaišību par to ziņot Viņa Ķeizariskai

Augstībai.

29. oktobrī 1802. g.



110

32. Dokuments.

Acktenmäßige Geschichte-Erzählung der, bei) dem Bauer —

Aufstand auf mehrern Gütern ber wolmarfchen Gegend, vorge-

fallenen Auftritte auf den Gütern Kaugershof und Kokenhof.

Bet) der Gelegenheit, als wegen der von Sr. Kaiserlichen

Majeste Allerhöchst erlaßenen Stations ■ Lieferung, von der

Gouvernements = Regierung iene Publication ergieng, entstand

bei) den Bauern wieder diesen Publication ein Mißtrauen,
welches endlich so weit gieng, baß auf manchen Gütern ber

Erbherrschaft kein Gehorch un keine Abgaben geleistet wurden,

indem die Bauern in dem irrigen Wahn standen, diese publica-

tion sey falsch, Sr. Kaiserliche Majeste habe sie frey gelaßen» sie

hätten nun nicht nöthig ihren Gutsherren die gesettzlichen Ge-

rechtigkeits — Abgaben und Arbeiten zu leisten, und das werde

von den hiesigen Behörden ihnen verheimlicht. In ber Colmar-

schen Gegend waren die Bauern vorzüglich unruhig und betrugen

sich äußerst ungehorsam, widerspenstig und aufrührerisch. Die

Guts-Besitzer von Kaugershof un Kokenhof, sahen sich daher

endlich genöthigt, um gerichtliche Hülfe unter militärischer

Assistence, bet) ber Gouvernemts - Regierung zu bitten. Das

rigasche Landgericht erhielt also am 5-ten October 1802. von ber

Gouvernements-Regierung das Commissum, unverzüglich nach

Kaugershof und Kokenhof zu verfügen und diese Anruhen zu beseiti-

gen. Zugleich wurden 120 Mann vom Saurtfфеп Grenadier»

Regiment zur Disposition des Landgerichts, dorthin detaschirt;

auch erhielt der HErr Artillerie-General Alanow in Colmar die

Ordre, nöthingenfalls Verstärkung zu geben.
Am 7-ten d. M. Vormittags fand sich das rigasche Land-

gericht und zwar ber HErr Landrichter Kollegien Assessor

Freyherr Angern Sternberg, ber HErr Assessor Tit. : Rat;

von Kessler, der HErr Assesor von Albedyll un ber HErr
Assesor subst. : und Secretaire Lohmeyer, so wie ber Kan-

zellist Oesen in Stelle eines Protocoüiften, in Kaugershof ein.

Die Grenadier-Compagnie war auh mittlerweile etwa 9 Werst

von Kaugershof angelangt, und erhielt nun die Aufforderung,

daselbst zu nächtigen, und folgenden Tags Vormittags sich in

Kaugershof einzufinden, weil die dasige Bauerschaft allererst am

folgenden Morgen zusammen kommen fönte.

Nachdem dies geschehen war, fing das Landgericht die Unter-

suchung wider die Kaugerhofsche Bauerschaft an und beschäftigte
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Aktsveidīgs notikuma atstāstījums par zemnieku

sacelšanos vairākās muižās Valmieras apgabala, īpaši

gadījums Kauguru un Kokmuižas.

Kad Guberņas valde bij publicējusi Viņa Ķeizariskās Aug-
stibas ukazu furažu klaušu lietā, starp zemniekiem parādījās ne-

uzticība pret so paziņojumu, kas galīgi beidzās ar to, kā vai-

rākās muižās dzimtskungiem vairs netika klausīts un nodevas

dotas, pie kam zemnieki bij tais maldīgas domas, ka šis pazi-

ņojums ir nepareizs; Viņa Ķeizariska Majestāte esot viņiem brī-

vību devuse, un viņiem vairs nevajagot muižu īpašniekiem dot

ne likumīgās nodevas, ne izpildīt Klausas, tas tiekot viņiem no

vietējām iestādēm noklusēts. Valmieras apgabala bij zemnieki

sevišķi nemierīgi un nepaklausīgi, pretīgi un dumpīgi. Kauguru

un Kokmuižu īpašnieki bij beidzot spiesti lūgt no Guberņas
valdes tiesas palīdzību, piedaloties karaspēkam. Rīgas zemes

tiesa saņēma 5. oktobrī 1802. gada pavēli no Guberņas valdes

nekavējoši doties uz Kauguru un Kokmuižam izbeigt šos ne-

mierus. Tajā pašā laika, ka palīgs zemes tiesai, 120 vīru no

Taurijas grenadieru pulka tika turp nosūtīti, tāpat artilērijas ģe-
nerāls Ulanovs Valmierā saņēma pavēli vajadzības gadījumā dot

pastiprinājumu. Šā mēneša 7 dienas priekšpusdienā ieradās

Rīgas zemes tiesa Kaugurmuižā, tas ir, zemes tiesneša kungs ko-

lēģiju asesors, brīvkungs Ungern-Sternbergs, asesora kungs, ti-

tularpadomnieks fon Keslers, asesora kungs fon Abedils, asesora

kungs subst. un sekretārs Lomeijers, ka arī kancelists Vezens,

ka protokolists.

Grenadieru rota bij ieradusies un dabūja uzaicinājumu pa-

likt pa nakti 9 verstu attālumā no Kaugurmuižas un nākošas

dienas priekšpusdienā ierasties muižā, tāpēc ka vietējie zem-

nieki varēja sanākt tikai otras dienas rītā.

Pēc tam zemes tiesa uzsāka izmeklēšanu pret Kauguriešu

zemniekiem un nodarbojas ar to visu dienu. Viss noritēja mie-

rīgi un no nepazīstamu zemnieku sapulcēšanās nebij ne vēsts,

izņemot, ka pie izmeklēšanas ieradās daži saimnieki un kalpi

no Ķempu muižas Cēsu apriņķi, no kuriem daži pat iespiedās

tiesas istabā. Šiem ļaudīm tika pieklājīgā veidā aizrādīta viņu

nepieklājīgā izturēšanās, izdotā patente saprotami izskaidrota, ar

ko viņi likās būt mierā, tad saimniekiem tika stingri pavēlēts

uzvesties mierīgi, viņi atlaisti uz mājām, ieradusies kalpi, kuri
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sich damit den ganzen Tag — Es ging dabey alles ruhig ab.

von einem Zusammenlauf fremder Bauern mar sonst keine Spur»

außer baß sich bei) ber Untersuchung, auf einige Bauer-Wirthe und

Knechte von dem Gute Zempen aus dem wendenschen Kreise

einfanden, von welchen sich sogar einige ins Gerichts-Zimmer

gedrängt hatten. liefen Leuten wurde auf eine glimpfliche Art

ihr unruhiges Betragen vorgehalten, die erlaßene Publication

ihnen deutlich erklärt, welche Erklärung sie auch einzusehen schienen,

und nun wurden die Wirthe mit dem ernstlichen Befehl sich ruhig

zu verhalten, nach Hause abgeladen, die erschienenen Knechte aber,

zur Arbeit gekommen waren und diese verlaßen hatten, wurden

dafür jeder mit 25 Stokschlägen bestraft.

Da die Untersuchung, die steh bis 10 Ahr Abends ver-

zogen hatte, an diesem Tage nicht geendigt werden konnte; da

es steh bei derselben vorläufig ausgemittelt hatte, baß viele dieser

Bauern strafbar waren ; da man die Bauerschaft also nicht ohne

militairifche Aufsteht laßen durfte, weil zu befürchten war, daß sie

am folgenden Tage nich erscheinen würde; und da sowol der

Amtmann als die Staraste declarirten, daß siie nicht dafür stehen

könnten, ob diese Bauern sich wieder einfinden würden, wenn

man, sie abließe : So wurden selbige, und um so mehr, da wäh-

rend ber Antersuchung schon einige entsprungen waren, nach ber

Herberge gesandt, und daselbst unter milici Äscher Aufsteht gehal-

ten, dabey aber ordentlich verpflegt.

Am andern Morgen gegen 8 Ahr hatte steh ganz unbemerkt,

indem Gesträuche und Walddicht am die Hofs-Gebäude anschlie-

ßen, worin sich viele defilene, abschüßige Stellen, und Gruben»

befinden, auf einmal eine große Menge fremder Bauern bet) der

Herberge, worin steh die Kaugerhoffchen Bauern befanden» be-

wafnet eingefunden, mit dem Begehren, daß die hiesige arretirte

Bauerschaft, in Freiheit gesezt werden solle. Auf die davon er-

haltene Nachricht, oerfügte sich das Landgericht sogleich an diesen

Ort und fand, daß sich dieser zusammenrottirte Haufe vor der

Herberge außerhalb dem Gehöfte, etwa 10 Schritt von dem in

der Fronte aufgestellten Militaire, demselben gerade gegenüber,

postirt, und sich mit Knitteln, Holzstangen Zaun-Pfählen» einige

sogar mit Flinten und Pistohlen, wie auch Steinen in den Taschen,

versehen hatten, mit welchen letzteren sogar Weiber bewafnet

waren.
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bij nākuši pie darba, bet to pametuši, tika sodīti katrs ar

25 kokiem.

Tā kā izmeklēšana, kura ilga līdz pulkst. 10 vakarā, neva-

rēja tajā dienā beigties, tāpēc, kā tika zināms, ka daudzi no

šiem zemniekiem bij sodāmi un tos nevarēja atstāt bez kara-

spēka uzraudzības, jo bij jābaidās, ka tie nākamā dienā neiera-

dīsies, jo pagasta vecākie un stārasti paskaidroja, ka nevarot

galvot, vai zemnieki atkal ieradīšoties, ja tos atlaistu, tika viņi,

jo pa izmeklēšanas laiku daži jau bij aizbēgusi, nosūtīti uz dzī-

vojamo māju un tur turēti zem karaspēka uzraudzības, tai pašā
laikā ar uzturu labi apgādāti.

Otrā rītā ap pulkst. 8 pavisam nemanot krūmos un mežā,

kas ieslēdz muižas ēkas, un kuros daudz paslēptuvju un bedru,

pie mājas, kurā atradās Kauguriešu zemnieki, bij ieradies liels

pulks apbruņotu zemnieku, kuri pieprasīja atsvabināt apcietinātos,

Pēc šīs zinas saņemšanas zemes tiesa devās turp un atrada ār-

pus muižas ēkām, dzīvojamas mājas priekšā, apmēram soļus 10

no frontē stāvošā karaspēka, pūli rungām, kārtīm, sētas mietiem

apbruņotu, dažus pat ar šautenēm, pistolēm, kā arī akmeņiem

kabatās, ar pēdējiem pat sievas bij apbruņojušās.

Zemes tiesa piegāja pie pūļa un jautāja zemniekus, kādā

nolūkā viņi sanākusi, kādi viņu mērķi, kāpēc viņi apbruņoti un

tādā lielā skaitā, pie tam viņi tika uzaicināti izturēties mierīgi

un atbildēt uz priekšā liktiem jautājumiem.

Iznāca daži iz pūļa un iedrošinājās tik nepieklājīgi uzve-

sties, kā stāvot cepurēm galvā, pacēla savas rungas, vicināja ce-

pures, sita pret krūtīm, krita ceļos ar saucieniem, aizstāvēt līdz

asinīm savus brāļus.

Kad zemes tiesa runāja ar zemniekiem un tiem aizrādīja,

ka šī esot ķeizariskā zemes tiesa no Rīgas un Ķeizara vārdā šeit

stāvot, daži no pūļa iznākušie runātāji, kuri sevi negribēja ļaut

pazīt, uzdrošinājās kliegt zemes tiesai acīs. ka viņi labi zinot,

ka tiesa, tāpat karaspēks uzpirkti no vietējiem muižniekiem, viņi

gribot tiesu un zaldātus no Pēterburgas, kuri tiem Ķeizara ukaza

saturu pareizi izskaidrotu, jo svētdienās dažādās baznīcās sludi-

nātie ukazi nevarot saturēt ķeizara gribu, jo īsti ķeizara uķazi

viņiem dodot pilnīgu brīvību, viņi dzirdējusi, kā Pēterburgā un

apkārtne visi dzimtslaudis izsludināti par brīviem, tāpēc arī to

tagad no acumirklī te atrodošās tiesas prasot, un gadījumā, ja

tas netiktu izpildīts, došoties visi uz Pēterburgu un prasīšot pa-
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Das Landgericht trat nun unter diesen zusammenrottirten

Haufen und frug die Bauern, zu welchem Ende sie sich versam-

melt hätten, un was sie beabzweckten, auch warum sie bewafnet

und in so großer Anzal iengefunden, wobey sie aufgefordert wurden,

sich ruhig zu verhalten und auf die an sie erlaßenen Fragen zu

antworten,

Es traten hinrauf aus ber Menge einige hervor, und er-

dreisteten sich, sogar mit den Hüten auf den Köpfen, dergestalt

laut zu werden, baß sie ihre Knittel erhoben, die Hüte scheng-

ten, sich an die Brust schlagen, und auf die Knien fielen, mit

dem Ausruf, sie wolten ihre Brüder bis aufs Blut vertheidigen.

Während dem, daß sich das Landgericht mit diesen Bauern

in ein Gespräch einließ und sie bedeutete, baß daßelbe das Kai-

serliche Landgericht aus Riga feņ, und hier im Namen des

Käufers stünde, wagten es die aufgetretenen Sprecher, die sich
aber nicht zu erkennen geben wollten, dem Landgericht unter die

Augen zuzuschreicn: Sie wüsten recht gut. baß sowol das Ge-

richt, als das hier stehende Militaire, von den hiesigen Gutsbesitzern

erkauft fei), sie wollten durchaus ein Gericht und Soldaten aus

St. Petersburg haben, welche ihnen die Ukase des Kaifers, nach

ihrem wahren Inhalt bekannt machen sollten ; denn, die ihnen an

verschiedenen Sonntagen in ber Kirche publicirte Ukase, konen

nicht ber Wille des Kaisers fet)tt, da die eigentliche Kaiserliche

Ukase, ihnen ihre völlige Freicheit gebe, indem sie erfahren häten,

baß in und um Petersburg, alle Erbleute für frei) erklärt worden

wären, daher auch sie solches jezt von dem hier gegenwärtigen Gericht

verlangten, und würden sie, auf den Fall, Wenns nicht geschehe,

sich alle nach Petersburg begeben und den Kaiser selbst fragen;

sie wolten wohl gehorchen, aber blos dem Kaiser — Alles dieses

bekräftigte die ganze Versammlung, indem Alle ihre Knittel in die

Höhe hoben, ihre Hüte schwengten, mit den Händen herumfochten
und dem Landgericht, mit äußerst unanständigen Geberden so

nahe traten, baß сё sich einigenmale retiriren muße. Man hörte

sogar, baß die hintenstehenden Bauern, den Vordersten zuschrienn:
Was wollt ihr lange reden, schlagt nur den alten Landrich-

ter tobt.

Deßen ungeachtet bemühte sich das Landgericht, der nach

und nach sehr angewachsenen Versammlung indem von allen Sei-

ten bewafnete Bauern herzuströmten, die eigentliche Lage ber

Sache zu erklären; сё waren jedoch alle Bemühungen umsonst.
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sam Ķeizaram ; viņi gribot klausīt, bet tikai ķeizaru. To visu

apstiprināja viss pūlis, pie kam visi pacēla rungas, vicināja ce-

pures, mētājās ar rokām un tuvojās tiesai sevišķi nepieklājīgi
izturēdamies, tā kā viņai vairākas reizes vajadzēja bēgt. Varēja
pat dzirdēt, ka pakaļējie zemnieki uzkliedza priekšējiem „Ко
Jūs tik ilgi pļāpājat, sitat nost to veco zemes tiesnesi".

Neskatoties uz to, zemes tiesa nopūlējas pieaugošam pū-
lim, ar vien no visarn pusēm pieplūstot apbruņotiem zemnie-

kiem, ieskaidrot lietas īsto stāvokli, tomēr visas pūles bija vel-

tas, viņus nevarēja ne ar kādiem prātīgiem paskaidrojumiem no

viņu maldīgam iedomām pie prāta atgriest, un uz zemes tiesne-

ša kunga pavēli karaspēkam ladet kaujas patronām, viņi kliedza,
lai tik vien lādējot, viņi, līdz ko atskanēšot pirmais šāviens, uz-

brukšot ar visu spēku un atsvabināšot savus arestētos brāļus, un

kaut arī simtiem no viņiem kristu, atlikušie tūkstoši visus iznī-

cināšot, kā ne akmens uz akmeņa nepalikšot.
Tā ka Kaugurmuižas apvidus priekš karaspēka kustībām

sevišķi pārredzams, un viņa atrodas tā, ka pūlis var viegli, ne-

manot lielā skaita pie muižas salasīties, paslēpties un masā uz-

brukt, tāpēc arī tik ātri norisinājās zemnieku sapulcēšanās, ka

viņus nespēja ātrāki ievērot, iekams to vairāk simtu apbruņotu
zemnieku nevij parādījušies, tad bija, lūkojot pēc vietējiem ap-

stākļiem un pieplūstoša zemnieku pūļa pārsvara par karaspēku,

pavisam neiespējami tos ar karaspēka palīdzību atspiest, pie tam

pastāvīgi nāca apbruņojušies zemnieki klāt un vel liels pūlis

slēpās meža zemākās vietās, kam pretī toreiz Grenadieru pulka

120 cilvēku atradās, no kuriem mājas priekša frontē tik 70 vīru

stāvēja, jo bij izstādīti vairāki sargu posteņi un citi apsargāja

arestētos. Šāda zituacija neatļāva vēl spert aktīvus soļus, un ja

tas tagad notiktu, zemnieki pēc pirmajiem šāvieniem ciešā pūlī

uzmāktos, tā ka tas novestu pie duru cīņas, kas beigtos ar lielu

asinsizliešanu abas pusēs un beigas būtu vel loti nenoteiktas,

bet sajukums dotu iespēju pakaļējam pūlim iespiesties sētā, lai

turpinātu nekārtības. Šie apstākļi un, sevišķi, lai novērstu

asinsizliešanu, apsverot tagātni, nākotni un lietas labāko izeju,

spieda zemes tiesu cik ātri vien iespējams sūtīt pēc palīgspēkiem,

un līdz viņu pienākšanai pēc iespējas atturēt sanākušos zemnie-

kus no aktivitātes.

Tā tika pieprasīti no jātnieku artilērijas pulkveža fon Sta-

vickij kunga Cēsīs 4 lielgabali ar kaujas lādiņiem nn piederi-
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man konnte sie von ihren irrigen Ideen durch keine vernünftigen

Vorstellungen, zurükbringen, und als auf Verlangen das Herrn

Landrichters vom Militaire scharf geladen wurde, riefen sie sogar
aus: сё könnte nur immer geladen werden, sie würden indeßen,

sobald ber erste Schuß fiele, mit gesammter Macht über Alle her-

fallen und ihre arretirten Brüder befreien, und wenn auch hun-

derte von ihnen fielen, so würden die Tausende die übrig blieben;

alle zermalmen, und сё sollte kein Stein auf den andern bleiben.

Da nun das Locale in Kaugershof für Militärische Bewe-

gungen äußerst nachtheilig und so beschasten ist, baß nichts leich-
ter seyn kann, als sich unbemerkt in großen Haufen dicht beym

Hofe zu versammeln, sich zu verstecken, und auf einmal in Maße

hervorzutreten, daher auch ber Zusammenlauf der Bauern so

schnell geschähe, daß er nicht eher bemerkt werden konnte, bis

einige hundert bewafnete Bauern hervortraten ; so war сё, sowol

in Rüksicht ber Local- Amstände, als deshalb, weil die zusammen-

gelaufenen Bauern dem Militaire so sehr überlegen waren, durch-

aus unthunlich, sie mit militärischer Gewalt zurükzutreiben, in-

dem immerfort bewafnete Bauern herzustränten, und noch eine

große Menge unten in den niedrigen Stellen des Waldes, dicht

hinter dem Posto gefaßten Haufen, im Hinterhalt oerfteft lag,

wogegen damals blos 120 Mann vom laurischen Grenadier-

Regiment hier waren, von denen in ber Fronte vor dem Hamen

nur 70 Mann standen, da verschiedene Piquets ausgestellt waren, uud

andere zur Bewachung ber Arrestanten gebraucht wurden. Diese

Situation erlaubte сё also jezt noch nicht, zu Tätlichkeiten zu schrei-

ten, indem, wenn сё jezt dazu gekommen wöre, die Bauern, nach

den ersten Schüßen, in die Glieder gedrungen mären,

so, baß сё zu einem Handgemenge hätte kommen müßen, das ein

großes Blutbad für beide Theile, verursacht hätte, uud deßen

Ausgang immer sehr uugewiß gewesen märe, welcher Tumult aber,

dem hintersten Haufen zu Unfug im Hofe Gelegenheit ge-

geben hätte.

Diese Rücksichten, und vorzüglich Schonung vielen Menschen-

blutes, bewogen daher das Landgericht, indem сё Gegenwart und

Zukunft, sowie den besten Ausgang der Sache berechnete, so

schnell als möglich Succurs kommen zu laßen, uud bis zu deßeu

Aukuuft die zusammcnrottirten Bauern nach aller Möglichkeit so

hinzuhalten, daß sie keine Tätlichkeiten anfingen.

Es wurde also der HErr Obriste von der reitende Artillerie
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giem ļaudīm, kā arī Valmierā stāvošā artilērija; tā kā apbru-

ņotu zemnieku pieplūdums vel arvienu pieņēmās un pie vakara

bij kopā jau 3000 viru, tad ari Raunā un Smiltenē stāvošās

dragūnu rotas tika pieprasītas. Tāpat Zemes tiesa lika pāreju pār

Gauju aizsprostot. Tad zemnieku pūlis bij ilgu laiku mierīgs,

beidzot viņš palika nemierīgs un ar saucieniem: „Mēs gribam

mūsu brāļus atbrīvot", uzmācās tik stipri karaspēkam, ka bij

jābaidās no dūru cīņas. Tamdēļ Zemes tiesa vēl reiz devās uz

to vietu. Viņai turpu ejot, 3. artilērijas bataljona leitnants Not-

beks pieveda divus nemiernieku pārstāvjus, kusi bij izteikuši

vēlēšanos runāt ar Zemes tiesu. Viņu prasības bij, tūlit atlaist

arestētos Kauguriešu zemniekus ar to norunu, ka tad tie tūliņ

mierīgi izklīstu pa mājām. Kad Zemes tiesnesis viņiem izskaid-

roja, ka tas tā neiet, viņi pieprasīja, lai kņazs Golicins no Rīgas

atbrauktu šeit, jo viņi gribētu ar to runāt. Zemes tiesnesis pūlē-

jās viņus apmierināt un teica tiem, ka varbūt kņazs (Zoliciņs

rītvakar ieradīsies, lai tāpēc vīni izturas mierīgi un iet uz mā-

jām. Viņi uz to atbildēja, ka pa so laiku būšot mierīgi, uz mā-

jām tomēr neiešot, bet palikšot šeit, un kaut arī viņi sapūtu uz

vietas, kur sapulcējušies. Pagaidām apmierinātus, atlaida viņus

pie pūļa, neuzzinot viņu vārdus. Vīni teicās esot Kaugurmuižas

ļaudis, kas nebij patiesība. Līdz nākošam rītam viņi arī izturējās

mierīgi, bet savā starpā bij cieši noņēmušies šonakt uzsākt

uzbrukumu un visus nolikt pie zemes, kas valkā zābakus, kā to

ziņoja kāds zaldāts, kurš viņu sarunu bij noklausījies.

Pret so uzbrukumu pienācīgi sagatavojās, bet tas nenotika.

Naktī ieradās no Cēsīm pieprasītie 4 lielgabali ar piederīgiem

ļaudīm, dienu iepriekš un nakti ieradās 403 vīru no 3. artilēri-

jas bataljona, kuri, tā kā bij apbruņoti tikai zobiņiem, tika ap-

gādāti rungām.

Rītam austot, šī mēneša 10. dienā, karaspēkam iepretim

stāvošais pūlis sāka atkal palikt nemierīgs. Tamdēļ Zemes tiesa

devās uz minēto vietu, piegāja pie nemierniekiem un atkārtoti

ar miermīlīgiem izskaidrojumiem, mēģināja pie miera un pa-

klausības atgriest. Tomēr visas pūles bij veltas; neievērojot 2

lielgabalus, kuri bij novietoti blakus nostādītiem grenadieriem

un artileristiem, pūlis gatavojās uzbrukt un bij ārkārtīgi uz-

stājīgs.

Tā kā līdz šim nebij izdevies sapulcējušos zemnieku uz-

musinātājus ar varu no pūla izdabūt, jeb so mežonīgo pūli at-
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V. Stawitzky zu Wenden, um 4 Kanonen mit scharfer Ladung und

gehöriger Mannschaft, sowie die in Wolmar stehende Artillerie

requirirt; und da das Zuströmen der bewafneten Bauern immer-

fort zunam, so, baß gegen Abend bereits etwa 3000 Mann

zusammen waren, wurden auch die in Ronneburg und die in

Smilten stehenden Oragoner-Lompagnien zum Succurs' requirirt.

Auch ließ das Landgericht unterdeß die Passage über die Aa bet)

Wolmar, sperren.

Die Bauer-Versammlung war nun eine lange Zeit ruhig.

Endlich aber wurde sie wieder unruhig und rufte so stark gegen

das Militaire an, unter dem Zuruf: wir wollen unsere Brüder

loshaben, baß ein Handgemenge zu befürchten war. Das Land-

gericht begab sich daher abermals an diesen Ort. Im Hingehen
aber, brachte ber Lieutenant Nottbeck oon 3-ten Artillerie-öatail-

lion, 2 Abgeordnete der Rebellen, die mit dem Landrichter zu

sprechen verlangt hatten. Das Verlangen dieser Abgesandten

bestand darinn, baß sie die arretirten Kaugershoffchen Bauern

durchaus loshaben wollten, mit dem Versprechen, dann ruhig

nach Hause geheu zu wollen. Als ber Landrichter ihnen nun

erklärte, baß das nicht anginge, forderten sie, der Fürst Golitzin

solle aus Riga herkommen, da sie mit dem sprechen wollten. Das

Landgericht bemühte sich, sie zu beruhigen und machte ihnen

Hofnung, bat} vielleicht ber Fürst Golitzin Morgen Abend hier

eintreffen würde, sie sollten sich daher nur ruhig verhalten, und

nach Hause gehen. Sie äußerten aber darauf, baß sie zwar diese

Zeit über, ruhig fenn wollten, daß sie aber nicht nach Haufe gehen,

sondern durchaus hier bleiben würden, und wenn sie auch auf

ber Stelle wo sie versammelt wären, verfaulen sollten. So, vor der

Hand beruhigt, ließ man sie nun zur Versammlung zurükkehren,

jedoch ohne ihre Namen erfahren zu können, indem sie blos vorgaben,

Kaugershofsche Leute zu seyn, was aber nicht wahr war.

Run hielten sie sich auch bis am andern Morgen ruhig

hatten aber, wie durch einen Soldaten, der ihre Unterredung

angehört hatte, rapportirt wurde, unter sich fest beschloßen, diese

Rächt eine Attaque vorzunehmen, und Alles niederzumachen, was

Stiefeln trage.

Zu diesem Überfall hatte man sich gehörig vorbereitet;

allein es erfolgte nichts. Es hatten sich nun auch in ber Rächt

die aus Wenden requirirten 4 Kanonen mit gehöriger Mannschaft

eingefunden ; wie denn auch den Tag vorher und in der Rächt,
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spiest, labprātīgi izdot pastāvīgi un noteikti liedzās, nelūkojoties

ne uz kādiem izskaidrojumiem un pierunāšanām, tad tagad Ze-

mes tiesa mēģināja likt pūla uzmusinātājus un runas vīrus

saķert. Šai nolūkā tika sūtīta pūlī kāda komanda, lai uzmusinā-

tājus saķertu, kurus zāldāti viegli dij ievērojuši, jo pūlis ilgi

stāvēja viņu acu priekšā, starp kuriem, uzmusinātājiem, viens

sevišķi atdalījās, būdams lielākais runātājs un kliedzējs, kurš

visu pūli vadīja, citus, kad tie runāja viņam pretī, lamāja, grūda,

un ar savu cepuri- sita pa muti, kurš arī bij dienu iepriekš viens

no delegātiem un runātājiem. Komanda, iespiežoties pūlī, tika

uzreiz saņemta ar rungām, pie kam viens artilerists tika pasists

pie zemes un ievainots, kad 3. artilērijas bataljona leitnats ļon

Notbeks gribēja saķert uzmusinātāju un aģitatoru, viņam kāds

zemnieks uzbruka ar nazi, no kura viņš laimīgi izglābās. pūlis

pēc tam briesmīgi bļāva, kas līdzinājās uzbrukuma zignalam un

uz kuru tūlit atbildēja lielos pūļos mežā atrodošies zemnieki.

levērojot zemnieku uzsākto aktivitāti, Zemes tiesnesis ne-

kavējoši lika dot komandu atkāpties, un 6 grenadieriem šaut uz

nemierniekiem. Tas tomēr neko nelīdzēja. Tad tika no vēl 6

grenadieriem un vēl stiprāki šauts, neskatoties uz to, ka no ta

divi vīri nokrita, arī tas nelīdzēja, mežonīgais pūlis spiedās pat

tuvāk. Tā kā bij redzams, ka ar mušketu uguni nav līdzams, un

ka pūlim virzoties uz priekšu bij jābaidās no dūru cīņas un ka

dažādās vietās novietojušies pūļi steidzās šurp, tad šādās bries-

mās nekāda tālāka taupīšana vairs nevij iespējama, tamdēļ Zemes

tiesnesis lika uz uzmācošos masu šaut ar lielgabaliem, papriekšu

ar vienu, un kad tas negribēja līdzēt, jo pūlis ar briesmīgiem

kliedzieniem spiedās tuvāk, lai gan vairāki dij krituši, tad arī ar

otru lielgabalu. Tam bija tas panākums, ka viss, līdz šim 24

stundas uz vienas vietas stāvošais pūlis atvilkās drusku atpakaļ,

tomēr pavisam neizklīda, bet vienmēr atsevišķās grupās nāca

atpakaļ, bet izturējās mierīgi un starp citu, kad ar viņiem iesāka

runāt, paskaidroja, ka viņi neizdosot savus uzmusinātājus, ne

projām iešot, jeb klausīšot saviem dzimtskungiem.

No nemierniekiem 4 tika uz vietas nonāvēti un 17 pa daļai

viegli un pa daļai grūti ievainoti, kuri bija Kokmuižas, Valmie-

ras, Mujānu, Kaugurmuižas un Kempu zemnieki. Starp nonāvē-

tiem atradās sveši, kuru personība nevarēja tikt izzināta. Tie

tika. pūlim ar vienu vairāk izklīstot un atvelkoties, nonesti tu-

vākā ēkā un nodoti klātesošā 13. bataljona ķirurga rīcībā. No
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sich 403 Mann von dem 3-ten Artillerie-Bataillon, eingefunden

hatten, die, da sie nur mit Säbel bewafnet waren, annoch mit

Knitteln versehen wurden.

Mit Anbruch des Tages, den 10-ten d. M., machte aber

der dem Militaire gegenüberstehende Haufe, abermals unruhige

Bewegungen. Das Landgericht begab sich daher sogleich an diesen

Ort, trat unter die Rebellen, un suchte sie wiederholentlieh durch

gütliche Borstellungen zur Ruhe und zum Gehorsam zu bewegen.
Allein alle dabey angewandte Mühe war umsonst ; und ungeachtet

2 Kanonen neben den aufmarschierten Grenadieren und Artille-

risten, postirt waren, bezeugte sich der Haufe zum Angrif bereit,

und war äußerst determinirt. Da es bisher unthunlich war, die

'Anführer der sich zusammenrottirten Bauern, die sich gütlich

herauszugeben auf keinen Fall, durch keine Vorstellungen und

Versprechungen, bewogen werden konnten und sich deßen standhaft

und entschloßen weigerten, mit Gewalt aus den Haufen ziehen

zu laßen, oder diesen wilden Haufen zurükzutreiben ; so machte

jezt das Landgericht den Versuch, die Anführer und Rädelsführer

des Haufens, ergreifen zu laßen. Es wurde daher einCommando

in den Haufen gesandt, um die gedachten Anführer, die die

Soldaten sich lenst gemerkt hatten, da ber Haufe so lange unter

den Augen des Militairs stand, zu ergreifen, und unter welchen

Anführern sich einer vorzüglich auszeichnete, ber der größte Spre-

eher und Schreyer war, ber den ganzen Haufe commandirte, und

der die andern, wenn sie ihm widersprachen, maulschellirte, stieß,

und mit seinem Hut auf den Mund schlug, ber auch den Sag

vorher einer ber Abgesandten war, und den Sprecher gemacht hatte.

Benin Eindringen des Commandos wurde daßelbe jedoch

sogleich mit Knitteln empfangen, so, baß ein Artillerist dabey

heruntergeschlagen und verwundet wurde, und baß der Lieutenant

von Nottbeck vom 3-ten Artillerie-Bataillon, als er eben den

erwehnten Anführer und Sprecher ergreifen wollte, von einem

Bauer einen Meßer-Stich erhalten sollte, wovon er aber sich

glücklicherweise rettete — dabey erhob dieser Haufe ein fürchter-

liches Geschrey, gleichsam als Signal zum Angrif, welches die im

Walde in großen Sehaaren befindlichen übrigen Bauern, sogleich

beantworteten.

Bey diesen von den Bauern begonnenen Tätlichkeiten, ließ

der Landrichter nun sofort zurücfcommandiren und von 6 Grena-

dieren auf die Rebellen niedrig feuern. Dies fruchtete aber nichts,
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ievainotiem līdz nākošai dienai 6 nomira. Šie un uz vietas pa-
likušie 4 nemiernieki tika nākoša dienā uz kaujas lauka aprakti.

Tā ka pēc šis asiņainas sadursmes nemiernieki aizgāja no

Kaugurmuižas tuvuma un atvilkās mežā, tad, lai novērstu tālāku

asinsizliešanu, lai pārspētu musinātājus, izklīdinātu mežos pul-
kos apkārtklejošos nemierniekus, tika norunāts uzgaidīt no Smil-

tenes un Raunas pieprasītas dragūnu rotas, kā arī kazakus un

ar to palīdzību meža atrodošos pūli ieslēgt un sagūstīt.
Šīs ievērojamas dienas pēcpusdienā, viss lopu laidars aiz-

degas, tā ka vairs nekāda glābšana nebij iespējama, tā kā tas

arī nodega, lai gan viss tika darīts tā glābšanai. Šim uguns-

grēkam vajag būt tīši pieliktam, jo tas izcēlās uz reizi no visam

ēkas malām. Neskatoties uz visam pūlēm, ļaundari, kuram droši

vien vajag būt vienam no apkārtkļīstosiem nemierniekiem, ne-

varēja sameklēt,

Naktī ieradās pieprasītie dragūni. Tagad vairs Kaugurmižas

apkārtnē nebij ne vēsts no apkartklīstošiem, viņi visi, pēc ievāk-

tām ziņām, aizgājuši uz Valmieras apvidu. Šeit viņi veļ drusku

klīda apkārt, tad pazuda pavisam.

Kad Zemes tiesa bij pabeigusi izmeklēšanu pret Kaugur-

muižas zemniekiem, viņa šī mēneša 11. dienas pēcpusdienā par

izrādīto nepaklausību apvainotos, kā arī šo zemnieku runātājus,

kuriem citādi nekāda kūdīšana un uzmusināšana netika pierādīta,

jo zemnieki apgalvoja, ka esot no apkārtējiem, viņiem nepazī-

stāmiem zemniekiem baznīcā ejot uz nepaklausību pavedināti,
lika karaspēka klātbūtnē uz kaujas lauka sodīt. Šeit 25 zemnieki,

20 citu, mazāk vainīgu zemnieku klātbūtnē, dabūja rīkstes un

tika atlaisti uz mājām, pie kam viņi uz ceļiem krītot apsolījās

būt mierīgi, atgriezties pie likumīgās kārtības un stingras paklau-

sības, tūlīt nodot savas taisnīgās nodevas un izpildīt klaušas, ko

viņi arī, kā to vēlāk dabūja zināt, izpildīja.

Divi, no 3. artilērijas bataljona leitnanta Grigorjeva kunga

sagūstītie Mujānu zemnieki, kuri bij bijuši Kaugurmuižaz pūļi,

kurš uzstājās pret kara spēku, uzdeva par galvēniem vainīgiem

Mujānu muižas apkalpotāju Gothardu Jochansonu un turienes

kučieri Kārli Bušu, izteica arī, ka sanākušais pūlis bijis norunā-

jis būt drošs un ātrāki neatlaisties, līdz visiem zaldātiem, ja tie

šautu, neatņemtu šautenes, tad karaspēku un tiesnešus nonāvētu,

arī ka viņiem saviem dzimtskungiem neesot jāklausa, jo viņi jau

kopš 8 gadiem esot brīvi ļaudis un ka tas līdz šim esot slēpts.
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vielmehr wurden die Bewegungen des Haufens noch stärker. Nun

wurde von noch 6 Grenadieren und höher gefeuert; ungeachtet

aber davon 2 Mann zur Erbe fielen, so fruchtete auch dies

immer noch nichts, ber wilde Haufe drang jezt sogar näher.

Da man nun sähe, daß das Musketen-Feuer nicht wirken

wollte, und jezt beim avanciren des Haufens, ein unausbleibliches

Handgemenge zu fürchten war, indem die im Walde in verschie-

denen Haufen gelagerten Sehaaren, herbeieilten; so war bey dieser

Gefahr, keine fernere Schonung möglich, und ber Landrichter ließ

daher mit Kanonen unter die eindringende Menge feuern, und

zwar erst mit einer, und, da solches noch nicht wirken wollte,

indem ber Haufe mit einem fürchterlichen Geschrey näher drang,

obgleich mehrere gefallen waren, mit ber zweiten Kanone. Dies

hatte die Wirkung daß ber ganze, bisher 24 Stunden auf einer

Stelle gestandene, Haufe, sich etwas zurükzog, jedoch sich noch

nicht ganz entfernte, vielmehr nach und nach, aber in einzelnen

Gruppen, zurükkam, dabey aber sonst ruhig war, außer daß die

Zurükgekommenen, als man sich abermals in ein Gespräch mit

ihnen einließ, fest erklärten, sie würden weder ihre Anführer

herausgeben, noch weggehen, oder je den Erbherrschaften gehorchen.

Es waren von den Rebellen m Allem, 4 auf ber Stelle

getödtet und 17 theils leucht, theils schwer, verwundet worden,

die aus Götschen, ШоlтагзЬоl{феп, Мojаhnfфen, Kaugershof=

fфen, und Zempenschen Bauern, bestanden, und worunter sich

unter den Tobten fremde befanden, die nicht ausgemittelt werden

konnten. Diese wurden nun, nachdem ber unruhige Haufe sich

nach uud nach mehr zerstreut und zurükgezogen hatte, in ein nahes

Gebäude gebracht und dem anwesenden Cnirurgo пот 3-teu

Artillerie-Bataillon, übergeben.

Von den Verwundeten waren bis zum folgenden Tage (i

gestorben. Diese und die auf der Stelle gebliebenen 4 Rebellen,

wurden denn am folgenden Tage, auf dem Kampfplatz in die

Erde gescharrt.

Da nun nach diesem blutigen Auftritt, die Rebellen sich aus

ber Nähe vom Hofe Kaugersnof ganz entfernten, und sich in den

Wald zurükzogen; so wurde, um ferneres Blutvergießen zu ver-

meiden, und dennoch sich der Anführer bemächtigen und die, noch

immer in Sehaaren, im Walde herumschwärmenden Rebellen

zurüktreiben zu können, beschloßen, die aus Smilten und Ronne-

burg requirirten Dragoner-Compagnien, sowie die Kosaken abzu-
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Šie abi denunciati, ņemot vērā viņu paskaidrojumus, un viņu

dzimtskungi par viņiem, kā pavestiem, lūdza, tika bez kāda tā-

lāka soda atlaisti uz mājām.

Pa to laiku 11. šā mēneša dienā, ieradās ari jātnieku arti-

lērijas pulkvedis un bruņinieks ton Staviski kungs ar vel 2 liel-

gabaliem, un 12. s. m. d. no rīta kazaku komanda no Rīgas, sa-

stāvoša no 80 kazakiem. Tā ka Kaugurmuižā viss bij mierīgi,
tad uz atkārtotu Kokmuižas īpašnieka, atvaļināta pulkveža leit-

nanta fon Hartvisa kunga pieprasījumu, zemes tiesā s. m. 13.

dienā devās uz Kokmuižu.

Uz nopratināšanu tur pat labprātīgi ieradušies zemnieki,
kuri bij tikai puse no turienes novada, kamēr citi, starp kuriem

atradās runātāji, bij noslēpušies, izturējās pa izmeklēšanas laiku

ļoti paklausīgi, uz ceļiem krītot apsolījās atgriezties pie miera

un paklausības, lūdza savu nepaklausību un izturēšanos piedot,
uzdeva pie tam savus uzmusinātājus un pavedējus, bet kurus,

tāpat kā abus Kaugurmuižas runātājus, nav iespējams arestēt, jo
vīni aizbēgusi. Zemniekiem savu vainu nožēlojot, viņu dzimts-

kungs lūdza tiem viņu pārkāpumus piedot.

Caur izsūtīto kazaku komandu Taurijas grenadieru pulka
leitnanta Jurgeņeva un 3. artilērijas bataljona leitnanta ton Noi-

beka vadība, dabūja roka 4 svarīgos nemiernieku pavedējus un

uzmusinātājus.

l-ais no vīniem ir Kokmuižas saimnieks, vārdā Vitels Pe-

ters, kurš bijis 9 gadus par stārastu. Viņš bij šā mēneša 9.

diena nemiernieku pūlī un turējis runas. Pie noklaušināšanas viņš

starp citu atzinās, viņš esot teicis, ka tiesneši un zaldāti no Vi-

dzemes muižu īpašniekiem uzpirkti un ka baznīca publicētā pa-

tente esot viltota un neizteicot Monarcha gribu, viņai arī neesot

ķeizara paraksts, viņš pacēlis no zemes rungu un ar to drau-

dējis, arī pūlim uzsaucis: „Redziet, tie ir tiesneši, kuri ir uz-

pirkti un nav no Pēterburgas sūtīti, viņiem arī nav zvaigznes

jeb ordeni". Nemiernieku uzdevums esot bijis uzbrukt kara-

spēkam un to atbruņot.

2-ais ir Kokmuižas kalps, vārdā Vitels Jānis. Šis ir tas,

kurš, kā bandas vadonis, visvairāk izdalījās, kurs citus ar pļau-
kam locīja pēc savas gribas, būdams par delegātu un runātāju,

viņš teica, ka pūlim bijis nolūks karaspēku atbruņot un tad vi-

sus nonāvēt, ka viņš Taurijas grenadieru pulka leitnantam fon

Osterhauzena kungam, kad tas izvilcis zobiņu, lai aizsargātos no
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warten, um mit Hülfe derselben, die im Walde befindlichen Haufen

einzuschließen, zu entwafnen, und gefangen zu nehmen.

Am Nachmittage dieses merkwürdigen Tages, stand auf

einmal der ganze Viehgarten so in Flammen, baß keine Rettung

mehr möglich war, sowie er denn auch ganz aufbrannte, obgleich
alles zur Rettung angewandt wurde. Dieses Feuer muß durchaus

angelegt worden seyn, da solches auf allen Seiten des Gebäudes

auf einmal ausbrach; ungeachtet aller Mühe aber, konnte man

den Thäter, ber wahrscheinlich einer ber herumstreifenden Rebellen

gewesen fenn muß, nicht ausfindig machen.

In der Rächt drauf hatten, sich die requirirten Dragoner

eingefunden. Es war aber nunmehr in der Gegend von lXaugershot
keine Spur von einen herumstreifenden Rebellen zu sehen, sondern

её hatte sich, nach eingezogenen Nachrichten, den Tag drauf alles

in die wolmarfche Gegend hingezogen. Hier schwärmten sie noch

etwas herum, und oerzogen sich denn ganz.

Am 11-ten d. M. Nachmittags, ließ das Landgericht, nach-

dem es bis dahin mit ber Untersuchung wieder die Kaugershoffche

Bauerschaft sich beschäftigt und nun diese Untersuchung geendigt

hatte, die wegen bezeigten Ungehorsams strafbar befundenen,

sowie die Redner dieser Bauerschaft, wieder die sich übrigens kein

Anstiften und Aufwiegeln erwies, da die Bauerschaft behauptete,

Ыоё von benachbarten, ihnen aber unbekannten Bauern, bet)m

Kirchengehen, zum Angehorsam verleitet worden zu seyn, unter

Assistence des Militairs, auf dem Kampf-Play bestrafen. Es

erhielten hier 25 Bauern in Gegenwart der übrigen weniger

schuldig befundenen 29 Bauern, Ruthen, und wurden nun nach

Hause entlaßen, wobey sie auf ihren Knieen, Ruhe, Rüffehr zur

gesetzlichen Orgnung, und strengen Gehorsam, auch sofortige

Ablieferung ihrer Gerechtigkeits-Abgaben und Leistung des

Gehorchs, versprachen» was sie auch, wie man hernach erfuhr,

gehalten haben.

Zwey durch den Herrn Lieutenant Grigoriev vom 3-ten Ar-

tillerie-Bataillon, aufgefangene Mojahnfche Bauern, die unter dem

m Kaugershof gegen das Militaire aufgetretenen Haufen, sich

befunden hatten, gaben als Haupt-Aufwiegler, den Mojahnfchen

Bedienten Gotthard Johanson und den dasigen Kutscher Carl

Busch an, sagten auch aus, baß ber zusammenrottirt gewesene

Haufe sich zugeredet gehabt, dreist zu seyn und nicht eher nachzu-

lassen, bis sie den Soldaten, wenn sie schießen würden, die
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uzmācošas pūļa, teicis: „Ко tu velc to zobiņu ārā, bāz viņu la-

bāk maksti, tu ar to neko nepadarīsi", viņš, kad zaldāti gata-

vojas šaut, pūlim uzsaucis, sameklēt visas viņu rungas un iero-

čus, viņš tad karaspēkam uzsaucis, lai tik šauj, viņiem vajagot
asinis redzēt, viņi arī neturēšot rokas klēpī, ka viņš citiem ne-

mierniekiem, kuri gribēja .traucēt viņa runas, devis pļaukas,
sitis cepures no galvām, arī tiem, kuri bijušies un teikusi, ka tā

labi nebeigsies, sitis ar cepuri pa muti un viņus iedrošinājis, iz-

saucis, ka tie esot brīvi un nepiederot nevienam citam, ka ķei-

zaram, kuram arī viņi klausītu tālāk, kas tā esot par tiesu un

karaspēku, jo esot no muižu īpašniekiem uzpirkti, ka viņš pārējo
vārdā pieprasījis, lai Kaugurmuižas kungs viņiem parādās, pie
kam no pārējiem zemniekiem pacēlušās balsis viņu nonāvēt,

viņš teicis, ka nebūšot ātrāki atlaisties, kamēr savus brāļus ne-

atsvabināšot no aresta, un ka beidzot viņš pastāvīgi bļāvis:

„Asinis, asinis . . ."

3-ais ir Mujānu brīvkalpotajs, vārda Gothards Jochansons,

šis un

4-ais Mujānu muižas kučiers Kārlis Bušs, kāds brīvatlai-

stais, tika uzmusinājusi Koku un Mujanes muižu zemniekus un

vakarā priekš tam, kad pūlis ieradās Kaugurmuiža, bij sarīkojuši

so zemnieku un dažu Mujānu un Kokmuižas muižu ļaužu sa-

pulci Kokmuižas Pestes krogā, turpat pierunājusi zemniekus iet

uz Kaugurmuižu atsvabināt arestētos, turklāt viņus drošinādami

ierasties līdzīgi vīniem Kaugurmuižā, ko vīni tomēr neizpildīja.

Starp šiem abiem beidzamiem sevišķi izdalās kalpotājs

Gothards Jochansons, kurš pie nopratināšanas, kad viņam pra-

sija pēc vīna pārkāpuma iemesliem, starp citu izteicās, ka viņš
lasot laikrakstus 2 reizes nedēļā un tālab gan zinot, kā esot

Francijā.

Šos 4 musinātājus Zemes tiesa nesodīja, bet lika šeit at-

vest, un tā kā par biedinošu piemēru priekš citiem, pelna ka

viņus soda atsevišķi, tad nodos tos augstākā vietā, pārējos, šinī

dumpī par vainīgiem atzītos, zemes tiesa pēc pabeigtas izmek-

lēšanas, lika s. m. 17. dienā Kokmuižā karaspēka klātbūtnē, so-

dīt, šeit dabūja žagarus 9 no zemniekiem un muižas ļaudīm,
esot klāt visiem novada ļaudīm.

Tā kā tagad miers un kārtība, kā to varēja pieņemt, bij

atjaunoti, jo zemnieki bij atkal paklausīgi un savus pienākumus

izpildīja, tad zemes tiesa lika karaspēkam, izņemot 30 kazākus,
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Gewehre abgenommen und nun das Militaire und die Richter

getödtet haben würden, auch, daß sie ihren Erbherrn keinen

Gehorch leisten' sollten, da sie schon seit 8 lahren frevn Leute

wären, und ihnen nur solches bis jezt verheimlicht worden wäre.

Diese beide Denuntianten wurden indeß. in Rüksicht ihres Bekennt-

nißes und da ihre Erbherrschaft für sie, als Verführte, bat ohne
weitere Strafe nach Haufe entlaßen.

Anterdeß hatte sich auch am tt-ten d. M. ber Herr Obriste und

Ritter von Stawitzky von ber reitenden Artillerie, mit noch
2 Kanonen, und am 12=ten d. M. des Morgens, ein Kosaken-

Lommanclo von 80 Mann, aus Riga eingefunden; und da nun

Alles m Kaugershof ruhig war, so begab sich das Landgericht

am 13-ten d. M., auf wiederholte Aufforderung des Kockenhof=

fchen Gutsbesitzers, des dimittirten Herrn Obrist-Lieutenants von

Hartwiss, nach Kokenbot.

Die daselbst zum Verhör sich gutwillig eingefundene Bauer-

schaft, die aber nur aus der Hälfte des dasigen Gebietes bestand,
indem die andern unter denen sich die eigentlichen Rädelsführer

befinden, sich verstekt hielten, betrug sich während der Untersuchung

sehr reuevoll, versprach auf ihren Knieen Gehorsam und Ruhe, und

bat um Vergebung ihres Ungehorsams und ihres Betragens, gab

auch dabey ihre Anführer und Aufwiegler an, die aber, sowie die

abwesenden beiden Kaugersnoischen Redner, bis jezt noch nicht

arretirrt werden können, da sie entwichen sind. Durch dies reue-

volle Betragen ber Bauern, ließ sich daher ihr Erbherr bewegen,

ihnen ihre Vergehen zu verzeihen.

Durch ausgesandte Kosaken-Lommanclos unter Anführung

des Herrn Lieutenants Jurgenew vom Taurischeu Grenadier-

Regiment und des Herrn Lieutenants von Nottbeck vom 3-ten

Artillerie Bataillon, hatte man nun h wichtige Aufwiegler und

Anführer der Rebellen, bekommen.

Der r-ste derselben ist ein Kokenhoffcher Wirth Namens

Witel Peter, der vorher 9 Jahre Starast gewesen. Dieser ist vom

9-ten d. M. unter dem Haufen der Rebellen gewesen, und hat

daselbst den Sprecher gemacht. Bey seinem Verhör hat er unter

andern» bekannt: Er habe gesagt, die Richter und Soldaten wären

von den lieflandischen Gutsbesitzern erkauf» und das in der Kirche

publicirte Patent sey falsch und wäre nicht des Monarchen Wille,

habe auch nicht deßen Unterschrift; er habe dann einen Knittel

von der Erde aufgehobeu und damit gedrohet, auch dem Haufen,
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kuri tika atstati Kauguru, Koku un Valmieras muižas, aiziet, un

devās pati uz Rīgu.

Tomēr sevišķi uzkrītoši, ka Kauguru, Koku, Valmieras un

Mujanmuižu semnieki, kad viņus nopratināja, izskaidroja, ka

viņiem pret saviem dzimtskungiem neesot bijušas nekādas sū-

dzīvas, ka ar viņiem nekad neesot stingri un netaisni apgāju-

šies, un ka viņiem tikai iestāstītās brīvības domas pavedināju-

šas uz pārkāpumiem.

Karaspēka izturēšanas un uzvešanās visos saīs gadījumos

bij sevišķi teicama un ir neiespējams virsnieku kungus pilnīgi

neieteikt. Sevišķi izpelnījās Taurijas grenadieru pulka, 3. artilērijas

bataljona un jātnieku artilērijas virsnieku kungi.

Rīga, Ķeizariska Zemes tiesa, 20. oktobrī 1802. gada.

Brīvkungs Ungern Sternbergs

Zemes tiesnesis.

C. Lomeijers

Asesors subst. un sekretārs.
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indem er ausgespuckt, zugerufen, sehet, das sind Richter die erkauft

und nicht von Petersburg gesandt, auch mit keinen Sternen oder

Orden, versehen sind; es fet) ber Vorsatz der Rebellen gewesen

das Militaire anzugreifen und sich deßen zu bemächtigen.

Der 2-te ist ein Kokenhoffcher Knecht Namens >Vitel Jahn.

Dieser ist derjenige, ber sich als Haupt-Anfürer des Haufens, am

meisten ausgezeichnet, der die andern durch Ohrfeigen nach seinem

Willen bequemt hat, ber als Abgesandter und Sprecher babet) aufge-
treten ist und ber einbekant hat, baß ber Haufe die Abficht gehabt

habe, das Militaire zu entwafnen und dann alles zu ermorden;

daß er zu dem HErrn Lieutenant von Osterhausen vom Mauri-

schen Orenaciier-Regiment, der den Degen gezogen, um sich gegen

das Zudringen der Menge zu sichern, gefugt, was ziehst du dei-

neu Degen, ftefe ihn nur wieder ein, siehst du wohl die Ansri-

gen, du wirst damit nichts ausrichten; baß er, als die Soldaten

geladen, dem Hausen zugeschrieen, alle ihre Knitteln und Waffen

hervorzusuchee; baß er bann- dem Militaire zugeschrien, sie sollten

nur schießen, sie müßten Blut sehen und sie würden nicht nach-

laßen sich zu wehren; daß er die andere Rebellen, die ihn am

Reden verhindern wollen, geohrfeigt, ihnen die Hüte vom Kopf

geschlagen, auch die welche Furcht geäußert und gesagt, es würde

nicht gut ablaufen, mit dem Hut vor den Mund geschlagen und

ihnen RTuth zugesprocheu; baß er öffentlich ausgerufen, sie mären

frei) und gehörten niemand anders als blos dem Kaiser, dem sie

auch nur gehorchen würden; ferner, was das für ein Gericht und

Militaire sey, sie wären von den Gutsbesitzern erkauft; baß er

im Namen der übrigen verlangt, der Kaugersnoffche Herr solle

sich ihnen zeigen, indem die Stimme der übrigen Bauern dahin

gegangen, ihn umzubringen; baß er gesagt, sie mürben nicht eher

nachlaßen, bis sie ihre Brüder aus dem Arrest befreit hätten, uud

baß er zuletzt immerfort geschrien: Blut! Blut! —

Der 3-te ist der Mojahnfche freye bediente Namens Gotthard

Johanson. Dieser und

der 4-te. der Mojahnfche Kutscher Carl Busch, ein Freigela-

neuer, Haben die Kokenhoffche und Mojahnfche Bauerschaft auf-

gewiegelt, haben eine Zusammenkunst dieser Bauern und einiger

Mojahnschen und Kokenhoffchen Hofs-Leute, den Abend vorher,

als der Haufe sich m Kaugersnoļ einfand» in dem Kokenhotschen

Peste-Krug» veranstaltet, haben daselbst den Bauern zugeredet,

nach Kaugershoi zu gehen und die Arrestanten zu befreyeu
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auch alles anzuwenden, um das Militaire abzuschneiden, wo-

bet) sie ihnen Muth zugesprochen, mit beut Versprechen, ebenfalls
m Kaugershof seyn zu wollen, welches sie aber nicht erfüllt.

Unter diesen beiden leztere» zeichnet, sich vorzüglich ber Be-

diente Gotthard Jcmanscmn aus, der beym Verhör, als man nach

ber Veranlaßung zu seinem Vergehen frug, unter andere geäußert,
baß er die Zeitungen wöchentlich zweimal gelesen, und daher wohl

wisse, wie es in Franckreich wäre.

Diese 4 Anführer hat das Landgericht nicht bestraft, sondern

hat sie Hieher transportiren laßen und wird sie, da sie zum ab-

schreckenden Beyspiel für Andere, exemplarisch bestraft zu werden

verdienen, dem höhere Orte übergeben; die übrigen bey diesem

Complot für schuldig Befundene aber, hat das Landgericht in

Kokenhof unier Assistence des Militairs, nach geschloßencr Unter-

suchung, am 17ten d. M. bestrafen laßen, und сё erhielten hier

9 von den Bauern und £)ofs=Domestiquen, m Gegenwart der

sämtlich oersammelten Gebiets-Leute, Ruthen.

Da nun die Ruhe und Ordnung allenthalben so viel man

vernam, hergestellt war, da die Bauern nun zum Gehorsam zurük-

gekehrt waren und ihre Praestanda leisteten; so ließ das Land-

gericht das Militaire bis auf 30 Kosacken, die auf Kaugershof,

Kokenhof und Wolmarashof zurükgelaßen wurden, abmarschieren

und verfügte sich nun auch nach Riga.

Uebrigens ist es äußerst merckwürdig, daß die Bauern der

Güter Kaugershof, Kokenhof, Wolmarshof und Mojahnen, auf

Befragen, declarirten, baß sie wider ihre Erbherrschaften, keine

Klagen anzubringen hätten, daß sie niemals hart oder ungerecht

behandelt worden wären, und daß daher blos ber ihnen einge-

redete Freyheits-Sinn sie zu ihren Vergehen verleitet habe.

Das Verhalten und Betragen des ganzen Militairs bet)

allen diesen Vorfallenheiten, war äußerst lobenswerth, und man

kann nicht umhin, die Herren Officiere ganz vorzüglich zu emp-

fehlen; besonders haben sich die Herren Officiere des Таип{феи

Grenadier-Regiments, des 3-ten Artillerie-Bataillons, und der

reitenden Artillerie, vorzüglich ausgezeichnet. Riga im Kayser-

lichen Landgerichte d. 20 October 1802.

R.-f. Angern-Sternberg,

Landrichter.

С. L. Lohmeyer,

Assessor subst. & secrs.
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Lit. D. 33. dokuments.

Котя съ Konin.

Господину Генерал,. «>тн Инфантер!н Рижскому поен-

ному Губернатору Князю Голицыну.

Полуниви окончательное донесете ваше о совершен-

НОМ'И усмирен!!! кростl.аиl> возмутившихся въ вольмарскомъ

уезде, я отлаю всю справедливость как'l' ВООПИЫМ'И. так], II

г>»аа>лансlЛlмI. чиновниками Г.'И леле «'IIM'I. 01-1. г.ас'l. уио-

Тl>o'"',l«'l>ll>.lМ'l> Полковнику Ставиикому. Maiopy Капустину II

. I.'ЛlЛрихтору барону >'iircpii и-IПторноо>>ху за усорл!С и расто-

ропность, C's> коими исполнили они cic nopynonje, объявите

MOO 6лаговолонlo, таки как I. и нроним'l. чиновниками» В'И

семьсодействовавшим'!» II OTI. вас!) олобри<>мl>lМl. Hl, CaiiKT'B

Петербурге Ноября 4 ЛИИ 1802 к.

Па иоллинноми подписано собственною Его Пмн<'ратор-

скаго величества рукою Александра».
I'palj'H Кочубеи

верно Правитель !х'анн,олярlи Полковники Сергеев?,.

Съ ПOЛЛИННI.IМИ верно.
Рнжскаго .Нагл! срихта норсl;олники

Иван!» Роггор'и.

34, dokuments).

№ 956.

тонной артиллср!и Господину Полковнику и

Каналору Ставиикому.
Кго 11. П. всемилостивей повелеть мне соизволили

объявить вашему ннlеокоолаloрол!ю Его 6ланоноле»lо за

уеерд!е и рааеторонноетнвашу при усмирен i и возмутившихся

креетнян'н I;олма>>екаоо уТ.тда. Исполняя со удоно.тнетшем'н

нолю Государя Императора и прилагая у сего коп!ю ен вы-

сочайшего Его Величества указа предлагаю Вашему Вы-

сокоблагородш объявить равномерно е!ю милость н I;еемн

ппнамн подн напал нотномн нашем i, находившимся.

Lit. С. 35. dokuments**

Koiii»^

Рижскому .'l,шлрнхтер>' Господину l')!^>OHV
>Инернн-Штерноерху.

Кто Императорское Величество неемилоетнlт>.шне но-

велеть MIHI. соизволил'!» объявить вашему ныеокоола>орол!ю

*) Baltijas General-Gubernatorapaziņojuma pirmraksts pulkvedim Staviskim.

**) Tā paša pirmraksts Rīgas zemes tiesnesim.
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Noraksts no noraksta.

Inļanterijas ģenerālim, Rīgas kara gubernatoram,
knazaam Golicinam.

Saņēmis jūsu galīgu ziņojumu par pilnīgu Valmieras apriņķī

sadumpojušos zemnieku nomierināšanos, es atzīstu visu, kā kara,

tā civilieredņu, kurus Jus šajā notikumā bijāt lietojuši, nopelnus.

Pulkvedim Stavickim, majoram Kapustinam un zemes ties-

nesim baronam Ungern-Sternbergam par centību un apķērību,
ar kādu tie izpildījusi uzdoto, paziņojat manu labvēlību, tāpat

arī pārējiem ierēdņiem, kas to veicinājuši un no jums ieteikti.

Sv. Pēterburga, Novembra 4. diena 1802. g.

Uz oriģinālu ar paša Visaugstākā Viņa Ķeizariskas Maje-

stātes roku uzrakstīts Aleksandrs

Grafs Kočubejs.

Pareizi: kanclejas pārvaldnieks, pulkvedis Sergejevs.
Ar oriģinālu saskan,

Rīgas zemes tiesas tulks,

Ivans Roggers.

№ 956.

Jātnieku artilērijas pulkvedim un kavalierim Btaviskim.

Viņa К. A. visžēlīgi man pavēlējusi paziņot Jūsu Augst-

labdzimtībai Viņa labvēlību par Jūsu centību un atjautību pie

Valmieras apriņķa zemnieku sadumpošanās nomierināšanas.

Ar prieku izpildīdams Ķeizara gribu un seit pieliekot

norakstu no Visaugstākā ukaza, lieku priekšā Jūsu Augstlab-

dzimtīdai paziņot Monarcha žēlastību visiem zem Jūsu komandas

stāvošiem.

Noraksts.

Rīgas zemes tiesnesim, baronam

IJngern-Bternberg kungam.

Viņai Ķeizariskai Augstībai visžēlīgi labpatika man pavēlēt

ziņot Jūsu Augstdzimtībai Viņa labvēlību par centību un atjautību

pie Valmieras apriņķa zemnieku sadumpošanās nomierināšanas.
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Его благоио.иллс а-> усс>>д!о и расторопности нашу при

усмиронlи возмутившихся кростияии вольмарскаго у>>зда.
Исполняя со удог.o.1I.t THĪeM'H нолю Государя Императора

II прилагая у сего копт ("I, HHiconaiiiiiaio Его Величества

указа, предлагаю нашему иик-окоблагород! ю Объявить разно-

м I.pno cid Мйлость ii нсоми минами Iи>ди иалалl.стномт>

ka iii ими и а x одаmим ся.

Подлинное подписали

I снорал'и Князь I'олииипги.

№ 957. Вига, ноября 11 дня 1802 г.

Съ подлинными i;l>j)no Правители I<анисляр!и Пол-

коннпкт, СергЬевъ.

36. dokuments*).
№ 958. Тоже.

Таиринескаго I'p. полку >iai,,>»y Капустину.
37. dokuments*).

.X» 964.

Артиллорlи !'онора.ги >laiopy Уланову.

Препровождая у cero коплю си HHiconaiiiiiaro именного

Его П. В. указа предлагаю и.',тему Проиосходитол истпу

объявить чинам i. отъ onTn.iioiia нами г.и'l>>>еннаго при усми-

peni и возмутившихся крестьян!, но.ы.марскаго уl>ада на-

ходившимся Его Величества благонолепlо.

38. dokuments*).

968 тоже. Тоже нъ ригсюй драгунсюй noķi,.

Ноября 11 дня 1802 сода.

39. dokuments**).

1/16.
Copia. Hit. В.

N ярняятыхн рижскими ландгерихтомъ М'!,рзхн но

время скопища 6vļITOH.Ii;iIIHXI> >Iуя<НКoН'l. на MI.ITT. Каугер-
стофъ 9-ro октября 1802 кода, Мы 110 всей строгости истины

сл1>дующее 11ок:ттываемт>.

Окруялюсти сои мызы для иоонныхи движешй особей-

пои важности : кустарники и густот! лъхъ, примыкают,

отовсюду к и cTpooHtHMt, дома, нано.тнонт, Д('<l>и.юll. скрыты x и

MI.CT'I. и буераковъ таки НТО ничего легче но можетъ быть,

таки будучи iieiipHM'l.'leii'i. собираться иодл!'. дому ни купи,

оный закриыу и ндруг'и толпою показаться, а потому таковое

мl>(тоиоло)ион!с крайне опасно было для небольшого числа

aaiHHinaioiiuixi, люден.

-Л Baltijas general-gubernatora paziņojumu pirmraksti.
*) Šis dokuments atrodas vij. Vidzemes bruņniecības arehiva kopa ar Rīgas

zem;s tiesneša aktveidigo pauguru nemieru atstāstījumu (skat. 32 dokumentu).
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Ar prieku izpildīdams Ķeizara gribu un šeit pieliekot
norakstu no Visaugstākā ukaza, lieku priekšā Jūsu Augstdzimtībai
paziņot Monarcha žēlastību visiem zem Jūsu pārzinās stāvošiem.

Oriģinālu parakstijis ģenerāls kņazs Golicins.

№ 957.

Novembra 11. diena 1802. g.

Rīga.

Ar oriģinālu saskan.

kanclejas pārvaldnieks, pulkvedis

Sergejevs.

№ 958. Tas pats

Taurijas grenadiera pulka majoram Kapustinam.

№ 964.

Artilērijas ģenerālmajoram Ulanovam.

Nosūtīdams līdz ar so norakstu no Visaugstākā Viņa К. A.

ukaza, lieku priekšā Jūsu Ekselencei paziņot visiem jums uzticēta

bataljona laudim, kuri bij klāt pie nemieru apspiešanas Valmieras

apriņķī, Viņa Augstības labvēlību.

№ 968. Tas pats

Rīgas dragūnu pulkam.

Novembra 11. diena 1802. g.

Par Rīgas seines tiesneša lietotiem līdzekļiem 9.

oktobrī 1802. gada dumpojošos zemnieku sapulcēšanas

laikā Kaugurmuižā, mēs pēc patiesības sekošo ap-

liecinām:

Šīs muižas apkārtne karaspēka kustībām sevišķi no

svara — krūmi un biezs mežs no visām pusēm pieiet muižas

ēkām, daudz nelīdzenumu, apslēptu vietu un pauguru, tā kā



134

притом I. екоилен!е муяхиковь последовало ТОЛИ скоро-

lIIICTINKHO, что опаио прежде никак!, приметить нельзя было,

пока нисколько соти, ихъ не выступило впереди, вооружен-

ные дубинами, кольями, жердями. некоторые доже

и пистолетами также камнями c.i. I.'и>'манахи. коп и бабы

111>111пед1111)1 си ними при себе имели.

II кроме вытедтпхи влюреди куп I. еще несравненно

īvi, болите»!. множестве на нистихл, местахъ ни лесу

спрятавшие], Hl. засад!', лежали.

Разгонть военною силою стоявшую впереди толпу

бунтующихи мужиков.'!.. которая но ирсстинно умножалась,

кики ITH ризсуи<дснlll обстоятельстви. местоположетя, тики

и для того, НТО бунтовщики несравненно ходили

силами носннослужищих'н, НС возможно было произвести

И И действо, ибо тогда находилось всего только 120-ТЬ чело-

ВТ,К'Ь СО.ТДИТ'Ь Таврическаго ГрСНИДOI>СКИГO тыки, инь ко-

ТОрЫХ'Ь оставалось во фронте 70-ть, и IIpOT'IIO отделены

былина разные посты II содержали ки>»иу.ы, при колодники Х'Н.

Есть .111 бы вь »TO время начали действовать, 10

бунтовщики могли бы 110 первому выстрелу вломиться в. и

ряды и дойти до ручной схватки, которая произвела бы СИ

обоихь СТOI»OН'Ь болите кроиоиро.l итт и могли подвергнуть

неизвестности следствие подавая сею тревогою попади сто-

и тему множеству удобной случай К'Ь ироизвслшлк» без-

порядка ИИ мызе.

Рижской .'lиидгорихт I. ииилудто<' ириня.ьь меры но-

д«>иустиви IГЬ то время военнослужащихъ ничего предпри-

нимать иротиву возмутите. II ступивши въ кучи, удерживая

разными нродстин.няи'ямн бунтов.тикогл, оти инцидент, пока

иодосио.гн надлежащm

(д'и ме))ы послужили для ВOOННOСЛуЯ<ИИНIХ'Ь и для

человечества сносите.l иными сродством'!, и суди по томнымт,

обстоятельством!, дела, кики дли будутиго. равно и дли

лунтого успеха.

Правильно и СИ предусмотрите.-! ЬИОС'ЫЮ расчислены ITH

НСМ'Н и хорошей успеха» Совершенно удостоверяете про-

изводя ВЛIЯНIO ни донсття, ИOДOСИI',ВШOII ни другой день

помощи, рассеявшей толпу собравшихся возмутителен в и

несколько тысяиь и«'.ювт.ки.

Cie свидетельство НС только ОДНИХ!, o'l'imopoiTi. е.нти-
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nekas nav vieglāki, kā nepamanīti sapulcēties māju tuvumā baros,
būt apslēpti un piepeši barā parādīties, tāpēc šāds stāvoklis bij
loti bailīgs nelielam skaitam sargu.

Bez tam zemnieku sapulcēšanās notika tik piepeši, ka to

iepriekš nekādi nevarēja nomanīt, iekams daži simti viņu neiz-

nāca uz priekšu, apbruņoti rungām, mietiem, kārtīm, daži pat
šautenēm un pistolēm, tāpat akmeņiem kabatās, kurus pat sie-

viesi, kuri arī dij atnākuši, nesa līdz.

Un bez uz priekšu iznākušam čupām, vel nesalīdzināmi

vairāk zemās vietas meža paslēpusies gulēja.

izklīdināt karaspēkam viņa priekšā stāvošo pūli, kurs ne-

mitīgi pieauga, ka apstākļu, tā vietas, ka arī dumpinieku skaita

dēļ, nebij iespējams, jo bij pavisam tikai 120 zaldātu no lau-

rijas grenadieru pulka, no kuriem atradās frontē 70, pārējie dij

nodalīti dažādos sargposteņos un apsargāja arestētos.

Ja tad būtu sākusi rīkoties, dumpinieki spētu pēc pirmā

šāviena ielausties rindās un nonākt pie dūru cīņas, kura dotu

adas pusēs daudz vairāk asinsizliešanas un varētu dot ar to

tālāku stāvošam darām iemeslu nekārtību sacelšanai muižā.

Rīgas zemes tiesnesis labāki nepielaida tad karaspēku rī-

koties pret dumpiniekiem un, iedziļinājies barā, atturēja ar daža-

dieni priekšlikumiem dumpiniekus no uzbrukšanas līdz pienāca

izdevīgs gadījums.

Šie soļi bij priekš karaspēka un cilvēces kā glābiņš un,

spriežot pēc lietas apstākļiem, nākošiem notikumiem kā

labākais.

pareizi un ar uzmanību aprēķināts, par ko liecina teicamie

panākumi, atstājot iespaidu uz otrā diena ieradušos palīgu rīcību,

kuri izklīdināja dažus tūkstošus lielo dumpinieku pūli.

Šī apliecība ne tikai no mums, Taurijas grenadieru pulka

oficieriem, kuri bij no paša sākuma klāt, bet arī no mums, kas

mēs ieradāmies palīga, parakstīta, kā apstākļu apliecība.
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ческаго гренадерскаго полка биц;иlПХl. поп СИМОМ,, ni'j.no» и

ИЫОТуИ.ТОИ!!! но и ОТ'И паси ПOДOСП'IДПППХI> на помощь, ка-

сательно мl,стоио.то>ио»!и. утверждается и подписывается

Мыза Каугерсгофъ Октября 13 дни 1802 п.

Подлинный подписали

.Vuiopi, Iv3iivcTilHH Штабсъ Капитана li )Iп<'и<>и'l, I. По-

pyT'IIIIV I. IOpI'ONOKT, 2-й 110ДИ00утИИИИ Остергаузенъ l. Риж-

скаго драгунского под,.)/ Полковники Дудии!, llpanoznnnKH
Х.'IПИИOИИП'И. Прапорщики Верещагинъ I lIOPŅŪKT, .1.1-

-ренцовт, llpaiiopinilK'H Васильевъ Артйллерlи lllT.inci' Капи-

т., пи I)>>l>>уооит> 2-ой Конной артиллерш Подиорутппки
Поздъоиъ. 3-го .»i'Tii.i.n'piin'Kui'o баталшна Капитанъ Вы-

PVOOHH 1-й Лртиллерш MNIOPH Бриммеръ, Ilo.lKOinillK I> Ста-

ППСIДII. i ''И ПОДЛИПНИ!» и верно Рижскаго
. IniHTi'e>»nxT!i пере-

водчик!, lli;nni. Роггеръ.

40. dokuments

Befehl

Seiner Kaiserlichen Majestät,

des Selbstherschers aller Neuffen,

Wird von der Liefländischen Gouvernemets-Regierung fol-

gendes zur allgemeinen Wissenschaft und denenjenigen, so es

angeht, Nachachtung bekannt gemacht:

1) Nach einem Berichte des Kaiserlichen Landgerichts Ri-

gischen Kreises hatten sich die Kockenhoffschen Bauern Paucke Ans,
Pellne Peter, Sproste Maro, Leimann Clave, und der Wirths-Sohn
Cehle Maro, welche einen besondern Antheil an den Bauernun-

ruhen unter Kockenhoff genommen haben, noch immer versteckt.

Es wird daher Jedermann hiedurch angewiesen, zur Vermeidung
der auf die Läuflingsheelung gesetzten Strafe diese 5 Bauern, wenn

selbige sich irgendwo betreten lassen, sofort handfest zu inachen, uud

entweder an diese Gouveruements-Regierung oder auch an das

nächste Ordnungs-Gericht, unter gehöriger Aufsicht, zu senden.

Riga-Schloß, den 25-sten Nowember 1802.

C. A. von Richter

(L. S.)
X? 4367.

G. Schwartz.

Sekretaire 2. Hehn.
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Kaugurumuižā 13. oktobrī 1802. Oriģinālu parakstījuši

Majors Kapustins, Štabskapitans Jurgeņevs 1., poruciks Jurgeņevs

li., podporučiks Osterhauzens 1., Rīgas dragūnu pulka pulkvedis

Dūdins, praporčiks Hainovics., praporčiks Vereščagins, praporčiks

Larencovs, praporčiks Vasiljevs, artilērijas stabskapitans Virubovs

2-ais, jātnieku artilērijas podporučiks Pozdeevs, 3-a artilērijas

bataljona Kapitäns Virubovs 1-ais, artilērijas majors Krimmers,

palkavnieks Ztaviskijs.

Ar oriģinālu saskan, Rīgas zemes tiesas tulks, Ivans Roggers.

Viņa Ķeizariskas Majestātes,

visu krievu patvaldnieka,

pavēl c.

No Vidzemes guberņas valdes tiek vispārībai ziņots, un tiem,

uz kuriem šī lieta attiecas, ievērošanai.

Pēc Rīgas apriņķa Ķeizariskas Zemes liesas ziņojuma.

Kokmuižas zemnieki —
Pauke Ansis, Peine Peters. Sproste

Mārcis, Leiman Klāvs un saimnieka dēls, Cēle Mārcis, kuri ņē-

muši izcilus dalību zemnieku nemieros Kokmuiža. arvienu vel

slēpjoties.

Tamdēļ ikkatram tiek aizrādīts, lai izvairītos no naudas

soda par bēgļu slēpšanu, šos 5 zemniekus, ja tie kur paradītos,

tūlīt aizturēt un, zem pienācīgas apsardzības, nosūtīt vai nu

guberņas valdei, vai tuvākai bruģa tiesai.

Rīga — pilī. 25. novembrī 1802. g.

Н. А. fon. Richters.

G. Schvarcs.

Sekretars L. Hehn.
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41. dokuments.

Befehl

Seiner Kaiserlichen Majestät,
des Selb st Herrschers aller Reußen,

aus der Liefländischen Gouvernements-Regierung,

zur jedermänniglichen Wissenschaft.
Die Urheber des im vorigen October-Monathe, bet) dem

Guthe Kaugershoff sich ereigneten Aufruhres und ber Widersetz-

lichkeit gegen die Kaiserlichen Gerichte und das Militaire, woben

11 Bauren ihren Tod gefunden haben, sind zufolge des von

Seiner Durchlaucht, dem Herrn General von ber Infanterie,

Kriegs-Gouverneur, Fürsten Golitzün, bestätigten Artheils, nämlich

der freye Mojahnsche Bedienthe Gotthard loharmsohn und Kutscher

Carl Bluhm, weil sie sich ohne die geringste Urfache in diesen

Steit gemischet, die Bauren beredet, nach Kaugershoff zu gehen

un die Arrestanten zu befreyen, auch sich mit Knitteln un Flinten

zu bewaffnen, und ber (Sari Bluhm sogar einige Bauren reitend

in die Dörfer herumgesandt hat, um die Bauren mehrerer (Bücher

aufzuwiegeln, jeder zu 30 Paar Ruthen und ber lebenslänglichen

Verschickung zur Arbeit nach Sibirien in die Bergwerke verurtheilet

worden: gleichmäßig sind der Kockenhoffsche Wirth Witel Peter,

ungleichen ber Kockenhoffsche Knecht Witel laan, weil beyde sich

mit Knitteln versehen, nach Kaugershoff begeben, um das Mili-

taire anzugreifen, daselst sich unterstanden, dem Landgerichte zu

sagen, baß selbiges und die Soldaten von denen Gutsherren

erkaufet wären, und die Lügen zu verbreiten, daß der in denen

Kirchen wegen ber Station publicierte Befehl falsch und nicht ber

Wille des Kaisers fei), und baß sie alle frei) seyn uud blos dem

Kaiser gehorchen müßten, woben der Witel laan die Herausgabe

ber Gefangenen gefordert, und als befohlen worden, zu laden

Denen Bauren zugerufen, sie sollten ihre Knittel und Waffen

hervorsuchen, uud dem Militaire zugeschrieen, sie sollten nur

zuschiessen, sie müßten Blut sehen, jeder zu 30 Paar Ruthen und

bor lebenslänglichen Versendung nach Sibirien verurtheilet worden,

welche Ruthenstrafe nunmehro an denselben in Riga auf öffentlichem

Markte vollzogen wirb. Es wird demnach diese obgedachten 4

Verbrechern zuerkannte Strafe hierdurch von ber Gouvernements-

Regierung öffentlich bekannt gemacht, damit ein jeder sich daraus

die Lehre nehmen solle, denen Kaiserlichen Gerichten allen

Gehorsam zu leisten, sich keine Widersetzlichkeit gegen dieselben
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Viņa Ķeizariskās Majestātes, visu krievu patvaldnieka

pavēle.

No Vidzemes guberņas valdes vispārējai zināšanai.

Tie, kuri, pagājuša oktobra mēnesī pie Kaugurmuižas no-

tikušos nemieros un nepaklausībā Ķeizariskai liesai un kara

spēkam, pie kam 11 zemnieku savu nāvi atrada, izrādījusies

vainīgi uzkudīsanā, uz viņa Gaišības, infanterijas ģenerāla,
kara gubernatora, kņaza Golicina apstiprināta sprieduma pamata
ar 30 pāriem koku un nosūtīšanu uz Sibiriju kalnu raktuvēs

mūža katorga sodīti, proti, brīvais Mujānu kalpotājs Gothards

Johansons un kučiers Kārlis Blüms par to, ka bez kāda iemesla

saī strīdu iejaukusies, pierunājusi zemniekus doties uz Kaugur-

muižu atsvabināt arestētos, apbruņoties nūjām un šautenēm;

Kārlis Blüms pat izsūtījis dažus zemniekus jāsus pa apkārtējām

mājām, lai saceltu zemniekus vēl vairākas muižas.

lamlīdz Kokmuižas saimnieks Vīteļu Peters, kā arī Kok-

muižas kalps Vītelu Jānis, par to, ka abi, apbruņojušies nūjām,

uz Kaugurmuižu devušies uzbrukt karaspēkam, tur pat iedro-

šinājušies teikt Zemes tiesai, ka viņa un karaspēks no muižnie-

kiem uzpirkti; izplatījuši tenkas, ka baznīcās izziņotā pavēle

furažu klausu lietā esot viltota, neesot ķeizara griba; tagad viņi

visi esot brīvi ļaudis, esot jāklausot vienīgi ķeizaram.

Vīteļu Jānis pieprasījis apcietinātos atsvabināt; kad bijusi

dota pavēle pielādēt, uzsaucis zemniekiem, sagatavot nūjas un

šautenes, bet karaspēkam kliedzis, lai tik šaujot, viņiem asinis

jāredzot.

Viņi sodīti katris 30 pāriem koku un nosūtīti uz mūžu

Sibirijā. Piespriestais sods izpildāms Rīga atklātā tirgu.

Šiem 4 noziedzniekiem piespriesto sodu gaberņas valde

izziņo atklātībai ar nolūku, lai katris no tā mācītos būt paklausī-

gam Ķeizariskai liesai, nekādas pretrunas pret tām neatļauties,

neizdomāt tenkas, kurām var būt bīstamas sekas, nedz tām ticēt,

lai caur to no neizbēgama soda un zaudējumiem izvairītos.

Rīgā — pilī. 29. nov. 1802. g.

Н. A. fon Richters.

G. Schvarcs.(L. 8.)

Sekretetars Fr. Eckardt.
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zu Schulden kommen zu lassen, weder Lügen, welche so gefährliche

Folgen nach sich ziehen können, zu erdenken, noch auch solchen
Glauben beyzumessen, sich dadurch für unausbleiblichen schweren

Strafe und Schaden zu sichern. Riga-Schloß, den 29sten

November, 1802.

(L. 5.) C. A. vou Richter.

G. Schwartz.

Secretaire Fr. Eckardt.

1?. dokuments.

Получено 24 декабря 1802 г.

Милостивый Государь мой Князь Сергей Федоровичу!
I." oi;lvienin Государя Императора дошло, что пившее

въ польмарокомь уl>адl; no3M.vine»it> крестьянъ произошло

OTI, TOI". ЧТО публикащя ОО'К отмl>нъ OTan.ionnoll подати

<-лl>лана была не паллежачем I. порядкомъ и не OK oaxi.ixi.

селешяхъ; но что ci> каждой мызы собираемы только были

по два человека, OTT. чего произошли равные неосновательные

толки послужившее поводамъ >l къ Лl>У>ТlМ'l> ПОПОИЧТЧЫМ'К

OЛI>ЛOТПIИМЪ.

Его Императорское Величество повелеть мпl'. 00ИЗП0ЛИЛ1.

отнестись о oeMi, кк вашему ( лятельству октт,мь, чтобт, вы,

Милостивый Государь МОП. доставили С34>Л<ЧIIС было 111

действительно подобное распоряжение учинено ITH раз-

cy>Kuenio призыва ограниченная числа крестьян,, кк civ-

mаi it> иублпкаиlи.

ИСПОЛНЕН СПМК высочайшую ПОЛЮ. lIM'KIo честь бить

('I. совершенным'!» iioHTenieMi,

нашего Пятельстна iioKopttT.tilliju слуга

N& 1074. Tvaiki, И. Кочубей.

īvi. С. 11-6yj>i'ļ>

Декабря 20 дня 1802 г.

Его i -i.v Кия.;," С. «I». Голицыну.
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Saņemts 24. decembrī 1802. gada.
Cienīts kungs, Xnsx Bergiz Fedorovič.

Līdz Ķeizaram ir nonācis, ka nemieri, kuri bij Valmieras

apriņķī, cēlušies tāpēc, ka publikācija par furažu klaušu atcel-

sanu nav tikusi pasludināta pienācīgā kartība un ne pa mājām,
bet ka no katras muižas tikuši sasaukti tikai pa divi cilvēki, kā-

pēc arī izcēlušas dažādas nepamatotas baumas, kuras bijušas

par cēloni arī citām nepatīkamām sekām.

Viņa Ķeizariska Augstība man pavēlēja griesties pie Jūsu

Gaišības, lai Jūs, Cienījamais kungs, sūtītu zinas par to, vai pa-

tiesi šāds rīkojums ir ticis dots par aprobežota skaita zemnieku

pieaicināšanu pie pasludināšanas noklausīšanas.

Izpildīdams Visaugstāko gribu, palieku

visa cienība

Jusu Gaišības

padevīgais kalps,

Grafs V. Kočubejs.

№ 1074.

Pēterburga
Decembra 20. dienā 1802. g.

Viņa G. Kņazam S. F. Golicinam.
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4:5. dokuments.

Получено 24 дек. 1802 г.

.4 li'l'лиидскому Губернскому ираилеитк»

II ре лло ж e и i е

Для донесеюя Его Императорскому величеству предла-

гаю Правлении кань наискорйе уведомить меня, хаки»,.

обравом'l> сделана была публикация o6'i> отменив стапдоннол

подати, описавъ все подробно ii не yiivcnii;,. ни мал-вйшаго

обстоятельства. 115131. Голицына,.
.X?! 1118

Гига Декабри, 24 дня 1802 к.

44. dokum.nts.

Его Олятелпству Князю Голицыну

Иаъ Лифляндскаго Губерн-
скаго Правлетя.

II.'! !ueiTe!,i,T>iiiļiee II ред. ,<»ace,i Нашего Сиятельства от,.

24-го ero месяца, KOTOj»i,iMi> изволите требовать уи'l.д«>». ,еи!я;

какими образоми сделана была публикация обт, отмт>,г>.

LTanioHHoii подати; финляндское губернское пран.пнне. по-

K«>l»HT.iiiii<> следующее доносить ;

Высочайшая иовелl,иlя, указы правптелиствуюшаго Се-

пата и публикации Губернски го правлен!я посылаются вт,

каждый П>'НХOДl>, и ПО окоипан!!! Божьей службы питаются

ИТ, церкви OTT» пастора С4, катедры, потомт, обсылаются но

господскими диорамк И пакоиенд, доставляются кд, пастору

для сбережен iя.

Leti порядок'и наблюдаемый при всl,хи обнародовашяхъ

соблюдеии былъ и вт, разсуждеи>'и сделанной I'уберискимт»

11равлеи!ем и публикации оби отмl,нl'> по высочайшему Его

Пмператорскаго величества повелен!ю стац!оннои подати; н

дабы о семи нысопацтемн сонаволен!и повсеместно было

ип;l.стно '. то . Iн«l>ляндское Губернское Праилеите велело на-

печатать публикацию не только на иl>мецкоми языкъ, но дли

диухи леттскихи уl,адовъ на лоттскоми. а дли трехи нстлянд-

скихи уl,здовъ на :-»стляидскоми яаык!,, и для сихт, уl.здов и

на диухи нарl',пиlХ'и. которыми там,, говорят'!,; перевода

был?, сд'l.лаи?, со всею точностно и во всехт, церквах',, па-

сторы си катедры объявили onoki высоиаипнп указъ.
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Saņemts 24. dcc. 1802. g.

Vidzemes guberņas valdei

Priekšlikums.

Ziņojumam Viņa Ķeizariskai Augstībai, lieku priekšā Vai-
dei pec iespējas jo drīzi man paziņot, kādā kārtā tapa publi-
cēta patente par furažu klausu atcelšanu, aprakstot visu pama-
līgi un neizlaižot ne mazāko sīkumu.

Kņazs Golicins.

№ 1118.

Rīga. 24. dcc. 1802. g.

Viņa Gaišībai
. . . Kņazam Golicinam.

Iz Vidzemes guberņas valdes.

Uz Jūsu gaišības priekšrakstu no 14. s. m. dienas, ar kuru

Jūs pieprasījāt paziņot, kādā kārtībā tapa publicēta patente par
furažu klausu atcelšanu, Vidzemes Guberņas Valde padevīgi ziņo
sekoso.-

Visaugstākās pavēles, Valdoša senāta ukazi un Guberņas
valdes patentes top sūtīti uz katru draudzi un pēc pabeigtiem
dievvārdiem tos mācītājs nolasa no kanceles, tad sūta apkārt pa

muižām un beidzot tiek nodoti mācītājam uzglabāšanai.
Šī kārtība, kura top piepaturēta visos gadījumos, tapa lie-

tota arī pie Guberņas valdes patentes pasludināšanas par vis-

augstāki atceltām furažu klaušām.

Lai so visaugstāko žēlastību jo plaši zinātu, Vidzemes

Guberņas Valde pavēlēja nodrukāt patenti ne tikai vācu, bet

diviem latviešu apriņķiem latviešu un trim igauņu apriņ-

ķiem igauņu valodās, bet prieks šī apriņķa divās izloksnes,

kādās tur runā.

Tulkojumi bij izdarīti ļoti uzmanīgi un visas baznīcas

mācītāji no kanceles so visaugstāko pavēli nolasīja.

pagājušo gadu piedzīvojumi, kā tas bij piem., pie galvas

naudas ievešanas, jau pierādīja, ka tādos gadījumos asins izlie-

šana mēdz būt aiz nesaskaņām starp zemniekiem un muiž-

niekiem.

Minētā gadījumā, kur bij jāsagaida, ka sarēķināšanās furažu

klaušās būs sarežģītāka nekā senāk, tāpēc ka dažās vietās muiž-

nieki maksā galvas naudas par saviem zemniekiem, neprasīdami
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i >ииlти ироиюдитх и времена,, то было на прим
г

при введении иодутииихи деюи'и : уже иокоио.т!,, что при

TNKOOHIXI. c.I.V'INHXT, кровавый побоища 61.1И!!ЮТИ 0T!, не-

ооолоо!sl крестьян'!, oi, помещиками, и >т>, настоящем!, слу-

чат, темь вящее предстояло oiioooni«', что >».,тоиоти >т>>

стащонной подати 61.1.1 и затруднительнее и>»оичlИlo. 110 точу,

что ITI> >IT.KOT(>PI,IXI, мъстахъ помещики платить TN co,oiixi.

крестьянъ подушный деньги, «0 требуя от,. иих!> никакой

замены «II дот,томи, ни работою; XI, друоихи )И0 местах],

напротивъ того крестьяне сполна помещику сей lI4NTON.'I.

заменяют!,, N ИИ некоторыхъ только OT'I, части, II IX) другимъ

M'I.OTOM't, крестьяне платят], сами ИOДУ>OИИIИ деньги все, пли

часть оных!,: посимъобстоятельствамъ Губернское Ilpniķiiio

предписало, чтоб,. оиорхи иублииииоо обии>>одои!>и>и дли

OTOPNIUOIIiļI недоверчивости крестьянской НИИ j'NTOHOIT..

который сделать помещику ( I, крестьянами на каждой мызе;

помещики таковой j'NTcnoT'H произвели O!, HpiicyTOToili па-

OTOPOITI,. иl> которымъ крестьяне по большей части особливую

доверенности оказывают!,, также 01, HplloyTcTOill старость,

крестьянских I. I>!ИИIO!IIИИИИOИI. (Rechtsfinder) II до.ух!, хозяев!,.

Cie собралсоставляло крестьянски ii комитета,, ибо нельзя

было допустить, 'ITOO'I, все крестьяне собрались на господ-

ских']) диоро.Х!.. дабы не было повода IVI. боиио>olДИЗЧ >> и

возмущённо, которыя обыкновенно происходить ОТ'И и.хи

собран iii, когда они только все будут и.

Скол таковое р;ипоряжеиlо сходствовало вообще CI.

качеством'!, дт>ли и обстоятельств'],: то доканывает'], усп-их?,,

ибо изв ста и болТ.е пр.пходовт, и окохо 1200-ти мв!BТ, со-

ставляющих'], .4и«l>лч пдску>«» Iy6epnii<>. въ одномъ только

волм<грском I, приход'l, и то только крествяпе четырех», мвгтв

подали поводи Кl> известному кровопролlГlТ,<». и причиною

ои-ļro не было достоверно иорядокв и рззпоряжсии' I'убс>'п-

скаго 11риилеп!я. по которому оная публпк.т!» была произ-

ведена; но eie движете крествиив принадлежит',, кв та-

КОИЫМ'И ироиеlиеотвlими. которыхъ часто вся человеческая

осторожности отвратить 6i,i,'..ļ«'T l. не B'l. eoeTonilin.

Рига X. Гихтори.

Декабря 26 дня 1802 г.

.V 4980.
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no tiem nekā pretim ne nauda, ne ar darbu, citās turpretī vietās

šo nodevu muižniekam atpelna, bet citās tikai pa daļai un ci-

tas zemnieki pasi maksā galvas naudas, visu jeb viņu dalu.

Šādu apstākļu dēļ Guberņas valde pavēlēja bez nolasīšanas,

lai izsargātos no zemnieku neuzticības pie sarēķināšanās zem-

niekiem ar muižniekiem, katrā muižā muižnieks šādu sarēķina-

šanos izdarītu mācītāja klātbūtnē, kuriem zemnieki pa lielākai

daļai sevišķi uztic, tāpat no zemnieku puses jābūt klāt diviem

saimniekiem.

Šī sapulce sastāda zemnieku komiteju, jo nebij tak pielai-

žams, lai visi zemnieki sapulcētos kungu pagalmos, lai nebūtu

iemesla nemieriem un nekārtībām, kuri parasti mēdz izcelties no

šādām viņu sapulcēm.

Šāds rīkojums nāca lietai par labu, ko pierāda viņa izdo-

šanās, jo no simts un vairāk draudzēm un ap 1200 muižām Vi-

dzemes guberņā, vienā tikai Valmieras draudzē, un tad tikai

četru muižu zemnieki deva iemeslu zināmai asinsizliešanai, par

kādas iemeslu bez šaubām nebij kārtība un Guberņas Valdes

rīkojums, kā šīs pavēles publicēt, bet šī zemieku kustība pieder

pie tādām parādībām, ko visa cilvēka uzmanība nespēj novērst.

Rīga, decembra 26. diena 1802. g.

X? 4980. H. Richters.
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t.'>, dokuments*).

№ 1128. Декабря 27 дня 1802 г.

Милостивый Государь мой! Графи Викторъ Павловича,

lla почтеннейшее oTiioiiieiiie Нашего (Дятел >.<-тиа <», i.

20-то сего мо-ца .V 1074 имею честь уведомить:

46. dokuments.

Получено февраля 26 дня 1803 г.

Лифляндскому I'ряжиавоlа,мv Губернатору Господину

Действительному Статскому Советнику II

Кавалеру «I'OIIB Рихтеру
II ре л /i о ж с « i <>

Св волупеввако мною отпотевая от,. Министра ввутрен-

ввхъ ul>/i'i> Графа Кочубея отъ 20-го числа сего месяца

.V 774 препровождав Нашему Превосходительству при оемв

засвидетельствованную копlю для до.тжпаио исполнения.

.X?. 180. Князь I'o/IIIIll.lIl'!..

Рига февраля 26 дня 1803 г.

47. dokuments**).

Koni».

Милостивый Государь Moki князь Сергей <I>e/iopoßii'i I.!

Его 11мпо1>ато>'екое Велптеетво усмотрело пав указа

. >Iпl».тяпдекпмl> Губернскими llpaß.ienie.M i> обпар«>довапнаl'о.

о прекращени податей на содержание поптовыхв лошадей,

хлТ.бомв и еl'>»омъ eo6ni'a«'>ii>>x >.. ii i. подати денежную, что

помещенный вв нем!, при конце угрозы, запрещающие

упоминать о пропнх'в повппноетяхв креет!,янв. затмевая

существенную !Klvii. in.iconaiiiiiai'o указа, долженствовал*

произнести въ понятаяхъ крестпянъ те недоразумешя. кои

особливо OB Bo.n.MapCKOXi'B уl',здт, обнаружились TO-TB пе-

чальными с.ll'.дствв>мн : высочайше повелеть сонзволн.i >..

птобъ na будущее время приняты были меры, дабы при

обнародовании подобно!xi> Hi.ico'iai'iniHX'i. iiooe.i I.Biii. пап-

паче до простого народа Kacai«»ini>Tcn. ne распространяясь

и в iinxi.. i; ~ каком i. 6,., то ннбнкто oTßtxiieiii». на предметы

побочные. соблюдаема бы.та сколько возможно воя точности

и истинное нам !.реп i,' пздаваемако повеленlя.

*) Baltijas gcneral-gubernatora pirmraksts lekšlietu Ministrim.

**) lekšlietu Ministra raksta noraksts Baltijas general-gubernatoram.



147

№ 1128. Decembra 27. dienā 1802. gada

Cienīts kungs! Graf Viktor Paulovie!

Uz Jūsu gaišības godājamo rakstu no 20. 83 mēneša

№ 1074. man ir tas gods paziņot :

Saņemts februāra 26. d., 1803. g.

Vidzeme» Civilgudernatoram, īstenam Valsts Padom-

niekam un kavalierim kon Richteram.

Priekšlikums.

Norakstu no manis saņemta lekšlietu Ministra grata Ko-

čubeja priekšraksta no 20. s. g. februāra № 774 nosūtu Jūsu

ekselencei izpildīšanai.

Kņazs Golicins.

Rīga, februāra 26. diena, 1803 g.

№ 180.

Noraksts.

Cienīts kungs, Kņaz Sergij Peaorovie!

Viņa Ķeizariska Augstība, iepazinies ar Vidzemes Guber-

ņas Valdes publicēto patenti par naturālo nodevu pasta zirgu

uzturēšanai, ņemamu labība un sienā, pārmaiņu pret naudas no-

maksām, ka viņas beigās ievietotie draudi, kuri aizliedz minēt

par citām zemnieku nodevām, aptumšojot īsto visaugstākā ukaza

nolūku, izsaukt varēja zemnieku prātā tās neskaidrības, kuras

sevišķi Valmieras apriņķī parādījās ar tik bēdīgām sekām —

visaugstāki labpatika pavēlēt, ka uz priekšu taptu sperti soli,

ka pie līdzīgu visaugstāko pavēļu pasludināšanām, kas it īpaši

uz vienkāršo tautu attiektos,' neizplūstot viņās kādā nebūt vir-

zienā uz sāņus priekšmetiem, taptu ievērota pēc iespējas visa

saskaņa un īstais izdotas pavēles nodoms.
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Оворх!. coro Кто Императорское величество известись.

что пасторы получая таковые печатные, на НОМеНКОМЬ

языке указы I'убсрнскаио 11равлои!>т для нроитонlя ихи >ти

норквахъ «c переводят!, на простонародный изык!, письменно,

какт, то указами Юстинь е'ол.ияти 1797 кода ими предпи-

сано, но изъясняя словесно, иногда II при твердом!. знан!и

обоихъ 51 ЗЫКОВ!, делают!, погрешности, в тем I, производят 1»

В!> слушателях!, недоразумения, высочайше повелеть со-

ИЗВОЛИЛ!,, дабы во нз6о>канlс сего в для соблюдения едино-

образlя, все постановлена! в указы, ото правительства во

всенародное известтс выходя mm и по нсрквам'ь читаемый,

переводились бы при I'уборнских!, ПраВЛOНIЯХЬ и С'Ь нрнло-

жешемъ подлИВНЯКОВ!, по приходам I. рассылаемы.

Сообщая нашему (ляголистиу ciio высочайшую иол»,

1. 0 должному исполнении. чести имт>н> быть CI. совершен-

нымъ lIOHTOHICM о

вашего Сlятолистиа

noKopiļl.tiniiii «луга

М 774, I'p.'Up'b В. Кочубей.

Февраля 20 дня 1803 г.

иъдию Правитель Каицеляpin Полковники Соргъоо'о.
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Bez tam, Viņa Ķeizariskā Augstība, dabūjis zināt, ka mā-

cītāji, saņemdami tādas drukātas Guberņas Valdes patentes vācu

valodā nolasīšanai baznīcās, nepārtulko rakstiski vienkāršas tau-

tas valodā, kā tas no Justic-kolēģijas 1797. gadā viņiem pavē-

lēts, bet skaidrodami mutiski, dažreiz pat pie labas abu valodu

prašanas, taisa kļūdas, un ar to izsauc klausītājos pārpratumus,

Vissugstāki labpatika pavēlēt, lai no tā izsargātos un lai taptu

ievērota vienlīdzība, visi rīkojumi un ukazi no valdības priekš

visas tautas doti un baznīcās lasīti, Guberņu Valdēs pārtulko-

jami un līdz ar orģināliem pa draudzēm izsūtāmi.

Ziņodams Jūsu Gaišībai šo visaugstāko gribu pienācīgai iz-

pildīšanai, man ir tas gods palikt visā cienībā.

Jusu Gaišības

padevīgais kalps,
Grafs V. Kočubejs.

№ 774.

februāra 20. d., 1803. g.

Pareizi: kanclejas pārvaldnieks, Palkavnieks

Sergejevs.
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