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Priekšvārdi 1939. g. izdevumam

Pie šī darba, kura iznākums nu atrodas grāmatas novērtē-

tāju un lietotāju priekšā, mūs pamudināja stāties četras lietas:

1) vēlēšanās sniegt jaunajai paaudzei plašāku kā 1938. g. izd.

pārskatu par mūsu valsts sasniegumiem atjaunotās Latvijas

pirmajos piecos gados; 2) labā griba iet līdzi mūsu archeologiem,

kuru visjaunākie pētijumi rāda Latvijas senvēstures dažus laik-

metus mazliet citādākā gaismā kā līdz šim; 3) pienākums ievē-

rot Izglītības Ministrijas šīgada norādijumus par pareizrakstību
un 4) jauna vajadzība iespiest mūsu grāmatu lielākā skaitā ek-

semplāru, kas liecina par atsaucību, ko tā atradusi vēstures

skolotāju aprindās.

Pārstrādājot un vietām papildinot mūsu vēstures grāmatu,

nodaļa par Latvijas senvēsturi iznāca par kādām lappusēm pla-

šāka un tāpat pieauga tai veltīto attēlu skaits. Izdarīti arī

daži koriģējumi brīvās Senlatvijas kartē; papildinātas atkarī-

bas laiku nodaļas par dzimtbūšanu, tās apkarotājiem un hern-

butiešu kustību. Atzīmētas arī Rīgas latviešu nacionālās cīņas

(16.—18. g. s.). Kā jau sākumā aizrādīts, mazliet lielāka izau-

gusi arī nodaļa «Vienotā tauta un latviskā Latvija», kurā esam

centušies atzīmēt un jaunajai paaudzei paskaidrot galvenos

valsts vadības izdarītos pārgrozi jumus, jauninājumus un no

jauna nospraustos ceļus mūsu tēvzemes materiālās un garīgās

labklājības sekmēšanai, tautas vienības padziļināšanai un

valsts stipruma izveidošanai.

Visumā ņemot, papildinājumi sniegti pēc iespējas populārā

veidā un pusaudžiem viegli saprotamā valodā, tā ka Latvijas

vēstures mācīšanās arī pēc mūsu grāmatas jaunā izdevuma būs,

ceram, tikpat viegla, kā lietojot iepriekšējo gadu izdevumus.
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Mācīšanās vieglums un tēvzemes mīlestības modināšana

bērnu sirdīs un galvās, jaunatnes audzināšana autoritātes un

varoņdarbu cienīšanas garā, — šie mūsu «Latvijas vēstures»

grāmatas galvenie principi palikuši joprojām spēkā, sekojot

Valsts Prezidenta vārdiem, kuros viņš izteicis tik dziļo vēstures

nozīmi nacionālās pašapziņas veidošanā un valsts pamatu stip-

rināšanā:

«Tauta nedzīvo tikai šodienai. Tautas sākums un sakne ir

senā pagātnē, un jo lielāku skaitu slavenu darbu mēs varam sa-

skatīt savā pagātnē, jo stiprāki mēs tagadnē, un jo stiprāki

ieiesim nākotnē.»

Ar šiem vārdiem kā jaunatnes patriotiskās audzināšanas

darba paroli mūsu grāmata iet tautā.



5

Ievads

Indoeiropieši. Latviešu valoda kopā ar leišu, poļu, krievu,

vācu, angļu, franču, grieķu, latiņu un vēl daudzām citām va-

lodām pieder pie indoeiropiešu valodu koka. Nevienam kokam

nav divu gluži vienādu zaru, un arī indoeiropiešu valodas lie-

lākā vai mazākā mērā atšķiras viena no otras. Tomēr tām vi-

sām ir neapstrīdama radniecība, tāpat kā koka zariem, kas

izauguši no viena stumbra.

Priekš vairākiem gadu tūkstošiem indoeiropieši bija viena

tauta un runāja vienu valodu, indoeiropiešu pirm-

valodu. Šīs valodas pēdas saskatāmas visās tagadējās indo-

eiropiešu valodās. Tā ir šo valodu koka kopīgais celms.

Latviešu: krievu: vācu: latiņu:

māte matj Mutter mater

saule solnce Sonne sol

bērzs berjoza Birke betula

Indoeiropiešu pirmtautas dzimteni agrāk meklēja Indijā.

Tāds uzskats bija radies tāpēc, ka Eiropas valodnieki, iepazi-

nušies ar senās Indijas literatūras valodu sanskritu, to

noturēja par indoeiropiešu pirmvalodu. Vēlāk izrādijās, ka

leišu valoda vēl senlaicīgāka par sanskritu. Tas lika domāt,

ka šai indoeiropiešu pirmdzimtenei vajaga būt tepat Eiropā,

netālu no Baltijas jūras: tautai ar tik senlaicīgu valodu kā

leišiem vajadzēja atrasties vai nu meklētās pirmdzimtenes tu-

vumā, vai vēl arvienu mājot viņas robežās.

Tā tad indoeiropiešu pirmtauta dzīvojusi Austrumeiropā,
netālu no Baltijas jūras. Vēlāk viņa sadalijusies. Viena daļa

aizgājusi uz Āziju, kur no viņas cēlušies persieši un indieši

Otra devusies uz rietumiem, un no viņas cēlušies vāci, zviedri,

dāņi, norvēģi, holandieši un angļi. Vēl cita aizsniegusi tagadējo

Grieķiju un Itāliju, kur no viņas izveidojušies slavenie grieķi
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un romieši. Vēlākajos gadu simtos no latiņu valodas, kurā ru-

nājuši romieši, cēlušās itāliešu, franču, spāniešu, portugaliešu

un rumāņu valodas. Slavu tautas (poļi, krievi v. t. t.) vispirms

mājojušas baltu zemēm dienvidos un tad izplatījušās uz zie-

meļaustrumiem, rietumiem un dienvidiem.

BALTU TAUTAS

UN CILTIS AP

1200.G.

Baltu tautas. Tagadējās baltu tautas ir latvi cš i un

leiši. Agrāk šo tautu skaits bija lielāks. Pie viņām piederēja

arī senprūši, jātviņi un galindi, — tagad izmirušas

tautas.

Balti nav aizklīduši projām no indoeiropiešu pirmdzim-

tenes. Tepat mājodami, viņi vistīrāk saglabājuši savu valodu

un savu senču ticējumus. Viņu dzīves veids, viņu valodas un

ticējumi ir vislabāk saglabātais indoeiropiešu pirmtautu man-

tojums. Tāpēc baltu tautas uzskata par vecākajām visā Eiropā.

Balti vēl ilgu laiku pēc indoeiropiešu pirmtautas sadalīša-

nās dzīvoja vienkopus, runāja vienu valodu, baltu pirm-
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valodu. No tās cēlusies latviešu, leišu, senprūšu, jātviņu un

galindu valoda.

Baltu pirmtautas sadalīšanās sākusies jau priekš Kristus

dzimšanas. Kā pirmie atšķīrušies senprūši. Senlatvieši un leiši

vēl kādu laiku mājojuši kopā. Tāpēc latviešu un leišu valodai

ir lielāka savstarpējā līdzība.

Tā zeme, kurā dzīvoja baltu tautu senči, atradās starp

Daugavas augšgalu un Baltijas jūru. Tā bija bagāta ozolu,

liepu, ošu un priežu mežiem, plašiem purviem, upēm un

ezeriem.
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Latvijas senvēsture

Senvesture.| Pagājušo laiku notikumus mēs zinām tad, ja

par tiem uzglabājušās kādas rakstītas ziņas. Šīs ziņas var

sniegt senas laiku grāmatas jeb chronikas, miera līgumi, senu

valdnieku likumi un pavēles, baznīcas grāmatas, tiesu protokoli

un citi vecu laiku dokumenti.

Tos pagājušos laikus, par kuriem šādu rakstītu ziņu avotu

nav, sauc par senvēsturi. Latvijas senvēsture sākas ar pir-

mo cilvēku ienākšanu Latvijā un beidzas 12. g. s. beigās, kad

Latvijā ierodas katoļu misionāri un krusta karotāji. No tā laika

jau nepārtraukti ir rakstītas ziņas par mūsu zemi, kuras ciltis

gan jau 9. g. s. sāk retumis pieminēt skandināvu, bet vēlāk ari

krievu senraksti.

Zinātnieki pēta senvēstures laikus, rakdamies vecos pils-

kalnos un citās, toreiz apdzīvotās vietās un senās kapenēs. Viņi

spriež par senvēstures cilvēku ciltīm un to dzīvi pēc izraktiem

darba rīkiem un ieročiem, rotām, apģērba atliekām, traukiem,

pārtikai lietoto dzīvnieku kauliem un atrastiem naudas gaba-

liem.

Senvēsturi sadala trijos laikmetos: akmens, bronzas

un dzelzs.

Akmens laikmets. Šai senākajā senvēstures laikmetā cilvēki

vēl nepazina metālus kā materiālu, no kura var pagatavot iero-

čus, darba rīkus un rotas. Akmens laikmetā visu to taisija no

koka, dzīvnieku kauliem un ragiem un akmens, sevišķi krama,

no kura toreiz iznāca cietākie un stiprākie ieroči.

Akmens laikmetu iedala trijos apakšlaikmetos: senā-

kajā, vidējā un jaunākajā. Visvecākais no tiem ir

senākais akmens laikmets. Tad cilvēki gatavoja

savus akmens ieročus un rīkus no akmens šķembelēm un šķi-
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lām, tās tikai nedaudz apdauzot ar kādu citu akmeni. Tāpēc

senākā akmens laikmeta akmens cirvji, šķēpu smaiļi, bultu

gali un naži izskatās ļoti rupji apstrādāti.

Vidējā akmens laikmetā cilvēki jau prata rū-

pīgāki pagatavot savus akmens ieročus, apdauzīdami akmens

šķilas un šķembeles tik ilgi, kamēr dabūja gatavojamam rīkam

vai ierocim vēlamo veidu. Tomēr arī šie ieroči un rīki bija vēl

negludi, šķautnaini.

Jaunākajā akmens laikmetā cilvēki jau bija

iemācijušies savus akmens ieročus un rīkus gludināt. Tiem tā-

pēc ir gluda, noslīpēta virsma.

Senākā akmens laikmeta nazis (krams)

Senākajā akmens laikmetā cilvēki jau dzīvojuši daudzās

Eiropas zemēs. Viņi mitinājušies alās, kur tādas bijušas, vai zaru

būdās, tērpušies zvēru ādās, pārtikuši no medībām, zvejas un

ēdamām augu saknēm. Bijuši drošsirdīgi mednieki, jo nebaidi--

jušies ar saviem akmens un kaula ieročiem medīt briežus, meža

zirgus, sūbrus, lāčus un meža cūkas. Ar tiem pašiem krama

šķēpiem senākā akmens laikmeta cilvēki pratusi nomedīt arī

spalvainos degunradžus un mamutus, tagadējā ziloņa sen izmi-

rušos radiniekus.
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Senākā akmens laikmeta cilvēku laika biedru, spalvaino

degunradžu, kauli atrasti arī Latvijā, bet tā laika cilvēku pēdu

te nav. Pirmie cilvēki ienākuši Latvijā tikai vidējā akmens

laikmetā, priekš apmēram 9000—8000 gadiem. Tie bijuši kādas

Riņņukalnā atrastas jaunākā akmens laikmeta somu senlietas

I—3 harpūnas; 4—7
— bultu smaiļi; 10, 26 — adatas; 8, 9, 12, 13, 14, 15,

21, 22, 23 — rotas; 11
— nazis; 17, 18, 20 — makšķeres āķi un vilce; 24,

25
— kalti; 27, 31

— durkļi; 32 — šķēpa smailis; 34 — cirvis; 36 —

galoda; 33, 35 — trauku lauskas.
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samojedu un lapu senču ciltis. Savu darba rīku

darināšanai viņi vairāk par akmeni lietojuši kaulus un ragus,

nodarbojušies ar medībām un zveju un mājojuši upju, ezeru

vai jūras krastos. Šiem vissenākajiem Latvijas iemītniekiem

vēl nav bijis māla trauku.

Jaunākā akmens laikmeta (1000.—1500. g. pr. Kr.) sākumā

Latvijā ienākušas kādas somu tautu*) pirmciltis, ar

jau rūpīgāki apstrādātiem akmens ieročiem un rīkiem un māku

rokām taisīt māla traukus.

So seno somu cilšu apmetnes arī atradušās pie ūdens, jo viņu gal-

venā nodarbošanās bijusi zivju un gliemežu zveja. Mitinājušies zaru un

koku mizu būdās, arī kāršu slieteņos, pret ziemas salu tos apliekot velē-

nām vai zvēru ādām. Mājlopu vēl nav bijis, vienīgi suns. leroči un

darba rīki taisīti no kauliem un akmens, arī ragiem un lielāko dzīvnieku

zobiem; rotas bijušas kaula un dzintara. Ēdienu paliekas (zivju galvas

un asakas, gliemežu vāki, dzīvnieku kauli) pamestas turpat pie ugunsku-

riem; turpat gatavoti arī rīki, rotas un ieroči. Tā radušies diezgan plaši

ēdienu palieku slāņi, kuros atrod gatavus vai pusgatavus cirvjus, šķēpu

smaiļus, nažus, žebērkļus, īlenus, makšķeru āķus un arī rotas, un tā

iegūst zināmu pārskatu par tā laika cilvēku dzīvi.

Jaunākāakmens laikmeta somu pirmcilšu apmetnes Latvijā

uzietas daudzās vietās. Visvairāk izpētīta apmetne Riņņu kal-

niņā, pie Salacas iztekas no Burtnieku ezera.

Ap 2000 gadu priekš Kristus dzimšanas, no dienvidiem sāka

ienākt Zemgalē un Kurzemē pirm ba 11 v**) ieceļotāji. To

galvenie ieroči bija laivveidīgi akmens cirvji, asi šķēpi un sma-

gas ozolkoka vāles. lenācēji aizvirzijās līdz Abavai un Dauga-

vai, izspiezdami somu pirmciltis, bet viņu pašu nebij daudz.

Pirmbalti mitinājušies četrstūrainās stabu celtnēs, ar ak-

meņpavardu vidū, un dzīvojuši ciemos. Atrastie akmens kapļi,

berzes (graudu sagrūšanai) un dzirnakmeņi norāda uz zemko-

pību. Sējuši miežus, rudzus, kviešus, auzas, linus, kaņepes, zir-

ņus un lēcas. Turētas govis, zirgi, cūkas un kazas; bijuši jau

*) Par somu (jeb somu un ugru) tautām dēvē somus, igauņus, lībie-

šus, ungārus un vēl dažas viņiem radniecīgas ciltis Ziemeļkrievijā.

**) Par pirmbaltiem dēvē baltu tautu kopīgos senčus pirms to sa-

dalīšanās rietumbaltos un austrumbaltos. No pirmajiem cēlušies sen-

prūši un kurši, no otriem letgaļi un leiši.



12

arī rati, ar koka ripām riteņu vietā. Pirmbalti ticējuši aizkāpa

dzīvei, dodami mirušiem kapos līdzi ieročus, darba rīkus un

rotas.

Pirmbaltu zemkopju kapļi

Bronzas laikmets. (1500.—500. g. pr. Kr.) Apmēram 1500

gadus priekš Kristus dzimšanas, Latvijas senciltis pamazām

iesāka, blakus akmens un kaula ieročiem un rīkiem, lietot arī

metāla nažus, cirvjus, šķēpu smaiļus un darba rīkus un rotas.

Pirmie metāla rīki un ieroči, tāpat rotas, bija no bronzas. Tāpēc

arī to lietošanas laikus dēvē par bronzas laikmetu.

Bronzu ieguva, sakausējot varu ar alvu. Kausējumu ielēja papriekš

pagatavotās formās un tā dabūja ļoti cietus cirvjus, šķēpus, zobenus, na-

žus, arī traukus un rotas lietas. Tā bija alvas bronza, cieta, bet

trausla, un to nevarēja kalt.

Dzelzs laikmetā rotas lietas bieži taisija no cinka bronzas jeb

misiņa (vara un cinka sakausējuma). Cinka bronza ir mīksta, viegli ka-
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ļama un citādi apstrādājama. — Cinka bronzas lietas lielā vairumā at-

rod dzelzs laikmeta senlatviešu kapenēs.

Skandināvijā un citās Rietumeiropas zemēs, arī Prūsijā,

atrasts ļoti daudz bronzas senlietu. Latvijā to samērā maz. Tas

liecina, ka bronzas laikmeta Latvijas iemītnieki joprojām vairāk

iztikuši ar akmens vai kaula rīkiem un ieročiem.

Bronzas laikmeta ieroči

Šķēpu smaiļi un cirvji

Lībiešu ienākšana. Bronzas laikmetā, no austru-

mu puses un gar Daugavu, Latvijā ienāca lībiešu senči. Viņi aiz-

lauzās līdz jūrai un sacēla Daugavas krastos stiprus cietokšņus.
Lībiešu senči bija lopkopji, zemkopji, mednieki un zvejnieki, arī

tirgotāji, kas tirgojās ar pirmbaltiem un skandināviem*). Tā

bija kareiviska jātnieku un arī kuģinieku tauta.

*) Par skandināvu tautām deve zviedrus, dāņus un norvēģus.
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Dzelzs laikmets. Mēs dzīvojam vēl tagad dzelzs laikmetā.

Dzelzs laikmeta senvēstures laikus iedala četros apakšlaik-

metos.

Pirmais ir tā sauktais priekškristus dzelzs laikmets, no pir-

mo dzelzs lietu parādīšanās Latvijā (ap 500. g. pr. Kr.) līdz Kri-

stus dzimšanai. Pārējos mūsu senvēstures 1200 gadus sadala

trijos dzelzs apakšlaikmetos (jeb vienkārši laikmetos): agrā, vi-

dējā un vēlā, katrā pa 400 gadu.

Priekškristus dzelzs laikmets. Vecākās dzelzs

lietas Latvijā uzietas kapenēs un senrnītnēs, kuru vecums ir ap

2400 g. Tomēr vēl līdz Kristus laikiem akmens un kaula ieroči

un rīki mūsu zemē vēl bija lielā pārsvarā, un dzelzs ļoti reta

manta.

Ap 300 g. pr. Kr. sengrieķu ceļotājs Pit c j s esot nokļuvis Zie-

meļeiropā pie kādas zemkopju tautas, kas savā jūrmalā uzlasijusi

dzintaru, bet labību žāvējusi rijās. Vēsturnieki domā, ka Piteja mi-

nētā riju un dzintara zeme bijusi Austrumprūsija vai Kurzeme: abās tad

dzīvoja rietumbalti, senprūšu un kuršu senči.

Igauņu iebrukums. Priekškristus dzelzs laikmeta beigās

Laivijā ielauzās jaunas somu ciltis, tagadējo igauņu senči. Tie

bija kareiviski mednieki un zvejnieki. Viņi ieņēma Vidzemi,

Latgali un gandrīz visu Zemgali. Lībieši noturējās tikai Zie-

meļkurzemē, bet kuršu senči Kurzemes dienvidos un Zemgales

rietumu malā.

Tie bija ilgu un niknu karu laiki. Cilvēki, gribēdami pa-

glābties no ienaidnieku uzbrukumiem, sāka daudzās vietās

mājot uz ūdens, stabu celtnēs vai purvu salās. Zemkopība un

lopkopība uz laiku panīka, atkal par ļoti svarīgu nodarbošanos

kļuva medības un zveja.

Agrais dzelzs laikmets. (Kr. dz. — 400 g. pēc

Kr.) Apmēram 100 gadu pēc Kristus rietumbaltus piemin ro-

miešu vēsturnieks T a c i t s
.
Viņš dēvē tos par aistiešie m*)

un raksta, ka tie maz lietojot dzelzi, biežāk koka vāles, esot par

ģermāņiem daudz čaklāki zemkopji un vienīgā tauta, kuras

zemē rod dzintaru.

*) Vārds aistieši celies no senprūšu toreizējo kaimiņu gotu (ģer-

māņu tauta) vārda «aistan», kas nozīmējis: cienijamie, ievērojamie.
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Senie romieši bija lieli dzintara cienītāji. No Senprūsijas un Kur-

zemes to izveda uz romiešu valdītām zemēm ap Vidusjūru. Dzintaru

veda turpu gan pa upju (Visla), gan zemes ceļiem (caur tag. Poliju un

Ungāriju). Kā pretvērtība nāca dzelzs un bronza, un romiešu sudrabs,

ko atrod agrā dzelzs laikmeta senvietās Kurzemē.

Agrā dzelzs laikmeta kuršu kapos atrastās izkaptis apliecina

Tacita vārdus par aistiešiem kā čaklu zemkopju tautu. Labie

dzelzs ieroči apliecina arī kareivju garu.

Igauņu senču vilnis bija apturēts, un baltu ciltis tos sāka

spiest atpakaļ uz ziemeļiem. Par galvenajiem šī dažus simtus

gadu garā un smagā kara izkarotājiem palika otrā mūsu senču

cilts 1 c t g a ļ i.

Letgaļi bija arī sēļi. Tā sauca Daugavas kreisā krastā letgaļus,

tag. Jēkabpils un Ilūkstes apr.

Baltu cilšu ziemeļu novadi agra dzelzs laikmeta

(Pēc prof. Fr. Baloža.)

Nākdami no dienvidiem un bruņoti dzelzs cirvjiem un šķē-

piem, kurus viņi mācēja paši pagatavot no purvu rūdas, letgaļi
sāka virzīties iekšā Austrumzemgalē un pāri Daugavai. Tas

notika priekš 1800 gadiem. Tā bija ārkārtīgi grūta cīņa: karš

reizē ar ienaidniekiem un mūža mežiem. Tāpēc arī letgaļi bija
reizē krietni zemkopji un karavīri, kas, karot paraduši, ticēja,
ka arī aizkāpa dzīvē cilvēkam jādod līdzi ieroči. Dzīvi vai mi-

ruši, viņi nemēdza šķirties no saviem kaujas cirvjiem un kara

šķēpiem.
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Jaunās dzimtenes nosargāšanai vajadzēja celt stipras koka

pilis, bet tas nebija pāris desmitiem paveicams darbs. To va-

rēja padarīt tikai vienas gribas vadīti simti stipru roku; tā ra-

dās pirmie valdnieki un pirmo letgaļu valstu pamati.

Agrā dzelzs laikmeta beigās letgaļi jau bija iekarojuši

Vidzemi līdz Piebalgai un Latgali līdz Lubānas ezeram. Zem-

gales zemumā un Daugavas lej tekas krastos viņi satikās ar

kuršu ienācējiem un saplūda kopā ar tiem. Tā ap Lielupi un

Daugavas lejteku izveidojās mūsu senču trešā cilts zemgaļi.

Vidējais dzelzs laikmets (400.—800. g. pēc Kr.).

Šai laikmetā letgaļi turpināja Vidzemes un Latgales iekarošanu.

Pie Zilupes viņi 7. g. s. satikās ar austrumslavu lielo cilti kri-

Letgaļu vidēja dzelzs laikmeta rotas, rīki un ieroči

vičiem, no kura vārda mums cēlies krievu tautas nosaukums.

Arī ar krivičiem bija jākaro nikni kari un jāceļ stipri cietokšņi

Latgales dienvidaustrumos. Letgaļi te tālāk netika uz priekšu,

bet arī krivičus atvairi ja. Tā jau priekš 1300 gadiem visumā

izveidojās Latvijas un Krievijas robeža.

Kuršiem vidējā dzelzs laikmetā sākas cīņas ar skandināvu

tautām, no kuru zemēm sāka braukt pāri jūrai uz Kurzemi karā



Kuršu vidēja dzelzs laikmeta rotas, rīki un ieroči

vikingu*) pulki. Tie bieži ielauzās kuršu zemē, bet viņiem ne-

izdevās kuršus galīgi pārvarēt. Padzinuši iebrucējus, kurši sa-

vos kuģos brauca savukārt karot uz Zviedriju un Dāniju.

8. g. s. vidū kurši kā zviedru sabiedrotie esot varonīgi cīnijušies

lielākaujā Dienvidzviedrijā, kur piedalijušās gandrīz visas pārējās Bal-

tijas tautas. Sai kaujā kurši svieduši savus metamos šķēpus ar tādu

sparu, ka tie triekušies cauri pretinieku vairogiem.

Ap 500. gadu pēc Kr. pret Zemgali gāja karā Gotlandes

(sala Baltijas jūrā) ieceļotāji, meklēdami sev jaunu tēvzemi un

gribēdami nostiprināties Daugavas lej tekas krastā. Pēc smagām

cīņām zemgaļi viņus aizdzina. Mūsu vēsturnieki domā, ka tieši

tais karos, priekš 1400 gadiem, nodibinājusies vienota zemgaļu

ķēniņvalsts.

Vidzemes zemgaļi, šo iebrucēju nošķirti no tautas brāļiem Lielupes

zemumā, pieslējās letgaļiem, saplūda ar tiem un kopā iekaroja Zie-

meļvidzemi.

Noturējuši savā varā svarīgo Daugavas tirdzniecības ceļu,

*) Par vikingiem sauca skandināvu tautu karavīrus, kas devās uz ci-

tām zemēm karot, laupīt vai arī meklēt jaunu dzimteni. Vīkingi bija tā

laika drošsirdīgākie karotāji. Latv.

17
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Daugmales pilskalns

zemgaļi to nostiprināja, vēl vairāk nocietinādami savu Zem-

gaļu ostu pie Daugavas (Daugmales pilskalns).

Vēlais dzelzs laikmets (800.—1200. g. pēc Kr.)

Vēlā dzelzs laikmeta sākumā, ap 900. g. pēc Kristus, letgaļi vi-

Letgaļu veļa dzelzs laikmeta dzelzs ieroči un rīki

Pa kreisi: zobeni, šķēpu un bultu smaiļi, cirvji un piesis; pa labi: kapļi

sirpis, makšķeres āķis v. c.
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sumā aizsniedza tagadējo Latvijas un Igaunijas robežu. Pa tam

austrumos bija nodibinājusies Krievijas valsts, jauns un par kri-

viču cilti stiprāks kaimiņš. Krievu Pliskavas un Polockas kņazi

sāka uzmākties letgaļu zemēm, nāca laupīt un dedzināt. Daļa

letgaļu bija spiesta sākt maksāt krieviem nodevas, bet paturēja

savus valdniekus.

Pakaļ krievu kņazu armijām nāca krievu misionāri. 12. g. s.

daļa letgaļu jau bija pieņēmuši pareizticību.

Kuršu veļa dzelzs laikmeta dzelzs ieroči un rīki

Zobeni, cirvji, šķēpu smaiļi, dzirkles, laužņi v. c.

Kuršiem bija gandrīz vienmēr karš ar zviedriem vai dā-

ņiem. To atvairīšanai kurši cēla pret jūras pusi vērstus lielus

cietokšņus.

9. g. s. vidū kurši sakāvuši lielu dāņu floti, bet tūliņ pēc

tam Kursā ielauzies zviedru ķēniņš Olavs un ieņēmis divas

kuršu pilsētas — Jūrpili (pie Grobiņas) un Apūli (pie Skodas,

Lietuvā).
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Skandināvu tautām bija savi svarīgi iemesli, kādēļ tās gribēja no-

stiprināties Senlatvijā. Cauri Rīgas jūras līcim un pa Daugavu toreiz

gāja galvenais Ziemeļeiropas ceļš uz austrumiem no Daugavas augštekas

varēja pa Volgas upi nokļūt līdz Kaspijas jūrai, bet pa Dņepru un

Melno jūru uz Konstantinopoli, kur toreiz valdija grieķu ķeizari. Kaspi-

jas un Melnās jūras piekrastes tad bija ļoti bagātas zemes, un skandinā-

vu vīkingi tiecās turp. Kursa atradās ceļā no Dānijas un Zviedrijas uz

Daugavas grīvas pusi, un kuršu flote bija vikingiem bīstama pretiniece.

Tāpēc zviedri un dāņi tik ilgi un neatlaidīgi, kaut gan bez panākumiem,

centās nostiprināties Kursā. Tos vilināja arī Kursas bagātības: chro-

nisti stāsta, ka tur bijis daudz zelta un ļoti labi zirgi.

Atbrīvojušies no zviedru ķēniņa, kurši ap 900. gadu iekaro-

juši Ziemeļkurzemi, nomākdami vai padzīdami turienes lībiešus.

Padzītie lībieši apmetās Vidzemes jūrmalā, starp Daugavas lej-

teku un Salacgrīvu.

13. g. s. lībieši un letgaļi divos Vidzemes novados, Idumejā (Straupē)

un Aizkrauklē, dzīvoja jaukti. Vēlāk lībieši pārlatvojās, atskaitot dažus

simtus Kurzemes ziemeļos (tur viņi ieceļojuši vāciešu virskundzības

laikā, nākdami no Vidzemes). Visos citos lībiešu zemes novados kā

tās seno iemītnieku pēdas palikuši tikai vietu un upju vārdi un tā sauktā

tāmnieku izloksne.

Arī zemgaļiem bieži bija kari ar skandināviem. 9. g. s. bei-

gās kāds visā Rietumeiropā daudzināts dāņu vikings (Has-

tings) esot uzbrucis Daugavas pilsētai (Zemgaļu ostai) ar savu

karaspēku, bet ieņēmis to tikai ar viltu.

Vikings licis saviem kareivjiem saķert putnus, kam pilsētas namu

jumtos bijušas ligzdas. Putniem piesieti pie spārniem degļi, kas aizde-

dzināti, un tad putni palaisti vaļā. Lūkodami glābties savās ligzdā 1, vie

aizdedzinājuši pilsētu. ledzīvotāji skrējuši dzēst liesmas, un dāņi pa

tam ielauzušies pilsētā. Sagūstītais Daugavas ķēniņš izpircies brīvībā,

samaksādams vikingam tikdaudz zelta, cik svēris pats.

11. g. s. vidū pret Zemgali gājuši karā zviedri, bet padzīti.

Vēl ļaunāk izgājis Polockas krieviem, kas 1106. gadā gājuši ap-

karot zemgaļus. Pie Zemgaļu ostas krievi tā sakauti, ka pazau-

dējuši kritušus 9000 vīru.

Tā ir vislielākā un arī slavenākā kauja Senlatvijas vēsturē.

Pēc tās ne krievi, ne zviedri vairs neiedrošinājušies sākt karu ar

zemgaļiem.

Trīs zvaigznes zvīļo Latvijas ģerbonī un pie tās karavīru

pierēm. Trīs senču ciltis — kurši, letgaļi un zemgaļi — priekš

daudziem gadusimteņiem ieguva Latvijas zemi un aizstāvēja to
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smagās cīņās, to atstādami latviešu tautai kā dārgu manto-

jumu. Mūsu svētākais pienākums šo zemi mīlēt un sargāt, lai

tā mūžu mūžos paliktu brīvu latviešu zeme.

Zemgaļu ieroči, rīki un rotas

Vairoga umbons (vidusdaļa), šķēpa smailis, cirvis (uzmavas cirvis),

duncis, izkapts, aproces un gredzeni

Kopsavilkums.

Senvēsture ir sen pagājušie laiki, par kuriem nav rakstītu ziņu.
Par senvēstures cilvēku ciltīm un to dzīvi spriež pēc atrastiem viņu iero-

čiem, darba rīkiem, rotas lietām, naudas gabaliem, traukiem un ap-

ģērba, pārtikas un celtņu atliekām.

Senvēsturi sadala trīs laikmetos: akmens, bronzas un dzelzs.

Pirmie cilvēki ienākuši Latvijā akmens laikmetā, priekš 9000—

8000 gadiem. Viņi nebija mūsu senči, bet mežonīgas pirmtautas, zvej-

nieki un mednieki, ar kaula un krama ieročiem.

Priekš 4000 gadiem Kurzemē ienāca pirmbalti, arī ar akmens iero-

čiem un rīkiem, bet jau zemkopji un lopkopji.

Bronzas laikmetā ieročus un rīkus sāka gatavot no bronzas (vara

un alvas sakausējuma). Bronzas laikmetā Senlatvijā ienāca lībieši.

Dzelzs laikmetā ieročus un rīkus sāka taisīt no dzelzs, bet sākumā

tās bija ļoti maz. Dzelzs laikmeta sākumā gandrīz visu Senlatviju ieņēma

igauņi; kurši noturējās Dienvidkurzemē.

Priekš 1800 gadiem Senlatvijā ienāca letgaļi. Viņi bija zemkopji un

karavīri, ar pašu taisītiem dzelzs ieročiem (no purvu rūdas). Viņi ieka-

roja Austrumzemgali, Latgali un Vidzemi. Lielupes zemumā un pie Dau-

gavas lejtekas viņi satikās ar kuršiem, un tur izveidojās mūsu senču

trešā cilts zemgaļi.

Visām trim senču ciltīm bija daudz jākaro ar kaimiņu tautām.

Zviedri un dāņi bieži iebruka Kursā (Kurzemē), bet kurši tos vienmēr

padzina un paši brauca pāri jūrai, karot Zviedrijā un Dānijā. Kurši bija

labi jūrnieki un karotāji. No Ziemeļkurzemes viņi padzina lībiešus, kas

apmetās Vidzemes jūrmalā.

Letgaļi karoja ar igauņiem un krieviem. 12. gadu simtenī letgaļu

vidū sāka izplatīties pareizticība.

Zemgaļi karoja ar gotlandiešiem, dāņiem un zviedriem, un lielā

kaujā apkāva 9000 krievu.
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Brīvā Senlatvijā

Senlatvijas daba. Latvijas platības lielāko daļu tagad aiz-

ņem aramzeme, pļavas un ganības. Apmēram sestā daļa ir ne-

derīgā zeme 1— purvi un smiltāji, bet pāri par ceturtdaļu ap-

klāj mežs. Mūsu mežos tagad lielā pārsvarā skuju koki, prie-
des un egles; lapu koku samērā maz. Biežāk sastopams bērzs,

tad nāk apse un melnalksnis. Ozolu, liepu, ošu un kļavu Lat-

vijas mežos tikai viena simtā daļa.

Priekš septiņiem gadsimteņiem un vēl agrāk bija citādi.

Mežu tad bija daudz vairāk. Viņi plētās pāri visu triju sen-

latviešu cilšu zemēm, no Kurzemes jūrmalas līdz Zilupei, līdz

igauņu un leišu robežām, austrumos, ziemeļos un dienvidos sa-

plūzdami kopā ar tādiem pašiem mūža mežiem. Senlatvijā

bija kā tumši zaļa koku jūra, un senlatviešu līdumi kā salas,

kuras no visām pusēm noslēdza un iežogoja meža loks.

Augsti koki, kupli koki,

Neredz saules tizlecot.

(Tautas dziesma.)

Atsevišķo dzimtu novadus šķīra no kaimiņu novadiem sili,

purvi un vēri (drēgni lapu koku un egļu meži). Lielākā no-

vada klajums senčiem jau likās neparasti plašs; likās, ka nu-

pat vējiem citāds skrējiens:

Mežā dzimu, mežā augu,

Nule mani laukā veda,

Nule manas vilnainītes

Lauka vēji vēdināja.

(T. dz.)

Sais Senlatvijas mūža mežos lapu koku bija tikpat daudz

kā skuju koku; tie auga tik vareniem stumbriem, kādu tagad

vairs neatrast.
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Bija ozolu, liepu un ošu tīraudzes. Nereti tās izvei-

doja veselus nelielus mežus, jo tautas dziesmas stāsta par ozolu

un pat ābeļu līdumiem.

Lapu koku labākās sugas, sevišķi ozoli un oši, aug tikai

labākās zemēs; šo zemi tiem daudzos gadsimteņos atkaroja

mūsu senču līdumnieku cirvji. Cilvēku tad bija maz, mežam

nebija gala, un līdumiem izvēlējās tās vietas, kur auga labāko

lapu koku tīraudzes. Tās izcirta arī, lietas kokus meklējot,

jo senlaikos visas saimniecības lietas taisija no koka. Tā lapu

koku aizņemtā platība mūsu zemes mežos palika arvien ma-

zāka. Mežam palika sliktākā augsne, un par izplatītāko koku

kļuva pieticīgā priede: tā aug arī smiltājos un pat sūnu purvos.

Purvi tad bija plašāki un neizbrienami. Bija daudz no-

vadu, kuros vasaru varēja iekļūt tikai pa šaurām, vienīgi no-

vada iemītniekiem zināmām tekām. Purvu slīkšņu dēļ arī kara

gājieni parasti notika ziemu, kad sals bija padarijis purvus

pārejamus un pāri upēm pataisijis ledus tiltus.

Upes bija daudz bagātākas ūdeņiem. Daudzas tagad pa-

visam mazas upītes bija laivojamas un kuģojamas: tās baroja

meža un purvu mitrums.

Ezeru skaits bija lielāks; daudzi no tagadējiem ezeriem

plašāki un dziļāki. Tauta savās teikās vēl tagad atceras, ka tā

vai cita purva vietā reiz plētušies ūdens klajumi. Daudzās

purvu «salas», kā tauta vēl tagad sauc purvu augstākās un sau-

sākās vietas, reiz bijušas īstas salas.

Mežu un purvu bagātības dēļ Senlatvijai bija arī mazliet

citādāks klimats. Biežāk nāca miglas un salnas, un bagātāki

bija vasaras un ziemas nokrišņi.

Daba tad bija varenāka un tomēr tuvāka cilvēkam; pats
cilvēks jutās tuvāks dabai. Senlatvietis ar dabu cīnijās un

reizē to godināja. Senlatvijas līdumniekiem nācās ar mežu

izcīnīt garu un grūtu cīņu; no purviem nāca virsū sējumiem

salnas, bet vislielāko briesmu laikā mežs un purvs bija senču

pēdējais patvērums. Mežu aizcirtumi bieži palīdzēja atvairīt

ienaidnieku karapulkus, un meža kaujās senlatvieši mācēja uz-

varēt lielus pretnieka spēkus.

Meža zvēri bieži postija sējumus un plosija mājlopus, bet

tas pats mežs bija senlatviešu bišu dārzs. Meža dravās gūtie
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bišu vaski un mežā samedīto caunu un bebru ādas bija Sen-

latvijas galvenās izvedpreces, un pret tām ieplūda mūsu senču

zemē sudrabs un zelts.

Senlatviešu seta. Senlatvieši dzīvoja viensētās jeb ciema-

tos un ciemos: kurši un zemgaļi vairāk ciemos, letgaļi vairāk

viensētās.

Sētas ceļa paaugstinātas vietas un pec iespējas tekošu ūde-

ņu tuvumā. Daudzas tautas dziesmas daudzina sētas, kur upe

tek cauri dārzam vai turpat gar nama durvīm.

Pakalnos mēdza celt sētas tāpēc, ka tādas vietas bija sau-

sākas. Tur bija arī vairāk saules, tur nesniedzās mūža meža

mestā ēna.

Kas kaitēja man dzīvot

Apaļā kalniņā:

Visapkārt saule tek,

Sudrabiņu sijādama. (T. dz.^

Tekoša ūdens tuvums savukārt bija ļoti svarīgs saim-

niecībā.

Ap sētas pagalmu, dārzu un ēkām bija žogs jeb sēta, no

kuras cēlies pats sētas nosaukums. Šai sētā bija vārti, parasti

divēji. Vieni bija saimniecības vārti, lopu dzīšanai ganos, otri

— goda vārti. Ja ciemiņiem gribēja parādīt godu, tad steidzās

pretim un atcēla goda vārtus.

Ap senlatviešu sētas pagalmu auga vītoli, oši, liepas, bet

pagalma vidū ozoli. Dažreiz arī visu sētu apjoza ozolu rinda.

Sētai bija arī dārzs, bet tai auga tie paši ozoli, liepas,

kļavas, retāk ābeles. (Potētās ābeles senlatvieši nepazina, un

viņu dārzu ābele bija mežābele.) Dārzā audzēja arī apiņus.

Kādā dārza stūrī, ko atstāja pavisam nekoptu, bija svēt-

vieta, parasti nošķirta no pārējā dārza ar sētu. Te atradās ak-

mens jeb akmeņu kopa, kur ziedoja Zemesmātei no pirmajām

ražām.

Namiņš. Vispirmatnējā dzīvojamā ēka bija kāršu slie-

tenis. Vēlāk, kad sāka taisīt guļkoku ēkas, šis slietenis jeb

namiņš pārvērtās par vasaras virtuvi.

Nams un istaba. Senlatviešu dzīvojamā ēka bija guļ-

koku celtne bez akmens pamatiem. To vietā lika izmeklētus
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priežu dziedrus (baļķus), tā saukto paviļu. Jumts bija salmu,

lubu vai niedru; logi mazi, koka aizšautnēm aiztaisāmi. Durvis

koka virās, augstu slieksni. Dažreiz durvis taisija tā, ka augš-

daļa bija par sevi attaisāma. Tā derēja dūmu izlaišanai (tāpat
kā jumta čukurā ierīkots dūmu caurums).

Dzīvojamo ēku sauca par namu. Sākumā tam nebija

griestu, un grīdas vietā bija mālu klons. Vēlāk griestus un

grīdas taisija no dēļiem, kurus plēsa tāpat ar cirvi un sauca par

galdiem. Cirvis bija senlatvju namdara galvenais darba rīks;

zāģa un ēveles nepazina. Dzelzs naglas nelietoja: iztika ar koka

tapām.

Vispirmajos laikos nams bija vientelpa, ar pavarda ugunskuru

klonā iedobuma vidū. Vēlāk šo iedobumu sāka izlikt akmeņiem. Uz tiem

dega uguns; te vārija ēdienu koka kāsī pakārtā podā vai katlā. Lai dū-

mus ievadītu jumtā atstātā caurumā, virs pavarda ierīkoja sevišķu no-

jumi jeb rovi, to atbalstot sienā. Vēlāk rovi ieslēdza mūra sienā, atstā-

jot vaļā tikai priekšpusi. Blakus namam sāka taisīt otru telpu, istabu.

Maizes ceplis cēlās tālā senatnē un vispirms bija līdzīgs no

akmeņiem sakrautai pirts krāsnij. Cepli sākumā ierīkoja tā,

ka pats tas bija istabā, bet mute namā. Vēlāk visu cepli no-

vietoja istabā. Istabas siltākā vieta bija aizkrāsne. Tur ziemu

sildi jās bērni un veci ļaudis.

Pavarda iedobumā jeb ruš iņ ā zem pelniem rūpīgi glabāja aiz-

kura uguni.

Istaba nebija liela. To liecināja uzglabājušās senceltnes un

tautas dziesmas:

Maza tautu istabiņa

Kā cīruļa perēklīt's;

Kur bij man diet un lēkt,

Kur zobenu vēcināt?

Te sacītais zīmējas uz kāzu dejām, kurās vedēji (līgavaiņa dzimts)

un panāksnieki (līgavas dzimts) izcīnija rotaļkaujas.

Istabu un tāpat namu apgaismoja skaliem vai svecēm, tos

iespraužot sevišķos no koka taisītos skal- un svečturos.

Ap skala vai sveces uguni garos rudens un ziemas vakaros

istabā sapulcējās visi sētas iemītnieki. Lielie strādāja: vīrieši

taisija darba rīkus un to piederumus, sievas un meitas vērpa

(vērpa ar vārpstām, jo vērpjamo ratiņu tad vēl nebija) vilnas

un linu dziju vai adija. Veci ļaudis stāstija teikas un pasakas

vai lika jaunajiem minēt mīklas, tā vingrinot attapību.
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Senlatviešu istablietas bija: gulta, sols, galds,
krēsls un pūrs.

Gultas bija tikai saimniekam un precētiem bāliņiem. Jaunieši gu-

lēja uz soliem; vecie ļaudis un bērni aizkrāsnē vai uz mūrīša.

Visa saime ēda pie viena galda, kura galā mēdza sēdēt

saimnieks. Galdi bija no plēstiem dēļiem, parasti liepas koka,

un uz skrāģiem, noliekami un atvelkami.

Senču krēsli

Krēsls bija svarīga istabas lieta jau baltu pirmtautai, jo tā

nosaukums ir līdzīgs arī leišu un senprūšu valodai. Krēslus

taisija no koka vai pina no meldriem. Viesim vai vecākam

cilvēkam ienākot istabā, jaunākie sētas ļaudis steidzās viņam

pacelt krēslu. Tā bija cieņas un laipnības parādīšana, tāpat kā

vārtu atcelšana.

Drēbes un veļu glabāja pūros. Tos taisija no izdobtiem

liepas koka vienkočiem vai šuva no krijām, t. i. liepu mizām.

Tāds pūrs līdzinājās lielai vācelei, un tā vāku un dibenu iz-

rakstīja raibiem rakstiem.

Klēts. Senlatviešu sētā bija vairākas klētis: cita labībai,

cita gaļai, cita drēbju glabāšanai. Arī atsevišķiem sētas ļaudīm

nereti bija katram sava klēts.
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Klētis bija mazas. Drēbju klētīs pa vasaru gulēja. Turpat

glabāja arī svētku rotas un ieročus:

Es iegāju klētiņā,

Apjožos zobentiņu.

Klēts priekšā bija parasti lievenis ar stabiem. Klēts durvis

izraksti ja skaistiem rakstiem. Zem klēts nereti bija pagrabs,

Namiņš

(Brīvdabas muzejā.)

kur glabāja pienu un sviestu. Vaļējā klēts apakša (vēdināšanas

dēļ, lai klētī nepelētu labība vai drēbes) noderēja arī dažādu

saimniecības rīku glabāšanai.
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Maltuve. Katrā senču sētā bija sava maltuve; tur ro-

kas dzirnūm ikrītus mala miltus dienas vajadzībām. Malšana

bija grūtākais sieviešu darbs.

Pirts. Arī pirts bija katrā sētā. Senlatvieši pirti ļoti

cienija; to lietoja arī slimnieku dziedināšanai.

Rija. Rijā žāvēja labību. Rijas turpinājums, tās pie-

būve, bija piedarbs, kur labību kūla spriguļiem. Rijai bija

platas nojumes; tur glabāja pelavas un dažādus zemkopības
rīkus. Tautas dziesmas riju sauc par platspārnīti.

Kūts. Zirgiem bija sava kūts, govīm sava, nereti sava

arī aitām.

Senlatviešu saime. Kad senču ģimenei izauga dēli un ap-

precējās, viņi parasti palika dzīvot turpat tēva sētā, kopā ar sa-

vām sievām un bērniem. Tā radās lielģimene, un latvieši

viņu sauca par saimi.

Pie saimes locekļiem sāka vēlāk pieskaitīt arī kalpus un kalpones

bet vēl vēlāk par saimi sauca vairs tikai gājējus.

Saimes locekļi ēda pie viena galda, kopā strādāja visus mā-

jas un lauku darbus, un sēta līdz ar viņas zemi bija saimes

kopīpašums. Saime dzīvoja vienā istabā; katram pārim bija

savs kaktiņš, un brāļu sievas pēc kārtas gatavoja saimei namā

ēdienu:

Vecākās ietaliņas

Cita kult, cita malt;

Es jaunāka, es vieglāka,

Es ar guni namiņā. (T. dz.)

letaļa — vīra brāļa sieva.

Saimes galva un darbu rīkotājs bija tēvs, bet pēc viņa nā-

ves vecākais brālis. Saimes galvu sauca par saimnieku.

Dzimts. Kad saime kļuva tik liela, ka vienā istabā vairs

nebija visiem vietas, viena saimes daļa atdalijās un cēla sev

jaunu sētu. Šo sētu saimes joprojām turējās kopā. Tā sazaro-

jušās saimes kļuva par saimju apvienībām, kuras sauca par

dzimtīm. Atsevišķas dzimts vīrieši saucās savā starpā par

bāliņiem, bet sievietes par māsiņām. Visus, kas ne-

piederēja pie pašu dzimts, senči sauca par tautām (tautie-

šiem, tautietēm). Tas bija dzimtij svešu ļaužu apzīmējums.
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Vienu vecāku bērnus sauca par īstajiem baliņiem un mā-

siņām.
Laikus saku tautiešam,

Lai cērt lielu istabiņu:

Kur sēdēs pieci svaiņi,

Kur deviņi bālēliņi?

Tēva brāļi, mātes brāļi,

Pašas īsti bāleliņi. (T. dz.)

Katrai dzimtij bija savs novads un karogs; kopā viņa svi-

nēja svētkus. Bāliņi visur cieši turējās kopā. Aizstāvēt izpre-

cētu dzimts sievieti (māsiņu) bija viņas bāliņu svēts pienā-
kums:

Teic, māsiņ', neizteic

Visus ļaunus tautu vārdus:

Bāliņam ātra sirds,

Ātri izrauj zobentiņu! (T. dz.)

Senlatviešu dzimts lēma par savām lietām visu pilngadīgo

bāliņu sapulcē, ko sauca par lielo pulku. Pilngadības

zīme bija tiesības nēsāt ieročus, un tāpēc bāliņi ieradās lielajā

pulkā visi apbruņojušies.

Svarīgākos jautājumus iepriekš pārrunāja un izlēma vecā-

ko sapulce jeb mazais pulks. Tā sauca dzimts saimnieku

sanāksmes, kuru lēmumus lielais pulks varēja vai nu pieņemt,

vai noraidīt.

Pulku darbību sauca par runāšanu, tās iznākumu — par

norunu.

Norunu ar svešu dzimti, tāpat miera vai draudzības slēg

šanu, senlatvieši apstiprināja, dodot labo roku. Senču dotā roka

bija tikpat kā zvērests.

Senlatviešu nodarbošanās. Mūsu senči jau priekš 4000 un

vēl vairāk gadiem bija zemkopji, «miežu arājiņi», kā viņus cil-

dina tautas dziesmas. Blakus zemkopībai Senlatvijā zēla arī

lopkopība; svarīgas nozares bija arī dravniecība, medniecība

un zveja, tāpat mājrūpniecība. Zēla arī amati un tirdzniecība.

Zemkopība. Senlatvieši bija līdumnieki. Viņi

nocirta līdumam izraudzītu meža gabalu, turpat sadedzināja
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zārdos sakrautos zarus, krūmus un koku stumbrus un vairākus

gadus no vietas lietoja šo līdumu kā tīrumu. No dedzināšanas

palikušie pelni bija līduma mēslojums. Kad ražas palika vājā-

Līdumnieku darba rīki

Augša raulis (rauknis) — sakņu raušanai. Zem ta kaplis. Apakšā arkls.

kas, līdumu atlaida atmatā, tam ļaujot aizaugt krūmiem un

kokiem un palikt vai nu par birzi, ko pēc zināma laika atkal

nolīda, vai atļāva kļūt par meža daļu.

Maldīties maldijos

Savā tēva tīrumā:

Kur atstāju tīrumiņu,

Tur atradu bērzu birzi. (T. dz.)

Bez līdumiem mūsu senčiem bija arī «lielie tīrumi». Tā

sauca līdumus, kurus nelaida atmatā, bet pastāvīgi apstrādāja

pēc trijlauku sistēmas un mēsloja. Lielie tīrumi parasti atradās

sētas tuvumā; līdumi patālāk, izmeklētās auglīgākās meža

vietās.

Līdumā par pirmo labības augu sēja miežus (dažreiz pir-

mais kultūras augs bija rāceņi). Tad nāca rudzu, auzu, atkal

rudzu un beigās auzu vai griķu kārta.

Līdumu līšana bija grūtākais Senlatvijas zemkopju darbs.

Sevišķi grūti nācās ierīkot gluži jaunus līdumus, jo koku mil-

zeņus vajadzēja nogāzt ar cirvi vien, bez zāģa, ko senlatvieši

nepazina. Tādu darbu varēja veikt tikai lielģimenes vīrieši ko-

pīgiem spēkiem.

Arī līdumu dedzināšana, ko parasti dari ja pavasarī, nebija

viegls darbs. Līduma dedzinātāji strādāja dūmos un karstumā.
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Līdumiņa krāvējam

Melnas rokas, melna mute.

(T. dz.)

Līdumu dedzināšanā piedali jās arī saimes sievietes, palī-

dzēdamas sakraut kokus, savākt zarus un nocirstos krūmus. Tā-

pēc tautas dziesmas arī dzied par «līdumu krāvējām».

Līdumos ātri sāka augt atvases un nezāles. Tās nācās iz-

plēst un ravēt. Līdumu ravēšana bija saimes sieviešu darbs.

Senlatviešu vecākais labības augs bija mieži. Miežu

arājiņš nozīmēja zemkopi vispār. Kā jau zemkopju tautai,

arājs senlatviešiem bija goda pilns nosaukums:

Man patika miežu druva

Ar visiem akotiem;

Man patika arājiņis

Smiltainēm kājiņām.

(T. dz.)

Zemgalē, tagadējā kviešu audzētāju zemē, rudzi bija

otrā vietā vēl 13. g. s.

Izrakumos Tērvetes pilskalnā pagājušā g. s. atrada zem apdegušiem

baļķiem daudz miežu un mazliet arī rudzu: degot senču pilij, bija sa-

deguši tur savestie maizes labības krājumi.

Auzas sēja sliktākā zemē, jau noplicinātā līdumā. Ne-

ražas gados no auzu miltiem cepa arī maizi.

Senlatviešiem bija pazīstami arī ziemas kvieši, bet

tos vairāk sēja tikai Kurzemē. Tos sauca par pūriem.

Senlatvieši sēja arī zirņus un griķus.

Letgaļi pļāva sirpjiem, kurši vairāk izkaptīm. Zem-

galē pļāvēji lietoja kā sirpjus, tā izkaptis.

Nopļautos tīrumus vēl pārstaigāja saimes sievietes un bērni, nokri-

tušās vārpas lasīdami. Sējumi nebija lieli, līdumu ierīkošana ļoti grūts

darbs, un tāpēc senči rūpējās, lai no labības nekas neietu zudumā.

Lini bija mūsu senču galvenais šķiedras augs.

Lai bij grūti, kam bij grūti,

Liniņam, tam bij grūti:

Plēš matiņus, cērt galviņu,

Met kauliņus ūdenī.

(T. dz.)
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Linu kopšanā senlatvieši bija guvuši ļoti labus panākumus.

Aizvēsturisko laiku kapenēs atrod ļoti smalku linu audumu

atliekas.

Otrs šķiedras augs senlatviešiem bija kaņepes. No

to šķiedrām vija virves un auda rupjākus audumus.

Lopkopība. Senlatvijā bija bagāta lopiem. Zirgus

senlatvieši turēja vairāk, nekā bija vajadzīgs tīrumu un līdumu

apstrādāšanai: zirgos jāja kara un miera laikā, jāja vīrieši un

sievietes. (Vācu laiku vēsturnieki atzīmē, ka latviešos pat kat-

ram übagam esot savs zirgs.)

Senlatviešu zirgi bija maza auguma, bet žigli un ļoti

izturīgi.

Senlatviešiem bijis ļoti daudz govju. Tās bija maza

auguma un netik pienīgas kā tagadējās.

Mūsu senču aitas bijušas smalku vilnu. To rāda aiz-

vēstures kapenēs atrasto vilnas audumu atliekas. Aitas cirpa
dzirklēm jau 4. gadsimtenī. Turēja arī kazas un cūkas.

No mājputniem bija pazīstamas vistas un pīles

Dravniecība. Senlatvieši piekopa dravniecību nevis

sētu tuvumā, bet mežos, kur tērces (tā sauca drēgnas, ziediem

bagātas upju lejas, kur tagad lukstu pļavas) un sili (virši, ku-

rus senči sauca par sila ziediem) bitēm bija ļoti labas ganības.

Vasaras vidū bites vāca medu arī plašajās liepu tīraudzēs.

Senču bišu koki parasti atradās diezgan tālu no sētas. Drav-

nieks mežā izmeklēja piemērotu koku, visbiežāk ozolu vai

priedi, un zināmā augstumā (lai netiktu lāči klāt) no zemes to

izdoba, lai iedobumā būtu kur bišu spietam nomesties. Izdob-

tais koks palika nestiprāks par vētru: lokot galotni, tā varēja

viņu nolauzt tieši izdobtajā vietā. Tāpēc bišu kokam nocirta

(«nolīdzināja») virsotni. Tā bišu koks kļuva zemāks, un kai-

miņu koki tam deva aizvēju.

Tādu cilvēka taisītu «bišu namu» sauca par dori jeb dravu,

bet koku, kurā bija iedobta jeb «iedēta» dore, par bišu koku.

Dravnieks jeb dores dējējs to apzīmēja ar savu īpašuma zīmi.

Medus tad bija vienīgā salduma viela. Medu lika klāt arī

alum, ļāva maisijumam rūgt, un tā dabūja medaļu jeb miestiņu.
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Vaskus izveda uz kristīgajām zemēm, kur tos milzīgā vairumā

patērēja baznīcu sveču liešanai. Medus viņos laikos aizpildīja

cukura vietu; vaska sveces pa daļai bija tagadējo lampu un

elektrisko spuldžu vietā. Dravniecība tāpēc bija senlaikos ļoti

ienesīga nodarbošanās. Zināms skaits labu bišu koku bija līdz-

vērtīgs labam tīrumam.

Bišu koks (priede) ar nolīdzinātu virsotni

Priekšā vidū redzama iedobta dore.

Senlatvieši turēja bites lielā cieņā. Tautas dziesmas tām

veltī glaimu vārdus, sauc par zeltspārnītēm, meitiņām, Dieva

kalponītēm. Dravniecības nozīmi senlatviešu saimniecībā rāda

tautas dziesma:

„ Trūka, trūka tev, bitīte,

Kad tev trūka, trūkst man ar':

Kad tev trūka sila ziedu,

Man trūkst vaska ritulīša.

Dravnieku galvenie darba rīki bija kaplis, cirvis un dzeinis, —

īpatnēja, visai sarežģīta ierīce, ar ko dravnieks varēja uzkāpt visaug-

stākajā kokā.
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Medniecība un zveja. Senlatvijas lielie meži bija

bagāti visādiem zvēriem un putniem, un mūsu senči labi med-

nieki. Lielākos zvērus — meža vēršus, lāčus — viņi dūra šķē-

piem; briežus, vilkus, lūšus, stirnas, zaķus un putnus šāva

bultām. Stops bija galvenā kārtā medību ierocis. Lietoja arī

cilpas un slazdus. Tāpat bija medību suņi.

Ai, jaunaji bāleliņi,

Ņem sunīti, tec mežā:

Nu uzsniga jauns sniedziņš,

Nu pazina lūša pēdas.

(T. dz.)

Latvijas mežos tad mājoja tās pašas dzīvnieku sugas, kas

tagad. Bet bija arī vēl citas, tagad izmirušas. Tās ir meža

vērši, tauri un sūbri; tauri bija lielāka auguma, baltiem milzu

ragiem.

Sūbrus piemin tautas dziesmas, stāstīdamas, ka viņus medijuši sen-

latviešu bajāri. Tauri tagad galīgi izmiruši, bet sūbri vēl mājo Polijā,

Belovežas mūža mežā.

Briežus un aļņus senči medija gaļas un ādas dēļ. No briežu

ādas taisija apavus un jostas, kuras izrotāja bronzas apka-

lumiem.

No lūšu ādām senlatvieši šuva goda kažokus. Sevišķi vēr-

tīgs medijums bija caunas: no caunādām šuva dziesmu dau-

dzinātās caunu cepures. Caunādas izveda arī uz ārzemēm, tā-

pat ūdru un bebruādas. Abus šos dzīvniekus dziesmas daudzina

par «naudas svārku valkātājiem».

Medības prasija lielu izturību un žiglas kājas. Tāpēc med-

nieku vairums bija jaunbāliņi, jaunākie saimes vīrieši.

Senlatvieši zvejoja upju un ezeru zivis pašu vajadzībām.

Tās dūra žebērkļiem, ķēra tīkliem un astru cilpām. Letgaļi un

zemgaļi zvejoja upēs un ezeros, kurši arī jūrā.

Mājsaimniecība un amati. Senlatviešu saimes

ļaudis prata paši sagatavot gandrīz visu vajadzīgo. Paši viņi

taisija koka un mālu traukus, koka zemkopības rīkus un vien-

kāršākos ieročus — medību stopus un metamos šķēpus. Sen-

latviešiem bija arī savi amatnieki. Zemgalē uzietas dzelzs

laktas un veselas ieroču noliktavas; tās norāda, ka mūsu sen-
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čiem bijuši savi ieroču kalēji. Lielais vienkopus atrasto ieroču

daudzums liecina, ka jau tad pastāvējušas ieroču darbnīcas.

Pašu senlatviešu kaldināti arī viņu kapos atrastie kapļi,

sirpji un izkaptis. Viņu sudrabkaļi un varkaļi mācēja izkalt no

sudraba un bronzas ļoti skaistas rotas lietas, kuru daiļumu un

izgreznojumus lūkoja atdarināt skandināvi un krievi.

Vilnas un tāpat linu audumuaušanā senlatvieši bija sasnie-

guši apbrīnojamu pilnību. Dažās viņu laiku kapenēs (Latgalē)

atrasti tik smalki audumi, ka atgādina šķidrautu.

Augsti attīstīta bija dziju un dzīparu (dzijpāru) krāsošana.

Vajadzīgās krāsvielas mūsu senči ieguva no pašu zemē augo-

šiem augiem.

Pazīstamākie krāsvielu augi Latvijā ir: madaras (maranas), sarka-

nes, dzeltēs (staipekņi) un mēles. No madarām un sarkanēm ieguva

sarkano krāsu, no dzeltēm dzelteno, un mēles (zilkaull) deva zilo krāsu;

ar tām krāsoja arī tumšzilās vilnaines jeb mēlenes. Zaļo krāsu deva

pirmās, spilgti zaļās bērzu lapas.

Krāsu augu ievākšana bija sieviešu, sevišķi jaunavu darbs; to pa-

rasti veica ar kapļa palīdzību, jo tautas dziesmas stāsta par meitām, kas

kapli plecos iet kaplēt jeb «knābt» madaras:

Knāb, māsiņa, madariņas,
Āra pļavu ganīdama:

Nepieder melni raksti,

Bez sarkana dzīpariņa.

Ādas apstrādāja ādmiņi. Viņi reizē bija arī apavu — zā-

baku
, kurpju un pastalu — taisītāji.

Tirdzniecība. No Senlatvijas izveda kažokzvēru ādas,

vasku, medu, linus, labību. leveda galvenā kārtā metālus.

Par rosīgiem tirdzniecības sakariem ar tālām zemēm liecina

arābu un romiešu naudas atradumi Latvijā. Romiešu sudrabu

ieguva par pārdoto dzintaru; arābu naudu iemantoja par caunu,

lūšu un bebru ādām.

Par tirdzniecības starpniekiem starp senlatviešiem un sve-

šām tautām lūkoja gan ar labu, gan ar ļaunu uzmesties vi-

kingi. Vikingiem bija rosīgi tirdzniecības sakari ar Zemgali

un Kursu jau 8. g. s.
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Apģērbs. Senlatviešu vīriešu tērps bija: vijiņām apšūta

ādas cepure, linu krekls, pār galvu pārmaucami vilnas svārki,

vijiņām (izšūtām vai ieaustām) izrotātu apkakli, ko sasprauda

11. g. s. senlatviešu kareivis

(V. Lamstera zīm.)

ar adatu vai saktu; vijiņām dažkārt bija izšūtas ari svārku pie-

durknes; svārkus sajoza ar ādas jostu, pie kuras makstis karājās
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zobens. Kājas sedza nātnas paslavas (bikses); tagadējo zeķu

vietā valkāja kājautus.

Apavi bija zābaki, kurpes, pastalas un vīzes. Zābakus āva

pošoties godībās vai karā, un pie tiem tad piestiprināja piešus.

Stundu šķinda zelta pieši,

No kumeļa nolecot.

(T. dz.)

Zelta pieši te ir dzejisks pārspīlējums. Pie tādiem piešiem viens

otrs sencis varēja tikt tikai 13. gadsimtenī, pēc kādas veiksmīgas kaujas

ar bruņniekiem, jo zelta pieši bija pilntiesīga bruņnieka tērpa piederums,

viena no bruņnieku kārtas pazīmēm. Senču kapenēs atrasti citi, vien-

kāršāki pieši; šo jātnieku zābaku rotu nēsāja arī pārējobaltu tautu, sen-

prūšu un leišu, jātnieki.

Pastalas bija darbdienas apavs; vieglās liepu lūku vīzes

āva gani, mednieki un dravnieki, kam nācās izbrist purvus un

vērus.

Ziemā senlatvieši valkāja kažokus. Goda kažokus šuva no

lūšu ādām.

Senlatviešu jaunavu galvas sega bija vainags, kura uzde-

vums — saturēt matus un izcelt sejas daiļumu. Vainagi bija

no dažāda materiāla — no bronzas, apšūtas tāss vai zīlēm iz-

šūtas drēbes.

Tev, liepiņa, platas lapas,

Apsedz mani migliņā.

Lai migliņa nesabira

Manā zīļu" vainagā.

(T. dz.)

Kapenēs atrasti bronzas stīpu un spirāļu vainagi, ar to pakausī pie-

stiprinātiem piekariņiem, mēlītēm, zvārgulīšiem un važiņām. Uz bron-

zas vainagiem norāda arī tautas dziesmas, stāstīdamas par vainagu kal-

dināšanu.

Pavasara un vasaras darbdienās senču jaunavas, sevišķi pusaudzes

(ganes), bieži nēsāja arī puķu vainadziņus:

Es noviju vainadziņu

Trijādiem ziediņiem:

Pupu ziedi, zirņu ziedi,

Sarkanajis āboliņš.

Precētas sievas valkāja par galvas segu garo autu (la-

katiņu).
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Senlatviešu sievietes apģērba sastāvdaļa bija: krekls, svār-

Senlatviete

(Cand. hist. Karnupa zlm.)

ki, ar vai bez piedurknēm, un ar bronzas gredzenu ieaudu-

miem, josta, brunči un vilnaine.

Jostas bij austas, arī ar bronzas ieaudumiem, pītas vai no

bronzas važiņām:
Visapkārt ķēžu josta,

Vidū mans augumiņš. (T. dz.)
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Pie jostas piekārtās makstis senlatvieši nesāja nazi.

Apavi bija zābaki un kurpes (arī pastalas un vīzes), kuras

bieži izgreznoja vijiņām. Tautas dziesmas daudzinaarī sudraba

zābaciņus.

Senlatvietes svētku tērpa krāšņākā daļa bija vilnaine. Tā

bija liela un plata, un bagātīgi izrotāta bronzas ieaudumiem un

apaudumiem.

Bronza kalta senlatviešu vilnaine

Man bij viena vilnainīte

Ezeriņa platumā;

Vēl bālīši lieli jās

Stūros kalt sudrabiņu. (T. dz.)
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Ta tad bijušas ari sudraba apkalumiem izrotātas vilnaines.

Vilnaines parasti bija baltas.

leviņai balti ziedi,

Man baltāka vilnainīte;

Kas, ieviņa, tev' apsedza?

Man' apsedza māmuliņa.

(T. dz.)

Bija arī tumšzilas krāsas vilnaines (mēlenes), kuru palie-

kas atrastas senlaiku kapenēs kā Kurzemē, tā Vidzemē. Me-

tāla stīgu, spirāļu, gredzenu un plāksnīšu mirdzums uz tumš-

zilā auduma tām piešķir brīnišķīgu skaistumu. Audumu ro-

tāšana ar bronzu sastopama vienīgi Senlatvijā un pieder pie zī-

mīgākām senču tērpa īpatnībām. Mūsu senču apģērbs bija
daudz skaistāks un greznāks kā kaimiņu tautām — krieviem,

igauņiem un zviedriem.

Senlatviešu rotas. Senci gatavoja savas rotas lietas no

bronzas (cinka bronza, misiņš) un sudraba. Kuršiem bija ari

Karavīru aproces
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Vecākās senlatviešu rotas lietas bija: kakla gredzeni (me-

tāla apkakles), saspraužamās adatas, saktas un aproces. Šīs

rotas valkāja vīrieši un sievietes. Vēlāk sāka valkāt arī pirkstu

gredzenus; ja to bija daudz, tos samauca uz abu roku pirkstiem.

Ļoti iecienītas bija pakavu veidīgās saktas, kuras centās atdari-

nāt krievi un skandināvi. Turpretim paši senlatvieši maz ko

patapinājuši no kaimiņu tautu rotām, vairāk turēdamies pie

saviem tautiskajiem paraugiem.

Karavīri apkala ap rokām īpašas smagas karavīru aproces,

ar asu šķautni. — Krūtis senči svētkos piekāra skanošām važi-

ņām, zvārgulīšiem un pakariem. Auskari nebija cieņā.

Pārtikas vielas. Senlatviešiem sagādāja pārtiku zemko-

pība, lopkopība, dravniecība, zvejniecība un mednieku gaitas.

Maizi cepa no miežu miltiem, retāk rudzu un kviešu un dažreiz

arī no auzu miltiem.

Ļoti vecs senlatviešu ēdiens ir grūdenis, ko gatavoja no piestā grūs-

tiem miežiem. Bija visādas putras: šķidrā un biezā putra, piena un

tauku putra, mērcamā putra un skābputra; ēdienu gatavošanai lietoja

arī zirņus, pupas, kāpostus un rāceņus un kaņepju grūdeni. Saldum-

viela bija medus, kā netrūka nevienā senču sētā. — Gaļu gādāja ai-

tas, ragu lopi, cūkas un meža iemītnieki: brieži, sūbri, stirnas, lāči,

medņi un rubeņi. Ezeros un upēs ķēra zivis un vēžus.

Senlatviešu sētas jau tad ražoja sviestu prāvā daudzumā.

Senlatviešu reliģija. Musu senči godināja Debesstevu, Ze-

mesmāti un Laimu.

Senlatvieši ticēja, ka Debesstevs ir labs un žēlīgs un

bieži rādās zemes virsū: sirma, vienkārša vīra izskatā viņš ap-

staigā savas tautas zemi, palīdz labiem un čakliem un soda

ļaunos. Zemesmāte bija zemes labumu devēja un arī

apakšzemes valdniece, kur pie viņas nokļuva mirušo dvēseles.

Nu ardievu, tēvs māmiņa,

Labvakaru, Zemesmāt'.

(T. dz.)

Laima bija cilvēku likteņu lēmēja, mūža laimes vai ne-

laimes nolicēja.

Bez šiem trim galvenajiem dieviem bija vēl citi, piemēram,

Pērkons. Ūdensmāte valdija ūdeņus, un viņu godāja
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zvejnieki. Jūrasmāte bija jūras vētru un jūras zivju vald-

niece; Vējamāte rīkoja vējus un laiku; Laukamāte

rūpējās par sējumiem, un Mežamāte pārzināja meža kokus

un dzīvniekus.

Senlatviešu karadievs bija Mēness:

Kur tu teci, mēnestiņi,

Ar to zvaigžņu pudurīti?

Karā eimu, karā teku,

Jaunu puišu palīgā. (T. dz.)

Ūsiņš bija zirgu un bišu dievs, ražas dievība bija Ju-

m i s, ko slavināja pļaujas svētkos. Bija arī pavarda dievi, katrai

sētai savs. Viņus vēlāk sauca par mājaskungiem. (Mā-

jaskungs dažos apvidos iesaukts arī par Cēli.)

Senlatvieši ticēja, ka cilvēka dvēsele pēc nāves nonāk

apakšzemē, «citā saulē», pie Veļumātes. Tur bija nemīlīga

dzīvošana, tur nebija puķu, ne putnu dziesmu. Mirušo dvēseles

tur kļuva par veļiem, kas bieži nāca zemes virsū, palikdami

dzīvajiem neredzami.

Letgaļi un zemgaļi savus mirušos apraka dzimts kapos, sākumā uz

tāsīm, vēlāk koka klučos izdobtos «mūža namos»; kapā lika arī puķes un

papardes. Kurši 7. g. s., bet, sevišķi no apm. 1000. g., sāka savus miro-

ņus sadedzināt.

Bija arī Dievadēli, Saulesmeitas un Pērkondēli, ko bieži

piemin tautas dziesmas.

Visām nekristītām tautām ir savi dievu tēli; tādi bija ari

senlatviešiem, bet līdz mūsu dienām tie nav uzglabājušies. At-

karības gadsimteņos šur un tur Latvijā atrasti akmens tēli, kas

turēti par pagānu dieviem un tāpēc sadauzīti. No māliem un

koka taisītie tēli ar laiku paši aizgāja bojā.

Senlatviešiem bija svētbirzis, kur viņi ziedoja dieviem.

Daudzās vietās ir pakalni, ko tauta vēl tagad sauc par baz-

nīcu kalniem. Domā, ka tur bijušas senču svētvietas.

Dieviem nesa dažādus ziedus: gan lauku augļus, gan put-

nus un dzīvniekus. Ziedam nesa arī cilvēku darbus — audu-

mus, rotas un naudu. Dieviem kalpoja ne tikai ar ziedojumiem,

bet arī ar dziedāšanu, svētku svinēšanu un citām svinīgām pa-

ražām.
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Senlatviešiem nebija priesteru, kas būtu līdzīgi mūsu laiku

garīdzniekiem; parasti katras sētas saimnieks ziedoja un lūdza

savas saimes vārdā. Tomēr netrūka visādu starpnieku starp

cilvēkiem, dieviem un gariem. Burtnieki, zīlnieki un pareģi

zīlēja dievu gribu un vēstija nākamās lietas. Zāļotāji un vār-

dotāji, laitītāji (masētāji) un citi labdari cīnijās ar slimību ga-

riem: senči domāja, ka cilvēks tikai tad saslimst, ja viņā iekļu-
vis kādas slimības gars. Bija arī burvji.

10. g. s. krievu chronists stāsta, ka pie zemgaļu zīlniekiem griezu-

šies novgorodieši, gribēdami zināt nākotni. 11. g. simtenī Brēmenes

Ādams saka par Kurzemi: «Visas mājas tur pilnas Dieva prāta zīlētāju

un burvju, kas valkā mūkiem līdzīgus tērpus. No visām pasaules malām

turp iet uzzināt likteni.»

Svētki. Senlatvieši sāka jaunu gadu ap to pavasara laiku,

kad dienu kļūst tikpat gara kā nakts. Tad mūsu senči svinēja

savas Lieldienas.

Skaistākie senlatviešu svētki bija Jāņi. Tad visas ēkas

un mājlopus pušķoja zālēm un vainagiem; dzimtis ar dziesmām

sanāca kopā ap Jāņu ugunīm, priecājās, dzēra un dejoja, un

centās tā sekmēt dabas auglību un aizdzīt tās maitātājus —

ļaunus garus, burvjus un raganas.

Lielie svētki bija Appļāvenes jeb Appļāvības;

tās svinēja pēc rudzu un vasarāja pļaujas, cildinot ražas dievu

Jumi.

Klusākie un garākie senlatviešu svētki bija D i c v a i ne s.

Tās svinēja vēlā rudenī. Dievaines ilga veselu mēnesi, un

mūsu senči tad bija nopietni un klusi. Viņi ticēja, ka Dievai-

nēs pie dzīvajiem nāk sērst viņu mirušie radi. Šiem citas

saules ciemiņiem rīkoja rijās mielasta galdus, pēc kam sētas

saimnieks aicināja neredzamos viesus ēst un dzert. Šie svētki

stiprināja cilvēku pieķeršanos zemei, kur dusēja viņu senči.

Ziemas vidū svētija jautros B ū d c ļ v jeb Bluķa svēt-

kus. Maskojušies ciemiņi tad gāja no vienas sētas uz otru

dejodami jautras dejas un vilkdami līdzi bluķi, ko vēlāk sade-

dzināja. Tādi bija senlatviešu Ziemsvētki.

Bez šiem lielajiem svētkiem bija vēl citas svinamas dienas.

Ar Ūsiņa dienu, kurā lopus laida pirmo reizi ganos un puiši jāja

pirmo reizi pieguļā, iesākās vasara.
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Pilis un pilsētas. Savas zemes aizsargāšanai pret ienaid-

nieku uzbrukumiem senlatvieši cēla pilis. Tām izraudzija stā-

vus kalnus, un kalna nogāzes lūkoja padarīt vēl stāvākas, no-

rokot vai uzberot zemi. Kalna virsu nolīdzināja, pataisi ja pla-

kanu. Uz šī nolīdzinātā kalna uzcēla koka cietoksni, ar torņiem

un šaujamām lūkām; kalnu virsotni apjoza ar guļkoku sienu vai

stipru stabu sētu.

Pils parasti atradās kalna visaugstākajā vietā; to nošķīra

no sētas atsevišķs stabu žogs vai guļkoku siena. Pils sētā at-

radās ēkas, kurās varēja paglābties apkārtnes sētu ļaudis, kad

novadā ielauzās ienaidnieks. Tur atradās arī klētis ar labību,

plašas lopu kūtis un darbnīcas, kurās strādāja pilskunga kalpi,

kara gūstekņi. Pils sētā, no kuras cēlies pi Isē t a s nosau-

kums, nereti dzīvoja arī amatnieki; turpat noturēja tirgus.

Pilī dzīvoja kungs (virsaitis) ar savu kara draudzi.

Kara laikā, pilsētai krītot ienaidnieka rokās, pilī glābās pilsētas

iedzīvotāji.

Senlatvju pilskalna nocietinājumi

(Skolu muzeja rekonstrukcija.)

Izraugot pilskalnam vietu, senlatvieši deva priekšroku tām

vietām, kas atradās stāvos upju krastos, vislabāk upju satekās.

Te pilskalnu jau no divām pusēm aizsargāja ūdens, un trešajā

pusē varēja izrakt grāvi, tā pilskalnu pavisam nošķirot no ār-
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pasaules. Ja tieši tādu upju nebija, bet kalns likās citādi iz-

devīgs cietokšņa celšanai, tad pilskalnam visapkārt raka dziļu

grāvi, kurā ielaida kāda strauta ūdeni. Pāri grāvim (vai upei.
kas apjoza pilskalna pamatus) bija uztaisīts paceļamais tilts.

Kad tuvojās ienaidnieks un novada ļaudis sabēga pilsētā, tiltu

pacēla augšā.

Dažas pilis palīdzēja sargāt pret ienaidnieku uzbrukumiem

neizbrienami purvi vai ezeri. Tās bija vēl labāk aizsargātas
nekā grāvjiem, jo grāvju ūdeni ienaidnieka kara pulki varēja

nolaist, izrokot jaunu grāvi.

Dažas senču pilsētas bija visai prāvas. Kuršu Apū 1 ē (pie

Skodas, Lietuvā) esot turējušies pretim aplencējiem zviedriem

ap 15.000 kareivju, bet pie Grobiņas — 7000. Citas kuršu pil-

sētas bija Talsi, Kuldīga, Pilsātsun Impilta (abas

pēdējās tagad Lietuvā). Arī zemgaļiem bija prāvas pilsētas:

Mežotne, Tērvete, Dobele, Rakte. Viņu galvenā

osta bija Zemgaļu osta. (To domā bijušu tur, kur Daugmales

pilskalns). Letgaļu pilsētas bija: Jersika, Ludza, Ces-

vaine, Autīne, Beverīna, Trikāta, Vijciems un

citas.

Ieroči. Senlatvieši bija krietni karotāji. To apliecina lie-

lais ieroču daudzums, ko atrod gan pilskalnos, gan viņu laiku

kapenēs. Sencis nešķīrās no saviem ieročiem arī pēc nāves, un

palicēji tos deva viņam kapā līdz.

Galvenie senlatviešu ieroči bija: cirvis, šķēps un zobens.

Neviena no kaimiņu tautām nav tik lielā mērā lietojusi

kaujās kara cir v i, kā to darijuši mūsu senči. Senču kaujas

cirvis sākumā bija ar šauru asmeni: vēlāk šis asmens kļuva

arvienu platāks. Stipra un veikla vīra rokā kaujas cirvis bija

varens cērtamais, kura cirtienu nevarēja atvairīt ar zobenu.

Šķēps ir ļoti vecs ierocis. Senlatviešu šķēpi bija duramie

un metamie.

Metamais šķēps bija visu senču cilšu iecienīts ierocis. Kurši

savās jūras kaujās ar dāņiem un zviedriem svieduši savus meta-

mos šķēpus ar tādu sparu, ka tie triekušies cauri skandināvu

vairogiem.

Ļoti īpatnējs bija senlatviešu zobens. Tas bijis senču ka-

ravīra mīļākais ierocis. To nēsāja pastāvīgi klāt; šķēpu un cirvi

cilāja tikai ejot karā vai medībās.
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Senlatviešu zobens bija īss, ar asmeni tikai vienā pusē; as-

mens lielākais platums bija apmēram trešdaļu no zobena gala.

Tuvcīņā, krūti pret krūti, tāds zobens bija briesmīgs ierocis.

Kuršu un zemgaļu, retumis arī letgaļu kapos atrod arī garus div-

asmeņu zobenus.

Senlatviešu ieroči

Pa kreisi — cirvji. Pa labi
—

divi zobenu asmeņi. Vidū
—

šķēpu smaiļi. Pirmajā rindā — agrais dzelzs laikmets, otrā —

vidējais, trešajā — vēlais.

Par kuršiem senraksti stāsta, ka viņi kaujās lietojuši vai-

rogus. Vairogi bija arī citām senču ciltīm. Par zemgaļiem

ir ziņas, ka viņu karavīriem bijušas mirdzošas bruņas (jā-

domā bruņu krekli, kurus taisija no dzelzs stīgu [stiepuļu]

gredzeniem, tos saverot citu citā). Kapenēs uzietas arī bruņu

cepures.
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lenaidniekuuzbrukumu atvairīšanai senlatviešiem bija arī

meža apcietinājumi. Tos ierīkoja pie ceļiem, pa ku-

riem bija gaidāms svešu karapulku iebrukums. Te nocirta lie-

lus kokus, tos nolaižot vairākās rindās, un tā aizsprostoja pret-

niekam ceļu. Šādus meža apcietinājumus sauca par aizc i r-

tumic m. Ja tam vienā vai abos sānos vēl bija grūti pārejami

purvi, tad pie šāda aizcirtuma arī samērā neliels aizstāvju pul-

ciņš varēja ilgāku laiku aizturēt uzbrucējus. Viņu zirgi netika

uz priekšu, kamēr nebija atbrīvots ceļš.

Tādus aizcirtumus sevišķi labi mācējuši ierīkot zemgaļi un

tā bieži atsituši krustnešu un leišu karapulkus.

No koka taisīts kuršu vairogs, kas atrasts Rucava

(Rekonstrukci ja.)

Karš. Karā uz ienaidniekazemi parasti gāja ziemu, kad aiz-

sala purvi un upes. Nelielu pulku iebrukumu, kuru vienīgais

mērķis bija laupīšana, sauca par sirojumiem, bet šo iebrukumu

dalībniekus par sirotājiem.

Ejot kaujā, senlatvieši vispirms meta šķēpus. Tad laida

darbā kara cirvjus un beidzot zobenus.

Sevišķi pārdroši mūsu senči bija nakts kaujās. Nakts uz-

brukumos viņi veica vairākas reizes lielākus ienaidnieku spēkus.
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Senlatvešu pastāvīgais karaspēks bija lielkunga un kunga kara

draudzes, kas dzīvoja viņu pilīs un katru brīdi bija gatavas

kaujai. Taisoties kara gaitā uz ienaidnieka zemi vai dabūjot

vēsti par ienaidnieka iebrukumu, ar kara taurēm sasauca kopā

jaunbāliņus, dzimtu neprecētos vīriešus. Kad briesmas kļuva

ļoti lielas, cīņai cēlās visi, kas vien spēja cilāt kara cirvi, turēt

šķēpu un vēzt zobenu.

Ejot karā uz ienaidnieka zemi, senlatvieši mēģināja uz-

brukt negaidot. Ja tas izdevās, karaspēks steigšus sadalijās
mazākos pulciņos un izklīda pa ciemiem, sākot laupīt mantu

un lopus un gūstīt sievietes un bērnus, kurus pārveda savā

zemē un padari ja par vergiem.

Senlatvju pils Beverīna

(Skolu muzeja rekonstrukcija.)

Saņēmuši laupījumu un gūstekņus, karotāji sapulcējās at-

kal vienkopus kādā iepriekš nosacītā vietā, ko sauca par «mā-

ju». Tur izdalija laupi jumu un tad devās atpakaļ uz savu zemi,

kur nonākot sarīkoja uzvaras svētkus.

Par seno latviešu varonību karā var atrast ziņas senrakstos.

Chronists Indriķis stāsta par diviem Beverīnas bajāriem, —

Doti un Paiķi. — Karojot Igaunijā, viņus kādā ciemā apstājuši

9 igauņu karavīri. Abi bajāri sagriezuši muguras kopā un cīnijušies

ar igauņiem visu dienu. «Un šie letgaļi, vairākus ievainojuši un no-

kāvuši, pēdīgi krita paši», chronists nobeidz savu stāstu.

Chronists Indriķis mums atstājis arī stāstu par Tālavas letgaļu lie-

lāko varoni Veķi. Viņš kritis 1218. g. kādā kaujā ar krieviem. Saticies

ar 9 krievu karavīriem, Veķis atspiedies pie koka un ilgi cīnijies, vairā-

kus nokāvis un tad kritis, no muguras ar šķēpu ievainots.
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Arī Veķa vecākais brālis Roboa m s bijis varens kareivis. Igau-

ņiem aplencot Beverīnas pili, Roboams izgājis no pils, viens pats brucis

virsū aplencējiem, divus nokāvis un sveiks atgriezies atpakaļ pie sa-

vējiem. —

Kādā kaujā (Latgalē) ar leišu sirotājiem 90 letgaļu noveikuši 600

izlasītus leišu karavīrus. Citi letgaļi, sirodami Krievijā, aizgājuši līdz

Novgorodai.

Bajāri un novadukungi. Par bajāriem sauca mūsu senču

dižciltīgos. Kara gaitās tad varēja iegūt daudz mantas, jo viss,

kas bija piederējis ienaidniekam, kļuva uzvarētāja īpašums.

No kara gaitām senlatvieši veda sudrabu, mājlopus un kara

gūstekņus, kurus pārvērta par vergiem. Ar gūstekņiem varēja

iekopt lielāku zemes platību. Viņus nodarbināja arī mājrūpnie-

cībā; gūstekņiem lika strādāt maltuvē; viņi cēla saviem pārve-

dējiem lielākus namus. Tā no kareiviskākām senču saimēm iz-

veidojās bajāru saimes, kuru sētas jau iztālēm atšķīrās no ci-

tām sētām ar savu tīrumu un līdumu lielāku platību un lielā-

kām ēkām.

Dzimts vecākais un cienijamakais vīrietis bija viņas vado-

nis. Viņu sauca par dzimts vecāko vai kungu,
arī virsaiti. Katram lielākam novadam bija sava pils. Šai pilī

dzīvoja kungs. Mazākiem novadiem bija pilis pa vairākiem

kopā. Lielāko novadu kungi centās paplašināt savas varas robe-

žas kara vai miera ceļā. Tā cēlās plašas novadu apvienības, ku-

ras sauca par valstīm. Savu valstu galvas senči sauca par

lielkungiem jeb ķēniņiem. Viņiem bija reizē ķēniņu

un augstāko tiesnešu vara un noteicējs vārds ticības lietās. Kara

laikā lielkungs bija visu bruņoto spēku vadonis.

Senlatviešu valstis. Kuršiem jau 9. g. s. bijušas piecas val-

stis. Sīs zemes pastāvēja arī 13. g. s. sākumā: 1) Ziemeļ-

kursa, kurā valdija ķēniņš Lamekins; tās apgabali bija

Bandava ar Kuldīgas pilsētu, Ventava ap Ventas lejteku
un Piemare ar Grobiņu (agrāko «jūras pili»); 2) zeme

starp Skrundu un Zemgali; 3) Duvzare, tagadējā

Liepājas apr. dienvidu daļa; 4) Cekl i s, ar Apūles pilsētu,

un s)Dienvidkursa, ar galveno centru Pilsātu (tagadējās

Klaipēdas vietā); abu šo divu kuršu zemju iedzīvotāji sen pār-

gājuši leišos, pirmā pieder Lietuvai, otrā Vācijai. Sestā kuršu

zeme V a ne ne bija lībiešiem atkarotā Kurzemes pussala. Tās

galvenā pilsēta bija Talsi.
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Letgaļu valstis izveidojās 7. g. s., sākoties šīs senlatviešu

cilts cīņām ar krieviem» 13. g. s. sākumā letgaļiem bija trīs

valstis: Latgale, Tālava un Imera. Pirmā bija daudz

lielāka par citām, ar pieciem apgabaliem: Jersiku, Ludzu, Ces-

vaini, Autiņi un Sēliju; Latgales valsts galvas pilsēta bija Jer-

sika, bagāta un stipra pilsēta pie Daugavas. Tur valdija vareni

letgaļu ķēniņi, kas bija pieņēmuši pareizticību. Pēdējais Jersi-

kas ķēniņš bija Visvaldis.

Zemgaļu veļa dzelzs laikmeta dzelzs

ieroči un rīki

Šķēpu smaili un kapļi, zobens,

bultu gali, dzirkles, izkapts un cirvis.

Abas pārējās letgaļu valstis atradās tagadējā ZiemeļVidze-

mē; Tālavas galvas pilsēta bija Trikāta, kur, vāciem ienā-

kot, valdija ķēniņš Tālivaldis; arī viņa valstī bija izpla-

tījusies pareizticība. Tālava bija spiesta maksāt nodokļus Plis-

kavas krievu valstij.
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Ime r a bija pavisam maza valsts, starp Burtnieku ezeru

un Zilo kalnu. Tās letgaļi vēl nebija kristīti un vienīgie dzī-

voja ciemos (citi letgaļi viensētās).

Zemgaļu cilts bija apvienojusies stiprajā Zemgales

ķēniņa valstī, kas nodibinājās jau ap 500. gadu un pastāvēja

visilgāk par citām senču valstīm (līdz 1290. g.). Zemgales valsts

atsita gotzemiešus, sakāva zviedrus un krievus un 100 gadus

varonīgi cīnijās ar krustnešiem. Zemgaļu osta pie Daugavas

pirms Rīgas izveidošanās par pilsētu gadusimtiem ilgi pārval-

dīja šo svarīgo Austrumeiropas tirdzniecības ceļu, un zemgaļi

te tirgojās ar gotzemiešiem, zviedriem, dāņiem, krieviem. Par

Zemgales pilsētu Mežotni zināja pat tālie arābi.

Zemgales valstī bija septiņi apgabali: Upm a 1 c (ar Me-

žotnes pilsētu un Zemgaļu ostu), Tērvete (ar Tērvetes pil-

sētu), Dobele (ar Dobeles pilsētu), Spārnene, Dobe,

2ag ar c (ar Raktes pilsētu) un Silene. Galvas pilsēta bija

Mežotne, vēlāk Tērvete.

Bez šīm pašu senlatviešu valdītām valstīm, tagadējās Lat-

vijas robežās ap 1200. gadu vēl pastāvēja arī dažas svešnieku

valstis. Tāda bija Kokneses valsts, kuras ķēniņš skai-

tijās Polockas krievu apakšnieks. Kokneses valstī dzīvoja let-

gaļi un lībieši. Tāpat kopā ar lībiešiem letgaļi dzīvoja arī I d u-

m c ja s valstī jeb I d v m ā (tag. Straupes draudzē).

Lībiešu apdzīvotā zeme ap 1200. g. sniedzās no Daugavas

līdz Siguldai, Mazsalacai un Ainažiem. Arī lībiešiem bija savas

valstis un valdnieki, piemēram, X a v p o, kas valdija Turaidā,

un D abre 1 i s, Sateseles (Siguldas) kungs.

Kopsavilkums.

Senlatvijas lielāko daļu aizņēma meži, kuros auga daudz ozolu un

liepu. Purvi tad bija lielāki un staignāki, tikai ziemu bez briesmām

pārejami.

Senlatvieši dzīvoja viensētās (ciematos) un ciemos. Dzīvo-

jamo ēku sauca par namu; tā bija neliela guļkoku celtne, bez akmens

pamatiem, bez skursteņa, maziem, koka aizšautnēm aiztaisāmiem logiem

un salmu, niedru vai lubu jumtu. Senču sētas citas ēkas bija: klēts,

maltuve, pirts, rija, kūts un namiņš. Ziemu ēdienu vārija namā, uz pa-

varda uguns vai krāsnī, bet vasaru namiņā. Tas bija kāršu slietenis.
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Senlatviešu ģimenē pieaugušie dēli palika turpat tēva sētā, ar viņu

sievām un bērniem. Viņi dzīvoja visi vienā istabā, kopā strādāja un ēda

pie viena galda. Tā bija lielģimene, ko sauc par saimi. Saimes gal-

vu un darbu rīkotāju sauca par saimnieku. Tas bija tēvs, bet pēc

tēva nāves vecākais brālis.

Kad saime pieauga jau tik liela, ka vienā sētā visiem vairs nebija

vietas, viņa sadalījās jaunās saimēs, bet šīs radu saimes joprojām tu-

rējās kopā, un viņas sauca par dzimti. Dzimts vīrieši saucās par bā-

liņiem, dzimts sievietes par māsiņām. Viņi bija un palika radi un

nevarēja savā starpā precēties. Katrai dzimtij bija novads un savs

karogs. Dzimts izlēma savas lietas bāliņu sapulcē, ko sauca par lieIo

pulku.

Mūsu senči bija zemkopji un lopkopji jau priekš 4000 gadiem.

Viņi nodarbojās ar dravniecību, medniecību un zvejniecību. Bija arī

savi amatnieki (ieroču un rotu kalēji) un tirgotāji.

Senlatviešiem bija maz tādu lauku, ko viņi pastāvīgi apstrādāja. Šie

lauki atradās sētas tuvumā, un tos sauca par lielajiem tīrumiem.

Citus laukus pēc vairāku gadu apstrādāšanas aizlaida atmatā, un tie

apauga ar mežu. Aizlaisto lauku vietā ierīkoja jaunus, nocērtot gabalu

meža un kokus un zarus turpat sadedzinot. Tādu jaunu lauku sauca

par līdumu. Pirmos gados līdumos labi auga, sevišķi mieži, senlat-

viešu galvenais maizes augs.

Sēja arī rudzus, auzas un ziemas kviešus. Labību pļāva sirpjiem un

izkaptīm. Audzēja arī linus un kaņepes, zirņus, griķus un rāceņus.

Senlatviešiem bija sevišķi daudz zirgu darbam un jāšanai. Jāja

visi, vīrieši un sievietes. Bija arī daudz govju, aitu, cūku, kazu, pīļu un

vistu.

Senčiem bija meža dravas, no kurām viņi ieguva medu un vaskus;

tos pārdeva uz ārzemēm, tāpat kā caunu, lūšu, bebru un ūdru ādas.

Senlatvijas mežos mājoja meža vērši, daudz briežu, lāču un vilku.

Gandrīz visu vajadzīgo senlatviešu saimes ļaudis pagatavoja paši —

traukus, vilnas un linu audumus, zemkopības rīkus un vienkāršākos ie-

ročus. Citus taisija amatnieki, ieroču un rotu kalēji. Viņi mācēja no

sudraba vai misiņa izkalt skaistas rotas, bet no dzelzs — labus šķēpus,

kara cirvjus un zobenus.

No Senlatvijas izveda uz ārzemēm kažokzvēru ādas, vaskus, medu,

linus, labību, vilnu un audumus. Svešzemju tirgotāji par to samaksāja

ar sudrabu; tas nāca par Senlatvijas precēm arī no Anglijas un grieķu

un arābu valstīm.

Senlatviešu apģērbs bija: ādas cepure, krekls, svārki

(ziemā arī kažoks), kurus sajoza ar jostu. Kājas sedza paslavas, zeķu

vietā valkāja autus, kājās āva zābakus, kurpes, pastalas, vīzes.

Sieviešu svētku tērpa galvenā daļa bija vilnaine. Jaunavas

valkāja zīļu, bronzas vai puķu vaiņagus, sievas — garo autu.
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Rotas bija: kakla gredzeni, saspraužamas adatas, aproces, saktas,

pirkstu gredzeni, važiņas un pakariņi.

Maizi cepa no miežu, rudzu, kviešu, arī auzu miltiem. Gaļu gādāja

lopkopība un medniecība; govis deva pienu un sviestu, kura bija daudz

jau senajā Latvijā. Saldumu viela bija medus.

Mūsu senči godināja Debesstēvu, Zemesmāti un Laimu.

Citi dievi bija: Pērkons, Ūsiņš, Jumis, Laukumāte, Mežamāte v. c.

Katrai sētai bija savs pavarda dievs. Bija arī Dievadēli, Pērkondēli un

Saules meitas. Pēc nāves senlatviešu dvēseles aizgāja citā saulē, pie

Veļumātes.

Senlatviešiem bija svētbirzis, kur ziedoja dieviem. Priesteru nebija:

katrs saimnieks ziedojaun lūdza savas saimes vārdā.

Senlatviešu svētki bija: Lieldienas, Tīsiņdiena, Jāņi, Ap-

pļāvības, Dievaines un Būdeļu jeb Bluķa svētki.

Savas zemes aizstāvēšanai senči cēla koka cietokšņus, izraudzīdami

grūti pieejamas vietas, visvairāk stāvus kalnus, kuru malas noraka vai

uzbēra vēl stāvākas. Kalnuvirsu nocietināja ar guļkoku vai stabu sētu.

Tā bija pils sēta. Augstāko kalna virsas daļu nocietināja vēl stiprāk,

un tur cēla pili. Pils sētā bija klētis ar labību un kūtis novada saimju

lopiem. Turpat dzīvoja arī amatnieki un noturēja tirgus. Tā izcēlās

mūsu senču pilsētas, starp kurām dažas bija diezgan prāvas: Zem-

gaļu osta, Mežotne, Jersika, Trikāta, Grobiņa, Apūle, Kuldīga, Talsi v. c.

Senlatvieši bija dūšīgi karotāji.

Galvenie ier oč i bija: kaujas cirvis, šķēps un īss vienasmens zo-

bens. Bija arī bruņu cepures, bruņu krekli un vairogi. Mūsu senči bija

sevišķi izveicīgi meža kaujās. Karā uz svešu zemi parasti gāja ziemu,

kad aizsala upes un purvi. Lūkoja uzbrukt negaidot, laupija mantu un

lopus, aizveda gūstā sievietes un bērnus un padarija par vergiem.

Mūsu senču dižciltīgos sauca par bajāriem. Tās bija kareivis-

kākās un bagātākās saimes, kuras tikušas pie mantas un gūstekņiem,

kas apstrādāja bajāru laukus.

Dzimts vecākais, ko sauca par kungu vai virsaiti, bija viņas va-

donis un galva. Tas dzīvoja dzimts novada pilī. Novadu apvienības

sauca par valstīm, bet valsts kungu par lielkungu. Tas viņā bija

ķēniņš, augstākais tiesnesis, karaspēka pavēlnieks un noteicējs ticības

lietās.

Kuršiem jau 9. g. s. bija vairākas valstis. Ventas kuršus, vāciem

ienākot, valdija ķēniņš Lamekins.

Letgaļiem bija trīs valstis: Latgale (ar Jersikas pilsētu), Tālava un

Imera. Zemgaļi bija apvienoti vienā valstī, kurā galvenās pilsētas bija

Mežotne un Tērvete.
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Vācu ienākšana

Starptautiskais stāvoklis 12. g. s. Līdz 12. g. s. vidum Bal-

tijas jūras valdnieki bija dāņi, zviedri, Baltijas slāvi, kurši un

igauņi. Viņu flotes brīvi braukāja pa jūru, gan tirgodamās,

gan karodamas, bet neviena no šīm jūrmalas tautām nebija tik

stipra, ka spētu citas nomākt. Starp šo tautu spēkiem bija iz-

veidojies līdzsvars: viņas visas bija vienādi stipras. Tas nāca

par labu viņām visām kopā un katrai atsevišķi: Baltijas jūras

tautas apmainījās nevien ieroču cirtieniem savstarpējos karos,

bet arī mierīga darba augļiem. Ražojumu apmaiņa, kurā se-

višķi svarīga loma bija Gotzemes salai, veicināja visu šo

Baltijas jūras tautu kultūras attīstību.

Šis spēku līdzsvars izjuka ap 12. gadsimteņa vidu, kad vā-

ci, nomākdamiBaltijas slāvus, sāka nostiprināties Baltijas jūras

dienvidu piekrastē.

Jau pirms tam vāci bija iekarojuši dažas slavu zemes. Slavu

ciltis cīnijās katra par sevi; vāci gāja vienoti cīņās, un viņus

vadija vienota griba paplašināt savu zemi. Tā Vācijas robežas

virzi jās arvien tālāk iekšā slavu zemēs, līdz beidzot atvirzijās

līdz Baltijas jūras krastiem.

lekarotājiem pa pēdām nāca pakaļ vācu zemnieki, vācu

amatnieki un tirgotāji. Viņi cēla vācu pilis, dibināja vācu cie-

mus un pilsētas, un tā šīs zemes ātri pārvācojās.

Krusta kari. loreiz visas Kristīgas rueiumieropas lauras

nešaubīgi ticēja, ka kristīgās ticības uzspiešana pagānu tautām

ar uguni un zobenu ir Dievam patīkams darbs. Kareivjus, kas

ar tādu nolūku devās cīņās, sauca par krusta karotā-

jiem. Kas nebija ar mieru kristīties, to pašu nokāva un pa-

ņēma visu viņa mantu; kas kristi jās, to atstāja dzīvu, bet ap-

lika nodevām. Tā vai citādi, krusta karotājus viņu kara gaitās

gaidija kara laupijums. Tāpēc krusta karotāju viņos laikos

netrūka. Starp tiem bija visādi ļaudis: arī tādi, kuriem viņu
dzimtenē draudēja sods par dažādiem noziegumiem. Slepkavas,

laupītāji vai dedzinātāji toreiz varēja izvairīties no tiesas, ja

iestājās krusta karotājos.
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Pirmie krusta kari vērsās pret pagāniem, kas bija iekaro-

juši Svēto zemi. Vāci sprieda, ka krusta karus var vest ari te-

pat Eiropā, pret slāviem, kas dzīvoja vāciešiem tieši kaimiņos.

Vācu tieksmes pec virskundzības par Baltijas juru. Vāci

tā arī darija. Viņu krusta karotāji iekaroja savai tautai jaunus,

plašus apgabalus un paši tika pie mantas un zemes. Vācu tir-

gotāji tika pie bagātībām, ko deva Baltijas jūras tirdzniecība.

Vāci centās šo tirdzniecību saņemt savās rokās tūliņ pēc

Baltijas slavu nomākšanas. Lībeka un citas jaunās vācu pil-

sētas sāka izrīkot kuģus braucieniem uz pārējām Baltijas jūras

piekrastēm. Tie bija reizē tirgotāji un izlūki: kur atrada vie-

notas tautas un stipras valstis, tur apmierinājās ar tirgošanos,

kur valdi ja nesaticība un tautas bija saskaldītas, tur vāci drīz

vien sāka rīkoties ar varu.

Vācu ierašanas Daugava. Vācu tirgotāji ar saviem kuģiem

ieradās Daugavas grīvā 12. g. s. otrajā pusē un sāka tirgoties

ar Daugavas krastu iedzīvotājiem. Vāci ātri saprata Daugavas

ūdens ceļa lielo nozīmi un lūkoja nostiprināties vispirms pie

Ikšķiles.
Pa Daugavu varēja braukt tālu uz augšu, līdz Krievijai, kas bija

bagāta vaskiem, kažokzvēru ādām un vergiem. Tās bija Krievijas gal-

venās izvedpreces, kuras līdz tam veda uz Rietumeiropas tirgiem pa

lielākai daļai pa Dņepras upi un Melno jūru. Bet 12. gadsimtenī šis

ceļš kļuva ļoti nedrošs karot kāru ganu tautu dēļ, kas klejoja pa Dien-

vidkrievijas stepēm. Krievijas izvedprecēm vajadzēja drošāka ceļa uz

rietumu zemēm, un īsākais ceļš bija pa Daugavu uz leju, uz Rīgas jūras

līci.

Meinards un Bertolds. Ap 1180. g. pie Ikšķiles lībiešiem

ieradās kopā ar vācu tirgotājiem mūks Memards, lai sludinātu

kristīgo ticību. Daugavmalas lībieši bija Polockas krievu valsts

apakšnieki, un Meinardam bija jālūdz no Polockas kņaza at-

ļauja sludināt kristīgo ticību. Saņēmis atļauju, Meinards ieteica

lībiešiem celt mūra pilis, kādas še vēl netaisija. Dabūjis pie-

krišanu, viņš ataicināja no Gotzemes amatniekus, lai viņi celtu

Ikšķiles pili; arī pats Meinards deva daļu līdzēkļu pils celšanai,

tā ka viņam piederēja V 5 pils. 1187. g. zemgaļi uzbruka šai

pilij, bet nejaudāja to ieņemt. Tā bija pirmā zemgaļu cīņa ar

vāciešiem.

Pēc ilgākas darbības Meinardu iecēla par pirmo Livonijas

(Lībijas) bīskapu. Viņš mira 1196. g., nesasniedzis lielākus
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panākumus: citi vācieši viņu neatbalstija, jo Meinards bija nācis

tikai kā misionārs. Laicīgā vara viņu neinteresēja.

Par viņa pēcnāci iecēla Bertoldu. Viņš gribēja panākt

nokavēto ar ieročiem un sarīkoja pret Daugavmalas lībiešiem

krusta karu. 1198. gadā krusta karotāji gan uzvarēja lībiešus,

bet pats bīskaps krita kaujā.

Indriķa chronikas lapas puse

kurā stāstīts par zemgaļu pirmo cīņu ar vāciešiem.

Kauja notikusi tai vieta, kur tagad Rīga, un bīskapu no-

dūris ar šķēpu Imau t s, lībiešu karavīrs.

Kopsavilkums.

Ap 12. g. s. un jau agrāk Eiropā valdija ieskats, ka kristīgās ticības

uzspiešana pagānu tautām ar varu ir labs darbs. Šos kristīgās ticības

uzspiedējus ar ieročiem rokās sauca par krusta karotājiem.

Pirmie krusta kari notika svētajā zemē (Palestīnā). Vēlāk sāka karot

krusta karus arī tepat Baltijā, ar lībiešiem, senlatviešiem, igauņiem,

senprūšiem, leišiem.

Daugava no senlaikiem bija svarīgs tirdzniecības ceļš. 12. g. s.

pie Daugavas lejtekas ieradās pirmie vācu tirgotāji un sāka tirgotie»

ar lībiešiem. Ar tirgotājiem ieradās mūks Meinards un sāka sludi-

nāt lībiešiem katoļticību. Viņš bija pirmais Livonijas (Lībijas) bīskaps-,

bet to neinteresēja laicīgā vara.

Pēc Meinarda nāves par bīskapu nāca Bertolds. Viņš sarīkoja

pret lībiešiem krusta karu, bet krita kaujā ar viņiem.



58

Bīskaps Alberts

Nākošais bīskaps Alberts vēl priekš ierašanās savā darba

vietā rīkoja krusta karu pret lībiešiem. Savācis Vācijā un Got-

landē labi daudz krusta karotāju, viņš 1200. g. ieradās Dauga-

vas grīvā, aizbrauca līdz Ikšķilei un, atgriežoties no turienes,

piespieda lībiešus padoties; daudzus kristija un no lībiešu ve-

cākiem paņēma bērnus ķīlām, ka būs uzticīgi bīskapam.

Rīga. Ikšķiles pils bija par daudz tālu no jūras un aiz

Daugavas krācēm, kas padarija nedrošu satiksmi ar Vāciju.

Tāpēc Alberts 1201. gadā nostiprinājās pie Rīdziņas upītes
ietekas Daugavā, kur jau bija lībiešu un zemgaļu apdzīvota

sena tirdzniecības vieta, saukta par Rīgu. Jau otrā gadā bīskaps

ataicināja no Vācijas kolonistus-pilsētniekus, bet tirgotāju ku-

ģiem aizliedza iebraukt Zemgaļu ostā; nepaklausīgiem piedrau-

dēja ar baznīcas lāstiem, pat sodija ar nāvi.

Baznīcas nolādētais bija izstumts no kristīgās sabiedrības. Neviens

nedrīkstēja viņam dot pajumti, ko pirkt no viņa vai viņam pārdot. Pēc

nāves viņu neapraka kapsētā, bet līķi izmeta uz lauka.

Tā Rīga kļuva par vietu, no kuras sākās Senlatvijas un

Igaunijas iekarošana.

Kristus kareivju brālība. Bīskapam drīz vien jau radās grū-

tības: krusta karotāji nāca karot tikai pa vasaru un rudenī ar

savu kara laupi jumu aizbrauca atpakaļ uz Vāciju; labākā gadī-

jumā viņi palika vienu gadu. Tādēļ bīskaps lūkoja tikt pie pa-

stāvīga karaspēka, dodams zemi tādiem krusta karotājiem, kas

bija gatavi te palikt par bīskapa pastāvīgiem karavīriem.

Tādu karavīru tomēr bija par maz, lai ar viņiem vien va-

rētu aizsargāt iegūtās zemes pēc krusta karotāju aizbraukšanas.

Bija vajadzīgi vēl citi spēki.

Tādēļ 1202. g. bīkaps Alberts nodibināja puslaicīgu, pus-

garīgu biedrību — bruņnieku ordeni. Tā locekļi solijās

dzīvot nabadzībā, neprecēties, paklausīt savu priekšnieku pavē-
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lēm un kauties ar neticīgiem. Ordeni sauca par Kristus

kareivju brālību vai vienkārši par zobenbrāļiem;

viņu tērps bija balts mētelis ar sarkanu krustu un zobenu.

Vācu varas nostiprināšanas Libija. Pirmie vācu vara no-

kļuva Daugavmalas lībieši. Turaidas lībiešu kungs Kaupo bija

jau agrāk pārgājis kristīgā ticībā, bijis Romā pie pāvesta, kļu-
vis par vācu draugu un gāja ar viņiem kopā karā pret sava no-

vada ļaudīm, kas negribēja kristīties un padoties bīskapam. Tu-

raidas pili nodedzināja. Uzbruka arī otrai Gaujmalas lībiešu

pilij Sateselei (pie Siguldas), bet to neizdevās ieņemt. Beidzot

visiem Gaujmalas lībiešiem vajadzēja padoties bīskapam.

12. g. s. bruņnieki, tērpti tērauda bruņu cepures un cilpu bruņas

Pa kreisi — bruņnieks ar vairogu un zobenu.

Pa labi — viens bruņnieks palīdz otram noņemt bruņu cepuri.

Sēlpils iekarošana. Pēc lībiešu zemes iekarošanas vāci sāka

uzmākties senlatviešiem. lepretim Aiviekstes ietekai Daugavā

atradās Sēlpils, svarīga vieta pie lielā Daugavas tirdzniecī-

bas ceļa, ko vāci gribēja dabūt savā varā. Par iemeslu uzbru-

kumam sameklēja sēlpiliešu draudzību ar leišiem. Sēlpili

ieņēma, sēlpiliešus nokristija un tie apņēmās nelaist caur savu

zemi leišu sirotājus.
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Kokneses valsts krišana. Koknesē valdija pareizticīgs ķē-

niņš Vetseke. Bīskaps viņu piespieda padoties un atdot pusi

valsts. Koknesē apmetās vāciešu karavīri. Kokneses ķēniņa

ļaudis viņus vēlāk apkāva, bet viņu ķēniņam bija tomēr jābēg

projām, kad tuvojās jauns vāciešu karaspēks. Koknesi pievie-

noja bīskapa valstij.

Latgales valsts un ķēniņš Visvaldis. Jersikā pie Daugavas

valdija pareizticīgs letgaļu ķēniņš Visvaldis, kura valsts snie-

dzās no Gaujas līdz Krievijai un Lietuvai. Viņam nevarēja uz-

brukt tāpēc vien, lai piespiestu viņu kristīties, jo Visvaldis

bija pareizticīgs, un Jersikā jau bija kristīgo dievnami. Par

kara iemeslu sameklēja Visvalža draudzēšanos ar leišiem.

Krustnešu karaspēks 1209. g. negaidīti uzbruka Jersikai, to

ieņēma, izlaupija un nodedzināja. Ķēniņam izdevās izglābties,

ķēniņieni sagūstija un atbrīvoja tikai pēc tam, kad Visvaldis

bija padevies bīskapam par apakšnieku un atdevis viņam Auti-

nes un Cesvaines apgabalu. Tos bīskaps sadalija ar zobenbrāļu

ordeni. Vēlāk Visvaldim atņēma vēl citas zemes. Kokneses vā-

cieši atkal nodedzināja viņa uzcelto Jersikas pilsētu. Pēc Vis-

valža nāves vēl palikušo Latgales valsts daļu vācieši pa-

ņēma sev.

Vāci sanaido letgaļus ar igauņiem. Bīskapa sūtīti misionāri

pa to laiku pārstaigāja Gaujmalas novadus un tur sludināja

katoļu ticību. Viņiem izdevās nokristīt Idumejas (Strau-

pes) un Ime ra s letgaļus. Kad kristijās arī vendi, viņu zemē

zobenbrāļi uzcēla Cēsu pili. Tā kļuva par vācu galveno at-

balsta punktu senajā Vidzemē.

Vendi agrāk dzīvojuši pie Rīgas, bet vēlāk apmetušies pie Cēsīm

(vācu valodā: Wenden). Vendi bijuši kuršu cilts zars vai kuršu padzīti

Vanēnes lībieši.

Misionāri reizē bija bīskapa sūtīti izlūki. Ar viņiem kopā

spiedās gar Gauju uz ziemeļaustrumu pusi Rīgas vācu tirgo-

tāji, tiekdamies aizsniegt Pliskavas krievu zemi, bagātu kažok-

zvēru ādām.

Vāci bija ātri nomākuši lībiešus,. Kokneses valsti un Lat-

gali. Tagad nāca Tālavas un igauņu zemju kārta.

Vāci nolēma Tālavas letgaļus novājināt ar igauņu, igau-

ņus ar tālaviešu ieročiem. Tie nolēma sarīdīt viņus savstarpē-
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jas iznicināšanas kara, lai tad velak varētu uzmesties par Igau-

nijas un Tālavas valdniekiem.

Tālivaldis

(L. Liberta glezna Valsts Prezidenta pilī.)

Lai atriebtos igauņiem, kas bija aplaupijuši Rīgas tirgo-

tājus ceļā uz Krieviju, Cēsu bruņinieki pierunāja daļu Tālavas
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letgaļu iebrukt Igaunijā, pie kam nodedzināja Odenpejas

pili. Tūliņ sekoja igauņu atmaksas iebrukums Cēsu novadā.

Bija niknas cīņas pie Beverinas pils. Karā pamazām

iejaucās arī citas igauņu un letgaļu valstis. Robežu novadu

sīkie kari kļuva par tautu karu, kurā straumēm lija igauņu un

letgaļu asinis.

Sevišķi nikns igauņu apkarotājs bija Sateklas (Raunas)

kungs Rūsiņš, ko chronists dēvē par drošsirdīgāko no let-

gaļiem. Rūsiņš, sabiedrojies ar Cēsu bruņniekiem, reizi pēc rei-

zes gāja karā uz Igauniju, kur kāva ļaudis bez žēlastības.

Tālavas valstī tad valdija lielkungs Tālivaldis,

jau sirmgalvis, un dzīvoja Trikātā. Tālavā iebrūkot igauņu ka-

ravīriem, Tālivaldis ar citiem paglābās mežā, kur tālaviešiem

bijušas ierīkotas paslēptuves, bet pēc tam aizgāja no meža uz

pirti. Tur viņus saķēra un nomocija igauņu sirotāji.

Tālivalža dēli Rameka, DrivinaldisunVaribuls

ar savām kara draudzēm un radiem sāka briesmīgi postīt igau-

ņu novadus, lūkodami atriebt tēva nāvi un nokaudami tūksto-

šiem cilvēku.

Tālavas pakļaušana. Kamēr letgaļi lēja savas asinis karā

ar igauņiem, vācieši arvien vairāk nostiprinājās Senlatvijā.

Daļa letgaļu beidzot noskārta briesmas un sabiedrojās kopā

ar lībiešiem pret vāciem. Par kara iemeslu kļuva Autine s

letgaļu tīrumi un bišu koki, kurus bija nolaupījuši Cēsu zo-

benbrāļi.

Sacelšanās pārņēmusi letgaļu un lībiešu zemes no Gaujas

līdz Daugavai. Galvenās cīņas noritējušas pie lībiešu kunga

D a b re ļ a pils Sateseles (pie Siguldas), kurā turējušies ir

lībieši, ir letgaļi. Te kritis arī niknais karotājs Rūsiņš, vācu

bultas ķerts.

Vienotas vadības šai kustībai nav bijis, un vāci beidzot gu-

vuši virsroku.

Tālavā sāka iebrukt arī igauņu sakūdītie krievu kņazi. Tā-

lavas letgaļu atkarība no viltīgajiem kara draugiem vāciešiem

palika arvienu ciešāka. 1214. gadā tālavieši pārgāja katoļticībā,
meklēdami pie vāciem palīdzību pret krieviem, un vāci uzlika

saviem kara draugiem pirmās nodevas (pa pūram labības no

diviem zirgiem).
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Divus gadus priekš tam, 1212. g., Polockas valsts galīgi

atteicās bīskapam par labu no savām tiesībām uz zemēm gar

Daugavu.

Kopsavilkums.

Trešais bīskaps bija Alberts, kas centās nodibināt Baltijā savu

bīskapu valsti. Viņš nāca ar krusta karotājiem, uzvarēja Daugavmalas

lībiešus, nostiprinājās 1201. g. Rīgā un 1202. g. nodibināja zoben-

brāļu ordeni, pusmūku, puskaravīru biedrību, kuras locekļi apso-

lījās visu mūžu karot kristīgās ticības dēļ ar pagāniem. Zobenbrāļu jeb

Kristus karavīru brālības locekļu pazīmes bija balts mētelis ar sarkanu

krustu un zobenu. Jājot karā, viņi zem mēteļa apvilka smagas bruņas.

Bīskaps Alberts sev pakļāva lībiešu zemes gar Daugavu un kristija

arī Gaujmalas lībiešus, pret kuriem tam palīdzēja jau agrāk kristītais

Turaidas kungs Kau p o. Tad krusta karotāji pakļāva bīskapam Kok-

neses valsti un Sēlpili, tā virzoties uz augšu gar Daugavu. 1209. g.

krusta karotāji uzbruka Jersikas ķēniņa Visvalža valstij, nodedzināja

Jersiku un atņēma Visvaldim daļu viņa valsts — Autiņi un Cesvaini.

Vēlāk atņēma arī palikušo valsts daļu. Tā gāja bojā Latgales

valsts, un vāci dabūja savā varā mūsu senču zemes gar Daugavu, pa

ko gāja ļoti svarīgs tirdzniecības ceļš. 1212. g. Polockas krievu valsts

atteicās bīskapam par labu no savām kādreizējām tiesībām uz lībiešu

zemēm un Koknesi.

Otrs, arī svarīgs tirdzniecības ceļš, gāja pa Gauju uz Igauniju un

krievu valstīm Pliskavu un Novgorodu. Vācieši lūkoja nostiprināties arī

gar šo ceļu. Viņu misionāri nokristija Ime r a s letgaļus, bet zoben-

brāļi sadraudzējās ar dažiem Tālavas letgaļu kungiem un sanaidoja

viņus ar igauņiem. Izcēlās nikns un ilgs karš, kurā pamazām iejaucās

arī citas igauņu un letgaļu valstis, lībieši, vācieši un krievi. Igauņi no-

mocīja veco Tālavas ķēniņu Tālivaldi, kura dēli atriebdamies kāva un

dedzināja ar saviem karavīriem pa visu Igauniju. Kad igauņu spēks

bija salauzts un piekusuši arī letgaļi, vācieši pakļāva sevim vienus un

otrus. Tālavas letgaļi 1214. g. padevās bīskapam.

Autines letgaļi kopā ar lībiešiem lūkoja nokratīt vāciešu jūgu, bet

viņiem nelaimējās. Sai cīņā krita Rūsiņš, drošsirdīgākais no letgaļiem.



64

Kuršu cīņas ar vāciešiem

Kuršu uzbrukums Rīgai. 1210. gadā kuršu flote Rīgas līcī

uzbruKa DisKapa /UDerta Kuģiem, kad tie devās ar krustnešiem

atpakaļ uz Vāciju. Pēc tam kurši sabiedrojās ar zemgaļiem,

lībiešiem un igauņiem un brauca karot uz Rīgu. Pa Daugavu

piebraucis pie Rīgas liels daudzināto jūras sirotāju karaspēks.

Rīgu ieņemt kuršiem tomēr neizdevās, jo citi sabiedrotie neie-

radās palīgā, bet daļa lībiešu un letgaļu atbalsti ja vāciešus.

Kurši padodas. 1228. g. kurši kopā ar zemgaļiem atkal no

jūras puses uzbruka Rīgai. Tomēr jau 1230. g. pāvesta sūtnis

(Ainas Baldvīns) slēdza ar Ziemeļkursas ķēniņu Lamekinu

un citiem kuršiem līgumu par padošanos kristīgai baznīcai.

Kurši uzņēma savā zemē kristīgos priesterus, deva ķīlniekus un

apsoli ja kopā ar vāciem cīnīties pret pagāniem — zemgaļiem

un leišiem. Kuršiem apsolija mūžīgu brīvību; viņi skaitijās pā-

vesta apakšnieki un solija maksāt baznīcai desmito tiesu no

visiem augļiem, kā tas bija parasts visās katoļu zemēs.

Pāvests — katoļu baznīcas galva. Pāvestiem vidus laikos bija mil-

zīga vara. Ar pāvesta ziņu notika arī krusta kari.

Gandrīz tūliņ pēc kuršu padošanās vāci lauza līgumu: jau-

nais Rīgas bīskaps (Alberts mira 1229. g.) sāka dot Rīgas vā-

ciešiem zemi Kursā, it kā tā būtu iekarota zeme.

Tad kuršos radās sacelšanās domas. Kad leiši un zemgaļi

izdeldēja zobenbrāļu ordeni kaujā pie Saules (1236. g.), kurši

cēlās kājās. Viņi atmeta kristīgo ticību un atteicās maksāt uz-

liktās nodevas. Kad zemē iebruka ordeņa karaspēks, kuršiem

tomēr nebija ne vadoņa, ne vienprātības. Vāci viņus uzvarēja

(1242. g.), piespieda kristīties, uzlika nodokļus un klaušas un

uzcēla stipro Kuldīgas pili. Kursu sadalija savā starpā

bīskaps un ordenis. Ordenis dabūja 2/3
>

bīskaps V 3 zemes.

Kādu laiku kurši klausi ja vāciešiem un palīdzēja viņiem

karā pret leišiem. Tad nāca lielā Durbes kauja, un uz īsu

laiku kurši kļuva atkal brīva cilts.
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Lamekins

(L. Liberta glezna Valsts Prezidenta pilī.)



66

Durbes kauja (1260. g.). Kursa bija ielauzies leišu kara-

spēks, īzlaupija kuršu sētas un veda gūstā viņu sievas un

Veļa dzelzs laikmeta latviešu senlietas

Augšējos stūros — spraudadatas. Apakšējos stūros -

pakavveidīgas saktas. Vidū — aproces un apkakles.

Pašā vidū un vidus daļas malās — gredzeni.

bērnus. Bruņnieki bija sapulcējuši ļoti lielus spēkus, atsau-

kuši palīgā dāņus un zviedrus, lībiešus un letgaļus, daļu sen-

prūšu un arī kuršus. Pie Durbes ezera abi karaspēki satikās.

Kurši lūdzās, lai pēc uzvaras pār leišiem atdod viņu piederī-

gos. Vācu vadoņi tam nepiekrita, teikdami, ka kurši varēšot

savas sievas un bērnus izpirkt. (Citādi viņus padarītu par ver-

giem, jo tāds bija visu neizpirkto gūstekņu liktenis.)

Bruņnieki pirmie sāka kauju. Letgaļi un lībieši atturējās,

bet saniknotie kurši bruka virsū ordeņa karavīriem no mugu-

ras. Ordeņa armiju briesmīgi sakāva.
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Leišu un kuršu uzvarai Durbes kaujā bija lielas, kaut gan

pārejošas sekas. Sacēlās zemgaļi un senprūši, tāpat visi kurši.

Lietuvas ķēniņš Mindaugs atstāja kristīgo ticību un sāka

Kuršu ieroči

Pa kreisi — šķēpu smaiļi, vidu — bultu gali, laužņi un piesis

Pa labi — kara cirvji.

karu ar ordeni. Baltu tautas un ciltis pirmo reizi noslēdza kara

savienību pret vācu bruņniekiem, pirmo reizi šīm tautām bija

radies vadonis. Baltu karapulki guva vienu uzvaru pēc otras.

No Zemgales vāci bija jau izdzīti. Prūsijā viņi vairs turējās

tikai dažās pilīs.

Šis baltu tautu brīvības karš sabruka leišu dižciltīgo node-

vības dēļ. Viņi nogalināja Mindaugu, un savienība izjuka, pa-

likusi bez vadoņa un galvas. Lietuvā sākās jukas.

Senprūši vēl pēc Durbes kaujas cini jās kādus 20 gadus, līdz viņu.

ciltis saļima viena pēc otras. Plaši apgabali bija pavisam izkauti, un

ordenis tajos ierādija zemi vācu (arī poļu) kolonistiem. Kolonistus ai-

cināja arī uz Kursu. Kolonisti tomēr nenāca: viņiem bija bail no jūras

ceļa, bet brīvas zemes bija vēl gana izkautajā Prūsijā.

Drīz pēc tam, savācis lielus spēkus, ordenis iebruka Kursā.

Visas ieņemtās pilis, kuru aizstāvji bija pretojušies, nodedzināja

līdz pamatam (Dzinteres pilī apkāva pat puisēnus); gūstek-

ņus pārdeva verdzībā. Palikušie kurši padevās (1267. g.).

Viņi apņēmās dot no katra darba zirga divi pūri rudzu, iet

klaušās pie piļu celšanas, strādāt ordenim 2 dienas vasarā un 2
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ziema. Par to kuršiem vel palika viņu iekopta zeme, ko viņi

varēja atstāt arī saviem mantiniekiem.

Kopsavilkums.

Pēc letgaļu (un arī igauņu) nomākšanas bīskaps un zobenbrāļi

vērsās pret kuršiem, kuru flote jau divas reizes bija uzbrukusi Rīgai.

Kuršu ķēniņš Lamekins 1230. g. padevās pāvestam, apsolīdamies kristī-

ties, uzturēt priesterus un palīdzēt karot pret pagāniem. Kuršiem par

to pāvesta sūtnis apsolīja mūžīgu brīvību. Tomēr vācieši šo līgumu

drū lauza, un bīskaps sāka dot vāciešiem zemi Kursā kā iekarotā zemē.

Pēc Saules kaujas kurši sacēlās, bet vācieši viņus uzvarēja un Kursu sa-

dali ja ordeņa un bīskapa starpā. 1260. g. pie Durbes leiši un kurši

sakāva ordeņa karaspēku. Pēc 7 gadiem vācieši no jauna ieņēma Kursu,

uzlikdami kuršiem kunga tiesu un klaušas.
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Zemgales brīvības karš

Viestarts. Visilgāk un visniknāk cīnījās Zemgale. Sākumā

vāci lūkoja arī zemgaļus iegrūst iznīcināšanās karā ar kaimi-

ņiem, šai gadijumā ar leišiem. Tomēr vācu nodoms neizdevās.

Zemgaļi bija tālredzīgāki, un viņiem tad bija gudrs un spējīgs

vadonis, lielkungs jeb ķēniņš Viestarts (tagad iesaukts par

Viesturi). Līdz tam naidam, kā letgaļi ar igauņiem, zem-

gaļi ar leišiem nenonāca. Vēlāk abas kaimiņtautas nereti kopā

cīnijās pret bruņniekiem.

Kamēr vāci vēl nebija nostiprinājušies letgaļu un igauņu

zemēs, viņi vairi jās sākt ar Zemgali atklātu karu, bet kūdija

un musināja Zemgalē, vilinādami savā pusē zemgaļu augstma-

ņus dažādiem solijumiem, kurus bija jau iepriekš apņēmušies

neturēt.

Beidzot Mežotnes novadā (1219. g.) atradās nodevēji, kas

ielaida Mežotnes pilī vācu garnizonu.

To dabūjis zināt, Viestarts tūliņ sapulcināja karavīrus un

devās karā pret Mežotnes atkritējiem un viņu draugiem vā-

ciešiem.

Mēģinājums atgūt pili ar joni neizdevās, un krita daudz

zemgaļu. Viestarts atkāpās no pils gar Lielupi uz leju, un tur

uzbruka vācu kuģiem, kas veda pa Lielupi Mežotnes aizstāv-

jiem pārtiku un palīgspēkus. Notika kauja, kurā uzvarēja

zemgaļi. Pēc šo palīgspēku bojā iešanas vāci bez cīņas pameta

Mežotni, kurā Viestarts ielika savus karavīrus.

Otrā gadā vāci bija atkal klāt un pēc sīvas kaujas ieņēma

pili. Tagad viņiem bija atbalsta vieta pašā Zemgalē, netālu

no Zemgales vidienas, pie laba ūdens ceļa, jo Mežotne atradās

uz Lielupes krasta un Lielupe līdz šai vietai bija kuģojama.

Nu bija jāsākas izšķirošai cīņai.



70

Abas puses ilgi gatavojas. Pavesta sūtnis lūkoja pierunāt
Viestartu pieņemt kristīgo ticību, bet Zemgales lielkungs at-

teicās to darīt.

Viestarts

(L. Liberta glezna Valsts Prezidenta pilī.)
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Viestarts meklēja Kursā sev sabiedrotos, un abas brāļu cil-

tis kopā sarīkoja kara gājienu pret Rīgu. Vāci atbildēja ar ie-

brukumu Zemgalē, bet Viestarts izposti ja Aizkraukles lībiešu

zemi.

Atpakaļceļā naktī zemgaļus pārsteiguši bruņnieki. Viestarts gulējis

pie ugunskura, nolicis pie malas ieročus. Uzbrukums bijis tik spējš, ka

Zemgales lielkungs nepaguvis paķert zobenu. Viņam mācies virsū Aiz-

kraukles komturs Markvarts, varens bruņnieks. Viestarts paķēris no

ugunskura degošu pagali, izsitis ar to komturam visus zobus, uzlēcis

zirgā un izglābies.

Drīz pēc tam lielais Zemgales valdnieks un tautas vienības

sargs miris (ap 1230. g.). Kas pēc viņa valdija Zemgalē, nav

zināms.

Kauja pie Saules. 1236. g. vasaras beigās Rīgā saradās no

Vācijas daudz krusta karotāju un prasija vest viņus karā pret

Lietuvu.

Lielākus kara gājienus ordenis toreiz mēdza sarīkot vis-

labāk ziemā, kad aizsala purvi un upes. Vasaras tveicē bruņ-

nieki svīda savās smagajās bruņās, bet mežu muklājos stiga

iekšā bruņnieku lielie kaujas zirgi.

Krusta karotāji neatlaidās, un mestrs piekāpās, sarīkodams

kara gaitu uz Lietuvu. Kristiešu karaspēks iebruka dziļi Lie-

tuvā, kur slepkavoja un laupija, un tad griezās uz mājām.

Atpakaļceļā kristiešiem aizstājās pie Saules priekšā leišu un

zemgaļu karaspēks. Cīņa notikusi staignā vietā, upes krastā, un

bruņniekiem iestiguši viņu zirgi. Krusta karotāju armiju pil-

nīgi iznīcināja.

Par Saules kauju chronists stāsta:

«Tai purvā viņiem bija vāja pretošanās, un viņus apsita kā sievas;

man žēl daža laba varoņa, ko tur nosita bez cīņas, un daudz bija bai-

līgo, kas bēga projām. Zemgaļi tur nežēlīgi cirta zemē visus, bagātus un

nabagus. Tikai mestrs un brāļu pulks aizstāvējās kā varoņi, iekam ne-

bija nokauti viņu zirgi. Tad viņi gāja nāves cīņā kājām un nogāza

dažu labu vīru, pirms viņiem bija jāzaudē kauja. Palikušos četrdesmit

un astoņus (ordeņa brāļus) vajāja vēl šurp un turp, līdz leiši tos nosita

vālēm.»

Pēc Saules kaujas zobenbrāļu ordenis bija gandrīz paga-

lam: bez ātras palīdzības no citurienes viņa paliekām vairs ne-

bija iespējams noturēties ne Latvijā, ne Igaunijā



Zemgaliešu kareivis (E. Brastiņa zīm.)

Vienā rokā šķēps, otrā trauksmes taure. Pie bronzas apkalumiem ro-

tātās jostas makstī — īsais senču zobens. Aiz jostas —
kara cirvis.

Kājās īsi zābaki ar piešiem. Galvā ādas cepure ar piespraustu ziedu,
piecos mētelis. Aiz svārku malas aizbāzti cimdi. Ap roku, kas tur

tauri, — karavīra aproce.
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Tad zobenbrāļiem palīgā atsteidzās vācu ordeņa bruņnieki

no Prūsijas un uzņēma viņus savā ordenī. Bijušie zobenbrāļi

sāka nēsāt vācu oraeņa bruņnieka tērpus: baltu mēteli ar, mel-

nu krustu. Viņus sāka saukt par Livonijas ordeņi.

Nameisis

(L. Liberta glezna Valsts Prezidenta pilī.)
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Nameisis. Pēc Saules kaujas Zemgalei bija vairākus gadus

miers. Tad nāca jauns vācu uzbrukums, ar ļoti lieliem spē-

kiem; zemgaļus piespieda maksāt nodevas un sadalija viņu ze-

mi bīskapa un ordeņa starpā. Bet 1259. g. zemgaļi sacēlās, pa-

dzina savus vācu soģus un atsita lielas krustnešu armijas uz-

brukumu Tērvetei.

Ordeņa soģi (fogti) bija tiesneši, kas tiesāja vietējos iedzīvotājus

pēc viņu vecāko padoma un vietējām parašām, nolikdami savas Bēdes

trīs reizes gadā. Soģi arī ievāca noliktās nodevas naudā un graudā or-

denim, un ļaudis tos ienīda vairāk par citiem ordeņa brāļiem.

1265. g. vāci ienāca ar lielu karaspēku Zemgalē un uzcēla

Mint a v a s pili (tagadējā Jelgava). Dažus gadus pēc tam

bruņnieki ieņēma Tērveti, Rakti un Mežotni. Zemgale

padēvās.

1272. g. padošanās līgums uzlika zemgaļiem kara un ceļu

klaušas; viņiem bija jāiet darbā 2 dienas vasarā un 2 ziemā,

sūtot 1 zirdzinieku ik no arkla; citām darba spējīgām personām

bija jānāk darbā kā kājniekiem, jāpļauj siens un jācērt malka.

Bez šīm klaušām bija jādod vēl nodevas — pa 2 pūri rudzu no

zirga vai to vietā 2 caunu vai 8 vāveru ādas. Zemgaļiem palika

viņu sētas un tīrumi, kurus viņi varēja atstāt par mantojumu
vai izrentēt.

1279. g. leiši smagi sakāva bruņniekus pie Aizkraukles, un

zemgaļi atkal ķērās pie ieročiem. Zemgaļu vadonis Namei-

sis (Namejs) ieņēma Tērvetes pilsētu un uzbruka pilij. Pils

aizstāvji bruņnieki lūkoja izlauzties cauri, bet Nameisis stā-

vēja savējo priekšgalā un mudināja viņus: «Varoņi, cērtiet

droši!». Zemgaļi paklausi ja savam vadonim, ieņēma pili un to

atkal nostiprināja. Nameiša vadītie zemgaļi sakāva vācus arī

pie Babītes ezera.

Pēc Tērvetes atbrīvošanas zemgaļiem tomēr nebija miera.

Pret Zemgali devās (1281. g.) liela kristiešu armija — vāci, let-

gaļi, igauņi, lībieši, Rēveles dāņi un kurši. lebrucēji nodedzi-

nāja zemgaļu druvas; pašu Tērveti aplenca 14.000 vīru liels ka-

raspēks. Tas sakrāva ap pili milzīgus sārtus un ar liesmām pie-

spieda zemgaļus padoties. Lielkungs (ķēniņš) Nameisis, negri-
bēdams palikt par vācu apakšnieku, aizgāja uz Lietuvu un no

turienes veda palīgā senprūšiem leišu karapulkus, bet Zemgalē

vairs nepārnāca.
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Pēc Tērvetes padošanās vāci ielūdza viesos, it kā miera sa-

runām, zemgaļu augstmaņus un viņus nonāvēja, lai tauta pa-

liktu bez vadoņiem.

Līdzīgā kārtā vāci rīkojās Prūsijā: arī tur saaicināja uz dzīrēm vai

apspriedēm senprūšu kungus un bajārus un viņus dzīvus sadedzināja sa-

nāksmes namā.

Zemgales pēdējas cīņas. Neticēdami zemgaļu padevībai,

vāci uzcēla (1286. g.) turpat blakus Tērvetei Kalnamuižas

pili, kurā atstāja stipru garnizonu. Tas gāja postīt zemgaļu

sētas un druvas.

Velti izmēģinājušies ieņemt Kalnamuižas pili, zemgaļi paši

nodedzināja savu ķēniņu pilsētu un pili un atkāpās uz Rakti

(pie Zagares, tagad Lietuvā).

Vāci sāka arvien neatlaidīgāk lietot pret zemgaļiem kādu

cīņas paņēmienu, ko bija jau agrāk izmēģinājuši: viņi centās

salauzt zemgaļu pretestību ar badu, un gadu no gada postija

Zemgales laukus. Nonāvēja arājus tīrumā un nodedzināja brie-

dušas druvas. Pa visu zemi siroja krusta karotāji. Zemgaļiem

bija vienmēr jābūt savos cietokšņos, un tur viņi sāka ciest badu.

Garozas kauja. (1287.). Zinādami, ka viss ļaunums

viņu zemei nāk no Rīgas, zemgaļi gāja nakts uzbrukumā pret

šo pilsētu, bet, nepaspējuši ieņemt Rīgas vārtus, izpostija Ik-

šķiles lībiešu novadu. Turp devās vācu karaspēks un, ilgi dzi-

nies pakaļ, nolikās mierā atpūsties. To redzējuši, zemgaļu iz-

lūki ziņojuši savējiem, kas bijuši tuvu, un zemgaļu kungi ru-

nājuši kara padomē:

«Ja tagad pārvaram vācu brāļus, tad viņu pilij pie Tērve-

tes tūliņ jāiet bojā. Viņi atstās šo pili, un mūsu zemei būs miers.

Bet, ja šī pils paliek stāvam, mums jāiziet no savas zemes. Tad

labāk mirstam, nekā aizejam postā, un tāpēc kaujā netaupīsim

savas dzīvības».

Zemgaļi turējuši savu kaujas zvērestu. Šai meža cīņā pie

Garozas viņi tik strauji uzbrukuši vācu nometnei, ka bruņ-

nieki nepaspējuši uzlēkt zirgiem mugurā un cīnijušies kājām.

Kaujā kritis zemgaļu pēdējais ķēniņš, kura vārdu mēs nezi-

nām, un daudz zemgaļu; ordeņa pusē — mestrs Vilekins un visi

bruņnieki, kas bijuši viņam līdzi. Viss kaujas lauks mircis asi-

nīs. Zemgaļi vajājuši sakautos vācus līdz pašai Rīgai un tad

jājuši atpakaļ uz Zemgali, bet velti lūkojuši ieņemt Kalna-

muižas pili.
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Zemgaļu aiziešana. Pēc šīs zemgaļu uzvaras or-

denis steidzīgi izsauca no Prūsijas palīgspēkus. Vāci izrīkoja

pret zemgaļiem divas armijas, lai apņemtu ar tām Zemgali no

divām pusēm. Viena armija nodedzinājusi Dobeles pilsētu;
abas satikušās pie Tērvetes, gājušas tālāk un nodedzināju-

šas Rakti. Izpostijuši visu, kas bijis vēl postāms, vācu kara-

pulki griezušies mājup.

Atkal sākās kara gaitas. Zemgaļi siroja pa Vidzemi, vāci

un kurši pa Zemgali. Kalnamuižas pils vācieši nemitīgi posti ja

Zemgali, nopļaudami vēl zaļu labību, laupīdami lopus un ne-

ļaudami sienu pļaut. Zemgale no bagātākās senlatviešu valsts

kļuva par tukšu bada zemi.

Nespēdami vairs dzīvot savā zemē un nevarēdami vāciešus

uzvarēt, zemgaļi sāka veseliem novadiem aiziet no Zemgales.

Viņi devās uz Lietuvu, lai kopā ar leišiem cīnītos tālāk pret

ordeni.

Kā pirmais palika tukšs Tērvetes apgabals, tad Dobeles ze-

me. Zemgaļi pirms aiziešanas nodedzināja savas pilsētas un pi-

lis. Tā sadega zemgaļiem arī Rakte. Viņiem paliķa tikai viena

pilsēta, Sidrabene, bet arī te viņiem nebija miera no krustne-

šiem.

No Sidrabenes zemgaļi aizgāja 1290. gadā. Pēc pāvesta

« ziņām, uz Lietuvu izceļojuši pavisam ap 100.000 zemgaļu.

Dzimtenē palika galvenā kārtā Mežotnes (Upmales) apgabala

zemgaļi. Dobeles, Tērvetes un Raktes novadi aizauga ar mežu,

un šo Zemgales daļu ordenis vēlāk kolonizēja ar citu Latvijas

zemju ļaudīm.

Vēl dažus gadus pēc Sidrabenes krišanas zemgaļu sūtņi mek-

lēja taisnību Romā pie pāvesta, bet veltīgi. 14. g. s. vidū zemgaļu trim-

dinieki kopā ar leišiem uz īsu laiku atkaroja Tērveti un ieņēma Jel-

gavu. Tomēr viņiem nebija lemts noturēties savu senču xemē.

Zemgaļu neatlaidība viņu cīņās par brīvību un tēvzemi ir

apbrīnojama. Pret viņiem gāja karā krustnešu armijas, — zem-

gaļi nebeidza cīnīties, gan kara laukā, gan aiz piļu vaļņiem,

gan mežu aizcirtumos. Kopā ar vāciem nāca Zemgalei virsū

lībieši, igauņi un dāņi; nāca vāciešu nomāktās brāļu ciltis —

letgaļi un kurši, bet zemgaļi cīnījās, liesmās stāvēdami. Viņus

neuzvarēja, bet piespieda aiziet tikai ar badu, ar sētu un druvu

nemitīgu nopostīšanu.
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Te mums jāvaicā: kur zemgaļi ņēma izturību un spēku šīm

cīņām? Vienprātībā, tēvzemes un brīvības mīlestībā un uzti-

cīgā sekošanā vadoņiem.

Tērvetes pilskalns

Kalna plakana virsotne pa labi — Tērvetes pilsētas vieta. Pakalna pa

kreisi — Tērvetes pils vieta.

Kopsavilkums.

Visilgāk ar vāciešiem cīnijās Zemgale, kuras ķēniņš cīņas sākumā

bija Viestarts, bet beigās Nameisis. 1236. gadā leiši un zemgaļi kaujā

pie Saules iznīcināja zobenbrāļu ordeni, kura atliekas iestājās vācu or-

denī (tas karoja ar senprūšiem un leišiem).

Kādus gadus pēc Saules kaujas vāci ar lielu karaspēku piespieda

zemgaļus padoties. Tad zemgaļi sacēlās un padzina vāciešus. Vāci pēc

gadiem uzcēla Jelgavu un atkal ieņēma zemgaļu pilsētas un pilis. Zem-

gaļiem uzlika nodevas un kara un ceļu klaušas.

Zemgaļi no jauna ķērās pie ieročiem 1279. g., šoreiz ķēniņa Na-

meiša vadībā. Viņi atkal padzina vācus, bet drīz bija klāt milzīgs krusta

karotāju karaspēks, kurā bez vāciešiem bija arī letgaļi, kurši, igauņi un

dāņi. Zemgaļi padevās.

Blakus stiprākajam zemgaļu cietoksnim Tērvetei vācieši uzcēla

Kalnamuižas pili, ko zemgaļi velti lūkoja ieņemt. Viņi sakāva vāciešus

lielā kaujā pie Garozas (1287. g.), bet nespēja tos padzīt no Kalnamuižas.

Vācieši un kurši nemitīgi postija zemgaļu sētas un druvas. Zemgaļi,

nevarēdami savā zemē ilgāk turēties, nodedzināja savas pilsētas un pilis

un aizgāja uz Lietuvu. 1290. gadā Zemgales brīvības karš beidzās.
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Uzvarētā Senlatvija

Senlatviešus nepadari ja par bīskapa un ordeņa apakšnie-

kiem daudzinātā bruņnieku drošsirdība vai viņu ieroču pārā-

kums. Arī mūsu senčiem bija labi ieroči, un šos pašus bruņ-

niekus mūsu senči vairākas reizes (pie Saules, Durbes) tik

smagi sakāva, ka visa vācu vara Baltijā kādu laiku karājās

mata galā. Vēl īsi priekš zemgaļu aiziešanas, kad prāva viņu

•zemes daļa jau bija vācu rokās un zemgaļu cilts bija pagurusi

100 gadu karā (1187. —1287. g.), viņas varoņi deva ordenim pie

Garozas tādu sitienu, ka tam vajadzēja steigšus izsaukt no

Prūsijas palīga spēkus.

Jebkura no trim senlatviešu ciltīm — zemgaļi, letgaļi,

kurši — būtu jaudājuši katra par sevi padzīt iebrucējus vā-

ciešus. Zemgaļi 12. g. s. bija vienā pašā kaujā noguldijuši

9000 krievu. Kurši savā laikā bija spējuši sakaut veselas dāņu

flotes un padzīt zviedru ķēniņu armijas. Durbes kaujā 4000

leišu, sabiedrojušies ar apmēram tikpat daudz kuršu, sakāva

daudz lielākos krusta karotāju spēkus, nokaudami no tiem or-

deņa bruņinieku vien 150 vīru.

Arī letgaļi viegli varēja kļūt bīstami vāciešiem ar savu lielo

skaitu. Ne velti vācu chronists par letgaļiem saka:

Šiem arī ira spēka daudz,

Ja viņus visus kopā sauc.

Un tomēr lielais senču cilšu spēks un visa viņu karavīru

drosme nekā nelīdzēja, jo pašās ciltīs nebija vienprātības; trūka

turēšanās kopā, un vai nu nebija labu vadoņu, vai nebija uzti-

cīgas sekošanas šiem vadoņiem. Rūsiņš un Tālivalža dēli, iede-

gušies ienaidā pret igauņiem, nenojauda briesmas no vāciem;

kuršu ķēniņš Lamekins mēģināja panākt ar vāciešiem vienoša-

nos, bet vāci lauza tikko slēgto līgumu. Zemgalei bija tālre-

dzīgs un gudrs vadonis Viestarts, bet Mežotnē tomēr atradās
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vācu draugi un Zemgales nodevēji. Nameisim gan sekoja gan-

drīz visi zemgaļi, bet ko viņi vairs varēja izdarīt, kad pret

Zemgali gāja karā nevien ordeņa bruņnieki un no Vācijas at-

braukušie krustneši, bet arī vācu spiestās brāļu ciltis — kurši

un letgaļi. Tā vāci iekaroja Senlatviju, vienai senču ciltij ejot
karā pret otru.

Senlatviju sadalija vācu ordenis un biskapi savā starpā.

Senlatviešu valsts bija pagalam. Karos bija izkautas daudzas

senču kungu saimes; citas izceļoja. Citi senču kungi bija turē-

jušies kopā ar vāciešiem. Ar laiku viņi vai nu pārvācojās, vai

palika par vienkāršiem zemniekiem.

Pārējie senlatvieši uzreiz nepalika par vācu muižnieku

dzimtsļaudīm. Vēl nebija ne dzimtsļaužu, ne muižnieku.

Par vergiem tūliņ padarija tikai kara gūstekņus. Visi citi

senlatvieši joprojām palika brīvi ļaudis. Viņiem palika to sētas,

tīrumi un pļavas, kaut gan zeme bija kļuvusi valsts (t. i. bis-

kapu vai ordeņa) piederums. Nodevas un klaušas sākumā ne-

bija lielas.
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Māras zeme

Nosaukums. Krusta karotāji sauca Palestmu par Kristus

zemi, Prūsiju par svētā Pētera zemi un Senlatviju un Igauniju

par jaunavas Marijas zemi jeb Livoniju. Mūsu tautas dziesmas

to sauc par Māras zemi.

Māras zemes sadalijums. Māras zeme nebija viena valsts.

Viņā bija pavisam piecas valstis: 1) Rīgas virsbiskapa valsts;

2) Tērbatas biskapa valsts; 3) Sāmsalas biskapa valsts; 4) Kur-

zemes biskapa valsts un 5) vācu ordeņa zeme, ko sauca arī par

Livonijas ordeņa valsti. Ziemeļigaunija līdz 14. g. s. vidum

piederēja Dānijai un tad kļuva ordeņa valsts sastāvdaļa.

Virsbiskapa valsts sastāvēja no diviem apgabaliem; vienu

sauca par «Lībiešu jeb lībju galu», otru par «Latviešu galu».

Pirmais atradās Vidzemes jūrmalā, otrs Vidzemes austrumdaļā

un Latgalē. Abus virsbiskapa valsts apgabalus šķīra ordeņa

zemes. Ordenim piederēja lielākā daļa Igaunijas, visa Zemgale

(atskaitot Rakti un dažus citus novadus, kas palika Lietuvai),

Sēlija un divas trešdaļas Kurzemes. Palikušā Kurzemes treš-

daļā bija Kurzemes biskapa valsts. Ordenim piederēja vairāk

zemes kā visiem Māras zemes biskapiem kopā.

Livonijas ordenis. Ordenis bija bruņnieku biedrība, kuras

locekļi iestādamies apsolijās neprecēties, paklausīt saviem

priekšniekiem, dzīvot bez personīga īpašuma un karot ar ne-

kristītiem. Ordeņa brāļi dālijās 2 šķirās: bruņniekos un pries-

teros. Bruņnieki valkāja baltu mēteli ar melnu krustu. Bez

tam vēl bija ordeņa kalpotāji. Tos sauca par pusbrāļiem. Viņi

nēsāja pelēkus mēteļus un strādāja grūtākos darbus. Ordenim

bija arī algoti kara kalpi jeb zaldāti.

Vācu ordeņa priekšnieks bija virsmestrs jeb lie I-

mestrs. Viņš dzīvoja Marienburgas pilī Prūsijā. Virsmestru

vēlēja uz visu mūžu. Viņam bija padots ordeņa priekšnieks



82

MĀRAS ZEME

15. g. s.

Māras zemē. To sauca par Livonijas zemes mestru. Viņš

dzīvoja Rīgas pilī. Viņa palīgs un karaspēka pavēlnieks bija

zemes maršals. Tas dzīvoja Siguldā. Māras zemē ordenim

piederēja kādas 60 pilis. Lielāko piļu pavēlniekus sauca par

komturiem, mazāko — par soģiem (fogtiem).
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Ordeņa pilis. Ordeņa pilis bija mūra cietokšņi, aug-

stām sienām un stipriem torņiem; ja pieeju pie pils neaizkru-

stoja ezers vai upe, tad apkārt pilij izraka dziļu un platu

grāvi. Pāri grāvim veda paceļamais tilts. Mūros un torņos

bija šaujamās lūkas (ambrazuras), pa kurām pils aizstāvji ar

saviem arbaletiem šāva bultas uz aplencējiem.
Arbalets — viduslaiku strēlnieku ierocis, līdzīgs stopam. Arbaleta

loks bija tērauda, un to uzvilka ar speciālu ierīci. Ar arbaletu varēja

labi tēmēt, un krietna strēlnieka bulta ķēra mērķi 400 soļu tālumā. Šāva

īsām, smagām bul ām.

Ordeņa maršaļa zīmogs

ar auļojošu bruņnieka attēlu.

Bruņnieks 14. g. s. bruņu ce-

purē, ar vairogu uz rokas un

padusē ieņemtu šķēpu.

Ordeņa brālis

Zem baltā tērpa ar melno krustu —

bruņu tērps, no kura saskatāmas ti-

kai kāju bruņas. Pie bruņu zāba-

kiem pieši. Pie sāniem garais bruņ-

nieku zobens.

lenaidnieku apšaudi ja arī lieliem akmeņiem, kurus meta

milzīgas mašīnu lingas. 14. g. s. parādijās pirmie lielgabali.
Sākumā šāva akmens lodēm.

Komt vr s bija ordeņa pils komandants. Viņa pili sauca

par komtureju. Komtura amats bija jo svarīgāks, jo vairāk bija

zem viņa ordeņa brāļu. Piem., Kuldīgas pilī parasti bija 12
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brāļu-bruņnieku. Tā bija liela komtureja, viena no svarīgākām

Māras zemē. Brāļu sanāksmi sauca par konventu. Kom-

turs bija pils konventa priekšnieks, bet viņam vajadzēja uz-

klausīt konventa locekļu domas.

Komtura pienākums bija gādāt par brāļu apģērbu un ap-

bruņojumu. Viņš pārzināja slimnieku kopējus un darbnīcas,

mantu noliktavas un zirgu audzētavas un glabāja naudas kastes

atslēgas. Komturs ēda ar brāļiem pie viena galda un reizē gāja

baznīcā. Kara laikā viņš sapulcināja savus bruņniekus un sava

novada zemes sargus un viņu priekšgalā jāja karā. Pēc nera-

žas vai ienaidnieku uzbrukumiem zemnieki varēja no komtura

aizņemties labību un lopus. Tos nācās vēlāk atdot ar augļiem.

Kuldīgas komtura ziņā atradās 200 kara zirgu. Tik daudz vēl bija

tikai Vilandes un Alūksnes komturiem, zemes maršalam un zemes mes-

tram. Kara zirgi bija lieli, smagi un ļoti dārgi: viņiem vajadzēja nest

smagi bruņotus jātniekus. 13.—15. g. s. karos viens bruņnieks uz zirga

bija tikpat daudz vērts, cik 10 kājnieku.

Pie pils atradās tīrumi un pļavas, kurus apstrādāja dreļļi

(tā sauca vergus-kara gūstekņus) un novada zemnieki (klauš-

nieki).

Brāļi un viņu dzīve. Visiem brāļiem bija jāguļ

vienā istabā uz vienkārša maisa, jānēsā vienāds tērps, ar izšūtu

ordeņa zīmi — melnu krustu. Kustamā un nekustamā manta

varēja būt vienīgi ordenim, nevis atsevišķiem brāļiem. Par šī

noteikuma neievērošanu izslēdza no ordeņa. Brāļi-bruņnieki

bija reizē mūki un karavīri, ordeņa armijas virsnieki. Katram

no viņiem gāja līdzi karā vairāki bruņu kalpi, neskaitot zemes

sargus, vietējo cilšu dotos kara klaušniekus.

Mūks — cilvēks, kas apsolijies neprecēties, atteicies no visas man-

tas, apņēmies dzīvot nabadzībā un Dieva lūgšanās. Mūku mītnes, kurās

viņi dzīvo kopā, sauc par klosteriem.

Zemnieku nodevas un klaušas. Ordenim ne-

vajadzēja aizdot lielus zemes gabalus, lai tiktu pie smagi bru-

ņota karaspēka. Šis spēks jau bija pašam ordenim. Viņš tā-

pēc paturēja savas zemes paša rokās, pārvaldīja tās caur kom-

turiem un soģiem jeb fogtiem un parasti aizdeva tikai mazus

lēņus, I—21—2 arklus. Ordeņa leimaņi latviešu zemēs nereti bija

latvieši, kuriem vajadzēja uz pirmo aicinājumu iet viegli bru-

ņotiem karā. No viņiem sastādijās ordeņa vieglā kavalerija, viņa
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priekšpulki; karos ar leišiem un krieviem viņus raidi ja pa

priekšu par izlūkiem.

Droši kungi naidu celti,

Bet nav droši karā jāt:

Sasēduši kumeļos,

Gaida manu jaunbrālēnu.

(T. dz.)

Ordeņa zemniekiem bija jāmaksā pagasts, t. i. nodokļi,

kurus ievāca trīsreiz gadā: Miķeļos, Ziemsvētkos un Lieldienās

(rudens, ziemas un pavasara pagasts). Zemniekus, kas bija ko

noziegušies, tad tiesāja turpat visa pagasta priekšā. Pagasta

tiesā piedalijās arī ordeņa soģis jeb tiesas kungs; tiesneši jeb

piesēdētāji bija novada (pagasta) vecākie zemnieku uzticības

vīri.

1492. g. Zemgalē katra zemnieka sēta deva ziemas pagastā 2 markas

(naudā vai medū), bet pavasara jeb lopu pagastā 1 aitu.

Kunga tiesas lielums zemgaļiem tad bija: pa 1 pūram rudzu,

miežu un auzu no katra vīrieša, kas sasniedzis 20 g. vecumu un ieskai-

tīts nodokļu maksātājos. Labību nobēra ziemas pagastā. Katram vī-

ram vajadzēja ievest 1 asi malkas un katrai sētai dot 2 vistas.

Virsbīskapa vasals 16. g. s.

bruņu tērpā

Rokās tam lielais bruņnieku

zobens. Pie kājām bruņu

cepure, pušķota spalvām,

un vairogs, uz kura uzzī-

mēts bruņnieka dzimts ģer-

bonis.
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Muiža saviem zemniekiem deva pagastiņa dzīres — mucu alus —

sējas un pļaujas laikā, apkūlībās un ievācot ziemas pagastu.

Bīskapu vasali. Virsbīskapa valsts nevarēja pastāvēt bez

paša karaspēka. Tāpēc Rīgas virsbīskapi aizdeva bruņniekiem-
krustnešiem un arī latviešiem zemi (lēni) pret kara die-

nestu, kā to jau bija iesācis darīt bīskaps Alberts. Tāpat rīko-

jās Kurzemes bīskapi. Lēņa ņēmējs atzina bīskapu par savu

lēņa kungu, zvērēja viņam uzticību un apsoli jās uz pirmo aici-

nājumu iet karā ar zināmu (no lēņa lieluma atkarīgu) skaitu

karavīru un laikus sagādāt viņiem zirgus un ieročus. Krust-

nesis, dabūjis lēni, vairs nebrauca projām, bet palika tepat kā

bīskapa lēņu vīrs jeb vasals.

Lēnis cēlies no vācu valodas un nozīmē aizdevumu, šai gadijumā

zemes aizdevumu.

Lēņos dotā zeme nebija atdota pavisam, bet tikai aizdota,

izlēņota uz zināmu laiku, parasti līdz vasaļa nāvei. Aizdota

lietošanā ar tiesībām ņemt no lēņa zemes zemniekiem nodevas

un klaušas, kas pienācās valstij. Šīs nodevas bija vasaļa alga

par kara dienesta izpildīšanu. Lēņu vīrs arī tiesāja sava no-

vada ļaudis.

Lēņu došana notika sevišķi svinīgi. Lēņa ņēmējs, nolicis

zobenu, nometās ceļos virsbīskapa priekšā un, izstiepis rokas,

liecinieku klātbūtnē lūdza to uzņemt par vasaļu. Tad bīskaps

noskūpstīja savu jauno vasaļu, deva skūpstīt savu gredzenu

un aicināja piecelties. Pēc uzticības zvēresta saņemšanas bīs-

kaps izsniedza vasalam lēņu grāmatu, dokumentus, kur bija

apliecināta lēņa došana, noteikts viss, kas pie lēņa piederēja, un

minēts vasaļa vārds.

Lielos vasaļus, kam pašiem bija savas nocietinātas pilis,

sauca par pils kungiem. Viņiem katram bija savs pul-

ciņš rūdītu karakalpu, smagi bruņoti jātnieki un kājnieki-

strēlnieki. Šie karavīri klausi ja tikai savam kungam. Viņu

priekšgalā pilskungs jāja karā pret krieviem vai leišiem vai

pret ordeni, ja tas karoja ar virsbīskapu.

Darbnīcas. Lielo vasaļu pilīs bija darbnīcas, kur ga-

tavoja visu pašas pils iemītnieku vajadzībām. Tur bija ādu ģē-

rētavas, apavu un ādas vamžu darbnīcas, linu audeklu austu-

ves; tur strādāja sudrabkaļi, ieroču meistari un bruņu taisītāji.

Vīnu un sāli veda lielās vezumu karavānās no Rīgas.
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Zemnieku desmitā tiesa. Visā Eiropā zemnieki

viduslaikos maksāja desmito daļu no ienākumiem par labu

baznīcai. Tas bija ienākumu nodoklis graudā, un to sauca par

desmito tiesu.

13. gadsimtenī uz Baltijas iedzīvotāju lūgumu ieveda des-

mitās tiesas vietā mazāku nodokli, ko nosauca par kunga

tiesu. Tā bija: 2 pūri labības no 1 darba zirga.

Atslābstot bīskapu varai, kunga tiesa sāka augt lielāka.

Tā nebija vairs vecā desmitā tiesa, bet jau ceturtā tiesa; katru

ceturto rudzu statu vai auzu gubu kungs paņēma jau tieši no

zemnieka lauka. Bez kunga tiesas bija jāmaksā vēl pagasts,

par ko pilskungs rīkoja pagastiņa dzīres. Bija jāiet arī klaušās.

Vasaļu pienākumi kara laikā. Vasaļiem bija

jāierodas uz kara zirgiem, ietērptiem bruņās, kopā ar saviem

kara kalpiem, līdz ko lēņu kungs aicināja. Vasaļa kara dienests

tomēr nesniedzās pāri valsts — šai gadijumā Rīgas virsbīska-

pi jas — robežām. Par iešanu karā ārpus robežām lēņu kungam

bija jālīgst ar saviem vasaļiem katrā gadījumā atsevišķi; zemes

kungam tad parasti bija jāgādā vasalam un viņa ļaudīm uzturs

un jāatlīdzina varbūtējie zaudējumi.

Dzīres. Virsbīskapa dzīrēs, kuras dažreiz sarīkoja Māras baznīcā

Rīgā, vasali mēdza paši apkalpot lēņu kungu, tērpušies zīdā un samtā,

zelta ķēdēm ap kaklu. Tāpat viņi pavadīja virsbīskapu tā svinīgajos

braucienos. Nereti vasaļus sūtīja uz ārzemēm par sūtņiem.

Vasaļu tiesa. Vasaļu tiesu sauca arī par vīru tiesu. Tā tiesāja

pēc ierašas, ka par apsūdzēto vasaļu var tiesu spriest tikai viņa kārtas

biedri.

Karš un zemnieku saimniecību izpostī-

šana. Vasaļiem bieži vajadzēja iet karā. Bija gan ārēji,

gan iekšēji kari. Te bija lielākas kaujas, te piļu aplenkumi, te

nelieli iebrukumi ienaidnieka novados. Šais karos paši bruņ-

nieki cieta samērā maz. Briesmu brīdī viņi varēja paglābties

aiz savu piļu mūriem, un gūstā kritušos izpirka viņu piederīgie.

Karā visvairāk cieta zemnieki. Kā pirmās tika nopostītas

viņu druvas un nodedzinātas sētas.

Rīga. Lielākā no visām Māras zemes pilsētām bija Rīga,

bet tās iedzīvotāju skaits vēl 15. g. s. nepārsniedza 8000. Rēve-

lei un Tērbatai bija vēl mazāk iedzīvotāju, kaut gan šīs trīs pil-
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sētas pārvaldij a gandrīz visu Māras zemes tirdzniecību un ro-

sīgi tirgojās arī ar Krieviju. Rīga izveda arī Lietuvas ražoju-

mus un apgādāja Lietuvu ar Rietumeiropas precēm.

Rīgas apcietinājumi. 14.—16. g. s. visa Rīga bija

mazāka par tagadējo Vecrīgu. To apjoza metrus 10 augsts mū-

ris, ar zemiem torņiem un stipriem vārtiem. Mūriem apkārt

bija izrakts dziļš un plats grāvis, kurā ieplūda ūdens no Dau-

gavas.

Ēkas. Rīgas nami bija mazi un šauri, parasti koka celt-

nes; no mūra bija tikai baznīcas un bagātāko tirgotāju nami.

lelas bija ļoti šauras, tikai pāris metru platumā. Mūriem ap-

joztā viduslaiku pilsētā bija jātaupa katrs kvadrātmetrs zemes

Lielākai pilsētas platībai vajadzēja garāku mūri, un to bija

grūti apsargāt.

ledzīvotāju nodarbošanās. Senās Rīgas pi I-

so ņ i jeb namnieki bija tirgotāji, amatnieki un transporta

strādnieki (kuģu krāvēji, nesēji, važoņi). Fabriku šai Rīgā ne-

bija, tikai amatnieku darbnīcas. Toties Rīga bija tiem laikiem

liels tirdzniecības centrs, un preču pārvietošanai, sevišķi kuģ-

niecības sezonā, bija vajadzīgs prāvs skaits darba roku.

Rīgas tirdzniecība. Rīgas tirgotāji uzpirka Krie-

vijā un Lietuvā galvenā kārtā vaskus un kažokzvēru ādas, arī

linus, darvu un labību un to pārdeva uz ārzemēm ar 4—5 kār-

tēju peļņu. Tāpat viņi pirka no Rietumeiropas sāli, vadmalu,

dzelzi, smalkākus audumus, ieročus un kara zirgus un šīs pre-

ces atkal ar ļoti lielu peļņu pārdeva uz tuviem un tāliem ap-

gabaliem.

Rīgas tirgotāju starpā bija daudz zemgaļu, letgaļu un

kuršu; bija arī lībieši, leiši un krievi.

Amati un ģildes. Rīgas amatnieki bija apvienoti

amatos jeb cunftēs. Tā sauca amatnieku arodbiedrības, kas

pārzināja katra savu arodu, rūpējās par savu ražojumu labumu

un atļāva ierīkot darbnīcas tikai tādiem amatniekiem, kas bija

pierādījuši labu amata prasmi, izturēdami stingru pārbaudi-

jumu. Tos sauca par meistariem; viņu skaits katrā Rīgas amatā

bija stingri nosacīts un vairāk par to nedrīkstēja būt. Katram

meistaram bija vairāki amata puiši (zeļļi) un mācekļi. Viņi

dzīvoja meistara mājā un ēda viņa maizi. Zeļļi saņēma algu.
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Vecrīgas skats

(Trokšņa iela.)

Sākumā Rīgas amatos bija arī daudz senlatviešu un lībiešu

meistaru. Vēlāk, 14. g. s., kad amatnieku skaits bija tā pieau-

dzis, ka varēja drīz pietrūkt visiem darba, šais Rīgas arodbied-

rībās iesākās cīņas uz nacionāliem pamatiem, un vācieši iz-

spieda latviešus no daudziem amatiem. Vairums amatu pa-

lika par vācu arodbiedrībām.
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Ļoti vecas savienības ir ģildes. Tās bija garīgas brālības,

kuru mērķis bija rūpēties par savu locekļu garīgo labklājību.

Katrai ģildei bija baznīcā savs altāris; ģildes reizē bija arī sa-

viesīgas biedrības, savstarpējas palīdzības un bēru kases: vi-

ņas rīkoja viesīgus vakarus, palīdzēja saviem biedriem nelai-

mes gadijumos un pēc nāves viņus pavadija uz kapiem. Kara

gadi jumā Ģildes locekļi sastādija atsevišķu pilsētas karaspēka

vienību.

Vecākā latviešu ģilde nodibinājās Rīgā jau 14. g. s. beigās. Tā bija

alus nesēju brālība, ar altāri Jēkaba baznīcā.

Pilsētas tiesības. Rīgas saimnieks bija rāte jeb

dome. Tai bija pavisam 12 domnieki, kurus sauca par rātes

kungiem. Pēc likuma katru Rīgas pilsoni varēja ievēlēt

rātē, bet parasti tur iekļuva bagātākie tirgotāji. Rātes amata

vīri bija: četri birģermeistari, divi kasieri, sekretārs, soģis un

naudas kaltuves pārzinis.

Soģis katru pirmdienu sprieda tiesu pilsētas tirgus lau-

kumā, pilsoņiem piedaloties. Turpat stāvēja kauna stabs; tur

arī sodija uz nāvi notiesātos. Rāte noturēja savas sēdes ik ne-

dēļas rātes namā jeb «rātuzī». Divas reizes gadā, Jāņos un

Miķeļos, lielais rātes zvans saaicināja uz sapulci visus pilnga-

dīgos Rīgas pilsoņus. Šai pilsoņu sapulcē pasludināja jaunos

likumus un rīkojumus.

Pēc Rīgas likumiem, par tās pilsoni kļuva katrs brīvs cil-

vēks, kas bija zināmu laiku pilsētā nodzīvojis un varēja iemak-

sāt pilsētas kasē pusmarku. Tā bija iestāšanās nauda, un tās

iemaksātājs līdz ar sievu un bērniem kļuva Rīgas pilsonis. Ti-

kai pilsoņiem bija brīv nodarboties ar tirdzniecību vai pelnī-

ties ar kādu amatu. Pilsoņi bija brīvi no desmitās tiesas mak-

sāšanas baznīcai. Rīgas pilsoņus tiesāja viņu pašu soģis. Visu

šo labumu dēļ Rīgas pilsoņos iestājās daudz zemgaļu, letgaļu.

kuršu un lībiešu. Kad sāka ieviesties dzimtsbūšana, daudzi

zemnieki bēga uz Rīgu, glābdamies no vasaļu apspiešanām.

Livonijas zemes kungi un to attiecības. Ordenis Māras

zemē sākumā bija atkarīgs no Rīgas virsbīskapa: bija viņa va-

sals. Livonijas zemes mestram bija jādod Rīgas virsbīskapam

uzticības solījums, jāapņemas iet uz virsbīskapa aicinājumu
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karā un jāaizstāv arī virsbīskapa zeme pret ienaidniekiem. Tas

ordenim nepatika, un viņš centās kļūt neatkarīgs no virsbīs-

kapa.

Tā virsbīskaps ar ordeni kļuva ienaidnieki tūliņ pēc zem-

gaļu varoņu aiziešanas uz Lietuvu. Sākās pilsoņu karš, kurā

Māras zemes vāci kāvās paši savā starpā vairāk kā 100 gadus.

Virsbīskapa pusē nostājās arī Rīgas pilsēta, jo ordenis bija sā-

cis pārdot rietumzemēm nevien savu komturu un soģu sakrātos

lauksaimniecības ražojumus, bet uzpirka vairumā un tālākpār-

došanai arī Krievijas un Lietuvas preces. Ordeņa brāļi, līdz

šim mūki un karavīri, bija ķērušies pie trešā amata un kļuvuši

par veikliem tirgotājiem. Tas stipri kaitēja Rīgas interesēm,

un pilsoņu naids pret ordeni bija liels. To padari ja vēl lielāku

ordeņa cenšanās pakļaut sev arī Rīgas pilsētu.

Kad ordenis sāka gūt virsroku, rīdzinieki pat sauca palīgā

leišus, kas tajā laikā vēl bija pagāni. Abas naidīgās puses ka-

roja nevien ieročiem, bet arī sūdzības rakstiem, kurus sūtija

pāvestam.

Ordeņa karogs

Viena puse svēta jaunava ar Kristus bērnu.

Otrā — bruņnieks ar šķēpu un vairogu.

1330. g. ordenis ieņēma Rīgu. Virsbīskaps sūdzējās jopro-

jām pie pāvesta, tomēr ordenis izdabūja pāvesta pavēli, ka vi-

siem Rīgas garīdzniekiem jābūt ordeņa brāļiem. Ar to ordenis

gribēja pakļaut virsbīskapa valsti savai ietekmei.
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Ordeņa varas pieaugšana nepatika bīskapa vasaļiem, laicī-

gajiem bruņniekiem. No bīskapiem viņi varēja sev izdabūt

lielākas brīvības un tāpēc sacēlās pret šo pāvesta pavēli.

Visās zemēs, kur pastāvēja lēņu iekārtas, bija paradums,

ka tēva lēni varēja dabūt savukārt lēņos dēls. Ja dēls nebija,

lēņu zeme pārgāja atpakaļ valsts ziņā. 1397. gadā ordenis bija

spiests piekāpties pret Ziemeļigaunijas stiprās bruņniecības

prasībām un dot šai bruņniecībai sevišķu «žēlastības grāmatu»,

kas atļāva vasaļiem atstāt viņu zemi arī meitām un radiem.

Ar to vienā ordeņa valsts daļā vasaļu lēņu zemes jau bija pa-

tiesībā kļuvušas par šo lēņu vīru privātīpašumu, jo tās vairs ne-

izkļuva no viņu ģimeņu rokām. Pēc Ziemeļigaunijas bruņnie-

cības privilēģijām (sevišķām tiesībām) sāka tiekties arī citu

Māras zemes valstiņu vasali. Rīgas virsbīskapijas Lībiešu gala

vasali vēlāk (1457. g.) par naudu izdabūja no virsbīskapa sev

tādu pašu «žēlastības grāmatu». Ar to «Lībiešu gals» kļuva

par nedaudzu muižnieku piederumu. Zemes kungam virsbīs-

kapam tur patiesībā vairs palika tikai garīgā vara.

1410. g. poļi un leiši briesmīgi sakāva vācu ordeni kaujā

pie Tannenbergas, kur krita virsmestrs un 700 ordeņa

brāļu. No šī trieciena vācu ordenis vairs neatspirga. Viņa va-

sali Prūsijā sāka palikt viņam neuzticīgi un tiekties uz Polijas

pusi, jo tur muižniekiem bija lielākas privilēģijas. Lai aizka-

vētu līdzīgu tieksmju parādīšanos arī Māras zemes vasaļu

starpā, Livonijas zemes kungi nolēma pielaist bruņniecību arī

pilsētas zemes pārvaldīšanā. 1422. gadā Valkā pirmo reizi sa-

nāca visi Māras zemes kungi, t. i. bīskapi un ordenis kopīgi

apspriest svarīgākās valsts lietas. Te nolēma šādas zemes

sapulces jeb landtāgus noturēt ikgadus.

1435. g. lantagā pirmo reizi piedalijās arī Māras zemes pil-

sētas un bruņniecība un sprieda un lēma kopā ar saviem ze-

mes kungiem — bīskapiem un ordeni.

Zemniekiem šai zemes sapulcē nebija nevienas balss.

Livonijas muiža. Vārds muiža cēlies no igauņu valodas un

vispirms apzīmēja sētu. Šo vārdu sāka attiecināt uz bruņ-

nieka sētu un zemi kopā. Pirmās muižas Māras zemē radās

Igaunijā, kur vasali jau agri bija ieguvuši lielas privilēģijas.
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No bruņniekiem-vasaliem, kas pārtika no zemnieku desmi-

tās tiesas un pavadija laiku karos, sāka izveidoties muižnieki,
kas apstrādāja savus laukus ar klaušniekiem. Pirmie muiž-

nieki sāka rasties jau 13. g. s. beigās, pēc Māras zemes galīgas
iekarošanas. Lai tiktu pie tīrumiem, Ziemeļigaunijā vasali pa-

dzina zemniekus no viņu sētām. Citur ar klaušniekiem līda lī-

dumus un ierīkoja muižu laukus; citur paņēma desmitās tiesas

vietā daļu zemnieku zemes; vēl citur pirka zemi no tās arājiem.

Tai Latvijas daļā, kur valdija ordenis, stāvoklis bija citāds.

Ordenis bija stiprs zemes kungs, viņa dotie lēņi mazi, vasali

vāji, un mestri viņiem žēlastības grāmatas nedeva. Te palika

spēkā paradums, ka tēva lēni var mantot vienīgi dēls. Ja va -

salam nebija dēla, lēni saņēma atpakaļ valsts (t. i. ordenis) un

atdeva lēņos kādam citam vai paturēja savā ziņā.

Ordeņa zemē zemniekiem klājās labāk, nekā bīskapu val-

stīs. Ordenim piederēja visa Zemgale un divas trešdaļas Kur-

zemes. Zemgaļiem un kuršiem bija vieglāks jūgs nekā letga-

ļiem un lībiešiem.

Zemnieki paliek par dzimtsļaudīm. Muižu tīrumi palika

arvienu lielāki; līdz ar to palielinājās arī zemnieku klaušas.

Pēc neražas daudzi zemnieki palika bez maizes un sēklas.

Aizņemties varēja tikai muižā, kur parasti bija lielāki krājumi

labības. Pēc kara postijumiem un lopu sērgām daudzās sētās

vairs nebija ne zirga, ne govs. Aizdot kādu mājlopu varēja tikai

muižnieks, ja pati muiža nebija cietusi. Visu aizdoto va-

jadzēja vēlāk atdot, un ar lieliem augļiem. Ja saimnieki ne-

varēja laikā atdot, ja jaunas neražas vai citas nelaimes dēļ

nevarēja nomaksāt augļus, viņu parāds dažos gados kļuva div-

un trīsreiz lielāks. Saimnieks bija palicis par mūžīgu muiž-

nieka parādnieku, kļuvis no viņa atkarīgs. Viņš bija spiests uz-

ņemties jaunas nastas, viņš vairs nedrīkstēja bez muižnieka zi-

ņas aiziet no sava novada. Ja aizgāja bez ziņas, to uzskatija

par apzinīgu izvairīšanos no parādnieka pienākumiem un par

to sodija.

Saimnieks varēja vēl tikt vaļā no šīs atkarības, ja muižnie-

kam nezinot aizgāja dzīvot uz citu valsti: no Rīgas virsbīskapa

valsts uz ordeņa zemi, no Kurzemes bīskapa valsts uz Rīgu.

Parādos iestigušo saimnieku bēgšana pār robežu notika visās
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Māras zemes valstīs; no šīs bēgšanas cieta visu valsts muižnieku

intereses. Bruņniecība, kam tagad bija līdzrunāšanas tiesības

landtāgā, panāca to, ka atsevišķas valstis sāka noslēgt savā

starpā līgumus par zemnieku bēgļu izdošanu.

Muižnieku interesēs bija ļaudis, cik vien iespējams, patu-
rēt uz savas zemes un pie tam bēgļus atdabūt atpakaļ. Jau

15. g. s. sākumā landtāgs (1424. g.) nolēma, ka muižniekam, uz

kura zemes apmeties aizbēdzis cita kunga parādnieks, vai nu

jāizdod pats bēglis, vai jāsamaksā viņa parāds. Ja jaunais

kungs bēgļa parādu samaksāja, atbēgušais zemnieks kļuva par

viņa parādnieku.

Pamazām sāka uzskatīt, ka neviens saimnieks, vai viņš ir

parādnieks, vai nav, nevar atstāt savu zemi bez muižas ziņas.

Šai pašā 15. gadsimtenī nāca lietošanā vārds: dzimts-

cilv vk s, dzimtsļaudis. Sākumā tā sauca tikai aizbēgušos

saimni akus-parādniekus, kurus to kungi pieprasi ja izdot. Pa-

mazām par dzimtsļaudīm sāka saukt visus saimniekus, kopā ar

viņu ģimenēm; turpretim vaļenieki un kalpi vēl varēja brīvi iet

no viena kunga novada otrā, jo viņi nebija muižas parādnieki.

Tā vispirms kļuva par dzimtsļaudīm saimnieki. Ja saimnieks

aizbēga, viņa kungs (dzimtskungs) paturēja uz to savas tiesības,

kamēr kāds bēgli izpirka.

1494. g. Rīgas virsbīskapa vasali noslēdza ar savu zemes

kungu vienošanos par aizbēgušo zemnieku izdošanu. No tā

gada skaita dzimtbūšanas sākumu Latvijā. Tomēr par likumu

arī ordeņa zemēs zemnieku izdošana palika tikai 1552. g., t. i.

Māras zemes bojā ejas priekšvakarā. Tā tad, dzimtbūšanas

ievešana Latvijā ilga kādus piecdesmit gadus (1494.—1552. g.).

Arī palicis par dzimtscilvēku, zemnieks joprojām varēja

brīvi rīkoties ar savu kustamo mantu un brīvi pārdot tirgū sa-

vus ražojumus, ja vien bija iepriekš nokārtojis savas nodevas.

Sīkie ordeņa leimaņi, drošie izlūki 14. g. s. karagā-

jienos pret leišiem un krieviem, paturēja savu brīvību līdz or-

deņa valsts beigām. Maza viņu daļa arī pēc tam. Pārējos

sīkos leimaņus viņu novadu muižnieki, ar parādu saistībām un

arī ar varu un viltu, pārvērta par dzimtsļaudīm.

Tiesības nēsāt zobenu, šo brīva vīra pazīmi, latviešiem aizliedza

jau 1507. g. Viņi varēja nest ieročus tikai ar sava kunga ziņu.
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Latviešu garīga dzīve 12.—16. g. s. Māras zemes vācu

kungi un viņu lielie vasali dzīvoja par sevi, iekarotās zemes

iemītnieki par sevi. Vienīgi tikai pilsētās, kur netrūka latvju

amatnieku, ar laiku radās kaut kas līdzīgs tiltam starp senlat-

viešu un ienācēju kultūru.

Senlatviešu kultūrai bija dots smags sitiens. Tā bija ap-

stādināta uz vietas savas attīstības gājienā; pašu tautas kungu

pilis, pašu tautas pilsētas, bija noslaucītas no zemes virsas, bet

senlatviešu kultūra tādēļ neaizgāja bojā. Par tās vērtību gla-

bātajām palika zemnieku sētas, kuru iemītnieki ar apbrīnojamu

neatlaidību turējās un palika pie saviem vecajiem ticējumiem,

pie savām gara mantām un savas tautas mākslas. Šai mākslai

gan nācās sašaurināties, dažām nozarēm pavisam panīkt pēc
senlatviešu kungu stalto piļu bojā iešanas. Pašu tautas kungu

kara draudzēm kaujās krītot vai trimdā aizklīstot, apklusa va-

roņu dziesmas, kas, kokļu skaņu pavadītas, reiz bija karsējušas

jauniem varoņdarbiem dvēseles un sirdis; ar laiku izbeidzās arī

ieroču dejas un zobenu rotaļas, par kurām dažas tautas

dziesmas vēl glabā bālu atmiņu. Pašu tautas sudrabkaļi un

varkaļi beidza darināt savus brīnišķīgos mākslas darbus, at-

dodami vietu vācu meistariem. Kokgriezēji bija spiesti iero-

bežot savu darbību ar zemnieku sētas celtņu un mājlietu izro-

tājumiem.

Laicīgi un garīgi tauta bija kļuvusi nabagāka, bet iekšēji

viengabalaināka. Vēl ciešāk kā līdz tam senlatvieši piekļāvās

savai zemei, savai Zemesmātei. Tā glabāja nevien kritušo brī-

vības sargātāju kaulus, bet arī lielās, nekad negaisušās cerības,

ka latvietis reiz atkal — un kaut arī pēc gadu simtiem — būs

savas tēvu zemes kungs.

Vārda pēc kristīta, šī zemnieku tauta joprojām godāja savu

Debesstēvu, kam bija veca latviešu zemnieka laipnais vaigs

un gādīgā daba. Tikai mūža licējai Laimai sāka dot katoļu

tautu lielās žēlotājas, mīļās Māras vārdu.

Vecās senču dievības palika un noturējās tautas sirdī līdz

hernhutiešu laikiem, vietām pat ilgāk. 17. g. s. Latgalē vēl

atklāti godāja zirgu un bišu dievu Ūsiņu.

Latvieši ka vienota tauta. Savas patstāvības laika letgaļi,

zemgaļi un kurši dzīvoja katra cilts par sevi, un viņu starpā
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bija izveidojusies arī kulturālā starpība. lekarošanas laikā šīs

cilšu atšķirības stipri izbālēja, veselu novadu ļaudīm pārvie-

tojoties no vienas Latvijas malas uz otru. Māras zemes laikā

šī cilšu sakušana turpinājās. Zemgalē, kuras iedzīvotāju liela

daļa bija izceļojusi, 14. g. s. pa otram lāgam satikās letgaļu

un kuršu kolonisti, sākdami no jauna iekopt aizaugušos Zem-

gales trimdinieku laukus.

Tā sakustot kopā trijām brāļu ciltīm — kuršiem, zemga-

ļiem un letgaļiem — 15. līdz 16. g. s. sāk izveidoties vienota

latviešu tauta.

Māras zemes kungu laikā pa lielai daļai noritējusi arī lī-

biešu pārlatvj ošanās. Šī somu tauta, kuras zemes nosaukums

uz laiku bija kļuvis par visas Baltijas kopnosaukumu (Livo-

nija — Lībiešu zeme), ir ātri mazinājusies skaitā. Lauksaim-

niecībai derīgos šīs tautas novadus samērā agri aizpilda lat-

viešu līdumnieki. Lībiešu pārlatvjošanai bija gausāka gaita

tikai neauglīgajos jūrmalas apvidos.

Reformācija Livonija. 14. un 15. g. s. katoļu baznīca bija

pagrimusi, jo daudziem garīdzniekiem vairāk rūpēja pašu la-

bums, nekā ticības lietas. Dažās aprindās pret to cēlās nemiers.

Radās reformatori jeb pārjaunotāji, kas prasija katoļu baznī-

cas pārveidošanu uz evaņģēlija pamatiem. 16. g. s. sākumā

šīs kustības priekšgalā nostājās vācu mūks Mārtiņš Lu-

ters. Gandrīz visa Vācija nostājās viņa pusē, tāpat Dānija

un Zviedrija. No katoļu baznīcas atkrita arī Anglija.

Lutera sludinātā mācība drīz kļuva pazīstamā arī Rīgā. Kā

pirmie sāka šo mācību te sludināt no Vācijas atbraukušie mā-

cītāji: Andrejs Knopkens un Tegetmeijers, un vi-

ņiem radās daudz piekritēju. Reformāciju atbalstija Rīgas

rāte, vairums pilsoņu un liela daļa bruņniecības; pat ordeņa

bruņnieku starpā radās Lutera mācībai piekritēji.

Kā visās kustībās, arī te spēlēja lielu lomu savtīgi iemesli:

rātei un Rīgas pilsoņiem bija vecs naids ar virsbīskapu, kuram

vārda pēc piederēja zemes kunga gods. Bruņniecība tīkoja pēc

virsbiskapa un klosteru muižām, bet ordeņa bruņnieki cerēja

tikt par ordeņa piļu īpašniekiem.
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Rīgas katoļu garīdznieki apsūdzēja Rīgu pāvestam par no-

stāšanos Lutera pusē un lūdza baznīcas lāstu grāmatu pret

Māras zemes, sevišķi Rīgas, luterāņiem.

Kad rīdzinieki to dabūja zināt, pilsētā izcēlās baznīcu grau-

tiņi. Pūlis ielauzās dievnamos, izpostija altārus, sasita svētbil-

des un svēto tēlus.

Pirmā latviešu luterāņu draudze. Refor-

mācijas kustība saviļņoja arī Rīgas latviešu amatniekus un

strādniekus. 1524. g. pie Jēkaba baznīcas nodibinājās pirmā
latviešu luterāņu draudze, kam vācu mācītāji teica sprediķus

latviešu valodā. Šie paši mācītāji 1530. g. sāka sacerēt pirmās

latviešu garīgās dziesmas. Alus nesēju un alus vedēju brālības

(1532. un 1533. g.) sāka arī savus biedru sarakstus rakstīt lat-

viešu valodā. Šie saraksti ir visvecākie latviešu rakstu valodas

pieminekļi.

Zemnieku izturēšanās pret ticības refor-

mu. Latviešu zemnieki pa lielai daļai vēl bija kristīgi tikai

vārda pēc; tāpēc viņiem baznīcas reformas lietas bija vien-

aldzīgas. Ja novada kungs pārgāja luterticībā, arī viņa novads

atkrita no katoļu baznīcas.

Kopsavilkums.

lekaroto Latviju un Igauniju vācieši sauca par Māras zemi jeb

Livoniju (pēc lībiešu tautas vārda, ar kuru vāciešu ienācēji kā pir-

mie sastapās). Māras zemē nebija vienotas valsts, bet veselas piecas:

1) Rīgas virsbīskapa valsts, 2) Tērbatas bīskapa

valsts, 3) Sāmsalas bīskapa valsts, 4) Kurzemes

bīskapa valsts un 5) vācu ordeņa zeme, ko sauca par

Livonijas ordeņa valsti. Virsbīskapa valstī bija divi apga-

bali: Lībiešu gals Vidzemes jūrmalā un Latviešu gals Vidzemes austrum-

daļā un Latgalē.

Livonijas ordenim bija visvairāk zemes, — plaši apgabali Vidzemē,

Ziemeļigaunijā, divas trešdaļas Kurzemes, visa Zemgale. Ordenis bija

stiprākā valsts Māras zemē.

Ordenis bija bruņnieku biedrība, kuras locekļi solijās neprecēties,

dzīvot bez kādas personīgas mantas un karot ar pagāniem. Livonijas

ordeņa priekšnieks bija zemes mestrs, kas dzīvoja Rīgas pilī. Viņš bija

padots vācu ordeņa lielmestram Prūsijā. Livonijas ordeņa karaspēka

priekšnieks bija zemes maršals. Ordenim bija Māras zemē 60 pilis, kuru

pavēlniekus sauca par komturiem vai soģiem.



98

Ordeņa brāļi bija ordeņa armijas virsnieki.

Ordenis aizdeva pret kara dienestu tikai nelielus zemes gabalus,

pats pārvaldija savas zemes un (ar soģiem) tiesāja šo zemju ļaudis. Or-

deņa aizdotās zemes turētāji nereti bija latvieši. Viņus sauca par leima-

ņiem. Viņi bija vieglie jātnieki, labi izlūki un jāja karā uz ordeņa aici-

nājumu.

Ordeņa zemnieki trīs reizes gadā maksāja pagastu, t. i. nodokļus.

Pagastu dienā visu ļaužu priekšā tiesāja noziegušos zemniekus. Pagasta

tiesas priekšsēdētājs bija soģis jeb tiesas kungs, bet tiesneši — novadu

vecākie.

Rīgas virsbīskaps, tāpat citi Māras zemes bīskapi, aizdeva pret kara

dienestu zemi. Tā aizdotās zemes turētājus sauca par lēņu vīriem

jeb vasaļiem. Lēņu vīrs gāja uz lēņu devēja aicinājumu karā, bet

par to varēja ievākt no sava novada zemniekiem nodokļus, nodevas un

klaušas, kas pienācās valstij. Bīskapi deva saviem lēņu vīriem arī

tiesas varu pār viņu novadiem. Bīskapu valstīs lēņi bija visai lieli.

Māras zemes zemnieki sākumā maksāja desmito daļu no saviem

ienākumiem par labu baznīcai. To sauca par desmito tie s v. 13. g. s.

sākumā šāda ienākuma nodokļa vietā ieveda mazāku (2 pūri labības no

viena darba zirga). To sauca par kunga tiesu. Bīskapu vasali pa-

mazām paaugstināja kunga tiesu tik augstu, ka tā jau līdzinājās ceturtai

daļai no zemnieku ienākumiem. Bez kunga tiesas zemnieks vēl maksāja

pagastu.

Māras zemes lielākā pilsēta bija Rīga. Kopā ar Rēveli un Tēr-

batu tā pārvaldija Māras zemes tirdzniecību. Šī tirdzniecība bija liela

un deva lielu peļņu.

15. g. s. Rīgā bija tikai 8000 iedzīvotāju. Tā bija mazāka par taga-

dējo Vecrīgu, bet apjozta ar stipru mūri un dziļu grāvi. Nami bija mazi,

parasti no koka, ielas šauras. Rīgas pilsoņus sauca par namnie-

kie m. Viņi bija tirgotāji, amatnieki un transporta strādnieki. Fabriku

nebija, tikai darbnīcas. ledzīvotāji bija vācieši, senlatvieši un lībieši.

Amatnieki bija apvienoti amatos (cunftēs), arodbiedrībās, kas

ļāva ierīkot darbnīcas tikai pārbaudītiem amata meistariem. Viņi strā-

dāja ar amata puišiem (zeļļiem) un mācekļiem.

Ģildes bija pa daļai garīgas biedrības, kas rūpējās par savu lo-

cekļu garīgo attīstību, pa daļai Rīgas pilsoņu karaspēka vienības. Katrai

ģildei baznīcā bija savs altāris.

Rīgas saimnieks bija Rāte jeb dome. Tās locekļus (12) sauca par

rātes kungiem.

Par Rīgas pilsoni varēja kļūt ikkatrs brīvs cilvēks, kas bija nodzī-

vojis zināmu laiku (2 g.) pilsētā un varēja iemaksāt pilsētas kasē iestā-

šanās naudu (pusmarkas). Tā kļuva par Rīgas pilsoņiem daudzi senlat-

vieši un lībieši.
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Sākumā Livonijas ordenis skaiti jās Rīgas virsbīskapa vasals, un or-

deņa mestrs deva virsbīskapam uzticības zvērestu. Vēlāk ordenis sāka

cīņu ar virsbīskapu, kā pusē nostājās Rīga. Ordenis uzvarēja.

1422. gadā sanāca pirmais Māras zemes landtāgs, kurā pieda-

li jās bīskapi un ordenis. Tādas sapulces jeb zemes dienas nolēma turp-

māk noturēt ikgadus, it kā noslēdzot visu Māras zemes valstu savienību.

Drīz vien landtāgā varēja piedalīties arī pilsētas un bruņniecība(tā

sauca lielos vasalus). Zemniekiem šinī kārtu sapulcē nebija neviena

pārstāvja.

Vārds muiža cēlies no igauņu valodas un apzīmē sētu. Par

muižu sāka saukt lēņu vīra jeb bruņnieka sētu un zemi kopā. Pirmās

muižas radās Igaunijā, kur vasali ātri iemantoja lielas priekšrocības.

No bruņniekiem-vasaliem, kas pārtika no zemnieku dotās desmitās tie-

sas un gāja karā, sāka izveidoties muižnieki, kas apstrādāja savus

laukus ar klaušniekiem.

Vasalu kara klaušas ar laiku sašaurinājās, jo par karaspēka svarī-

gāko daļu kļuva kājnieki-algotņi, ne vairs smagi bruņotie jātnieki. To-

mēr vasaļu tiesības uz lēņu zemi un tās zemniekiem nemitīgi pa-

lielinājās. Vasali savus lēņus, kas viņiem bija doti tikai mūža ietošanā,

pamazām pārvērta par privātīpašumu. Ordeņa valstī lēni joprojām

varēja mantot pēc vasaļa nāves vienīgi viņa dēls. Ordeņa zemēs vasa-

ļiem nebija tik lielu tiesību, kā bīskapu valstīs, un tāpēc ordeņa zem-

niekiem klājās labāki, nekā bīskapu valstu zemniekiem.

Neražas vai bada gados, tāpat pēc kara postijumiem,saimnieki bieži

kļuva par novada kunga parādniekiem. Augļi bija lieli, neatdotais pa-

rāds pāris gados kļuva divreiz lielāks. Tā saimnieki palika par kunga

parādniekiem, bija spiesti uzņemties vēl jaunas nastas un vairs nevarēja

(pirms parāda nomaksāšanas) aiziet no sava kunga novada.

Pamazām ieviesās muižniekiemizdevīgais uzskats, ka neviens saim-

nieks, vai viņš ir parādnieks, vai nav, nevar atstāt savu zemi bez muiža;,

ziņas. Tā saimnieki paši pirmie palika par dzimtsļaudīm. Dzimt-

būšanas sākumu Latvijā skaita no 1494. g.

Ordeņa un bīskapu laikā latvieši bija pa lielākai daļai kristīgi tikai

vārda pēc. Viņi joprojām godāja Debesstēvu un Zemesmāti, Lauku-

māti, Ūsiņu v. c. senču dievus.

16. g. s. cēlās tā sauktie reformatori, kas prasija baznīcas

pārjaunošanu uz evaņģēlija pamatiem. Viens no šiem reformatoriem

bija Mārtiņš Luters. Viņa mācība izplatijās arī Māres zemē, sākumā

galvenā kārtā pilsētās un vasaļu pilīs. 1524. gadā pie Jēkaba baznīcas

nodibinājās pirmā luterāņu draudze, kam sprediķoja latviešu

valodā. Tad pat radās arī pirmās latviešu garīgās dziesmas, vācu mā-

cītāju sacerētas. Dažas latviešu ģildes sāka savu biedru sarakstus rakstīt

latviešu valodā. Tie ir visvecākie mūsu rakstu valodas pieminekļi.
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Livonijas karš

Maskavas lielkņazi 15. g. s. bija apienojuši visas krievu

zemes vienā valstī un kļuvuši par bīstamiem Māras zemes kai-

miņiem.

Krievu jātnieks 16. g. s.

Galvā zvērādas cepure. Mugurā «tegilajs» —

biezi kaņepāju svārki, kas aizsargā pret zobena

cirtieniem, jo svārkos apslēptas dzelzs plāksnes.

Pie sāniem līkais tatāru loks un liks zobens.

Rokā nagaika (pletne). Aiz muguras —

bultu maks.
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Pletenberga uzvaras. 1501. g. Vidzemē ielauzās liels krievu

un tatāru jātnieku karaspēks, izdedzināja Alūksnes apvidu, aiz-

brāzās līdz Cēsīm un atkāpdamies aizveda gūstā 40.000 zem-

nieku. Veseli novadi palika tukši. Ordeņa karaspēks nespēja

panākt žiglos ienaidnieka jātniekus.

Ordeņa mestrs Pletenbergs sapulcināja visus Māras zemes

spēkus; par dārgu naudu salīga kara kalpus, sagādāja lielgaba-

lus. Kara gaitās ieradās arī bīskapi, viņu vasali, ordeņa bruņ-

nieki un ordeņa vieglā kavalerija — latviešu leimaņi.

Vakar kungi ziņu laida

Jaunajam bāliņam:

Stalti bruņot, seglot zirgu,

Apraudzīt Krievu zemi.

(T. dz.)

1502. g. Pletenbergs ar savu karaspēku ielauzās Krievijā

un netālu no Pleskavas sakāva lielu Maskavas cara armiju,

kas jau nāca uz rietumiem pa otram lāgam dedzināt Vidzemi.

Sajā kaujā sevišķi varonīgi cīnijušies Kurzemes latviešu lei-

maņi Peniķa vadībā.

Šī uzvara iedvesa krieviem ļoti lielu cieņu pret rietum-

nieku ieročiem, un Māras zemei bija miers uz 50 gadiem.

Šais miera gados pieauga pilsētu un muižnieku bagātība.

Vietām arī zemnieki bija palikuši turīgi ļaudis. Toties Māras

zemes spēks gāja uz beigām: bruka kopā Livonijas ordenis.

Māras zemes iekšējais sabrukums. jviaras zemes vaisiu sa-

vieniua» spcK-us jauca viņas zemes Kungu vecās ķildas. Bez

tam kara māksla bija pārveidojusies: attīstījusies artilērija, pret
ko nelīdzēja bruņnieku piļu mūri. Kā ordeņa brāļi, tā laicī-

gie bruņnieki bija aizmirsuši karošanu un nodevušies izdzīvei.

Māras zemes muižnieku acīs tas bija lielākais varonis, kas va-

rēja vairāk izdzert un prata visniknāk lamāties. (Tā stāsta vācu

chronists Rusovs.)

Briesmas no Krievijas kļuva arvien lielākas. 1551. g. iz-

beidzās Pletenberga uzvaras sagādātais pamiers. Maskavas cars

Jānis Bargais bija saskatijis Māras zemes nespēku un,

atcerējies, ka Māras zemes daļas (Tērbatas apgabala igauņi)

kādreiz maksājušas krieviem nodevas, pieprasi ja šo meslu at-

jaunošanu. Zemes kungi mēģināja tikt cauri ar sarunām, bet
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Krievijai bija vajadzīgs tikai kara iemesls. Krievu cara spiegi

bija izpētījuši, ka Māras zeme tagad vairs nespēj pretoties un

ka Pletenberga laiki sen garām.

Krievu uzbrukums. 1558. g. liela krievu armija ielauzās

Latgalē; krievi, kuru karaspēkā bija daudz tatāru un mežonīgo

Volgas somu karavīru, slepkavoja un laupija bez gala.

Krievijas cars Jānis Bargais

Māras zeme nespēja sagatavot aizstāvēšanos un bija cerē-

jusi atvairīt Krievijas uzmākšanos ar sarunu vilkšanu garumā.

Tagad vajadzēja lūgt pret krieviem citu valstu palīdzību. Bet

kaimiņi nesteidzās, redzēdami, ka Māras zeme sabruks tā kā tā.

Viena pils pēc otras krita krievu varā. Pilsēta padevās

pēc pilsētas. Bruņnieki bēga uz Rīgu vai Rēveli, ordeņa kom-

turi tāpat. Kara kalpi, nedabūjuši algu, dumpojās, izlaupija

valsts kases un pārdeva krieviem veselus cietokšņus vai lau-

pija nelaimīgo zemi, līdzīgi cara tatāriem. No muižniekiem

daudzi mēģināja pielabināties krieviem.
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Livonijas sadalīšana. 1560. g. krievi pie Ērģemes sa-

kāva ordeņa karaspēku un pēc tam izdedzināja Vidzemi līdz

pašām Cēsīm.

Nu bija pienācis Māras zemei gals. Zemes kungi un muiž-

nieki lūkoja pieslieties kaimiņvalstīm. Rēvele un Ziemeļigau-

nijas bruņniecība padevās zviedriem; Sāmsalu un Kurzemes

bīskapu valstis nopirka Dānija. Citi apgabali gaidi ja glābiņu

no Lietuvas, bet Alūksnē un Tērbatā valdija jau krievi.

1561. g. landtāgā pēdējais mestrs Ketlers izteicās par

labu Lietuvas un Polijas virskundzībai. Mestram piekrita virs-

bīskaps un bruņniecība. Landtāga pilnvarotie tā paša gada

25. novembrī Viļņā parakstija līgumu, ar kuru Latgale,

Vidzeme un Kurzeme ar Zemgali padevās Lietuvai. Pēdējais

mestrs Ketlers kļuva par hercogu un dabūja lēņos Kurzemi un

Zemgali. Vidzeme un Latgale kļuva par Lietuvas pavalsti.

Lietuva drīz pēc tam (1569. g.) galīgi apvienojās ar Poliju v.enā

valstī, kurā galvenā noteikšana piederēja poļiem. Tāpēc arī runā par

poļu laikiem Latvijas vēsturē.

Krievi tīkoja iegūt visu Māras zemi, un tāpēc leišiem, šīs

zemes mantiniekiem, nu bija jākaro ar Maskavas caru. Tas

bija viens no grūtākajiem kariem Latvijas vēsturē, un viņu

sauca par Livonijas karu.

Pēc īsa pamiera ar leišiem pats Jānis Bargais ar milzīgu

armiju ielauzās Latgalē, gāja tālāk un sāka slepkavot arī Vid-

zemē. Tatāru pulki aizbrāzās līdz pašai Rīgai.

Cēsu krišana. Kad krievi ieņēma Cēsis, daži simti

cilvēku paglābās pilī. Tās mūri nevarēja ilgi turēties pret
krievu lielgabaliem. lelenktie nosprieda uzspert sevi gaisā, lai

nekristu Jāņa Bargā varā. Viņi sapulcējās pils baznīcā, vīri,

sievas un bērni. Pagrabā zem baznīciņas atradās mucas ar pul-

veri. Pēc sv. vakarēdiena iebaudīšanas šie nāvei nolemtie sāka

dziedāt «Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils», un viens no viņu

pulka, Boismans, pielaida pulverim uguni. Pils sagāzās drupās,

aprakdama ielenktos.

Tad kara laime nosvērās poļu-leišu pusē. Viņu ķēniņš

Stefans Batorijs devās karā pret Krieviju un, sakāvis

krievus vairākās kaujās, iebruka cara valsts robežās. Ari
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zviedri sāka spiest krievus ārā no Igaunijas. 1582. g. Krie-

vija slēdza mieru ar poļiem un atteicās no Vidzemes un Lat-

gales. Pēc gada cars noslēdza mieru arī ar zviedriem, viņiem

atstādams Ziemeļigauniju.

MĀRAS ZEMES

SADALĪŠANA

Zemnieku aizsardzības pulciņi. Sirotāju mocītie zemnieki

nereti paši salasījās pulciņos un apbruņojušies aizstāvējās vai

uzbruka karavīriem. Tāda zemnieku partizāņu nodaļa, kurā

bija ap 200 vīru, drīz pēc Cēsu krišanas krievu rokās, iztrenca
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viņus no pils un pilsētas. Zemnieki, naktī pār mūri kāpdami,

iekļuvuši Cēsīs un tā pārbiedējuši krievu garnizonu, ka tas sa-

vās bailēs tikko atradis vārtus, pa kuriem bēgt āra

Izpostīta zeme. Pēc sī ilgā un briesmīgā kara visa zeme

starp Daugavu un Peipusu ezeru (Igaunijā) bija palikusi tukša.

Pilsētu un piļu vietā bija drupas, zemnieku sētu un līdumu

vietā auga jau spāru mežs. Ceļotāji, kam tad gadijās braukt

cauri Vidzemei, stāsta, ka no Rīgas līdz Tērbatai viņi nedzir-

dējuši ne suni rejam, ne gaili dziedam.

16. g. s. krievu jātnieki

Tūkstoši cilvēku bija apkauti vai krievu nomocīti, tūkstoši

aizvesti gūstā. Kas palika dzīvi, slēpās mežā, nedrīkstēdami

rādīties tai vietā, kur reiz bija stāvējušas viņu mājas.

Kalnā kāpu skatīties,

Kas ar manu tēva zemi:

Vai ar leitis, vai tataris,

Vai irbīte purināja?

(T. dz.)
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Vidzemē un Latgalē bija laupijuši visi: tatāri, krievi, poļi,

leiši. No pašu zemes muižniekiem sastādijās laupītāju bandas,

kuras plosījās tāpat kā čeremisi, cara atvestie Aizvolgas mežu

mežoņi.

Mežos un purvu salās sabēgušie zemnieki, tur gadiem dzī-

vodami, nereti uzcēla sev jaunas sētas, nolīda līdumus, paši
vilkdami arklu, nevienam kungam nezinot viņu atrašanās vietu.

Arī pēc kara beigām, kad kungi atgriezās muižu vietās un sāka

meklēt kopā savus palikušos dzimtsļaudis, pagāja gadi, kamēr

visus vēl dzīvos sadabūja kopā.

Kopsavilkums.

Maskavas lielkņazi 15. g. s. apvienoja krievu zemes spēcīgā valstī

un sāka apdraudēt Māras zemi. 1501. g. sākās karš. Vidzemē ielauzās

un to izpostija liels krievu karaspēks, bet nākamā gadā ordeņa mestrs

Pletenbergs smagi sakāva krievus. Noslēdza pamieru uz 50 gadiem. Sai

laikā Krievija kļuva vēl spēcīgāka lielvalsts, bet Māras zemē iestājās

sabrukums. Zemes kungu ķildas kļuva vēl asākas, bet bruņnieki un

muižnieki nodevās izdzīvei un atradinājās karot. Bija pārveidojusies

arī kara māksla, attīstijusies artilērija, pret ko nelīdzēja bruņas un

piļu mūri.

Kad 50 pamiera gadi bija galā, Krievijas valdnieks Jānis Bargais

meklēja iemeslu karam un atcerējās, ka daži Māras zemes novadi sen-

laikos bija maksājuši krieviem meslus. Viņš pieprasija šo meslu atjau-

nošanu un draudēja ar karu.

1558. gadā krievu un tatāru karaspēks ielauzās zemē un sāka slep-

kavot ļaudis un ieņemt pilis un pilsētas. Ordeņa un virsbīskapa kara-

spēku sakāva. Māras zemei bija pienācis gals.

Glābdamies no krieviem, Rēvele un Ziemeļigaunijas muižnieki pa-

devās zviedriem, Sāmsalas un Kurzemes bīskapa valsts — dāņiem, bet

citi apgabali gaidija glābiņu no Polijas vai Lietuvas.

1561. gadā Latgale un Vidzeme padevās Lietuvai, bet pēdējais or-

deņa mestrs Ketlers kļuva par hercogu un dabūja lēņos Kurzemi un

Zemgali.

Krievi tīkoja ieņemt visu Māras zemi. Tā sākās ilgs un briesmīgs

karš, ko sauc par Livonijas karu. Viņā piedalijās leiši, poļi (Lietuva un

Polija 1569. g. apvienojās vienā valstī), zviedri, dāņi un krievi.

Kara sākumā pārsvars bija krievu pusē. Viņi ieņēma Cēsis, aiz-

gāja līdz Rīgai un Daugavai. Tad poļu-leišu ķēniņš Stefans Batorijs sa-

kāva krievus un iebruka viņu zemē. Arī zviedri sāka uzvarēt. 1582. gadā

Krievija slēdza ar poļiem mieru un atteicās no Vidzemes un Latgales.

Zeme bija izpostīta un tukša, pilsētas un pilis drupās, zemnieku

sētas nodedzinātas un lauku vietā saaudzis mežs. Daudzi cilvēki bija

apkauti, citi aizvesti verdzībā un citi aizbēguši mežos.
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Vidzeme un Latgale poļu
valdīšanas laikā

Sigismunda Augusta privilēģija. Par Vidzemes un Latga-
les atdošanu poļu-leišu ķēniņš Sigismunds Augusts
1561. gadā deva šo zemju muižniekiem privilēģijas grāmatu.

Tanī bija apsolīts atstāt vācu muižnieku rokās visu zemes pār-
valdi un viņas amatus, apstiprinot visas agrākās muižnieku tie-

sības un priekšrocības, atbrīvot viņu muižas no nodokļiem un

ļaut ar tām rīkoties pēc patikas. Privilēģija atzina zemniekus

par viņu kungu dzimtsļaudīm un deva arī bijušā ordeņa zemju

muižniekiem tiesības sodīt ar nāvi savus zemniekus. Līdz tam

šīs tiesības bija tikai virsbīskapijas muižniekiem.

Poļu-leišu valdība visus šos solijumus nepildija. Viņa sa-

dalija Latgali un latviešu un igauņu Vidzemi trīs pārvaldes

apgabalos — Cēsu, Pērnavas un Tērbatas, — kurus

nosauca par vaivadijām. Viņu pārvaldnieki bija va i-

vad i, kuru ziņā atradās kara, pārvaldes un policijas iestā-

des. Apriņķus pārvaldija viņu priekšnieki, kurus sauca par

stārastiem.

Par vaivadiem un stārastiem iecēla poļus un leišus. Par

algu deva viņiem lietošanā valsts muižas. Arī tiesas ieveda pēc

poļu parauga. Landtāgs varēja sūtīt uz Polijas saeimu 6 de-

putātus, bet no tiem 2 vajadzēja būt poļiem un 2 leišiem.

Vācu muižnieki jutās vīlušies. Poļi viņus izspieda no ze-

mes pārvaldes un tiesām un taisijās atkal celt godā katoļu ti-

cību. Cēsīs nodibināja katoļu bīskapiju, kam atdāvināja daudz

muižu, bet vācu muižniekiem aizliedza atjaunot karā sagrautās

pilis un bruņniecību piespieda algot poļu karavīrus.

Ķēniņš Stefans Batorijs. Ķēniņš Stefans gāja vēl tālāk.

Viņš aizliedza muižniekiem nodarboties ar tirdzniecību, jo no

tam cieta pilsētu, sevišķi Rīgas, intereses. Ķēniņš gribēja at-
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vieglot arī zemnieku stāvokli. 1580. g. landtāgā ķēniņa komi-

sārs pārmeta muižniekiem: «Kungi tik briesmīgi apspiež na-

baga zemniekus, apliek ar tādām nežēlīgām klaušām un so-

diem, kā tas nekur citur pasaulē nav dzirdēts, pat pie pagā-

niem un turkiem nē.»

Polijas ķēniņš Stefans Batorijs

16. g. s. ungāru muižnieku (Batorijs bija dzimis

ungārs) tērpā: ādas cepure ar pāva spalvu rotu,

zvērādu kažoks un gari, ar zeltu caurausti svārki.

Landtāgs noraidija ķēniņa prasību. Stefans Batorijs tai-

sījās ķerties pie spaidu līdzekļiem, bet drīz nomira. Vācu

muižnieki varēja pa vecam apspiest savus zemniekus.

Latviešu zemnieku stāvoklis. Zemnieks drīkstēja pārdot

savus ražojumus tikai tad, ja viņa muižnieks tos negribēja

pirkt. Par klaušu nepildīšanu lika cietumā un pēra. Pagastu



109

vecākie (tautas tos iesauca par stārastiem) uzraudzija klaušinie-

kus, ievāca no zemniekiem nodevas un izpildi ja miesas sodus.

Divas vai trīs reizes gadā muižā sanāca pilngadīgo pagasta vī-

Pirmā latviešu grāmata

1585. g. iznākušā katoļu katķisma pirmā lapas puse.

riešu sapulce. Tur izsludināja likumus, ievāca nodokļus un

sprieda tiesu, beigās sarīkoja pagasta dzīres. Tām zemnieki

deva produktus, bet dzimtskungs alu.
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Bez pagasta nodevām lopos un naudā saimnieki deva

dzimtskungam vēl «kunga tiesu». Tā bija daļa no rudzu, mie-

žu un auzu ražas. No katra pilna arkla bija jāsūta ik dienas

muižā viens zirdzinieks, bet pļaujas laikā vēl viens kājnieks.

Pagasta tiesas priekšsēdētājs bija pats dzimtskungs. Šī tiesa

sprieda arī nāves sodu.

Pirmās latviešu grāmatas. Katoļu garīdznieki, gribēdami

sekmīgāk apkarot luterticību, poļu laikā sāka tulkot garīgos
rakstus latviešu valodā. 1585. g. Viļņā iznāca pirmā zināmā

latviešu grāmata. Tas bija katoļu katķisms, ko pārtulkoja

Tolgsdorfs.

Arī luterāņu mācītāji 1586. g. izdeva savu katķismu lat-

viešu valodā.

Nacionālas cīņas Rīga 16. g. s. Pēc Rīgas padošanās Polijai

(1582. g.) pilsētā izcēlās tā sauktie kalendāra nemieri: par ie-

meslu tiem bija jaunā stila kalendāra ievešana, bet īstais cēlo -

nis ■— Rīgas tirgotāju un amatnieku cenšanās ierobežot rātes

varu sev par labu. Nemierus apspieda, bet Lielā ģilde (tirgotāji)

un Mazajā jeb Jāņa ģildē apvienotie amatnieki tomēr ieguva

plašas tiesības Rīgas pašvaldībā: no abu ģilžu locekļiem sastā-

dija t. s. vecāko solu, kas apstiprināja vai noraidija svarīgākos

rātes lēmumus. Tā kā Lielajā ģildē jau bija vāciešiem vairā-

kums, bet no Mazajā ģildē apvienotiem amatiem liela daļa

vācu rokās, tad abas ģildes drīz pārvērtās no amatu organizā-

cijām par nacionālām vācu varas nesējām un pārstāvēm.

Vispirms izstūma nedaudzos latviešu tirgotājus no Lielās

ģildes, bet pēc tam lūkoja darīt to pašu arī ar dažiem amatiem.

Lai to panāktu, sāka latviešus neuzņemt šais amatos, vai arī

nepielaida latviešu amatus vairs Mazajā ģildē, reizē nodibinot

līdzās vecajiem latviešu amatiem tai pašā nozarē jaunus vācu

Kopsavilkums.

Par Vidzemes un Latgales atdošanu Polijai un Lietuvai viņu vald-

nieks Sigismunds Augusts deva vācu muižniekiem privilēģijas grāmatu.

Tā atzina zemniekus par dzimtsļaudīm, atbrīvoja kungus no nodokļiem

un atdeva viņiem zemes pārvaldīšanu un tiesas varu pār zemniekiem.
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Šos solijumus poļi-leiši nepildija; viņi sāka pārņemt savā varā ze-

mes pārvaldi un valsts muižas. Sevišķi bargs pret vietējiem muižnie-

kiem bija ķēniņš Stefans Batorijs. Viņš gribēja atvieglot zemnieku stā-

vokli, bet nepaspēja, jo drīz nomira.

Poļu laikos zemnieks drīkstēja pārdot savus ražojumus tikai tad, ja

viņa muižas kungs tos negribēja pirkt. Par klaušu nepildīšanu lika

cietumā un pēra, bet par kriminālnoziegumiem pagasta tiesa, kuras

priekšsēdētājs bija kungs, sprieda nāves sodu.

Zemnieki maksāja kungiem pagastu (lopu un naudas nodokli) un

kunga tiesu, t. i. labības nodevas. Šī daļa sniedzās līdz ceturtai daļai

ražas. Smagas bija palikušas arī klaušas.

Poļu laikos katoļticība Latvijā sāka atspirgt, jo poļi to visādi atbal-

stīja. 1585. gadā Viļņā iznāca katoļu katķisms latviešu valodā. Tā bija

pirmā latviešu grāmata. Gadu vēlāk iznāca luterāņu katķisms, — otrā

mūsu grāmata.

Rīgas vācieši 16. g. s. beigās sāka izspiest latviešus no daudziem

amatiem un arī no abām ģildēm, kuras bija ieguvušas sev plašas līdz-

dalības tiesības Rīgas pārvaldē.
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Poju un zviedru karš

Pēc Stefana Batorija poļi ievēlēja par savu ķēniņu Zvied-

rijas valdnieka vecāko dēlu Sigismundu. Pēc tēva nāves

Sigismunds kļuva arī par Zviedrijas ķēniņu, bet zviedri viņu

neieredzēja, jo viņš bija stingrs katolis un muižnieku draugs,

bet zviedri bija luterāņi un viņu zemnieki brīvi ļaudis. Zvied-

rijas saeima (1599. g.) atcēla Sigismundu no troņa un valsts

pārvaldīšanu nodeva viņa tēva brālim hercogam Kārlim.

Sigismunds sāka ar saviem tautas brāļiem karu, un par kara-

lauku kļuva Vidzeme.

Kara sākumā zviedriem laimējās. Viņu pulki ieņēma gan-

drīz visu Vidzemi, atskaitot Rīgu. Vācu muižnieki pārgāja

zviedru pusē.

Ar šo valsts nodevību muižnieki cerēja uzlabot savu stāvokli: Po-

lija atradās turpat kaimiņos un pastāvīgi iejaucās Vidzemes lietās.

Zviedrija bija tālu aiz jūras. Muižnieki tāpēc domāja, ka zviedru vara

būs vieglāka par poļu varu.

1601. g. poļi sāka ņemt virsroku. Vispirms pie Kokneses,

tad visā Vidzemē. Uznāca ļoti barga ziema; zviedriem nebija

siltu apģērbu, un daudz karavīru nosala.

Vidzemi postija kā zviedri, tā poļi, sevišķi viņu Ukrainas

kazaki, kurus sauca par poļu tatāriem. Viņi atņēma zemnie-

kiem visu, arī visus pārtikas krājumus un lopus, neatstājot pat

cirvjus un katlus. Sētas un muižas nodedzināja un visādi mo-

cija ļaudis. Zemnieki bēga mežos, bet viņiem tur nebija ko

ēst. Vasara bija auksta un slapja. Nekas nepaauga, un vecos

krājumus, kur tādi bija, atņēma kareivji.

Izcēlās tik briesmīgs bads, ka nomira puse iedzīvotāju.

Veseli novadi palika gluži tukši. Daudzi no bada mokām sa-

juka prātā. Bija vairāki gadijumi, kur cilvēki nokāva viens

otru un apēda vai raka no kapiem laukā miroņus. Badam drīz

sekoja mēris.
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Rīgas rāte lūkoja paēdināt daļu trūkuma cietēju. Kad iz-

paudās valodas, ka Rīgā dalot maizi, cilvēki tūkstošiem steidzās

turp, bet simtiem mira ceļmalās, nejaudādami nekur tālu aiz-

iet. Rīga nevarēja paēdināt visus aiz pilsētas mūriem saplūdu-

šos zemniekus (pilsētā viņus nelaida iekšā), un viņi mira Rīgas

pievārtē. Ik rītus uzlasija desmitus badā nomirušu vai nosa-

lušu zemnieku.

Zviedru kājnieks 17. g. s.

sākuma tērpā

Galvā bruņu cepure. Ādas

vamzis (svārki bez piedurk-

nēm). Pār plecu bise, zem tās

pie jostas pakārts pulvera

rags un ložu maisiņš Pie sā-

niem zobens.

Par bada laika postu stāsta vecas dziesmu grāmatas:

Bads niknāks ir par mēri vēl,

Tas izēd radu radus.

Mēs atceramies gan diemžēl,

Tos grūtos bada gadus,

Kad maizes trūkums tāds še bij,

Ka ļaudis krita ceļmali,

Dažs maitas kaulu krimzdams.

Zviedri lūkoja atkarot pazaudētos ieguvumus Vidzemē.

Viņu hercogs Kārlis bija kronējies par Zviedrijas ķēniņu

Kārli IX un ar lielu karaspēku 1605. g. devās pret Rīgu.

Pie Salaspils zviedri sastapās ar poļiem, kurus vadija

Hodkevičs. Poļu bija trīsreiz mazāk, bet zviedru kājnie-

kus uzvarēja smagie Hodkeviča jātnieki-huzari. (Poļu huzari
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valkāja bruņas, kāvās zobeniem un pīķiem un nēsāja aiz mu-

guras ērgļu spalvu spārnus.) Pats zviedru ķēniņš tikko izglā-
bās no gūsta.

Poļi galīgi izdzina zviedrus no Vidzemes. Tikai Gustava II

Ādolfa laikā zviedriem atkal bija kara laime. 1621. g. jaunais
zviedru ķēniņš aplenca Rīgu. Pilsēta varonīgi aizstāvējās, jo

poļi bija devuši Rīgai pēc viņas padošanās (1582. g.) jaunas

privilēģijas. Caur Rīgas ostu izveda uz rietumzemēm Lietuvas

linus un labību. Šī tirdzniecība deva Rīgai lielu peļņu.

Sena Rīga

Skats no Pārdaugavas puses

Poļi nevarēja Rīgai daudz palīdzēt, jo viņiem pašiem bija
sācies grūts karš ar turkiem. Pats zviedru ķēniņš cīnijās ap-

lencēju ierakumos, blakus saviem kareivjiem. Pēc niknas pre-

tošanās Rīga padevās.

Karš vēl nebija galā. Zviedri ieņēma Kurzemi un bries-

mīgi izpostija Jelgavu. lebruka arī otrā Polijas vasalvalstī

Prūsijā. Beidzot (A 11 mark ā) 1629. g. noslēdza pamieru.

Tas atdalija Latgali no Vidzemes. Pirmā palika poļiem, otrā

zviedriem. Kurzeme un Zemgale joprojām palika hercoga

valsts. Izpostītā Latvija bija saplosīta trīs daļās.
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Kopsavilkums.

Pēc Stefana Batorija nāves poļi ievēlēja par savu ķēniņu Zviedrijas

ķēniņa dēlu Sigismundu. Viņš bija katolis un muižnieku draugs,

bet zviedri — luterāņi un viņu zemes zemnieki brīvi ļaudis. Kad Si-

gismunds kļuva pēc tēva nāves arī par Zviedrijas ķēniņu, Zviedrijas

saeima to atcēla no troņa un iecēla par valsts pārvaldnieku hercogu

Kārli. Sigismunds sāka ar zviedriem karu. Kara sākumā zviedri aizgāja

līdz Daugavai. Vācu muižnieki, sanīdušies valsts muižu dēļ ar poļiem,

pārgāja zviedru pusē.

Tad poļi sāka veikt zviedrus un padzina tos no Vidzemes. Kara

briesmām piebiedrojās neraža, bads un sērgas. Izmira lielākā daļa iedzī-

votāju.

Hercogs Kārlis kronējās par Zviedrijas ķēniņu un ar lielu kara

spēku uzbruka Rīgai. Pie Salaspils poļi viņu smagi sakāva un zviedrus

atkal izdzina no Vidzemes.

Cīņā ar poļiem Vidzemes dēļ uzvarēja jaunais zviedru ķēniņš Gu-

stavs Ādolfs. 1621. g. viņš ieņēma Rīgu. 1629. g. Altmarkas pamiers

atdalija Latgali no Vidzemes: Latgale palika poļu varā, zviedri ieguva

Vidzemi.
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Zviedru laiki Vidzeme

Zemnieku stāvoklis zviedru laiku sakuma. Ilgais karš bija

pārvērtis Vidzemi postažā. Pilsētas bija drupās un gandrīz bez

iedzīvotājiem; sētu un lauku vietās saaudzis jauns mežs. Ve-

selu pagastu ļaudis bija nomiruši badā un mērī, apkauti vai

poļu aizvesti. Dzīvajos palikušiem zemniekiem nebija ne zir-

gu, ne govju. Bijuši veseli pagasti bez viena zirga, citā tikai

pāris govju. Vairums zemnieku pēc kara lūkojuši tāpat ar

kapli uzplēst kāda aizauguša tīruma stūri un iesēt kaut kur

sadabūtu puspūru labības. Bieži gadijās, ka tēvs vadija arklu,
bet māte ar bērniem jūdzās zirga vietā. Ļoti daudz bija darba

nespējīgu kropļu. Viņi bija poļu un kazāku mocību upuri.

Lielā daļa aramzemes bija aizlaista atmatā. Pilno vīru jeb

veselu arkla turētāju starp saimniekiem gandrīz nebija. Lielā

daļa turēja tikai pusi mājas, jo tad bija mazāka kunga tiesa

un klaušas.

Divas trešdaļas saimnieku diendienā deva muižai pa dar-

biniekam; vājākie saimnieki kalpoja 3 dienas nedēļā.

Saimnieki, kam bija 2 zirgu zeme, deva muižai 4 pūri rudzu, miežu

un auzu, podu linu, kaņepāju un apiņu, sieku zirņu, 10 olas, 10 galvi-

ņas kāpostu, 4 vistas, vezumu siena un asi malkas, desmito tiesu medus

un desmito aitu. Bez tam bija vēl jāvij muižai valgi, jādod salmi, jā-

maksā pagasta nauda.

Dzimtskungs pats tiesāja savus zemniekus. Viņiem varēja

piespriest nāves sodu vai rokas vai kājas nociršanu. Dzimts-

kungam bija par viņiem ļoti liela vara.

Gustavs Ādolfs. Zviedrijai nepietika pašas ražotās labī-

bas. Caur Rīgu un Rēveli viņa sāka ievest rudzus, kas nāca no

Krievijas un Polijas. Viņa gribēja labību ievest arī no Vid-

zemes un tādēļ rūpējās, lai atvieglotu un uzlabotu zemnieku

stāvokli.
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BALTIJA 1629.g.

Jau Kārlis IX par to bija domājis, bet viņa valdīšanas

laiks aizgāja karos. Zviedri vēl nespēja nostiprināties Vid-

zemē. Kārļa IX nodomus sāka piepildīt viņa dēls Gustavs

Ādolfs. Šis zviedru ķēniņš bija ļoti apdāvināts kara un

valsts lietu vadonis, tais laikos plaši izglītots. Viņš gribēja

ievest muižnieku patvaļas vietā kārtību un likumību, atvieglot

zemnieku smago jūgu un dot viņiem skolas.
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Karodams Vācija, kurp Gustavs Ādolfs bija aizgājis ar sa-

viem zviedru, somu, igauņu un arī latviešu pulkiem, viņš ne-

Gustavs Ādolfs

17. g. s. tērpa: plata mežģiņu apkakle.
Pār labo plecu plata portupeja (zobena siksna).

aizmirsa Vidzemi. Tērbatā un Rīgā viņš lika nodibināt ģimnā-

zijas, kurās varēja mācīties arī latviešu un igauņu zemnieku

bērni. 1632. g. ķēniņš pavēlēja atvērt Tērbatā universitāti.

Gustavs Ādolfs pavēlēja arī atjaunot baznīcas, kas kara

gados bija nodedzinātas vai poļu laikos nolaistas, un iecelt vi-

ņām luterāņu mācītājus.
Muižniekiem aizliedza sodīt viņu zemniekus ar nāvi vai

locekļu nociršanu. Kakla tiesas (tās tiesāja kriminālnoziegu-

mus), kas poļu laikā bija visās muižās, tagad atcēla. Kungs
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nevarēja piespriest zemniekam bargāku sodu kā 10 pāru rīkšu.

Tā bija tā sauktā «m ājas pārmācīšana». Vairāk so-

dīt varēja tikai zemes tiesa. Tās nodibināja pa vienai katrā

apriņķī. Bez tam nodibināja virstiesu, kur zemnieki va-

rēja sūdzēties par muižnieku vai ierēdņu patvarībām.

Valdība gādāja arī par tiltiem un ceļiem, kurus pārzināja

bruģu tiesa. To tiesnešiem jeb bruģa kungiem bija do-

tas ļoti plašas pilnvaras; jo no ceļu labuma atkarājās kara-

spēka pārvietošanās ātrums, tā tad arī zemes apsardzība.

Vidzemi sadalija trīs apriņķos: Tērbatās, Pērnavas

un Cēsu. (Vēlāk nodibināja ceturto, Rīgas apriņķi.) Ķēniņa

vietnieks Vidzemē bija ģenerālgubernators; viņa re-

zidence atradās Rīgā. Ģenerālgubernatoram bija padots kara-

spēks, tiesas un skolas, nodokļu lietas, ceļi un pasts.

Zviedrijai tad bija bieži jākaro. Armijas papildināja ar

rekrūšiem un brīvprātīgiem (viņi kalpoja par naudu). Miera

laikā kareivjus novietoja saimnieku mājās.

Jau 1630. g. Vidzemē noņēma daudz rekrūšu, kurus aiz-

sūtija karā uz Vāciju. Kurzemē salīga latviešu savvaļniekus.

Tā sastādijās Vidzemes kājnieku bataljoni un Vidzemes un

Kurzemes kirasieru (smagi bruņotu jātnieku) pulki, kas varo-

nīgi cīnījās daudzās kaujās Vācijā.

Par latviešu kara algotņiem stāsta tautas dziesma:

Karā jāja mans bāliņš,

Kara naudas gribēdams.

Ķēniņiene Kristīne. Gustavs Ādolfs krita 1632. g. kaujā

pie Lice na s, Vācijā. Troni mantoja viņa nepilngadīgā

meita Kristīne. Viņas bērnībā valsts lietas pārņēma savā ziņā

zviedru augstmaņi. Viņi piešķīra sev un saviem radiem valsts

muižas un dzīvoja nocietinātās pilīs kā mazi ķēniņi.

Kļuvusi pilngadīga, ķēniņiene Kristīne nemācēja valdīt.

Viņa pavadija laiku izpriecās un atdāvināja saviem draugiem

pavisam kādas 20.000 zemnieku mājas. Valsts bija nonākusi

tuvu sabrukumam: kase tukša, parādu bez gala, un visās ma-

lās nemieri.

Arī Vidzemes muižnieki centās Kristīnes valdī-

šanu izmantot savā labā. Viņiem izdevās panākt (1647. g.)

Vidzemes zemes padomes (landrātu kolēģijas) no-



120

dibināšanu. Tās locekļus sauca par zemes padomnie-

kiem jeb landratiem. (Vēlāk viņu skaits pieauga līdz 12.)

Viņu uzdevums bija palīdzēt ģenerālgubernatoram zemes pār-
valdīšanas lietās. Landrātus vēlēja zemes saeima jeb landtāgs,

kurā visa noteikšana bija muižniekiem.

Vidzemes zemnieku stāvoklis' Kristīnes laikā

bija tik grūts, ka viņi simtiem bēga pār robežu.

Zviedru dragūns cīnās ar poļu huzaru.

Dragūns, ar vienu roku satvēris huzara

šķēpu, cērt pretiniekam ar zobenu. Hu-

zars tērpts bruņās un bruņu cepurē.

Plecos viņam panterāda. Aiz muguras

spārni, taisīti no ērtfļu spalvām.

Kārlis XI. Drīz pēc Kristīnes par valdnieku kļuva Kār-

lis XI. Šim valdniekam bija tālredzīgs skats un dzelzs griba.

Stādamies pie valsts vadības, viņš nolēma atņemt muižniekiem

viņu sagrābto varu un valsts muižas.

Ķēniņa nodomus atbalsti ja zemnieki, pilsētnieki un mā-

cītāji. 1680. g. Zviedrijas saeima atzina, ka karalim nav jā-

klausa augstmaņiem, bet vienīgi Dievam un likumiem.
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Muižu redukcija. Šī pati saeima nolēma izdarīt

bijušo valsts muižu atsavināšanu jeb redukciju, t. i. at-

ņemt agrākos gados muižniekiem izdāvāto valsts zemi. Viņa

nolēma Vidzemē atsavināt visas tās muižas, kuras līdz 1561.

gadam (t. i. līdz Livonijas bojā ejai) bija valsts (bīskapa vai

ordeņa) piederums. Tā tad visām lēņu muižām bija atkal jā-

paliek par valsts īpašumu.

Zviedrijas saeimas lēmumu par muižu redukciju 1681. g.

paziņoja Vidzemes muižniekiem. Tai pašā reizē ķēniņš viņus

uzaicināja «taisnības un kristīgās ticības vārdā atcelt riebīgo

verdzību (dzimtsbūšanu), kuras jūgā vaid tik daudz kristiešu».

Dzimtsbūšana kaitējot arī zemes labklājībai un atbaidot sveš-

niekus no apmešanās Vidzemē. Dzimtsbūšana atņemot zem-

niekiem darba prieku un cenšanos būt par derīgiem sabiedrības

locekļiem.

Muižnieki bija pret ķēniņa nodomiem. Viņi lūkoja iegal-

vot, ka dzimtsbūšana esot nepieciešama zemnieku savaldīša-

nai. Citādi muižnieki vairs nejutīšoties droši savās muižās.

Muižnieki tikpat noteikti bija arī pret muižu redukciju.

Landtāgs aizrādija, ka «ķēniņš gan negribēšot atņemt apspies-

tiem un nabagiem Vidzemes muižniekiem pēdējo maizes ga-

baliņu, nelikšot viņiem iet übagot».

Landtāga protestus tomēr neievēroja. Valdības ieceltās

komisijas sāka pārbaudīt Vidzemes muižnieku īpašuma tiesī-

bas. Izrādijās, ka tikai V 6 ir dokumenti, uz kuru pamata viņu

muižas varēja uzskatīt par privātīpašumu. Tās bija muižas, ku-

ru kungi dabūjuši tās dāvinātas (vai citādi tās ieguvuši) jau bīs-

kapu, ordeņa un poļu laikos. Piecas sestdaļas no visām Vidze-

mes muižām bija valsts muižas, un tādēļ tās atkal pārgāja valsts

īpašumā. Līdzšinējie muižu īpašnieki palika par rentniekiem.

Tūliņ pēc redukcijas strauji pieauga valsts ieņēmumi. No Vidzemes

ostu muitām un Vidzemes muižu nomām sanāca puse Zviedrijas valsts

kases ieņēmumu.

Redukciju Vidzemē izdarija no 1682.—87. gadam. To pa-

beidza ķēniņa draugs un ģenerālgubernators Hastfers, ļoti

taisnīgs un nelokāms vīrs, kas par to izpelnijās muižnieku

ienaidu.

Zemes pārvērtēšana. Valdība gribēja skaidri zi-

nāt, cik lielu nomu spēj maksāt muižu rentnieki. Tāpēc viņa

stājās pie zemes pārvērtēšanas.
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Zemnieku kāzas 17. g. s.

Visi kāzinieki jāšus; vidu
—

lielais vedējs, kam aiz muguras sed līgava.

Kāzinieku jājienam ceļā aiztaisīti vārti, kurus atver pēc pacienāšanas.

Muižas vērtība bija atkarīga no tās lauku lieluma, māju

skaita, zemnieku zemes platības, ļaužu skaita un zemniekiem

uzlikto nodevu un klaušu lieluma.

Pārvērtēšana sākās 1687. g. Valdības ierēdņi sīki iztau-

jāja visu pagastu ļaudis, cik katrās mājās cilvēku, cik lopu, cik

zemes un kāda labuma, kādas ir nodevas un klaušas. Visas

šīs ziņas pārbaudīja un sakopoja grāmatās pēc pagastiem. Kat-

ru šādu grāmatu sauca par vaku grāmatu. (Vaka ir lī-

biešu vārds un nozīmē pagastu. Par vaku sauca arī kungam

maksājamās nodevas.)

Zemnieku zemi pēc labuma iedalija 4 šķirās. Par 1. šķiras

zemi bija jādod divreiz vairāk nodevu un klaušu, kā par tikpat

lielu 4. šķiras zemi.

Visas nodevas un klaušas aprēķināja naudā, grašos un dāl-

deros, pēc valdības noteiktās takses. To pašu darija ar zemes

tīrienākumu. Mājas platību aprēķināja arklos.
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Par arklu līdz tam sauca 60 pūrvietas (22 hektārus) aram-

zemes. Tā bija «pilna vīra» mājas platība. Pēc 1687. g.

ķēniņa pavēles, arkls nu bija tāda zemnieku saimniecība, kas

gadā deva valstij un muižai kopā nodevas un klaušas par

60 dālderiem. Lai saimniecības nepaliktu par daudz mazas,

valdība noteica, ka zemnieku mājas nedrīkst būt mazākas par
1

s arkla. Tā bija vienzirga saimniecība.

Pagasta vaku grāmatā bija ierakstītas katras mājas node-

vas un klaušas. Arī katrai mājai valdība iedeva savu vakas

grāmatu, lai zemnieki skaidri zinātu, kur beidzas viņu pienā-

kumi un sākas muižas rentnieka patvaļa.

Saimnieku nodevas un klaušas. No saim-

niekiem ņēma nodokļus valstij, baznīcai un muižai.

No pilna arkla (60 dālderiem) iznāca maksāt valstij IAV2 dāl-

dera. Pusi no tā sastādija kroņa stacis, zviedru valdī-

bas ievests nodoklis karaspēka vajadzībām, ko zemnieki sa-

maksāja labībā un sienā.

Mācītājiem deva sieciņus, cāļus, linus, zivis un citus pro-

duktus.

Muiža joprojām ņēma pagasta un kunga tiesu.

Klaušas bija kārtējās un ārkārtējās. Kārtējās

klaušas bija ierakstītas vaku grāmatās; ārkārtējās muižā izzi-

ņoja pēc vajadzības, bet tādā gadijumā pēc tam bija jāsama-

zina kārtējās klaušas, jo muižnieks nedrīkstēja no zemnieka

vairāk prasīt, kā tas atzīmēts vakas grāmatā. Par lielāku klau-

šu prasīšanu draudēja liels naudas sods.

Pilna vīra mājas sūtija ik nedēļas muižā 1 zirdzinieku un

lauku darbu laikā 1 kājnieku; viņu sauca par otrinieku.

Ārkārtējās klaušas dēvēja par liecībām (liekām klau-

šām), un to gājējus par trešiniekiem. Viņus prasija pļau-

jas laikā, mēslu laikā un līdumus ierīkojot.

Pie ārkārtējām klaušām piederēja arī kārtnieku gai-

tas. Par kārtiniekiem sauca pagasta saimnieku dotos diennie-

kus, kas ganija un apkopa muižas lopus. Saimnieki deva šos

gaitniekus pēc kārtas: katra māja savu nedēļu.

Valdībaarī pastāvīgi uzsvēra, ka muižnieks vairs nav zem-

nieka kakla kungs, bet tikai valsts muižas rentnieks. Muiža

varēja piespriest zemniekam vairs tikai 3 pārus rīkšu. Saim-
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nieks arī no tām bija brīvs; viņu nedrīkstēja pērt. Ja viņš

bija ko nodarijis, arī pats klaušās iedams, tad muižai to vaja-

dzēja sūdzēt tiesā. Dzimtsbūšana gan bija atcelta, zemnieki

palika saistīti pie zemes, bet
s

t» viņu tagad bija kroņa dzimts-

ļaudis. Viņi skaidri zināja savas nodevas un klaušas, zināja,

kur var meklēt un arī dabūt taisnību, ja viņiem darija pāri.

Zināja, ka šai taisnības meklēšanā var iet līdz pašam ķēniņam.

Tādi gadijumi bija. Siguldas, Piebalgas un dažu citu no-

vadu zemnieki mazās laiviņās brauca pāri jūrai uz Stokholmu

sūdzēties ķēniņam.

Zemnieku ķēniņš Kārlis XI

Valdnieks purpura mētelī; galva pec ta laika paraduma — parūka,

Leidas vīri. Saimnieki varēja atpirkties no klaušām,

maksājot naudā vai graudā. Tad viņi kļuva leidas vīri

jeb leidenieki. Vidzemē 17. g. s. beigās bija daudz pagastu,
kur lielākā daļa saimnieku vairs nedeva klaušiniekus, bet

klaušu vietā deva zināmu daudzumu labības vai naudu. Leidas

līgumus parasti slēdza uz 1 gadu, bet tādu gadijumu bija ļoti

maz, kur leidas vīrs no laba prāta atgriezās pie klaušām. Ar

to dzimtsbūšana daudzos kroņa pagastos bija gandrīz izzudusi.

Kalpi un vaļenieki. Zviedru laikos likums noteica,

ka katram kalpam jāsameklē sev saimnieks. Kalpi dabūja uz-
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turu, drēbes un gabalu zemes, kur viņi iesēja sev kādu sieku

vai puspūru rudzu vai linu. Šo zemi sauca par ban d v un

pašu kalpu par bandinieku.

Bandinieka rudzi auga

Diža ceļa maliņā;

Tie izauga, tie ziedēja

Zeltītiem ziediņiem.

Bez kalpiem bija vēl vaļen ic k i jeb pirtnieki. Tā

sauca rokpeļņus, kas pārtika no gadijuma darba un nereti mi-

tinājās saimnieka pirtīs. Dažreiz viņi slepeni ierīkoja sev meža

tīrumus un dzīvoja tālāk, bez nodevām un klaušām. Kad vi-

ņus beidzot sameklēja, arī šiem jaunsaimniekiem bija jāuzņe-

mas klaušas un nodevas.

Zemnieku turība zviedru laikos. Zemnieku

labklājība pēc muižu redukcijas no zemes pārvērtēšanas strauji

auga; daudzi saimnieki kļuva turīgi ļaudis. Dažs sakrāja vai-

rāk simts dālderu. (Mūsu latos dālderis būtu vairāk ka 5 lati.)

Bija vīri, kas aizdeva naudu pat valdībai, paturēdami savas mā-

jas kā ķīlu par aizdoto naudu un nedodami vairs nekādas no-

devas, nedz klaušas.

Senču rija

(Brīvdabas muzeja.)

Par lielu turību liecina ari 1702.—1708. g. krievu karaspēka postī-

jumi Vidzemē. Kazaku un dragūnu nolaupītās sudraba un zelta rotas

lietas, samta svārki un zīda lakati un citas mantas liecina, cik grezni

ģērbušās daudzas zviedru laiku latvietes.

Liels bija ari mājlopu skaits. Trikātā kādās pusarkla mājās krievi

ieguvuši 10 zirgus, 34 govis, 20 teļus, 13 cūkas un 56 aitas. Kādās smil-
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teniešu mājas nolaupīti 12 zirgi v. t. t. Pat musu dienas tāds lopu (se-

višķi zirgu) skaits vienās pašās mājās reti kur sastopams.

Baznīcas un skolas. Zviedriem rūpēja arī latviešu

garīgās dzīves pacelšana. Viņi to cerēja panākt ar baznīcām

Un skolām.

Par skolu dibināšanurunā jau Gustava Ādolfa tēvs, Kārlis IX, vez-

dams ar Vidzemes muižniekiem sarunas par viņu pāriešanu Zviedrijas

pusē. Nepazīdams šejienes muižnieku dabu, viņš griežas pie viņiem ar

priekšlikumu atcelt dzimtsbūšanu un ierosina dibināt tautskolas: «Vai

mūsu zemnieki nevarētu būt brīvi, lai sūtītu savus bērnus skolās mācī-

ties grāmatas mākslas un citos amatos, kas derīgi šai zemē, jo turēt vi-

ņus kā vergus vai pirktus dreļļus nav kristīgi un labas valsts kārtības

cienīgi, kā tas jau sen tiesībās un likumos kristīgām tautām noteikts un

noliegts.»

Muižnieki atbildēja ar savu veco apgalvojumu: igauņi un latvieši

esot tādas dabas, ka varot būt tikai dzimtsļaudis: viņiem neesot izglītī-

bas sasniegšanai vajadzīgo spēju.

Kārļa IX neveiksmes karā aizkavēja zviedru nodomus

Vidzemē. Kā pirmais par viņas baznīcām un skolām varēja

sākt gādāt tikai Gustavs Ādolfs. Ka viņa dibinātā Tērbatas

augstskola bija domāta arī zemnieku dēliem, to liecina viņas

pirmā rektora (vadītāja) un ķēniņa drauga Ši te s vārdi: «uni-

versitāte ir visiem, kas gribēs un spēs mācīties, lai pēc tam

varētu kalpot ķēniņam un valstij».

Kārļa XI uzdevumā ģenerālgubernators Hastfers 1687. g.

pavēlēja pie katras draudzes baznīcas nodibināt skolu un ie-

mērītu skolotāju algošanai
J/4 arkla zemes. Skolas darbojās pa

ziemu un bija obligatoriskas. Kur vēl nebija skolas namu, tur

ierīkoja skolas rijās vai pirtīs, bet tomēr mācīja. Par skolo-

tājiem gādāja Alūksnes mācītājs Ernests Gliks, kas pats bija

nodibinājis 3 skolas jaunu skolotāju sagatavošanai.

Latviešu bībele. Ernests Gliks pārtulkoja latviešu

valodā bībe li. Tā iznāca par Kārļa XI dotu naudu. Bībeli

par brīvu piesūti ja visām Vidzemes lauku un arī dažām Kur-

zemes baznīcām. Bībeles pārtulkošana ir ārkārtīgi liels noti-

kums mūsu rakstniecības vēsturē.

Tulkošanas darba pabeigšanai par piemiņu Gliks iestādija Alūksnes

mācītāja nama priekšā divus ozolus — katrai derībai savu. Tie zaļo

vēl tagad, bet viņu stādītājs atdusas Krievijā, kur nokļuva kā gūsteknis

pēc Alūksnes krišanas. Arī Krievijā Gliks veicināja izglītības lietas un

bija kļuvis par cara uzticības vīru.
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Nacionālās cīņas Rīgā 17. g. s. 1682. g. Lielā ģilde (vācu

tirgotāji) iesniedza rātei priekšlikumu — nekādā gadijumā vairs nepie-

šķirt latviešiem Rīgas namnieku (pilntiesīgu pilsoņu) tiesības, jo tas

esot «apkaunojoši, kaitīgi un bīstami». Rāte tomēr zviedru laikā vēl ne-

iedrošinājās to darīt, un priekšlikumu noraidija, aizrādot, ka daudzi lat-

vieši esot ieguvuši namnieku tiesības citās zemēs, un tās tiem nevarot

liegt arī viņu tēvzemē.

Muižnieku nodevība. Muižu redukcija padarija Vidzemes

muižniekus par niknākajiem Zviedrijas valdības ienaidniekiem.

Kad viņu protesti un atsaukšanās uz savām privilēģijām nelī-

dzēja, viņi sāka apskatīties pēc cita zemes kunga, kā to jau reiz

bija darijuši, savā laikā sanīzdamies ar poļiem.

Latviešu bibeles pirmā izdevuma lapas puse
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Muižniekiem likās, ka vislabāk tiem tomēr klātos zem tas

pašas Polijas, jo Polijā tad katrs kungs savā muižā jutās kā

mazs ķēniņš.

Vidzemes muižnieku kurnēšana sadusmoja ķēniņu. 1694. g.

viņš atlaida landrātu kolēģiju un atstāja landrātiem tikai pa-

domdevēja tiesības. Visu varu un noteikšanu Vidzemē atdeva

ģenerālgubernatoram Hastferam, pret kuru muižnieki ar Pat-

ku 1 v priekšgalā bija tikko iesnieguši ķēniņam ļoti asu ap-

sūdzības rakstu. Par valsts varas pārstāvja apvainošanu Pat-

kulu notiesāja uz nāvi, bet viņš paspēja izbēgt un devās uz

ārzemēm.

Zviedrija tad bija Ziemeļeiropas lielvalsts. Viņai piederēja
virskundzība pār Baltijas jūru. Zviedrijas lielā vara nepatika

dāņiem, poļiem un krieviem. Ar Vidzemes muižnieku palī-
dzību sāka veidoties Zviedrijai naidīga valstu savienība (koa-

licija).

Kārlis XI bija slims, un viņa troņmantinieks vēl nepie-
audzis jauneklis; tāpēc kaimiņvalstis cerēja atņemt Zviedrijai

pa provincei, bet Vidzemes muižnieki atgūt zaudētās muižas

un atkal pēc patikas kalpināt zemniekus.

Kopsavilkums.

Vidzemei nākot zviedru varā, zeme bija izpostīta un tukša; bija

veseli pagasti bez ļaudīm un ēkām, bija pagasti, kur zirgu trūkuma dēļ

tēvi vadija arklu, bet māte ar bērniem jūdzās zirga vietā. Lielākā daļa
lauku gulēja atmatā vai bija apauguši ar mežu. Nodevas un klaušas

bija kļuvušas pa kara gadiem vēl smagākas.

Zem zviedru varas Vidzeme atplauka.

Ķēniņš Gustavs Ādolfs atņēma kungiem tiesības sodīt ar nāvi zem-

niekus. Zemnieks varēja sūdzēties tiesā par sava kunga vai ķēniņa

ierēdņu patvarībām. Rīgā nodibināja ģimnāziju, bet Tērbatā augstskolu;

abās varēja iestāties arī zemnieku bērni. Zviedru valdība gādāja arī

par baznīcām. No latviešiem un igauņiem zviedri sastādija karapulkus,

kas cīnijās ar lielu slavu Vācijā.

Gustavs Ādolfs krita 1632. g. kaujā pie Licenas (Vācijā). Troni

mantoja viņa mazā meita Kristīne, un valsts lietas sāka pārzināt zviedru

augstmaņi. Viņi piešķīra sev un saviem radiem valsts muižas. Zem-

nieku stāvoklis kļuva ļaunāks pašā Zviedrijā, bet sevišķi Vidzemē. Muiž-

nieki panāca to, ka zviedru ģenerālgubernatoram par palīgiem iecēla
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muižnieku velētus landratus. Zemnieki saka bariem begt projām no

Vidzemes.

Labāki laiki Vidzemei nāca tikai valdot ķēniņam Kārlim XI. Viņš

bija zemnieku labvēlis un muižnieku varas pretinieks un atņēma muiž-

niekiem viņu sagrābto valsts varu un valsts muižas. Ķēniņu atbalstija

zemnieki, pilsētnieki un mācītāji. Ar viņu ziņu saeima piešķīra kara-

lim neaprobežotu varu.

Muižniekiem atņēma bijušās valsts muižas. Vidzemē to izdarija

1682.—87. g. Atsavināja visas tās muižas, kas līdz 1561. g. (Māras zemes

bojā ejai) bija valsts (bīskapa vai ordeņa) piederums. Visas bijušās lēņu

muižas ar to kļuva par valsts īpašumu, jo kādreiz bija atdotas tikai lie-

tošanā pret kara klaušām. Piecas sestdaļas no Vidzemes muižām nāca

valsts rokās. Atsavinātās muižas valsts iznomāja.

Lai skaidri zinātu, cik lielu nomu spēj maksāt muižu rentnieki,

zviedru valdība izdarija zemes pārvērtēšanu. Muižas vērtība bija atka-

rīga no tās lieluma, novada māju skaita un platības, ļaužu skaita un zem-

nieku nodevu un klaušu lieluma. Ziņas par to sakopoja pēc pagastiem.

Katra pagasta kadastru nosauca par tā vaku grāmatu (lībiešu valodā

«vaka» nozīmē pagastu).

Visas nodevas un klaušas aprēķināja naudā (dālderos un grašos),

pēc valdības noteiktas takses. Mājas platību aprēķināja arklos. Par

arklu līdz tam sauca 60 pūrvietas (22 ha) aramzemes. Pēc 1687. g. arkls

bija tāda zemnieka saimniecība, kas gadā deva valstij un muižai kopā

nodevas un klaušas par 60 dālderiem. Zemnieku zemi pēc labuma sada-

li ja 4 šķirās. Pagasta vaku grāmatā bija ierakstītas katras mājas no-

devas un klaušas; katrai mājai bija sava vaku grāmata.

Zemnieki zviedru laikos deva nodokļus valstij, baznīcai un muižai.

Jauns nodoklis bija kroņa stacis, karaspēka vajadzībām ievests nodoklis,

ko zemnieki sa naksāja labībā un sienā; zemnieki mācītājiem deva

labības sieciņus un produktus, nododami pagasta un kunga tiesu. Klau-

šas bija kārtējās (vaku grāmatās ierakstītas) un ārkārtējās jeb liekās

klaušas.

Zviedru laikos muižnieks bija tikai valsts muižas rentnieks. Kal-

pus muiža vēl varēja pērt, saimnieku — nē. Zemnieki valsts atsavinātās

muižās bija pārvērtušies par valsts dzimtsļaudīm. Viņi skaidri zināja sa-

vas nodevas un klaušas, zināja, kur var meklēt un dabūt taisnību, ja

viņiem darija pāri. Bija vairāki gadijumi, kur Vidzemes zemnieki devās

pāri jūrai uz Zviedriju žēloties pašam ķēniņam.

Saimnieki varēja atpirkties no klaušām, to vietā maksājot naudā

vai graudā. Tādus saimniekus sauca par leidas vīriem jeb leideniekiem.

Kalpi zviedru laikos dabūja uzturu, drēbes un gabalu zemes, kur

viņi sev iesēja sieku vai puspūru rudzu vai linu. Šo zemi sauca par

bandu un pašu kalpu par bandinieku. Bez kalpiem bija vēl vaļinieki jeb



130

pirtnieki. Zviedru laikos zemnieku labklājība strauji auga, daudzi saim-

nieki kļuva turīgi vīri.

Zviedriem rūpēja arī latviešu garīgās dzīves pacelšana. Viņi to

cerēja panākt ar baznīcām un skolām. Kārļa XI ģenerālgubernators

Hastfers 1687. g. pavēlēja pie katras draudzes baznīcas nodibināt skolu

un iemērīt skolotāja algošanai pus arkla zemes. Skolas darbojās pa ziemu

un bija obligātas. Kur nebija skolas nama, tur skolu ierīkoja rijā vai

pirtī. Par skolotājiem gādāja Alūksnes mācītājs Gliks, kas pats nodibi-

nāja 3 skolas skolotāju sagatavošanai. Viņš arī pārtulkoja latviešu va-

lodā bībeli, kas iznāca par ķēniņa Kārļa XI dotu naudu.

Muižu atsavināšana padarīja Vidzemes muižniekus par Zviedrijas

valdības ienaidniekiem. Viņi sāka apskatīties pēc jauna zemes kunga.

Viņiem likās, ka vislabāk klātos zem Polijas, jo šī valsts bija kļuvusi par

muižnieku republiku.

Par Zviedrijas ienaidnieku vadītāju Vidzemē kļuva Patkuls. Par

valsts varas apvainošanu viņu notiesāja uz nāvi, bet viņš paspēja aizbēgt

uz ārzemēm. Tur viņš līdzēja izveidot pret Zviedriju vērstu naidīgu sa-

vienību.
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Ziemeļu karš

Kārlis XI nomira 1697. g. Dānija, Polija un Krie-

vija noslēdza pret Zviedriju savienību, kuras organizētājs
Patkuls bija pa to laiku iestājies Polijas ķēniņa dienestā

Polijas ķēniņš Augusts šajā laikā valdija arī pār Saksiju.

Augusts cerēja iegūt Vidzemi. Viņa sakši 1700. g. uzbruka

Rīgai, bet pilsētas garnizons noturējās. Sakši ieņēma Daugav-

grīvu un izlaupi ja Vidzemi.

Kaujas pie Narvas un Spilves. Jaunais Zvied-

rijas ķēniņš Kārlis XII izrādījās varens karotājs, kaut gan bija
tikko 20 gadus vecs. Vispirms viņš sakāva dāņus. Tad stei-

dzās uz Baltiju glābt Narvas cietoksni, ko mēģināja ieņemt

Krievijas cara Pētera armija. Ķēniņam bija tikai 8000 kara-

vīru, krieviem 45.000. Bet Kārļa zviedri uzbruka ar tādu sparu,

ka krievu armija pilnīgi izjuka. Viena tās daļa noslīka Narvas

upē, otra padevās. Gūstekņu bija tik daudz, ka zviedri nezi-

nāja, kur viņus likt. Tāpēc gūstā paturēja tikai virsniekus,

bet kareivjiem atļāva iet mājās.

Kaujā zviedriem daudz līdzējis zemnieks Krauklīts, tos aiz-

vezdams krievu karaspēka aizmugurē. Pēc kaujas ķēniņš licis paga-

tavot Krauklīša attēlu un to izplatīt visā Zviedrijas lielvalstī.

Toreiz pa ziemu nekaroja, bet ļāva kareivjiem atpūsties

muižās vai sētās. Tāpēc Kārlis tikai 1701. g. varēja iet Rīgai

palīgā.

Sakšu armija stāvēja Pārdaugavā, apņēmusies nelaist

zviedrus pāri upei. Kārlis nolēma slēpt savu pulku pārcelša-

nās vietu. Vairākās liellaivās sakrāva mitrus salmus, tos aiz-

dedzināja un laida laivām slīdēt pa Daugavu uz leju. Tāpat

pilsētas ganībās aizdedzināja salmu kaudzes. Biezie dūmi aiz-

sedza upi; zem dūmu segas zviedru armija pārcēlās pār Dau-
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gavu un uzbruka sakšiem Spilves pļavās. Kauja bija

ļoti sīva. Sevišķi varonīgi cīnijās sakšu sabiedrotie kurzem-

nieki. Uzvara tomēr palika zviedru pusē.

Latviešu bataljona kareivis Ziemeļu kara laika
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Zviedru karaspēku pārcēla Rīgas latviešu zvejnieki, ar sava amata

vecāko Jāni Nāriņu priekšgalā.

Zviedri pārziemoja Kurzemē un pavasarī sāka jaunu kara

gaitu, šoreiz pa leišu un poļu zemēm. Kārlis XII bija iedomā-

jies, ka viņa bīstamākais pretinieks ir Augusts. Viņš dzenāja

to vairākus gadus pa visu Poliju, beidzot panāca Saksijā un

piespieda slēgt mieru. Augusts izdeva Patkulu, un zviedru

tiesa tam. kā valsts nodevējam, piesprieda moku nāvi uz rata.

Krievijas ķeizariene Katrīna

(Glezna Melngalvju namā.)

Krievi izposta Vidzemi. Visi galvenie zviedru

spēki bija Polijā un Saksijā. To izmantoja.krievi. Viņu dra-

gūnu un kazāku pulki drāzās iekšā Vidzemē. Pirmais cieta

Alūksnes novads.
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Krievu karavadonis Šeremetjevs nonāca pie Alūksnes

cietokšņa, to nikni apšaudija un piespieda padoties.

Garnizonam bija apsolīts brīvs ceļš uz Rīgu. Krievi jau gāja iekšā

cietoksnī, kad kāds zviedru virsnieks pielaida pulvera pagrabam uguni,

sagraudams cietoksni un uzsperdams līdz ar tā mūriem gaisā arī daļu
krievu kareivju. Par to visus zviedru karavīrus paturēja gūstā, bet

Alūksnes iedzīvotājus aizveda uz Krieviju. Aizveda arī bībeles tulkotāju

Gliku ar viņa saimi. Viena no šīs saimes loceklēm, Glika audzēkne

Marta, vēlāk kļuva par cara Pētera sievu un Krievijas ķeizarieni Ka-

trīnu I (Katrīnas vārdu tā dabūjapāriedama pareizticībā).

Krievu jātnieki izdedzināja Vidzemi. Laukus nopostija,
zobeniem sakapāja cilvēkus. Muižnieki bēga uz Rīgu, zem-

nieki mežos, bet tur viņus sagaidīja bads; sākās sērgas.

Zviedru valdība Ziemeļu kara sākumā sastādija no latviešu (arī

igauņu) zemniekiem zemes sargu bataljonu zemes aizsargāšanai. Tie pie-

dalijās cīņās pret krieviem, bet vēlāk šos bataljonus uz vācu muižniekiem

draudzīgu ierēdņu uzstāšanos izformēja.

Postīšanu krievi uzskati ja par karošanas paņēmienu. Viņu

cars Pēteris baiļojās, ka zviedru ķēniņš dosies no Polijas pret

krieviem, uzbruks Pliskavai un Novgorodai. Taisnākais ceļš

turpu gāja caur Vidzemi, un to krievi gribēja izdedzināt tik

klaji, lai zviedru karaspēkam būtu jāiet caur tuksnesi.

Par šiem briesmu laikiem var atrast dažas ziņas 18. g. s. dziesmu

grāmatās:

Tie ienaidnieki dedzina,

Tie kauj, tie plēš, tie izposta.

*

Tie nikni dzenā mūs,

Kad gals tām bēdām būs?

*

Cik dažas mātes bērniņi

Aizvesti, kauti, postīti!

*

Neizsakāmas briesmības,

Ak, labi tam, kas miris!

Jau 1705. g. Šeremetjevs rakstija savam caram, ka Vid-

zemē vairs neesot ko postīt. Tomēr viņa jātnieki drīz bija

atkal klāt.

Ar gariem dzelzs iesmiem viņi izbakstīja māju pelnu tuvu-

mā zemi, meklēdami zemnieku apslēpto labību. Cilvēkus ar
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suņiem medija pa siliem un dzina vergos uz Krieviju. Kas

bija tik vecs vai mazs, ka nejaudāja paiet, to nokāva. Gūstek-

ņu bijis sadzīts Pliskavā tik daudz, ka viņi pārdoti par pāris

kapeikām. Daudzus vēlāk pārdeva turkiem un tatāriem.

Kārlis XII

18. g. s. zviedru karavīru tērpā: gari virssvārki ar at-

pogātiem apakšas stūriem (lai netraucē iešanu). Kājās

gari jātnieku zābaki. Aiz ķēniņa — kaujas lauks.

Poltavas kauja. Nogāzis Augustu no Polijas troņa, Kārlis

Divpadsmitais beidzot sāka vest savus karapulkus pret krie-



137

viem. Krievu cars lūdza mieru, bet Kārlis atbildēja, ka par

mieru varēšot runāt Maskavā.

Ķēniņam bija labi norūdīta armija. Baltkrievijā viņam va-

jadzēja satikties ar zviedru karaspēku, kas nāca no Baltijas, un

tad iet uz Maskavu. Bet kazāku hetmanis (vadonis) Mazepa

ķēniņam ieteica citu kara plānu: iet uz Ukrainu un savieno-

ties ar kazākiem, kas tūkstošiem piebiedrošoties zviedriem.

Krievijas cars Pēteris I

Ķēniņš padevās Mazepas vilinājumiem un pagrieza savus

pulkus uz Ukrainas pusi.

Pienāca barga ziema. Mazepas solītā kazāku sacelšanās

nenotika. Nebija arī hetmaņa solītās pārtikas, un zviedrus

Ukrainā sāka mākt bads.

Lai tiktu pie pārtikas, ķēniņš lūkoja ieņemt Poltavas cie-

toksni. Tas noturējās, un krievi pa to laiku savāca kopā visus

savus spēkus.
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1709. g. vasarā pie Poltavas notika izšķirošā kauja. Zvied-

riem trūka pulvera; viņu pašu bija četras reizes mazāk nekā

krievu, un ar durkļiem un zobeniem vien viņi nevarēja krievu

pārspēku uzvarēt. Zviedru armijas atliekas saņēma gūstā.

Ķēniņš aizbēga uz Turciju.

Rīgas krišana un Vidzemes pievienošana Krievijai. Ar

zviedru armijas bojā iešanu bija izšķirts arī Vidzemes liktenis.

Cars Pēteris tūliņ nosūtija 40.000 vīru pret Rīgu. Šoreiz gan

piekodināja nepostīt, jo nu bija izredzes paturēt Vidzemi. Bet

nebija jau vairs ko postīt.

Krievi aplenca Rīgu, kurā bija daudz Vidzemes bēgļu un

maz pārtikas. leradās arī cars un pašrocīgi iesāka Rīgas ap-

šaudīšanu.

Pilsētā sāka trūkt maizes. Ziemā sākās bads; 1710. g. pa-

vasarī mēris. Rīga padevās. Krievu cars apsolija tās pilso-

ņiem visas vecās tiesības, bet Vidzemes muižniekiem — viņu

agrākās privilēģijas un zviedru atņemtās muižas.

Karš vēl turpinājās vairākus gadus, bet Vidzemi vairs ne-

skāra. Mieru noslēdza 1721. g. Nīšt a t ē, trīs gadus pēc

Kārļa XII nāves.

Zviedru laiki nu bija pagalam. Sākās krievu laikmets,

tumšākais visā Latvijas atkarības vēsturē.

Karš, bads un mēris — šīs trīs mocības bija padarijušas

Vidzemi gandrīz tukšu. Mērī nomira */■ Rīgas un Valmieras

apriņķa iedzīvotāju, jo tur sērga plosijās visbriesmīgāk. Par

tā laika lielo postu stāsta dziesmu grāmatas pantiņš:

Kur daža skaista ēka.

Kur daža jauka pils!

Tur tagad zaķi lēkā.

Nu atmata un sils.

Kopsavilkums.

Karu kā pirmie iesaka sakši, 1700. g. uzbrukdami Rīgai. Pilsēta na-

turējās, bet sakši izlaupīja Vidzemi.

Jaunais zviedru ķēniņš Kārlis XII izrādi jās varens karotājs. Vis-

pirms viņš sakāva dāņus un piespieda viņus slēgt mieru. Tad devās uz

Igauniju, kur Narvas cietoksni bija aplenkuši liela krievu cara Pētera ar-
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mija. Zviedru bija 8000, krievu — 45.000, bet zviedri viņus briesmīgi sa-

kāva. Nākamā (1701.) gadā zviedri uzvarēja sakšus pie Rīgas, Spilves

pļavās. Zviedri ieņēma Kurzemi un devās no turienes iekšā leišu un

poļu zemēs, jo Kārlis XII bija nodomājis vispirms galīgi uzvarēt Po-

lijas un Saksijas valdnieku Augustu un pēc tam griezties pret Krieviju.

Zviedriem vajājot Augustu, par bīstamāko pretinieku kļuva Krie-

vijas cars Pēteris. Viņš paspēja apbruņot lielus spēkus, un viņa pulki

reizi pēc reizes gāja postīt Vidzemi, kur zviedriem bija maz karavīru.

Krievi dedzināja sētas un muižas, ļaudis apkāva vai aizdzina verdzībā.

Nogāzis Augustu no Polijas troņa Kārlis XII beidzot devās prel

Krieviju. Ceļā viņam piemetās par sabiedroto Ukrainas kazaku vado-

nis Mazepa un aizvilināja uz dienvidiem, apgalvodams, ka zviedriem

tur pievienošoties daudzi tūkstoši kazaku. Kazaku sacelšanās tomēr

neizdevās, bet 1709. g. kaujā pie Poltavas krievu pārspēks iznīcināja

zviedru armiju, kurai trūka pulvera. Kārlis XII aizbēga uz Turciju.

Ar šo kauju bija izšķirts arī Vidzemes liktenis. Krievi aplenca

Rīgu, un tā 1710. gadā padevās. Mieru slēdza Nīštatē, 1721. g., un

Vidzeme ar Igauniju palika Krievijai.

Karš, bads un mēris bija izpostījuši Vidzemi, padarijuši to gandrīz

tukšu no ļaudīm.
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Kurzemes un Zemgales hercoga valsts

Gotards Ketlers.* / Kad sadalija Māras zemi, pēdējais ordeņa

mestrs Gotards Ketlers dabūja no Polijas lēņos bijušās ordeņa

zemes Daugavas kreisajā krastā un hercoga titulu. Tauta ie-

sauca šīs jaunās valsts valdniekus par lielkungiem.
Tā patiesībā bija latviešu valsts, jo Kurzeme un Zemgale bija lat-

viešu zeme, gandrīz visi valsts iedzīvotāji latvieši. Hercogu muižas pa

daļai pārvaldija to iecelti latviešu muižkungi; pilsētās bija daudz lat-

viešu amatnieku. Ka paši valsts valdnieki un viņas muižnieki bija vācu

tautības un valsts valoda —
vācu valoda, tas lietu negroza; arī Anglijā

ir ilgus gadus valdijuši franču kungi, Anglijas valsts raksti 300 gadus

rakstīti franču valodā. Lietuvā valsts valoda senlaikos bija baltkrievu

valoda, kas skanēja arī Lietuvas valdnieku galmā.

Kurzemes hercoga valstij piederēja Zemgale, Sēlija un

bijušie ordeņa novadi Kurzemē, atskaitot Grobiņu un Pilteni

Šos novadus Kurzemei pievienoja vēlāk.

Jaunā valdnieka stāvoklis bija visai grūts. Nebija ne kara-

spēka, ne naudas. Muižnieki hercogu uzskatija par sev līdzīgu

Sākumā Ketlera valstij nebija pat galvas pilsētas. Kādus

gadus hercogs dzīvoja Rīgas pilī, vēlāk Kuldīgā un beidzot

Jelgavā, kas kļuva no miesta par pilsētu.

Gotarda privilēģija. Būdams stipri atkarīgs no

savas valsts muižniekiem, 1570. g. hercogs bija spiests dot vi-

ņiem tā saukto Gotarda privilēģiju, kurā bija atzītas

muižniekiem ļoti lielas tiesības un priekšrocības. Kurzemes

hercogistes muižnieki bija atsvabināti no jebkādiem nodokļiem

un klaušām valsts labā, atskaitot karā jāšanu. Viņiem piede-

rēja «kakla kungu» tiesības (tiesības tiesāt par kriminālnozie-

gumiem), un lēņu muižas tagad palika viņu privātīpašums

Tāpat viņi ieguva tiesības tirgoties un turēt krogus.

Baznīcas un skolu lietas. Kaut gan laicīgās lie-

tās hercogam Gotardam bija maz noteikšanas, toties jo vairāk

viņš rūpējās par savas valsts garīgajām lietām. Baznīcu bija



141

Pirmā latviešu luterāņu katķisma (1586. g.) lapas puse

maz; tās pašas sabrukušas; mācītāji izklīduši vai izmiruši, vai

arī nemācēja latviešu valodu un sprediķoja ar tulku palīdzību.

Zemnieki pie kristīgās ticības turējās tikai vārda pēc un jo-

projām ziedoja saviem senču dieviem. Ar bargiem sodiem her-

cogs spieda lauku ļaudis apmeklēt dievkalpojumus, kristīt bēr-
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nus baznīcās un aprakt savus miroņus iesvētītās kapsētās.

Hercogam uzstājoties, Kurzemes landtāgs nolēma celt 70 jau-
nas baznīcas; to uzturēšanai nodibināja katrā draudzē īpašus

mācītāju pagastus (tā sauca vairākas zemnieku mājas,
kuru nodevas un klaušas nāca par labu mācītājam) un zem-

niekus piespieda dot sieciņus. ' Ar hercoga gādību iznāca pir-
mais latviešu luterāņu katķisms, ko iespieda Karaļaučos (Prū-

sijā). Jelgavā, Bauskā, Kuldīgā un Ventspilī atvēra skolas:
kurās varēja mācīties arī latviešu bērni.

Zemnieku stāvoklis. Saimnieki dālijās pilnos

vīros, pusarkliniekos un iebūviešos. Kalpu

alga bija noteikta ar likumu. Kalpam deva maizi, drēbes un

bandas sēklu (rudzus un auzas).

Muižnieku zemniekiem nebija nekādu tiesību. Viņi nekur

nevarēja iet sūdzēties. Atlika tikai bēgt, bet par otrreizēju

bēgšanu kunga tiesa sprieda kājas nociršanu. Katra kunga

muižā bija sava kakla tiesa, savas karātavas, savs moku stabs.

Apsūdzētos spīdzināja, kamēr viņi atzinās par vainīgiem. Par

zādzību nocirta roku. Bieži sprieda nāves sodus.

Fridrichs un Vilhelms. Pēc hercoga Gotarda nāves (1587

gadā) valsti mantoja viņa dēli Fridrichs un Vilhelms

Brāļi sadalija tēva valsti, pie kam vecākais, Fridrichs, dabūja

Zemgali un apmetās Jelgavā, bet Vilhelms ieguva Kurzemi un

dzīvoja Kuldīgā.

Vilhelms atdabūja Grobiņu un Pilteni, bet sanaidojās ar

Piltenes muižniekiem brāļiem Noldēm, un viņa kara kalpi tos

nonāvēja. Polija par to viņu padzina, un Fridricham palika

arī Kurzeme.

Noldes slepkavību izmeklēja sevišķa poļu valdības komisi

ja. Tā izdeva arī jaunus likumus (Kurzemes statūtus), kuro

bija noteikta zemes valdīšanas kārtība. Blakus hercogam taga(

pastāvēja zemes padome (4 muižnieki un 2 pilsoņi). Vi

sus strīdus starp hercogu un muižniekiem izšķīra Polijas ķēniņš

Pa diviem gadiem reizi sanāca Jelgavā Kurzemes saeima

jeb landtāgs. Tā locekļi bija muižnieku vēlēti deputāti

Hercogs Jēkabs. Fridricham nebija bērnu, un viņš iecēla

par savu mantinieku brāļa Vilhelma dēlu Jēkabu. Viņš valdija

no 1642.—1682. g.. un šis laiks bija Kurzemes valsts ziedu laiks.



143

Jaunībā Jēkabs bija daudz ceļojis: apmeklējis Franciju

Angliju un daudz ko mācījies, sevišķi Holandē. Tā toreiz bija

bagātākā valsts Eiropā, ar plašu tirdzniecību un lielāko floti

pasaulē. Pa Holandi ceļodams, Jēkabs mācijās saprast, ka

valsts uzplaukst pateicoties tirdzniecībai un ka nauda ir tau-

tas lielākā bagātība. Tāpat toreiz domāja visi izglītotie Eiropas
valdnieki un viņu ministri. Lai tauta kļūtu bagāta, vajadzēja

ieplūdināt zemē sudrabu un zeltu, pēc iespējas vairāk preču

pārdodot citām valstīm un pēc iespējas mazāk no tām pērkot.

Hercogs Jēkabs

Hercoga attēls uz viņa laika kalta dukāta.

Pārnācis dzimtenē, Jēkabs gribēja to visu piemērot dzīvē,

lai padarītu savu valsti par ziedošu un bagātu zemi.

Rūpniecība. Kaut gan iedzīvotāju galvenā nodarbo-

šanās joprojām palika zemkopība, Jēkabs ataicināja ārzemju

lietpratējus un sāka dibināt darbnīcas un fabrikas. No Kur-

zemes purvu rūdas sāka ražot dzelzi, ko pārstrādāja lauksaim-

niecības rīčkos un kara ieročos. Dzelzs cepļi bija Engurē, Bal-

donē, Ēdolē, Biržos un citur. lecavā, Jelgavā un Slokā darbo-

jās vara cepļi, Skrundā un Turlavā šauteņu darbnīcas; vēl ci-

tur lēja lielgabalu, mala pulveri, taisija stikla preces, papīru,

ziepes un tapetes; citos novados bija zāģu dzirnavas, kas zā-
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ģēja plankas un dēļus. Citās muižās auda vadmalu un buru

audeklu, tecināja darvu, dedzināja ogles, apstrādāja dzintaru.

Strādnieki gandrīz visur bija klaušu ļaudis, un viņu skaits snie-

dzās simtos. Ar laiku arī no viņiem daudzi ieskatijās ārzemju

meistaru amatu. Hercogs to visādi veicināja, cerēdams vēlāk

iztikt ar pašu zemes cilvēkiem.

Hercoga Jēkaba kara kuģis

Kuģim Kurzemes flotes karogs — melns vēzis sarkana lauka.

Kuģniecība. Ventspilī un arī Kuldīgā bija kuģu bū-

vētavas. Tur taisīja kuģus hercoga tirdzniecības un kara flotei

un arī ārvalstīm. Kuģu būvēšana ārzemēm deva labu peļņu,

jo koki, darva, buru audekls, kaņepāju tauvas, lielās kuģu nag-

las — viss bija tepat uz vietas dabūjams.
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Jēkabam bija 60 tirdzniecības kuģu un tikpat daudz kara

kuģu. Visi tie peldēja zem Kurzemes jūras karoga. Tas bija
imelns vēzis sarkanā laukā.

Galvenā osta bija Ventspils, bet kuģi piestāja arī

Liepājā un Sakaslejā.

Tobago sala

Tirdzniecība. Meklēdams savām precēm pircējus..
Jēkabs turēja ārzemēs tirdzniecības aģentus un noslēdza tirdz-

niecības līgumus ar Franciju un Angliju. No Kurzemes izveda

nevien šeit pagatavotās preces, bet arī labību, linus un gaļu.

Jēkaba fabriku audumi un lauksaimniecības rīki atrada pircē-

jus arī Lietuvā un Krievijā. Pat zviedri pirka un slavēja viņa

darbnīcu bises un pulveri.

Kolonijas. Vislielāko peļņu toreiz deva kolonijpreču

tirdzniecība. Rietumu valstis cita pēc citas tāpēc centās iegūt

kolonijas tropu (siltās) zemēs, Dienvidamerikā un Indijā. To

pašu lūkoja darīt arī Kurzemes hercogs.

Pirkšanas ceļā viņš ieguva divas kolonijas — Gambiju

Rietumāfrikā un Tobag o salu, netālu no Dienvidameri-

kas piekrastes. Abās kolonijās uzcēla cietokšņus un novietoja
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Jelgava
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karavīrus. Uz Tobago nosūtīja par kolonistiem lielāku skaitu

Kurzemes zemnieku.

No Kurzemes uz Gambiju veda sāli, dzelzi un degvīnu. No

Gambijas uz Kurzemi — ziloņkaulus, zeltu, vaskus, ādas un

indigo (zilu krāsvielu); no Gambijas uz Tobago sūti ja nēģeru

vergus plantāciju apstrādāšanai. No Tobago uz Ventspili —

cukuru, tabaku, kafiju, garšvielas. Ar šīm tropu precēm Kur-

zeme apgādāja arī Lietuvu, Krieviju un Zviedriju.

Uz Tobago salas vēl tagad ir daži vietu nosaukumi (Kur-

zemes līcis, Kurzemes upe), kas rāda, ka šī sala reiz bijusi Kur-

zemes valsts piederums.

Kurzemes ķēniņu Peniķu dzimts ģerbonis

(Jātnieks 17. g. s. tērpā.)

Karš ar zviedriem. Kurzemes tirdzniecības uz-

plaukums stipri kaitēja Rīgai, kas piederēja zviedriem; augsto

muitu dēļ tai bija grūti sacensties ar Ventspili un citām Kur-

zemes ostām. Kad sākās poļu un zviedru karš, Zviedrijai ra-

dās izdevība satriekt Jēkaba valsti. Viņa apvainoja hercogu

draudzībā ar krieviem un poļiem, un zviedru kara vadonis

Duglass 1658. g. rudenī ar viltu ieņēma Jelgavu. Zviedri iz-
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laupija Jelgavas pili un pilsētu, bet hercogu ar ģimeni aizveda

tālu gūstā, aiz Igaunijas robežām.

Zviedri ieņēma visu Kurzemes valsti un domāja to paturēt, bet

Kurzemē izcēlās tautas karš. Zemnieki ķērās pie ieročiem, lai aizstā-

vētu pret zviedriem savas sētas un savu labo lielkungu. Ap veciem,

kaujās bijušiem karavīriem pulcējās zemnieku jaunekļi un vīri. Sastā-

dījās veseli karapulki, kas gāja atbrīvot zviedru ieņemtos Kurzemes

cietokšņus. Kurzemniekiem nāca palīgā poļu un leišu nodaļas un Prū-

sijas hercoga karaspēks.

Karš briesmīgi izposti ja zemi. Zviedri nodedzināja hercoga

kuģu būvētavas un fabrikas. Kurzemes kolonijas sagrāba angļi

un holandieši.

Kad poļi ar zviedriem noslēdza Oli v ā (pie Dancigas)

mieru 1660. g., hercogs Jēkabs atguva brīvību un devās uz sa-

vu zemi. Uz robežas viņu saņēma tūkstoši zemnieku, tikpat

nabagi kā viņu lielkungs. Viss gulēja drupās. Kuģi un kolo-

nijas bija pagalam, muižas nodedzinātas, fabriku meistari aiz-

bēguši.

17. g. s. kurzemniece uz zirga

Aiz viņas redzams Ventas ūdens kritums pie Kuldīgas,

Hercogs gribēja sakt visu no gala. Viņš atjaunoja fabrikas,

mēģināja atgūt kolonijas. Gribēja rakt lielus kanālus, no ku-
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riem viens būtu savienojis Lielupi tieši ar jūru un pārvērtis

Jelgavu par ostas pilsētu.

Jēkaba plāni vairs tomēr neveicās. Uz zviedru uzstāšanos

kanālu rakšanu pārtrauca. Kolonijas paturēja angļi.

Hercoga Jēkaba zemnieki. Jēkabam piederēja

140 muižu. Katrai bija savs muižkungs. Viņu sauca par jun-

kuru. Viņa palīgi bija vagari, kas rīkoja klaušu ļaudis.

Klaušinieki strādāja arī hercoga dzelzs un vara cepļos, darvas

tecinātavās v. c. rūpnīcās. Hercogs sīki pārzināja savu muižu

saimniecību un to ražojumus izveda uz ārzemēm. Priekš zvie-

dru kara Jēkaba muižās bija ļoti labi sugas lopi.

Jēkaba dēli. Jēkaba valsti mantoja viņa dēls Frid-

richs Kazimirs. Viņam nebija tēva spēju un tālredzības.

Viņš ātri izšķieda bagātības, ko Jēkabs pa otram lāgam bija

sakrājis, un, turēdams greznu galmu, ietaisija lielus parādus.

Pēc Fridricha Kazimira nāves troni mantoja viņa mazais

dēls Fridrichs Vilhelms, kam par aizbildni palika tēva

brālis princis Ferdinands. Viņš iegrūda Kurzemi Ziemeļu

karā, nostādamies zviedru pretinieku pusē. Zviedri pēc Spil-

ves kaujas vairākus gadus saimniekoja Kurzemē.

Zemes stāvokli pēckara gados atzīmē vecās dziesmu grāmatas

pantiņš:
Ak mūsu zemīte!

Izpostīta, izēsta,

Izlaupīta, izplēsta.

Mancelijs un Firekers. Fridricha un Jēkaba lai-

kā Jelgavā par galma mācītāju bija Juris Mancelijs.

Viņš sastādija pirmo vācu-latviešu vārdnīcu, sarakstija pirmo

sprediķu grāmatu un ir mūsu pirmais rakstības nodibinātājs.

Jaukas garīgas dziesmas sacerēja Kristaps Firekers.

Kuršu ķēniņi. Kuldīgas novadā dzīvoja vairākas

brīvzemnieku dzimtis, ordeņa leimaņu pēcnācēji. Viņus sauca

par kuršu ķēniņiem. Katrai dzimtij — Peniķiem, Kalējiem v. c.

— bija savs ģerbonis. Ordeņa laikā kuršu ķēniņi gāja kara

klaušās, varonīgi cīnijās pret leišiem un krieviem, bet vēlāk

hercogi viņus pārvērta par pasta jātniekiem. Viņiem bija I—21—2

arkli zemes.

Kurzeme 18. g. simtenī. Pec Poltavas kaujas ieradās Jel-

gavā cars Pēteris un saderināja sava brāļa meitu Annu ar jau-
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no Kurzemes hercogu Fridrichu Vilhelmu. Kāzas no-

svinēja 1710. gadā Pēterpilī, bet ceļā uz savu valsti hercogs no-

mira.

Tai pašā 1710. g. Kurzemi piemeklēja briesmīgs mēris. Iz-

mira divas trešdaļas iedzīvotāju. Palicēji jaudāja apstrādāt
tikai trešo daļu lauku.

Par mēri lasām vecajās dziesmu grāmatās:

Šī sērga mēdz kā avis kaut,

Kā zivis saņemt lomā,

Un dažu labu bedrē raut,

Pirms tas uz nāvi domā.

Par Kurzemes hercogu palika Ferdinands. Viņam ne-

bija bērnu, un ar viņa nāvi (1737. g.) izbeidzās Ketleru her-

cogu nams.

Hercoga Fridricha Vilhelma atraitne Anna bija kļuvusi par

Krievijas ķeizarieni. Viņa panāca sava kambarkunga Bīr on a

iecelšanu par Kurzemes hercogu. Ar to šī Polijas pavalsts

bija nokļuvusi vēl lielākā Krievijas ietekmē.

Ernests Bīrons,

Kurzemes hercogs

Pēteris Bīrons,

pēdējais Kurzemes hercogs.

Ernests Bīrons. Šis hercogs valdija pa divi lāgi

(1737—40. un 1763.—69. g.). Sākumā uzturējās Pēterpilī, kur

viņam bija ļoti liela vara. Ar Krievijā iegūto nauduBīrons cēla

lepnās pilis Jelgavā un Rundālē un izpirka visas mui-
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žas, kuras iepriekšējie hercogi bija ieķīlājuši vietējiem muiž-

niekiem. Viņa laikā sāka atzelt Kurzemes kuģniecība. Par

galveno ostu tagad kļuva Liepāja. Hercogs nodibināja labības

magazīnas un ieveda degvīna monopolu. 1740. g. ķeizariene

Anna nomira. Bīronu gāza krievu augstmaņi un izsūtīja trim-

dā uz Sibiriju. Bīrons sabija trimdā pavisam 23 gadus. Kur-

zeme bija bez hercoga, un valsts vara pārgāja zemes padomes

rokās. Muižnieki ķildojās savā starpā un ar pilsētām; pilsētu
vāci visādi centās apspiest pilsētu latviešus. (Latvju amatnie-

kiem, piem., aizliedza ģērbties pēc vācu modes.)

Tie bija Kurzemes juku laiki. Hercoga vēl arvienu nebija,

un Polijas ķēniņš gribēja ielikt Kurzemei par valdnieku savu

dēlu. Krievija beidzot atļāva Bīronam atgriezties Kurzemē.

Bīrons pabeidza celt savas aizsāktās pilis Jelgavā un Run-

dālē. Viņš centās ierobežot muižnieku pārliecīgās tiesības, bet

muižniekus aizstāvēja Krievija. Bīrons atdeva valsti dēlam

Pēterim un atteicās no varas.

Pēteris Bīrons. Viņš bija pēdējais Kurzemes her-

cogs. Arī viņa mūžs aiztecēja nemitīgās cīņās ar muižniekiem.

Pamazām muižnieki guva virsroku un tiecās padarīt savu land-

tāgu par vienīgo likumdevēju valstī. Tirdzniecība apstājās,

pilsētas panīka. Kurzemes valsts tuvojās savam galam.

Kristaps Cīgenhorns. Hercoga tiesības dedzīgi aizstāvēja

savos rakstos Jelgavas advokāts un lielkunga valsts padomnieks Kri-

staps Cīgenhorns. Viņš sarakstija grāmatu «Kurzemes un Zemgales

valsts tiesības», kurā prasija hercogam lielāku varu un ari citām kār-

tām pārstāvjus landtāgā. Viņš teica, ka muižnieki esot piesavinājušies

zemnieku zemi un zemnieku tiesāšanas tiesības, kaut gan Kurzemes

zemnieki neesot pielīdzināmi romiešu vergiem. — Muižnieku ienaida

dēļ Cīgenhornam bija jāatstāj tēvzeme.

Hercogs Pēteris bija humāns, izglītots valdnieks. Viņš no-

dibināja Jelgavā augstāku mācības iestādi jeb akadēmiju,

to cerēdams izveidot par universitāti.

Tagad — Hercoga Pētera ģimnāzija.

Kurzemes patstāvības gals. 1795. g. Krievija,

Prūsija un Austrija pēdējo reizi sadalija Poliju. Šai lielvalstij

iznīkstot, vajadzēja pazust arī viņas vasalvalstij Kurzemei. Tās

muižnieki jau sen bija izšķīrušies par piesliešanos Krievijai, jo

cerēja dabūt augstus amatus Krievijā.
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1795. g. landtāgs paziņoja, ka Kurzeme bez kādiem notei-

kumiem padodas Krievijai (par to Krievijas partijas vadoņiem

landtāgā bija apsolītas vairākas muižas). Hercogs Pēteris bija

spiests atteikties no varas, saņēma no Krievijas atlīdzību par

savām muižām un mūža pensiju un apmetās Vācijā. Kurze-

mes hercoga valsts kļuva par Krievijas guberņu.

Kurzemes zemnieku stāvoklis 18. g. s. Her-

cogu muižās bija ievesta valaku jeb riežu kārtība: kat-

ram saimniekam ierādīja muižas tīrumos 3—4 pūrv. lielu ga-

balu ziemāja un tikpat vasarāja, ko uzdeva apstrādāt un no-

kopt. Arī pļavās ierādija riežu gabalus. Bez šīm klaušām

saimnieki vēl deva ik pēc 2—3 nedēļām vienu nedēļu strād-

nieku ar zirgu.

Lai ātrāk tiktu galā ar savu riežas gabalu un varētu paspēt

apkopt arī paša laukus un pļavas, saimnieks ar savu saimi bija

spiests strādāt sējas un pļaujas laikā arī naktīs. Tā ar riežu ieve-

šanu zemnieku stāvoklis kļuva grūtāks.

Nodevas jeb kunga tiesa bija mazāka kā Vidzemē. Dažās

hercoga muižās visas nodevas ņēma naudā. Tās nebija lielas.

Tās varēja nokārtot ar 9—lo pūriem rudzu.

Hercogu muižas deva lielus ieņēmumus ar saviem tīru-

miem, lopu bariem, degvīna tecinātavām un krogiem. Zem-

nieku nodevām te bija maza loma. Tāpēc Kurzemes hercogu

ļaudīm 18. g. s. bija labāka dzīve nekā pārējo Latvijas daļu

zemniekiem.

Vecais Stenders. Bīronu laikā bija Sunākstē par mā-

cītāju vecaisStenders. Ar savām dziesmām, pasakām un

mazajiem stāstiņiem viņš kļuva par mūsu laicīgās literatūras

tēvu. Viņš sastādija arī latvju gramatiku, latviešu-vācu un

vācu-latviešu vārdnīcu.

Kopsavilkums.

Kad sadalija Māras zemi, pēdējais Livonijas ordeņa mestrs Got-

ards Ketlers dabūja no Polijas ķēniņa lēņos Kurzemi un Zemgali

un palika par hercogu (lielkungu).

Tā bija valsts, kurā muižniekiem bija ļoti liela vara; viņi nemak-

sāja nodokļus un varēja sodīt savus zemniekus ar nāvi. Katrā muižā
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bija karātavas un moku stabs. Hercogiem palīdzēja valdīt valsts ze-

mes padome. Muižniekiem bija savs landtāgs, kas arī iejaucās valsts

lietās. Strīdus starp hercogu un muižniekiem izšķīra Polijas ķēniņš,

parasti par ļaunu hercogam. Hercogi bija patiesībā valdnieki tikai par

savām muižām un valsts pilsētām.

Pirmais Kurzemes un Zemgales hercogs Gotards gādāja par baz-

nīcām un skolām; ar viņa gādību iznāca pirmais latviešu

luterāņu katķisms.

Pēc Gotarda nāves valsti mantoja viņa dēli: Fridrichs dabūja

Zemgali, Vilhelms — Kurzemi. Par nīšanos ar muižniekiem poļi

Vilhelmu padzina. Viņa dēls Jēkabs mantoja abas zemes, un viņa val-

dīšanas laiks (1642.—1682.) bija Kurzemes un Zemgales valsts ziedu

laiks.

Hercogs Jēkabs ierīkoja kuģu būvētavas (Ventspilī un Kuldīgā),

kur būvēja tirdzniecības un ari kara kuģus pašam her-

cogam un ārzemēm. Viņš dibinājaarī rūpnīcas, vadmalas austuves un

dzelzs cepļus, kas apstrādāja tepat iegūto purva rūdu. Vēl citas

hercoga rūpnīcas gatavoja stikla preces, papīru, pulveri, linu audeklu.

Hercogs ieguva kolonijas, Tobago salu un Gambiju.

Kurzemes tirdzniecības uzplaukums kaitēja Rīgai, kas tad piederēja

zviedriem. Kad sākās poļu-zviedru karš, zviedri ieņēma Jelgavu, iz-

laupija to un pašu hercogu Jēkabu 1658. g. aizveda gūstā, tiekdamies

pievienot viņa valsti Zviedrijai; bet hercoga zemnieki ķērās pie iero-

čiem un sāka tautas karu. Kad poļi ar zviedriem noslēdza mieru,

hercogs atdabūja brīvību un izpostītu valsti. Daļu rūpnīcu atjaunoja,

bet valsts ziedu laiki bija garām.

Jēkaba valsti mantoja viņa dēls Fridrichs Kazimirs. Pēc

šī hercoga kļuva par valdnieku viņa dēls Fridrichs Vilhelms,

kura laikā Kurzeme iejaucās Ziemeļu karā un atkal pieredzēja zviedru

kara pulku ienākšanu.

Fridricha un Jēkaba laikā Jelgavā bija par mācītāju Juris Man-

celijs. Viņš sastādija pirmo vācu-latviešu vārdnīcu un pirmo spre-

diķu grāmatu latviešu valodā. Tad pat dzīvoja Kristaps Fire-

kers, latviešu lielākais garīgais dziesminieks.

Kuldīgas novadā vēl hercoga laikos bija palikušas dažas latviešu

brīvzemnieku dzimtis, tā sauktie kuršu ķēniņi. Viņi palika brīvi ļaudis

līdz dzimtsbūšanas beigām. —

Fridricha Vilhelma atraitne Krievijas princese Anna tika Krievijas

tronī un panāca sava kambarkunga Ernesta Bīrona iecelšanu par Kur-

zemes un Zemgales hercogu. Tā (1737. g.) sāka Ketleru nama vietā

valdīt jauns valdnieku nams, Bīroni.

Hercogs Ernests Bīrons uzcēla skaistas pilis Jelgavā un

Rundālē un atdzīvināja kuģniecību, pie kam par galveno Kurzemes
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ostu kļuva Liepāja. Ķeizarienes Annas laikā viņš pārvaldija arī Krie-

viju, bet pēc valdnieces nāves krievi viņu izsūtija uz Sibīriju. Atgrie-

zies atkal Jelgavā, Ernests Bīrons drīz atteicās no troņa par labu dēlam

Pēterim. Viņš bija pēdējais Kurzemes un Zemgales hercogs.

18. g. s. beigās, Krievijai, Prūsijai un Austrijai sadalot savā starpā

Poliju, Kurzemes valstij bija grūti pastāvēt. Kurzemes muižnieki gribēja

pieslieties Krievijai, kur muižniekiem tad ļoti labi klājās. Hercogu

Pēteri piespieda 1795. g. atteikties no troņa, un Kurzeme palika par

Krievijas guberņu.

Hercogu laikā viņu muižu zemniekiem klājās labāki kā muižnieku

dzimtsļaudīm. Nodevas nebija lielas, jo galvenos ienākumus hercogiem

deva viņu lielo muižu zeme.

Bīronu laikā bija Sunākstē par mācītāju vecais Stenders,

mūsu laicīgās rakstniecības nodibinātājs. Viņš sarakstīja dziesmas, pa-

sakas un mazus stāstus, sastādija latviešu gramatiku un latviešu-vācu

vārdnīcu.
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Poļu laiki Latgalē

Altmarkas pamiers 1629. g. sašķēla divās daļās lat-

viešu zemes, kas Daugavai ziemeļos. Zviedriem palika viņu

karaspēka ieņemtā Vidzeme, poļi paturēja Latgali jeb poļu

Vidzemi, ko viņi nosauca par Inflantiju. Olivas miera

līgums (1660. g.) galīgi apstiprināja šo sadalijumu. Latgale
līdz 1772. gadam bija Polijas province jeb vaivadija. Tad to

pievienoja Krievijai.

Muižnieku vara Polijā. Poļu virskundzības laikos Latgalē

palikušie vācu muižnieki pārpoļojās; daudzas ordeņa un bīskapu

muižas dabūja ienācēji no Polijas un Lietuvas. Tā izveidojās

Latgales muižnieku kārta (šļachta). Tos muižniekus, kuriem bija

lielas muižas, sauca par magnātiem. Vienkāršiem muižniekiem

bija samērā maz zemes. Visiem Polijas muižniekiem bija jāiet

karā, bet viņiem arī piederēja visa noteikšana valsts lietās. Po-

lija 16. g. s. izveidojās par valsti, kur visa vara bija muižnieku

rokās, muižnieki ievēlēja saeimu, kuras lēmumi (sākot no 17. g.

s. vidus) bija jāpieņem vienbalsīgi: ja visi citi deputāti bija

par kādu likumu vai lēmumu, bet viens pats deputāts balsoja

pretim, lēmums bija noraidīts. Tā Polija ar savām iekšējām

lietām nekur netika un no stipras lielvalsts pamazām pārvēr-

tās par muižnieku patvaļas valsti, ko 18. g. s. beigās sadalija

savā starpā Krievija, Prūsija un Austrija.

Polijas virskundzības laikā Latgale bija sadalīta 4 apriņķos

jeb stārostejās: Viļakas, Ludzas, Rēzeknes un Daugavpils.

Apriņķu priekšniekus sauca par stārastiem. Latgales aug-

stākais priekšnieks bij va i v a ds. Viņš dzīvoja Daugavpilī, un

viņu iecēla Polijas ķēniņš. Daugavpilī sapulcējās arī Latgales

mazā saeima, 6 muižnieku deputāti, kurus sākumā vēlēja
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Zemnieku stāvoklis Latgalē. Vidzemē zviedru laikos, se-

višķi Kārļa XI laikā, zemnieku stāvoklis uzlabojās. 17. g. s. bei-

gās lielā daļa Vidzemes saimnieku jau biia atpirkušies no klau-

šām (leidas vīri). Latgalē tai pašā laikā grima arvien

dziļāk verdzībā. Viņi bija bez kādām tiesībām, pilnīgi atdoti

savu muižnieku varā. Zemnieks piederēja kungam ar visu savu

kustamo mantu un zemi. Kungs varēja viņu pārdot, mainīt pret

cita kunga zemnieku, pat lopu, sodīt pēc patikas, arī nonāvēt.

Polijā nebija nevienas tiesas, kurā zemnieks varētu iet meklēt

pret savu kungu taisnību.

Latgales zemnieki dālijās muižasļaudīs un ciema

ļaudīs. Muižas ļaudis bija muižas kalpotāji, amatnieki vai

ciema ļaužu uzraugi. Ciema ļaužu biia daudz vairāk. Viņi dzī-

voja ciemos, kur katram bija ierādīta sava šņore zemes. Par

šo zemi viņi deva kungam nodevas un gāja klaušās. Viņu mājas

bija dūmu istabas, bez skursteņa un bez stikla logiem.

Katoļu ticības uzvara Latgalē. Kad Lutera mācība sāka

izplatīties Latvijā, tā izspieda katoļu ticību tikai no pilsētām

un muižām, jo luterticībā pārgāja pilsētnieku un muižnieku vai-

rums. Zemnieki vēl turējās pie savu senču ticējumiem, kaut gan

bija sākuši godināt katoļu svētos. Tāpēc katoļu baznīcai

renācās grūti ar poļu valdības palīdzību atkal nostiprināties

Latgalē. Pilsētu te gandrīz nebija, vācu muižnieki atgriezās ka-

toļticībā, negribēdami zaudēt savas muižas, bet zemnieks no

kristīgās ticības lietām vēl maz ko saprata. Ar veco katoļu ti-

cību viņi bija pa pusei jau apraduši, un daudziem tā likās la-

bāka arī daudzo svētku dēļ.

Vēl 17. g. s. pirmajā pusē liela daļa Latgales zemnieku bija

kristīgie tikai vārda pēc. Viņi pielūdza Ūsiņu un Māru (Lai-

mu) un ziedoja svētiem kokiem — ozoliem un liepām — gaiļus

un vistas. Viss zemnieku vairums nodzīvoja savu mūžu, ne rei-

zes nebijuši pie dievgalda. Arībaznīcu bija ļoti maz, un tās pa-

šas sabrukušas vai karā nopostītas.

Par jaunu baznīcu celšanu daudz gādāja jezuiti. Viņiem

nevien izdevās padarīt Latgali atkal par katoļu zemi, bet viņi

poļu laikā darbojās ar labiem panākumiem arī Vidzemē. Je-

zuitu ordeņa tiešais uzdevums bija luterticības apkarošana, un

to viņi veica ar skolām un savu prasmi pieiet pie vienkāršās
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tautas. Bada un mēra laikos viņi neatstāja savas draudzes un

palīdzēja cik spēdami. Rīgā viņiem biju skola, kas sagatavoja
latviešiem katoļu misionārus. Kad Rīgu ieņēma zviedri, viņi iz-

raidija jezuitus, kas pārcēlās uz Daugavpili.

Polijas jezuitu valdības centrs atradās Viļņā (Lietuvā), kur tiem

bija grāmatu spiestuves un jezuitu dibināta augstskola. Viļņā iespieda

grāmatas arī Latgales katoļiem.

Tolgsdorfs un Elģers. Jezuits Tolgsdorfs laikam

pārtulkoja pirmo grāmatu latviešu valodā. Tā

bija katoļu katķisms. Viņa māceklis Elģers saraksti ja latviešu

sprediķu grāmatu, pārtulkoja vairākas garīgas dziesmas un sa-

stādija poļu-latiņu-latviešu vārdnīcu.

Svešas ietekmes Latgalē. Ilgi šķirta no Vidzemes un Kur-

zemes, Latgale atsvešinājās no pārējās Latvijas un ieguva da-

žas savādības. Glābdamies no Krievijas valdības vajāšanām,

Latgalē ieceļoja lielā skaitā krievu vecticībnieki un kolonizēja
veselus pagastus. Pilsētās apmetās žīdi, nākdami no Polijas.

Poļu muižnieki piespieda savus zemniekus dzīvot ciemos, kā tas

bija parasts Polijā.

Kopsavilkums.

1629. g. poļi un zviedri sadalija latviešu zemi, kas Daugavas zieme-

ļos: Zviedrijai palika Vidzeme, Polijai Latgale, ko sauca arī par poļu

Vidzemi jeb Inflantiju.

Polijas virskundzības laikā Latgales vācu muižnieki pārpoļojās, dau-

dzas muižas ieguva poļi un leiši, 16. g. s. Polija izveidojās par muiž-

nieku republiku, kurā muižniekiem piederēja visa vara, bet

ķēniņš patiesībā bija uz mūžu vēlēts valsts prezidents. Šis muižnieku

varas pieaugums padarīja Poliju par vāju valsti, ko 18. g. s. beigās

sadalija Krievija, Austrija un Prūsija. Latgali 1772. g. pievienoja

Krievijai.

Poļu laikos Latgali pārvaldija ķēniņa ieceltais Daugavpils vai-

vad s. Zeme bija sadalīta 4 apriņķos, kuru priekšniekus sauca par

stārasti cm. Daugavpilī sapulcējās Latgales muižnieku mazā

saeima (seimiņš).

Zviedru laikos Vidzemē zemnieku stāvoklis uzlabojās, Latgalē poļu

laikā latvieši grima dziļākā verdzībā. Viņi bija bez kādām tiesībām,

pilnīgi atdoti muižnieku (šļachtas) varā. Polijā nebija nevienas tiesas,

kur zemnieks varētu iet meklēt pret savu kungu taisnību.
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Latgales zemnieki sadalijās muižas ļaudīs un ciema

ļaud ī s. Muižas ļaudis bija muižas kalpotāji; ciema ļaudis dzīvoja

ciemos, un katram bija ierādīta sava šņore zemes, par ko viņi gāja

kungu klaušās un maksāja nodevas.

Kad Latvijā sāka izplatīties luterticība, zemnieki vēl turējās pie

savu senču ticējumiem, kaut gan bija sākuši godināt arī katoļu svētos.

Tāpēc katoļticībai poļu laikos nebija grūti atkal nostiprināties Latgalē.

Par katoļu baznīcām Latgalē gādāja jezuīti (mūku ordenis). Je-

zuīts Tolgsdorfs pārtulkoja katoļu katķismu. Tā bija pirmā lat-

viešu grāmata.

Poļu laikos Latgalē ieceļoja krievu vecticībnieki, glābdamies no va-

jāšanām. No Polijas un Lietuvas ieplūda žīdi.
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Stāvoklis Vidzemē 18. g. simtenī

Vidzemes latvieši 18. g. s. pirmajā pusē. Krievija bija pa-

likusi Zviedrijas vietā par lielvalsti. Igaunija un Vidzeme bija

krievu varā, un abu šo zemju posts bezgala liels.

Tūkstoši zemnieku bija apkauti vai aizdzīti vergos uz Krie-

viju. Tūkstoši citu nomira badā, bēguļodami pa mežiem. Vis-

vairāk ļaužu tomēr nomaitāia 1710. g. mēris. Dažos pagastos iz-

mira gandrīz visas mājas. Tie paši, kas bija palikuši dzīvi, dzī-

voja briesmīgā nabadzībāun jaunā verdzībā.

Nabagi bija palikuši arī muižnieki, bet viņi atdabūja zau-

dētās muižas un visas privilēģijas. Atjaunoja landrātu kolē-

ģiju, kas tagad pārzināja visas vietējās darīšanas. Landrātu

ziņā atradās baznīcas un tiesu lietas un valsts zemju pārvaldī-
šana. Nu bija piepildijies tas, ko vēlējās Patkuls un viņa domu

biedri: Vidzemē atkal valdija vācu muižnieki.

Bija pieaugušas visas klaušas un nākušas klāt smagas šķū-

tis. Kur agrāk kunga tiesai prasija tikai 4 pūrus, tagad bija

jānober 14.

Stāvoklis Vidzemē 18. g. s. beigās. Vēl 50 gadus pēc Zie-

meļu kara un lielā mēra Vidzemē nebija tik daudz iedzīvotāju,

kā zviedru laiku beigās. Labklājībā arī pēc 100 gadiem vēl

bija liela starpība: zviedru laikos V 6Vidzemes saimnieku bija

turīgi un pašapzinīgi vīri; neviens muižkungs vai vagars ne-

drīkstēja viņiem pieskārties ar rīksti. Turpretim krievu laikā

miesas sodi kļuva par ikdienas parādību. Tāpat kā bīskapu un

ordeņu varas beigās un zviedru laiku sākumā, saimnieka stā-

voklis 18. g. s. bija ļaunāks par bezzemnieka stāvokli. Tādēļ

atkal sākās saimnieku bēgšana no mājām. Viņi bēga uz kai-

miņu guberņām, bēga uz citu kunga novadu un tur labāk pa-

lika par kalpiem, saņemdami bandas zemi un bandas sēklu,

nekā dzimtenē valdīdami savu tēvu mājas. Vēl citi paslepeni
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apmetās sava paša kunga mežā un ierīkoja tur līdumus. Kā

jaunsaimnieki viņi bija 3 gadus brīvi no nodevām; muižā sā-

kumā viņiem uzlika tikai nelielas klaušas. Tās pašas mazās

priekšrocības bija tiem bēgļiem, kas svešu kungu tiesā apmetās
kādās tukšās mājās.

18. g. s. Vidzemes latviete gatavo nama ēdienu

Latvieši un igauņi nospiesti verdzībā. Par

Vidzemes zemnieku stāvokli plaši raksta vācu mācītājs Hupelis.

Viņš saka: «Abas tautas (latvieši un igauņi) ir vergi un citu

cilvēku pilnīgs īpašums. Dzimtskungs, un vēl vairāk viņa muļ-

ķīgais un savtīgais pārvaldnieks, pēc patikas noteic viņu lik-

teni un uzliek viņiem sodus. Kāds skats, ja cilvēku par nie-

cīgu pārkāpumu kailu per rīkstēm vai briesmīgo pātagu! Zem-

niekiem nepieder pat nabadzīgā būdiņa, kurā viņš mitinās, un

maize, ko viņš ieguvis ar tādām pūlēm.»

Muižnieki tirgojas ar dzimtsļaudīm. Hu-

pelis plaši apraksta muižnieku tirgošanos ar dzimtsļaudīm.

«Vaļiniekus un viņu bērnus te pārdod vai iemaina pret citām lie-

tām: zirgiem, suņiem, pīpju galviņām v. t. t. Cilvēki te nav tik dārgi
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kā nēģeri Amerikas kolonijās: puisi pērk par 30—50 rubļiem, bet par

amatnieku — pavāru vai audēju — dod līdz 100 rubļu. Tikpat prasa

arī par veselu saimi. Par kalponi reti kad dod vairāk par 10 rubļiem,

un bērnu var pirkt par 4 rubļiem... Ja saimniekam ir vairāki dēli

vai meitas, dzimtskungs dažus atņem pēc savas patikas, ieskaita tos

muižas ļaudīs, atdod citiem vai pārdod, izmaina vai atdāvina, kā viņam

pašam patīk.»

Cilvēku tirdzniecību atzina arī krievu valdība. No cilvēku

pirkšanas un pārdošanas tā ņēma tāpat nodokli, kā no citiem

veikalnieciskiem darijumiem.

Bargi sodi. Par mazāko nepaklausību dzimtsļaudis

sodi ja rīkstēm. Ar katru rīksti sita vairākas reizes. Muižnieks

varēja likt savus dzimtsļaudis cietumā, sūtīt spaidu darbos vai,

iekaļot dzelžos, turpat muižā likt pie darba sava paša spaidu

darbos. Bez dzimtskunga zemniekus vēl sodija viņu muižkungi,

vagari (stārasti) un rijnieki. Zemnieks bija padarīts par vergu,

bez cilvēka tiesībām.

Klaušas un nodevas. Krievijas valdība bija ieve-

dusi tādu jauninājumu, ka par pilnu arklu uzskatija mājas, ku-

rās dzīvoja darba spējīgi 16 cilvēki. Šādu māju saimnieks

skaitijās «pilns vīrs». Tādu lielsaimnieku tomēr bija maz.

Lielais māju vairums bija tikai % vai V* arkla.

No H arkla mājām muižas ņēma divus klaušiniekus ■— zir-

dzinieku un kājnieku — nedēļā, katru pa 3 dienām. Zirdzi-

nieku — visu gadu, otrinieku (kājnieku) pa lauku darbu laiku.

Bez tam vēl bija jābrauc šķūtīs, jāpilda ceļu klaušas (jālabo

ceļi), jo caur Vidzemi gāja galvenais satiksmes ceļš starp Pē-

terpili un Eiropu, jāiet muižas talkā, mājās sievietēm jāvērpj

muižai lini, jāsūta kārtnieces kopt muižā lopus. Kunga tiesā

J/4 arkla mājas parasti nobēra 4 pūrus katras labības.

Pusenieki. Vājiem saimniekotājiem (aiz vecuma, nabadzības

vai darba spēka trūkuma) ļāva pieņemt puseniekus (pušelniekus). Viņi

apstrādāja katrs pusi mājas, bet klaušas un nodevas deva kopīgi. Daž-

reiz abi pusenieki bija brāļi, kas sadalija savā starpā tēva zemi.

Kalpu stāvoklis. Kalpi bija bandinieki. Algas vietā

viņi dabūja puspūru vai sieku linu vai labības un iesēja saim-

nieka zemē. Bandas zemi kalps apstrādāja pats ar savu zirgu.

Bandinieka stāvoklis bija labāks par saimnieka stāvokli. Viņi

negāja par sevi klaušās un nedeva kunga tiesu. Savus rudzus
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vai linus viņi pārdeva, jo paši dzīvoja saimnieka maize. Ta ban-

dinieks bija naudīgāks par saimnieku.

Kalpiņam tīra maize,

Ražens bēris kumeliņš. ,m ,
(T. dz.)

Saimnieks deva bandas arī saviem brāļiem un māsām, ja
tie viņam strādāja. Bandu zemē sēja galvenā kārtā linus. Lini

toreiz bija galvenais naudas augs. Pēc tam tūliņ nāca rudzi.

Kartupeļu audzēšana vēl nebija cieņā, āboliņš tāpat. Viņu vietā

sēja rāceņus.

Lauksaimniecība. Lauksaimniecībā valdija tri j-
lauku sistēma. Vienu lauku apsēja rudziem, otru ar va-

sarāju, trešo atstāja papuvē. % arkla mājām bija kādas 30 pūr-

vietas aramzemes. Kūtsmēslu trūkuma dēļ zemei ļāva pēc zi-

nāma laika atpūsties. Tādus aizlaistus zemes gabalus sauca par

vecainēm, atmatām, norām (noarām). Pēc gadiem vecaine va-

rēja kļūt par ataugu vai birzi. Tad šai vietā varēja atkal dedzi-

nāt līdumu. Līdumos labi auga mieži, lini, rudzi.

Ara koka arkliem, ecēja koka ecēšām. Šai ziņā zemkopī-
bas technika nebija gājusi uz priekšu kopš brīvās Senlatvijas
laikiem.

Pļaujas laikā muiža izvēlējās savu lauku sakopšanai labāko

laiku. Tad sadzina talkā visus darba spējīgos pagasta cilvēkus.

Pie grūtākiem klaušu darbiem piederēja kulšana. Tā vil-

kās vairākas nedēļas, jo kūla spriguļiem. Tīru rudzu maizi ēda

tikai retās mājās. Parastā zemnieku maize bija ar pelavām.

18. g. s. nāca modē vērpjamais ratiņš. Līdz tam vērpa ar sentēvu

vārpstu. Bija pazīstamas jau arī aužamās stelles. Krāsošanu vēl izda-

rija ar pašu zemes augu krāsvielām. Ar mēlēm (zilkauliem) jau sāka

sacensties no svešām zemēm ievestā zilā krāsviela — indigo.

Amatnieki. Parasti katrai muižai bija pašai vajadzī-

gie amatnieki. Cunftes gan liedza zemniekiem mācīt kādu

amatu, bet viņi tos noskatijās paslepen no vācu amatniekiem

Sevišķi labi bija Vidzemes latviešu audēji.

Alus darītavas un degvīna tecinātavas.

Vidzemē bija ļoti maz fabriku. Toties alus darītava bija katrā

muižā. Katrā mājā audzēja apiņus un tos deva kunga tiesai.

Alus bija ļoti lēts, un krogu — simtiem. Tie deva kungiem

labu naudu.
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LATVIJA ZEM

KRIEVU JŪGA

Krievu virskundzības laikā Vidzemē nāca modē degvīna teci-

nātavas. Arī degvīnu tad tecināja no rudziem. Tecinātavas deva lielu

peļņu, un kungi gandrīz visu muižas labību pārstrādāja degvīnā. Kad

gadijās neraža, kungam nebija ar ko izmitināt savus dzimtsļaudis. Deg-

vīnu izdzirdija tepat krogos, veda zemnieku šķūtīs uz Rīgu vai Krie-

viju. Zviedru laikos Vidzeme bija maizes klēts. Krievu laikos tā pār-

vērtās par degvīna tecinātavu.

(Degvīnu sāka tecināt Vidzemē jau poļu laikos, bet tad tauta to

lietoja vairāk zāļu pēc. Tikai krievu laikos sākās tautas apdzirdīšana.)
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Skolu trūkums. Daudzi dzimtskungi neļāva saviem

dzimtsļaudīm mācīties rakstīt. Viņi baidijās, ka dzimtsļaudis

tad sev izrakstīs brīvības grāmatas.

Par brīvības grāmatu sauca rakstu, ko muižnieks, laizdama

brīvā savu dzimtscilvēku, viņam deva kā brīvības apliecību.

Pēc Ziemeļu kara gandrīz visas draudzes bija palikušas bez

skolām. Zviedru aizsāktais tautas izglītības darbs bija panīcis.

Kur bija kāds skolotājs, tas mācija rijā, pirtī, pat krogū. Skolu

namu bija maz. Vēl 18. g. s. beigās latvju Vidzemē bija tikai

16 skolas, toties 600 krogu.

Vangažu baznīca

Brāļu draudze Vidzemē. Luterānisms galīgi sāka nostipri-

nāties Vidzemē tikai zviedru laikā. Zviedru valdība ar mācī-

tāju palīdzību bija pieteikusi nesaudzīgu cīņu vecajām svēt-

vietām, mājas garu kultam un katoļu svēto godināšanai, visu

to uzskatīdama par elku kalpību. Šo cīņu uzskati ja tik sva-

rīgu, ka to vadija ar saviem rīkojumiem pats zviedru ķēniņa

vietnieks Vidzemē.

Ar bardzības līdzekļiem bija tomēr grūti izskaust lietas, kas

dziļi iegūlušās tautas dvēselē. Sevišķi grūta bija cīņa ar lat-

viešu paradumu apbedīt savus miroņus sensenās pašu kapenēs,
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nevis kristīgās baznīcas kapos. Tautai bija pašai savas kapenes

(piem., Zilajā kalnā), kur viņa mēdza aprakt savus aizgājušos.

Daudzas no šīm tautas kapsētām bija ļoti vecas, pat no aizvēs-

turiskajiem laikiem, un glabāja pirmo sentēvu trūdus. Tie ir

svēti katrai tautai, sevišķi tādai, kurā zeļ senču kults (veļu go-

dināšana).

Sl cīņa ar tautas kapenēm bija sākta jau ordeņa laikā, bet tauta

turējās pie tām līdz 18. g. s. sākumam. Tā kā par miroņu aprakšanu

neiesvētītās vietās draudēja bargs sods, tad bija gadijumi, kur dienā

miroņus apraka baznīcas kapsētā, bet naktī slepeni izraka un apbedīja

tautas senkapos.

Viss tas, un piedevām vēl mācītāju tautība (gandrīz visi

viņi bija vācieši), neļāva luterānismam jau zviedru laikā palikt

par īstu tautas baznīcu. Krievu laikā par visu lietu noteicē-

jiem Vidzemē palika vācu muižnieki. Arī luterāņu baznīca at-

radās viņu ietekmē, un tā neuzticības plaisa baznīcas un drau-

dzes starpā palika vēl labu laiku.

Tautas baznīca. Tomēr zviedru skola un Glika bī-

beles sētā sēkla bija kritusi latviešu Vidzemē auglīgā zemē

Tieši tāpēc vispirms Vidzemē izauga prasība pēc tādas kristī-

gas draudzes, kuras sludinātāju vārdi saskanētu ar viņu dar-

biem.

Šī kustība nāca no Vācijas, kur tās dibinātājs bija grāfs

Cincendorfs un namdaris Dāvids. Cincendorfs savā muižā no-

dibināja pirmo brāļu nometni Hernhuti; tā radās hernhu-

tiešu un hernhutisma nosaukumi.

Dāvids ieradās Vidzemē (1729. g.) un apmetās Va 1 m i c r-

muižā, kuras īpašniece, ģenerāļa atraitne Hallarte, atbalsti ja

brāļu draudžu kustību. Viņa uzcēla hernhutiešiem lūgšanas

namu un atvēra pirmo skolotāju semināru (1737. g.), kurā drīz

mācijās 120 audzēkņu. Starp tiem bija jau daži pusmūža vīri,

kā, piem., Šķestera Pēteris un Ķīšu Pēteris. Val-

miera kļuva par brāļu draudžu kustības centru.

Šķestera Pēteris. Viņš vēlāk bija Valmieras brāļu draudzes

vecākais. Tā laika autori viņu dēvē par cildenāko starp latviešu brāļu

draudžu mācītājiem, ar lieliskām runātāja dāvanām,pilnu ticības, spēka

un dedzības.

Ķīšu Pēteris esot ierosinājis Cincendorfam domu par skolo-

tāju semināra dibināšanu un daudz stāstijis tam par latviešu tautas

grūto likteni.
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Spaidu soļi pret brāļu draudzi. Hernhutisma izplatīšano;
sākumā veicināja daži mācītāji un arī muižnieki. Kad kus

tība sāka plesties plašumā, ļaudis vairāk gāja uz saiešanas na

miem un baznīcas palika pustukšas. Vācu mācītāji negribēji
izlaist no rokām savas draudzes. Muižniekiem hernhutieši sa-

Brāļu draudzes saiešanas nams

(Kauguros.)

rieba ar to, ka neapmeklēja krogus. Tādēļ uz muižnieku un

mācītāju uzstāšanos krievu valdība (1743. g.) slēdza brāļu drau-

dzes. Bet tās darbojās joprojām slepenībā. Tām atkal atļāva
darboties tikai daudz vēlāk (1770. g.).

Brāļu draudžu iekārta. Latviešu zemnieku starpā hernhu-

tiešu piekritēju skaits ātri auga. Viņi sabiedrojās īpašās drau-

dzēs, kuru locekļi saucās savā starpā par brāļiem un māsām.

Pašu izredzēti ļaudis vadija viņu ticības dzīvi.

Vidzemes brāļu draudzes 19. g. s. vadija lielais tētiņš

jeb presbīters. Viņam bija 12 palīgi, tētiņi, kurus sauca

arī par vācbrāļiem, jo tie nāca no Hernhutes, Vācijā. īstie visu

lietu darītāji tomēr bija vietējie brāļu draudžu vecākie, kurus
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sauca par sacītajiem. Viņi noturēja savus dievkalpojumus

saiešanas namos (kambaros), kuru Vidzemē agrāk bija daudz.

Brāļu draudzes ietekme. Šī ietekme bija ļoti liela. Tā pa-

līdzēja pacelt tikumības līmeni. Draudzes locekļi tiešām jutās

ka brāļi; viņi atmeta dzeršanu un citus netikumus. Radās dzī-

ves prieks, ticība pašu spēkam. No šīs ticības dzima pašapziņa:

Dieva priekšā tomēr visi bija līdzīgi, un hernhutieši tādi jutās

arī zemes virsū. Viņu tētiņu un sacītāju vārdi saskanēja ar

viņu darbiem. Viņiem ticēja un klausija. Ticības lietās hernhu-

tieši pirmajā vietā lika labus darbus un kristīgu dzīvi. Savstar-

pējā palīdzība sekmēja māju uzkopšanu un turības vairošanos.

Rīgas latviešu cīņas 18. g. s. Visai varai Vidzeme atkal

pārejot vācu muižnieku rokās, Rīgas vācieši lūkoja vēl vairāk

apspiest savus latviešu līdzpilsoņus. Viņi tos sāka iegalvot

krievu valdības iestādēm kā izbēgušu dzimtļaužu pēcnācējus,
kas esot pārgājuši rātes virskundzībā, neiegūdami pilnīgu brī-

vību. Latviešu amatiem pilsēta jau sāka uzlikt klaušas. Tāda

rīcība un tādi uzskati liecināja, ka Rīgas latviešus pama-

zām padarīt par rātes dzimtļaudīm.

1738. g. rāte pavēlēja Rīgas latviešiem gada laikā pārdot

viņu nekustamos īpašumus un reizē paziņoja, ka pretējā gadī-

jumā tos atņems. Latvieši, par kuru vadoņiem tad izvirzijās

mastu šķirotāji Šteinhaueri (viņi bija hernhutieši), sū-

dzējās Krievijas valdībai un tā atcēla rātes rīkojumu.

Šteinhaueri bija bagāti koku tirgotāji un muižu īpašnieki,

ar sakariem ārzemēs un pie krievu galma, bet rāte tos neatzina

par Rīgas namnieku goda cienīgiem, jo Šteinhaueri turējās pie

savas, latviešu, tautības. Viņi mēģināja tiesas ceļā panākt viņu

uzņemšanu namniekos, bet prāvošanās vilkās gadiem un rāte,

piekukuļodama krievu tiesu vīrus, ar laiku uzvarēja.

Vēlāk, Katrīnas 11. laikā, Rīgas latvieši atjaunoja savu cīņu dēļ

Rīgas namnieku tiesībām, un atkal viņu vadoņi bija no Šteinhaueru

dzimts. Gaidot ķeizarienes atbraukšanu Rīgā (1764. g.), viņi uzdeva kā-

dam vēsturniekam sarakstīt latviešu tautas vēsturi, kurā būtu aprakstīta

nevien latviešu pilsētnieku, bet arī zemnieku vēsture un tiesības. Šis

lielais 4 sējumu darbs tomēr nenonācis valdnieces rokās, jo Rīgas vāci

nelaiduši latviešu pārstāvjus ķeizarienei tuvumā. (Kur tā vēsture pali-

kusi, nav zināms.)
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Tiesāšanās dēļ latviešu tiesībām būt par Rīgas namniekiem

sākās 18. g. s. beigās no jauna, un latvieši savā sūdzībā ķeiza-

rienei uzsvēra, ka latvieši esot no senlaikiem bijusi brīva tauta.

Ar laiku viņu vairums gan pamazām un ar varu nospiests

dzimtļaužu stāvoklī, bet itin visi latvieši nekad neesot bijuši

dzimtļaudis. Pilsētnieki un amatnieki joprojām palikuši brīv-

nieki. Tikai naids un uzpūtība esot tie iemesli, kuru dēļ Rīgas

rāte gribot apspiest šos brīvībā dzimušos pilsoņus, kas cēlušies

no īstajiem senajiem zemes iedzīvotājiem. «Būtu ļoti nepareizi

un netaisni, ja šos Vidzemes pirmiedzīvotājus noliktu zemāk

par vāciešiem, kas te ir ienācēji,» tā rakstija savā sūdzības rak-

stā šie neatlaidīgie savu tiesību karotāji.

Šoreiz viņi dabūja taisnību un rāti piespieda uzņemt 16 lat-

viešu tirgotājus un mastu šķirotājus par Rīgas namniekiem.

Starp tiem bija arī Jānis Šteinhauers, savas slavenās dzimtas tre-

šās paaudzes pārstāvis Rīgas latviešu nacionālajās cīņās. Svinēdams

savas zelta kāzas, viņš dāvājis brīvību visiem savu muižu dzimtļaudīm.

•

Kopsavilkums.

Pēc Ziemeļu kara Vidzeme bija briesmīgi izpostīta. Dzīvajos pa-

likušos zemniekus kungi apkrāva daudz grūtākām nodevām un klau-

šām, jo cars Pēteris atdeva zemniekus pilnīgā viņu kungu varā.

Kungu tiesa cēlās trīs un četrkārtīgi, nāca klāt jaunas un smagas

šķūtis (krievu karaspēka vajadzībām, kungu degvīna vešanai uz Rīgu

v. t. t.). Kungi atkal sāka tirgoties ar dzimtsļaudīm.

Par nepaklausību dzimtsļaudis sodija rīkstēm, lika cietumā, nosū-

tija spaidu darbos. Zemnieks bija padarīts par vergu. No katrām 14

arkla mājām (par pilnu arklu tagad uzskatija mājas, kurās bija 16 darba

spējīgi cilvēki) muiža ņēma nedēļā 2 klaušniekus. Kunga tiesai tādai

mājai bija jādod 4 pūri no katras labības, bez tam jābrauc šķūtīs, jā-

pilda ceļu klaušas, jāiet muižas talkās; sievietēm jāvērpj muižas lini,

jāiet kopt muižas lopi.

Kalps algas vietā saņēma bandu zemi, ko apstrādāja pats ar savu

zirgu. Kalpa (bandinieka) stāvoklis bija labāks par saimnieka stāvokli,

jo kalps negāja par sevi klaušās un nedeva kungu tiesu. Savus linus

vai labību viņš pārdeva, jo dzīvoja saimnieka maizē.

Lauksa iniecībā visur valdīja trijlauku sistēma. Ara koka arkliem

un ecēja koka ecēšām.
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Vidzemē tad bija katrā muižā sava alus darītava un dauda

krogu. Tie deva kungiem lielus ienākumus. Krievu laikos Vidzemē

nāca modē arī degvīna tecināšana. Daudzas muižas visu savu

labību pārvērta degvīnā.

Krievu laiku sākumā Vidzeme bija palikusi gandrīz bez skolām.

Kur vēl bija kāds skolotājs, tur mācija pirtī vai rijā, jo skolu namu

vairs nebija, kungi jaunus necēla.

18. g. s. pirmajā pusē Vidzemes latviešu starpā sākās reliģiska ku-

stība. Tā nāca no Vācijas (Hernhute), kur tās dibinātājs bija grafs Cin-

cendorfs. Šīs kustības piekritēji saucās par brāļiem, un tā radās

hernhutiešu jeb brāļu draudzes nosaukums. Vidzemē par

brāļu draudžu kustības centru kļuva Valmiera.

Sākumā šo kustību veicināja daži mācītāji un arī muižnieki. Vēlāk

sāka viņas piekritējus vajāt, un krievu valdība slēdza brāļu draudzes.

Pēc kāda laika viņām atļāva atkal darboties.

Brāļu draudzes palīdzēja pacelt tikumības līmeni, apkaroja dzer-

šanu un citus netikumus. Ticības lietās hernhutieši pirmā vietā lika

abus darbus un kristīgu dzīvi.

Rīgas vācieši 18. g. s. mēģināja atņemt Rīgas latviešiem to īpašu-

mus un pašus latviešus nospiest it kā pilsētas dzimtļaužu stāvoklī. Lat-

vieši meklēja taisnību krievu tiesās. Šais cīņās par Rīgas latviešu va-

doņiem bija Šteinhaueru dzimts.
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Pirmie dzimtsbūšanas apkarotāji

18. g. s. Rietumeiropā cēlās tā sauktā apgaismotāju kustība,
kas vērsās pret muižnieku privilēģijām un aizstāvēja vienkāršo

tautu. Jau g. s. vidū sāka pacelties pašu (arī Vidzemes) vāciešu

starpā balsis, kas aizrādīja uz dzimtsbūšanas necilvēcību.

Eižens. Viens no dedzīgākiem dzimtsbūšanas apkarotājiem

bija Tonnas (Igaunijā) draudzes mācītājs Johans Eižens

Viņam bija sakari ar galma aprindām. Toreizējā Krievijas ķei-

zariene Katrīna II jūsmoja par reformām, starp citu, arī par

zemnieku stāvokļa uzlabošanu. Eižens bija liels visādu pro-

jektu un plānu sacerētājs un gribēja ar tiem darīt labu vien-

kāršiem ļaudīm. Savos rakstos Eižens centās pierādīt, ka

dzimtsbūšana ir par postu visai zemei.

Sulca «Zemnieku tiesa». Vidzemes muižnieki pastāvīgi tu-

rēja Pēterpilī savus uzticības vīrus; viņi vēroja, kas notiek val-

dības aprindās un ziņoja par tās nodomiem landrātiem. Tā

muižnieki vienmēr iepriekš zināja par sagaidāmiem likumiem

Ja tie kaut kā apdraudēja viņu intereses, muižnieki lūkoja šos

likumus aizkavēt ar augstu radu palīdzību vai naudu.

Ap 18. g. s. vidu par tādu Vidzemes muižnieku pārstāvi

Pēterpilī bija landrāts Kārlis Fridrichs S v 1 c s. Kad Vidzemes

zemnieku gādnieks Eižens bija iesniedzis ķeizarienei Katrinai

II savu rakstu pret dzimtsbūšanu, Katrīna nolēma (1764. g.

pati apbraukt Vidzemi un uzlabot zemnieku stāvokli.

To dabūja priekšlaikus zināt Šulcs. Viņš nebija dzimtsbū-

šanas pretinieks, bet baidijās, ka valdība var izdarīt Vidzemē

tik lielas reformas, ka tas kaitēs muižnieku interesēm. Vaja-

dzēja pierādīt valdībai, ka Vidzemes muižniecība pati izdarīs

reformas. Tāpēc Sulcs izdeva (1764. g.) sevišķus likumus savu

Aizkraukles un Skrīveru muižu zemniekiem. Likumus pārtul-

koja, iespieda un izdalija minēto novadu saimniekiem.
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Sos likumus sauca par «Zemnieku tiesu», un tie iedalīti

trijās daļās.

I daļa saka, ka visa kustamā manta paliek brīvs un patiess zem-

nieka īpašums, ar kuru viņš var darīt, kā tam tīk. Viņš to var pārdot,

ieķīlāt vai atvēlēt bērniem un radiem.

II daļa nosaka, ka visa zemnieku zeme arī uz priekšu paliek

dzimtskunga piederums. Ar to visi Šulca zemnieki padarīti par bez-

zemniekiem. Ja viņi klausa kungu un dod kunga tiesu, viņi var savas

mājas paturēt. Ja ne, kungs var viņus izlikt no mājām un atdot par

kalpiem citam saimniekam.

111 daļā ir runa par klaušām un kunga tiešu. Zemnieks joprojām

paliek sava kunga dzimtscilvēks un apakšnieks, kam jāklausa visās lie-

tās, jādod kunga tiesa, kuras lielums noteikts vakas grāmatā; jāsūta

darbos zirdzinieki un otrinieki (kājnieki). Kungs var prasīt arī talci-

niekus. Dzimtskungam nav brīv savus zemniekus pārdot vai atdāvināt,

bet viņam paliek tiesība pārmācīt savus zemniekus ar pātagu vai uzlikt

vēl bargāku sodu.

1765. g. landtāgs. Šulca «Zemnieku tiesa» vēl negrozija

valdības apņemšanos: 1765. g. landtāgs saņēma valdības pie-

prasi jumu uzlabot zemnieku stāvokli Vidzemē.

Šai pieprasi jumā bija, starp citu, aizrādīts, ka zemnieks jū-

toties savās mājās tikpat nedrošs, kā putns jumta galā. Tāpat

viņš neesot drošs par savu kustamo mantu. Zemniekus aplie-
kot pārāk grūtām klaušām un par mazāko pārkāpumu perot
rīkstēm tik ilgi, kamēr āda līdz ar miesu krīt no kauliem. Vai-

nīgākos turot klētīs pie ūdens un maizes mēnešiem ilgi, sakal-

tus dzelzīs un bluķos, arī lielākajā aukstumā. Muižnieki pār-

dodot savus ļaudis uz tirgus vairāksolīšanā, šķirdami bērnus

no vecākiem un vīrus no sievām.

Valdība uzaicināja landtāgu: 1) nodrošināt zemniekiem

kustama īpašuma tiesības; 2) noteikt visas klaušas un nodevas;

3) ierobežot mājas pārmācību.

Landtāgs par šo pieprasijumu tā bija saniknots, ka gribēja

ķeizarienei atbildēt ar savu parasto atsaukšanos uz savām pri-

vilēģijām, pie kurām piederot arī dzimtsbūšana, un aizrādīt, ka

dzimtsļaudis un vergi esot viens un tas pats. Arī Šulcam uz-

bruka par tā zemnieku likumiem. Pieprasi ja, lai viņš atkāpjas

no landrāta amata un sadedzina zemniekiem izdalītos «Zem-

nieku tiesas» eksmplarus.

Tad ģenerālgubernators Brauns paziņoja: ja landtāgs pats

nedarīs galu muižnieku varmācībām, tad to darīs valdība.
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Brauns bija pec tautības īrs, ta tad svešnieks, un ka tads neatbal-

stīja Vidzemes muižniekus.

Muižnieki piekāpās un pieņēma četrus lēmumus, kuros

mēģināja atzīt arī zemniekiem dažas cilvēka tiesības. Sais

Krievijas ķeizariene Katrīna II

(Glezna Rīgas Melngalvju namā.)

landtāga lēmumos, starp citu, teikts: «Lai gan pats zemnieks

un viņa manta ir patiess dzimtskunga īpašums, tad tomēr ■—

aiz kristīgas līdzcietības, no brīva prāta un cilvēku mīlestības

mudināti — muižnieki atļauj zemniekiem paturēt par īpašumu

savus lopus, zirgus, naudu, labību un sienu, ja viņiem nav pa-

rādu».

Tālāk muižnieki apsoli jās uz priekšu vairs nepaaugstināt

kungu tiesu un klaušas, samazināt sodus un ļaut zemniekiem
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sūdzēties zemes tiesā par kungu pārestībām. Par nepamatotu

sūdzību vainīgais zemnieks tomēr sodāms (pirmo reizi ar 20,

otrreiz ar 40 rīkstēm un trešo reizi ar spaidu darbiem). Muiž-

nieki apsoli jās vairs nepārdot zemniekus vairāksolīšanā tirgū

vai uz ārzemēm.

Kad mācītāji šos lēmumus nolasija no kancelēm, zemnieki

viņus uzņēma ka likumus, uz kuru pamata viņi var sākt sūdzē-

ties par saviem kungiem. Bet zemes tiesa bija muižnieku tiesa,

un taisnības meklētāji dabūja tikai pērienu vai spaidu darbus.

Zemnieku nemieri 1784. g. Landtāga lēmumi 1765. g. pa-

lika nepildīti, jo bija pieņemti spaidu kārtā, pret pašu muiž-

nieku gribu. Nebija arī iestādes, kas sekotu lēmumu pildīšanai.

Zemnieku nastas nevien nepalika vieglākas, bet auga.

Zemnieku vidū sākās rūgšana. Izcēlās tā sauktie galvas

naudas nemieri. Tie pārņēma daudzas muižas un vie-

tām prasija arī zemnieku dzīvības.

Krievu valdība (1783. g.) bija uzlikusi galvas naudu. (Par

galvas naudas nomaksu atbildēja muiža, kas varēja samaksāt

pati par saviem zemniekiem galvas naudu un to iekasēt vai

ņemt graudā). Mācītāji nolasija pavēli no kancelēm. Zemnieki

šo vēsti saprata tā, ka viņi tagad ir brīvi ļaudis un viņiem vairs

nav jākalpo muižniekiem.

Zemnieki valdības likumus un rīkojumus bieži pārprata, jo tos

viņiem tulkoja pavirši un kļūdainā latviešu valodā. Zemnieki tāpēc

domāja, ka tulkotāji sagroza likumu par labu kungiem un īsto taisnību

slēpj.

Nemieri 1784. g. vispirms uzliesmoja Raunā, kuras zem-

nieki gāja pa apkaimes pagastiem un aicināja arī citus latviešus

vairs neklausīt kungiem. To varai esot pienācis gals.

Rauneniešu aicinājumiem atradās daudzi sekotāji. Zem-

nieki vairs negāja muižas darbos; muižas saimes atsacijās kal-

pot. Dikļos zemnieki nelaida mācītāju baznīcā, sacīdami, ka

viņš nolasījis viltotu pavēli un gribējis noslēpt valdības doto

brīvību. Sevišķi plašus apmērus nemieru kustība pieņēma

Krimuldā, Smiltenē un Dikļos (nemieri bija arī

igauņos, kur kādā muižā karaspēks šāva uz zemniekiem, dažus

nošaudams un daudzus ievainodams). Smiltenē nemiernieki

piekāva pašu ģenerālgubernatoru. Valmierā saplūda vai-
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rāki tūkstoši zemnieku un uzstājās, lai valsts iestādes saņem

no viņiem galvas naudu. Viņi cerēja, ka ar to tūliņ būs brīvi.

Valmierā atsteidzās krievu karaspēks un nemierniekus izklīdi-

Garlībs Merķels

nāja, bet viņi atteicās izdot savus vadoņus. Dikļos soda ekspe-

dīcijai nācās vairākas nedēļas ilgi mocīt turienes zemniekus,
līdz dabūja rokā sacelšanās vadītājus.

Kustības dalībniekiem piesprieda bargus sodus. Citu pēra

līdz nesamaņai, citus aizsūtija uz Sibīriju.

Garlibs Merķels. Dedzīgākais latviešu brīvības karotājs

un dzimtsbūšanas pamatu ārdītājs bija vācu rakstnieks Gar-
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libs Merķels (Lēdurgas mācītāja dēls). Viņš bija dar-

bojies vairākās Vidzemes muižās par mājskolotāju un paša

acīm redzēja zemnieku smago likteni. Šos savus novērojumus

par tiem viņš izteica grāmatā «Latvieši». Tā ir pilna mīlestības

pret apspiestiem un naida pret apspiedējiem. Merķels viņā pa-

rādās kā rakstnieks ar ugunīgu spalvu:

«Eiropā atrodas veselas tautas (domāti latvieši un igauņi),
kuras lokās zem visnežēlīgākā despotisma (apspiedēja varas)

pātagas, žvadzina vergu važas ap savu tēvu tēvu kapiem, ar sa-

vus laukus viņiem mūžīga svešas ļaužu šķiras labā un dara to

bagātu, kamēr pašas mirst badu. Ziedoti nedaudzo muižnieku

mantkārībai, latvieši un igauņi stāv citu tautu rindā kā nulles,

līdz reiz viņi pierādīs savas tiesības ar uguni un zobenu.»

Merķels brīdināja vācu muižniekus nenovest dzimtsļaudis

līdz izmisuma dumpim: «Ļoti iespējams, ka jūsu dzimtsļaudis,

kas tagad trīc, ieraugot jūsu pātagu, drīz skries pret durkļu

smaiļiem, lai izlietu jūsu asinis. Vai nu jūs kā übagi aizbēgsiet

no šīs zemes, ko jūsu priekšteči nolaupijuši, noziegdamies pret

cilvēci, vai arī kā übagi atgriezīsieties atpakaļ pie savu tagadējo

mitekļu drupām un būsiet spiesti dot visu, ko liegdami savilkāt

negaisu. Tāpēc esiet līdzcietīgi pret savu tēvzemi, saviem bēr-

niem un sevi pašiem un atraisiet saites, kuras līdz šim esat mē-

ģinājuši tikai slēpt!»

(Te Merķels tiešām pareizi pareģojis 20. gadsimteņa noti-

kumus: 1905. gadu, 1919. gada cīņas un lielo agrārreformu, ko

izdarija Latvijas republika).

Merķeļa grāmata ir smags apsūdzības raksts pret vācu ienā-

cējiem, kas apspieduši latviešu tautu, kurai šī zeme ir tēvzeme

jau daudzus gadu simteņus. Dzimtsļaužu dzīvi viņš tēlo skar-

biem vārdiem:

«Nereti izkaisītas biezu mežu vientulībā, vēl tagad atrodas

zemnieku mājas Vidzemē. Parasti tās ir viņu rijas vai arī sal-

miem apjumtas būdas, bez skursteņa un logu un tik zemām

durvīm, ka cilvēks tikai saliecies var ieiet pa tām. Tur istabā,

kas līdz noslāpšanai pildīta dūmiem, mājo saimnieks ar savu

ģimeni, kalpi ar savām, vistas, cūkas un suņi. Pieaugušie skran-

dainos kamzoļos, bērni kā vasarā, tā ziemā tādos pašos kreklos,

un visi basām kājām. Šiem ļaudīm, kuru sviedrus rij muiž-

nieki un mācītāji, šiem ļaudīm savi pašu lauki vasarā jāpamet
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neapkopti, lai varētu apart savu varas kungu tīrumus, rudenī

jāsaved viņiem augstas nodevas, ziemu bez atlīdzības bieži jā-
brauc 10—15 jūdžu, izvadājot muižas ražojumus. Pavasarī daž-

reiz velti jādiedelē maize no tiem, kurus paši barojuši, lai pie
nākošās pļaujas katru graudiņu atkal atdotu ar augļu augļiem.»

Merķela grāmatai bija milzīgs iespaids tās iznākšanas laikā.

Tās domas ar muižu kalpotāju un brīvlaisto starpniecību kļuva
zināmas arī daļai zemnieku. Muižnieki Merķelu ienīda, bet

viņam radās arī viens otrs piekritējs no dzimtskungu vidus, ku-

riem bija tomēr sameties kauns no Merķela rādītās ainas. Pa-

mazām sāka rasties muižniecības vidū ļaudis, kas arī uzstājās

par zemnieku brīvlaišanu.

Lielajai Vidzemes muižnieku daļai no viņu muižām vairs

nebija nekāda prieka, jo dzimtsļaudis bija līdz galam izsūkti

ar pārmērīgām klaušām un nodevām. Zemnieki, ēzdami pe-

lavas, bija vāji strādnieki muižu tīrumos, un šo tīrumu ražas

bija mazas. Vis vairums muižu labības aizplūda uz alus darī-

tavām un degvīna tecinātavām. Sākumā tās ienesa labu naudu,

bet pieradināja muižniekus pie greznas dzīves. Kad līdzekļu

šai dzīvei sāka trūkt, muižnieki lūkoja tos sagādāt taisot pa-

rādus. 18. gadsimta beigās gandrīz visas Vidzemes muižas bija

apkrautas parādiem. Muižu ienesību varēja pacelt tikai jauns

saimniekošanas veids, bet pie tā nevarēja tikt bez zemnieku

stāvokļa uzlabošanas.

Zemnieku nemieri Kaugurmuiža. 1801. g. krievu valdība

atcēla kroņa staci (zviedru laiku likumu, pēc kura zemnie-

kiem bija jādod karaspēka vajadzībām nodevas graudā).

Zemniekos izpaudās valodas, ka šo nodevu atcelšana nozīmējot

zemnieku atbrīvošanu no dzimtskungu varas. 1802. g. zemnieki

atteicās iet klaušās. Sevišķi uztraukti bija Kokmuižas un

Kaugurmuižas zemnieki. Turp izsūti ja karaspēku, kāj-

niekus ar artilēriju un kazākus. Zemnieku bija vairāki tūk-

stoši. Viņi pretojās, kad kareivji mēģināja apcietināt viņu va-

doņus. Kareivji šāva zemniekos, pie kam vairāki krita; kad

zemnieku bars neatkāpās, šāva ar lielgabaliem. Šais sadursmēs

krita 10 zemnieki un daudzus ievainoja. Nemierniekus vado-

ņus nosūtija uz Sibiriju. Starp vadoņiem bija latviešu brīv-

nieki, kas gāja kopā ar saviem apspiestajiem tautas brāļiem.
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Tie bija muižas kalpotājs Gothards Johansons un kučieris

Kārlis B v š s.

Pirmais no viņiem divreiz nedēļā lasijis avīzes un zinājis,

kas notiek Francijā (1789. g. revolūcija, kas atdeva zemnie-

Merķela «Latviešu» ilustrācija

(bruņnieks 15. g. s. bruņās.)

kiem brīvību un zemi). Tā tad 1802. g. zemnieku nemieriem ir

bijis zināms sakars ar revolūciju Francijā. Vidzemes guberna-

tors ziņojumā par šiem nemieriem aizrāda, ka te sava loma bi-

jusi arī slavenajai Merķela grāmatai.
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No citiem 1802. gada nemieru vadoņiem jāmin Kokmuižas

saimnieks Viteļu Pēteris, kam bijusi liela ietekme uz ne-

mierniekiem. Arī Kokmuižas kalps ViteļuJānis sadursmes

brīdī mudinājis zemniekus pretoties karaspēkam.

Vēstis par šiem nemieriem bija aizsniegušas arī ķeizara

galmu. Vidzemes gubernators tādēļ jutās spiests iesniegt plašu

ziņojumu iekšlietu ministram. Šis ziņojums interesants sevišķi

tāpēc, ka viņā norādīts uz brāļu draudzes lielo iespaidu tā laika

Vidzemes zemniekos, un sacīts, ka zemnieki zinot kādas vecas

teikas, pēc kurām zeme un muižas patiesībā esot zemnieku pie-

derums.

Tā gubernatora ziņojums apliecina, ka latviešu zemnieks

izgājis cauri drūmajam 18. gadsimtenim nesaliekts un nesa-

lauzts. Viņš joprojām uzskata savu māju zemi par savu, nevis

kunga īpašumu. Šo pārliecību no viņa nespēj izdzīt ne sodi,

ne sodu ekspedicijas. Tā ir brīvā Senlatvijā, par ko zemnieki

vēl glabā vecās teikas. Tauta vēl atceras, ka viņas senčiem pie-

derējusi visa zeme. Tauta glabā sevī savas taisnības apziņu un

tic, ka reiz nāks laiks, kad nebūs vairs ne muižnieku, ne muižu,

Nāks laiki, kad bijušos muižu laukus ars latviešu arāji paši sev

un saviem bērniem.

Zīverss un 1804. g. zemnieku likumi. Nemieriem bija drīz

jūtamas sekas. Landrats pats uz savu galvu iesniedza ķeiza-

ram Aleksandram I likumprojektu par dažām jaunām zem-

nieku tiesībām, kas zemnieku grūto stāvokli daudz maz at-

vieglotu un uzlabotu. Par paraugu viņš bija izmantojis zviedru

laiku likumus. Likumprojektu pēc tam apsprieda landtāgs, kur

Zīverss ar saviem draugiem ieguva virsroku pār vecās paaudzes

muižniekiem, un likumprojekts 1804. gadā dabūja Vidzemē

likuma spēku.

Likums nāca par labu saimniekiem, tos nostādot pāri kal-

piem un vaļiniekiem, jo saimnieki joprojām nesa uz saviem

pleciem visu dzimtsbūšanas smagumu: gādāja par darba rokām

muižai, maksāja nodevas un nodokļus un piedevām vēl vadija

savu saimniecību. Vidzemes saimnieks arī pēc 1804. g. likuma

vēl gan palika dzimtscilvēks, bet muižnieks nedrīkstēja to pār-

dot, atdāvināt citiem vai pērt. Saimnieks bija savu māju vald-

nieks, un pēc viņa nāves tās palika viņa mantiniekiem. Kungs
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viņu nevarēja izlikt no mājām. To varēja izdarīt tikai par no-

laidīgu saimniekošanu, un tikai uz tiesas sprieduma pamata.

Bet arī tad mājas nevarēja atdot citam saimniekam vai pievie-

not muižai. Mājas parasti dabūja saimnieka vecākais dēls

(zemnieku tiesa varēja viņa vietā izraudzīt par saimnieku arī vi-

dējo vai jaunāko brāli). Saimnieki bija arī brīvi no rekrūšiem.

Zemi pārmērija un novērtēja no jauna un ieveda vaku grā-

matas, kurās bija ierakstītas katras mājas nodevas un klaušas.

Nodokļu vienība bija arkls (80 dālderu). Tik lielas tagad skai-

tījās tās mājas, kurās dzīvoja 20 darba spējīgi cilvēki.

Tādai mājai vajadzēja iknedēļas dot muižai 10 zirdzinieku un 10

kājnieku dienas. Tā tad katram darbiniekam vajadzēja vienu dienu

nedēļā strādāt muižā. Pilnu arkla māju tomēr nebija daudz; vairums

bija ¥2 vai 14 arkla. Arī vaļiniekiem viena diena nedēļā bija jākalpo

muižai. Vaļinieku sievas vērpa muižas linus un vilnu.

Kalpu stāvoklis ar 1804. g. likumu bija padarīts grūtāks, jo

agrāk kalpam bija izredzes dabūt slikta saimnieka mājas.

Arī kalpus vairs nevarēja pārdot uz citu novadu. Viņiem

bija jāiet saimnieku vietā uz muižu klaušās, kur muižkungs vai

vagars tos varēja sodīt ar 15 sitieniem.

Likums noteica arī kalpu algas.

Precēta kalpa alga bija 9 pūrvietas bandu zemes, ko viņš apstrā-

dāja ar savu zirgu un darba rīkiem. Neprecētais kalps dabūja pus-

pūrvietas līduma zemes, 3 pārus veļas, 3 pārus pastalu v. t. t. Meitu

alga bija pods linu un divas aitas.

Visvairāk šis likums nepatika muižniekiem, jo padarija

galu muižnieku patvaļai. Viņi pretojās visiem spēkiem likuma

pilnīgai ievešanai (klaušu noteikšana vai atvieglošana, ko pa-

redzēja šis likums, palika neizdarīta līdz brīvlaišanai).

Muižnieki arī vairs nevarēja paplašināt muižas tīrumus un

dibināt pusmuižas uz zemnieku zemes rēķina. Bez tam zemes

izmērīšana, kas maksāja dārgi, viņu parādus pataisi ja vēl lie-

lākus. Parādus palielināja ari valsts uzliktās nastas franču

kara vajadzībām.

Kopsavilkums.

Jau ap 18. g. s. vidu sāka pacelties pašu vāciešu starpā balsis, kas

aizrādija uz dzimtsbūšanas necilvēcību. Viens no dedzīgākiem dzimts-

būšanas apkarotājiem bija Igaunijas mācītājs Eižens. Savos rakstos
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viņš pierādija, ka dzimtsbūšana nes postu visai zemei. Krievijas ķei-

zariene Katrīna II nolēma pati ierasties Vidzemē, lai uzlabotu stāvokli.

To dabūja zināt Vidzemes landrats Šules. Viņš baidijās, ka valdī-

bas ievestās reformas var kaitēt muižnieku interesēm, un gribēja pie-

rādīt, ka Vidzemes muižnieki paši atvieglos zemnieku stāvokli. Šulca

(1764. g.) izdeva saviem Skrīveru un Aizkraukles zemniekiem sevišķus
likumus jeb «Zemnieku tiesu».

Šulca «Zemnieku tiesa» negrozija valdības nodomus, un (1765. g.)

landtāgs saņēma pieprasijumu uzlabot Vidzemes zemnieku stāvokli.

Kad landtāgs pretojās, ģenerālgubernators Brauns paziņoja, ka šādā

gadijumā valdība pati darīs galu muižnieku varmācībām. Tad muiž-

nieki piekāpās un pieņēma dažus lēmumus, kas tomēr vēlāk palika ne-

pildīti. Zemnieku vidū sākās rūgtums, kas izlauzās uz āru nemieros

un muižu dedzināšanā, sevišķi 1784. g. Tie bija tā sauktie galvas

naudas nemieri.

Nemieri sākās pie galvas naudas ievešanas. Zemnieki to saprata

tā, ka tagad viņi ir brīvi ļaudis. Raunā, Dikļos, Smiltenē un Krimuldā

viņi vairs negāja klaušās. Tad ieradās krievu karaspēks. Kustības

vadoņus izsūtija uz Sibiriju, bet citus sodija ar miesas sodu.

Dedzīgākais dzimtsbūšanas apkarotājs bija Garlībs Merķels,

kas sarakstija grāmatu «Latvieši». Tā bija smags apsūdzības raksts

pret latviešu zemnieku apspiedējiem. Grāmatas domas drīz kļuva zi ■

namas arī daļai zemnieku. Muižnieku vairums Merķeļu ienīda, bet arī

viena viņu daļa sāka uzstāties par zemnieku brīvlaišanu.

1802. g. izcēlās jauni zemnieku nemieri, Kokmuižā un Kauguru

muižā. Krievu valdība atcēla zviedru laikā ievesto kroņa staci. Ari

šo soli zemnieki saprata kā viņu atbrīvošanu no kungu varas. Pret

nemierniekiem izsūtija krievu karaspēku, kas šāva uz zemniekiem :u

lielgabaliem. 10 zemnieki krita, dzīvos vadoņus izsūtija uz Sibiriju.

Starp kustības vadoņiem zci k'e bija: Johansons, Bušs, Vi-

teļu Pēteris un Viteļu Jānis.

Pēc šiem nemieriem landrats Zīverss iesniedza Krievijas ķeizaram

(Aleksandram I) likumprojektu par dažām jaunām zemnieku tiesībām.

Zīversam izdevās dabūt šim projektam balsu vairākumu landtāgā, un

1804. g. tas ieguva Vidzemē likuma spēku. Tas atviegloja zemnieku

stāvokli: saimnieks gan palika joprojām dzimtscilvēks, bet kungs to

nedrīkstēja pārdot, atdāvināt vai pērt. Saimnieks bija savu māju vald-

nieks; kungs to nevarēja izlikt, un mājas palika pēc zemnieka nāves

viņa mantiniekiem.

Pēc šī likuma zemi pārmērija no jauna un ieveda vaku grāmatas,

kurās bija ierakstītas likumīgās nodevas un klaušas. Nodokļu vienība

tagad bija 80 dālderu arkls, un par arklu sauca tās mājas, kurās dzī-

voja 20 darba spējīgi cilvēki. Katram no viņiem vajadzēja vienu dienu



nedēļa strādāt muižā. Pilna arkla maju tomēr nebij daudz, vairums

lAt vai arkla.

Arī kalpus vairs nevarēja pārdot uz citu novadu. Viņiem bija

jāiet saimnieku vietā klaušās, kur muiža tos varēja sodīt ar 15 cirtie-

niem. Likumā bija nosacīta arī kalpu alga.

Pēc šī likuma muižnieki vairs nevarēja palielināt muižas zemi uz

zemnieku zemes rēķina. Tāpēc viņi gudroja, kā dabūt savā varā visu

zemi un paturēt klaušas. To viņi panāca vēlāk, ar brīvlaišanas likumiem.
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Franču laiki Kurzemē

1812. g. Krievija karoja ar Napoleonu. No šī kara sevišķi

cieta Kurzeme: Napoleona galvenai armijai aizejot uz Maskavu,

Kurzemi un Zemgali ieņēma prūšu karaspēks, ko Prūsija bija

spiesta sūtīt Napoleonam palīgā pret Krieviju. Prūši ļoti iz-

sūca zemi. Jau iepriekš paši krievi savas armijas vajaazibām

bija paņēmuši daudz zirgu, ratu, lopu un pārtikas. Nu pašiem

kurzemniekiem palika tikai pusbada tiesa.

Rīgas degšana 1812. gada

Prūši gatavojās iet uz Rīgu, un krievu kara gubernators

lika nodedzināt Rīgas priekšpilsētas, lai ienaidniekukareivji ne-

varētu tuvoties cietoksnim, slēpdamies aiz priekšpilsētu namiem.

Nodega 900 ēku un 10.000 cilvēku palika bez pajumtes (visā

Rīgā tad bija apmēram 30.000 iedz.). Tāds solis izrādijās gluži

veltīgs, jo prūši netika tālāk par Ķekavu un Olaini, kur tos aiz-

turēja krievu karaspēks.
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lenaidnieku pulki palika Kurzemē līdz vēlam rudenim.

Kad pienāca ziņa, ka Napoleona armija atkāpdamās iet bojā,

prūši atkāpās uz savas robežas pusi.

Kurzemes zemnieki ar ilgošanos bija gaidijuši «spranču»

atnākšanu: ari Latvijas dzimtsļaudis bija dzirdējuši, ka franči

viņu iekarotās zemēs atcēluši dzimtsbūšanu. Bet ienācēji ne-

bija vis franči, bet vietējo muižnieku tautas brāļi, no kuriem

gan nevarēja nekā laba gaidīt. Prūšu ģenerālis (Jorks) tūliņ

paziņoja ieņemtās Kurzemes zemniekiem, ka viss paliek pa ve-

cam un ka zemniekiem joprojām jāklausa viņu dzimtskungiem,

muižkungiem, tiesnešiem un vagariem. Napoleona uzlikto

kontribūciju (vienreizēju kara nodokli, ko ņem svešu zemi ieņē-

mis ienaidnieka karaspēks) Kurzemes ieņēmēji prūši uzlika

nevis muižniekiem un namniekiem, kam tā bija domāta, bet

pārlika to uz zemnieku pleciem. Ar to izgaisa pēdējās zem-

nieku cerības uz viņu stāvokļa atvieglošanu no franču puses.

Kopsavilkums.

1812. g. Krievija karoja ar Napoleonu, un Kurzemi ieņēma franču

sabiedroto prūšu karaspēks. Karš izpostija Kurzemi, un krievi, gaidī-

dami uzbrukumu Rīgai, nodedzināja tās priekšpilsētu.
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Zemnieku brīvlaišana Vidzeme un Kurzeme

Ar 1804. g. jeb Zīversa likumu bija sevišķi neapmierināti

muižnieki. Likums viņiem vairs neatļāva prasīt no zemnie-

kiem tik daudz klaušu, cik patikās. Bet tieši tad sākās pāreja

no trijlauku sistēmas uz daudzlauku sistēmu. Uzspiestais klauš-

nieku darbs bija mazražīgs, bet jaunie paņēmieni lauksaimnie-

cībā prasi ja ražīgāku darbu. Muižniekiem likās, ka te var līdzēt

tikai klaušnieku darba dienu pavairošana.

Pēc 1804. g. likuma vairs nebija brīv pievienot zemnieku

māju zemi muižas zemei. Muižnieki tomēr centās to darīt, jo

paplašinātās muižas un no jauna ierīkotās pusmuižas viņiem

devalauksaimniecības ražojumus, ko varēja pārvērst naudā. Tas

pavairoja muižnieku kāri pēc zemnieku māju zemes.

Ap šo pašu laiku dažās Rietumeiropas valstīs (Dānijā, Prū-

sijā) atcēla dzimtsbūšanu. Pie tam zemnieki dabūja personīgo

brīvību, bet muižnieki paturēja zemnieku zemi. Izrādijās, ka

muižnieki no dzimtsbūšanas atcelšanas nekā nezaudēja, tikai

ieguva: nu viņi varēja brīvi rīkoties ar zemnieku mājām, bet

zemnieki joprojām bija spiesti iet klaušās par to zemi, ko kungi

ļāva viņiem apsaimniekot.

Baltijas muižnieki saprata, ka tāda brīvlaišana, kas atņem

zemniekiem zemi, būtu kungiem izdevīgāka par veco dzimts-

būšanu un arī to kārtību, ko Vidzemē nodibināja 1804. g. zem-

nieku likums.

Pēc franču kara beigām ķeizars lika Kurzemes landtāgam

izvēlēties vienu no diviem: vai nu 1804. g. likumu, vai zemnieku

brīvlaišanu, jo Kurzemē vēl nekas nebija zemnieku labā da-

rīts. Landtāgs 1817. g. izšķīrās par zemnieku brīvlaišanu bez

zemes.

Vidzemes zemnieku brīvlaišana novilcinājās. Tās muiž-

nieki vēl gribēja nogaidīt, kādas būs brīvlaišanai sekas Kur-

zemē. Bet valdība neļāva ilgi gaidīt, un landtāgam arī te bija
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japiekapjas. 1819. g. pasludināja brīvību ari Vidzemes zem-

niekiem.

Kurzemes un Vidzemes zemniekiem 1817. un 1819. g. li-

kumi gan deva personīgo brīvību, bet pārvērta viņus visus par

bezzemniekiem: zeme palika kungu īpašums. Brīvlaišana sa-

rāva saites, kas bija līdz tam saistijušas zemniekus nevien ar

viņu kungiem, bet arī ar zemi, pie kuras zemnieki skaitijās

piesaistīti. Zemnieki tika vaļā nevien no kungu varas, bet arī

no savas zemes. Brīvlaišanas likumi ierobežoja brīvlaistiem

dzīves vietas maiņas brīvību, jo baidijās, ka citādi muižām pie-
trūks darba roku.

Ar pasludināšanu brīvība vēl nestājās spēkā. Vidzemē brīvlaišana

īsti iesākās tikai 1823. g. un ilga 6 gadus. Papriekš atbrīvoja saim-

niekus, divās grupās, vienu pēc otras. 1825. g. sākās kalpu brīvlaišana,

ko arī izdarija divās grupās.

Kurzemē zemnieku pāreja no dzimtsbūšanas uz personīgo brīvību

ilga 14 gadus; tikai 1832. gadā zemnieks varēja sākt meklēt darbu visā

Kurzemē, bet ne pilsētās. Vidzemē visi saimnieki dabūja brīvību

1824 gadā un kalpi 1826. gadā. Pilnīgu kustības brīvību Vidzemes ro-

bežās saimnieki ieguva 1830. g., bet kalpi 1832. g. Pilsētās apmesties

Vidzemes zemnieki varēja no tā paša 1832. gada.

Šai pašā laikā deva zemniekiem arī uzvārdus.

Kopsavilkums.

19. g. s. sākumā dažās Rietumeiropas valstīs atcēla dzimtsbūšanu,

pie kam zemnieki dabūja personīgo brīvību, bet muižniekiem palika

zemnieku zeme. Viņi varēja brīvi rīkoties ar zemnieku mājām, bet

zemnieki joprojām gāja klaušās par to zemi, ko kungi atļāva viņiem ap-

saimniekot. Muižniekiem tas bija izdevīgi, un arī Latvijas muižnieki

saprata, ka tāda kārtība viņiem dotu vairāk, nekā 1804. gada zemnieku

likums.

Vispirms brīvlaišana notika Kurzemē, 1817. g., un pēc tam Vid-

zemē, 1819. g. Zemniekus atbrīvoja tikai pakāpeniski, papriekšu saim-

niekus, tad kalpus, bet ierobežoja brīvlaistiem kustības brīvību, jo bai-

dijās, ka muižām pietrūks darba roku.

Šie likumi pārvērta Kurzemes un Vidzemes latviešus par bezzem-

niekiem. Zemnieki tika tikai pa daļai vaļā no kungu varas, bet toties

pazaudēja visu savu zemi.
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Klaušu laiki

Brīvlaišanas likums atņēma latviešu zemniekiem viņu zemi;

saimnieki nu kļuva svešnieki savās mājās, un vācu muižnieki

— latviešu zemes kungi un īpašnieki. Līdz tam dzimtskungs

bija atbildīgs par savu dzimtsļaužu galvas naudas nomaksu,

viņu pildītām valsts klaušām (šķūtīm karaspēka vajadzībām

v. t. t); bada gados viņam bija jāgādā pārtika un sēklas labība

saviem zemniekiem. Brīvlaišanas likums visu to atcēla. Tagad

zemniekam bija jārūpējas pašam par sevi. Toties Kurzemes

un Vidzemes muižnieki bija ieguvuši visu, ko vien varēja vēlē-

ties. Tikai tagad likās pabeigta Latvijas iekarošana. Tikai ta-

gad latvietim bija galīgi atņemta viņu tēvzeme.

Brīvlaistais zemnieks nebūt nebija gluži brīvs. Viņš bija

piesaistīts pie savas guberņas. Brīvlaistajam bija atstātas ti-

kai divas izejas: vai nu mirt badā, vai lūkot vienoties ar muiž-

nieku un piedāvāt viņam savu darba spēku ar noteikumiem,

kādi muižniekam patika.

Zemnieki bija gaidijuši brīvlaišanu kā atbrīvošanu

no klaušām. Brīvību viņi gan ieguva, bet klaušas palika.

Tāpēc šo laikmetu sauc par klaušu laikiem.

Agrāk likums (1804. g.) noteica, kādas klaušas Vidzemes

muižnieks var prasīt no katrām mājām. Sīs klaušas bija ierak-

stītas vaku grāmatās. Muižnieki tagad varēja uzkraut saviem

saimniekiem tādas klaušas, kādas vien gribēja.

Klaušu līgumus parasti slēdza tikai uz 3 gadiem. Pēc tam

klaušas varēja palielināt un saimnieku, kas nespēja tik daudz

klausīt, izlika no mājām.

Pagastu pašvaldības. Agrāk muižnieks atbildēja valdības

un valsts priekšā par visiem sava pagasta zemniekiem.

Tagad par visu vajadzēja atbildēt un gādāt pašam pagas-

tam. Valdībai tagad piedzina no pagasta galvas naudu un klau-

šas un ņēma rekrūšus pagasta pašvaldības. Galvenā



187

noteicēja pagasta robežās tomēr palika muiža un tās policija

Vienīgi ar muižas ziņu varēja sanākt pagasta sapulce,

kurā piedalijās pilntiesīgie pagasta locekļi. Viņi ievēlēja no

sava vidus divus vecākos un pagasta tiesnešus. (Pagasta tiesa

iztiesāja mazāksvarīgas lietas un varēja piespriest miesas sodu

vai arestu.) Muižnieks apstiprināja vai noraidija pagasta vēlē-

tos amata vīrus; pagasta tiesas lēmums nestājās spēkā, neda-

būjis muižas valdes apstiprinājumu. Muiža iecēla arī pagasta

skolotāju, kaut gan skolu uzturēja pagasts.

Bez muižas valdes pases zemnieks nedrīkstēja atstāt savu

pagastu. Muižniekam bija tiesības sodīt zemniekus ar 15 si-

tieniem vai 2 dienām cietuma. Šīs tiesības tagad attiecās ari

uz saimniekiem, kurus 1804. g. likums bija atbrīvojis no kungu

rīkstēm.

Lauksaimniecības krīze. 19. g. s. divdesmitajos gados Lat-

vijā iestājās lauksaimniecības krize: labības cenas kritās, un

muižnieki pārgāja no graudkopības uz lopkopību, sevišķi ait-

kopību, kas bija daudz ienesīgāka, jo valdība to atbalstija ar

prēmijām. Plašos apmēros sāka sēt āboliņu un stādīt kartu-

peļus.

Pāriešana uz aitkopību prasīja muižu lauku paplašināšanu

To panāca, padzenot muižai tuvāko māju saimniekus un viņu

tīrumus pievienojot muižas laukiem vai dibinot pusmuižas.
Muižnieku aitu dēļ daudziem latviešu saimniekiem bija jāpa-

zaudē mājas. Drīzā laikā jau vairāk kā 1000 saimnieku bija
izdzīti no mājām. 13 pagastos nepalika nevienas zemnieku

mājas: tās visas pievienoja muižu zemei.

Riežu sistēma. Dibinādami jaunas pusmuižas, muižnieki

centās vēl vairāk izmantot klaušiniekus. Sevišķi izdevīga mui-

žām, bet grūta saimniekiem bijavalaku jeb riežu kār-

tība. Katrām zemnieku mājām ierādīja muižas laukos un

pļavās atmērītu zemes gabalu jeb riež v. To saimniekam va-

jadzēja apart, apsēt un nopļaut, un muiža par to viņam aplēsa

zināmu skaitu klaušu dienu. Muižai te bija tas labums, ka slik-

tu laika apstākļu dēļ, kad zemnieks nevarēja laukā strādāt, tā

nekā nezaudēja. Lai laikā nokoptu savu riežu un nepazaudētu

mājas, saimnieks dzina muižas laukā un pļavā visus savas sētas

ļaudis. Pašu lauki pa to laiku palika puskopti. Ražas palika
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arvienu mazākas. Saimnieki tādēļ grima arvienu lielākā naba-

dzībā. Viņi paši un viņu gājēji dzīvoja pusbadā. Jau vidējos

gados bija jāēd sēnalu maize.

Zemnieku stāvoklis klaušu laikos.■ Par Vidzemes zemnieku

stāvokli ap 1840. g. stāsta to laiku aculiecinieks Indriķis Strau-

mīte:

«Es redzēju, ka mans tēvs strādāja kā vērsis un ēda arī kā

vērsis — pelavas. Es zināju, ka strādniekam katrā ziņā vaja-

dzēja ierasties muižā jau svētdienas vakarā klaušu saņemšanai.
Tad muižas junkurs (muižkungs) vai viņa palīgs deva rīko-

jumu, kam un uz kurieni iet darbā. Pie tam viņš ar rīksti rokā

vērtēja strādnieku. Lauzija arklus par to, ka lemeši esot īsi,

un sacirta ecēšas, ka esot vieglas un mazas. Pēc beigta nedēļas

darba zirdziņi tikko cilāja kājas; strādnieki viņus aiz pavadas

stiepa mājās.

Es dzirdēju, ka gājēji, iedami uz muižu klaušās,- lūdzās no

savām mātēm otru kreklu un, dabūjuši viņu, vilka mugurā, teik-

dami: «Nu, tagad tā nesāpēs, spieķis nu nevilks tik ātri cauri.»

Es redzēju, ka gājēji raudāja, kad gāja pa svētkiem uz

spirta dedzinātavu pie darba, dienā un naktī, bez maizes, tikai

ar kartupeļiem kulītē. Viņi lūdzās, lai tiem dodot brāgu, un

viņiem uz to atbildēja: «Bet ar ko tad mēs barosim vēršus un

cūkas?»

Zuda darba prieks, izplatijās dzeršana. Pret to lūkoja cī-

nīties brāļu draudzes un daži mācītāji, bet muižnieki lika šķēr-

šļus atturības kustībai, jo no tās cieta viņu krogi.

Bads un izceļošanas kustība. 1840. g. lietainās vasaras dēļ

aizgāja bojā visi sējumi. Jau iepriekšējos 3 gadus no vietas

Vidzemē nepaauga rudzi un nosala vasarājs. Zemnieku klētis

un pagasta magazīnas bija tukšas. Nu bija klāt bads šī vārda

pilnā nozīmē.

Bada cietēju vidū izplatijās valodas, ka «siltajā zemē» (tau-

ta tā sauca Melnās un Azovas jūras stepes, kuras Krievijas val-

dība tad kolonizēja) dalot zemi par brīvu. To dodot visiem,

kas gribot būt pats savas zemes stūrīša īpašnieks.

Zemnieku stāvoklis bija tik grūts, ka griba tikt no šī stā-

vokļa ārā bija stiprāka par dzimtenes mīlestību. Veselu pa-

gastu ļaudis posās izceļot. Cilvēki simtiem gāja uz Rīgu lūgt
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guberņas pārvaldes atļauju, bet nedabūja. Toties šos lūdzējus

laipni uzņēma pareizticīgo bīskaps, pie kura zemnieki bija grie-
zušies savās bēdās, kā pie cilvēka, kas ticības un valodas dēļ
tuvāks ķeizaram. Drīz pēc tam izplatijās jaunas baumas: uz

silto zemi laidīšot tikai tos, kas pāriet pareizticībā. Zemnieki

šīm baumām noticēja un sāka veseliem simtiem atkrist no lu-

terāņu baznīcas. (Izbijis brāļu draudzes darbinieks Dāvids

Balodis, kas bija pārgājis pareizticībā, viens pats pierunāja
darīt to pašu 6.000 cilvēku.)

Tas sacēla veselu uztraukumu muižniekos un mācītājos.
Muižu valdes vairs nedeva zemniekiem pases Rīgas braucienam.

Tad zemnieki devās uz Rīgu bez pasēm, bet gubernators Pā-

lens lika bezpasniekus pērt turpat Rīgas ielās, noskūt viņiem
kā noziedzniekiem pus galvas un sūtīt atpakaļ uz pagastiem.

Tur šos Rīgas gājējus savukārt pēra muižu valdes.

Zemnieku nemieri Vidzeme. 1841. g. sākās zemnieku ne-

mieri. Tos sacēla jaunas baumas, ka zemnieki patiesībā jau

esot brīvi, katram esot brīv iet, kurp viņš vēlas, bet kungi un

viņu uzpirktie ierēdņi slēpjot šos likumus.

Deramā dienā Veselavas saimnieki ieradās muižā un

paziņoja, ka viņi vairs neies klaušās. No Cēsīm turp devās

bruģu tiesas ierēdnis ar kazakiem, bet zemnieki tos padzina ar

mietiem un cirvjiem. Arī Jaunbebru muižā notika zem-

nieku sadursme ar karaspēka nodaļu, kas pavadi ja tiesas ko-

misaru.

Tad muižnieki lūdza valdību izsūtīt karaspēku. No Pēter-

pils ieradās valdības komandēts krievu pulkvedis, kas apbrau-

kāja nemierīgos apgabalus. Zemnieki viņam sūdzējās par

muižu lauku palielināšanu, riežu kārtību un lielām šķūtīm.

Pulkveža ziņojums tomēr bija labvēlīgs muižniekiem, jo pēc

tam atsūtija ap 10.000kareivju. Karaspēka nodaļas saņēma ne-

mierniekus ciet. lecēla kara tiesu, kurā tiesneši bija krievu

virsnieki un vietējie muižnieki. Vairāk kā 100 cilvēkiem pie-

sprieda smagus miesas sodus. Jaunbebru dumpja dalībniekus

sodija 1841. g. decembrī turpat Jaunbebros, bet veselavie-

šus — 1842. g. janvārī. Par skatītājiem abās sodīšanas vietās

sadzina visus Vidzemes pagastu pārstāvjus, lai viņi stāstītu par

redzēto savos novados.
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Jaunbebros pēršanas sākumu ievadīja ar 2 lielgabalu šā-

vieniem. Citus notiesātos pēra karavīru frontes priekšā, citus

dzina caur divām rindām kareivju, kuriem bija rokās garas

rīkstes. Kareivji ar tām sita notiesātiem no visa spēka pa mu-

guru vai pleciem. Dažiem tā bija jāiet gar 500—1000 kareiv-

jiem. Pēc sodīšanas dažus nosūtija uz Sibiriju, dažus nodeva

rekrūšos. Citus notiesātos pēra 150—50 rīkstēm.

Sodīto starpā bija arī pusaudži; daži no viņiem turējušies kā

varoņi. Caur kareivju rindu dzina arī vecus vīrus. Sevišķi va-

ronīgi turējās Viļums Preiss, Jaunbebru zemnieku va-

donis viņu sadursmē ar tiesas komisāru un viņa kareivjiem.

Preiss izgāja paceltu galvu caur sitēju ierindu, bez vārda izcietis

mokas, un pēc soda pabeigšanas pats norāvis sev no muguras un

pleciem sakapātās miesas skrandas.

Pēc sodīšanas tās vadītājs barons Hāgemeisters paziņoja sapulcē-

tiem jaunbebriešiem un Vidzemes pagastu pārstāvjiem, ka «tāpat klā-

sies visiem, kas gribēs iet uz silto zemi vai pieņemt krievu ticību un

neklausīs muižniekiem.»

1849. zemnieku likumi Vidzeme. Pēc zemnieku nemie-

riem un bada gadiem valdība nodibināja Baltijas lietu

komiteju, ar uzdevumu — rūpēties par zemnieku stāvokļa

uzlabošanu. Rosīgākais viņas darbinieks bija Hamilkārs Fe I-

kerz ām s, jaunas muižnieku paaudzes pārstāvis. Komisijas

izstrādāto likumprojektu landtāgs pieņēma pēc ilgām cīņām

un 1849. gadā to apstiprināja valdība.

Jauno likumu mērķis bija mazgruntnieku šķiras di-

bināšana. Zemnieku zeme joprojām palika muižnieku īpašums,

bet viņi vairs nevarēja ar to rīkoties pēc patikas. Atsevišķu

saimnieku gan varēja izlikt no mājām, bet zemnieku zemi vairs

nevarēja pievienot muižas zemei. Zemnieku zemi vajadzēja

iznomāt vai pārdot tā paša pagasta zemniekiem; rentes līgumi

bija jāslēdz vismaz uz 6 gadiem. Muižas zeme tagad bija

šķirta no zemnieku zemes, ko sauca arī par klaušu vai va-

k v zemi. Zemnieku zemei bija jānes visas klaušas, visi no-

dokļi. Klaušu rentes vietā vajadzēja pakāpeniski stāties naudas

rentei.

Kvotes zeme. Apmēram vienu piekto daļu zemnieku

zemes tomēr atdalija; tā bija it kā domāta bezzemnieku apgā-
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dāšanai, un to sauca par kvo te s zemi. Tā bija apgrūti-

nāta nodokļiem un klaušām, tāpat kā zemnieku zeme, bet bez-

zemnieki to nedabūja: muižnieki paturēja kvotes zemi savās

rokās.

1849. g. likumi bija izdoti tikai pagaidām, uz 6 gadiem. Muižnieki

tos uzskatīja par pārāk labvēlīgiem zemniekiem. 1850. g. landtāgs pie-

ņēma jaunu likumprojektu, ar ko gribēja ierobežot mazgruntniecības

rašanos: tikai 2/s muižu bija brīv pārdot zemniekiem zemi. Bija pa-

redzēts paturēt arī turpmāk klaušas. Šo projektu valdība tomēr neap-

stiprināja.

Kopsavilkums.

Pēc brīvlaišanas saimnieki kļuva svešnieki viņu tēvu mājās; vācu

muižnieki latviešu zemes vienīgie īpašnieki. Kungi tika vaļā no vi-

siem agrākajiem pienākumiem pret zemniekiem arī bada gados.

Brīvlaistais bija piesaistīts pie savas guberņas. Viņam bija atstā-

tas tikai divas izejas: nomirt badā vai piedāvāt muižniekiem savu darba

spēku uz noteikumiem, kādi kungam patika.

Agrāk muižnieks atbildēja valstij par viņa zemniekiem. Tagad šo

atbildību uzlika pašiem zemniekiem. Lai valdība varētu piedzīt galvas

naudu, ceļu klaušas, šķūtis un ņemt rekrūšus, nodibināja pagastu

pašvaldības, bet kungi varēja noraidīt vai apstiprināt pagastu vē-

lētos amata vīrus; muižas apstiprinājums bija vajadzīgs arī pagasta

tiesas spriedumam. Bez muižas valdes izdotās pases zemnieks nedrīk-

stēja atstāt savu pagastu. Muižai bija tiesības sodīt zemniekus (arī

saimniekus) ar miesas sodu vai cietumu.

Pēc brīvlaišanas Latvijas muižnieki sāka pāriet no graudkopības uz

aitkopību. Šim nolūkam sāka dibināt jaunas pusmuižas vai paplašināt

veco muižu laukus; to izdarija izliekot simtiem saimnieku no viņu

mājām.

Zemnieki par tiem atstāto zemi bija spiesti iet jauna veida klaušās.

Tika mainīts arī klaušu veids, ievedot tā saukto val ak v jeb riežu

sistēmu.

19. g. s. 40. gados bads piemeklēja visu Vidzemi. Zemnieku klētis

bija tukšas.

Tad izplatijās valodas, ka Krievijas valdība dienvidos dodot labu

zemi par brīvu. Veselu pagastu ļaudis taisījās doties turpu. Izceļošanai

bija vajadzīga guberņas valdes atļauja, bet tā to nedeva. Tad izpaudās

valodas, ka atļauju izceļot uz «silto zemi» dodot tikai tiem, kas pāriet

pareizticībā. Zemnieki noticēja un sāka simtiem atkrist no luterticības.

Muižniekos un mācītājos tas sacēla uztraukumu. Izceļošanas at-

ļauju meklētājus pēra Rīgā un pagastos.
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Tad paklīda jaunas valodas: zemniekiem patiesībā esot brīv iet, kur

vēlas, tikai kungi un to ierēdņi slēpjot īstos brīvības likumus. 1841. g.

Veselavā, Jaunbebros un citās vietās sākās zemnieku nemieri. Turp

izsūtija karaspēku. Nemieru dalībniekus tiesāja kara tiesa, piespriežot

vairāk kā 100 cilvēkiem smagus miesas sodus vai izsūtīšanu uz Sibiriju.

Pēršanu izpildīja visu pagastu ļaužu klātbūtnē. Jaunbebriešu nemier-

nieku vadonis bija Viļums Preiss.

Pēc nemieru un bada gadiem pati valdība sāka rūpēties par zem-

nieku stāvokļa uzlabošanu. Nodibināja Baltijas lietu komiteju, kuras

rosīgākais darbinieks bija muižnieks Felkerzāms.

Komisijas izstrādātais projekts 1849. gadā kļuva par likumu. Zem-

nieku zeme palika muižnieku īpašums, bet to vairs nevarēja pievienot

muižas ztmei. Zemnieku zemi varēja iznomāt vai pārdot tikai paša

pagasta zemniekiem, rentes līgumi bija jāslēdz vismaz uz 6 gadiem (ag-

rāk parasti tikai uz 3 g.). No muižas zemes galīgi nošķīra zemnieku

zemi, ko nosauca arī par klaušu jeb vaku zemi. To aplika ar

klaušām un nodokļiem, bet klaušu vietās vajadzēja pakāpeniski stāties

nauda rentei.

Vienu piektdaļu zemnieku zemes tomēr atdalija, it kā bezzemnieku

apgādāšanai, un nosauca par kvotes zemi.
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19. g. simteņa 60. gadu likumi

Vidzemē un Kurzemē

1855. g. par Krievijas ķeizaru kļuva Aleksandrs 11, kura

laikā izdarija vairākas svarīgas reformas. (Pašā Krievijā, piem.,
atcēla dzimtsbūšanu un piešķīra zemniekiem daļu viņu apstrā-
dātās zemes.) Krievijas valdība izdeva jaunus likumus arī

Baltijas guberņas zemniekiem.

Pārvietošanās brīvība. Brīvlaišanas likumi iero-

bežoja zemniekiem dzīves vietas maiņu (lai viņi neizceļotu un

muižām netrūktu darba spēka). 1863. g. valdība izdeva jau-

nus noteikumus par pasēm: katram pagasta loceklim bija tie-

sības pieprasīt pasi uz 3 gadiem; ar to viņš varēja izceļot no

savas guberņas, ja iepriekš bija samaksājis visus nodokļus. Ar

to bija kritis zemniekiem pats pēdējais dzīves vietas maiņas ie-

robežojums, un viņiem dota iespēja ieceļot un apmesties katrā

Krievijas valsts malā (šī atļauja netieši gan veicināja latviešu

izceļošanu uz lekškrievijas guberņām, jo tur varēja vieglāk tikt

pie zemes stūrīša nekā dzimtenē).

Klaušu atcelšana. Vairums muižnieku nevēlējās

atteikties no zemnieku klaušām, jo tās viņiem deva darba spēku,

kas nekā nemaksāja. 1863. g. valdība izdeva likumu, ka sākot

ar 1865. g. Vidzemē vairs nav brīv slēgt jaunus klaušu līgumus.

(Tai pašā gadā noteica, ka klaušām Kurzemē jāizbeidzas

1867. g.).

Miesas sodu atcelšana. 1865. g. valdība atcēla

muižniekiem tiesības sodīt zemniekus ar miesas sodu vai cie-

tumu.

Jaunā pagastu iekārta (satversme). 1866. g.

izdeva jaunus likumus par pagastu pašvaldībām: pagasta sa-

pulcēs tagad varēja piedalīties visi saimnieki un māju rentnieki,

bet no bezzemniekiem pa vienam no katriem 10 pilngadīgiem
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vīriešiem. Pagasta sapulce ievēlēja vietnieku pulku (pusi —

saimnieki, pusi — bezzemnieku vēlētie desmitnieki) vecāko un

viņa palīgus jeb priekšniekus. Vietnieku pulks pārzināja no-

dokļus, pagasta mantu, skolas un nabagmāju. Pagasta valde

(pagasta vecākais, viņa palīgi un rakstvedis) vadija visas tekošās

lietas.

Maju rentnieki un īpašnieki Vidzeme un Kurzeme. Krie-

vijas zemnieku brīvlaišana, dodot viņiem arī zemi, sabaidija Lat-

vijas muižniekus (ja šo likumu ievestu arī Baltijā, muižniekiem

nāktos atdot zemniekiem zemi par valdības noteiktu cenu)

Tāpēc viņi paši sāka piesolīt mājas pārdošanai. Sākās māju

iepirkšanas laiki (sevišķi pēc 1865. g.): 10 gados Vidzemē vien

12.000 māju rentnieki kļuva par gruntniekiem.

Māju iepirkšana atsvabināja latviešu zemniekus no muižu

varas. Tiekot pie saimnieciskas patstāvības, sāka attīstīties lat-

viešu pašapziņa. Tā gruntniecības rašanās veicināja latviešu

tautisko atmodu.

Latgales zemnieku brīvlaišana. Dzimtsbūšana Latgalē kritt

tikai 1861. g., kad arī tur pasludināja brīvlaišanu. Latgales

zemnieki nepalika par bezzemniekiem, jo viņiem piešķīra apm

V" viņu ciemu zemes. Par to bija jāmaksā izpirkšanas maksa

bet tā nebija liela, un to noteica valdība.

Kopsavilkums.

19. g. s. 60. gados Krievijā sākās reformas, kas skāra arī Latviju.

1863. g. izdeva Vidzemē un Kurzemē jaunus noteikumus par pasēm, ar

ko zemnieki ieguva kustības brīvību. Ar 1865. g. Vidzemē, bet Kur-*

zemē ar 1867. g. likums izbeidza klaušas, un zemnieku māju nomnieki

sāka maksāt renti naudā. 1865. g. atcēla muižas tiesības sodīt zemnie-

kus ar miesas sodu. 1866. g. izdeva jaunu pagastu pašvaldību likumu.

lecēla pagasta valdi, kuras galva bija pagasta vecākais.

Sākās māju iepirkšana, kas galīgi atbrīvoja zemniekus no muižu

varas.

1861. g., atceļot visā Krievijā dzimtsbūšanu, to atcēla arī Latgalē.

Zemnieki tur paturēja lielo daļu savas zemes un par valdības noteiktu

cenu.
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Nacionālās atmodas sākums

Ilgie nebrīvības gadi nebija spējuši iznīcināt latviešu gara

radošos spēkus. Līdz ko krita nebrīvības jūgs, šie spēki atrai-

sijās un izlauzās uz āru plašā tautas kustībā, kurai dots latviešu

nacionālās atmodas nosaukums.

Arī pirms atmodas sākuma bija daži augstskolu beiguši

latvieši, kas atklāti turējās pie savas tautas, piem., Dundagas

ārsts Jānis Bārs, dedzīgs latviešu aizstāvis pret pārvāco-

šanas centieniem. Lielā daļa to latviešu, kas 19. g. s. pirmajā

pusē gājuši vācu vidusskolās un augstskolās, tomēr pazuda sa-

vai tautai, palikdami par vāciešiem. Šai parādībai darija galu

lautiskā atmoda līdz ar skolu skaita pieaugšanu.

Latviešu izglītības centieni 19. g. s. pirmajā puse.

laišanas likumi gan noteica, ka pagastos uz katriem 1000 iedzī-

votājiem jābūt 1 skolai, kurā bērni jāmāca lasīt, skaitīt galvas

gabalus un dziedāt garīgas dziesmas. Šie noteikumi par skolu

dibināšanu tomēr palika pa lielākai daļai nepildīti vācu muiž-

niekiem, kam bija noteikšana skolu lietās, nerūpēja latviešu

tautas izglītība.

1840. g. izdeva jaunu skolu likumu, pēc kam skolu skaits

sāka augt. Skolotāju sagatavošanai atvēra divus seminārus:

Vidzemei Valmierā, Kurzemei Irlavā.

Valmieras (vēlāk Valkas semināra pirmais direktors bija

Jānis Cimze (1839.—1881. g.). Viņš labi satika ar vācie-

šiem, bet mācēja šo labvēlību izmantot latviešu tautas izglītības

pacelšanai un savā mūžā sagatavoja vairākus simtus skolotāju.

Cimze bija pārliecināts, ka vispirms jāgādā par tautas izglītību

kā sagatavošanos uz turpmāko, uz labvēlīgākiem dzīves ap-

stākļiem.

Cimze sastādija «Dziesmu rot u», kurā bija četrbalsīgi saska-

ņotas tautas dziesmas. Šai grāmatai bija izcila nozīme nacionālo jūtu

attīstībā: ilgus gadus visi latvieši mācijās dziedāt pēc Cimzes grāmatas.
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Par latviešu zemnieku tiesībām Kurzemē dedzīgi cīnijās

skolotājs Andrejs Spāģis, sevišķi aizstāvēdams pagasta

tiesības pret muižu. Viņš raksti ja par Kurzemes zemnieku

grūto stāvokli un pret zemnieku māju pievienošanu muižas

zemei.

Cīņa ar pārvācotājiem. Skolas un 60. gadu li-

kumi sekmēja latviešu pašapziņas izveidošanu. Tautā sāka

mosties tautiskā apziņa, nostāšanās pret pārvācotājiem un lat-

viešu tautības noliedzējiem («kārklu vāciešiem»), kas, tikuši

pie turības vai izglītības, kaunējās atzīties par latviešiem.

Pret savas tautības noliedzējiem sevišķi dedzīgi uzstājās

skolotājs Ernests Dinsberģis un dzejnieks Rū ģ ē ns.

Tomēr vēl bija daudz atkritēju, par kuriem Rūģēns dziedāja:

Tie laiki vēl ir tāļu,

Kas tautu uzcelt var;

Vēl maz ir tādu brāļu,

Kas viņai labu dar'.

Vēl nespēj latviets dzīties,

Pēc tā, kas godā ceļ;

Ar to tam patīk pīties,

Kas tautas godu peļ.

Mārtiņš Balodis un Caunīša pulciņš Rīgā.

Nacionālā atmoda sākās 50. gados arī Rīgas latviešu un amat-

nieku starpā.

Pārdaugavas fabrikants Tilo, kas labi satika ar saviem

strādniekiem, ierīkoja viņu bērniem skolu. Par skolas priekš-

nieku izraudzīja Mārtiņu Balodi. Skolotājs bija Jānis

Caunīti s, Cimzes audzēknis. Viņš pulcināja Rīgas latviešus

un sarīkoja dziedāšanas vakarus. Tā sākās Rīgas latviešu bied-

rošanās, viņos attīstījās nacionālā apziņa. Caunītis nodibināja

arī svētdienas skolu pieaugušiem un bibliotēku.

Saziņā ar B. Dīriķi un K. Biezbārdi Caunītis lūkoja dibināt Rīgas

latviešu literāro biedrību, bet nedabūja atļauju.

Pirmais īstais latviešu tautiskās kustības vadonis bija

Krišjānis Valdemārs (1825.—1891.), kura vadībā latviešu tauta

atjaunoja savu seno cīņu ar vāciešiem par savām tiesībām un
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savu tēvzemi. Valdemāra uzskats bija tas, ka latviešiem jā-

cenšas pēc turības, lai tā tiktu no vāciešiem neatkarīgāka un

pēc tam cīnītos par tālākām lietām. Tāpēc viņš mudināja lat-

viešus nodoties kuģniecībai un iepirkt mājas. Viņa aicināju-

Krišjanis Valdemārs

mam bija lielas sekmes, un Valdemāru pamatoti uzskata par

latviešu jūrniecības atjaunotāju (pēc kuršu senajiem braucie-

niem pa Baltijas jūru un pēc tam, kad Kurzemes hercogu



198

valsts kuģi bija pēdējo reizi braukuši uz Amerikas un Āfrikas

kolonijām). Tāpat māju iepirkšanas laikā, kad daudzi zem-

nieki šaubijās, vai te tikai neslēpjoties kāda jauna muižnieku

viltība, Valdemāra skubinājumam — pirkt bez kavēšanās —

bija liela loma. Ar to viņš kļuva arī par latviešu gruntniecī-
bas tēvu.

Valdemārs ir pamatu licējs arī mūsu nacionālajai avīžnie-

cībai, un ar viņa gādību sākās tautas gara mantu vākšana.

Tādā kārtā šis lielākais pag. g. s. latviešu darbinieks kļuva par

modinātāju, celmlauzi un tautas ceļa rādītāju ļoti daudzās dzī-

ves un kultūras nozarēs.

Valdemāra dzīves saturs bija cīņa ar Latvijas vāciešiem

par latviešu tautas tiesībām mūsu tēvzemē. Šai cīņā Valdemārs

lūkoja atbalstīties uz krieviem un Krievijas valdību, ar kuras

aprindām viņam (kā izcilam tautsaimniekam un kuģniecības

veicinātājam) bija labas attiecības. Viņš cerēja, ka krievu val-

dība atcels vāciešu priekšrocības Latvijā un ka pēc tam lat-

vieši tiks pie līdzdalības savas zemes iekšējo lietu vadībā. Šīs

cerības gan neattaisnojās: krievu valdība tikai izdarija pār-

maiņas zemes pārvaldē, vācu valodas vietā ievezdama visur

krievu valodu, arī tautskolās, kur latviešu valodai atņēma vi-

ņas jau tā mazās tiesības.

Krišjānis Valdemārs dzimis Ārlavas draudzē, Kur-

zemē. Pēc Lubezeres skolas pabeigšanas strādāja kā privatsko-

lotājs Valdemārpilī (toreiz Sasmakā). Vēlāk bija rakstvedis vai-

rākos pagastos pēc kārtas, nodevās pašmācībai, un 24 g. vecs ie-

stājās Liepājas ģimnāzijā. To viņš sekmīgi pabeidza un vaļas

brīžos vēl sarakstija savu pirmo grāmatu latviešu valodā: «300

stāsti». 1854. g. Valdemārs sāka Tērbatas augstskolā studēt

valsts zinības un tautsaimniecību. Turpat viņš pulcināja latvie-

šu studentus t. s. latviešu vakaros, kur apsprieda zinātnes un

sadzīves jautājumus. Pēc augstskolas beigšanas strādāja Pēter-

pilī, interesējās par jūrniecību un kļuva par tās iecienītu pazi-

nēju, apceļoja Baltijas un citu jūru piekrastes un nodibināja

latviešiem pirmo jūrskolu (Ainažos). No 1862.—65. g. izdeva

«Pēterburgas Avīzes», tad pārgāja uz Maskavu, arī tur pulcināja

latviešus, un no turienes vadija latviešu cīņas ar vāciešiem

Latvijā. Mira Maskavā, aprakts Rīgā, Ģertrūdes kapos.
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Blakus Valdemāram cīnijās par savas tautas tiesībām un

veicināja viņas atmodu vairāki citi izcili darbinieki. Viens no

slavenākiem viņu vidū bija Krišjānis Barons, Valde-

māra tuvākais darba biedrs «Pēterburgas Avīzēs». Viņa mūža

darbs ir pāri par 200.000 latviešu tautas dziesmu savākšana un

sakārtošana.

Krišjānis Barons

Krišjānis Barons dzimis Strutelē, Zemgalē. Vēlāk dzīvoja

Dundagā, kur gāja skolā pie Dinsberģa. Pēc Jelgavas ģimnāzijas pa-

beigšanas studēja Tērbatā matemātiku un astronomiju un rosīgi pieda-

li jās Valdemāra vadītos latviešu vakaros. Vēlāk dzīvoja Pēterpilī, pēc

tam Maskavā. 1893. g. atgriezās Latvijā, dzīvoja un mira Rīgā. Vie-

nīgais no nacionālās atmodas laika vadoņiem, kas pieredzējis Latvijas

valsts neatkarības laikus. Aprakts Ģertrūdes kapos, blakus Valdemāram.

Valdemāra cīņu biedrs bija arī Juris Alunān s

(1832.—64.), — valodnieks, dzejnieks un avīžnieks, kas rakstīja

arī par tautsaimniecību, latviešu vēsturi un senču ticējumiem.
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Viņš paredzēja latviešu tautai lielu nākotni un to dedzīgi slu-

dināja citiem.

Juris Alunāns dzimis Jaunkalsnavā, Vidzemē. Beidza Jelga-

vas ģimnāziju, studēja Tērbatā (1855.—59.) vecās valodas un vēlāk taut-

saimniecību. Bija Valdemāra «latviešu vakaru» dalībnieks, rakstija

«Mājas Viesī». Sacerēja dzeju krājumu «Dziesmiņas» un izdeva rakstu

krājumu «Sēta, daba, pasaule». Apglabāts Lielvircavas kapos.

Kopsavilkums.

Sākot vairoties skolu skaitam, latviešu tautas izglītības līmenis

strauji cēlās. Par skolotājiem gādāja Irlavas un Valmieras (vēlāk Val-

kas) semināri. Pēdējā ilgus gadus par direktoru bija latvietis Jānis

Cimze, kas sagatavoja savai tautai vairākus simtus skolotāju.

Skolas un 60. gadu likumi sekmēja latviešu pašapziņas izveidošanos

tiklab uz laukiem, kā pilsētā. Pārdaugavā nodibinājās skola strād-

nieku bērniem, kurā darbojās par skolotāju Jānis Caunītis. Tas

pulcināja Rīgas latviešus un sarīkoja dziedāšanas vakarus, nodibināja

svētdienas skolu pieaugušiem un ierīkoja bibliotēku.

īstais tautas modinātājs un pirmais lielais latviešu vadonis bija

Krišjānis Valdemārs (1825.—1891.). Viņš vadija pirmās atmo-

das laika latviešus cīņā par latviešu tautas tiesībām un zemi pret vie-

tējiem vāciešiem un to priekšrocībām. Valdemārs skubināja latviešus

nodoties kuģniecībai un iepirkt mājas, lai viņi tiktu pie turības un va-

rētu tad cīnīties par tālākām lietām. Par latviešu sabiedrotiem šai cīņā

viņš bija izraudzījis krievus, kuru sabiedrībai nepatika vāciešu izcilais

stāvoklis Baltijas guberņās. Viņš izdeva latviešu pirmo nacionālo laik-

rakstu «Pēterburgas Avīzes».

Valdemāra tuvākie darba biedri šai laikmetā bija Krišjānis

Barons, vēlākais mūsu tautas dziesmu sakopotājs, un Juris A1 u-

nān s, apdāvināts dzejnieks un avīžnieks, kas paredzēja latviešiem

lielu nākotni.
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Tautiskā kustība

Latviešu laikraksti tautiskas kustības laika.

Avīzes». Jau 1822. g. latviešiem sāka iznākt Jelgavā'laik-

raksts «Latviešu Avīzes», kura pirmais redaktors bija mācītājs
I. Vatsons. Laikraksts atradās vācu mācītāju rokās un vēlāk

apkaroja tautiskos centienus.

«Mājas Viesis». 1856. g. Ansis Leitān s nodibi-

nāja savu laikrakstu «Mājas Viesis», kura slejās pirmo reizi

parādijās raksti tautisko centienu garā. Tos raksti ja Tērbatas

studenti, sevišķi Juris Alunāns. Kad sākās tautībnieku (jaun-

latviešu) cīņa ar vāciešiem un viņu draugiem no latviešu vidus,

«Mājas Viesis» kliboja uz abām pusēm, bet bija izplatīts tautā

savu romānu un stāstu dēļ.

«Pēterburgas Avīzes». «Mājas Viesa» nenoteik-

tība rādija tautībniekos domupar jauna, stingri nacionāla laik-

raksta izdošanu. Tādam laikrakstam iznākot Latvijā, kur vā-

ciem bija liela vara, klātos grūti, un tāpēc Valdemārs 1862. g.

sāka izdot Pēterpilī «Pēterburgas Avīzes». Tām bija ļoti liela

piekrišana. Šis laikraksts skubināja latviešus turēties kopā un

cīnīties par savām tiesībām un tautību:

«Kas tikai par sevi pūlējas un tālāk negrib zināt, sacīdams:

kas man par to būs? tas vairs nepieder pie savas cilts un tau-

tas. Viņš ir nokaltis zars».

60. gadu sākumā, kad sākās māju iepirkšana, zemnieki vēl

neuzticīgi skatijās uz to, baidīdamies, vai te neslēpjas kāda

muižnieku viltība. «Pēterburgas Avīzes» dedzīgi uzstājās, ka

latviešiem jāpērk mājas par dzimtu: «Pirmāk zemnieks piede-

rēja pie zemes. Tagad zeme pieder pie zemnieka. Pirmāk viņš

bija zemes kukainis, tagad viņš ir zemes kungs.»

«Pēterburgas Avīžu» drošā uzstāšanās pret vāciešu priekš-

rocībām un Latvijas zemes atrašnos vācu muižnieku varā sa-
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cēla vāciešos lielu naidu pret šo laikrakstu. Viņi panāca laik-

rakstam tādus spaidus no cenzūras puses, ka «Pēterburgas Avī-

zes» apstājās

Pārvācošanas tieksmes.■ ļ Vāci redzēja, ka tautiskā kustībā

aug latviešu nacionālais spēks, kas var apdraudēt vāciešu līdz-

šinējās kundzības pamatus. Viņi sāka nožēlot, ka nav jau ag-

rāk pārvācojuši latviešus, un mēģināja to izdarīt vēl tagad.

Vāci sāka piekopt apzinīgu latviešu pārvācošanu. Taut-

skolās, kur agrāk vācu valodu nemaz nemācija, tagad to darija

plašos apmēros. Dažās Vidzemes draudzes skolās latviešu mā-

cības valodas vietā sāka mācīt vācu valodu. Kurzemē rīkojās

tāpat. Uz skolām sāka skatīties kā uz pārvācošanas iestādēm.

Latviešu tautībnieki, kurus vāci saukāja par jaunlatviešiem,

prasi ja latviešu valodas tiesības skolās un Latvijas iestādēs, un

latviešu valodas kopšana tautībniekiem pamatoti likās kā viņu

cīņas programas svarīgākā un vispirmā daļa.

Pirmo cīņas gājienu, kurā tautībnieki pulcējās ap «Pēter-

burgas Avīzēm», viņi pazaudēja. Viņu laikraksts, ar ko viņi

bija modinājuši tautu, izbeidzās. Bet jau pēc pāris gadiem cīņa

atjaunojās. Jaunlatvieši pārgāja uzbrukumā ne vairs no sve-

šuma, bet tepat Rīgā.

Latviešu inteliģences pulciņi. Tērbatas latviešu studentus

vienoja viņu vakari, kuros pārsprieda tautiskās lietas un stipri-

nāja savu locekļu nacionālo apziņu. Arī vidusskolu audzēkņi

latvieši nodibināja savus pulciņus, kuru darbība bija veltīta

latviešu tautas lietām. Latviešu nacionālistu pulciņi nodibinā-

jās arī uz laukiem. Visās Latvijas malās valdija nacionāla sa-

jūsma, apņemšanās veltīt savus spēkus tautas un tēvzemes labā.

Rīgas latviešu biedrība. Pēc J. Caunīša nāves nodibinājās

Rīgā vēl divi pulciņi, kas mēģināja nodibināt Latviešu biedrību,

bet bez panākumiem: vācieši darbojās tam pretim. Apstākļi

mainijās tikai 60. gadu beigās, kad Somijā un Igaunijā nera-

žas dēļ izcēlās bads un arī latviešiem atļāva vākt līdzekļus

bada piemeklētiem apgabaliem. Valdība apstiprināja palīdzī-

bas komiteju, kas saucās par «Latviešu palīdzības biedrība

priekš trūkumcietējiem igauņiem». Nu atdzima arī doma par

biedrības dibināšanu. 1868. g. dabūja valdības apstiprinājumu

Rīgas latviešu biedrības statūtiem. Tā bija liela diena visiem
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Rīgas latviešiem. Par to priecājās tautībnieki arī citās latvju

zemes malās. Šai biedrībai bija lemts būt labu laiku par tau-

tas vienotāju un tautisko centienu vadītāju.

Viens no viņas pirmajiem soļiem bija kapa piemineklis latviešu

tautas brīvības karotājam Garlībam Merķeļam. Tas liecināja, ka jaunā

biedrība sāk uzstāties visas latviešu tautas vārdā.

Biedrības ietekme tautā bija tiešām liela. Ar viņu gāja
roku rokā jaunais latviešu laikraksts «Baltijas Vēstne-

s i s», ko vadija B. Dīriķis. Biedrība rīkoja koncertus, teātra

izrādes, priekšlasijumus. Viņas vadībā sākās tautas gara mantu

krāšana visā latvju zemē. Biedrībai bija sava zinību ko-

Rīgas latviešu biedrības vecais nams

misija un derīgu grāmatu nodaļa, kas izdeva

vērtīgas un pie tam lētas grāmatas. Bija mūzikas komi-

sija, kas rūpējās par latviešu mūzikas plaukšanu, tautas dzies-

mu meldiju krāšanu un citu. Visu kultūras nozaru darbinieki

varēja atrast sev piemērotu darbu kādā no šīs biedrības komi-
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sijām un nodaļām. Pēc Rīgas latviešu biedrības parauga sāka

dibināties visos latvju zemes stūros dziedāšanas, saviesīgas, lab-

darības, zemkopības v. c. biedrības.

Rīgas latviešu biedrība bija jauno laiku biedrību vienotāja.

Viņas vadībā kādu laiku bija vienota visa pamodusies tauta.

Rīgas latviešu biedrības vadoņi. Rīgas lat-

viešu biedrības pirmais priekšnieks bija Bernhards Dīri-

ķis. Tā vadībā biedrība uzcēla sev namu un sāka vākt līdzek-

ļus latviešu vidusskolai. Pēc Dīriķa par biedrības priekšnieku

bija agronoms Richards Tomsons, liels nacionālists,

kura laikā biedrības paspārnē sanāca pirmā latvju zemkopju

sapulce. Uz viņa ierosinājumu sarīkoja arī pirmo latviešu

teātra izrādi un pirmos dziesmu svētkus. — Pēc Tomsona

nāca architekts Jānis Baumanis, bet pēc viņa Kriš-

jānis Kalniņš.

Rīgas latviešu biedrība bija sapulcējusi ap sevi dažādus

ļaudis: pirmos latviešu studētos, skolotājus, ierēdņus, tirgotā-

jus, kalpotājus, amatniekus, strādniekus. Šie ļaudis pamazām

nogrupējās divos spārnos: literātos jeb zinātniekos,

pie kuriem piederēja biedrības inteliģence, un saimniecī-

bas vīros, kas bija pie turības tikuši latvju ienācēji. Abu

spārnu starpā drīz sākās apkarošanās. Saimniecības vīru rokās

gan palika biedrības vadība, bet viņu svars ar laiku sāka mazi-

nāties. Saimniecības vīri visvairāk aizstāvēja Rīgas latviešu tu-

rīgās pilsonības intereses. (Par to viņiem asi uzbruka apdāvi-

nātais Jelgavas publicists Māteru Juris savā «Baltijai:

Zemkopī»).

Vidzemes zemnieku adrese ķeizaram. 1870. gadā

Vidzemes landtāgs lūdza valdību arī turpmāk atstāt spēkā Baltijas līdz-

šinējo iekārtu. Latvieši to uzskatija par mēģinājumu nostiprināt vecās

vācu privilēģijas, pret kurām paši cīnijās. Tāpēc Vidzemes latvieši

nolēma iesniegt valdībai adresi, kurā lūdza ķeizaru izdarīt Vidzemē

tiesu reformu, ievest zemstes (pašvaldību pēc Krievijas parauga) un

atcelt patronātu (muižnieku tiesības iecelt draudzes mācītājus).

Adreses ierosinātājs bija Kauguru pagasta vecākais Kārlis Vī-

tols. Adresi parakstīja 30—40.000 latviešu zemnieku, un Vītols ar ci-

tiem delegātiem to aizveda uz Pēterpilī. Ķeizars atteicās viņus pieņemt,

bet Vītolu nodeva tiesai.
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Pirmie vispārīgie dziesmu svētki. Visas tā laika latviešu

biedrības uz laukiem uzskati ja Rīgas latviešu biedrību par savu

garīgo vadoni un uzturēja ar to ciešus sakarus. Kopīgi viņas

modināja snaudošos tautas spēkus. Viena no spēcīgākām lauku

biedrībām bija Vecpiebalgas dziedāšanas bied-

rība, kurā darbojās Kronvalds, brāļi Kaudzītes v. c. Visām

šīm lauku biedrībām tad bija liela nozīme, jo citu organizāciju

tad latviešiem nebija. Savās biedrībās viņi pārsprieda visas

liptas.

Kronvalda Atis

Uzplauka arī skolas. Skolotāji sāka mācīt dziedāšanu arī

pieaugušiem un dibināja latviešu korus, sarīkoja vietējos

dziesmu svētkus (Vidzemes pirmie dziesmu svētki notika D i k-

ļos, 1864. g.; Kurzemes —
Dobelē, 1870. g.).

1873. g. Rīgas latviešu biedrība sarīkoja Rīgā pirmos vis-

pārējos latviešu dziesmu svētkus, kuros pirmo reizi pacēlās
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sarkanbaltais karogs. Svētku viesus apsveica ar Bau-

maņu Kārļa komponēto «Dievs, svētī Latviju». Jau

tad to sāka saukt par Latvijas himnu. Kā karogs, tā himna

palīdzēja vienot tautu.

Pirmos dziesmu svētku dienās Rīgā notika arī pirmā vispā-

rējā latviešu skolotāju apspriede. Kā dziesmu svētku, tā šīs

apspriedes dvēsele bija Kronvalda Atis.

Kronvalda Atis. (1837.—1875. g.). Ar Kronvaldu tautiskā

kustība sasniedza pag. g. s. savus augstumus. Viņš bija liels

ideālists, latviešu tautas lielās nākotnes paredzētājs. Jau tad

viņš paredzēja Latgales saplūšanu kopā ar pārējām latviešu

zemēm. Kronvalds runāja pat par Lietuvas apvienošanos ar

Latviju vienotā latvju-leišu zemē, Liellatvijā. Tā viņam
likās kā vienota baltu cilšu zeme, nacionāla latviska Latvija.

Labs valodnieks, cītīgs vēstures pētnieks, Kronvalds ieteica

sekmēt tēvzemes mīlestību ar latviešu vēstures un valodas mā-

cīšanu. Viņš bija pārliecināts, ka latvieši savās gara spējās ne-

paliks iepakaļ senajiem grieķiem. Bija lielisks runātājs, dar-

bojās arī kā žurnālists un sarakstija grāmatu par tautiskiem

centieniem.

Kronvalda Atis dzimis Durbes draudzē, Kurzemē. Bija Dur-

bes mācītāja Katerfelda audžu dēls, studēja Vācijā medicinu, vēlāk pa-

beidza augstākos skolotāju kursus Tērbatā un darbojās šai pilsētā kā-

dus gadus par skolotāju, atjaunodams arī latviešu vakarus, kas pēc Val-

demāra aiziešanas bija izbeigušies. Vēlāk viņš strādāja par draudzes

skolas skolotāju Vecpiebalgā, kur mira. Aprakts Vecpiebalgas kapos.

Kopsavilkums.

Latviešiem jau 19. g. s. pirmajā pusē bija savi laikraksti, bet tie

vēl neatbalstija tautiskos centienus. Tad (1862. g.) Valdemārs nodibi-

nāja «Pēterburgas Avīzes», kurās valdija īsti latvisks gars. Vācu muiž>

nieki un mācītāji drīz panāca, ka šim laikrakstam bija jāapstājas. Viņi

cerēja apturēt latviešu atmodas sākumu ar pārvācošanas pastiprināšai-j

skolās, bet atmodas kustība vairs nebija apturama.

Par atmodas kustības vadītāju uz laiku kļuva Rīgas latviešu bied-

rība (dib. 1868. g.). Tā vienoja tautu un vadija tautiskos centienus.

Pēc viņas parauga dibinājās latviešu biedrības visās mūsu zemes malās.

Rīgas latviešu biedrības izcilākie vadoņi bija: avīžnieks Bern-

hards Dīriķis, agronoms Richards Tomsons, architekts
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Jānis Baumanis un advokāts Krišjānis Kalniņš. Bied-

rībā sākumā pulcējās kopā dažādi latviešu Rīgas ļaudis: pilsoņi, strād-

nieki un inteliģence. Pamazām izveidojās divi spārni: literāti (inteli-

ģence) un saimniecības vīri (turīgāki latviešu ienācēji). Abu spārnu

starpā drīz sākās apkarošanās. Saimniecības vīri uzvarēja, bet biedrī-

bas svars tautā pēc tam sāka mazināties. —

Tai laikā sāka sarīkot novadu dziesmu svētkus, kas tāpat palī-

dzēja vienot tautu. Pirmie Vidzemes dziesmu svētki notika Dikļori

(1864. g.), Kurzemē
— Dobelē (1870. g.) Pirmie vispārējie

dziesmu svētki notika 1873. g. Rīgā. Šais svētkos vareni izpau-

dās latviešu tautiskā apziņa. Te pirmo reizi pacēla sarkanbalt-

sarkano karogu un nodziedāja «Dievs, svētī Latviju».

Karogs un himna palīdzēja vēl ciešāk vienot tautu, par kuras garīgo

vadoni tad kļuva Kronvalda Atis. Viņš pirmais paredzēja Lat-

gales saplūšanu ar Vidzemi un Kurzemi, pirmais sāka domāt un runāt

par latvisku Latviju.
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Pārkrievošanas sākums

19. g. s. vidus Eiropā bija nacionālās sajūsmas uzplūdu laiks.

Atmodās dažas jau par mirušām uzskatītas tautas, sākdamas

prasīt savas tiesības, piem., čechi.

Krievu sabiedrībā ap 19. g. s. vidu pieauga slavofilu (slavu
tautības mīlētāju) ietekme. Viņi prasija, lai visā Krievijā val-

dītu viena ticība — pareizticība, viena tauta — krievu tauta,

un viena valsts iekārta — neaprobežota valdnieka vara. Slavo-

filu kustība tiecās panākt visu pārējo Krievijas tautu pārkrie-
vošanu. Viņiem nepatika Somijas un Baltijas patstāvība iek-

šējās lietās. Šīm zemēm vajadzēja kļūt līdzīgām krievu apdzī-

votām Krievijas guberņām.

Jaunas pilsētas pašvaldības. Ķeizars Aleksandrs II bija

vācu draugs, bet nevarēja atstāt bez ievērības visas krievu sa-

biedrības prasības. 1877. g. Baltijas vācu vara Latvijā dabūja

pirmo triecienu: Krievijas pilsētu pašvaldību likumu attieci-

nāja arī uz Baltiju.

Agrāk Baltijas pilsētu saimniecība, arī policija un tiesas

atradās rātes rokās. Rāte bija pilsētas valdītāja, bet to ne-

vēlēja: rātes kungi paši izraudzijās trūkstošos rātes locekļus.

Jaunie pilsētu likumi ieveda vēlētas pilsētu domes. Dom-

nieki izvēlēja pilsētas valdi un galvu, kam uzticēja

pilsētas lietu vadību. Valdei bija jāizpilda domes lēmumi. Vē-

lēšanu tiesības tomēr bija tikai mazai pilsētu iedzīvotāju daļai

(namsaimniekiem, rūpniekiem, tirgotājiem v. c).

Jautājums par landtāgu reformu un zemstēm. Baltija līdz

tam bija dzīvojusi pilnīgi par sevi, kā gandrīz patstāvīga zeme,

kur visu lietu vadība un pārzināšana bija vācu muižnieku ro-

kās. Bija sagaidāms, ka Krievijas valdība, ievedusi jaunas pil-

sētu pašvaldības, mēģinās iznīcināt arī citas Baltijas īpatnības,

piemēram, landtāgus. Tāpēc tālredzīgākā muižnieku daļa gri-

bēja reformēt landtāgus, viņos pielaižot arī pilsētu un zemnieku
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pārstāvjus. Tad Baltijas īpatnības aizstāvētu arī šīs iedzīvo-

tāju šķiras, un Krievijas slavofili nevarētu apgalvot, ka viņi te

tikai apkaro vietējo muižnieku priekšrocības.

Daļa latviešu gaidi ja lielas lietas no šiem vācu reformis-

tiem, bet lielā daļa prasija ievest zemstes, pēc Krievijas

parauga.

Par zemstēm sauca Krievijas apriņķu un guberņu pašvaldības, ku-

ras rādija 1865. g. likums. Zemstu ziņā bija nodoti vietējie satiksmes

ceļi, pasts, nodokļi, slimnīcas, skolas v. t. t. Zemstu vēlēšanās pieda-
li jās ar pilsētnieki un zemnieki, kaut gan muižniekiembija pārsvars.

Vidzemes landtāgā tomēr uzvarēja vācu muižnieku privi-

lēģiju nesamierināmie aizstāvji. Viņi negribēja ne soļa piekāp-
ties pret latviešiem un igauņiem un noraidija landtāga reformu

priekšlikumus. Ar to turēšanās kopā starp latvjiem, igauņiem

un vāciem bija padarīta neiespējama.

Manaseina revizija. Vācu muižnieki lūkoja apsūdzēt lat-

viešu tautībniekus biedrības un laikrakstus, kas it kā kūdot uz

nemieriem. Tautībnieki savukārt meklēja krievu sabiedrībā

draugus vietējo vācu privilēģiju sagraušanai. Sūdzības nāca

no vienas un no otras puses. Viss tas deva slavofilu ietek-

mētam ķeizaram Aleksandram 111 iemeslu izdarīt Baltijā revī-

ziju. Par revizoru izraudzija senatoru Manaseinu, un revizija

notika 1882. 83. g.

Latvju tautībnieki gaidija no šīs revizijas ļoti daudz. Do-

māja, ka nu reiz pienācis gals vācu virskundzībai. Manaseinam

nāca no visām pusēm zemnieku sūdzības par muižnieku patva-

rībām, par vietējo iestāžu netaisno rīcību: par zemnieku māju

atņemšanu, netaisnīgi sadalītiem nodokļiem un ceļu klaušām,

guberņu pašvaldības atrašanos tikai muižnieku rokās v. t. t.

Vienā pašā Kurzemē 30 g. laikā muižnieki bija pievienojuši muižu

zemei vairāk par 4000 zemnieku māju. % zemnieku bija bez zemes,

bet pārējie, 14, saimnieki, bija spiesti maksāt par savām mājām ļoti

augstu izpirkšanas naudu.

Revizijas sekas. Manaseinarevizija bija trieciens, kas reizē

ķēra vācu privilēģiju aizstāvjus un viņu pretiniekus — latvjus

un igauņus. Senators Manaseins gan iesniedza ķeizaram ziņo-
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jumu par zemnieku grūto stāvokli Baltija, bet par pretlīdzekli
ieteica Baltijas pielīdzināšanu Krievijai.

Pārkrievošanu lūkoja izdarīt pakāpeniski. Vispirms vācu

ierēdņu vietā iecēla krievus. Krievu valodu ieveda arī poli-

cijā un uz dzelzceļiem.

Tad pārveidoja skolas. Tās nodeva Krievijas izglītības mi-

nistrijas pārziņā, un vācisko skolu valžu vietā iecēla krievu

inspektorus. Pamatskolās pavēlēja (1887. g.) visus priekšme-

tus, jau sākot ar pirmo mācības gadu, mācīt tikai krievu valodā.

Pēc dažiem gadiem arī vidusskolās ieveda krievu valodu.

Pārveidoja arī policijas iekārtu. Apriņķos «bruģu kungu»

(kārtības tiesnešu) vietā ieveda apriņķu priekšnieku,

pilsētās — policijmeistaru amatu. Vietējo tiesu vietā

sāka darboties krievu tiesas, miertiesas un apgabal-

tiesas, kur lietoja tikai krievu valodu. Zemnieku pašval-

dības-pagastu valdes pakļāva zemnieku lietu komisāriem.

Vācu kungu vietā Latvijas lietas tagad pārņēma savās rokās

krievu ierēdņi.

Pārkrievošanu palīdzēja ierosināt vācu muižnieku nepiekā-

pība un tautībnieku iestāšanās par Baltijas tuvināšanu Krievi-

jai. Tautībnieki cerēja, ka Krievijas valdība būs taisnīga, un,

ievedot zemstes, latvieši un igauņi iegūs līdzrunāšanas tiesības

Baltijas lietās. No tam nekas neiznāca. Muižniekiem palika

viņu landtāgi, bet latvieši nedabūja kārotās zemstes. Tas, ko

vāci bija zaudējuši, nenonāca latviešu, bet krievu rokās.

Pārkrievošana ļoti kaitēja skolām. Daļa bērnu sāka pa-

likt bez pamatizglītības. Pamatskolu līmenis sāka slīdēt lejā.

Tautiskas kustības pagurums. Pārkrievošanas politika iz-

jauca tautībnieku cerības un deva triecienu arī viņu kustībai.

lekšējais atslābums tautiskajā kustībā bija sācies jau agrāk.

Viņas dzinējspēks bija galvenā kārtā cīņa pret vāciešiem. Ta-

gad šai cīņai bija jāatslābst, jo pārkrievošanās politika apdrau-

dēja abas tautības — latviešus un vācus. Latviešu pilsonība,

tikusi pie mantas, jutās apmierināta un sāka aizmirst tautisku-

ma domu un saturu. Trūka arī jaunu vadoņu, kas būtu lielo

tautas modinātāju — Valdemāra, Kronvalda — darba cienīgi

turpinātāji. Tautas vārdu un tautiskumu nereti sāka nelietīgi

valkāt daži veikalnieki.
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Kopsavilkums.

Krievu sabiedrībā ap 19. g. s. vidu sākās slavofiļu kustība. Sīs

kustības vadoņi, starp citu, prasīja Baltijas provinču pielīdzināšanu

iekārtas un likumu ziņā Krievijai.

Agrāk Baltijas pilsētu saimniecība, arī policija un tiesas, atradās

rātes rokās. 1877. g. ieveda vēlētas pilsētu domes, bet vēlēšanu tiesības

bija tikai vienai pilsētnieku daļai. Domnieki izvēlēja pilsētas galvu un

valdi.

Baltijas vācieši joprojām gribēja paturēt savu izcilo stāvokli un

visa noteicēju lomu zemes iekšējās lietās. Latviešu (arī igauņu) tau-

tībnieki prasija ievest taisnīgāku pašvaldību, pēc Krievijā nodibināto

zemstu parauga, kurās piedalījās arī pilsētnieki un zemnieki (nevis

muižnieki vien, kā landtāgos).

Vācieši sūdzējās krievu valdībai par latviešu un igauņu tautībnie-

kiem, kas ceļot nemierus. Latvieši un igauņi savukārt aizrādija uz

vācu pārmērīgām priekšrocībām. Sūdzību iznākums bija tas, ka ķei-

zars Aleksandrs 111 atsūtīja senatoru Manaseinu izdarīt Baltijas lietu

reviziju (1882./83. g.) Senatoram ienāca tūkstoš sūdzību par zem-

nieku māju atņemšanu, par zemes lietu vajadzību, par augstu izpirk-

šanas naudu v. t. t.

Revizijas pirmais iznākums bija tas, ka vācu ierēdņu vietā pakā-

peniski iecēla krievus. Tad valdība stājās pie skolu pārkrievošanas.

Vietējo tiesu vietā ieveda krievu tiesas, vācu policijas vietā krievu po

liciju; visās šais iestādēs sāka lietot krievu valodu.

Pārkrievošanas politika izjauca tautībnieku cerības un bija smags

sitiens visai viņu kustībai. Viņā sākās atslābums, bet tautā šķelšanās,
ko izmantoja latviešu vienībai naidīgi spēki.
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Jaunā strāva un 1905 gada nemieri

Atslābstot tautiskajai kustībai, līdztekus sākās tautas sa-

skaldīšanās atsevišķās grupās, pēc mantas vai sabiedriskā stā-

vokļa, un šīs grupas sāka iet katra savu ceļu. Jaunu nacionālu

mērķu vairs nebija, bet agrāk nospraustiem bija uzcēlusi ceļā

augstu sētu Krievijas valdības izdarītā pārkrievošanas politika.

Valdemāra aicinājumu — censties pēc turības — daļa latviešu

bija sapratuši pārāk vienpusīgi, un šai daļai vairs rūpēja tikai

mantas vairošana. Valdemāram turība bija tikai līdzeklis, kas

sekmē tautas patstāvības centienus un ceļ latviešu kultūru;

tagad ļoti daudziem latviešiem turība kļuva par pašu galveno;

daudziem par vienīgo mērķi viņu dzīvē, sevišķi pilsētniekiem.

Tie latvieši, kas bija tikuši pilsētās pie namiem vai labām vie-

tām, jutās apmierināti ar sasniegto un citu tautas grupu

intereses tiem sāka palikt vienaldzīgas.

Turīgo latviešu pilsētnieku aprindas, kas pulcējās galvenā

kārtā ap Rīgas latviešu biedrību un tai līdzīgām biedrībām

citās pilsētās, gan gribēja spēlēt tautas vadoņu lomu, bet tas

viņām neveicās. Viņu pašu starpā savukārt sākās šķelšanās,

pa daļai aiz atsevišķu cilvēku personīgas godkāres. Tos Rīgas

latviešus, kas bija neapmierināti ar Rīgas latviešu biedrības va-

dītājiem, sāka pulcināt ap sevi laikraksts «Dienas Lapa». Sā-

kumā tas gan aizstāvēja nacionālo lietu, tikai pārmezdams

biedrības vadoņiem vienaldzību pret tautas kopīgām interesēm.

Vēlāk «Dienas Lapā» sāka parādīties raksti, kas prasija litera-

tūras pievēršanos tagadējai un tiešai dzīvei (reālisms), plašā-

kas tiesības sievietēm, lielāku vērību dabas zinātnēm un pē

dīgi sāka jau vērsties pret reliģiju. Tiem rakstiem sekoja citi,

jau sociālisma garā, un apgalvoja, ka strādniekam neesot tē-

vijas. Tā «Dienas Lapa» kļuva par tautisko centienu apkaro-

tāju vispār. Visus šī jaunā virziena piekritējus sauca par
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jaunstrāvniekiem, bet pašu virzienu par jauno
strāvu.

Krasākajiem jaunstrāvniekiem tautiskais likās lieks, jo to

noliedza vācu un krievu sociālisti, ar kuru idejām latviešu jau-

natne tad sāka slepeni iepazīties.

Patstāvības centienu vietā daudzi jaunstrāvnieki ieteica at-

sacīšanos no latviešu valodas un tautības, jo bez tām varot dzīvē

tikt tālāk uz priekšu. Bez tam sociālisms tieši prasot mazo

tālāku pārkrievošanu.

tautu izkušanu lielajās. Ar to viņi netieši veicināja latviešu

Būdama tipiska pilsētnieku un inteliģences kustība, jaunā
strāva atstāja neievērotas zemnieku, sevišķi bezzemnieku, va-

jadzības.

No jaunās strāvas izveidojās divi kreisi novirzieni: so-

ciāldemokrātu partija un sociāldemokrātu savienība. Sociāl-

demokrātu partija pavisam noliedza nacionālos centienus. Se-

kodama vācu sociāldemokrātu mācībām, tā aizstāvēja muižu

pastāvēšanu un strādnieku saplūšanu pilsētās. Sociāldemo-

krātu savienība aizstāvēja plašu agrārreformu un Latvijas au-

tonomiju (pašvaldību).

Zemes iekārta Latvija. Ta 19. un 20. g. s. maiņa tiešam

bija tāda, ka bija nepieciešamas lielas reformas.

lepērkot mājas par dzimtu un par augstām cenām, Latvijas

zemnieki bija iestiguši parādos. Māju ūtrupes 90. gados bija

parasta lieta, jo tad bija stipri kritušās labības un linu cenas.

Vidzemē '/, zemnieku, bet Kurzemē un Zemgalē % bija

bezzemnieki, muižu un māju kalpi. Viņu pastāvīgā vēlēšanās

bija tikt pie sava stūrīša zemes.

Turpretim muižniekiem vēl piederēja lielā daļa zemes.

Latvija bija joprojām lielgruntniecību zeme: Vidzemē bija

vairāk kā 600 muižu, Kurzemē arī ap 600. Katra muiža bija

caurmērā 50 reizes lielāka par vidēju zemnieku māju platību.

Viss pagastu nodokļu (zemes nodoklis, ceļu klaušas v. c.)

smagums bija uzlikts zemnieku zemei. Muižnieki sedza tikai

V" šo nodokļu, kaut gan muižu zemes Baltijā bija vairāk nekā

zemnieku zemes. Visus ceļus taisija zemnieki; tikai zemnie-
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kus dzina šķūtis. Zemnieku zemei bija uzlikts 2% reizes lie-

lāks nodoklis nekā muižu zemei.

Pārdodami zemniekiem viņu mājas, muižnieki sev patu-

rēja veselu rindu priekšrocību. Saimnieki nedrīkstēja uz savas

zemes atvērt tirgotavas, celt dzirnavas, ierīkot rūpniecības iestā-

des, pat smēdes. Muižnieki paturēja sev medību un zvejas
tiesības zemnieku laukos un ūdeņos. Tāpat palika muižniekiem

krogi, alus darītavas un spirta dedzinātavas.

Latviešu zemnieku nemiers ar toreizējiem apstākļiem iz-

lauzās uz āru 1905. g. notikumos.

Nemieru sakums. 1904./5. g. Krievija karoja ar Japānu
Pēc krievu armijas neveiksmēm karā, nemieru kustība uzlies-

moja daudzās Krievijas malās. Pēterpilī vienā pašā dienākrita

200 strādnieku, kas bija gājuši iesniegt ķeizaram savas prasī-

bas uzlabot viņu stāvokli. Sekas bija protesta streiki (atteik-

šanās strādāt) visās rūpniecības pilsētās, arī Rīgā, kur 1905. g

13. janvārī krievu kareivji pie dzelzs tilta šāva uz latviešu

strādniekiem. Krita vairāki desmiti cilvēku, un pāris simtu ie-

vainoja. Fabrikās notika sadursmes ar tur ievietotām krievu

karaspēka nodaļām.

īstais nemieru vilnis tomēr vēlās pāri laukiem. To ieva-

dīja muižu kalpu streiki. Muižnieki ar valdības atļauju sāka

organizēt pašaizsardzības pulciņus un apgādāja sev Kaukāzu

kalnu pusmežoņus par miesas sargiem. Daudzi baroni ieraksti-

jās goda policistos, kuru rīcībā valdība nodeva Latvijā novieto-

tās karaspēka nodaļas.

Atkārtojās veco zemnieku nemieru ainas; tikai šoreiz daudz

plašākos apmēros. Muižnieki nocietinājās savās pilīs un no tām

jāja tvarstīt nemierīgākos zemniekus. Zemnieki savukārt bru

ņojās, atbruņoja krievu policistus un posti ja telegrāfa un tele

fona līnijas, lai pārtrauktu muižu satiksmi ar pilsētām.

Lai apturētu nemierus, kas notika visā valstī, 1905. g. 17. ok

tobrī ķeizars Nikolajs II izdeva manifestu, kurā apsoli ja visāda

brīvības un valsts domi. Doto sapulču brīvību tūliņ izman

toja Rīgas sociāldemokrāti, sasaukdami plašas sapulces. Viņu

aģitatori devās arī uz laukiem, tiekdamies saņemt savās rokā

zemnieku nemieru virsvadību.



215

Pagastu delegātu kongress. 1905. g. nov. sanāca Rīgā (taga-

dējās Dailes teātra telpās) pagastu delegātu kongress, kur ap-

sprieda Latvijas pašvaldības projektu. Pēc tā

Latvijai vajadzēja kļūt patstāvīgai Krievijas sastāvdaļai, ar

plašu autonomiju (pašvaldību) vietējās lietās. Nolēma pār-

traukt visus sakarus ar valdības iestādēm, nemaksāt valsts un

pašvaldību nodokļus, pagastu valžu vietā ievēlēt rīcības

komitejas (jaunas pagastu valdes) un nozīmēt delegātus

autonomās Latvijas pārstāvju sapulcei.

Nemieru izplatīšanas. Visa vara uz laukiem pārgāja ne-

miernieku vadīto rīcības komiteju rokās. Muižnieki ar saviem

sargu pulciņiem devās uz Rīgu. Daļa krita nemiernieku gūstā,

dažus nošāva. Visās malās dega muižnieku pilis (visā Latvijā

to nodedzināja pāri par 100).

Kara stāvokli, kas jau vasarā bija ievests Kurzemē, valdība

attiecināja arī uz Vidzemi, bet Kurzemē tai pašā laikā sākās

bruņota sacelšanās. Nemiernieki ieņēma Ventspili, Tukumu,

Kuldīgu, Jaunjelgavu. Valdības karaspēks atkāpās uz Jelgavu

un Liepāju, gaidīdams palīgspēkus. Decembrī viņi ieradās Pļa-

viņās. Visām trim Baltijas guberņām iecēla ģenerālguberna-

toru, kam uzdeva apspiest nemierus ar bruņotu varu.

Jelgavā un Liepājā atvilktais krievu karaspēks pārgāja uz-

brukumā. Tukumā notika niknas cīņas, kur krievi laida

darbā lielgabalus. Krita vairāki desmiti kareivju un pāris

simtu nemiernieku. Kauja bija arī pie Aizputes.

Soda ekspedicijas. Vāji apbruņotie nemiernieki nespēja

ilgi pretoties. Viņi atkāpās mežos.

Latvijā bija savilkti vairāki tūkstoši karaspēka. Viņus sa-

dalija atsevišķās nodaļās jeb soda ekspedicijās. Muiž-

nieku goda policistu pavadībā tās gāja no viena pagasta uz

otru, gūstīdamas nemierniekus, no kuriem vienu daļu turpat

sodija ar nāvi. Nošāva simtiem cilvēku, starp tiem daudz ne-

vainīgu; simtiem citu sodija ar miesas sodu; nodedzināja dau-

dzas zemnieku mājas, kuru iedzīvotāji bija piedalijušies nemie-

ros. Nodedzināja arī vairākas skolas un biedrību namus.
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Daudzi 1905. gada notikumu dalībnieki aizbēga uz ārze-

mēm, uz Somiju v. c. vai paslēpās ar viltotām pasēm Krievijā.
Citi vēl ilgi mitinājās mežos, no turienes uzbrukdami valsts

iestādēm.

Kopsavilkums.

Atslābstot tautiskai kustībai, sākās līdz tam vienotās tautas sa-

šķelšanās. Tie Rīgas latvieši, kas nebija vairs apmierināti ar tautisko

lietu vadību, sāka pulcēties ap jaunu laikrakstu «Dienas Lapa». Sā-

kumā arī tas aizstāvēja tautiskumu, bet drīz vien sāka jau iespiest

rakstus sociālistu mācību garā. Viņš apkaroja tautiskos centienus un

palika par vadītāju jaunai kustībai, tā sauktajai jaunajai strāvai, kuras

piekritējus sauca par jaunstrāvniekiem.

Lauciniekos šī kustība neatrada piekrišanu. Ar savu kara gājienu

pret visu latvisko jaunstrāvnieki netieši sekmēja pārkrievotāju centienus.

20. g. s. sākumā Latvija vēl bija lielgruntniecības zeme. Kurzemē

un Zemgalē %, bet Vidzemē
2/3 zemnieku bija bezzemnieki, muižām

piederēja lielā daļa visas kopplatības. Zemnieku zeme bija apkrauta

nodokļiem, bet muižnieki nemaksāja valstij un pašvaldībām gandrīz

nekā.

Latviešu zemnieku nemiers ar šo iekārtu izlauzās uz āru 1905. g.

notikumos.

Pēc krieviem nelaimīgā kara ar japāņiem, nemieru kustība uzlies-

moja daudzās Krievijas malās. Arī Rīgā notika sadursmes starp strād-

niekiem un krievu karaspēku.

Uz laukiem sākās muižu kalpu streiki. Muižnieki sāka apbruņo-

ties, līgdami sev par miesas sargiem Kaukāza kalniešus vai ierakstīda-

mies goda policistos.

1905. g. 17. oktobrī Krievijas ķeizars izdeva savai valstij manifestu,

kurā apsolīja visādas brīvības. Tās izmantoja no jaunstrāvniekiem izvei-

dojušies sociāldemokrāti, dodamies uz laukiem un lūkodami uzņemties

nemieru kustības vadību. — Novembrī sanāca Rīgā pagastu delegātu

kongress, kurā sprieda par Latvijas turpmāko iekārtu. Nolēma pār-

traukt visus sakarus ar valdības iestādēm un pagastos ievēlēt jaunas

valdes — rīcības komitejas.

Visa vara uz laukiem pārgāja rīcības komiteju rokās. Muižnieki

bēga uz Rīgu, daudzās vietās dega viņu pilis. Kurzemē nemiernieki

ieņēma Ventspili, Tukumu, Kuldīgu, Jaunjelgavu. Kad ziemā ieradās

valdībai lielāki palīgspēki, notika cīņas, kurās krievi laida darbā liel-

gabalus.

Krievi sadalija savu karaspēku atsevišķās nodaļās jeb soda ekspe-

dicijās. Muižnieku pavadībā tās gūsti ja nemierniekus, no kuriem dau-

dzus nošāva bez tiesas, citus sodija ar miesas sodu, citiem nodedzināja

mājas. Daudzi vajātie aizbēga uz ārzemēm.
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Latviešu attīstība pēc 1905. gada

Pēc 1905. gada drīz Latvijā sākās straujš lauksaimniecības

uzplaukums. Nāca lietošanā mašīnas; saimnieki sāka pāriet no

graudkopības un linkopības uz intensivu lopkopību, nododa-

mies piensaimniecībai, ko sevišķi ieteica savos priekšlasijumos

un rakstos K. Ulmanis, toreiz vēl jauns agronoms. Sāka dibi-

nāt lopu pārraudzības biedrības, kuru pūliņi pa-

cēla piena daudzumu un labumu. Dibinājās pienotavas.

Latvijas sviests parādijās Anglijas tirgū. — Nodibinājās dau-

dzas jaunas lauksaimnieku biedrības. Viņu lielais

vairums apvienojās Rīgas lauksaimnieku centralbiedrībā; Jel-

gavā darbojās Latviešu lauksaimnieku ekonomiskā sabiedrība.

Abas rīkoja kursus, uzturēja zemkopības skolas; Valmierā

darbojās Baltijas lauksaimniecības biedrība (H. Enzeliņa va-

dībā), Līvbērzē — lauksaimniecības biedrība «Druva». Visas

viņas palīdzēja zemniekiem iepirkt mašīnas, mākslīgos mēslus

un sugas lopus. Viņu instruktori un pārraugi darbojās dau-

dzās Latvijas malās.

Izplatoties piensaimniecībai un tai paliekot par lauksaim-

nieku galveno ieņēmumu avotu, uz laukiem samazinājās pre-

cēto kalpu skaits. (Saimnieki vairs gribēja turēt tikai nepre-

cētus kalpus, kuriem nebija savu lopu.) Viņi vairāk palika ti-

kai muižās. Citi devās uz pilsētām, kur rūpniecībai bija ziedu

laiki. Lauku iedzīvotāju skaits tāpēc stāvēja uz vietas, bet pil-

sētās cēlās.

Pēc 1905. gada notikumiem Krievijā palika lielāka vārdu

brīvība. Latvijas skolās divos pirmajos gados varēja atkal lietot

latviešu valodu. Sāka dibināties arī privātas latviešu skolas;

dažas izauga par vidusskolām, kurās piegrieza lielu vērību au-

dzināšanai nacionālā garā, plaši mācija latviešu valodu un ie-

pazīstināja audzēkņus arī ar latviešu rakstniecību. Pazīstamākā
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no šīm vidusskolām bija L. Bērziņa un Šmitchena ģimnāzija

Dubultos, V. Maldoņa sieviešu ģimnāzija Rīgā un K. Miliera

(vēlāk L. Ausēja) reālskola Cēsīs.

Uzplauka arī avīžniecība. Plauka latvju rakstniecība, glez-

niecība, muziķa.

Arī Latgalei pēc 1904. 05. g. nāca labākas dienas. Turienes

zemnieki dabūja tiesības izdalīties viensētās. Daudzi tā dari ja

un tika pie turības, lauksaimniecības ziņā sekodami pārējo

Latvijas sastāvdaļu priekšzīmei.

1904. g. atcēla aizliegumu iespiest latgaliešu grāmatas latiņu

burtiem. (Aizliegums bija izdots pēc 1863. g. poļu nemieriem,

bet vissmagāk tas ķēra leišus un Latgali). Sāka iznākt laik-

raksti un grāmatas latgaļu izloksnē.

Līdztekus šim materiālās un garīgās kultūras uzplaukumam

norisinājās jauns vācu un krievu uzbrukums Latvijas zemei kā

latviešu tautas piederumam: pēc 1905. g. nemieriem vācu muiž-

nieki, sevišķi Kurzemē, sāka izlikt latviešus no rentes mājām

un atdot viņu zemi vācu kolonistiem. Tā uz latviešu zemes

nometināja ap 20.000 vācu zemnieku. Latgalē un Sēlijā krievu

zemnieku banka ar Krievijas valdības ziņu sāka nometināt

krievu kolonistus (krievu valdības aprindās bija jau gatavs

plāns par visu Zemgales valsts muižu atdošanu krievu ienācē-

jiem). Latvieši, kas gribēja tikt pie sava stūrīša zemes; bija

spiesti tanī pašā laikā izceļot.

Kopsavilkums.

Pēc 1905. g. sākās Latvijā lauksaimniecības uzplaukums. Saim-

nieki sāka pāriet uz intensivu lopkopību, nododamies piensaimniecība]

un dibinādami lopu pārraudzības biedrības un pienotavas. To savoa

priekšlasijumos un rakstos ieteica K. Ulmanis, toreiz jauns agronoms.

Nodibināja daudzas jaunas lauksaimniecības biedrības.

Pēc 1905. g. notikumiem krievu valdība atļāva Latvijas skolās lie-

tot latviešu valodu (pirmos 2 g.); sāka dibināties privātas latviešu vi-

dusskolas, kas audzināja jaunatni latviskā garā.

Arī Latgalei nāca labākas dienas: 1904. g. atcēla aizliegumu ie-

spiest latgaliešu grāmatas latiņu burtiem. Latgaliešiem sāka iznākt sa-

vas grāmatas un laikraksti.

Tai pašā laikā vācu muižnieki iesāka kolonizēt Kurzemi ar vācu

kolonistiem, bet krievu zemes banka centās pārplūdināt Latgali krievu

ienācējiem. Daudzi latvieši tai pašā laikā bija spiesti izceļot.
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Latvieši pasaules kara laikā

1914. g. 1. augustā Vācija pieteica Krievijai karu, kas ierāva

sevī gandrīz visas pasaules valstis. Vienā pusē bija tā sauktās

sabiedrotās valstis: Anglija, Francija, Krievija, Beļ-

ģija, Serbija, Japāna, Itālija, vēlāk arī Rumānija un Ziemeļ-
amerikas Savienotās Valstis. Otrā pusē stāvēja t. s. c entr a I-

valstis: Vācija, Austro-Ungarija, Bulgārija un Turcija.

Pirmajā kara pusgadā vāci savus galvenos spēkus raidi ja

caur Beļģiju pret frančiem, bet krievi ielauzās Austrumprūsijā

un Galicijā. Franči sakāva vācus pie Marn a s, un rietumos

drīz iesākās poziciju karš. Krievi sakāva austriešus, bet vāci

sakāva krievus Austrumprūsijā. Tur krita arī ļoti daudz lat-

viešu tautības karavīru.

1915. g. pavasarī vāci sāka plašu uzbrukumu krieviem. Viņi

ieņēma Liepāju un kādu laiku apstājās pie Ventas. Tad gāja

atkal uz priekšu, un krievi atkāpās arvien tālāk. 1915. g. vasaras

beigās vācu rokās jau bija visa Kurzeme un Zemgale, tāpat Po-

lija un Lietuva.

Frontes linija, 1915. g. izveidodamās gar Daugavu, sašķēla

Latviju divās daļās. Kurzeme un Zemgale atradās vācu oku-

pācijas varā. Vidzeme un Latgale bija kļuvušas par krievu

frontes aizmuguri, pilnas krievu karaspēka un bēgļu.

Bēgļu posts. Krievijas valdība bija pavēlējusi visiem kara

dienesta derīgiem vīriešiem atstāt Kurzemi un Zemgali, no-

postīt sējumus un doties projām uz austrumiem, Krievijas iek-

šienē. Līdzīgs rīkojums skāra arī Poliju un Lietuvu.

No Kurzemes un Rīgas devās bēgļu gaitās ap 700.000 cil-

vēku. Kurzemnieki un zemgalieši gāja projām ar lopu bariem

un citu iedzīvi, pamezdami savas mājas un druvas. Daļa lopu

krita ceļā, citus paņēma krievu armijas vajadzībām. Kas ne-

bēga, to krievu jātnieki padzina ar varu.



220

Bez dzimtenes un mantas palikušos bēgļus preču vagonos

izvadāja pa visu Krieviju. Tur viņi mitinājās patversmēs, nīka

Bēgļu nometne uz klaja lauka

stacijās vai uz klaja lauka. Izcēlās slimības; cilvēki mira sim-

tiem (sevišķi bērni un veci ļaudis). Krievijas valdība nelikās

daudz zinis par šo lielo postu: viņu interesēja pirmā kārtā pats
karš.

Par saviem bēgļiem sāka gādāt paši latvieši, nodibinādami

bēgļu apgādāšanas komitejas. Tās gādāja līdzekļus, centās da-

būt bēgļiem darbu un tos novietoja īpašās bēgļu patversmēs

vai uz laukiem. Bēgļu komiteju darbinieku kongress nodibi-

nāja Pēterpilī latviešu bēgļu apgādāšanas centrāl-

komiteju tautas darbinieka Viļa Olava vadībā. Tās ap-

gādībā atradās ap 350.000 bēgļu. Viņiem uzturēja patversmes,
izsniedza pārtiku, sagādāja apģērbu un apavus, ierīkoja slim-

nīcas un darbnīcas un atvēra bēgļu bērniem skolas.

Vidzemē un Latgalē palikušo Dienvidlatvijas bēgļu labā

ļoti daudz dari ja K. Ulmanis, ar kura gādību viņi saņēma atlī-

dzību par valdības paņemtajiem lopiem un pārtiku. K. Ulmanis

dedzīgi aizstāvēja bēgļu palikšanu tepat Latvijā: viņam jau sen

bija izveidojusies doma par neatkarīgu Latvijas valsti; viņš pa-

redzēja, ka tuvojas šīs valsts izcīnīšanas sākums. Tāpēc bija

vajadzīgs saturēt pēc iespējas visus tautas spēkus kopā, tepat

Latvijā.
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Rīgas fabriku aizvešana. Krievi necerēja noturēt

ne Rīgu, ne Vidzemi. Viņi aizveda baznīcu zvanus un piemi-

nekļus, fabriku mašīnas, metāla krājumus, bankas un preces.

Fabriku mašīnām līdzi aizgāja ap 100.000 Rīgas strādnieku,

kurus izkaisi ja pa Krievijas rūpniecības centriem, līdz pat

Sibirijai.

Pasaules kara sakuma visa lat-

viešu tauta nostājās Krievijas un sabiedroto pusē, apzinādamās,

ka no vācu uzvaras tai nekas labs nav gaidāms: tauta domaja:

Latviešu strēlnieku cīņas.

Pulkvedis Fridrichs Briedis

Latviešu strēlnieku varonis.

ka, uzvarot vācieši atņems latviešiem zemi, bet pašus lūkos

pārvācot. No latviešu zemes sargiem (veciem rezervistiem)

sastādīti bataljoni 1915. g. pavasarī atsita vācu pirmo uzbru-

kumu Jelgavā.

Kad Kurzeme bija vācu varā, latviešu deputāti Krievijas

valsts domē J. Zālītis un J. Goldmanis dabūja atļauju dibināt

latviešu strēlnieku bataljonus. īsā laikā pieteicās tik daudz

brīvprātīgo, ka varēja saformēt 3 pirmos bataljonus. To ka-

reivji bija 18—19 g. veci jaunekļi.
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1915. g. oktobrī notika pirmās strēlnieku cīņas ar vāciešiem

Misas upes frontē un Rīgas jūrmalā. Strēlnieki izrādija lielu

varonību. Virsleitnants Briedis ar savu rotu nakts uzbrukumā

uzvarēja vācu bataljonu pie Misas upes. Citi bataljoni atturēja
vācu uzmākšanos Slokai. Tikai strēlnieku varonība palīdzēja
krieviem noturēties Rīgas frontē.

Pavisam sastādija 8 latviešu strēlnieku bataljonus. Viņos

pārnāca daudzi latviešu virsnieki un kareivji no krievu pul-
kiem. Latviešu tautai bija zudusi puse viņas tēvzemes, bet pa-

likušo pusi aizstāvēja pašu tautas karaspēks.

Nāves salas apcietinājumi 1916. g.

Sis karaspēks traucās cīņā, tiekdamies atbrīvot Zemgali un

Kurzemi. 1916. g. marta un jūlija kaujās strēlnieki

ar lieliem zaudējumiem izrāva dziļus robus vācu frontē pie

Ķekavas, bet krievu kara vadoņi neprata šos panākumus iz-

mantot. Strēlnieku ieguvumi krita atpakaļ vācu rokās. Daudz

upuru prasija arī «Nāves salas» aizstāvēšana. Tā sauca

IV2 km platu frontes posmu Daugavas kreisajā krastā pie Ik-

šķiles, kur bija viegli iespējams celties pāri Daugavai. Tāpēc
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šo vietu vajadzēja sevišķi sīvi aizstāvēt. Tā tiešām bija īsta

Nāves sala, jo viņā ikdienas krita pāris desmit karavīru.

Ziemsvētku kaujas. 1916. g. rudenī strēlnieku

bataljonus pārveidoja par pulkiem un apvienoja divās brigādēs.

1916. g. decembrī krievu štābs uzdeva šīm brigādēm pārraut

vācu fronti Jelgavas virzienā. Solija palīgspēkus, vilināja lat-

viešus ar Jelgavas un Kurzemes atbrīvošanu. Uzbrukumam va-

jadzēja sākties bez lielgabala šāviena, strēlniekiem pašiem ie-

priekš izgriežot sev ceļu vācu dzeloņstiepuļu aizžogojumos.

Šis ceļš naktī uz 23. decembri (5. janv.) kļuva brīvs: seviš-

ķas stiepuļu griezēju komandas, ģērbušās baltos sniega mēteļos,

pielīda pie vācu žogiem un izgrieza ejas. Naktī bija putenis,

Ložmetēju kalns

(Rozena glezna.)

vācu sargi, nekā nemanīdami, šāva uz labu laimi žogos; dažus

griezējus ievainoja, un turpat viņi nomira, valdīdami vaidus,

lai tikai vāci nemanītu, kas notiek ar to dzeloņžogiem.

Cīnās sajūsma visos strēlnieku pulkos tad bija ļoti liela.

Viņos valdīja pārliecība, ka Jelgava tūliņ būs brīva, ka ar šo

lielo kauju sāksies Kurzemes atbrīvošana.
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Kad īsi pirms ausmas ceļš uzbrucējiem bija gatavs, strēl-

nieku pulki jau gulēja sniegā pie vācu žogiem. Līdz ko uz-

skrēja gaisā signālraķete, strēlnieki cēlās kājās un bruka iekšā

vācu ierakumos. Uzbrukums nāca vāciem negaidīts. Vācu

fronte bija pušu; pirmās brigādes pulki iebruka vairākus kilo-

metrus dziļi iekšā vācu aizmugurē. Vārti uz Jelgavu bija at-

rauti vaļā.

Nu vajadzēja nākt krievu solītiem palīgspēkiem, kamēr

strēlnieki sakārtojās tālākam brāzienam. Bet atnāca tikai ne-

lielas karaspēka daļas, kas aizbēga no pirmā vāciešu pretuz-

brukuma. Krievu stabs atlaida ziņu, lai palīdzības negaidot.
Strēlnieku pirmās brigādes trieciena vadonis Briedis bija

smagi ievainots. Meža kaujās bija sajukušas atsevišķu pulku

rotas. Kad vāci ar saviem palīgspēkiem pievakarē nāca pret-

uzbrukumā, krievu štābs pavēlēja pirmajai brigādei atkāpties.

Šajā pašā laikā otrā brigāde iebruka Mazajā Tīrelī, blakus

Ložmetēju kalnam, un tur noturējās. Vecajos Ziemsvētkos tai

nāca palīgā pirmā brigāde. Kopīgiem spēkiem ieņēma ārkār-

tīgi nocietināto Ložmetēju kalnu, kur saņēma daudz gūstekņu

un lielgabalu.

Ar to beidzās Ziemsvētku kaujas, kurās latviešu strēlnieki

bija zaudējuši 4000 kritušu un ievainotu. Viņi bija atņēmuši

vāciem 32 lielgabalus, saņēmuši 1000 gūstekņu, bet krievu štā-

bu nemākulības un krievu kareivju gļēvulības dēļ lielie lat-

viešu upuri bija veltīgi.

Janvāra kaujas. Strēlnieki aizgāja atpūtā. Bet jau

pēc dažām dienām viņiem nācās skriešus skriet atpakaļ uz

fronti: vāci bija izdzinuši krievus no saviem ierakumiem. Krie-

vu ģenerālis, pavēlēdams uzbrukt vācu pozicijām dienas laikā,

bez lielgabalu uguns atbalsta, iedzina nāvē 1500 latvju strēl-

nieku: vācu ložmetēji no trim pusēm pļāva Mazajā Tīrelī

iegājušos strēlniekus.

Pēc dažām dienām atkal notika ļoti niknas cīņas Ložmetēju

kalnā, kuru vāci jau pa pusei bija atņēmuši krieviem. Strēl-

nieki durkļu uzbrukumos atsvieda vācus atpakaļ.

Ar to beidzās arī janvāra kaujas, kurās strēlnieku

zaudējumi bija vēl lielāki nekā Ziemsvētkos. — Visai pasaulei

gan bija parādīts, kā spēj cīnīties latvju karavīri, bet tā bija
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pārak dārga slava. Zemgale un Kurzeme palika
vācu rokās.

Strēlnieku pulkos pēc šīm kaujām palika liels naids pret
veco Krieviju, pret viņas ģenerāļiem, viņas valdību.

Šim naidam pēc Krievijas 1917. g. revolūcijas bija zināma

loma strēlnieku pāriešanā lielnieku, vecās Krievijas niknāko

ienaidnieku pusē.

Ziemassvētku kaujas vāciem atņemtie lielgabali Rīga.

Brīvības bulvārī, iepretim pareizticīgo katedrālei

Drīz pēc šīs revolūcijas sāka izirt Krievijas armija, ira ari Rīgas

fronte. Sociāldemokrātu aģitatori prata iegalvot strēlniekiem, ka vāci

neies uzbrukumā, ka vajaga ar tiem brāļoties. Bet septembra sākumā

vāci piepeši gāja plašā uzbrukumā, pie Ikšķiles tika pāri Daugavai

Krievu armija bēga, turējās tikai strēlnieki, — pie Ikšķiles, Olaines

Juglas. Viņu spēki bija par maziem, lai glābtu fronti. Rīga krita

(3. sept). Kad vācu varā nāca arī Vidzeme, strēlnieku pulki aizgāja uz

Krieviju. Tur Krievijas pilsoņu karā padomju valdība ar strēlniekiem

sakāva «balto» krievu armijas. Paraduši sekot saviem kreisajiem vadī-

tājiem, strēlnieku pulki 1918./19. g. cīnijās arī pret Latvijas valsti, pret

savas tautas zemi, kuras dēļ reiz tik varonīgi bija karojuši. Viena daļa

strēlnieku tomēr bija no paša sākuma uzticīga Latvijas republikai. Tā

negāja citiem līdzi, bet karoja ar lieliniekiem Sibirijā un no turienes

atgriezās Latvijā (Latvijas brīvošanas bataljons jeb

Troickas pulks). Viņu bija tikai daži simti, bet Sibirijā viņi izlauzās (pie

Kļukvenajas) cauri tādiem lielnieku spēkiem, kuru priekšā bija noli-

kusi ieročus 30.000 vīru liela poļu divizija.
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No Tālajiem austrumiem atgriezās Latvijā, apkārt Āzijai, vēl cita

latviešu karavīru vienība, ko nosauca par Imantas pulku. Ar

viņā bija daudz veco latviešu strēlnieku.

Strēlnieku pulku cīņām pie Rīgas bija tā lielā nozīme, ka

viņu uzvaras, blakus krievu neveiksmēm, izbeidza mūsu tautā

agrāko tautībnieku iedēstīto cieņu pret Krieviju un krievu

tautu. Uzvaras pār vāciešiem stiprināja latviešu nacionālo paš-

apziņu. Viss tas, ņemts kopā, vēlāk atviegloja latviešu nostā-

šanos uz pašu kājām, bez krievu un vācu aizbildnības.

Vācijas kara pārvalde Latvijā. Vācu karaspēks bija ieņē-

mis Kurzemi un Zemgali jau 1915. gada vasarā. Divus gadus

vēlāk, pēc revolūcijas 1917. g. rudenī, krita vācu rokās arī Rīga

un Rīgas apriņķis. 1918. g. sākumā vāci ieņēma arī pārējo

Vidzemi un Latgali. Visā Latvijā nodibinājās Vācijas kara

pārvaldes vara. Tā bija ļoti barga, sevišķi Kurzemē un Zem-

galē. Visu pārvaldija un noteica vācu komandanti. Uz Vā-

ciju aizveda gandrīz visus šejienes lauksaimniecības ražoju-

mus, atstājot pašiem iedzīvotājiem tikai tik daudz, lai viņi ne-

nomirtu badā. Plašos apmēros izcirta Latvijas mežus, kokus

aizvedot uz Vāciju. Skolās visur ieveda vācu valodu. Bija

liels preču bads.

Vācu kolonizācijas nodomi. Kurzemes un Vidzemes muiž-

nieki piesolija Vācijas valdībai trešdaļu savas zemes par lētu

maksu, ja šo zemi izlietos vācu ienācēju nometināšanai. Vāci-

jas valdība ar pateicību pieņēma šo priekšlikumu. Izstrādāja

plašu kolonizācijas plānu, pēc kura bija paredzēts nometināt

vienā pašā Dienvidlatvijā pusotra miljona vācu kolonistu. Tac

vāciešu te būtu bijis divreiz vairāk nekā latviešu.

(Kolonistiem bija paredzēts atdot visas valsts muižas un

trešdaļu privatmuižu zemes. Bez tam no katrām latviešu saim-

nieku mājām atdalītu tikdaudz zemes, ka iznāktu divas jaun-

saimniecības vācu kolonistiem.)

Brestas mierlīguma 1918. g. sākumā Krievijas jaunā val-

dība (padomju valdība) atsacijās no citu tautu apdzīvotām ze-

mēm, kas Krievijai reiz rietumos bija piederējušas, un atstāja

šo tautu likteni Vācijas ziņā.

No Kurzemes un Zemgales vāci bija paredzējuši izveidot

Vācijai pavalsti. Vidzemē un Igaunijā viņi cerēja nodibinā
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valsti, kas ari butu saistīta ar Vāciju. Latgali atstāja Krie-

vijai.

Tā latviešu zeme bija sašķelta trīs daļās, un jau paredzēta
latviešu tautas noslīcināšana vācu ieceļotāju plūdos.

Sabiedroto uzvara glābj Latviju. No šī likteņa Latviju iz-

glāba sabiedroto lielvalstu uzvara pār Vāciju. Sakautā Vācija

bija spiesta atteikties no saviem iekarojumiem Austrumeiropā.

Kopsavilkums.

1914. g. sākās pasaules karš, kurā vienā pusē cīnijās Krievija

Francija, Anglija, Beļģija, Serbija (tagad Dienvidslāvija) v. c. valstis,

bet otrā pusē Vācija, Austro-Ungarija, Bulgārija un Turcija. 1915. gadā

vāci ielauzās Krievijā, ieņēma Poliju, Lietuvu un Kurzemi. Kurzem-

niekus un zemgaliešus krievi pirms tam padzina ar varu no viņu mājām.

Bēgļus izvadāja pa Krieviju, kur daļa to aizgāja bojā no sērgām.

Krievi aizveda visu Rīgas fabriku iekārtu, baznīcas zvanus un pie-

minekļus, bankas un visus preču krājumus. Fabrikām līdzi aizgāja ap

100.000 strādnieku.

Latvieši nodibināja savas bēgļu apgādāšanas komitejas, kas lūkoja

bēgļiem sagādāt Krievijā darbu un pārtiku, ierīkot viņiem slimnīcas un

bēgļu bērniem skolas.

Daļa bēgļu palika Vidzemē un Latgalē. Te par viņiem ļoti daudz

gādāja K. Ulmanis, kas dedzīgi aizstāvēja bēgļu palikšanu tepat tēv-

zemē.

Pasaules kara sākumā visa latviešu tauta nostājās vācu pretinieku

pusē. 1915. g. latvieši dabūja atļauju latviešu strēlnieku ba-

taljonu dibināšanai. Tie tā paša g. rudenī gāja kaujā un pie Slo-

kas un Misas atsita vāciešus, kas virzijās uz Rīgas pusi. Tikai strēl-

nieku varonība palīdzēja krieviem noturēties Rīgas frontē.

1916. g. pavasarī un vasarā strēlnieki izrāva dziļus robus vācu

frontē, bet krievi nemācēja šos panākumus izmantot. Daudz upuru pra-

sīja arī Nāves sala.

1916. g. rudenī latviešu strēlnieku bataljonus pārveidoja par pul-

kiem un apvienoja 2 brigādēs. Decembrī šīm brigādēm vajadzēja pār-

raut vācu fronti Jelgavas virzienā. Naktī uz 23. decembri (5. janv.) šis

uzdevums bija izdarīts: vācu fronte bija pārrauta divās vietās. Ceļš uz

Jelgavu bija vaļā, bet solītie lielie krievu palīgspēki nenāca; pievakarē

pirmā brigāde dabūja krievu štāba pavēli atkāpties. Tā gāja palīgā

otrai brigādei, un abas kopā ieņēma Ložmetēju kalnu, kur saņēma daudz

gūstekņu un lielgabalu. —Tā beidzās Ziemsvētku kaujas, kurās

strēlnieki cieta lielus zaudējumus. Vēl lielāki tie bija janvāra

kaujās, sevišķi Mazajā Tīrelī. Abas šīs kaujas sagādāja latvju vār-

dam varoņu slavu, bet viņās krita ļoti daudz latviešu.
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1917. g. pavasarī Krievijā izcēlās revolūcija. Krievijas armija sa-

bruka, un vāci rudenī ieņēma Rīgu. Strēlnieku pulki aizgāja uz Krie-

viju.

1917. g. visā Latvijā nodibinājās Vācijas kara pārvaldes vara. Tā

bija ļoti barga un iztukšoja zemi, aizvedot gandrīz visus lauksaimnie-

cības ražojumus, izcērtot mežus. Visās skolās bija ievesta vācu valoda.

Cerēdami paturēt Latviju, vāci jau gatavojās viņas kolonizēšanai. Vācu

muižnieki piesolīja Vācijai trešdaļu savas zemes vācu zemnieku nome-

tināšanai.

Brestas mierlīgumā Krievija atteicās no savām rietumu provincēm,

atstādama vācu rokās Latviju, atskaitot Latgali. Latviju izglāba sa-

biedroto valstu uzvara pār Vāciju.
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Latvijas valsts ideja un tās izvešana dzīve

Par latviešu valsti domāja jau daži atmodas laikmeta dar-

binieki, bet tad par to nedrīkstēja rakstīt. Pirmie raksti, kuros

izpaužas prasība pēc Latvijas neatkarības, parādijās ārzemēs

pēc 1905. gada. Šo rakstu autori bija emigranti, latvieši, ku-

riem viņu pārliecības dēļ bija jāizceļo no Latvijas. Viņu starpā

bija arī vēlākais Latvijas valsts nodibinātājs K. Ulmanis.

Kārlis Ulmanis jaunības gados

K. Ulmaņa jaunības un trimdas gadi. Kārlis Ulmanis dzi-

mis 1877. g. 4. septembrī Zemgalē, Bērzmuižas pagasta Pikšu

mājās kā saimnieka dēls. Skolas gaitas sāka Bērzmuižas pa-

gasta skolā, pēc tam turpināja Jelgavā, pilsētas skolā un real-
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skolā. Pēc reālskolas pabeigšanas kādu laiku dzīvoja tēva mā-

jās, nododamies lauksaimniecībai un lauksaimniecības studijām

pēc grāmatām. 1902. g. aizbrauca uz ārzemēm studēt lauk-

saimniecību. Pēc pārbraukšanas Latvijā par K. Ulmaņa kā

agronoma darbības rajonu vispirms kļuva Valmieras apgabals.

Te viņš vadi ja arī lauksaimniecības laikrakstu. Par rakstiem,

kas vērsās pret Krievijas patvaldību, K. Ulmani ieslodzija cie-

tumā. Arī izlaistu no cietuma, viņu vajāja krievu policijas ie-

stādes, un nākamajam Latvijas valsts cēlējam vajadzēja doties

trimdā uz Ameriku, kur viņš sabija 6 gadus, sākumā kā vien-

kāršs laukstrādnieks. Vēlāk K. Ulmanis mācijās Nebraskas

universitātē un, to beidzis, palika viņā kādu laiku par lektoru,

bet neaizmirsa savu tālo dzimteni. Te viņā galīgi nobrieda jau

agrāk radusies apņemšanās izcīnīt savai tautai neatkarību.

Tautas vienotajā darbs pirms valsts proklamēšanas. 1913.g

K. Ulmanis atgriezās dzimtenē un vispirms darbojās kā agro-

noms. Viņa darbības rajons bija joprojām Valmieras ap-

gabals, bet patiesībā izplētās pa visu Latviju. Līdzīgi Krišjā-

nim Valdemāram viņš cīnijās par latviešu tautas materiālās

labklājības uzplaukumu un nekad neaizmirsa uzsvērt lielo kop-

darbības nozīmi, tautas kopīgās intereses. Līdzīgi Kronval-

dam viņš aizstāvēja latviešu garīgo neatkarību un veidoja sev

tālāk domu par Latvijas valsti.

Pasaules kara gados K. Ulmanis daudz strādāja bēgļu posta

vieglināšanas labā un lūkoja neļaut viņiem aizklīst tālu pro-

jām no Latvijas. Kad Pēterpilī izcēlās revolūcija, viņam bija

skaidrs, ka tagad vairs nav tālu arī Latvijas brīvības laiks

Visi viņa centieni tagad gāja vienā — tautas vienošanas vir-

zienā.

Kad sāka dibināties latviešu politiskās partijas, K. Ulma-

nis nodibināja latviešu zemnieku savienību, la

neļautu kreisajiem nogrupējumiem galīgi sakūdīt tautu. Zem-

nieku savienība, ap ko pulcējās Latvijas zemnieki, pati pirmā

sāka uzstāties par šīs zemes neatkarību no svešām varām.

Tūliņ pēc 1917. g. pavasara revolūcijas, kad radās jau brī-

vāki apstākļi, latvieši ar K. Ulmaņa ziņu sāka dibināt iestādes

kas saņemtu zemes pārvaldīšanu savās rokās. Pirmā nodibinā-

jās Rīgas sabiedrisko organizāciju padome
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kā padomdevēja iestāde guberņas komisāram. Pēc revolū-

cijas ķeizara gubernatoru vietā jaunā Krievijas valdība iecēla

savus komisārus; latviešu Vidzemē par tādu sākumā bija A.

Krastkalns, vēlāk A. Priedkalns; par vicekomisaru iecēla

K. Ulmani.

Drīz pēc tam Valmierā sanāca Vidzemes pagastu pārstāvji

uz Vidzemes zemes sapulci; tā ievēlēja Vidzemes pagai-
du zemes padomi, lai viņa izdarītu pašvaldības izvei-

došanas darbus. Vidzemes zemes padome jau uzstājās kā šī

latviešu apgabala pārvaldības augstākā iestāde.

Tā paša gada maijā Rēzeknē sanāca Latgales latvie-

šu kongress (sanāksme), kas izteicās par Latgales apvie-
nošanos ar pārējo Latviju (krievu valdība bija tam pretim)

un ievēlēja Latgales pagaidu zemes padomi. Tēr-

batā Kurzemes bēgļu pārstāvji ievēlēja Kurzemes pagai-
du zemes padomi (viņai līdzīgu iestādi ievēlēja arī

Maskavā).

Visu šo padomju darbības un prasību saskaņošanai 1917. g.

augustā Rīgā sanāca latviešu sabiedrisko organi-

zāciju konference, kurā vienojās pieprasīt Latvijai

Krievijas republikā plašu autonomiju (pašvaldību) ar valsts

raksturu. Krievijas pagaidu valdība (tā bija stājusies ķeizara

valdīšanas vietā) to negribēja pielaist, bet šī pretestība tikai

palīdzēja arvienu vairāk izplatīties latviešos K. Ulmaņa aiz-

stāvētai domai par pilnīgu atdalīšanos no Krie-

vijas.

Lai būtu iestāde, kas varētu uzstāties visas latviešu tautas

vārdā, K. Ulmanis jau 1917. g. pavasarī ierosināja dibināt lat-

viešu nacionālo padomi. Tā izveidojās no latviešu partiju, sa-

biedrisko organizāciju un zemes padomju pārstāvjiem 1917. g.

rudenī (Pēterpilī), pēc Rīgas krišanas vācu rokās. Šo iestādi

nosauca par Latviešu pagaidu nacionālo pado-

mi, un uz savu pirmo sanāksmi tā sapulcējās Valkā. Tur sa-

stādija uzsaukumu tautai iestāties par latviešu valsti:

Latvieši!

Lielais atlaišanas vārds ir atskanējis: pašnoteikšanās tautām! Ne-

sa idait vairs citas atlaišanas! Ņemiet sev paši, ko vēsture jums dod!

Ņemiet sev paši šo zemi, kuru mūsu tēvi kopuši ar asinssviedriem, un

celiet tur labāku un taisnīgāku valsti, nekā tā, kura tagad iet bojā.
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Nacionāla padome sastādija arī paziņojumu ārvalstīm un

citām tautām, kurā bija teikts:

«levērojot latviešu tautas sensenās tieksmes pēc politiskās brīvības

un autonomas Latvijas un nostājoties uz tautu pašnoteikšanās tiesību

principa pamatiem, Latviešu pagaidu nacionālā padome visstingrākā

kārtā protestē pret jebkuru Latvijas sadalīšanu un it sevišķi pret Kur-

zemes vai arī visas Latvijas pievienošanu vai kaut kādu saistīšanu pie

Vācijas un līdz ar to pasludina, ka Latvija, kurā ieiet Vidzeme, Kur-

zeme un Latgale, ir autonoma valsts vienība, kuras stāvokli, attiecības

uz ārieni un iekšējo iekārtu noteiks viņas satversmes sapulce un tautas

plebiscits (nobalsošana)».

Nacionālā padome protestēja pret Brestas mierlīgumā pa-

redzēto Latvijas sadalīšanu un sūtīja uz ārzemēm Z. Meiero-

vicu aizstāvēt domu par Latvijas valsti. Šiem pūliņiem bija la-

bas sekmes, jo Anglija atzina Latvijas valsts pastāvēšanu jau

1918. g. 11. novembrī, tas ir — nedēļu pirms pašas valsts no-

dibināšanas dienas — 18. novembra.

Kad Rīgu ieņēma vācieši, daļa Latvijas patstāvības cīnī-

tāju, arī K. Ulmanis, palika Rīgā un, par spīti visiem vācu

ieceltās kara pārvaldes spaidiem, sludināja Rīgas latviešiem

Latvijas neatkarības ideju; lūkoja stāties sakaros arī ar Kur-

zemē palikušiem latviešiem.

Latvijas pastāvības aizstāvji Rīgā nodibināja demokrā-

tisko bloku, kurā darbojās arī K. Ulmanis. Viņš visiem

spēkiem strādāja pretim vācu nodomiem pārvērst latvju tautas

zemes par Vācijas sastāvdaļām vai pavalstīm.

Tautas padome un Latvijas valsts pasludināšana. Sabied-

rotie (franči, angļi, amerikāņi) 1918. g. rudenī rietumu frontē

sakāva vācu karaspēku. Vācija lūdza pamieru; viņā izcēlās re-

volūcija. Pamiera (11. nov.) noteikumos bija sacīts, ka vācu

karaspēkam jāatstāj visi tā ieņemtie bijušie Krievijas rietumu

apgabali, arī Latvija.

Ar kara pazaudēšanu sabruka arī vācu nodomi par Latvi-

jas pievienošanu Vācijai. Vācu kara pārvaldes slogs palika

vieglāks, un Latvijas valsts idejas cīnītāji, ar K. Ulmani priekš-

galā, varēja atkal brīvāk darboties.

Bija pienācis laiks pasludināt Latvijas neatkarību, bet kā-

du laiku nevarēja vienoties, kas izdarīs pašu pasludināšanu, —

nacionālā padome vai demokrātiskais bloks. Tad radās doma
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dibināt no partijām jaunu iestādi — tautas padomi, bet

par tās sastādīšanu sākās strīdi. Vienošanos paātrināja zem-

nieku savienības konference (apspriede) K. Ulmaņa vadībā

15. novembrī Valkā. K. Ulmanis te pārliecināja zemniekus

prasīt tūlītēju Latvijas valsts pasludināšanu. Konference tam

piekrita un tūliņ ievēlēja zemnieku savienības deputātus tau-

tas padomē. Ar zemnieku dotām pilnvarām viņi devās uz Rīgu

un tur panāca vienošanos par tautas padomes sastādīšanu.

Tautas padome sastādījās 17. novembrī un vienbalsīgi ievē-

lēja K. Ulmani par Latvijas pagaidu valdības galvu. Pateik-

damies par dāvāto uzticību, ministru prezidents uzsvēra, ka

viņa vienīgā darba programa būs patstāvīga un neat-

karīga Latvija.

Latvijas republikas pasludināšana notika 18. novembrī ta-

gadējā Nacionālā teātra telpās. Skatuve bija greznota vītnēm

un puķēm, un pār viņu atrisināti vaļā Latvijas karogi. Tautas

padome ar ministru prezidentu K. Ulmani priekšgalā uznāca

uz skatuves. Tautas padomes priekšsēdētāja biedrs G. Zem-

gals atklāja svinīgo sēdi un uzaicināja nolasīt protokolu par

tautas padomes nodibināšanu. Tad ņēma vārdu ministru pre-

zidents K. Ulmanis, kas pagaidu valdības vārdā pasludināja

Latvijas republiku par nodibinātu un teica: «Tā būs taisnības

un tiesību valsts, kur nebūs vietas ne apspiešanai, ne citai ne-

taisnībai.» Visi piecēlās un nodziedāja Dievs, svētī Latviju --

Tad sekoja runas un apsveikumi, un atkal jaunās valsts himna.

Latvijas valsts ar to bija pasludināta.

Tautas padome un pagaidu valdība izlaida šādu paziņo-

jumu:

«Latvijas pilsoņi!

Latvijas tautas padome, atzīdama sevi par vienīgo varas nesēju

Latvijas valstī, pasludina, ka:

1) Latvija, apvienota etnogrāfiskās robežās (Kurzeme, Vidzeme un

Latgale) ir patstāvīga, neatkarīga demokratiski-republiska valsts, ku-

ras satversmi un uzticības pret ārvalstīm noteiks tuvākā nākotnē Sa-

tversmes sapulce, sasaukta uz vispārīgu abu dzimumu, tiešu, vienlī-

dzīgu, aizklātu un proporcionālu vēlēšanu tiesību pamata;

2) Latvijas tautas padome ir nodibinājusi kā augstāko izpildu varu

Latvijā — Latvijas pagaidu valdību.

Latvijas tautas padome uzaicina Latvijas pilsoņus uzturēt mieru un

kārtību un visiem spēkiem pabalstīt Latvijas pagaidu valdību viņas grū-

tajā un atbildīgajā darbā.»
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Kopsavilkums.

Latvijas valsts nodibinātājs ir Kārlis Ulmanis, tagadējais

valsts un ministru prezidents. Viņš dzimis 1877. g. 4. sept. Zemgalē,

Bērzmuižas Pikšās, kur viņa tēvs bija par saimnieku. Skolas gaitas sāka

vietējā pag. skolā un turpināja Jelgavas reālskolā. Kādu laiku nostrā-

dājis tēva mājās, aizbrauca uz ārzemēm, kur Šveicē un Vācijā studēja

lauksaimniecību. Atgriezies tēvzemē, darbojās kā agronoms Valmieras

apgabalā. Par rakstiem pret Krievijas patvaldību viņu ieslodzija cie-

tumā un vajāja arī pēc tam. K. Ulmanis aizbrauca uz Ameriku un tur

nodzīvoja vairākus gadus, sākumā kā vienkāršs laukstrādnieks, tad stu-

dents Nebraskas universitātē un beidzot šīs augstskolas lektors (mācī-

bas spēks). Amerikā viņam galīgi nobrieda jau agrāk radusies apņem-

šanās izcīnīt latviešu tautai neatkarību.

1913. g. atgriezies tēvzemē, K. Ulmanis atkal iesāka agronoma dar-

bu Valmieras apgabalā, bet patiesībā viņa darbība tagad aptvēra visu

Latviju. Viņš cīnijās par latviešu tautas materiālo labklājību, līdzīgi

Valdemāram, un visur uzsvēra lielo kopdarbības nozīmi. Līdzīgi Kron-

valdam viņš aizstāvēja latviešu garīgo neatkarību un veidoja sevī tālāk

domu par Latvijas valsti. Kad sākās Pasaules karš, K. Ulmanis daudz

darija bēgļu labā un pēc iespējas neļāva tiem aizklīst svešumā. Kad

Pēterpilī izcēlās revolūcija, viņš nodibināja Latviešu zemnieku savie-

nību un uzstājās par nacionālās padomes izveidošanos, lai cīnītos par

brīvu Latviju. Rudenī Rīgā jau sanāca latviešu organizāciju kongress,

kas prasīja latviešu tautai pilnīgas tiesības pašai izlemt savu likteni.

Tomēr Rīga drīz krita vāciešu rokās. Latvija bija saplosīta divās

daļās. Abās tomēr nodibinājās organizācijas, kuru galvenais mērķis

bija Latvijas valsts. Vācu ieņemtajā Rīgā izveidojās demokrātiskais

bloks, ar K. Ulmani priekšgalā, bet vācu neieņemtajā Latvijā vienoja

tautu Latviešu pagaidu nacionālā padome. Tā publicēja tautai uzsau-

kumu iestāties par latviešu valsti, un paziņojumā ārvalstīm prasija vie-

notu, neatkarīgu Latviju.

Kad vācu karaspēks ieņēma arī pārējo Latvijas daļu, sākās sarunas

par iestādi, kas uzņemtos valsts pasludināšanu. To panāca, nodibinot

Latvijas tautas padomi, kā pagaidu saeimu, un vienbalsīgi ievēlēja

K. Ulmani par Latvijas pagaidu valdības galvu. Latvijas valsts

pasludināšana notika 1918. g. 18. novembrī tag. Nacionālā

teātra zālē.
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Latvijas valsts pirmās dienas

Jaunās valsts un viņas valdības stāvoklis bija ļoti grūts.

Zeme bija izpostīta, svešu armiju izsūkta. Liela daļa iedzīvo-

tāju aizklīduši svešumā; lielā daļa zemes atlaista atmatā vai

šķērsota ierakumiem, daudzos novados ēku vietā tikai drupas.

Jaunajai valdībai nebija ne naudas, ne spēka, ar ko piespiest
kūtros vai neapmierinātos paklausīt. Lielais tautas vairums

vēl nebija iededzies Latvijas neatkarības ugunī, kas dega valsts

dibinātāju sirdīs. Ļoti daudzus vēl māca šaubas, vai valsts ar

tik nelielu platību varēs pastāvēt; citos vēl bija dzīva tautīb-

nieku atstātā cieņa pret Krieviju; citiem bija gadiem ilgi sludi-

nāts, ka strādniekiem nav tēvzemes. Ļoti daudzi gaidija at-

griežamies latviešu strēlniekus, kaut gan bija zināms, ka viņi

nokļuvuši lielnieku kalpībā.

Visa vara īstenībā atradās nevis pagaidu valdības, bet vācu

kara pārvaldes rokās. Vācu kara pārvalde gribēja turēties pie

varas līdz pēdējam vācu aiziešanas mirklim un bija gatava la-

bāk atdot varu lielniekiem nekā Latvijas patriotiem.

Pagaidu valdības vienīgais ierocis pret šīm abām naidīga-

jām varām bija tikai tikko paceltais neatkarīgās Latvijas ka-

rogs un viņas vadoņa nešaubīgā, nekādās briesmās nesatricinā-

mā ticība šim karogam un savas tautas nākotnei. Karogs pa-

mazām aizrāva sev līdz arī mazdūšīgos un šaubīgos. Vadoņa

ticība ar laiku aizdedzināja arī kūtrākajās, kara posta vai šķiru

naida māktās sirdīs Latvijas mīlestības uguni. Tomēr līdz tam

zemei un tautai nācās pieredzēt daudz smagu dienu.

Kad palīdzība citur nekur nebija rodama (sabiedrotie tū-

liņ nenāca talkā) un bez ieročiem nevarēja aizstāvēt jauno val-

sti, nācās pieņemt vācu palīdzību. 7. decembrī noslēdza līgu-

mu ar Vācijas valdības pārstāvi Vinigu, ka vācu kara pārvalde

dos pret vēlāku atlīdzību Latvijas karaspēkam, ko sauca par

zemessargiem (vācu valodā — landesvēru) ieročus, apgādās
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tērpus un pārtiku no saviem krājumiem. Par to bija jāapsolās,
ka no Latvijas vāciešiem sastādīs trešo daļu šī karaspēka (viņš

bija sadalīts latviešu un vācu vienībās). Tas nostādija vietē-

jos vāciešus izcilā stāvoklī, soli ja abām pusēm nevēlamus sa-

režģijumus nākotnē, bet valdībai citas izejas nebija: lielnieki

spiedās arvienu dziļāk Latvijā.

Pulkvedis Oskars Kalpaks

Šo līgumu vācu kara pārvalde neizpildīja: ieročus, tērpus

un pārtiku tā bagātīgi deva vācu rotām un baterijām, bet lat-

vieši nesaņēma nekā. Mūsu karavīriem vajadzēja bruņoties pa-

šiem par savu naudu, pērkot ieročus no vācu kareivjiem. Mūsu

tauta tad bija aplaupīta, atradās pēdējā postā. Un tā iznāca,

ka latvju patriotiem nebija ieroču. Rīgu (3. janv.) nācās at-
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stāt lielniekiem, bet pagaidu valdība pārcēlās uz Jelgavu, vē-

lāk uz Liepāju. No Rīgas iznāca tikai trīs latviešu rotas: Cēsu

rota, Instruktoru rota un Studentu rota. Viņas komandēja
pulkvedis Kalpaks.

Kopsavilkums.

Latvijas valsts un viņas valdības stāvoklis pirmajās pastāvēšanas

dienās bija ļoti grūts: zeme izpostīta, daļa iedzīvotāju svešumā. Visa

vara valstī vēl atradās vācu kara pārvaldes rokās. Valdībai nebija ne

naudas, ne karaspēka, un liela daļa tautas vēl šaubijās, vai latviešu

valsts spēj pastāvēt.

Arī sabiedrotie tūliņ nepalīdzēja, bet daudzi latvieši sākumā vilci-

nājās nākt palīgā savas valsts valdībai. Tai vajadzēja pret lielniekiem,

kas jau lauzās iekšā Latvijā, pieņemt vāciešu pabalstu. Noslēdza lī-

gumu, ka vācu kara pārvalde dos Latvijas karaspēkam, zemessargiem

(ko vāci sauca par landesvēru), ieročus un pārtiku, bet par to trešdaļa

šī karaspēka būs vietējie vācieši. Šo līgumu vāci nepildīja, dodami

solīto tikai vāciešu rotām. Tā iznāca, ka 1919. g. sākumā Latvijas val-

dībai bija jāatstāj Rīga, un valdībai sekoja tikai trīs latviešu rotas:

Instruktoru, Cēsu un Studentu rota. Rīgā ienāca lielnieku karaspēks.
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Latvijas atbrīvošanas karš

Kalpaka bataljona ciņu gaitas. Studentu rota aizbrauca

pagaidu valdībai līdzi uz Liepāju. Kopā palika Instruktoru un

Cēsu rotas, un, atkāpdamās no Jelgavas tālāk uz Ventas pusi,
tās 16. janvārī pie Lielauces izcīnija pirmo kauju par Latvijas
valsti.

Naktī Lielaucei uzbruka prāvi lielnieku spēki, kurus atbal-

stīja jātnieki. Kalpaka bataljons, kā sauca abas rotas,

uzbrucējus atsvieda, nodarot viņiem lielus zaudējumus. Arī

bataljonam bija ievainoti un krituši.

Tālākais atkāpšanās ceļš aizveda līdz Ventai un pat pāri tai.

Tad janvāra beigās bataljonu pagrieza atpakaļ, tas novietojās

pie Ventas krastiem, ar fronti pret austrumiem, un kaujā at-

guva Skrundu.

Bataljona aizmugurē auga vācu spēki. Baiļodamies, ka

lielnieki iebruks Austrumprūsijā, vāci atzina par labāku atvai-

rīt šos uzbrucējus uz Latvijas teritorijas. No vācu brīvprā-

tīgiem sastādijās tā sauktā dzelzs divīzija. Kurzemē sa-

radās vēl citas vācu karaspēka vienības. Visas tās komandēja

ģenerālis fon der Golcs. Tas pakļāva sev arī Latvijas

zemessargu jeb landesvēra rotas, kuru štābā visu varu bija

saņēmuši vācu virsnieki (Landesvēra štābs deva kaujas pavē-

les arī latviešu bataljonam). Pagaidu valdība, būdama Lie-

pājā, lūkoja palielināt savus bruņotos spēkus, bet vāci lika ceļā

visādus šķēršļus, jo viņu plāniem nenāca par labu Latvijai uz-

ticīgo karavīru skaita pieaugums. Fon der Golcs aizliedza lat-

viešu mobilizāciju, neļāva Liepājā formēties jaunām latviešu

rotām un-gribēja atņemt sabiedroto lielvalstu atsūtītos ieročus,

kas glabājās ostā uz kuģa «Sarātova».

Latvijas valdība atradās starp trim ugunīm: no vienas pu-

ses vācu vara, no otras lielnieku vara, no trešās — tautas lielās
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daļas vēsums un lielnieku musinātāju sētas aizdomas, ka Lat-

vijas valsts, varbūt, ir tikai Vācijas pavalsts.

Kalpaka nāve. 3. martā sākās latviešu un vācu rotu uzbru-

kums lielniekiem, laužoties Saldus virzienā, 6. martā pie A i-

rīt ē m iznāca pārpratuma kauja starp Kalpaka bataljonu un

vāciešiem: vācieši bija noturējuši latviešu rotas par lielniekiem

Kalpaka karavīri Rudbāržos

Vidu (aiz ložmetēja) O. Kalpaks un J. Balodis (pa labi no viņa).

un sākuši tās apšaudīt. Ugunskauja, kas bija ļoti nikna, izbei-

dzās tikai tad, kad latvieši jau devās durkļu uzbrukumā un

pretinieki varēja viens otru saskatīt.

Šai kaujā krita vāciešu vairāk kā latvju, bet mūsējiem bija

neatsverams zaudējums: nāvīgi ievainots turpat nomira pulk-

vedis Kalpaks, pirmais Latvijas karaspēka virspavēlnieks, pirms

nāves atdodams savu varoņu vadību Neatkarības (bij. Instruk-

toru) rotas komandierim Jānim Balodim.

Oskars Kalpaks dzimis 1882. g. 6. janvārī, Meiranu pagastā, kā

zemkopja dēls. Latvju bruņoto spēku pirmais virspavēlnieks no 1919. g.

2. janvāra līdz 1919. g. 6. martam. Sakāva lielniekus Auces un Skrundas

kaujās. Apglabāts Visagala kapsētā.
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Pulkveža Kalpaka nāve dziļi atbalsojās visā Liepājā un

Aizventas novados, un sāka izgaist vienaldzība pret ideju, par
kuru Kalpaks bija cīnijies. Tā šis pašaizliedzīgais varonis, kas,
dzīvs būdams, bija guvis uzvaras pār Latvijas valsts ienaid-

niekiem, ieguva uzvaru arī pēc nāves, uzvarēdams latviešu

zemnieku un strādnieku dvēseles.

Baloža vadībā latviešu bataljons izdzina lielniekus no Sal-

dus un Jaunpils. Marta beigās viņā bija jau tik daudz kara-

vīru, ka bataljonu pārveidoja par Baloža brigādi. Tā ieņēma

Sloku un Kalnciemu.

Vācu zemessargi (landesvērs) izdzina lielniekus no Jelga-

vas. Par frontes liniju nu kļuva Lielupe, un pie tam uz visai

ilgu laiku, kaut gan vienotiem spēkiem varēja tūliņ iet uz

Rīgu un atbrīvot galvas pilsētu, kuras iedzīvotāji pārdzīvoja

visas lielnieku terora briesmas.

Padomju varas laiki Latvijā. Lielnieki, iebrukdami Lat-

vijā, pasludināja mūsu zemi par padomju republiku, kas bija

padomju Krievijas sastāvdaļa. Par padomju Latvijas galvu

kļuva P. Stučka. Viņa valdīšanas laikā pilsētās plosijās bads

un sērgas, bet lielnieku tiesas-tribunali ikdienas sprieda nā-

ves sodus. Uz laukiem komunisti aplaupija turīgākos saimnie-

kus, un arī no viņiem daudzi krita kā lielnieku terora upuri.

Manta, tirdzniecība, arī reliģija bija noziegums, un vislielā-
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kais — nacionālās Latvijas cildināšana. Visā piecus mēnešus

ilgajā padomju valdīšanas laikā sodija ar nāvi vairāk kā 1000

cilvēku.

16. apriļa notikumi. No komunistu jūga Rīgu un pārējo
Vidzemi varēja atbrīvot jau marta beigās, tūliņ pēc Jelgavas

krišanas, bet vāciem bija padomā kas cits: viņi gatavojās gāzt

pagaidu valdību. Gatavoja pret to vietējo vācu zemessargu

(landesvēra) sacelšanos, lai K. Ulmaņa valdības vietā ieceltu

sev padevīgus ļaudis.

Sacelšanās notika 16. aprilī, un to izdarija vācu landesvēra

daļa, it kā atpūtai atsūtīta Liepājā. Sacelšanos vadija barons

Manteifels. Dumpinieki izlaupija un izdauzija valsts iestādes

un noliktavas, atbruņoja latviešu sargkareivjus, dažus nošāva.

Gribēja arestēt pagaidu valdību, sevišķi ministru prezidentu

K. Ulmani, bet viņš atrada patvērumu Anglijas pārstāvniecībā.

Citi valdības locekļi paglābās uz kuģa «Saratova». Tā Latvi-

jas pagaidu valdībai uz laiku palika tikai tikdaudz zemes, cik

zem Baloža brigādes kājām: brigāde stāvēja un krita par val-

dību, bet viņai sānos un aizmugurē bija lielāki vācu spēki,

priekšā lielnieki. Ejot brigādei uz Liepāju, frontē atvērtos liel-

niekiem laba vieta iebrukumam. Tāpēc brigādes komandieris

pulkvedis Balodis palika ar saviem karavīriem ierakumos pie

Lielupes. Kad vāci to aicināja iestāties jaunajā valdībā, J. Ba-

lodis (tāpat ārlietu ministrs Meierovics) ar sašutumu viņus no-

raidija, paziņojot, ka par vienīgo likumīgo varu Latvijā atzīst

tikai K. Ulmaņa valdību.

No dumpinieku piedāvātās sadarbības atteicās arī Liepājas

latviešu labākā daļa. Tikai mācītājam A. Niedram izrādijās pa

ceļam ar dumpīgajiem muižniekiem. Viņš palika it kā par mi-

nistru prezidentu no vācu žēlastības, bet Latvijas karaspēks

un latviešu tauta, tāpat sabiedrotās lielvalstis, to neatzina par

Latvijas valdības galvu.

Lai paceltu sava drauga Niedras zemo cieņu latviešu tau-

tas acīs, vāci beidzot nolēma stāties pie Rīgas atbrīvošanas.

Bija pats pēdējais laiks, jo lielnieki paši gatavojās pāriet

uzbrukumā visā Lielupes frontē. Viņi tiecās to vispirms darīt

Rīgas jūrmalā, kur norisinājās viens no slavenākiem varoņ-

darbiem mūsu tautas vēsturē.



243

Kapteiņa Zolta varoņdarbs. Jūrmalas kāpās pie Kauguriem

stāvēja pozicijās latviešu jaunkareivju rota, ko komandēja kap-

teinis Zolts, vecs un bezbailīgs virsnieks. 18. maija rīta ausmā

pret viņa rotu gāja uzbrukumā divi lielnieku bataljoni, tiek-

damies te izlauzties cauri un tikt Baloža brigādei sānos.

Kapteinis Pauls Zolts

lesākās kauja, bet Kauguru ciema aizstāvju uguns palika

arvien vājāka: naktī vējš bija pieputinājis rotas ložmetējus

smiltīm, un tie drīz mitējās šaut. Apklusa arī šautenes: ka-

reivjiem izdalītās patronas bija izšautas, bet munīcijas rezti ves

kastēs izrādijās atsūtītas vācu patronas: rotai turpretim bija

krievu šautenes, un tām vācu patronas ir par lielām. Lielnieku

pārspēks izspieda Zolta rotu no viņas ierakumiem.

Tad Zolts sapulcināja savu rotu aiz Kauguru ciema mājām

un pārliecināja kareivjus, ka pazaudētā pozicija viņiem jāatgūst

katrā ziņā, jo citādi var celties briesmas visai latviešu brigā-

dei. Zoltam bija tik liela ietekme uz viņa kareivjiem, ka viņi

ar tukšām šautenēm, bruņoti tikai durkļiem, gāja uzbrukumā

saviem bijušiem ierakumiem, kaut gan tos tagad aizstāvēja

desmitkārtīgs pārspēks un pret uzbrucējiem vērsās nikna lož-

metēju un šauteņu uguns. Šai uzbrukumā krita kapteinis Zolts
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un vairāki viņa kareivji. Palikušie ielauzās ierakumos un dur-

kļiem piespieda lielniekus panikā bēgt projām; rota tos va-

jāja vairākus kilometrus tālu pa jūrmalas kāpu priedēm. ■—

īsta vadoņa vesti, 100 jaunkareivju uzvarēja 1000 vecu, kaujas

redzējušu karotāju.

Rīgas atbrīvošana. Gatavojoties iet uzbrukumā Rīgas fron-

tē, landesvēra (zemessargu) štābs sadalija latviešu un vācu spē-
kus trijās daļās. Uzbrukumu iesāka 22. maijā, un lielnieki drīz

sāka kāpties atpakaļ. Landesvēra trieciena daļa ātri aizsniedza

Torņkalnu un ieņēma tiltus, bet lielnieku galvenie spēki vēl

palika nesakauti starp Rīgas jūrmalu un Daugavas grīvu.

Tagad nāca štāba pavēle: vāciem steigties uz Rīgu, latvie-

šiem sakaut Pārdaugavā palikušos lielniekus. Tā vāci tika jau

22. maijā Rīgā, bet Baloža brigādei vajadzēja vienai izcīnīt

smagu kauju pie Piņķiem. Viņa ienāca Rīgā tikai 23. maijā.

Rīga nu bija atbrīvota no lielnieku terora un Stučkas val-

dības, bet viņas vietā sāka šaut cilvēkus Niedras draugi vācieši.

Šāva vainīgus un nevainīgus.

Baloža brigāde ceļā uz Rīgu bija gan izglābusi vairākus desmit

gūstekņus, kurus vāci taisījās nošaut jau ceļā, bet Rīgā brigādei bija

saistītas rokas: municijas apgādes ziņā tā bija atkarīga no vāciešiem.

Bez tam daļu brigādes tūliņ izsūtija uz austrumiem dzīt lielniekus ārā

no Vidzemes. Rīgā palika samērā mazi latviešu spēki.

Rīgu atbrīvoja no Niedras un vācu jūga tikai Cēsu kaujas

un tām sekojošais Strazdumuižas līgums. Tikai tad īstā Lat-

vijas valdība varēja atgriezties galvas pilsētā.

Neatkarības cīņas Vidzeme. Arī Igaunijā 1918. g. beigās

iebruka padomju Krievijas karaspēks, bet igauņiem ar somu un

angļu palīdzību izdevās drīzāk atbrīvot savu zemi. 1919. gada

februārī viņi izdzina lielniekus arī no Valkas un dažiem apkai-

mes pagastiem.

Tad ministru prezidentam K. Ulmanim radās plāns — sākt

Latvijas atbrīvošanu arī no ziemeļiem. Parakstīja līgumu

starp Latvijas un Igaunijas valdībām, un uz ziemeļiem nosū-

tīja kapteini Zemitanu ar uzdevumu organizēt latviešu ka-

raspēku Ziemeļlatvijā un Igaunijā.

Valmieras pulks. Atbrīvotos Ziemeļvidzemes apga-

balos izsludināja mobilizāciju. Februārī Tērbatā sāka izveidot
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pirmo latviešu pulku, kam deva Valmieras vārdu. Pieteicās

daudz brīvprātīgo. Zemnieki ziedoja naudu un pārtiku. Trūka

ieroču, apavu un apģērbu, bet jau agrā pavasarī pulks devās uz

fronti. Tas lūkoja lauzties uz Alūksnes pusi, bet atdūrās pret
lieliem ienaidnieka spēkiem un bija spiests atkāpties Melnupes
krastos. Tur Valmieras pulks cīnījās pusotra mēneša, atsiz-

dams lielnieku uzbrukumus.

Kad krita Rīga, lielnieki atkāpās visā frontē, un Valmieras

pulks devās uz priekšu, atbrīvodams Vidzemes malieņu. Liel-

nieki bēga uz Latgali. Pulks aizsniedza Krustpili un nostājās

ar fronti pret austrumiem. 10 dienās valmierieši bija saņēmuši

lielgabalus, ložmetējus un daudz šauteņu. Tā pulks apgādāja

pats sevi ar ienaidniekam atņemtiem ieročiem.

Cēsu pulks. Tērbatā Valmieras pulks bija atstājis rezerves ba-

taljonu. No tā izveidojās Cēsu pulks. Pulkveža Krišjāņa Berķa

vadībā arī tas izgāja karā pret lielniekiem. Cēsīs tam pievienojās Val-

mieras un Cēsu skolnieki. No tiem saformēja skolnieku rotu.

Cesu skolnieku rota

Pirmā Cēsu kauja. Maija kaujās lielnieku spēki

Latvijā bija stipri satriekti. Savienojoties tad pulkveža Baloža

brigādei ar Ziemeļlatvijas spēkiem, būtu viegla lieta izdzīt liel-
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niekus ari no Latgales. To nokavēja vāciešu uzbrukums zie-

meļlatviešiem un igauņiem.

Vācus vairs neinteresēja tālākā lielnieku vajāšana. Viņiem

bija prātā pavisam kas cits: viņi gribēja iznīcināt jaunās Bal-

tijas valstis. Tāpēc vācu spēki pēc Rīgas atbrīvošanas no liel-

nieku jūga nedzinās vis viņiem pakaļ uz austrumiem, bet pa-

griezās uz ziemeļiem, kaut gan tur nekādu lielnieku vairs ne-

bija.

Jūnija sākumā Cēsīs ieradās vācu jātnieku nodaļa un sāka

izplatīt Niedras «valdības» uzsaukumus. Piedraudot ar ložme-

tējiem, Cēsu pulks piespieda šos nelūgtos viesus aiziet. Tā kā

Latvju karavīri 1919. g. vasara

bija paredzamas sadursmes, Cēsīs izsludināja mobilizāciju. Visa

Ziemeļlatvija nostājās likumīgās K. Ulmaņa valdības pusē.

Latvieši kopā ar igauņiem uzstādija vāciem noteiktu prasību,

kurā uzaicināja viņus atkāpties aiz Siguldas. Vācu karaspēks

Niedras «valdības» vārdā aizliedza Ziemeļlatvijā mobilizācijas

un apgalvoja savos uzsaukumos, ka igauņi un Cēsu pulka ka-

ravīri esot lielnieki.
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Drīz notika pirmā Cesu kauja. To izcinija Cēsu pulka

daļas ar landesvēru.

Cīņas sajūsma bija liela.

Pirmo landesvēra uzbrukumu atsita, bet ar diezgan prā-

viem zaudējumiem pašu pusē. lenaidnieks uzbruka atkal. Pul-

kam vajadzēja atkāpties, un Cēsīs ienāca vācieši.

Tagad ar fronti pret vāciešiem nostājās igauņu daļas. Cēsu

pulks atkāpās uz Lodi, kur to papildināja ar jauniem karotā-

jiem. Igauņiem pa tam bija sadursmes ar vāciešiem, bet tad

iejaucās sabiedrotie un uzaicināja noslēgt pamieru. To parak-

stīja uz 10 dienām.

CĒSU KAUJAS

Cēsu kaujas. Pa pamiera laiku abas puses bija pa-

pildinājušas savus spēkus. Spēku samēri abās pusēs bija šādi:

latviešiem un igauņiem kopā 7200 vīru un 32 lielgabali. Vā-

ciem 8000 kareivju un 66 lielgabali. Vācu pusē bija arī vairāk

ložmetēju un jātnieku. Tomēr latviešu un igauņu karaspēka

cīņas sparu pavairoja vecais naids pret vācu muižniekiem.

Pirmos divus landesvēra uzbrukumus atsita. Tad nāca tre-

šais, un to pavadi ja tāda artilērijas uguns, ka Cēsu pulka fronte

pārtrūka divās daļās. Izveidojās dažus kilometrus plata sprau-

ga, kurā ielauzās landesvērs. Latvieši un igauņi atkāpās ar

kauju pa labi un pa kreisi.
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Stāvoklis bija ļoti grūts. Viņu glāba Lodes stacijā izsēdi-

nātie igauņu partizaņi (Kuperjānova bataljons). Izlasīti vīri,

viņi metās tieši no vagoniem kaujā un atsvieda vācus atpakaļ.

Uzvara, kas 21. jūnijā jau likās vāciem droša, 22. jūnijā

pārvērtās vācu sakaušanā.

Spaidīts no abiem sāniem, landesvērs tikai ar smagiem

zaudējumiem paspēja izsisties atpakaļ uz Cēsīm.

Cēsu kaujām bija lemts kļūt par pagriezienu Baltijas vē-

sturē. Priekš 700 gadiem vāci bija kļuvuši par šo zemju kun-

giem, sanaidodami latviešus ar igauņiem. Tagad viņi ar Nied-

ras un citu atkritēju palīdzību lūkoja atkārtot to pašu, bet

velti: latvieši un igauņi gāja kopā pret vāciešiem un iznīcināja

vācu cerības uz viņu muižnieku varas atjaunošanos Latvijā un

Igaunijā.

Cesu skolnieku rotas karogs

Cēsu skolnieku rotas karogu, kā latviešu jaunatnes varonības sim-

bolu, tagad pārmaiņus glabā Ziemeļvidzemes vidusskolas, katra vienu

gadu.

Strazdmuižas pamiers. Latvieši un igauņi, va-

jādami vāciešus, aizsniedza Juglu, kur ienaidnieks vēl taisijās

turēties. Igauņu artilērija sāka apšaudīt Rīgu.

lejaucās sabiedrotie un uzaicināja slēgt pamieru, apgalvo-

dami, ka vāci aiziešot bez cīņas. Pamieru noslēdza 3. jūlijā,

Strazdmuižā (pie Juglas). Vāciem bija tūliņ jāatstāj Rīga, bet

Jelgava un Kurzeme visdrīzākā laikā. Landesvēru nosūtija uz

Tukumu, kur no tā izslēdza visus Vācijas vāciešus, bet pārējos

vēlāk nosūtija uz Latgales fronti, pret lielniekiem. 6. jūlijā

Cēsu pulks, ar pulkvedi Zemitānu un pulkvedi Berķi priekš-

galā, svinīgi ienāca Rīgā, daudzu tūkstošu rīdzinieku sagaidīts.
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Valdības atgriešanas Rīga. 8. juhjs bija Rīgai vēl lielāka

gaviļu diena, jo tad ar kuģi «Saratova» atgriezās atpakaļ kā

paša likteņa uzvarētājs K. Ulmanis, tas vīrs, kas šaubīšanās un

mazticības laikā bija viens pats nesis uz saviem pleciem visu

jaunās valsts smagumu. Tā pati Rīga, kas priekš pusgada ne-

bija to atbalstijusi cīņā par zemi un valsti, tagad sagaidīja viņu

ar ziediem un gavilēm.

Zaļā armija. 1919. g. agrā pavasarī daudziem latviešu zem-

niekiem bija jābēg no lielnieku varasvīru atriebības un jāglāb-

jas mežos. Daudzi no viņiem bija apbruņoti. Mežos no viņiem

sāka izveidoties partizāņu pulciņi, kas nevien aizstāvējās, bet

arī uzbruka lielnieku iestādēm. Šie partizaņi dēvējās par «zaļo

Arturs Veckalniņš

Vidzemē savenākais «zaļo» partizāņu vadonis bija Arturs Vec-

kalniņš. Viņš vajāja Vidzemes Malienas lielnieku komitejas, uzbruka

lielnieku karaspēka nodaļām un, iebrukdams Cēsīs, izglāba no drošas

nāves dudzus turienes cietumniekus. Vēlāk Veckalniņa partizaņi va-

ronīgi cīnijās pret bermontiešiem.

Sēlijā (Augškurzemē) arī darbojās partizāņu pulciņi. Virsnieks

Indāns tos apvienoja vienā jau diezgan prāvā kaujas vienībā, ko

nosauca par Augškurzemes partizāņu pulku; tas cīnijās ar lielniekiem

līdz viņu varas krišanai Sēlijā.
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Jaunlatgales apriņķi arī cinijas ar lielniekiem partizaņi, no kuriem

vēlāk sastādija Latgales partizāņu pulku.

Bermonta armijas uzbrukums. Pēc Strazdmuižas pamiera

noteikumiem, vācu spēkiem vajadzēja atstāt Latviju visātrākā

laikā. Viņi tomēr nedomāja aiziet, jo vācu vadoņiem bija prātā

jauns uzbrukums Latvijas valstij. — Kad beidzot arī sabiedro-

tās lielvalstis, Vācijas uzvarētājas pasaules karā, sāka pieprasīt
šo karapulku aizvākšanos, vācieši atrada tādu izeju, ka pārdē-

vējās par vecās Krievijas karavīriem, kas gribot iet karā pret
lielniekiem.

Golca vācieši pārvēršas par Bermonta

krieviem. Vācijas valdība paziņoja sabiedrotiem, ka viņas

karapulku Latvijā vairs nav: tie, kas tur bijuši, tie esot sadum-

pojušies un pārgājuši krievu rietumarmijas dienestā.

Šī pēkšņi Jelgavā radusies krievu rietumarmija bija tie

paši vācieši. īstu krievu šai armijā bija tikai viena desmitā daļa.

Par viņas komandieri vārda pēc vāci bija izraudzījuši kādu

bijušās krievu armijas kapelmeistaru Bermontu, cilvēku ar

tumšu pagātni; viņš pats dēvējās par pulkvedi un kņazu Ava-

lovu. īstais krievu rietumarmijas rīkotājs bija fon der Golcs

Spēku samērs. Jaunajai armijai nāca no Vācijas jau-

ni papildinājumi un ieroču sūtijumi. Viņas skaits atklātam uz-

brukumam Latvijai bija 45.000 karavīru, ar 100 lielgabaliem,

600 ložmetējiem un 120 lidmašīnām. Mums tai pašā laikā Rīga?

frontē (t. i. tieši pret Bermonta armiju) bija tikai nepilni 12.000

karavīru, 9 lielgabali un 67 ložmetēji. Tā tad bermontiešu

bija četras reizes vairāk kā Rīgas aizstāvju;

pret 1 mūsējo lielgabalu tiem bija 11 lielga-

bali, pret 1 latviešu ložmetēju šāva 9 vācu

ložmetēji. Ka šis milzīgais pārspēks mūs nesalauza, par

to jāpateicas latviešu tautas patriotismam un mūsu karavīru

varonībai. Visa tauta apzinājās, ka vācu uzvara nesīs tai bojā

eju, un tāpēc cēlās cīņai uz dzīvību un nāvi. Tā karš ar ber-

montiešiem kļuva mums par īstu tautas karu.

Uzbrukuma sākums. Bermonta armijas uzbrukums

sākās 8. oktobrī. Vispirms jūrmalā, bet drīz pēc tam visā Rīgas

frontē, no Lielupes līdz Daugavai.
Bermonts sākumā solijās iet karā pret lielniekiem caur Daugavpili.

Tad paziņoja, ka to viņš nevarot vēl darīt, jo viņa armijai tad uzbrukšot

no aizmugures Latvijas armija. Nu bija visiem skaidrs, ka Ber-
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monts patiesībā taisās karot ar Latviju un tikai meklē kara sākšanas

iemeslus.

Šis uzbrukums sacēla neaprakstāmu sašutumu visā tautā

un reizē apņemšanos sakaut ienaidnieku. Visu to spilgti izteic

ministru prezidenta K. Ulmaņa runa 9. oktobrī, tautas padomes

sēdē:

«Latvijas likteņa stunda situsi. Mēs stāvam notikumu vidū, kuru

nozīme priekš mūsu nākotnes būs izšķiroša.

Kas bija sagaidāms, ir piepildījies: Avalovs-Bermonts griezās 7. ok-

tobra vakarā pie valdības ar uzaicinājumu ļaut viņam iet caur «latviešu

apgabaliem». Nesagaidijis atbildi, viņš vakar agri iesāka uzbrukumu.

Pagājušā diena un nakts bija grūta priekš mums. Bet jauni spēki

nāca klāt. Sekoja uzbrukums no mūsu puses. Kas turpmāk deva ka-

reivjiem spēku? Latvijas tauta cēlās kā viens vīis, un radās spēks,
kas nav salaužams.

lenaidnieks uzbrūk mums, lai iznīcinātu mūsu valsti. Nav noslē-

pums, kas ir tie, kuri stāv frontē mums pretim: tie ir vācieši!

Viņi grib piespiest mūs pie lielnieku frontes, lai tad latvieši starp

vācu un lielnieku uguni tiktu iznīcināti. Bet no paša uzbrukuma sā-

kuma viņi uzdūrās uz lielu pretestību. Viņi tagad saprot, ka latviešu

zaldāts, neskatoties uz to, kas viņam kājās, kas viņam mugurā, iet pre-

tim savam nāvīgam ienaidniekam. '

Cīņa vēl nav beigta. Priekšā stāv liela cīņa, un tanī cīņā mēs

gribam dibināties tikai uz mūsu pašu spēkiem, cīnīties un mirt par brīvo

Latviju. Esiet gatavi, kad valdība prasīs no jums upurus!

Latvijas iedzīvotāji uz laukiem paši pieprasa mobilizāciju. Viņi

nevar nogaidīt, kad varēs ķerties pie ieročiem, lai stātos pie pēdējās

cīņas.

Mūsu ienaidnieki nebija domājuši, nebija sagaidijuši, ka divpadsmi-

tajā stundā, kad viņi turēja sevi par uzvarētājiem, viņiem pretim no-

stāsies nevis plāna siena, kuru viegli cauri lauzt, bet stāsies stiprs mū-

ris. Tie ir mūsu varonīgie kareivji!

Mēs cīnīsimies pašu spēkiem. Mūsu uzdevums — ienaidniekus ga-

līgi izdzīt no mūsu zemes, izdzīt uz visiem laikiem, lai varētu zelt,plaukt

un augt brīvā, neatkarīgā Latvija!»

Rīgā pieteicās daudz brīvprātīgo. Nāca veci un jauni,

strādnieki, studenti, pusaudži zēni. Viņi saņēma šautenes un tā-

pat neapmācīti steidzās uz fronti, pretim savas tautas un valsts

ienaidniekiem. Turp aizsūtīja mūsu pēdējās rezerves.

9. oktobrī bieži mainijās cīņas laime. Beidzot bermontieši

sāka gūt virsroku. Naktī mūsējie atkāpās Daugavas labajā

krastā. Tomēr latviešu pretošanās bija tik nikna, ka ienaid-

nieks neiedrošinājās tūliņ ienākt Torņkalnā. Viņš to ieņēma
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tikai 10. oktobra rītā, kad bija jau izgriezti Rīgas tilti. Vāci te

vairs nevarēja tikt pāri. Daugava bija kļuvusi par uguns kau-

jas liniju. Viņas labajā krastā mūsu kareivji uzlauza ielas

bruģi un izraka tranšejas.

Musu kareivji ar sagūstītiem vāciešiem

10. oktobra rītā bija atsteigusies Rīgai palīgā 2 igauņu

bruņotie vilcieni un ar savu artilēriju sākumā piedali jās Rīgas

aizstāvēšanā. Par savu palīdzību igauņi pieprasi ja vairākus

Ziemeļlatvijas pagastus. Kad Latvija tos neatdeva, grūto cīņu

ar Bermonta armiju mums vajadzēja izcīnīt vieniem pašiem.

Latvieši pāriet uzbrukumā. Latviešiem ar savu

karaspēku bija grūti nosargāt visu garo Daugavas fronti, no

jūras līdz Jaunjelgavai. Pretinieks varēja kaut kur te ātri uz-

celt pontontiltu, tikt pāri Daugavai un apiet Rīgas aizstāvjus



254

Latvieši to varēja aizkavēt vienīgi paši pārejot uzbrukumā,

tiekot atpakaļ Daugavas kreisajā krastā. Tad bermontieši vairs

nevarētu izvēlēties paši uzbrukuma vietu un laiku. Latviešiem

vajadzēja pasteigties pirmajiem sākt uzbrukuma kauju.

Musu kareivji Daugavmalas tranšejas

Daugavas pāriešanu nolēma izdarīt pie Daugavgrīvas. Tur

pārceltos spēkus pastāvīgi palielināt un tā apdraudēt bermon-

tiešus ar apiešanu no sāniem. Angļi un franči, kuru kuģi tad

bija sabraukuši Daugavas grīvā, mums apsolija šo kuģu liel-

gabalu uguns palīdzību. To izgādāja latviešu draugs, angļu ģe-

nerālis Bērts.

Daugavgrīvas ieņemšana, ceļoties mazos kuģīšos pār Dau-

gavu, bija uzdota Rēzeknes pulkam. Lai vāci domātu, ka mūsu

uzbrukums notiks pavisam citur, divi citi pulki gāja sturmēt

Rīgas tiltus. 15. oktobra ausmā 100 izlasītiem karavīriem izde-

vās pārskriet dzelzs tiltu, bet tad viņi vairs netika uz priekšu,

ne atpakaļ. Viņi turējās kreisajā Daugavas krastā vairākas

stundas. Kad pietrūka patronu un rokas granātu, vāci saņēma

vēl palikušos gūstā un apšāva.

Dažus (ltn. Fichtenbergu) mocija un pusdzīvus iesaldēja Daugavas

ledū.

Drīz pēc tam iedārdējās angļu un franču kara kuģu lielga-

bali, sākdami apšaudīt Bolderāju un Daugavgrīvas cietoksni.
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Rēzekniešu rotas, sakāpušas smilšu maisiem (aizsegs pret lo-

dēm) nosegtos kuģīšos, ātri pārbrauca Daugavu, ieņēma veco

cietoksni un Bolderāju un sagūsti ja vairākus simtus bermon-

tiešu.

Ģenerālis Alfrēds Bērts

Pēc pāris dienām te jau bija pārcelta vesela divizija, Cēsu

kauju varoņa Berķa vadībā. Kara laime atkal sāka nosvērties

latviešu pusē.

Pārmaiņas armijas vadībā. Par 9. oktobra ne-

veiksmēm atcēla no amata armijas komandieri Simansonu un

Vidzemes divizijas komandieri Zemitānu. Armijas vadību uz-

ņēmās pulkvedis Balodis, bet Zemitāna vietā stājās pulk-

vedis Peni ķi s. Par armijas štāba priekšnieku nāca pulk-

vedis Radziņš.

Abas puses gatavojas izšķirošai kaujai.

Līdz novembra sākumam nebija lielāku kauju. Tikai lielgabali

dragāja Rīgas namus abās Daugavas malās. Abas puses gata-

vojās izšķirošai cīņai. Latvijas valdība visiem spēkiem pūlējās

palielināt cīnītāju skaitu un uzlabot viņu apbruņojumu.

Šautenes un ložmetēji bija dažādu sistēmu, un tāpēc bija

ļoti grūta viņu apgāde ar patronām. Tas pats posts bija arī ar

lielgabaliem. — Kareivjiem trūka mēteļu un zābaku, bet tieši

toruden agri uznāca sals. Apģērbus un apavus lūkoja sagādāt

rekvizijas ceļā. Dabūja arī kuģi no ārzemēm ar kara piederu-

miem. Lielgabaliem trūkstošās daļas lūkoja pagatavot tepat

uz vietas. Zemnieki ziedoja produktus, Rīgas sievietes strādāja
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Ģenerālis Krišjānis Berķis

kareivju ēdinātavās. Dažas krita, gādājot par kareivjiem

(Elza Ziglevice), citas ar ieročiem rokās cīnijās tranšejās

(skolniece Valija Veščunas). Strādāja visi, visa tauta,

gatavodamās lielajai kaujai ar uzbrucējiem latvju tautas neat-

karībai un zemei.
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Rīgas pils Bermonta cīņu diena:

Virs ienaidnieka lielgabalu granātu iedragātā torņa —

Latvijas karogs.

Pripkšā — mūsu kareivju ierakumi.

Oktebra beigās latviešu spēki Rīgas frontē bija pieauguši

līdz 15.000 vīriem un 26 lielgabaliem. Tomēr ienaidniekam vēl

bija liels cilvēku un lielgabalu pārspēks.
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Rīgas atbrīvošanas kauja 3./H. novembrī.

Izšķirošā kauja par Latviju un Rīgu iesākās 3. novembrī un

beidzās 11. novembra rītā ar vācu padzīšanu no Rīgas.

14 g. vecs izlūks

Kaujas niknums sasniedza savu augstāko pakāpi naktī uz

11. novembri. Visu nakti Pārdaugavā nerimās cīņas troksnis.

Tur plosijās niknas ielu cīņas. Vāci aizstāvēja katru pēdu ze-

mes, un Rīgas brīvotājiem nācās lauzt sev ceļu ar lodēm, durk-

ļiem un rokas granātām.
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Sevišķi drošsirdīgi aizstāvējās vācu ložmetējnieki Torņ-

kalnā. Lielākai viņu daļai bija nogriezts atkāpšanās ceļš. Viņi

krita, šaudami līdz pēdējam.
Tikai 11. novembra rītā apklusa lielā kauja. Vāci atkāpās

vecajās pasaules kara pozicijās aiz Olaines.

CĪŅAS AR BERMONTA

'ARMIJU 1919.g.

11. novembris bija Rīgai neredzētas sajūsmas un gaviļu

diena. Rīdziniekus, kuri veselu mēnesi bija atradušies bermon-

tiešu lielgabalu ugunī, pārsteidza neparastais klusums, kas pie-

peši bija nolaidies pār pussašauto pilsētu. Tad iedimdējās diev-

namu zvani, vēstīdami lielo uzvaru, un ielas pieplūda cilvē-

kiem, kam bija prieka pilnas sejas. Sākās manifestācijas.

Tauta apsveica valdības galvu K. Ulmani, kas bija ievainots

Daugavmalas cīņās, un sumināja armijas virspavēlnieku pulk-

vedi J. Balodi.

Zemgales un Kurzemes atbrīvošana. Nu

vajadzēja stāties pie Jelgavas atbrīvošanas. To nolēma izdarīt,

nelaužoties vis tieši no Rīgas uz Jelgavu, jo tad būtu lieli zau-

dējumi, bet sāka apņemt ienaidnieku no sāniem: no jūrmalas

un Jaunjelgavas puses. Bija niknas kaujas pie Lielupes. Vāci
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gāja pretuzbrukumos ar prāviem spēkiem. Zaudējumi bija lieli

abās pusēs. Tomēr mūsu pulki nāca arvien tuvāk Jelgavai.
Lai varētu izvākt no Jelgavas pašu savestās un Latvijā Salaupītās

mantas, Bermonta vāci lūkoja no krieviem atkal palikt par vāciešiem.
Vācu ģenerālis Eberhards paziņoja, ka viņš esot uzņēmies Vācijas val-
dības uzdevumā visu Bermonta spēku vadību un piedāvājot pamieru.
Latvijas valdība atbildēja ar paziņojumu, ka tādā gadījumā viņa uz-

skata, ka Vācija karo ar Latviju.

Bermontiešu nodedzināta Jelgavas pils

Ļoti sīvās kaujas ap Jelgavu beidzās
ar šīs pilsētas atbrī-

vošanu 21. novembrī. Te mūsējo rokās krita lieli kara mantu

krāj umi, bet bermontieši atkāpdamies bija nodedzinājuši veco

hercogu pili un Jelgavas ģimnāziju un izlaupijuši pilsētu.
Pēc tam turpinājās ienaidnieka vajāšana. 28. novembrī

visa Latvijas teritorija bija brīva no Bermonta karaspēka.

Liepājas aizstāvēšana. Jau novembra sākumā vāci ar prā-
viem spēkiem lūkoja ieņemt Liepāju, bet velti. Novembra vidū

viņi to dari ja no jauna. Latviešus arī te atbalsti ja angļu kara

kuģi saviem lielgabaliem. Pirmo uzbrukumu atsita, bet 15. no-

vembrī vāciešiem izdevās pēc niknas kaujas ielauzties mūsu
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pozicijas, ieņemt dažus apcietinājumus un tuvoties pilsētai

Liepājas liktenis karājās mata galā.

Tad mūsējie arī te saņēmās. Tāpat kā pie Rīgas, karavī-

riem steidzās palīgā strādnieki un jaunatne. Sākās plašs lat-

Virsseržants Jēkabs Klaviers

viešu pretuzbrukums. Vācus sakāva un izdzina no visiem ap-

cietinājumiem. Vāci atstāja kaujas laukā ļoti daudz kritušu

un atkāpās no Liepājas.
Sevišķu varonību šais cīņās izrādija vecs kara ostas darbnīcu strād-

nieks Jēkabs Klaviers. Sastādijis no saviem darba biedriem

pulciņu brīvprātīgo, viņš veda tos uzbrukumā Ziemeļu fortam un iz-

dzina no tā vāciešus. Par šo darbu veco varoni apbalvoja ar Lāčplēša

ordeni un franču kara medaļu.

Latgales atbrīvošana. Latgale kļūtu brīva jau 1919. g. va-

sarā, bet viņas atsvabināšanu tad izjauca vāciešu iebrukums

Ziemeļlatvijā. Arī pēc Cēsu un Juglas kaujām un vāciešu iz-

dzīšanas no Rīgas mūsu armija vēl nevarēja tūliņ pagriezties

ar galvenajiem spēkiem pret lielniekiem austrumos: Zemgalē

palikušie vācu karapulki gatavojās jaunam kara gājienam.
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Mums tad nebija tikdaudz spēku, cik vajadzīgs lielām cīņām
divas frontēs uzreiz. Vācieši bija bīstamāki pretinieki un atra-
dās netālu no mūsu valsts galvas pilsētas. Tāpēc galvenos

Kapteinis Hugo Helmanis

mūsu spēkus vajadzēja turēt gatavus vāciešu uzbrukuma atvai-

rīšanai. Latgales frontē mums palika samērā mazi spēki.
Šie mazie spēki Latgales frontē 1919. g. rudenī un ziemā

deva pretniekam ātrus un spēcīgus sitienus drīz vienā, drīz
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otrā vietā. Viņam tāpēc nācās aprobežoties ar aizstāvēšanos un

atteikties no nodoma mums uzbrukt tādās vietās, kur tas vi-

ņam būtu izdevīgāk.

Helmaņa izlūku gājieni. Latgales toreizējās fron-

tes vidusdaļā, Lubānas ezera iecirknī, mūsu karavīri baidija

pretniekus ar pārdrošiem izlūku gājieniem. Tie parasti naktīs

aizgāja ienaidnieka aizmugurē, tur atņēma ložmetējus un liel-

gabalus un atgriezās pie savējiem. Visvairāk te veicās Liepā-

jas pulka kapteinim Helmani m, kas 10 izlūku gājienos

atņēma ienaidniekam pavisam 8 lielgabalus un 8 ložmetējus

un bieži izklīdināja lielākus pretnieka spēkus.

Piemēram, 1919. g. oktobrī Helmanis ar 27 kareivjiem pārbrauca

laivās pāri Lubānas ezeram, brizdams pa purviem, nokļuva pie lielnieku

baterijas, saņēma tās abus lielgabalus un ar tiem turpat sašāva mūra

ēku, kurā sabēgušie ienaidnieki lūkoja vēl pretoties. Purvu dēļ liel-

gabalus nevarēja izvest. Izšāvuši uz lielnieku ieņemtajiem ciemiem

visus šāviņus, izlūki saspridzināja lielgabalus un ar gūtekņiem atgrie-

zās atpakaļ.

Sais izlūku gājienos gadijās, ka izlūkus sāka ielenkt prāvāki liel-

nieku spēki. Helmanis tūliņ gāja pretuzbrukumā, pavēlēja arī gūstek-

ņiem kliegt urrā: tā aplencējiem radās iespaids, ka izlūku daudz vai-

rāk, nekā patiesībā bija.

Pēdējā un visvaronīgākā cīņa šī pārdrošā virsnieka izlūkiem bija

īsi priekš miera noslēgšanas, kad mūsu armija jau stāvēja pie Zilupes.

Ar 90 vīriem Helmanis 15. jūlija naktī aizgāja labi patālu aiz Zilupes,

tur saņēma lielnieku bateriju, 2 lielgabalus, gūstekņus un ložmetējus,

un griezās atpakaļ, bet ceļā viņu vairākas reizes ielenca lieli ienaid-

nieku spēki. Tos atsizdams ar pašu lielnieku lielgabalu un ložmetēju

uguni, Helmanis lauzās tālāk. Aplencēji nāca vienā uzbrukumā pēc

otra un apšāva lielgabalu zirgus. Vienu lielgabalu nācās pamest, otru

vilka tālāk gūstekņi. Tā cīnīdamies un izšāvuši visas patronas, izlūki

beidzot aizsniedza Zilupi un virvēm pārrāva lielgabalu tai pāri. Sais

cīņās 90 latviešu sakāva 2000 pretnieku un atgriezās ar 1 lielgabalu,

5 ložmetējiem un 50 gūstekņiem.

Latgales atbrīvošanas kaujas. Kad Bermonta

karaspēks bija padzīts no Latvijas, sākās mūsu pulku pārvešana

no dienvidiem uz Latgales fronti.. Ar Latgales atbrīvošanu

bija jāpasteidzas, jo mūsu sabiedrotie igauņi slēdza mieru ar

Krieviju un bija sagaidāms, ka pret Igauniju karojušos liel-

nieku pulkus tagad raidīs karā pret Latviju.

Igauņu vietā mums radās jauni sabiedrotie — poļi, kuru

karaspēks stāvēja pretim Daugavpilij un Krāslavai aiz Dauga-
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LATGALES ATBRĪVOŠANA

1920.g.

vas. Ar Poliju noslēdza vienošanos, ka visi Latvijas teritorijā

ienaidniekiem atņemtie ieroči un kara piederumi paliks mums,

bet poļu karaspēks pēc Latgales atbrīvošanas atstās Latgali un

Daugavpili. Uzbrukumu nolēma sākt 3. janvārī.

Nosacītās dienas rītā latvieši un poļi sāka uzbrukuma

kauju un ieņēma Daugavpili.
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Ziemeļlatgalē musu uzbrukums sakās dažas dienas velak. Lielnie-

kus padzina no Kārsavas un Varakļāniem, Baltinavas un Viļāniem.

Ilgas un smagas cīņas norisinājās Jaunlatgales rajonā, kur

lielniekiem jau bija pienākuši no bijušās igauņu un krievu

frontes palīgspēki. Pēc Jaunlatgales drīz krita latviešu rokās

arī Rēzekne un Ludza, un 30. janvārī jau bija sasniegta Zilupe.

Pēc šīm uzvarām Krievija mums piedāvāja mieru. Miera

līgumu parakstija 11. augustā 1920. g., un Krievija tai atzina

tagadējo Latvijas austrumrobežu. Ar šo līgumu noslēdzās Lat-

gales un līdz ar to visas Latvijas atbrīvošana no svešas varas.

Mieru ar Vāciju atjaunoja 1920. g. jūlijā. Latvijas robežas

ar Igauniju un Lietuvu noteica šķīrējtiesa.

Atbrīvošanas kara zaudējumi. Latvijas atbrīvošanas karā

krita, mira no ievainojumiem vai pazuda bez vēsts ap 3000

karavīru, bet ievainotu un kontuzētu bija ap 4000. Daudzās

kauju vietās un brāļu kapos, no kuriem lielākie atrodas Rīgā

uzcelti stalti pieminekļi par Latvijas valsti kritušiem karotā-

jiem.

Atbrīvošanas kara ieguvumi. Atbrīvošanas cīņu pirmajos

mēnešos bija brīži, kad ienaidnieku varā atradās gandrīz visa

Latvija. Visus šos ienaidnieku ieņemtos apgabalus mūsu kara-

vīri atbrīvoja niknās kaujās, valsts un tautas labad nesaudzē-

dami savas dzīvības.

Šais kaujās Latvijas armijas karavīri atņēma ienaidniekiem

230 ložmetējus, 42 lielgabalus, 10 lidmašīnas un saņēma pāri

par 5000 gūstekņu.

Lāčplēša kara ordenis. 1920. g. pieņēma likumu par Lāč-

plēša kara ordeni un noteica, ka šo ordeni, kas daļas 3 šķirās

var piešķirt Latvijas armijas karavīriem, kas izpildijuši savu

pienākumu pret valsti ar ārkārtīgi grūtiem varoņa darbiem

vai, nicinādami nāves briesmas, pašaizliedzīgi devušies bries-

mās, veikdami izcilu varoņdarbu.

Ģenerāļa Jāņa Baloža nopelni Latvijas laba. Gandrīz visas

atbrīvošanas cīņas bija norisinājušās ģenerāļa Jāņa Baloža virs-

vadībā. Viņa nopelnus raksturo Dr. Kārļa Ulmaņa vārdi, ku-

rus viņš raksta ģenerālim J. Balodim, atstājot virspavēlnieka

amatu:
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«Jūs, ģenerāļa kungs, piedzīvojāt mūsu nacionālās armijas

augšanu, Jūs viņu veidojāt. Jūs pazīstat vislabāk tās ārkārtē-

jās grūtības, kuras nācās pārdzīvot Latvijas armijai viņas tap-

šanas stāvoklī. Cik daudz nebija atklātu un slēptu naidīgu

spēku, kuri visādi mēģināja noveikt Jums uzticēto, sākumā

mazo pulciņu, kas visam par spīti arvienu pieauga! Ar nesa-

tricināmu pārliecību un uzticību valstij un tautai Jūs vedāt sa-

vus karavīru pulkus pretim uzvarām. Jūsu kopdarbība ar na-

cionālo Latvijas armiju ir norisinājusies Latvijas vēstures vis-

slavenākā laikā, no valsts pasludināšanas sākot, cauri neatka-

rības cīņām, līdz starptautiskai atzīšanai!»

Jānis Balodis dzimis 1881. g. 21. februārī Trikātas

pag. Vēžniekos, zemkopja dēls. No 1919. g. 16. oktobra līdz

1921. g. martam — Latvijas armijas virspavēlnieks. Viņa vadībā

latvju karavīri atbrīvoja Rīgu, sakāva Bermonta armiju un iz-

dzina to no Zemgales un Kurzemes un atsvabināja Latgali. Par

kaujas nopelniem paaugstināts 1920. gada 23. janvārī par ģe-

nerāli. Par lielajiem nopelniem valsts atbrīvošanā apbalvots

ar visām Lāčplēša kara ordeņa trim šķirām: ar 111 šķiru par to,

ka, uzņemdamies Latvijas armijas vadību vienā no viskritiskā-

kiem brīžiem, viņš vedis armiju pie spožas uzvaras, galīgi sa-

triekdams pretnieka armijas. Ar II šķiru par Bermonta sakau-

šanu un Rīgas, Zemgales un Kurzemes atbrīvošanu. Ar I šķiru

— par to, ka ģenerālis J. Balodis satriecis un izdzinis lielnieku

karaspēku no Latvijas robežām.

Kopsavilkums.

Latvijas atbrīvošanas kara sākums bija ļoti grūts, jo vācieši ka-

vēja latviešu karapēka izveidošanu un zemē iebruka lielnieku armija.

Latvijas valdībai nācās atstāt Rīgu. Valdībai uzticīgās Instruktoru un

Cēsu rotas, pulkveža Kalpaka vadībā, atkāpdamās uz Liepāju, 16. jan-

vārī atsita uzbrukumu pie Lielauces. Tā bija pirmā kauja par Lat-

vijas valsti. Atkāpšanās ceļš noveda šīs rotas (Kalpaka bataljons) līdz

Ventai, kur viņas aizstāvēja ceļu uz Liepāju. Bataljona aizmugurē auga

vācu spēki (dzelzs divīzija v. c), par kuru vadoni kļuva ģenerālis Golcs;

viņam klausīja arī landesvērs. Golcs visādi kavēja latviešu bruņoto spēku

palielināšanu. Latvijas valdība tā atradās starp trim ugunīm: lielnie-

kiem, vāciešiem un pašu tautas vienaldzību, kas sāka izgaist pēc Kal-

paka varonīgās nāves (6. martā kaujā ar vāciešiem) pie Airītēm. Kal-

paka vietā stājās Jānis Balodis, kas noveda Latvijas atbrīvošanu līdz

sekmīgam galam.
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Lielnieki, ieņēmuši gandrīz visu Latviju, aplaupīja iedzīvotājus un

daudzus nošāva. No lielnieku jūga viņus varēja atbrīvot gan agrā pa-

vasarī, bet vācieši gribēja vispirms gāzt Latvijas pagaidu valdību un

tās vietā iecelt vāciem padevīgus ļaudis. 16. aprilī notika landesvēra

sacelšanās pret pagaidu valdību. Dumpinieki gribēja apcietināt pagaidu

valdību, bet viņa atkāpās uz kuģa «Sarātovs». Baloža karaspēks nevarēja

iet valdībai palīgā, jo viņam bija jācīnās frontē pret lielniekiem.

Balodis tomēr paziņoja sazvērniekiem, ka par vienīgo likumīgo varu

Latvijā tas atzīst K. Ulmaņa valdību.

Tāpat darīja arī citi latviešu patrioti. Ar vāciešiem gāja kopā tikai

mācītājs A. Niedra, ko viņi iecēla it kā par jaunās valdības galvu; tā

nebija nekāda Latvijas valdība, jo latviešu tauta to neatzina.

1919. gada 18. maijā 2 lielnieku bataljoni uzbruka jūrmalā pie Kau-

gurciema vienai Baloža karaspēka rotai, ko komandēja kapteinis Zolts.

Kad samaitājās rotas ložmetēji un pietrūka patronu, Zolta rota atkā-

pās, bet tad, sava komandiera vesta, gāja ar durkļiem vien uzbrukumā

un sakāva desmitkārtējo ienaidnieka pārspēku. Pats Zolts šai kaujā

krita.

Drīz pēc tam (22. maijā) sākās vācu apvienotais uzbrukums Rīgai.

Lielnieku fronti drīz pārrāva, vācieši pirmie sasniedza Daugavu un

ielauzās Rīgā, Baloža vadītam latviešu karaspēkam atstādami cīņu ar

vēl palikušiem lielnieku spēkiem Daugavas kreisajā krastā. Tā lat-

vieši varēja ienākt tikai 23. maijā Rīgā, kur lielnieku vietā bija sākuši

šaut cilvēkus Niedras draugi vācieši.

Arī Igaunijā bija iebrucis lielnieku karaspēks, bet igauņiem bija

vairāk vienprātības; viņiem palīdzēja somi ar saviem brīvprātīgiem,

angļi deva ieročus. Tā igauņiem izdevās ātri atbrīvot savu zemi un arī

dažus Latvijas pagastus. K. Ulmanis nolēma iesākt Latvijas atbrīvošanu

arī no ziemeļiem un noslēdza līgumu ar Igaunijas valdību, kas atļāva

organizēt savā zemē latviešu karaspēku. Tērbatā sastādija un nosūtija

uz fronti Valmieras pulku, kas cīnījās ar lielniekiem Valkas apriņķī.
Kad Rīga krita, šis pulks atbrīvoja no lielniekiem austrumu Vidzemi,

aizsniegdams Daugavu. Otrs latviešu pulks, ko sauca par Cēsu pulku,

pulkveža Krišjāņa Berķa vadībā aizsniedza Cēsis.

Vāci pēc Rīgas ieņemšanas nevajāja lielniekus, bet sāka karu ar

ziemeļlatviešiem un igauņiem, lai iznīcinātu Latvijas un Igaunijas pat-

stāvību. Jūnija sākumā notika pirmā kauja ar landesvēru, pēc kuras

latvieši uz laiku atstāja Cēsis. Noslēdza īsu pamieru. Vāciem pienāca

palīgspēki; latviešiem nāca talkā igauņi. 21. 22. jūnijā notika ļoti nik-

nas kaujas Cēsu rajonā. Latvieši un igauņi viņās sakāva landesvēru

un pēc tam vajāja līdz Rīgai. lejaucās sabiedrotie un lika noslēgt pa-

mieru (Strazdumuižas līgums), kurā vāci apsolijās bez cīņas atdot Rīgu.

bet Vācijas vācu karaspēks — visdrīzākā laikā atstāt Latvijas teritoriju.

8. jūlijā K. Ulmaņa valdība atgriezās Rīgā, visu iedzīvotāju su-

mināta.
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1919. gada agrā pavasarī daudzi latviešu zemnieki, glābdamies no

lielnieku varas, sabēga mežos un sāka cīņu ar viņiem paši uz savu roku.

Šos partizānus dēvēja par zaļajiem jeb zaļo armiju. Vidzemes zaļo

slavenākais vadonis bija Arturs Veckalniņš. Zaļie partizaņi darbojās

arī Latgalē un Sēlijā.

Atkāpies uz Jelgavu, Vācijas karaspēks nedomāja aiziet, bet gata-

vojās jaunam uzbrukumam Latvijas valstij. Lai neradītu Vācijai ne-

patikšanas no sabiedroto puses, šie vāciešu karavīri pārdēvējās par

krieviem, kas it kā gribot iet karā pret lielniekiem. Tā Jelgavā radās

tā sauktā krievu rietumarmija, kur krievu (no Vācijas atlaistie kara

gūstekņi) bija tikai desmitā daļa, citi visi vācieši. Par viņu koman-

dieri vācieši iecēla Bermontu.

Šai armijai bija 45.000 karavīru, 100 lielgabalu un 600 ložmetēju;

Latvija varēja tai stādīt pretim tikai 12.000 vīrus, 9 lielgabalus un

67 ložmetējus. Tā sākās karš ar bermontiešiem, kas 8. oktobrī uz-

bruka visā Rīgas frontē. Sākās ļoti niknas cīņas, bet 10. oktobra rītā

vāci aizsniedza Daugavu, pēc tam, kad mūsu spēki bija atkāpušies aiz

Rīgas tiltiem.

Papildinājuši savus spēkus, latvieši drīz pārgāja paši uzbrukumā,

šoreiz pie Daugavgrīvas, kur latviešu draugs angļu ģenerālis Bērts bija

izgādājis angļu un franču kara kuģu lielgabalu atbalstu. 15. oktobrī

latvieši te pārcēlās pār Daugavu un ieņēma Bolderāju un Daugavgrivu.

Par armijas virspavēlnieku iecēla Jāni Balodi. Viņš sagatavoja

latviešu spēkus izšķirošai kaujai, kas sākās 3. novembrī un 11. no-

vembra rītā beidzās ar Rīgas atbrīvošanu un sakauto bermontiešu at-

kāpšanos uz Jelgavu.

21. novembrī latvieši ieņēma Jelgavu, kur vācieši bija nodedzinā-

juši veco hercogu pili un Jelgavas ģimnāziju. Dažas dienas pēc tam

bija atsisti citi vācu spēku uzbrukumi Liepājai. Novembra beigās Lat-

vijas zeme bija tīra no Vācijas karaspēka un tūliņ sākās karaspēka

pārvietošana uz Latgales fronti.

Pret lielniekiem tad karoja arī poļi, kas piesolija mums savu pa-

balstu. Ar poļiem noslēdza līgumu, ka pēc Latvijas atbrīvošanas to

karaspēks atstās mūsu zemi. Uzbrukumu sāka 3. janvārī un tūliņ ie-

ņēma Daugavpili. Janvāra beigās bija aizsniegta Zilupe. Krievija mums

piedāvāja slēgt mieru. Miera līgumu parakstīja 1920. gada 11. augustā.

Atbrīvošanas karā Latvijas armija zaudēja ap 3000 kritušu, bet at-

karoja ienaidniekam visu savas tautas zemi. Gandrīz viss šis karš no-

risinājās Jāņa Baloža vadībā.

Jānis Balodis dzimis 1881. g. 21. februārī Trikātas pag. Vēžnieku

mājās, kā zemkopja dēls. No 1919. g. 16. oktobra līdz 1921. g. viņš bija

Latvijas armijas virspavēlnieks, izglāba Rīgu, atbrīvoja Zemgali un

Kurzemi no vāciem un izdzina lielnieku karaspēku no Latgales.
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Latvijas atzīšana, Satversmes sapulce
un agrārā reforma

Latvijas valsts atzīšana un iestāšanās Tautu savienībā.
1921. g. 26. janvārī Augstākā sabiedroto padome atzina Latviju

Z. Meierovics,

Latvijas pirmais ārlietu ministrs.
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dc iure, tā mūs ierindojot par līdztiesīgu locekli pārējo valstu

saimē. Tā paša gada 22. septembrī Latviju uzņēma par locekli

Tautu savienībā, piešķirot mūsu valstij vienlīdzīgas tiesības un

pienākumus ar visiem citiem Tautu savienības locekļiem.

Zigfrida Meierovica nopelni Latvijas laba. Zigfrids Meierovics,

pirmais Latvijas ārlietu ministrs, jau 1919. gada 11. novembrī panāca, ka

Latvijas valsti atzina Anglijas valdība. Vairākus gadus viņš bija Lat-

vijas ārlietu vadītājs un kādu laiku arī ministru prezidents. Viņš no-

slēdza mieru ar Krieviju un Vāciju, nokārtoja robežu jautājumus ar

Igauniju un Lietuvu, panāca Latvijas dc iure atzīšanu no sabiedrotām

lielvalstīm un Latvijas uzņemšanu Tautu savienībā. Mira auto-

katastrofā 1925. g. 22. augustā.

Satversmes sapulce. Tautas padome bija pagaidu likum-

devēja iestāde. Kad bija atbrīvota visa Latvijas teritorija, va-

rēja sākt vēlēt Satversmes sapulci, kuras uzdevums bija izstrā-

dāt satversmi jeb valsts pamatlikumus. Latvijas Satversmes

sapulce sanāca 1920. g. 1. maijā un beidza darboties 1922. g. no-

vembrī, kad sapulcējās pirmā uz satversmes pamatiem vēlētā

Latvijas saeima.

Latvijas satversme. Latvijas satversme (valsts iekārtas

pamata likumi) nosaka, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska

republika un ka valsts prezidentu vēlē saeima, kurai satversme

atdeva gandrīz visu varu.

Valsts prezidenti. Par pirmo Latvijas valsts prezidentu

saeima ievēlēja 1922. g. Jāni Čaksti. Pēc viņa nāves

1927. g. nāca Gustavs Zemgals (1927.—1930. g.). 1930. g.

par Latvijas valsts prezidentu ievēlēja Albertu Kviesi,

kas sabija šai amatā no 1930. līdz 1936. g. Tad viņa vietā

11. aprilī stājās Latvijas valsts cēlējs Kārlis Ulmanis.

Agrāra reforma. Vidzemē un Latgalē, pirms Latvijas valsts

dibināšanas, zemniekiem piederēja tikai divas piektdaļas ze-

mes, Kurzemē nepilna trešdaļa (7»>), un tikai Zemgalē nepilna

puse no visas kopplatības. Tai pašā laikā muižniekiem pie-

derēja Vidzemē, Kurzemē un Latgalē vairāk kā puse zemes,

bet Zemgalē, kur bija daudz valsts muižu, — trešā daļa. Vēl

Latvijas valsts sākumā dažiem simtiem muižnieku ģimeņu, kas

visas bija sveštautieši (Latgalē pa lielākai daļai poļi, citur vā-

cieši), piederēja puse Latvijas zemes.

Latviešu vairums krievu laikos bija bezzemnieki savā pašu

tēvzemē, muižu un saimnieku kalpi. Kas gribēja tikt pie sava
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stūrīša, tam vajadzēja šķirties no dzimtenes un izceļot uz Krie-

viju vai Ameriku. Tur viņi ar laiku aizmirsa savu tautu un

valodu, pārtautojās.

Citi latviešu bezzemnieki tad saplūda fabriku pilsētās, se-

višķi Rīgā. Tās iedzīvotāju skaits pirmskara gados ātri auga,

bet Latvijas laucinieku skaits (Latgali atskaitot) stāvēja uz

vietas, dažos Zemgales un Vidzemes pagastos pat mazinājās.

Slikto zemes apstākļu dēļ taisijās sākties latviešu tautas izmir-

šana.

Tai pašā laikā krievu valdība lūkoja Latgali kolonizēt ar

krievu zemniekiem; vācu muižnieki Kurzemē pēc 1905. gada

ieveda kā kolonistus 20.000 savu tautas brāļu. Tā Latvijā ra-

dās veseli sveštautiešu apdzīvoti pagasti, un sveši ļaudis sāka

art laukus, kurus jau kopš sirmas senatnes bija kopuši mūsu

senči.

Ar varu un viltu mūsu sentēviem bija atņemta viņu zeme,

bet tauta savā taisnības apziņā nekad neatzina, ka viņas senču

mantojums būtu galīgi pazaudēts.

Šo mantojumu latviešu tautai atdeva Latvijas valsts. Bla-

kus Latvijas neatkarības izkarošanai un 15. maija dotai tautas

vienībai, Latvijas agrārā (zemes lietu) reforma ir viens no

trim vislielākajiem mūsu ieguvumiem. Ar zemes atdošanu

tautai ir likti stipri pamati latviskai Latvijai, kuru latviešu

tauta tagad ceļ valsts dibinātāja, brīvības cīņu vadoņa un lat-

viešu vienības atjaunotāja Kārļa Ulmaņa vadībā. Vadoņa

vadībā ir atkal iemantota tautas tēvzeme.

Agrārreformas likumu pieņēma Satversmes sapulce 1920. g.

16. septembrī, nodibinot valsts zemes fondu. Šai fondā

ieskaitija visus valsts īpašumus, kā arī privāto un mācītāju

muižu zemes lielāko daļu.

Uz agrārreformas likuma pamata ieskaitija valsts zemes fondā lielo

daļu Latvijas zemes, pavisam 3,7 miljoni hektāru. No tiem sadalīšanai

paredzēja pāri par 1,6 milj. hektāru. Pārējā zeme (galvenā kārtā meži,

ūdeņi, purvi un nederīgā zeme) palika valsts īpašumā (zemkopības mi-

nistrijas mežu departamenta pārziņā).

Valsts fonda zemi izlietoja jaunsaimniecību dibināšanai,

pie kam ar likumu noteica, ka to lielums nedrīkst pārsniegt

22 hektārus (60 pūrvietas) lauksaimniecībai izmantojamas ze-

mes.
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Par piešķirto zemi nācās maksāt valstij nelielu izpirkšanas maksu,
kas jaunsaimniecībām bija 10—20 latu par hektāru. Izpirkšanas maksa

jaunsaimniekiem jādzēš 41 g. laikā, caur Valsts zemes banku.

Tiesības iegūt fonda zemi likums piešķīra ikvienam Lat-

vijas pilsonim, kam savas zemes nav vai ir mazāk par noteikto

jaunsaimniecību lielumu (22 hektāriem). Zemes iegūšanā do-

dama priekšrocība tiem pilsoņiem, kas cīnijušies par Latvijas

brīvību, un ģimenēm, kuru apgādnieki krituši šais cīņās.

Bez jaunsaimniecību dibināšanas šim agrārreformu dar-

bam Latgalē vēl nāca klāt ciemu šņoru zemju sadalīšana vien-

sētās. Apvienojot šņoru zemi viensētās, sētas saimnieks pārcēla

turp arī savas ēkas (ar Zemes bankas aizdevuma palīdzību).

Līdz 1935. gadam Latvijā ar agrārās reformas palīdzību
nodibināts ap 100.000 jaunu saimniecību. Kopā ar piegriezu-

miem un piešķirtiem amatnieku gabaliem un dažādu rūpniecī-

bas uzņēmumu zemēm (dzirnavām, zivju dīķiem v. t. t), iznāk,

ka līdz šim zemi no valsts fonda dabūjuši ap 200.000 Latvijas

pilsoņu. Bijušo muižu laukus tagad atkal ar latviešu zemnieki.

Ar priekš sevis un saviem bērniem, kā savu senču zemes liku-

mīgie mantinieki.

Izglītības un mākslas lietas. Lai tauta būtu garīgi neat-

karīga, viņai nepieciešamas nacionālas skolas, sākot no pamat-

skolas un beidzot ar augstākajām mācības iestādēm. Ilgus

gadus Latvijas pamatskolās viss bija mācīts tikai krievu va-

lodā (atskaitot ticības mācību). Vācu okupācijas laikā krievu

valodas vietā visur stājās vācu valoda. Latviešu valoda bija

un palika pabērna lomā. Viņas tiesības arī skolās tai atdeva

tikai Latvijas valsts.

Kara gados daudzas skolu ēkas bija sagrautas; citas bija

tik vecas un mazas, ka vairs nederēja savam uzdevumam. Ta-

gad ļoti daudzos pagastos, sevišķi Latgalē, uzcelti jauni un stalti

skolu nami, ar kuriem mēs varam lepoties visu kaimiņu tautu

priekšā. Ar Latvijas valdības ziņu stipri paplašināts vidusskolu

skaits, nodibinātas daudzas arodskolas, kas sagatavo cilvēkus

praktiskai dzīvei. Augstākās izglītības iegūšanai latvietim vairs

nav jāmeklē svešas augstskolas: Latvijai tagad ir pašai sava

universitāte, ko nodibināja jau 1919. g., īsi pirms Ber-

monta uzbrukuma. Viņas studentus māca pašu latviešu zināt-
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nieki, kuriem lieli nopelni visas zinību nozares, sevišķi Latvija

pagātnes pētīšanā.

Latvijas universitāte

Tajā pašā gadā nodibināja Latvijas konservatoriju.
Dažus gadus vēlāk — Mākslas akadēmiju. Latvijas
valsts mākslas muzejs glabā ļoti daudzus mūsu la-

bāko mākslinieku darbus, bet valsts vēsturiskais

muzejs visiem tā apmeklētājiem rāda latviešu vecās kultū-

ras pieminekļus.

Par bijušiem laikiem glabājas ļoti daudz rakstu pieminekļu
valsts archivā. Latvijas valsts bibliotēkā sa-

vākti daudzi desmit tūkstoši vērtīgu grāmatu, kas pieejamas
lasīšanai visiem. 1919. g. nodibināja Latvijas nacionālo

teātri un nacionālo operu, uz kuru skatuvēm kopš
tā laika parādās vērtīgākie mūsu dramatiskās rakstniecības un

latvju komponistu darbi.

1920. g. uz K. Ulmaņa ierosinājumu nodibināja Kultū-

ras fondu, kura mērķis — veicināt latviešu garīgo kultūru.

Ar viņa līdzekļiem sagādātas tautai un sevišķi skolu jaunatnei
vairāk kā 2000 bibliotēku, izsniegti pabalsti trūcīgiem skolēniem

un zinātnisko un mākslas augstskolu audzēkņiem; Kultūras
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fonds atbalsta arī teātrus, kulturālās biedrības un organizāci-

jas, piešķir pabalstus Latvijas un viņas senatnes pētīšanai, pie-

spriež, godalgas par vērtīgākiem darbiem zinātnē, mūzikā, glez-

niecībā, raktstniecībā v. t. t. Ar Kultūras fonda pabalstiem
daudzās Latvijas malās uzcelti tautas nami, kuros notiek izrī-

kojumi, kursi, priekšlasijumi un teātru izrādes.

Aizsargi. Jau tūliņ pēc Latvijas valsts nodibināšanas mi-

nistru prezidents K. Ulmanis uzdeva visiem 18—60 g. veciem

lauciniekiem klaušu kārtā izpildīt sargu dienestu uz lielāka-

jiem ceļiem, lai aizturētu noziedzīgas vai šaubīgas personas,

šie pirmie aizsargi palīdzēja policijai sagūstīt laupītāju bandas,

kuru tad bija visai daudz, un piedalijās arī cīņās pret ber-

montiešiem.

1922. gadā aizsargus pārkārtoja. Aizsargu organizācijā va-

rēja pieteikties brīvprātīgi. Tāda šī organizācija pastāv arī ta-

gad, un viņas locekļu vairums ir kara dienestu izkalpojuši ka-

reivji, armijas rezervisti. Katrā apriņķī ir viens aizsargu pulks.

Kopsavilkums.

1921. g. Latviju uzņēma par locekli Tautu savienībā. Visās šais

lietās bija lieli nopelni Latvijas pirmajam ārlietu ministram Zigfridam

Meierovicam.

1920. gadā sanāca Satversmes sapulce, kas izstrādāja valsts satvers-

mi (pamatlikumus). Pēc tās gandrīz visa vara bija atdota saeimai,

kurā valdija partijas.

Par pirmo Latvijas valsts prezidentu saeima ievēlēja Jāni

Čaksti (1922.—27. g.), bet pēc viņa nāves Gustavu Zemgaļu

(1927.—30. g.), kam sekoja Alberts Kviesis (1930.—36. g.). Tad

L3ar valsts galvu kļuva Latvijas valsts nodibinātājs Kārlis Ulmanis.

Pirms Latvijas atbrīvošanas kara dažiem simtiem vācu un poļu

muižnieku piederēja apm. puse Latvijas zemes, bet latviešu tautas vai-

rums bija bezzemnieki: savā tēvzemē tie nevarēja tikt pie zemes stūrīša,

jo vācu muižnieki pārdeva zemi tikai vācu kolonistiem, bet Krievijas

valdība savukārt centās nometināt Latvijā krievu kolonistus. Slikto

zemes apstākļu dēļ daudzi latvieši izceļoja uz Krieviju vai Ameriku,

kur tie pārtautojās; citi saplūda kā strādnieki pilsētu fabrikās. Daudzos

pagastos latviešu skaits sāka kristies, draudēja sākties tautas izmiršana.

Latvijas zemi atkal atdeva latviešu tautai Latvijas valsts. Agrārās

reformas likums (Satversmes sapulce to pieņēma 1920. g.) nodibināja

valsts zemes fondu, kurā ieskaitija visas valsts zemes un privāto un
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mācītāju muižu zemes lielāko daļu. Valsts zemes fonda derīgo zemi

lietoja jaunsaimniecību dibināšanai, pie kam priekšroka bija Latvijas

brīvības cīnītājiem (līdz 1935. g. nodibināja ap 100.000 jaunsaimniecību).

Meži, purvi un nederīgā zeme palika valsts īpašumā. Agrārreformas

Likums noteica arī Latgales šņoru zemju sadalīšanu viensētās.

Latvijas valsts atdeva latviešu valodai viņas tiesības visās skolās,

no pamatskolas līdz universitātei, kuru nodibināja 1919. g. Viņas stu-

dentus māca pašu latviešu zinātnieki. Nodibināja konservatoriju, māk-

slas akadēmiju, valsts mākslas muzeju, valsts archivu un valsts biblio-

tēku, nacionālo teātri un nacionālo operu. Par latviešu garīgās kultūras

veicināšanu gādā arī kultūras fonds.

Tūliņ pēc valsts nodibināšanas sāka organizēt aizsargus, kas cīnijās

ar laupītājiem un piedalijās arī dažās kaujās. Tagad katrā apriņķī ir

viens aizsargu pulks.
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Saeimas laikmets

Pirmajos Latvijas valsts miera gados bija paveikts ļoti
daudz. Atjaunota karā sagrautā saimnieciskā dzīve, ievadīta

un arī gandrīz izvesta agrārā reforma, un apmēram 500.000

latviešu bezzemnieku (pieņemot, ka katrai 100.000 jaunsaim-
nieku ģimenei 5 locekļi) no kalpu kārtas padarīti par zemes

īpašniekiem. Latviešu tautai bija dota nacionāla skola, izveido-

tas vadošās saimniecības un mākslas iestādes. Bet sasniegts
būtu vēl daudz vairāk, ja valdītu lielāka vienprātība, ja pa-

liktu joprojām spēkā tā nacionālā sajūsma, kas valdija tautā

brīvības cīņu laikā un pirmajos Latvijas jauncelšanas gados,

pēc neatkarības kara beigām.

Ka šī vienprātība sāka drīz izgaist, ka nacionālā sajūsma

uz laiku atslāba, pie tā bija pa lielai daļai vainīgas politiskās

partijas un kļūdas, kuras Satversmes sapulce bija pielaidusi,
izstrādādama valsts satversmi.

Mūsu satversmei bija tā vaina, ka tā visu varu atdeva sa-

eimai, bet valsts prezidentam atstāja ļoti niecīgas tiesības un

valdību padarīja visās lietās atkarīgu no saeimas. Tāpēc visu

četru Latvjas saeimu laikā (1922.—34.) kļuva arvienu sapro-

tamāka vajadzība pēc stiprākas varas, jo vairāk tādēļ, ka par-

tijas un tāpat atsevišķi saeimas locekļi sāka savu lielo varu

tā izmantot, ka tas nesaskanēja ar valsts interesēm
.

Jo tālāk tas gāja, jo stāvoklis palika ļaunāks. Atsevišķas

iedzīvotāju grupas, šķiras vai novadu intereses sāka stādīt

augstāk par valsts labumu.

Tautā auga nemiers ar saeimu un partijām. Šis nemiers

kļuva tik liels, ka tauta, vīlusies partijās un politiķos, sāka

meklēt vadoni, kas izvestu valsti no šīs nelaimes un pārkārtotu

visas lietas uz veselīgākiem un vienkāršākiem pamatiem.

Atkal, tāpat kā valsts dibināšanas dienās un neatkarības

cīņu dienās, visu acis sāka vērsties uz K. Ulmani. Tauta atce-
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rējās, ka arī vēl pēc kara gadu beigām, kamēr K. Ulmanis bija

atradies valdības priekšgalā, valsts lietas bija gājušas taisnāku

ceļu. Vēlāk, kad guva virsroku arī politikā nevis darba darī-

tāji, bet runātāji un solītāji, šis Latvijas brīvības tēvs bija ticis

pamazām nobīdīts pie malas, un par valsts vadītājiem pārmai-

ņus bija citi ļaudis, parasti bez kādiem nopelniem valsts vai

tautas labā. Tauta gaidi ja, lai viņas rūdītais vadonis brīvības

cīņās dara galu šīm nebūšanām un rada visā valsts un tautas

dzīvē citus, veselīgākus apstākļus un stipru valsts varu. Tāda

vara bija jo vairāk nepieciešama, lai ierobežotu valstij kaitīgu

ļaužu darbību tiklab no kreisās, kā labās puses.

Aizsargi Rīga 1934. g. 16. maijā sadedzina sarkanos šķiru naida karogus

K. Ulmanis nevarēja atstāt savu mūža darbu pusceļā un

pieļaut aiziet bojā Latvijas valstij tikai tāpēc, ka pamatu iz-

būvē iezagušies daži kaitīgi trūkumi. Kad viņa ierosinājums

(1933. g.) grozīt satversmi neatrada partiju piekrišanu un bija
skaidri redzams, ka no saeimas nekādas reformas te nav gai-

dāmas, K. Ulmanis pats stājās pie valsts pārveidošanas un tau-

tas vienības atjaunošanas darba.

Būdams ministru prezidents un saziņā ar kara ministru

J. Balodi, kura uzticība Latvijas valstij un tautai bija tik
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Jaunatne ziediem sumina Tautas Vadoni

skaidra izrādījusies landesvēra sacelšanās (1919. g. apriļa) die-

nās, K. Ulmanis 15. maijā 1934. g. apturēja saeimas un tāpa

partiju darbību līdz tam laikam, kamēr būs izvesta satversme:

reforma. 16. maijā publicēja valdības manifestu, kurā norā

diia šīs rīcības iemeslus un mērķus:
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Pirms 16 gadiem mēs iekarojām Latvijas valsti gandrīz tukšām ro-

kām, iedami cīņās ar degošu ticību un nesalaužamu paļāvību: mēs bijām

vienoti Tīreļpurvā, pie Ventas krastiem, Cēsu kaujās, ar liesmojošu sirdi

un sarkanbaltsarkanu karogu rokās. Tagad mums uzlikts vēl lielāks

uzdevums — sargāt toreiz iegūto brīvību un neatkarību un pierādīt vi-

sai pasaulei, ka tās mums pieder ar pilnām tiesībām kā vienotai, dzīves

spējīgai, brīvības cienīgai tautai. Mēs nedrīkstam turpināt savas valsts

veidošanu, ļaujot partiju ķildām vēl vairāk sašķelt un vājināt tautu,

mums jābūt stipriem — mums jābūt' vienotiem.

Šī pārliecība ir mūs vadijusi, kad mēs šai brīdī uzņemamies atbil-

dību, kuras smagumu mēs pilnīgi apzināmies, bet arī stiprinājusi mūsu

cerību, ka šo soli sapratīs un atzīs visi, kam dārga Latvija un viņas

liktenis.

Mūsu rīcība nav vērsta pret Latvijas demokrātiju; viņa grib pa-

nākt, lai partiju cīņas nenomāktu tautas veselīgo garu un tautas gribu.

Valdība vienīgi vēlas iespējami drīz radīt apstākļus, kuros šis gars un

šī griba var brīvi izpausties, un ļaut atdzimt vienprātībai un nacionālai

apziņai, kas bez kļūdīšanās mūs atkal atgriezīs uz pareiza ceļa un atkal

dos mums vienotu, stipru un laimīgu Latviju; dos mums Latvijas sauli,

kas neatkarības cīņās un uzvarās mirdzēja mūsu dēlu un brāļu pierēs,

kas dedza viņu sirdīs; Latviju, kur pacelsies vispārēja labklājība un

uzziedēs mūsu nacionālā, patstāvīgā, latviskā kultūra; Latviju, kur uz-

gavilēs latviskais un zudis būs svešais.

Dos mums Latviju, kurā nebūs vietas ne šķiru, ne

naida politikai, kur vienādi būs visi Latvijas darbīgie dēli — zem-

nieks un pilsētnieks, strādnieks un ierēdnis; kur nebūs plaisu starp pašu

tautu un viņas izaudzēto inteliģenci, zemnieku un strādnieku dēliem;

Latviju, kur beidzot būs radīti droši pamati īstai tautvaldībai; Latviju,

kur kopšanu un aizsardzību baudīs visas dzīves spējīgās saimnieciskās

nozares, bet kur peļņas kāri nogrupējumi nevarēs nepielaižamā kārtā

izmantot savu saimniecisko varu uz iedzīvotāju plašo slāņu rēķina;

Latviju, kurā apvienosies krietnam un godīgam darbam visi tautas slāņi

un visi zemes novadi stingras, bezpartejiskas valdības vadībā.

Dos mums Latviju, kuru katrs viņas pilsonis varēs cienīt un mīlēt,

jo beidzot reiz piepildīsies tautas prasība pēc Latvijas — stiprās un

latviskās.

Mūsu priekšā grūts darbs un pielikt savu palīdzīgu roku ir aicināti

visi, kam Latvija patiesi dārga, bet sevišķi mūsu nākotnes nesēja —

jaunatne.

Lai stipra paliek tautas griba, tautas ticība un paļāvība Latvijas

nākotnei!

Ministru prezidents K. Ulmanis.

Kara ministrs ģen. J. Balodis.

Rīgā, 1934. gf. 16. maijā.



Šis valdības solis atrada visā tautā nedalītu piekrišanu. To

apliecināja tā lielā sajūsma, ar kādu armija un aizsargi 15. mai-

jā sekoja valdības galvas mājienam — stāties savās sargvietās

par Latviju. —

Kopsavilkums.

Pēc valsts pamata likumiem,kurus bija izstrādājusi satversmes sa-

pulce, visa vara valstī piederēja saeimai, kurā valdija partijas; tās pir-

mā kārtā rūpējās par sevi, nevis par valsti un visas latviešu tautas

interesēm. Tā sākās tautas saskaldīšanās, vienības gars zuda. Partijas

cēla un gāza vienu valdību pēc otras, bet valsts stāvoklis kļuva arvienu

ļaunāks. Valsts nodibinātājs K. Ulmanis prasija saeimai dot valsts pre-

zidentam lielākas tiesības un valdībai stiprāku varu. Tam piekrita visa

tauta, bet pretojās vairums partiju. Atsevišķu partiju un grupu piekri-

tēju starpā draudēja sākties pilsoņu karš.

Lai to novērstu un vestu Latviju pretim labākām dienām, K. Ul-

manis, būdams ministru prezidents un saziņā ar kara ministru J. Balodi,

1934. g. 15. maijā apturēja saeimas un partiju darbību; līdz jaunas sa-

tversmes izstrādāšanai valstī visa vara pārgāja valdības rokās. Tauta

apsveica šo soli, kas nozīmēja valsts nostādīšanu uz pareiza ceļa.
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Vienota tauta un latviska Latvija

Ar 1934. gada 15. maiju iesākās jauns un gaišs laikmets

Latvijas vēsturē. Apvienojās visi tautas spēki, radās visām

šķirām un grupām kopēji lieli mērķi, viss labais un lat-

viskais tika celts godā. Tikai tagad mūsu valsts va-

rēja sākt veidoties tāda, kādu to bija iecerējuši labākie latviešu

tautas dēli, atbrīvošanas kara varoņi, kuri atdeva savu dzīvību

par savu tautu, tās zemi un tās valsti. Tikai tagad radās iespēja

celt un veidot patiesi latvisku Latviju.

Šo latviskās Latvijas izveidošanu kā savu un visas tautas

mērķi Valsts un Ministru Prezidents Kārlis Ulmanis izteicis

šādiem vārdiem:

«Es gribu uzsvērt vajadzību pašķirt, nolīdzināt ceļu nacionālai tais-

nībai mūsu zemē, celt godā nacionālo taisnību, celt, izcelt, nostiprināt

un goda vietā nostādīt, negrozāmi pirmā vietā nostādīt latvisko, visu

latvisko še, mūsu valstī, mūsu Latvijā. Ceļš ir izvēlēts un zvērēts no tā

nekad nenogriezties; uz priekšu vairs neatstāt noteikšanu, vadību sve-

šiem spēkiem, neatstāt to svešiem spēkiem, vai viņi ir tādi pēc savas

asins, vai viņi ir tādi pēc savām svešām idejām; bet ir izvēlēts ņemt

šos darbus un uzdevumus mūsu pašu rokās, vairs uz priekšu neatstāt

viņiem, svešajiem, atslēgas visu mūsu zemes un mūsu valsts jautājumu

atrisināšanai: ne tikai zemes un valsts jautājumu atrisināšanas atslēgas,

bet arī šīs mūsu dzimtās tautas likteņu lemšanu. Mēs esam izvēlējuši

kārtību, ka mūsu pašu ļaudis šīs zemes sensenie ļaudis, no mūsu pašu

celma un asins, mūsu valodas minētāji, paši būs atradēji, lēmēji, rīko-

tāji, izdarītāji.»

Lai tauta un viņas valdība, ar tautas vadoni priekšgalā, va-

rētu sekmīgi iet pretim šim lielajam mērķim, latviskai Latvijai

vajadzēja novākt pie malas aizgājušās un partiju valdīšanas

laika paliekas un pārkārtot valsts iekārtu un tautas dzīvi uz

jauniem, labākiem un latviskākiem pamatiem.

Valdība likvidēja partijas, kas bija saskaldijušas tautu, ne-

reti sakūdīdamas vienu daļu pret otru un sadarbības vietā ra-

dīdamas tikai ienaidu. Darbībā radniecīgas biedrības un citas
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Brīvības piemineklis

(Tēlnieka K. Zāles darbs)

organizācijas apvienoja, lai tās veltīgi nešķiestu spēkus, ieda-

mas katra savu savrupēju ceļu. jo tagad visiem ir tikai viens,

kopējs ceļš.
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Partiju valdīšanas laikā pašvaldību un organizāciju lietas

vadi ja ievēlēti ļaudis, kurus vēlēja nevis pēc viņu patiesajām

spējām un lietderības, bet pēc viņu solījumiem un runām, tāpat
kā saeimas deputātus. Arī aiz šiem ievēlētiem pašvaldību un

organizāciju vadītājiem stāvēja partijas, un viņi savā darbībā

stādīja pirmā vietā savas partijas labumu, nevis valsts un visas

tautas labumu.

Vēlētos amatos nereti iekļuva savam uzdevumam nepie-

mēroti, pat negodīgi vīri, bet piespiest tos atbildēt par viņu

darbiem bija ļoti grūti.

Šo nebūšanu valdība izbeidza, drīz pēc 15. maija atceldama

vēlētās valdes un to vietā nostādīdama pašvaldību un organi-

zāciju priekšgalā spējīgākos lietpratējus no nevainojamu un

apzinīgu pilsoņu vidus. Tiem deva plašas tiesības, bet līdz ar

tām uzlika lielu atbildību. Ar to bija atkal celts godā senais

latviešu tautas atzinums, ka sekmējas vienīgi tas darbs, ko

vada viena galva un divas rokas, nevis vairāki cilvēki reizē.

Apriņķiem un pagastiem, agrāko darba nespējīgo iestāžu

vietā, deva īstus, atbildīgus saimniekus, apriņķu un pa-

gastu vecākos. Visām pilsētām iecēla latviskas valdes un

latviskus galvas, kas daudzās notika pirmo reizi kopš šo pil-

sētu pastāvēšanas. — Izdevumus saskaņoja ar patiesajiem ie-

nākumiem tiklab valsts, kā pagastu, apriņķu un pilsētu saim-

niecībās.

Valdība visiem spēkiem centās atmodināt tautā viņas vie-

nības apziņu un aizdarīt plaisas, ko partijas bija radijušas at-

sevišķu iedzīvotāju šķiru un grupu starpā. Laukus tuvināja

pilsētām, darot arī lauciniekiem pieejamas daudzas pilsētnieku

baudītās ērtības; pilsētniekus savukārt tuvināja laukiem, darba

devējus darba ņēmējiem, zemniekus ■— ierēdņiem un strād-

niekiem (te lielu lomu spēlēja ar Prezidenta gādību ievadītā

pilsētnieku bērnu novietošana vasaras atpūtā zemnieku mā-

jās). Tautas Vadonis vēlējās, lai visi tautas piederīgie sāktu

justies patiesi kā vienas lielas saimes, latviešu saimes ļaudis,
kam viena valoda, viena tēvzeme un kopēji, šīs tēvzemes labā

nosprausti mērķi («katrs savā darbā, visi valsts darbā»). Šī

vēlēšanas piepildijās, jo tagad visi latvieši, laucinieki un pil-

sētnieki, zemnieki un strādnieki, patiesi jūtas kopēja, liela

darba, valsts darba darītāji.
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Latvija ir lauksaimniecības valsts. Zemnieka darbs ir lab-

klājības avots visām citām saimniecības nozarēm, rūpniecībai

un tirdzniecībai. Ja zemniekam klājas labi, viņš spēj vairāk

pirkt pilsētu ražojumus, fabriku preces un amatniecības izstrā-

dājumus. Tā zemnieka labklājība ir visas tautas un valsts

labklājības pamats. Tāpēc valdība centās nostiprināt mūsu

lauksaimniecību, pati uzpirkdama labību par noteiktām

cietām cenām un noteikdama cietas cenas visiem citiem

svarīgākiem lauksaimniecības ražojumiem. Zemnieki tagad zina

jau iepriekš, cik viņi saņems par saviem ražojumiem, un ir pa-

sargāti no nokļūšanas tādā stāvoklī, kad labība, sviests, gaļa un

citi produkti jāatdod zem pašizmaksas cenas. Partiju valdīša-

nas laikā tas gadijās bieži, un daudzi zemnieki iestiga parādos.

Daudziem bija parādu dēļ jāatstāj viņu tēvu māja-

Valdība apturēja zemnieku māju pārdošanu

ūtrupēs un rādija iespēju zemniekiem kārtot savus parā-

dus. Sevišķu vērību piegrieza lauku būvniecībai, lai

uzlabotu lauku labierīcības un tā veicinātu cilvēku atgriešanos

no pilsētām atpakaļ uz laukiem.

Lauksaimniecības vajadzību pārzināšanu uzticēja no liet-

pratējiem sastādītai lauksaimniecības kamerai, kas uztur cie-

šus sakarus starp valsts vadību un zemkopjiem, viņu darbu un

dzīvi.

Lai lauku jaunatne no mazām dienām pierastu patstāvīgi

saimniekot, attīstītu sevī darba prieku un pieķeršanos zemei,

ar Prezidenta ziņu un gādību sāka dibināt mazpulkus. Šī kus-

tība, ko Tautas Vadonis bija ievadijis jau 1929. g. (kad Ezerē

nodibināja pirmo mazpulku), tagad ātri pārņēma visus pagastus.

Arī pilsētās nodibinājās mazpulki, kuros iestājās pilsētnieku

bērni, lai mācītos kopt zemi.

1939. g., atzīmēdami savas kustības 10 gadu svētkus, Rīgā

sapulcējās 20.000 mazpulku jaunatnes, lai sveiktu savu Virs-

vadoni un sanestu Brāļu kapos pie Latvijas mātes tēla kājām

zemes saujas no visiem mūsu tēvzemes novadiem. Mazpulku

jaunatne turpat deva svētu soli jumu kritušajiem varoņiem

mīlēt un sargāt Latviju, kā māca dziesmas vārdi:

«No zemes šīs mēs izauguši esam, par zemi šo savas gal-

vas jānoliek.»
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Tautas Vadonis mazpulku vidu
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Valsts Frezidenta pārliecība ir tā, ka, jo mazāks ir kāds no

mūsu tautas brāļiem, jo vairāk viņam vajadzīga sirsnīga aiz-

stāvība. Šo tautas Vadoņa pārliecību valdība izpildi ja, pār-

strādājot tā sauktos sociālos jeb darba ļaužu no-

drošināšanas likumus un uzlabojot strādnieku vese-

lības stāvokli.

Pirms 1934. g. 15. maija strādnieku arodu bied-

rības nīkuļoja, bija nokļuvušas kreiso partiju vadībā un ne-

sekoja saviem tiešajiem mērķiem — strādnieku interešu aiz-

stāvēšanai. Valdība arī te uzlaboja stāvokli, atbrīvodama arodu

biedrības no partiju virskundzības un dodama tām iespēju

patiesi rūpēties par strādnieku vajadzībām. Be zda r b s un

streiki izbeidzās: strādnieki tagad zina, ka valdība vien-

mēr aizstāvēs to pamatotās tiesības un taisnīgās prasības, jo

viņa ir vienotās tautas valdība, nevis partiju

valdība.

Darba ļaužu interešu pārzināšanu, lietu kārtošanu starp
strādniekiem un uzņēmējiem uzņēmās valdības nodibinātā

darba kamera. Ar to strādniekiem dota iespēja piedalīties

valsts izbūves darbā.

Izbeidzās arī be zdar b s, šis agrāko gadu posts, jo val-

dība nokārtoja arī stāvokli rūpniecībā, atbalstīdama drošus un

vajadzīgus uzņēmumus, bet liegdama savu atbalstu uzņēmu-

miem, kas bija dibināti galvenā kārtā uz cerībām — ar par-

liju palīdzību dabūt valsts aizdevumus un nemaz neapsverot,

vai fabrikas preces atradīs sev pircējus iekšzemē un ārzemēs.

Tādiem uzņēmumiem apstājoties, agrākos gados viņu strād-

nieki parasti palika bez darba un maizes. Tagad tas vairs nav

iespējams.

Rūpniecības un tirdzniecības lietu kārtošana tagad uzti-

cēta rūpniecības un tirdzniecības kamerai. Arī amati atkal

celti godā, un par tiem gādā amatniecības kamera. — Valdības

nodibinātā Latvijas dabas bagātību pētīšanas

komiteja meklē un uzzina mūsu zemē jaunas izejvielas

Latvijas rūpniecībai un amatniecībai. Izbūvēta Ķeguma

spēkstacija, kas ražos elektrisko enerģiju Rīgai un visai

Latvijai.
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Par Ķeguma spēkstaciju Prezidents saka:

«Daugavas spēkstacijas izbūve ir svarīgākais līdzšinējais

pasākums mūsu zemes bagātību izmantošanā. Daugava atkal

vairos mūsu spēkus un arī mūsu varu še, šinī zemē uz Dau-

vas krastiem, tagad un visā nākotnē».

Ļoti lieli panākumi sasniegti arī latviešu kultūras izkop-
šanā un latviskā gara stiprināšanā. 1935. g. 18. novembrī at-

klāja Brīvības pieminekli, kas ir skaistākais Ziemeļ-
eir o p ā un celts par godu visiem jaunās Latvijas izkarotā-

jiem. To piemiņai un visiem līdzšinējiem mūsu tautas sasnie-

gumiem veltīts arī Uzvaras laukums.

Valdība nodibināja nacionālās celtniecības komiteju, kuras

uzdevums rūpēties par pilsētu un lauku celtniecību un izdai-

ļošanu latviskā garā. Atjaunota Jelgavas pils, to nosaucot par

Viestura piemiņas pili. Tagad tur Valsts Prezidents pieņem

svinīgās audiencēs ārvalstu sūtņus. Pilī ierādītas arī telpas

lauksaimniecības akadēmijai un lauksaimniecības kamerai.

Izdots latviešu valodas likums, ar ko tai ierādīta pienācīga

vieta valsts un sabiedriskā dzīvē. Izdots jauns civillikums, ar

kā stāšanos spēkā visā valstī (1. janv. 1938. g.) atceltas starp

atsevišķām valsts sastāvdaļām līdz tam pastāvējušās atšķirības

likumu ziņā. Vienotai tautai un valstij tagad ir arī vieni li-

kumi.

1938. g. vasarā valdības galva aicināja izglītības ministra

amatā profesoru Jūliju Auškāpu, plaši pazīstamu zināt-

nieku un dedzīgu patriotu.

Jūlijs Auškāps dzimis 1884. g. 2. jūlijā Baižkalnā (Vidzemē)

kā skolotāja dēls. Studējis Pēterpilī ķimiju. Sākot ar 1920. g. darbojies

kā mācības spēks Latvijas universitātē, būdams vairākus gadus par tās

rektoru.

Ar Prezidenta gādību pievērsta īpaša uzmanība skolu ab-

solventu (pabeidzēju) izlaiduma aktiem. Tie palika par svinī-

giem brīžiem skolēnu dzīvē un par ciešas sadarbības saitēm

starp skolu, tās bijušiem audzēkņiem un sabiedrību.

Lai noskaidrotu mūsu zemes īsto pagātni, Prezidents nodi-

bināja Latvijas vēstures pētīšanas institūtu, kura uzdevums ir

pētīt Latvijas un vispārējo vēsturi nacionālisma un patiesības

garā.
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Par Latvijas vēstures agrākajiem laikiem līdz šim bija
visvairāk rakstijuši svešu tautu, galvenā kārtā vāciešu vēstur-

nieki, daudz ko noklusēdami vai nostādīdami nepareizā apgais-

mojumā.

Izglītības ministrs prof. J. Auškaps

(Piemēram, viņi centās apgalvot, ka mūsu senči vācu iebrukuma

laikā bijuši pusmežoņi, kam vāciešu krustkarotāji atnesuši augstāku

kultūru. Lai noskaidrotu mūsu zemes patieso pagātni, latviešu zinātnieki

ar prof. Fr. Balodi priekšgalā ķērās pie izrakumiem senču pilskalnos,

un viņu rastās senlietas apliecinājušas, ka vācu vēsturnieku apgalvojumi

par senlatviešiem gluži aplami, jo mūsu senču ciltīm bijusi augsta un

krāšņa kultūra, savas pilsētas, savi ķēniņi un rosīgi tirdzniecības sakari

ar tālām zemēm pirms pirmo vāciešu ierašanās Latvijā.)

Valdība izdeva svarīgo izglītības likumu, ar ko par

skolu uzdevumu norādīta arī audzināšana latviskā garā un

cieņā pret Latvijas valsti, darba tikumā un tēvzemes mīlestībā.

Ļoti lielu svētību tautas vienības garam vispār un skolu

lietām sevišķi nesa Prezidenta Kārļa Ulmaņa draudzīgais ai-
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cinājums (1935. g. 28. janv.) ■— visiem atcerēties savu pirmo
skolu un ziedot tai grāmatas, mācības līdzekļus, mākslas priekš-

metus un citu. Šim aicinājumam bija tik plaša un sirsnīga
atsaucība visās Latvijas malās, ka četros gados saziedoja sko-

lām 1.700.000 grāmatu, daudz gleznu un lielas naudas sumas.

Aicinājums modināja tautā interesi par grāmatām vispār un

veicināja mūsu rakstniecību un glezniecību.

Tautas Vadonis pasniedz mazpulkam karogu

Valdība velti ja lielu vērību latviešu mākslas vei-

cināšanai, sarīkojot gleznu izstādes un plašos apmēros

pērkot latviešu mākslinieku darbus; tāpat daudz gādāts par

latviešu daiļliteratūru un muziķu, pabalstot šo

mākslas nozaru darbiniekus ar stipendijām un labāko darbu

godalgošanu. Sevišķi izcilu zinātnes, mākslas un sabiedrības

darbinieku apbalvošanai nodibināts (1937. g.) Tēvzemes balvas

fonds, kura komitejas piespriestās godalgas ikgadus paziņo

15. maijā.

Kultūras lietu sekmēšanai un vienošanai nodibināta kultū-

ras kamera, bet mākslas un rakstniecības lietām — rakstu un

mākslas kamera.
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lekšēji vienota tauta ir stipra arī ārēji, un no partijām ne-

atkarīga valdība var daudz sekmīgāk kārtot attiecības ar ci-

tām valstīm, labāk aizstāvēt savas valsts intereses. Šī vienotās

tautas un valdības vienība kļuva vēl ciešāka pēc 1936. g. 11. ap-

rīļa, kad Ministru Prezidents Kārlis Ulmanis uzņēmās arī

Valsts Prezidenta pienākumus.

Pēc satversmes viena un tā pati persona var būt par

Valsts Prezidentu tikai 6 gadus no vietas. Valsts Prezidentam

A. Kviesim šis laiks beidzās 1936. g. aprilī. Pēc tās pašas

satversmes Latvijas Valsts Prezidentu ievēlē saeima, kuras pie-
nākumu līdz jaunas satversmes izstrādāšanai bija uzņēmusies
valdība. Valdība, saziņā ar aizejošo Valsts Prezidentu A. Kviesi,

vienbalsīgi nolēma šo augstāko valsts amatu piešķirt valsts

cēlājam Kārlim Ulmanim, kas palika joprojām valdības galva.

Valsts intereses uz āru var sekmīgi aizstāvēt, sadraudzē-

joties ar sev līdzīgām kaimiņvalstīm. 1934. g. (12. sept.) no-

slēdza Latvijas-Igaunijas-Lietuvas draudzī-

bas līgumu, nolemjot ārējā politikā turēties uzticīgi kopā.

Tā sadodamies rokām, trīs neatkarīgas tautas pie Baltijas jū-

ras var labāk aizstāvēt savu zemi un savu smagās cīņās iegūto

neatkarību.
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Valsts Prezidents svinīga skolas izlaiduma akta

Par izlaidumu aktos saņemtām grāmatām Valsts Prezi-

dents saka:

«Tai grāmatai, ko skolas bērni saņems, no skolas aiziedami, ir pavisam

cita vērtība un nozīme nekā tai, ko vienkārši veikalā nopērk.

Ar šo mazo nieciņu gribam katru, kas no savas skolas

aiziet, piesaistīt pie savas skolas, jo šī skola ir

svēta vieta un viņai jāpaliek mūsu

sirdīs ierakstītai, kamēr vien

mēs elpojam.»
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15. maija gars

Visus šos lielos sasniegumus vienotā latviešu tauta iegu-

vusi mūsu valsts dibinātāja un vienības atjaunotāja, tagadējā
Valsts Prezidenta Kārļa Ulmaņa vadībā. Viss liecina, ka

viņš ved mūs pa vienīgi pareizo ceļu, tautas vienības

un latviskās Latvijas ceļu. Par šo ceļu, sevi pašu

un nākamajiem latviešu ceļa gājējiem, tagadējo skolu jau-

natni, Prezidents pats saka:

«To nopelns, kas izveda 15. maija darbus, vispirmā kārtā ir tas, ka

viņi ne tikai uzminēja tautas apzinīgo gribu, ne tikai uzminēja, ka pie-

nācis likteņa brīdis, kad jāsākas jaunam posmam mūsu tautas augšanā

un attīstībā, bet ka viņi uzņēmās atbildību, ka viņiem bija drosme un

arī prasme izdarīt nepieciešamo, kas par ilgiem gadiem bija izaudzis

tautas apziņā un pārvērties stiprā, karstā gribā — atjaunot valsti, at-

jaunot tautas vienību.

Bet reizē ar to 15. maija ļaudis uzņēmās arī tālākā atbildību, jo tas,

kas izdarījis darbu un tad no viņa atsakās, tas nav vadonis, tas ir ne-

atbildīgs gļēvulis. Mums visiem bija viena apziņa — tautai atkal jākļūst

vienotai. Bet ja izdevās noslaucīt šķēršļus, kas kavēja tautas vienības

atjaunošanos, kas neļāva brīvi izpausties tautas apziņai, tad tikai tie,

kas to iespēja un izdarija, ir arī aicināti nostiprināt šo vienību, nostip-
rināt iegūto, lai tas pārvērstos bagātā mantojumā, ko mēs nodosim tiem,

kas pēc Dieva likumiem nāks pēc mums.

Mums nav jāgaida vairs gadiem ilgi, lai pārliecinātos par kļūdām,

ko radijuši nejauši, neatbildīgi vairākumi. Mums nav jāgaida gadiem

ilgi, kamēr šīs kļūdas izlabo. Mūsu spējas, zināšanas un visas citas īpa-
šības ir tās pašas, kas agrāk, bet mūsos vada jauns gars, viens gars

visos — 15. maija gars, latviskais gars, nesalauztais, mūžam nesalauža-

mais latviskais gars, un šis gars vada mūs darbā pa labāku, taisnāku

un drošāku ceļu un aizved mūs pie skaistāka gala mērķa.

Vēlreiz es atkārtoju — mana karstākā vēlēšanās ir, lai mēs jaunai

paaudzei nenodotu tikai labi izkoptu māju un derīgus likumus, bet vis-

notaļ šo garu, vienības, vienprātības, saticības un saderības garu, kas iz-

aug no vienotas tautas apziņas.

Kaut man būtu lemts neizdzēšami ierakstīt jūsu sirdīs brīnumvār-

dus par vienoto tautu! Tas manu sirdi pildītu ar vislielāko prieku, dotu

man vislielāko gandarījumu.
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Latvijas Valsts Prezidents Kārlis Ulmanis noskatās

15. maija parādē

Viņam blakus kara ministrs ģenerālis J. Balodis un armijas

komandieris ģenerālis K. Berķis.

Mēs esam vienota tauta, — tauta, vienota darbā un liksmē; mūsu

vienotā tauta valda tagadnē, mūsu vienotai tautai piederēs nākotne.

Mūsējā būs nākotnes Latvija, mūsu Latvija, Dieva svētītā Latvija! Tā-

pēc! —

«D ievs, svētī Latvij u'v
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Pielikums:

īsas zinas
f

par Igaunijas un Lietuvas vēsturi

Igaunija. Igauņu senču galvenā nodarbošanās bija zem-

Kopioa un lopkopība, un vācu iebrukuma laikā igauņi atradās

uz apmēram vienādas kultūras pakāpes ar letgaļiem, saviem

dienvidu kaimiņiem. Jūrmalas igauņu ciltis, sevišķi sāmsalieši.

bija braši jūrnieki un varonīgi cīnijās ar zviedriem un dāņiem,

nereti braukdami pret tiem karā pāri jūrai. Dienvidaustrumu

igauņu ciltīm, sevišķi igauņiem (Tartu un Veru apr.), no kuru

vārda cēlies igauņu nosaukums latviešu valodā, bija daudz jā-

karo ar Pliskavas un Novgorodas krieviem.

Nostiprinājušies Lībijā, vācieši mācēja sanaidot igauņus ar

ziemeļletgaļiem (tālaviešiem); izcēlās kaimiņtautu karš, kurā

vāciešu pusē cīnijās pret igauņiem lībieši un letgaļi; no jūras

puses igauņiem uzbruka arī dāņi. Tādam pārspēkam igauņi

nevarēja pretoties un pēc varonīgas cīņas padevās.

Šis kaimiņu karš bija smaga kļūda, jo viņā igauņi un let-

gaļi pazaudēja savu brīvību.

Igauņu zemi sadalija savā starpā vācieši un dāņi: pirmie

ieguva Dienvidiģauniju, kur plašas zemes ieguva ordenis,
bet no pārējām izveidoja Tērbatas un Sāmsalas bīs-

kapu valstis. Ziemeļigaunija uz laiku palika dāņiem,

kuru valdnieks te deva lēņos zemi dāņu un vācu bruņniekiem,

Igauņu jūgs te ātri kļuva smagāks kā citās Māras zemes daļās.

1343. g. ziemeļigauņi ķērās pie ieročiem un vienā pašā naktī

nogalināja gandrīz visus savus apspiedējus. Viņi izvēlēja sev

4 ķēniņus, kas vadija brīvības karu un aicināja palīgā arī ci-

tas, vāciem pakļautās igauņu ciltis. Bet tad atsteidzās ordeņa

karaspēks un apspieda sacelšanos, apkaudams veselu novadu
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iedzīvotājus. Dānija, necerēdama noturēt tik tālu provinci,

pārdeva Ziemeļigauniju ordenim. Tam viņa piederēja līdz

Māras zemes beigām, kad 1561. g. Rēvele (Tallina) un Zie-

meļigaunijas bruņnieki padevās zviedriem, Sāmsalā nostipri-

nājās dāņi, bet Dienvidigaunijā (līdz ar latviešu Vidzemi) pēc

briesmīgajiem krievu postijumiem nāca poļu virskundzība un

pēc tam labie zviedru laiki. Zviedru izvestās reformas, kas

skāra tikai trešdaļu Latvijas (Vidzemi), skāra visu Igauniju

un veicināja igauņu tautas materiālo labklājību un gara kul-

tūru. Zviedru valdība deva igauņiem pirmās skolas; ar bībe-

les pārtulkošanu igauņu valodā bija likti plašāki pamati viņu
rakstniecībai.

Tāpat kā Latviju, arī Igauniju briesmīgi izposti ja Ziemeļu

karā, pēc kura sākās Krievijas virskundzības laikmets. Krie-

vijas valdība arī Igaunijā atcēla muižu redukciju un atdeva

visu vietējo varu vāciešu muižniekiem.

Arī Igaunijā 18. g. s. izplatijās brāļu draudzes kustība, bieži

notika arī zemnieku dumpji, jo dzimtsbūšanas jūgs bija palicis

loti smags. Ziemeļigaunijas muižnieki pirmie izšķīrās par zem-

nieku brīvlaišanu bez zemes. Tas notika 1816. g., bet 1819. g.

pasludināja ierobežotu personīgo brīvību arī Dienvidigaunijas

(igauņu Vidzemes) zemniekiem; ar to visa igauņu tauta, tāpat

kā latvieši, bija pārvērsta par bezzemniekiem. Tāpat kā mūsu

vectēvus, arī igauņus 19. g. s. pirmajā pusē māca smagās klau-

šas, jo muižniekiem joprojām bija ļoti liela vara. Klaušu laikiem

darija galu 60. gadu reformas, kas atbrīvoja zemniekus no mui-

žu aizbildniecības, deva viņiem dzīves vietas maiņas brīvību, pa-

gastu pašvaldības un iespēju iepirkt mājas par dzimtu. Tāpat

kā mūsu tautībnieki, igauņu atmodas laikmeta darbinieki sā-

kumā daudz cerēja no krievu valdības un krievu sabiedrības,

bet sagaidija tikai pārkrievošanas laikus. 1905. g. arī Igau-

nijā norisinājās plaši zemnieku nemieri; tiem bija tie paši cē-

loņi kā Latvijā — muižnieku privilēģijas un netaisnais zemes

lietu stāvoklis (divas trešdaļas igauņu tautas bija bezzem-

nieki).

Jaunajai strāvai līdzīga kustība guva igauņu tautā maz pie-

kritēju, un igauņi tā nesaskaldijās kā latvieši 19. g. s. beigās.

Igauniju tieši neskāra arī Pasaules kara lielie postijumi. Tā-
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pēc, kad šī kara beigās radās iespēja sākt cīņu par neatkarīgu

Igaunijas valsti, igauņi atradās labvēlīgākos apstāk-

ļos ka latvieši.

Tūliņ pēc Krievijas revolūcijas, 1917. gadā, igauņi ievēlēja

tautas pa domi kā augstāko zemes pārvaldības iestādi un

sāka organizēt savu nacionālo karaspēku. Tam lika ceļā šķēr-

šļus lielnieki, kas nāca Krievijā pie varas 1917. g. rudenī. Kad

vācu karaspēks 1918. g. februārī sāka spiest lielniekus projām

uz Krievijas pusi, igauņi Tallinā (Rēvelē) 1918. g. 24. februārī

pasludināja Igaunijas republiku. Dienu pēc tam Tallinu ie-

ņēma vācu karaspēks. 1918. g. beigās, pēc kara zaudēšanas

rietumu frontē, vāciešiem bija tomēr jāiet projām, un Igauni-

jas pagaidu valdība, ar Konstantinu Pet s v priekšgalā, va-

rēja atkal stāties darbā, pirmā kārtā gādājot par valsts aizsar-

dzību: no austrumiem jau spiedās zemē iekšā lielnieku kara-

spēks, lai pievienotu Igauniju atkal Krievijai.

Par Igaunijas armijas virspavēlnieku iecēla ģenerāli Jāni

Laidoneru. Kad lielnieki bija jau netālu no Tallinas,

pienāca somu palīdzība — brīvprātīgie, ieroči un nauda. Igau-

ņu armija gāja pretuzbrukumā, un 1919. g. februāra beigās jau

visa Igaunijas teritorija bija atbrīvota. Cīņas tomēr turpinā-

jās; viņās sāka piedalīties arī Ziemeļlatvijā sastādītais latviešu

karaspēks (Valmieras pulks). Lielniekus pamazām izdzina arī

no latviešu Vidzemes, bet viņā tūdaļ ielauzās latviešu un igau-

ņu senie ienaidnieki vācieši (landesvērs un dzelzs divizija).

Krītot Latvijai, kristu arī Igaunija, tāpēc

igauņi nostājās latviešiem kaujās pie Cēsīm blakus ar visiem

saviem brīvajiem spēkiem. Kopīga uzvara izlaboja

abu tautu senču kļūdu, kuras dēļ pār Latviju un

Igauniju bija nākuši garie atkarības gadu simteņi.

Kad igauņu armija bija sekmīgi atsituši visus lielnieku

karaspēka mēģinājumus atkal ielauzties Igaunijā, Krievija pie-

dāvāja Igaunijai slēgt mieru. Miera līgumā Krievija atzina

Igaunijas neatkarību un viņas robežas.

Pēc tam igauņi varēja sākt kārtot savas valsts iekšējās lie-

tas, pirmā kārtā izdarot agrāro reformu, kas atdeva

igauņu tautai viņas senču zemi.

Arī Igaunijā partiju saimniekošana un visas varas atdo-

šana parlamentam (saeimai) kavēja valsts zelšanu. Tam dari ja
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galu valsts prezidents Pet ss, roku rokā ar atbrīvošanas kara

vadoni ģenerāli Laidoneru. Partiju parlamentu atlaida

un paplašināja valsts prezidenta varu, tā padarot iespējamu
visas atkal vienotās tautas spēku veltīšanu kopīgiem mērķiem.

1923. g. Latvija un Igaunija noslēdza savstarpēju aizsar-

dzības līgumu, kas apliecināja kaujas laikos noslēgto ieroču

brālību.

Lietuva 13. gadu simtenī, kad vāciešu krusta karotāji

nomāca senlatviešus un igauņu ciltis un iznīcināja mums rad-

niecīgos senprūšus, mūsu brāļu tautai leišiem izdevās no-

sargāt savu neatkarību, jo viņiem bija vairāk vienprātības.

Redzēdami senlatviešu un senprūšu likteni, leiši apvie-

nojās stiprā valstī, kuras spēki kopā ar zemgaļiem

iznīcināja zobenbrāļu ordeni 1236. g. kaujā pie Saules.

Ar to vācu uzmākšanās tomēr nebija apturēta. Ar jauniem

spēkiem tie atkal uzmācās Lietuvai, pret kuru bija sabiedro-

jušies arī ukraiņu un poļu kņazi. Lietuvas ķēniņš Mindaugs

izlikdamies pieņēma kristīgo ticību, bet slepeni atbalsti ja ze-

maišus (rietumleišus), baltu tautu kareiviskāko cilti tās cīņā

pret ordeni. Kad zemaiši 1260. g. pie Durbes kopā ar kuršiem

briesmīgi sakāva ordeņa karaspēku, Mindaugs atteicās no kri-

stīgās ticības un sāka jaunu karu ar ordeni. Sacēlās senprūši,
visi kurši; zemgaļu varoņi atkal gāja karā. Jau bija sākusi

izveidoties Mindauga vadībā baltu tautu savienība pret kopējo

ienaidnieku, jau vācu ordenis Prūsijā vairs turējās tikai da-

žās pilīs. Tad Mindaugu nogalināja (1263. g.) pret viņu sa-

zvērējušies leišu kungi, pašā Lietuvā sākās iekšējas cīņas un,

paliekot bez vadoņa-vienotāja, baltu tautu brīvības karš sa-

bruka. Vāciem izdevās no jauna nomākt kuršus un zemgaļus

un salauzt senprūšu pretestību (1283. g.), izkaujot viņu ciltis.

Senprūšu atliekas glābās Lietuvā, tāpat kā dažus gadus vēlāk

to darija zemgaļi. Gan Lietuvai radās vēl citi tālredzīgi vald-

nieki (Nameiša draugs Traidens), bet viņiem neizdevās vērst

visus Lietuvas spēkus pret ordeni, jo Lietuvai uzmācās poļi un

krievi.

14. g. s. Lietuvas valstij sākās jauni ziedu laiki, kurus ie-

vadīja Ģedimins (1316.—1341.). Viņš atkal apvienoja visas

leišu zemes, iekarodams arī plašus krievu (baltkrievu un ukrai-
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ņu) apgabalus un padarija Viļņu par Lietuvas galvas pilsētu.

Viņa valsts spēks kļuva tik liels, ka tas apturēja ordeņa pulku

tālākvirzīšanos. Ģedimins cēla gar Lietuvas robežām stiprus

cietokšņus un pats bieži iebruka Prūsijā un Māras zemē.

Ģediminam krītot cīņā ar krustnešiem, viņa valsti sada-

lija tā 7 dēli. Tas nozīmēja Lietuvas spēku saskaldīšanos, ko

novērsa divi spējīgākie valdnieka dēli: Alģerts un Ķeis-

-lut s. Tie atkal apvienoja valsti, par kuras valdnieku palika

Aļģerts, atstādams Ķeistutam Lietuvas rietumu zemes. Aļģerts

(valdija Viļņā) pievienoja Lietuvai jaunus krievu apgabalus,

aiziedams līdz Maskavai un Melnajai jūrai, bet Ķeistuts visu

savu mūžu karoja ar krustnešiem, palikdams par leišu tautas

lielāko varoni. Abi brāļi uzticīgi turējās kopā, vairodami sa-

vas tautas slavu un Lietuvas valsts varu. Aļģerts ar leišu un

zemgaļu trimdinieku karaspēku 1345. g. īsu laiku ieņēma arī

Tērveti un Jelgavu.

Pēc Aļģerta nāves par Lietuvas valdnieku kļuva tā dēls

Jagai 1i s, kas ar viltu sagūsti ja veco Ķeistutu un lika to

nonāvēt. Jagailis pārgāja katoļu ticībā un lika poļu misionā-

riem kristīt leišu tautu. Poļi viņu iecēla arī par savu ķēniņu.
Lietuvā drīz izcēlās iekšējs karš, jo daļa tautas turējās Ķeistuta
dēla Vitauta pusē. Jagailis beidzot bija spiests palikt tikai

par Polijas ķēniņu un atdot Vitautam Lietuvas troni, ar no-

teikumu, ka Vitauts tam palīdzēs karā.

Šo karu nācās izkarot ar vācu ordeni, kas apdraudēja kā

Lietuvu, tā Poliju. 1410. g. poļi un leiši briesmīgi sakāva or-

deni pie Tanenbergas (Prūsijā). Ordenim gan vēl palika

visas senprūšu zemes, tomēr viņa vara ar šo uzvaru bija sa-

lauzta.

Vitauts (1392.—1430.) palika par varenāko valdnieku

Austrumeiropā, bet viņam nebija pēcnācēju, un pēc viņa nāves

Lietuva nokļuva Polijas ietekmē. Tas kļuva arvien lielāks:

leišu kungi un bajāri pieņēma poļu augstmaņu ierašas un tiku-

mus, sāka pārpoļoties un apspiest savu tautu. Tā saira Lietuvas

spēks; Lietuvai drīz sāka uzmākties Maskavas valsts, atņem-

dama vienu baltkrievu apdzīvoto provinci pēc otras. 1561. g.

Lietuva gan ieguva Latgali un Vidzemi, līdz ar virskundzību

pār Kurzemes un Zemgales hercogu valsti, bet drīz pati Ļ üb-
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ļinas ūnija (1569. g.) apvienojas tik cieši ar Poliju, ka

pazaudēja savu patstāvību.

18. g. s. beigās līdz ar Polijas dalīšanu sadalija arī Lietuvu,

kuras lielāko daļu ieguva Krievija, bet mazāko Prūsija (tā bija

radusies no ordeņa valsts atliekām un, izmantodama Polijas

nespēku, izaugusi par ļoti spēcīgu valsti).

19. g. s. sākās arī leišu tautas atmoda, bet pēc 1863. g. sa-

celšanās pret Krievijas virskundzību; krievi šo atmodu nomāca,

daudzus leišu patriotus sodīdama ar nāvi vai izsūtīšanu. Krievi

centās pārkrievot Lietuvu, aizliegdama leišiem, tāpat kā mūsu

latgaļiem, iespiest grāmatas un laikrakstus viņu tēvu valodā.

1904. g. šo aizliegumu atcēla un sākās otrā leišu tau-

tas atmoda. Jau 1905. g. Viļņā sanāca Lietuvas saeima,

kas prasi ja savas zemes patstāvību. Šos centienus apspieda un

uz neatkarību bija jāgaida līdz pasaules karam.

1915. g. vāci ieņēma Lietuvu, cerēdami to pievienot Vā-

cijai. Redzot, ka karš tomēr jāzaudē, vāci centās padarīt Lie-

tuvu vismaz par atkarīgu valsti, ar vācu valdnieku priekšgalā.

Lietuvas pagaidu saeima 1918. g. 16. februārī tomēr paslu-

dināja Lietuvu par neatkarīgu valsti, ar Viļņu

kā galvas pilsētu.

Vācu karaspēkam aizejot, Lietuvā sāka spiesties iekšā liel-

nieki, no dienvidiem uzmācās poļi. Tā mūsu brāļu tauta viņas

jaunās valsts neatkarības cīņās nokļuva starp trim ugunīm.

Lielniekus izdevās padzīt un noslēgt ar Krieviju mieru. Pēc

Bermonta sakaušanas arī vācieši atstāja Lietuvas zemi, bet

Viļņu ieņēma poļi, ieņemdami arī Lietuvas dienvidaustrumu

apgabalus. Par Lietuvas pagaidu galvas pilsētu kļuva Kauna.

Leišu tautas vadonis cīņās par neatkarību bija Antons

Smet on a. Viņš apvienoja tautu, nodibināja stipru varu un

tagad ir Lietuvas valsts prezidents.
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