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I. nodaļa.

Latvijas senatne.

1. Kas mums stāsta par senlaikiem? Latvijas kalnos

un lejās mēs uzietam daudz vecu kapeņu, kur senlaikos

ir tikuši paglabāti mirušie. Tur, kopā ar nomirušiem bieži

vien apraka ari viņu ieročus, rotas lietas un dažādas citas

mantas. Tagad, uzrokot šis vecās kapu vietas, tur atrodam

akmeņa, bronzas un dzelzs darba rīkus, ieročus, rotas lietas,

trauku un pat apģērbu atliekas. Dažās vietās uzietam dažādas

lietas, pagatavotas no kustoņu kauliem. Dziļi zemē, kur netiek

gaiss klāt, šie priekšmeti ir uzglabājušies gadu simteņiem un

tagad mums var liecināt par mūsu senču dzīvi sirmā pa-

gātnē. No jaunākā akmeņa laikmeta Latvijā uzieti

lielākā vairumā šādi priekšmeti: cirvji, kalti, naži, veseri,
bultas un dažādi noasināti un apstrādāti kaula ieroči un

sīkākas lietas. Šī laikmeta kapenes uzietas Riņņu kalnā,

pie Burtnieku ezera (zvejnieku mājas), pie Kokneses un

pie Lubānas muižas. (Sk. Ilustr. JS2 1).

Jaunākā dzelzs laikmeta lielākās kapenes atrodas

pie Ludzas (Latgalē), kur izrakti kādi 300 ģindeņu kopā ar

dažādām senlaiku lietām. Atrokot sieviešu kapus pie Cēsu

stacijas, atrada dažādas drēbju atliekas. Drēbes bijušas no

vadmalas, ar bronzas drāts, vai skārdas ielokiem. (Sk. ilustr.

N° 2).
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Senlatviešu dzīves apgaismošanai noder mūsu tautas

daiņas. Latvji jau no senlaikiem ir bijuši lieli dziedātāji

un dziesmu teicēji, kādēļ ari nebija priekšmeta, ne dzīves

No 1. Akmens darba rīki. 1—9 Cirvji. 10—11 Kapļi. 12 Veseris.

13—14 Cirvji ar ieurbtu caurumu kātam. 15. Cirvis ar gandrīz pabeigtu
kāta caurumu. 16. Cirvis ar vienreiz nolaustu pieti, pēc tam izurbts

otrreiz. 17—19 Kalti. 22—25 Svārpsta tapas. 21 Kalts. 26 Galoda. 20 Cirvja
un vesera savienojums. 27—28 Galoda no sāniem un virspuses.

parādības, kas netiktu tautas dziesmās skandināts. Daiņās

varam vērot senās Latvijas dabu, mūsu senču darbus, ierašas,

ticību, tikumību, apģērbu, rotašanos un t. t.

Visvecākās vēstures liecības par Baltiju ir uzrak-

stītas Zviedru valodā („rūnu raksti") uz dažiem piemiņas

akmeņiem, kas atrasti Zviedrijā. XIII. g. simteņa pirmajā
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No 2. Latvju kapa inventars pie Cēsīm no 11. g. s.

(Ģindenis atradās 3 pēdas zem zemes uz radzes. Galva bijatspiesta
pret 3 granita akmeņiem itkauz spilvena. Līķis apsegts ar drēbēm, kuras

gaisā saira. Ap kaklu atradās 4 bronzas gredzeni; uz kreisā pleca 2

krusta adatas; bet pār krūtim bronzas ķēdes).

1. Bronzas gredzens, 4 reiz apviets ap kaklu. 2. Gredzens no bronzas

stīgas ar gliemežu ķigulīšiem. 3. Bronzas gredzens ar 7 sudrabas pa-

kariem un 2 arābiešu naudām. 4. Kakla gredzens no bronza stīgas bez

pakariem. sa. un sb. Krusta adatas ar sudrabotām galvām. 6. Krūšu

ķēdes no bronzas. 6a. Lāča zobs. 7. Tuteņa makstis no bronzas

skārdas. 8. Pirkstu gredzeni uo drāts, katra pa 10—11 griezienu.
9. Bronzas drāts. 10 —11. Krusta adatas.
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pusē parādās „
Latviešu Indriķa kronika" (latiņu valodā) un

vēlāk „Rīmju kronika". Rūnu raksti liecina, ka mums bijuši
tirdznieciski sakari ar tagadējo Zviedriju, bet no kronikām

varam smelties ziņas par notikumiem mūsu zemē no

1184.—1292. gadam. Vēlākā laikā nāk klāt daudz un dažādi

vēsturiski dokumenti un apcerējumi. (Sk. ilustr. Xs 3).

2. Kas senatnē apdzīvoja mūsu zemi? Tagadējas Lat-

vijas apgabalus apdzīvoja vairākas tautas un ciltis, no kurām

dažas piederēja pie somu-ugru, dažas pie leišu-latviešu vai

baltu cilts.

No3. Rūnu akmens atrasts Zviedrijā, uz kādās Melarezera salas, kapu
kalniņa virsū. Vidū iecirsts krusts, kas nozīmē, ka vikingi toreiz jau
bijuši kristīti. Apkārt rūnu raksts, kurā teikts, ka "Ziridas vīrs Svens

bieži ar vērtīgiem kuģiem braucis uz Zemgali, apkārt Kolkas ragam".

Pie somu-ugru cilts piederēja lībieši un igauņi;

pie leišu-latviešu cilts — zemgaļi, kurši, sēļi un lat-

galieši.

Bez tam Senlatvijā dzīvojuši ven d i, kuru piederība
skaidri nav nosakāma. Aizvēstures laikmetā mūsu zeme

dalījusies šādos apgabalos: Imera, Tālava, Idumeja,

Latgale, Sēlija, Zemgale, Lībija un kuršu zeme (Kurzeme).
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3. Kaimiņu tautas: ziemeļos — igauņi, austrumos —

krievi, dienvidos — leiši. Tie bija tuvākie latvju kaimiņi.
Aiz Baltijas jūras dzīvoja normaņi (t. i. ziemeļnieki). Nor-

maņu izceļotāji — vikingi bieži vien apmeklējuši Latvijas

piekrasti gan kā tirgotāji, gan arī kā laupītāji.

4. Ēkas. Ir Latvija novadi, kur vēl šodien sādžas medz

dēvēt par „salām" (piem. Latgalē). Tas, varbūt, izskaidrojams

ar to, ka sirmā senatnē visa Latvija bija pārklāta lieliem

mūža mežiem un tikai šur-tur izcirtumos un izdedzinātās

vietās varēja sastapt apdzīvotas vietas. Biezais mežs no visām

pusēm nomāca apstrādātos laukus, kurus tiešām nenācās

grūti pielīdzināt salai jūras vai ezera vidū. Toreiz baltu ciltis

nepazina mūslaiku būves ar gaišiem logiem, sarkaniem jum-
tiem un baltiem skursteņiem. Tā laika istabiņa bija taisīta no

apaļiem kokiem, lubu vai niedru jumtu, bez logiem un krāsns.

Istabas vidū bija pavārds, kur kāsī uzkārtā podā vārīja ēdienu,

pie kam dūmi izgāja pa īpašu caurumu jumtā vai aizšaujamo

lodziņu sienā.

Istabas tuvumā atradās arī citas dzīvojamās ēkas. Lai

aizsargātos no plēsīgiem zvēriem, zagļiem un laupītājiem, ap-

kārt ēkām cēla sētu.

5. Apģērbs mūsu senčiem bija pa lielākai daļai pašu

darināts — ziemai no ādām vai vadmalas, vasarai — no

audekla. Latvju sievietes prata gatavot gan vienkāršus, gan

rakstainus audumus. Galvenie apģērba gabali bija — linu

krekls, vilnas vai linu bikses un svārki, kurus ap vidu sajoza
ar siksnu, bet mazturīgie — ar lūciņu. Saltā laikā valkāja

kažokus un zvērādas cepures. Sievietēm galvenais apģērba

gabals bija vilnaine, kuru sedza pār pleciem un uz labā

pleca sasprauda ar sākti. Saktis gatavoja no bronzas, vara

un sudraba. Lielās sudraba saktis svēra līdz 400 gr. un bij

šķīvja lielumā. (Sk. ilustr. .Ns 4.).
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Drēbju krāsas bija dažādas, bet visiecienītākās bija baltās

drēbes. Jaunavu lepnums bija vaiņags. Tos gatavoja no

drēbes, izšuva zīlēm, vizuļiem un dzīparu rakstiem. Bija arī

metāla vaiņagi. Kā rotas lietas lietoja vēl krelles un kakla

riņķus. Puišiem galvas rota bija — caunas cepure. Latvju

daiņās lasām:

Ej, Jānīti, Dieva dels,

Ko tu vedi vezumā?

— Meitām vedu zīļu rotu

Puišiem caunu cepurītes....

Apaviem vīrieši un sievietes

lietoja vīzes un pastalas (darb-

dienās), bet svētkos kurpes vai

zābakus.

6. Nodarbošanās. Senlat-

viešu galvenā nodarbošanās bij

zemkopība un labība, ko viņi
visvairāk sēja, bij mieži, bez tam

vēl rudzi un auzas. Lielos mežos

mājoja daudz zvēru un putnu,

upēs un ezeros bija liela zivju

bagātība. Tas pamudināja senlat-

vieti nodarboties ar mednie-

cību un zveju. Zvēru ādas tika
No4. Senlatvietes apģērbs,

lietotas apģērbiem un ari izvestas uz ārieni.

Medīdams, senlatvietis bieži vien atrada koku dobumos bišu

saimes. Tās novērojot, viņš iemācījās bites ko p t un ierīkoja
tām vienkāršus pulceņus. Senlatvjiem bija lielas bišu dravas.

Biškopību sekmēja lielie liepu meži un viršāji. Medus un vaski

drīz kļuva par maiņas priekšmetiem un spēlēja lielu lomu

senlaiku tirdzniecībā. Ari lopkopība senlatviešiem bijusi
pāzīstama.

Visnepieciešamākos darba rīkus un mājas piederumus —

traukus, ratus, ragavas, laivas, vienkāršākās mēbeles v. c.
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senlatvji pagatavoja garajos ziemas vakaros pie skalu

uguns, kuru uzraudzīja un rādīja bērni.

7. Ticība un tikumi. Senlatvji ticēja Dievam un dažādām

dievībām. Mūsu senči savā vienkāršībā Dievu pielīdzināja

cilvēkam, kurš apdāvināts ar lielu spēku un gudrību, bieži

atnāk ļaužu vidū un tur strādā ikdienas darbus — ar, sēj

v. t. t. Tautas pasakas Dievu piemin, kā bagātu saimnieku,

kurš bieži vien naidojās ar savu kaimiņu Velnu. Katrā dabas

parādībā senlatvji redzēja kādu apslēptu vadošu spēku, kuru,

sauca par māti, piemēram: Vēja māte, Meža māte, Lauku

māte v. t. t.

Ej gulēt, Vēja māte,

Neklabini nama durvis,

Mans mazais bāleliņis
Namā guļ dienasvidu.

(Daiņa)

Arāju dievība bija — J v mis, likteņa lēmēja bija Laima.

Tec', Laimīte, tu papriekšu,
Rādi gaišu uguntiņu,

Lai kājiņu neiesperu

Asariņu upītē.

(Daiņa)

Bez tam senlatvji dievināja sauli un pērkonu, tautas

dziesmās tiek pieminēti dievu dēli un saules meitas.

Vēl tagab ļaudis oktobra mēnesi dēvē par veļu laiku.

■Šis nosaukums uzglabājies no senlaikiem, kad par veļiem
sauca nomirušo dvēseles, kuras pēc tā laika ticības parašām

vajadzēja ēdināt reizi gadā — oktobra mēnesī.

Savā ikdienišķā dzīvē senlatvieši bija darba mīļotāji,

saticīgi, godīgi un svešiniekus savās sētās uzņēma ļoti

laipni. Senlatvietis bija apdomīgs un pret godigiem
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cilvēkiem sirsnīgs un līdzjūtīgs, bet pret ienaidniekiem —

aizdomīgs un atriebīgs. Par senlatviešu saticību un līdzcietību

liecina daiņas:

Ne mūžam es netapu Līdzi, līdzi, labi ļaudis,

Ar kaimiņu ienaidā: Nedar' žēli bāriņam,.
Pie kaimiņa rauga teku, Kā saulīte līdzi dara

Pie kaimiņa uguntiņ! Visai zemei gaišumiņu.

8 Tautas gara mantas. Latvju tauta bij dziedātāju
tauta:

Dziedot dzimu,

Dziedot augu,

Dziedot mūžu nodzīvoju.

Visu, ko mūsu senči jutuši, domājuši, darījuši — visu to-

viņi attēlojuši savās daiņās. Katram darbam vai svarīgam

notikumam cilvēka dzīvē līdzi ritinājās tautas daiņu kamoliņš,

kufš apvij visu taku no šūpuļa līdz pat kapam. Daiņu sakrā-

šanai un uzrakstīšanai visu savu garo mūžu ziedojis Kriš-

jānis Barons, kurš savācis ap 250000 daiņu. Viņas lasot,

varam vērot mūsu senču darbus, viņu ticību, tikumību un»,

ierašas sirmā senatnē un ari vēlākos laikos. Piemēram :

Viena pati man māsiņa, Ne sidraba kalējam :

I sidraba kalējiņšKam to doti, kam nedoti ?

Labāk došu arājam, Pie arāja maizes nāca.

No šīs daiņas redzam, ka mūsu senči zemkopība

uzskatījuši par drošāko uzturas līdzēkli un dzīves pamatu. No*

labībām pirmo vietu ieņem rudzi, tad mieži:

„Kam tie lielie rudzu lauki

Kā ezeri līgojas ?..

Tam es dotu sav' māsiņu

Ja būt' liela uzaugusi*

Visvecākās tautas dziesmas ir tās, kufās dzied par

Dievu un dievībām. Saule, Laima, Māra — tās ir itkā

starpnieces dievu un cilvēku vidū:
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Tec' saulīte, pagaid' manis,

Ko es tevim pasacīs..."
Aiznes manai māmuliņai,

Simtu labu vakariņ'.

Saule ir ari bāreņu aizstāve un apmīļotajā:

Kam, saulīte, vēlu lēci,

Kur tik ilgi kavējies ?

— Aiz viņiemi kalniņiemi,
Bāra bērnus sildīdam'.

Dievs tiek tēlots lens un godīgs, bet Pērkons

kareivīgs un bargs:

Rūci, rūci, Pērkonīti,

Skaldi tiltu Daugavā.
Lai nenāk poļi, leiši

Mana tevu zemītē !

īpatnējas latvjiem bija apdziedāšanās
ar kurām divi vai vairāki dziedātāju pulki sarīkoja īstu

dziesmu karu, sacenzdamies gan ar dziesmu vairumu,,

gan ar asprātīgiem un gadījumam piemērotiem dziesmu,

vārdiem. Piemēram, meitas apdzied puišus:

Cirv's bez kāta, puis's bez prāta,

Guļ celiņa maliņā.

Cirvim kātu gan ielieku,
Puišam prāta neiedevu.

Saiminiece bedajāsi,

Kur būs ņemt maizes lāpstu:
Šitiem puišiem platas mēles,
Tās būs labas maizes lāpstas.

Apdsiedāšanās sākās visbiežāki pie pusdienu mielasta-

un turpinājās visu nakti — tik lielas bija mūsu senčiem

dziesmu vāceles.
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Pie tautas gara mantām pieder ari tautas pasakas
-un teikas, kuru sakrāts ap 6000, tad — parunas,

mīklas, buramie un pūšamie vārdi.

9. Svētki. Senlatvjiem ir bijuši ari svētki, kurus kopīgi

svinējuši plašāki novadi. No tādiem svētkiem minami zāju

diena (tagadējie Jāņi) un veļu dienas (dieva dienas).

Zāļu diena bija zaļumu, ziedu un prieku svētki, kurus svētīja

tad, kad visa daba bija pilnā zaļumā un košumā. Tee bija

iemīļotākie svētki, kuros ņēma dalību veci un jauni. Ļaudis

vija vaiņagus no puķēm un zaļumiem, māju vārtus un durvis

izpušķoja bērzu un ozolu lapu vītnēm; augstos kalnos sakūra

gunskurus un pacēla kārtsgalā degošas sveķu un darvas mucas.

Vēlāk šie zāļu svētki izvērtās par Līgo-svētkiem,
kuri ar kristīgas ticības pieņemšanu sakrita ar Jāņa dienu.

Šiem svētkiem uzglabājušās īpašas līgo dziesmas, kuras

mūsu dienās arī vēl tiek skandinātas.

10. Pilskalni un pilis. Baltu ciltīm bijušas arī savas

pilis, kuras cēla uz pilskalniem. Pilis cēla tā laika

kungi jeb bajāri, kuru rokās atradās lielākie zemes gabali,

lopi un cita mantība. Tajos laikos pārtiku sagādāt nācās ļoti

grūti, bet kuram pārtikas bija vairāk, tas ātri varēja krist

stiprāka kaimiņa vai cita laupītāja nagos, tāpēc dzīve

vienatnē bija ļoti nedroša vai pat neiespējama. Tiklīdz

atnāca ziema un aizsala upes, ezeri un purvi, sākās nebei-

dzami sirotāju uzbrukumi. Siroja viens otra novadā

un laupīja, ko varēja. Sevišķi bīstami bija kaimiņu — leišu

uu krievu iebrukumi. Tādēļ atsevišķi novadi un

pat atsevišķas ģimenes sadevās kopā un cēla

stipras pilis, kur briesmu brīdī varētu paglābties no

laupītājiem. Pilis mēdza taisīt uz pilskalniem, kuru

izraudzīja uz stāviem upju krastiem, salām vai citās kādās

nepieejamās vietās, kuras vēl apraka ar grāvi, apmeta ar

valni, uz kura taisīja ozola bluķu sētu. Uz paša pilskalna
-cēla pili ar torņiem un šaujamiem lodziņiem. Kad ciema
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ļaudis saņēma ziņu par ienaidnieka tuvošanos, visi ar

lopiem un labākām mantām steidzas uz pili cik ātri varēdami.

Kas aizkavējas — varēja krist ienaidnieka rokās.

11. Ciltis un virsaiši. Sirotāji īsa brītiņā izlaupīja ilgu
laiku pūliņus. Izbiedētie ciema ļaudis pamazām atgriezās

atpakaļ savās izpostītās mītnēs, sāka celt ēkas, kopt laukus

un krāt atkal pārtiku. Lai sirotāju postam izbēgtu, vairākas

ģimenes sadevās kopā vienā ciltī, kuras priekšgalā atradās

stiprākais un kaujās norūdītais bajārs, kuru vēlāk dēvēja par

virsaiti.

No VIII. g. simteņa visas apkārtējas tautas sāka pamazam,

apvienoties ciltīs.
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II. nodaļa.

Vācieši nostiprinājas mūsu zemē.

(1184-1237).

12. Vāciešu atnākšanas iemesli. Vācieši ieradās Latvijā

vispirms kā mierīgi tirgotāji, meklēdami savām precēm pir-

cējus un taujādami tāļākus ceļus uz slāvu tautām austrumos.

Svešu tautu tirgoņi mūsu zemi apmeklēja jau pirms vāciešu

atnākšanas. Visbiežāki te ieradās skandinavieši, gan kā tirgo-

tāji, gan kā jūras laupītāji — vikingi. Tie braukalēja gar

Kurzemes un Vidzemes piekrastēm, dažreiz devās ari tāļāk v z

augšu pa Daugavu — arī meklēdami izdevīgu tirgošanos

un tāļākus ceļus zemes iekšienē. Kad vācu tirdzniecība pie-

ņēma arvien plašākus apmērus un centās nodibināt jaunus

tirgus Baltijas jūras piekrastē, še sāk arvien biežāki ierasties

vācieši, jo mūsu zemes ražīgums pievilka svešu

tautu tirgoņus, kuri brauca šurpu meklēt peļņu
un bagātību.

Šī vācu spiešanās uz austrumiem bija par

iemeslu tam, ka XIII. g. simtenī še ieradās vācu iekarotāji.

13. Pirmais biskaps Meinards. Ap 1186. gadu muks

Meinards kopā ar vācu tirgoņiem ieradās lībju zemē, apmetās



15

Ikšķilē un sāka sludināt kristīgu ticību. Pēc pirmām sekmēm

kristīšanas darbā viņš tika paaugstināts par Livonijas (lībju

zemes) biskapu.

Tiek stāstīts, ka reizi lībju zemē iebrukuši leiši un aiz-

veduši lielu laupījumu un daudz gūstekņu, pats Meinards

tikko nekritis leišu gūstā. Lai turpmāk varētu sekmigāki aiz-

sargāties pret uzbrucējiem, Meinards lībjiem devis padomu

celt akmeņa pili. To arī nākošā vasarā ataicinātie no Got-

landes salas mūrnieki uzcēluši Ikšķilē, bet otru — Salaspilī.

Lībji, iebiedēti no leišu laupīšanām, solījās pieņemt kristīgu
ticību un arī palīdzēja Meinardam celt pirmos apcieti-

nājumus, bet kad briesmas bija garām, lībji atteicās kristī-

ties, un pirmās baznīcas Ikšķilē un Salaspilī ar katru dienu

palika tukšākas. Par nodevām un kalpošanām baznīcas labā

lībji negribēja i dzirdēt. Meinards redzēja, ka ar vienkāršu

sludināšanu vien še nekas nebūs panākams, tādēļ viņš sūtīja

savu draugu Teodorichu uz Romu pie pāvesta pēc palīdzības,
ko pāvests ari neliedza, bet pa tam Meinards saslima un no-

mira (1196), nesagaidījis palīdzības.

14. Biskaps Bertolds sākumā mēģināja lībjus piedabūt
uz savu pusi ar laipnību, bet, redzēdams, ka lībji i nedomā

viņam paklausīt, devās uz Romu, kur no pāvesta izdabūja

atļauju sarīkot pret lībjiem krusta karu, kuru arī uzsāka,

jo lībji bija cieši apņēmušies ar labu nepadoties. Šinī karā

Bertolds dabūja galu, bet vēlāk vācieši ņēma virsroku un par

biskapa nāvi bargi atriebās, dedzinādami ciemus un druvas.

Kad karš izbeidzās un krustneši izklīda, lībji kristīgo ticību

nomazgāja Daugavā un apkāva vācu tirgotājus un garīdzniekus.

15. Biskaps Alberts (1198—1229). īstais kristīgās ticības

nodibinātājs Baltijā bija biskaps Alberts. Tas bija gudrs, iz-

veicīgs, darbīgs, stingrs un izturīgs. Viņš tūliņ ieraudzīja
savu priekšgājēju kļūdas. Vispirms viņam nepatika, ka ap-

cietinātās pilis bija celtas tāļu no jūras, jo kuģiem ceļā viegli
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varēja uzbrukt ienaidnieki. Neuzticamie lībji klausīja tikai

zobena varai, bet kaimiņu valstīs valdīja naidīgi krievu kņazi

un leišu kunigi. Alberts noprata, ka nepieciešams liels un

uzticams kara spēks. 1201. gadā viņš nodibināja Rīgas pil-
sētu pie Rīdziņas upes un pārcēla šurpu biskapa sēdēkli

no Ikšķiles. Rīga tika nostiprināta ar bieziem mūriem un

pārvērsta par cietoksni. Nu Albertam bija stiprs cie-

toksnis un labi pieietam a osta. Lai nodrošinātu

savu varu visā Baltijas piekrastē,
Alberts 1202. gadā dibināja Zo b en-

brāļu ordeni (biedrību), kura

uzdevums bija cīnīties ar pagā-
niem. Zobenbrāļu apģērbs bija —

balts mētelis, kam pār plecu bija
uzšūti krusta veidā divi sarkani

zobeni un zvaigzne. Bruņenieki

(brāļi) ar zvērastu apsolīja pa-

klausīt pāvestam un savam biskapam.
No iekarotām zemēm viņi dabūja
trešo daļu. (Sk. ilustr. JNa 6).

Ar ordeņa palīdzību Alberts

drīz vien ieņēma nepaklausīgo lībju

zemi, tad gāja tāļāk uz Koknesi

un Ģersiku un iekaroja visu Latgali.
Cēsu apgabalu biskaps atdeva ordeņa

bruņeniekiem, kuri cēla pili Cēsīs,
No5. Biskaps Alberts.

bet pats buveja pilis Koknese, Krustpilī un citur

16. Kuršu un zemgaliešu nomākšana. Samērā viegli
veicās ar kara darbiem vāciešiem gar Daugavas labo krastu

(tagadējā Vidzemē un Latgalē), turpretim daudz karstākas

cīņas nācās vest ar kuršiem un zemgaliešiem.

Jau sirmā senatnē kurši dažkārt vīrišķīgi pretojās nor-

manu-vikingu sirotājiem un vajadzības gadījumos prata savus

spēkus apvienot kopējai cīņai. Vācu ienākšanas laikā kuršu

kara drosme vēl nebija izdzisusi. Tā 1210. gadā kurši uzbrūk

vācu kuģiem un sagrābj savās rokās lielas bagātības. Pirmā

izdošanās pavedināja meklēt kara laimi arī tāļāk. Cerēdami
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2

uz lībju, igauņu un zemgaliešu palīdzību, kurši taī pašā gadā
uzbrūk Rīgai. Pilsētā izcēlās lielas izbailes un pie ieročiem

ķērās visi, pat sievietes un bērni. Kuršiem tomēr nepalaimējās
tikt aiz pilsētas mūriem, jo viņu sabiedrotie nesniedza gaidīto

palīdzību. Kad vāciešiem pienāca papildu spēki no ārienes,

kuršiem vajadzēja no Rīgas mūriem atkāpties. Dažus gadus
vēlāk kurši ar zemgaļiem atkal uzbruka Rīgai, bet arī šoreiz

bez lielākiem panākumiem.

No6. Vācu ordeņa karogs.

Redzēdams, ka Rīgu ieņemt nav tik viegli, kā arī vēro-

dams savu kaimiņu grūto likteni zem vācu varas, kuršu vald-

nieks Lame ķins labprātīgi padevās vāciešiem, noslēgdams

ar tiem īpašu līgumu, pēc kura kuršiem bija jāpieņem kri-

stīga ticība, jāuztur garīdzniecība un vajadzības gadījumā jā-

dien karapulkos. Kā atlīdzību par to kurši saņēma apsolī-

jumu, ka viņiem paliks personīga brīvība un ka viņi tiks

pasargāti no ienaidnieku uzbrukumiem. Šis līgums maz ko

līdzēja, jo drīzi vien kurši nāca zem pilnīgas ordeņa virs-

kundzības.

Ilgi un sīvi vāciešiem pretojās zemgalieši. Varonī-

gie vadoņi, labie apcietinājumi un zemes turība deva viņiem

iespēju ilgāki pretoties vācu varai. Kad ordeņa roka jau gan-

drīz visapkārt Zemgalei bija sagrābusi varu, pienāca laiks
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krist ari šīs zemes brīvībai. Kā ievērojamākais zemgaliešu
virsaitis minams Viesturs.

17. Viesturs kā virsaitis. Nav uzglabājušas nekādas

ziņas par Viestura jaunības laikiem, jo mēs ar viņu pirmo reizi \

iepazīstamies, kad tas jau sasniedzis pilnus spēka gadus, proti: j

biskapa Alberta laikā, kad viņš ieradās Rīgā, lai uzmudinātu

vāciešus uz cīņu ar leišu laupītājiem, kuri pastāvīgi apdrau-

dēja latvju sētas un druvas. Pirmo reiz savu varonību un

kara mākslu Viesturs parādīja kaujā ar leišiem, pie Ikšķiles,
kad tie ar bagātu laupījumu atgriezās atpakaļ no igauņu ze-

mes. Pēc neilga laiciņa leiši postīdami un dedzinādami ielau-

zās pašā Zemgalē, bet zemgalieši tiem uzbruka negaidot, at-

ņēma visu laupījumu un apkāva lielāko daļu leišu karaspēka.

Daļu no atņemtām mantām zemgalieši nosūtīja kā dāvanu

rīdziniekiem. Šī draudzība, kura sākumā itkā pastāvēja starp
Albertu un Viesturi, sāka irt tad, kad Mežotnes zemgalieši
ielaida savā pilī vāciešus, jo Viesturs labi saprata, ka vācieši

no Mežotnes sāks savu varu izplatīt tāļāk. Mežotnei vācieši

pa ūdens ceļu viegli varēja piegādāt kara materiālus un katru

brīdi draudēja iebrukt pašā Zemgales serdē. Tādēļ Viesturs

nosprieda izdzīt vāciešus no Mežotnes, lai tas maksātu ko

maksādams. Sākās sīvas cīņas ap Mežotnes pili. Tikai caur

nodevību vāciešiem laimējās šo pili paturēt savās rokās. Ar

skumjām Viesturim nācās pieredzēt, ka viņa cēlais nodoms —

izdzīt vāciešus no Zemgales — sabrūk, un ka līdz ar to sa-

brūk viņa cerība savienot Zemgali zem viena vai-

dinieka varas un radīt vāciešiem nepārspē-

jamu pretinieku.

18. Kauja pie Saules (1236). Ievērojamākā kauja starp
vāciešiem un zemgaliešiem norisinājās pie Saules (Bauskas

apr.). Biskapa karaspēks gribēja izlauzties caur Zemgali un

Lietavu uz Prūsiju, lai savienotos ar Vācu (teitoņu) ordeni,

bet pie Saules apvienotais leišu-zemgaliešu karaspēks vā-

ciešus briesmīgi sakāva (1236. g.), tā ka Zobenbrāļu ordenim
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cita glābiņa vairs nebija, kā apvienoties ar Vācu ordeni

(1237. g.). Apvienotos ordeņus pārdēvēja par Livonijas
ordeni. Tas drīz vien kļuva bagātāks un spēcīgāks, nekā

līdzšinējais Zobenbrāļu ordenis.

Reizē ar ordeņu apvienošanu vācieši guva arī jaunus

spēkus turpmākām cīņām ar zemgaliešiem. Cita pēc citas

krita vāciešu rokās zemgaliešu pilis — Tērvete, Dobele,

Rakte un Sidrabene. Bagātais un plaukstošais apgabals tika

nopostīts, ciemi un pilsētas izlaupītas, ļaudis krita nabadzībā

un nebrīvībā.



III. nodaļa.

Livonijas ordeņa ziedu laiki.

19. Biskapa Alberta centieni. Vēl pirms abu ordeņu

apvienošanās (18. §) biskaps Alberts centās kļūt par visu

Baltijas piekrastē iekaroto zemju vienīgo laicīgo valdinieku.

Tomēr radās daudz šķēršļu. Vispirms Livonijas biskaps bija

atkarīgs no Bremenes virsbiskapa. No šīs atkarības Albertam

izdodas atsvabināties 1213. gadā, kad Romas pāvests atzina

Rīgas biskapību par pilnīgi neatkarīgu un pārņēma to savā

tiešā pārzināšanā. Reizē ar to Albertam tika dotas tiesības

dibināt jaunas biskapības (Tērbatas, Sāmsalas, Zemgales).
Alberts centās nodibināt ciešākus sakarus ar Vāciju, kas

viņam arī tīri labi izdevās : vācu ķeizars atzina viņu par vācu

valsts firstu, t. i. par pilntiesīgu locekli tā laika Vācijas val-

dinieku starpā, reizē ar to Alberts savu biskapību

saņēma no vācu ķeizara kā lēni*). Tādā kārtā bija

panākts tas, ka biskaps Alberts ar savu biskapību palika

par daļu no Vācijas ķeizara valsts. Arī citi bīs-

kapi kļuva par patstāvīgiem valdiniekiem savās biskapījās,
caur ko Albertam zuda izredzes kļūt par vienīgo laicīgo

*) Šinī laikmetā Vakareiropā valstis tika sadalītas apgabalos, kurus

sauca par hercogistēm, grafistēm, biskapībam. Katrs hercogs, grafs un

biskaps bija pilnīgi neaprobežots valdinieks viņam nodotā zemes ga-

galā. Zemes īpašumu, kas bija nodots viņa lietošanā, sauca par lēni

un visu šādu kārtību par lēņu kārtību. Lēni apzīmēja arī par feod u>

no kura ari visu lēņu kārtību sauc par feodālismu.
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valdinieku Livonijā. Tikai kad Rīgas biskaps tika paaugsti-
nāts par virsbiskapu, pārējiem biskapiem bija zināma garīga
atkarība no Rīgas virsbiskapa, kāmēr laicīgās lietās viņi

palika joprojām neatkarīgi.

20. Ordeņa varas pieaugšana. Alberts bija dibinājis
■ordeni taī pārliecībā, ka viņam katru reizi būs pie rokas

bruņots spēks, ar kura palīdzību turpināt zemes iekarošanu

No7. Daugavpils, celta 1277. gadā.

un atsist ienaidnieku uzbrukumus. Ordeņa locekļu skaits

drīz vien pieauga un līdz ar to pieauga ari viņa spēks. No-

jauzdams savu lielo lomubiskapa stāvokļa nodrošināšanā, ordenis

tūliņ pēc pirmajiem kara gājieniem pieprasīja no biskapa vienu

trešdaļu no iekarotām zemēm. Kad biskaps liedzās zemi dot,

abas puses — ordenis

un biskaps — griezās ar

sūdzībām pie pāvesta. Tas

šādus strīdus jautājumus
bieži vien izšķīra par labu

ordenim, jo tam bija lieli

nopelni pie zemes iekaro-,

šanas un kristīgas ticības

izplatīšanas. Arī jaunajās

biskapībās ordenis ieguva
.lielus zemes gabalus, un

malu malās sāka pacelties

No8. Lubanes senā pils, celta

1304. gadā.



22

ordeņa pilis. Pēc ordeņu apvienošanās (18. §) Livonijas

ordeņa vara un bagātība pieauga vēl vairāk, tā kā

tas sāka domāt par atsvabināšanos no virsbiskapa aizbildnie-

cības. Ordenis uzsāka cīņu ar virsbiskapu, gribēdams viens

valdīt pār Livoniju. Šajās cīņās parasti tiek ierauta arī Rīgas

pilsēta.

21. Rīgas uzplaukšana. Sākumā Rīga bija tikai kā

patvēruma vieta pirmājiem vācu tirgoņiem, karapulkiem un

dažiem amatniekiem. Bet nepagāja ne piecdesmit gadu, kad

Rīga jau izvērtās par lielu un bagātu pilsētu, ar prāvu iedzī-

votāju skaitu un plašu tirdzniecību.. Rīga bija arī zemes val-

dinieku — virsbiskapa un ordeņa mestra dzīves vieta. Vācijā

No9. Rīgas siena Daugavmalā ar torni un vārtiem

pilsētu iedzīvotāji apvienojās ģildēs un cunftēs. Tāda

pati kārtība tika ievesta arī Rīgā. Biskaps Alberts apstipri-
nāja divas ģildes — lielo (tirgoņu) un mazo (amatnieku).
Viena aroda amatnieki apvienojās īpašās biedrībās — cunftēs,

kas drīz vien noslēdzās un nepielaida amatos cittautiešus.

Plašā tirdzniecība nesa Rīgai bagātību un stiprumu, Rīgai

piederēja plaši zemes gabali ar divpadsmit zemnieku pa-

gastiem. Viņai bija arī pašai savs karaspēks.
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Apkārt griezu kumeliņu,

Apārdāms, ecēdams;

Apkārt jāju Rīgas pili,

Rīgai vārtu meklēdams.

22. Pāvesta loma Livonijā.

Rīga dimd, Rīga dimd,
Kas to Rīgu dimdināja ?

Vidzemnieku sūri sviedri,

Pakavoti kumeliņi.

(Daiņas).

Kā jau iepriekš redzējām

(19. §), Livonijā sāka nodibināties vairākas patstāvīgas val-

stiņas, kurām bija itkā divi virskungi: vispirms Livonija skai-

tījās par Vācijas sastāvdaļu un vācu ķeizars par viņas aug-

stāko lēņu kungu. Tomēr, lielā attāluma dēļ, vācu ķeizara

iespaids uz Livonijas notikumiem bija diezgan niecīgs. No

otras puses, kā garīgas personas, Livonijas valdinieki atradās

zem pāvesta pārziņas. Jau pati Livonijas iekarošana bija no-

tikusi ar pāvesta vislielāko līdzdalību, kāpēc arī viņš uzska-

tīja Livoniju par zemi, kas atradās viņa sevišķā apsardzībā

un pie kuras stāvokļa nokārtošanas viņam piekrīt noteicošais

vārds. Tamdēļ viņš arī, vadīdams Baltijas iekarošanu, paslu-

dināja, ka visas še ieņemtās zemes pieder sv. Pētera krēslam

Romā un nosauca savu jauno valsti par jumpravas Ma-

rijas valsti. Mūsu tautas dziesmas to sauc par Māras

zemi.

Māras zemes vēstures pirmajos gadu desmitos pāvests

caur saviem sūtņiem ņem visdzīvāko dalību pie šīs zemes

notikumiem. Pāvests varēja darīt Māras zemē lielu iespaidu
arī ar to, ka viņš daudzos gadījumos iecēla biskapus, kuri

reizē ar to bija arī laicīgi valdinieki. Tādejādi, griezdamies
savos strīdos gan pie ķeizara, gan pie pāvesta, Livonijas val-

dinieki vēl vairāk sarežģija savas lietas un padarīja viņu no-

skaidrošanu vēl grūtāku.

23. Ordeņa cīņas ar virsbiskapu un Rīgas pilsētu.

izdevīgiem karagājieniem ordenis kļuva bagāts un sāka cen-

sties pēc pilnīgas neatkarības un vēl plašākiem bagātību
avotiem. Pirmās nopietnākās sadursmes Livonijas valstiņu

starpā sākās 1k97. gadā, vispirms starp Rīgas pilsētu un

ordeni, jo arī ordeņa locekļi sāka nodarboties ar tirdzniecību,
bet Rīgas pilsoņi ieskatīja, ka tirgošanās tiesības pieder tikai
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viņiem. Virsbiskaps mēģināja abas puses samierināt, bet kad

tas neizdevās, tad arī pats iejaucās cīņā, nostādamies Rīgas

pusē. Ordenis sakāva virsbiskapa karapulkus un viņu pašu

saņēma gūstā. Lai stāvokli labotu, Rīgas pilsēta aicināja

palīgā leišus, kuri arī atnāca, ielauzās Vidzemē un sāka tur

laupīšanas un postīšanas darbus. Tomēr arī leišu palīdzība

bija par mazu, lai satriektu ordeņa spēkus. Tad strīdu;

iejaucās pāvests, ar kura vidutājību tika nodibināts miers.

Bet tas nepastāvēja ilgi. Ordenis bija nopircis Daugavgrīvas'
klosteri un sāka turēt zem savas uzraudzības visus kuģus,
kas veda preces uz Rīgu un no Rīgas. Rīdzinieki piepēži
uzbruka klosterim un gribēja to ieņemt. Par to ordenis ar

lielu karaspēku ielenca Rīgu un piespieda to padoties.

Rīgas pilsēta nu nāca zem ordeņa virskun-

dzības (1330). Ordeņa vara vēl stipri pavairojās caur to,

ka viņam izdevās iegūt lielus zemes gabalus Igaunijā. Tomēr

cīņas starp ordeni un virsbiskapu turpinājās vēl ilgu laiku, 1

kaut gan bez sevišķiem panākumiem virsbiskapa pusē, jo |
1404. gadā tika noslēgts starp naidīgām pusēm līgums, pēc i
kura garīgas personas un arī pašu virsbiskapu

varēja iecelt tikai saziņā ar ordeni.

Kamēr ordenis, virs-24. Ordeņa ārējie ienaidnieki.

biskaps un Rīgas pilsēta šķieda savus spēkus un līdzēkļus

savstarpējos karos un ķildās, tikām dienvidos un austrumos

brieda draudoši spēki, kas gaidīja izdevīgu brīdi, lai dotu

Livonijas ordenim nāvīgu triecienu. Šie spēki bija: dien-1
vidos — Lietava un Polija, bet austrumos — Maskavas

cariste.

Lietava pieņēma kristīgu ticību un apvienojās ar Poliju,

caur ko radās spēcīga valsts, kuras karaspēks galīgi sakāva

Vācu ordeni (pie Tanenbergas). Tā bija zīme, ka ari šī ļ
ordeņa Livonijas nodaļa ilgi nespēs aizstāvēties pret
saviem kaimiņiem leišiem, kuri arī patiešām kaujā pie Sventas

ordeni smagi sakāva (1435).

Ne mazāk draudošs stāvoklis sāka palikt austrumos,

kur par Livonijas kaimiņiem nāca Maskavas

cariste. Visas zīmes rādīja, ka priekšā stāv cīņas, kurās
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izšķirsies Livonijas liktenis, bet Livonijas valdinieki maz

domāja par draudošām briesmām. Daudz tuvāk viņiem stā-

vēja savas personīgas lietas un labumi, nekā valsts nostipri-

nāšana pret ārējiem ienaidniekiem.

25. Dzimtbūšanas sākumi. Senlatvieši dzimtbūšanas ne-

pazina; arī vācu valdīšanas sākumā latvieši tika atzīti par

brīviem ļaudīm un savu zemes gabalu īpašniekiem. Tomēr

viduslaiku feodālisms (19. §) deva muižniekiem iespēju
skaitīt sevi itkā par zemnieku zemes virsīpašnieku, bet

zemniekam piešķirt uz šo zemi tikai lietošanas tie-

sības. Radās turklāt vēl daži sevišķi apstākļi, kas pamu-

dināja muižniekus sevi skaitīt par vienīgiem zemes īpašnie-

kiem, proti: 1) pēc karagājieniem vairākas zemnieku mājas

palika tukšas un zeme netika apstrādāta; šādas mājas pār-

gāja muižnieku rīcībā; 2) ja zemnieks pēc savas nāves

neatstāja savai zemei mantinieka, tad tā palika muižnieka

rīcībā; 3) tas pats notika ar jaunām saimniecībām, kuras tika

iekārtotas ar muižnieku palīdzību. Tā tad: daļa no zem-

nieku zemēm jau atradās brīvā muižnieku

rīcībā, tādēļ gluži dabiski viņiem radās vēlēšanās pār-

ņemt savā rīcībā visas zemnieku mājas un

zemes.

Dzimtbūšanas attīstīšanos lielā mēra sekmēja muižnieku

(vasaļu) nodošanās lauksaimniecības darbiem un savu saim-

niecību paplašināšanai. Sakarā ar tirdzniecības uzplaukšanu
un pilsētu pieaugšanu radās pieprasījumi pēc labības.

Tādēļ muižnieki, lai vairotu savus labības krājumus, sāka

atraut zemniekus no saviem darbiem un kalpināt tos muižas

klaušās. Reizē ar to sāk ierobežot zemnieku kustēšanās

brīvību: zemnieks vairs nevar pēc savas patikas pāriet no

vienas vietas uz otru, viņam jādzīvo un jākalpo tur, kur viņš
dzimis un audzis.

26. Muižnieku kārta un landtāgi. No biskapa Alberta lai-

kiem Livonijā nodibinājās vasaļi, pie kuriem piederēja tie,
kas bija dabūjuši no biskapa vai ordeņa muižas uz lēņu tie-

sībām. Vasaļi varēja izmantot muižas tikai tik ilgi, kāmēr

izpildīja tā dēvētās feodālās klaušas. Ja kāds to nespēja, tam
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muižas tika atņemtas un nodotas tāļāk citiem uz lēni. Lai šīs

muižas caur kādu gadījumu nepienāktos zaudēt, tad, vasaļi
centās pārvērst muižas par paliekamu īpašumu, kurš lai

mantošanas kārtībā pārietu no vecākiem uz bērniem.

No šiem vasaļiem, kuri pārvaldīja lielākus zemes gabalus,
vēlāk izauga īpaša muižnieku kārta, kuras locēkļiem bija
daudz kopēju mērķu un interešu. Tādēļ zemes kungi sāka

sanākt uz kopējām sapulcēm, no kurām vēlāk attīstījās

landtāgi (zemes sapulces). Landtāgos ņēma dalību nevien

muižnieki-vasaļi, bet arī priekšstāvji no augstākās garīdzniecī-

bas, ordeņa un pilsētām. Zemnieku priekšstāvju land-

tāgos nebija, bet vasaļu-muižnieku iespaids jau landtāgu

pirmajā laikmetā bija ļoti liels. Vēlāk landtāgi izvēr-

sās galvenā kārtā par muižnieku aizstājiem.
Pirmais landtāgs tika noturēts Valkā (1421).



IV. nodaļa.

Ordeņa krišana.

27. Lutera mācība Rīgā. Mēs redzējām, ka pret katoļu

virsbiskapu Livonijā cīnījās ordenis un Rīgas pilsēta. Kā

viens, tā otrs no viņiem, meklēja pēc lielākas varas un pat-

stāvības. Tādēļ Lutera mācība, kura tika vērsta pret katoļu

garīdzniecības laicīgo varu, atrada Livonijā jau pa daļai saga-

tavotu zemi. Knopkens un Tegetmeijers bija

pirmie jaunās mācības sludinātāji Rīgā. Rīgas pilsoņu vairā-

kumam šīs mācības bija pa prātam, jo viņas solīja pilsoņiem
dažādus labumus, kurus viņi bija jau agrāk meklējuši. Refor-

mas kustība ieguva vēl lielākus panākumus, kad viņas priekš-

galā nostājās Rīgas rāte (dome). Arī Baltijas muižniecībai lab-

prāt gribējās iegūt savā īpašumā katoļu baznīcu un biskapu
zemes — uz ko varēja cerēt, ja atbalstīja Lutera mācības.

Kad biskapi griezās pēc palīdzības pie pāvesta, piepra-
sīdami lāstu grāmatu pret Baltijas luterāņiem, Rīgā izcēlās

nemieri (1524). Ļaužu bari ielauzās Rīgas baznīcās, saplēsa
svētbildes un salauza altārus. Svētbilžu grautiņi notika arī

citās pilsētās. Ordenis, kura rīcībā atradās karaspēks, pagai-
dām nekādus soļus nespēra, jo ordenim bija izdevīgi novājināt
tiklab biskapus, kā arī pilsoņus. Reformācijas jautājumu ap-

spriešanai ordeņa mestrs Pletenbergs sasauca landtāgu, bet

arī te vienošanās netika panākta. Starp pašiem ordeņa locēk-

ļiem bija daudz luterāņu, kādēļ arī Pletenbergs neuzdroši-

nājās uzsākt cīņu ar reformācijas piekritējiem. Turpretim, iz
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devīgāki viņam bij izsludināt Rīgai ticības brīvību un

iecelt sevi par viņas virskungu. 1539. gadā Rīga iestājās
luterānisko pilsētu savienībā, iegūdama tādā ceļā sevim aiz-

stāvēšanu pie Vācijas ķeizara. Vēlāk landtāgs izdeva likumu

par ticības brīvību, kas deva luterāņiem iespēju galīgi

nostiprināties Baltijā.

28. Ordeņa lejupbraukšana. Krievija ceļas stipra Maskavas

cariste (24. §), kura tiecās pēc Baltijas jūras krastiem, lai pa

jūras ceļu nodibinātu tiešus tirdzniecības sakarus ar Vakar-

eiropu. Karš ar krieviem bija neizbēgams, uz to vajadzēja

gatavoties un bruņoties, bet Livonijas ordenis ar katru dienu

vairāk gāja lejup. Ordeņa spēkus vājināja iekšējās ķildas

starp virsbiskapu un Rīgu, pēc tam — starp katoļiem un

luterāņiem No otras puses — ordeņa locēkļi bija nodevušies

sava labuma meklēšanai, traucās pēc mantas un naudas,

vieglas un lepnas dzīves, pēc dārgiem ēdieniem un dzērieniem.

Turklāt, ordeņa pirmais un īstais uzdevums bija — aizstāvēt

katoļu baznīcu Livonijā un kalpot virsbiskapam kā savam

augstākam priekšniekam, bet ar pāriešanu luterāņos arī šis

uzdevums atkrita. Citiem vārdiem: ordenis bija savu

laiku pārdzīvojis, nespēdams Livonijā nodi-

bināt vienotu valsts varu, kura varētu stāties

pretīm ārējiem ienaidniekiem.

29. Livonijas karš (1558—1582). Kad par ordeņa
mestri bija ievērojamais Valters Pletenbergs, Krievija

pret ordeni uzsāka kara darbus. Pateicoties Plettenberga ne-

nogurstošām pūlēm, krievu uzmākšanos šoreiz vēl izdevās

atturēt un noslēgt ar viņiem pamieru (1503). Pēc garāka

starpbrīža krievi uzsāka jaunu karu (1558), kurš galīgi sagrāva

Livonijas patstāvību. Kā pirmā krita Tērbatas biskapība,

pēc tam tika nopostīta Latgale un Vidzeme. Te nu izrādījās,

ka Livonija uz karošanu nemaz nav gatavojusies. Ordenis

pēdējo glābiņu meklēdams, griezās pie Polijas pēc palīga,
bet tā nedeva to, uz ko ordenis bija -cerējis. Igaunijas muiž-

niecība, redzēdama ordeņa bezspēcību, padevās Zviedrijai

(1556). Taī pašā laikā ordeņa mestrs Gotards Ketlers uzsāka
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jaunas sarunas ar Poliju. 1561. gada Viļņā noslēdza?

līgumu, pēc kura Vidzeme un Latgale pār-

gāja Polijas pārval-
dīšanā. Līdz ar Vidze-

mi zem Polijas nāca arī

Rīgas pilsēta. Kurzeme

tika pārdēvēta par

īpašu hercogisti

(zem Polijas virsvaldības)

un pēdējais Livonijas or-

deņa mestrs Gotards Ket-

lers tika iecelts par Kur-

zemes pirmo hercogu.

30. Livonijas manto-

jums.Ordeņa zemju sada-

līšanā bija ieinteresētas

visas kaimiņu valstis, ka-

No10. Mestrs V. Pletenberģis.

mdēļ arī pēc 1561. gada vēl ilgi vilkās karš kaimiņu

starpā dēļ Livonijas mantojuma. Šinī karā ņēma

dalību Krievija, Polija, Zviedrija un Dānija. Ilgajos karos

latvju zeme tika pārvērsta par postāžu, bet karojošās valstis

vairāk neko neieguva, kā 1561. gadā. Krievijai neizdevās

iegūt Baltijas piekrasti; Zviedrija paturēja Igauniju, bet

Polija — Vidzemi ar Rīgas pilsētu un Latgali. Kurzemes

hercogiste arī palika zem Polijas (1582).



V. nodaļa.

Poļu laiki Vidzemē un Latgalē
(1561-1629).

31. Pēckara posts. Ilgais un nežēlīgais Livonijas karš

bija pārvērtis Vidzemi un Latgali par drupu un gruvēkļu
kaudzēm. Daļa iedzīvotāju bija aizvesta gūstā, citi izbēguļo-
juši mežos un purvos. Kāds tā laika ceļotājs stāsta, ka

Vidzemē tīrumi bijuši aizauguši ar jaunu mežu, bet zem-

niekiem zirgu trūkums bijis tik liels, ka viņi paši jūgušies
arklos un tādā kārtā mēģinājuši uzplēst aizaugušās druvas.

No kara briesmām bija cietušas arī pilsētas. Saprotams, ka

viss darba smagums pie zemes atjaunošanas tika uzkrauts

atkal zemniekiem, kuriem sākās sūras vērgu dienas.

32. Zemes pārvaldīšana. Augstākā vara zemē piederēja

poļu karalim, kurš to sadalīja apgabalos un katrā apgabalā
iecēla īpašus pārvaldniekus — vojevodas. Pavisam bija
trīs apgabali: Cēsu, Tērbatas un Pernavas ; Latgale piederēja

pie Cēsu apgabala. Apgabali tika sadalīti apriņķos, kuru

priekšgalā bija stārasti. Tādu bija vairāk kā 20. Turpi-

nāja darboties ari 1 a n d t a g i, kuros piedalījās muižnieku un

pilsētu vēlēti priekšstāvji. Landtāgos vairs nebija ordeņa

priekšstāvju, jo ordenis vairs nepastāvēja, nebija arī garīdz-

nieku, jo Baltijā bija ieviesies luterānisms, kuru poļu valdība

neatbalstīja. Landtāgam bija tiesība' sūtīt 6 delegātus uz

Polijas saeimu : 2 poļus, 2 leišus un 2 vāciešus.
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33. Zemnieku stāvoklis poļu laikos kļuva grūtāks.
Muižnieks šinī laikā ir pilnīgs kungs pār zemnieku darbu un

mantu, zemnieks paliek par pilnīgu dzimtcilvēku, jo Polijā
dzimtbūšana ap šo laiku bija sasniegusi augstāko pakāpi. Tur

muižniekiem piederēja neaprobežota vara pār savu dzimt-

cilvēku dzīvību, mantu, zemi un darba spēku. Tādas pašas
tiesības pār zemniekiem ieguva arī Vidzemes muižnieki.

Šī laikmeta senrakstos arvien biežāki tiek minēti dažādi

muižas ļaudis — sulaiņi, pavāri, melderi, kučieri, dārznieki,

krodznieki v. t. t. Tas liecināja, ka muižnieki bija tikuši

bagātāki, muižu saimniecības plašākas. Muižās tiek nodibināti

dažādi rūpniecības uzņēmumi — dzirnavas, alus brūži, deg-

vīna dedzinātavas v. c. Zemniekiem šī rūpniecība nebūt ne-

nāca par labu, jo klaušas palika arvien smagākas un nodevas

lielākas. Pie visa tā tautā sāka ieviesties dzeršanas paraša.

34. Pārpoļošana. Muižniekiem-vāciešiem poļu laikos ne-

klājās visai labi, jo poļi vāciešus neieredzēja un centās tos

•dažādi apspiest. Livonijas kara laikā daudz muižnieku pa-

zaudēja savas muižas. Tagad, pēc miera noslēgšanas, viņi

gribēja tās dabūt atpakaļ, bet poļu valdība aizrādīja, ka mui-

žas atpakaļ saņems tikai tie muižnieki, kuri ar dokumentiem

pierādīs savas tiesības uz muižu zemēm. Vidzemē tika izvesta

diezgan stingra muižu revizija, pēc kuras vairākiem vācu

muižniekiem nācās atstāt savas muižas. Atbrīvotās tādā kārtā

zemes tika izdalītas poļiem un leišiem, kuriem še piekrita
veicināt pārpoļošanu un atjaunot katoļu ticību. Priekšrocības

tika poļiem dotas arī pie dažādu svarīgu amatu ieņemšanas

Vidzemē. Vācu muižniekiem arī noliedza atjaunot savas pilis.
Viss tas radīja vāciešos rūgtumu un nemieru, kādēļ starp

vāciešiem radās stipra pretpoļu kustība.

35. Katoļu ticības atjaunošana. Poļu valdība centās at-

jaunot katoļu ticību, it sevišķa vērība tika piegriesta zemnie-

kiem, starp kuriem Lutera mācība vēl nebija iesakņojusēs.

Poļu karalis Stefans Batorijs pieprasīja Rīgas pilsētai, lai ka-

toļiem Rīgā tiktu piešķirta kāda baznīca. Kaut gan rīdzinieki

tam stipri pretojās, tomēr Batorijs pastāvēja pie sava, tā kā
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beidzot katoļiem tika nodotas divas baznīcas — Jēkaba un

Marijas-Madaļas. Cēsīs tika nodibināts katoļu biskapa sēdeklis,,

bet Rīgā jezuiti atvēra savu skolu. Drīz poļu valdība pavisam
noliedza sludināt Lutera mācību. Lai sekmīgāki varētu karot

ar luterāņiem, poļu garīdznieki sāka rūpēties par garīgo rakstu

tulkošanu latvju valodā. Pirmā grāmata latvju va-

lodā iznāca 1585. gadā. Tā ir — katoļu katķisms,,

kujru tulkojis mācītājs Tolgsdorfs.

36. Zviedru-poļu karš. Poļu karalis Zigismunds 111. bija
zviedru karaļa Jāņa 111. vienīgais dēls. Kad Jānis 111. nomira,.

Zviedrijas muižnieki steidzās aicināt par troņa mantinieku

Zigismundu 111., cerēdami ar viņa palīdzību iegūt sev tādas

pašas tiesības, kādas bija muižniekiem Polijā. Turpretim, Zvie-

drijas zemnieku partija parZviedriiaskarali gribēja redzēt hercogu
Kārli. Starp Zigismundu 111 un hercogu Kārli izcēlās karš, ci-

tiem vārdiem, izcēlās karš starp Zviedriju un Poliju, kuru izbei-

dza zviedru karalis Gustavs Ādolfs, ieņemdams Rīgu (1621)

un pēc tam visu Vidzemi. Polijas pretestība bijalausta, un 1629. g.

Alt markā tika starp Zviedriju un Poliju noslēgts pamiers,

pēc kura Vidzeme palika Zviedrijai, bet Latgale — Rēzek-

nes, Daugavpils un Ludzas apriņķi — pie Polijas. Tādā kārtā

pēc poļu-zviedru kara Latvijas teritorija sadalījās trijosat-
sevišķos apgabalos: Kurzeme kā patstāvīga

hercogiste, Vidzeme zem Zviedrijas un Lat-

gale — zem Polijas (1629).



VI. nodaļa.

Zviedru laiki Vidzemē.

(1629-1721).

37. Nopostītā zeme. Ilgajā poļu-zviedru kara (36. §)

Vidzeme atkal reizi tika galīgi nopostīta. Maskavas cara Jāņa

Briesmīgā karapulki laupīja un dedzināja visu, kas tikai ceļā

gadījās. īsajā miera laikā, kādu Vidzeme baudīja zem Po-

lijas, apgabals nepaguva atkopties un aizdziedēt vecās brūces,
kad sākās atkal jauns un ilgs poļu-zviedru karš, kurā tika

izšķiesti pēdējie tautas spēki un nopostīta pēdējā viņas manta.

No zemes virsus tika noslaucītas pilsētas, ciemi, baznīcas,

lepnās pilis un dūmainās zemnieku būdiņas; lauki palika
nearti un nesēti, iedzīvotāji slēpās mežos vai klīda apkārt, kā

klejoņi un laupītāji. Kaya briesmām pievienojās klāt neraža,

kas atnesa zemei vēl neredzētas bada šausmas: bada

nāvē izmira ciemi un veseli pagasti; līķi mētājās ceļmalās,

pa laukiem un mežiem, suņu un kraukļu bari mielojās ap

viņiem... Bada ārprātā spēcīgākie apkāva vājākos... Šim

postam vēl pievienojās lipīgas slimības, ar kurām mira tūk-

stošiem cilvēku.

Kad beidzot noklusa kara vētras, zviedru valdība sāka

gādāt par mieru, kārtību uu iztiku izpostītā zemē. Vesela

rinda dažādu pārgrozību un labojumu tautas dzīvē solīja
vidzemniekiem gaišu un laimīgu nākotni.

• 3
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38. Zemes pārvaldīšana un tiesas. Vidzemi un Igauniju

pārvaldīja īpašs ģeneral-gubernators. Vidzeme tika sadalīta

četros apriņķos, kuru priekšniekus sauca par apriņķa
vietniekiem. Viņu uzdevumā, starp citu, bija — izvest

dzīvē augstāko valdības ierēdņu rīkojumus un tiesu lēmumus.

Katrā apriņķī tika nodibināta zemes tiesa, kur kā piesē-

dētāji tika aicināti arī zemnieku priekšstāvji. Zemes tiesa

bija pirmā tiesu instance visām kārtām. Nākošā augstākā
instance bija pilst i c s a, kur tika caurskatītas arī zemnieku

sūdzības pret saviem kungiem.

39. Tautas izglītība. Līdz zviedru laikiem skolas bija

pieejamas tikai muižniekiem un citām bagātām kārtām, kāmēr

zemnieku izglītošana tika uzskatīta par pilnīgi nevajadzīgu,

pat kaitīgu. Zviedru

laikos pirmo reizi se-

višķa vērība tiek pie-

griesta tautskolām,

kuras āgrāk tikai šur-

tur bija radušās, patei-
coties dažu gaišāku
muižnieku un garīdz-
nieku gādībai. Ļoti

svarīgs gads tautskolu

vēsturē ir 1687-tais, kad

vietējais ģeneral-guber-

nators Zviedrijas karaļa

vārdā iesniedza landtā-

gam priekšlikumu a t-

v ērtkatrā draudzē

skolu, kādam nolū-

kam ceļamas skolu ēkas,

skolas apgādājamas ar

zemi un zemnieki pie-
No11. Gustavs II. Adolfs (1594—1632).

spiežami sūtīt pa ziemu bērnus skolā. Muižnieki nolēma

celt skolas baznīcu tuvumā un pieaicināt ērģelniekus
(ķesterus) par skolotājiem. Tādēļ arī 1687. gads
skaitāms par Vidzemes draudzes skolu dibi-
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nāšanas gadu. Vēlāk karalis pavēlēja visas draudzes

skolas apgādāt ar pietiekošu zemes daudzumu. Rīgā, Rēvelē

un Tērbatā tika atvērtas ģimnāzijas, bet Tērbatā bez tam vēl

univerzitāte (1632), kuras dibinātājs bija zviedru karalis

Gustavs Ādolfs.

40. Zemnieku stāvoklis zviedru laikos stipri uzlabojās.
Gustava Ādolfa valdīšanas laikā (1611 —1632) tika doti

zemniekiem labvēlīgi rīkojumi, proti: 1) zemnieki savus bērnus

varēja mācīt arī ģimnāzijās (agrāk tas nebija atļauts); 2) zem-

nieki savus ražojumus varēja izpārdot pilsētās; 3) strīdi starp
zemniekiem un muižniekiem izšķirami zemes tiesā (38. §).

Ar to tika ierobežotas muižnieku patvarības un neaprobežotā
vara pār zemniekiem, jo pēdējiem vairs nevajadzēja bīties no

muižnieku „kakla tiesas".

Pēc Gustava Ādolfa nāves iestājās garāks pārtraukums
zemnieku stāvokļa uzlabošanā, līdz kāmēr uz troņa nāca

darbīgais un enerģiskais Kārlis XI. (1660 —1697), kurš,

atbalstīdamies uz zemniekiem un pilsētniekiem, uzsāka neat-

laidīgu cīņu ar muižniekiem. Kārlis XI. redzēja, ka Zviedrija
krīt arvien dziļāk parādos, ka valsts vairs nespēj atalgot
savus ierēdņus un uzturēt kārtībā pietiekošu karaspēku.
Muižnieki bija izsaimniekojuši valsts naudu

un valsts īpašumus, plašās valsts zemes bija nākušas

muižnieku privātā lietošanā un pa daļai jau pārgājušas viņu

īpašumā, bet zemnieki tika apkrauti visādām nastām un no-

devām. Kārlis XI. nolēma atņemt muižniekiem

zemi un varu. Veltīgas bij muižnieku gaudas, veltīgi

bija lūgumi un protesti. Kārlis XI. ar stingru roku ķērās

pie plašām reformām.

41. Muižu atsavināšana (redukcija). Zviedrijas saeima

nolēma uzsākt muižu atsavināšanu muižniekiem Zviedrijā un

arī Vidzemē (1680). Valsts īpašumā bija pārņemamas
visas tās muižas, kuras līdz 1561. gadam bija Vācu ordeņa

un biskapu īpašums, bet vēlāk bija tikušas izdotas vasaļiem

ar lēņu tiesībām. Muižnieki bija ārkārtīgi sašutuši par šādu

valdības soli, bet karalis viņu iebildumus atstāja bez ievē-
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ribas un pavēlēja visu zemi pārmērīt, novērtēt un pārbaudīt

zemturu īpašuma tiesības. Valdības ierēdņi pārbaudīja katras

mājas iedzīvotāju skaitu, inventāru, nodevas un klaušas. Sa-

vāktās ziņas tika salīdzinātas ar muižu saimniecību vaditāju

ziņām un pēc tam ierakstītas vāku grāmatās, kūjas

izsniedza katrai zemnieku mājai. Tādā kārtā valsts zemju
rentniekiem nebija iespējami patvarīgi uzkraut zemniekiem

lielākas nastas.

42. Saimnieku aizsardzība. Kaut gan zviedru laikos

dzimtbūšana netika atcelta, tomēr zemnieku, it sevišķi saim-

nieku stāvoklis tika tik1 tāļu uzlabots, ka dzimtbūšanas nastas

maz bija jūtamas. Zviedru valdība stingri sodīja tos

muižniekus, kuri gribēja dzīt saimniekus pie liekiem darbiem,

kādi nebija vāku grāmatās paredzēti. Noliedza arī

pārdot zemniekus un sašaurināt viņu zemes

platību, tāpat neaizskarams bija cits zemnieka īpašums.
Zemniekus tagad aizstāv likumi un noteikumi, muižnieks

vairs nav kungs pār zemnieku mantu un dzīvību. Muižnieku

vara tiek aprobežota un caur redukciju viņi zaudē B
/6 no

savām agrākām muižām.

43. Patkuls.■ Muižu

atsavināšana un muiž-

nieku varas aprobežo-
šana sacēla starp muiž-

niekiem lielu rūgšanu

un nemieru. Par muiž-

nieku vadoni uzmetās

Patkuls, Rīgas garni-

zona virsnieks, kurš

Cēsu landtāgā (1692)

sastādīja asu apsūdzības
rakstu karalim pret viņa

vietnieku, Rīgas ģene-

rālgubernatoru. Patkuls

līdz ar dažiem muižnie-

kiem tika arestēts unNo12. Patkuls.

notiesāts uz navi, bet Patkulam laimējās izbēgt. Nokļuvis
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laimīgi pāri Zviedrijas robežai, viņš sāka kaimiņu valstis sku-

bināt uz karu ar Zviedriju. Vēlāk Patkuls iestājās Krievijas
valdības dienestā un tur vairākus gadus dažādi centās pa-

balstīt Ziemeļu karu.

44. Ziemeļu karš (1700—1721). Krievija jau sen tīkoja

pēc Baltijas jūras piekrastes (28. §). Krievu cars Pēteris I.

noslēdza kara savienību ar Dāniju un Poliju un uzsāka kara

darbus pret Zviedriju, cerēdams pa daļai arī uz Vidzemes

muižnieku atbalstu, kuri,

kā jau redzējām, ar zvie-

dru valdību bija pavisam
nemierā. Šajā laikā Zvied-

rijā valdīja Kārlis XII.,

jauns, bet apdāvināts un

ļoti darbīgs cilvēks. Atri

vien viņš sakauj dāņu kara

pulkus un piespiež Dāniju

noslēgt mieru. Pēc tam

sakauj krievu armiju pie
Narvas un saņem gūstā

ap 40.000 krievu. Atstā-

dams Vidzemē nelielas

karaspēka daļas, Kārlis

XII. dodas ar galveniem

spēkiem pret Poliju, kur

arī paliek ilgāku laiku.

Tomēr krievi ielauzās Vid-

zemē un izdarīja tur

briesmīgas postīšanas dar-

No 13. Kārlis XII.

bus — lai vēlāk zviedriem nebūtu ne maizes, ne nometņu. Pie

Poltavas (1709) krievi sakāva zviedrus, bet 1710. gada
vasarā krievu rokās krita Rīga. Ziemeļu karš izbei-

dzās ar Ništates miera līgumu (1721. g.), pēc

kura Vidzeme un Igaunija palika zem Krie-

vijas.

45. Zviedru laikmets Vidzemē bija viens no gaišākiem
un labākiem. Muižnieku varas aprobežošana, jaunās tiesas,
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skolas un baznīcas, klaušu un nodevu noteiktība, stingrā kār-

tība visās lietās — viss tas bija par ciešu pamatu jaunai

iekārtai, uz kuru latvju tauta bija gaidījusi gadu simteņus.

Baltijas muižniecība nebija apmierināta poļu laikos, bet vēl

mazāku atbalstu viņa mantoja pie zviedru valdības, kura

savu spēku smēla no zemniecības un tādēļ arī galveno
vērību piegrieza zemnieku vajadzībām. Muižu redukcija urt

jaunie likumi, kuri nāca par labu zemniekiem, draudēja

sagraut līdzšinējo spožo muižnieku stāvokli. It sevišķi bie-

dēja viņus dzimtbūšanas atcelšana un brīvības došana zem-

niekiem. Gluži saprotami, ka šādos apstākļos muižnieki

meklēja sev jaunus aizstāvjus un tādus arī atrada Krievijā,,
kur augstākā valsts vara balstījās uz muižniekiem.

Turpretim, latvju zemnieki velak ar asarām acīs atmi-

nējās vecos, labos zviedru laikus.



VII. nodaļa.

Latgale zem Polijas.
(1629—1772).

46. Divas Vidzemes. Zviedriem neizdevās atņemt poļiem
visu latvju zemi gar Daugavas labo krastu (36. §). Austrumu

daļa palika vēl poļu rokās, kuri to pārvaldīja līdz Polijas valsts

sadalīšanai 1772. gadā, pēc kuras poļu Vidzeme, tagadējā

Latgale, tika pievienota Krievijai. Tā tad vairāk kā 200 gadus

(no 1561—1772 g.). Latgale nepārtraukti atradās zem poļu

varas. Šaī ilgajā laikmetā, kāmēr Latgale bija šķirta no pārē-

jām Latvijas daļām, še radās citādāki saimnieciskās un garīgās

dzīves apstākļi. Piemēram : kāmēr Zviedrijas valdība sekmīgi

cīnījās ar muižniekiem, cenzdamās uzlabot zemnieku stāvokli,

tikmēr „poļu Vidzemē" muižnieku vara galīgi nospieda zem-

niekus; „zviedru Vidzemē" tika atvērtas tautskolas un augst-
skola (39. §), bet Latgalē par to neviens i nedomāja; zviedru

valdība aizstāvēja un izplatīja luterticību, turpretim poļu val-

dība visiem spēkiem pabalstīja Latgalē katoļticību. Šie un

daudzi citi īpatnēji apstākļi atstāja abās Latvijas daļās dziļas

pēdas, kuras dāžās nozarēs nomanāmas vēl līdz šai dienai.

47. Zemes pārvaldīšana bija uzticēta poļu karaļa ieceltam

administratoram, kuru sauc par vojevodu. Visa Latgale
tika sadalīta četros apriņķos jeb traktos: Ludzas, Rēzeknes,

Daugavpils un Viļakas. Apriņķu priekšniekus sauca par s t ā-

r ostiem. Tiem bija liela vara. Uz vietas tika nodibināts
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tā sauktais mazais seims, kurš sastāvēja no sešiem muiž-

nieku deputātiem: pa divi no Polijas un Lietavas un divi

no Latgales. Mazā seima sēdes notika Daugavpilī.

48. Muižnieki Latgalē, tāpat ka Vidzeme un Kurzeme,

izauga no karavīriem, kuri kā dāvinājumu vai lēni saņēma
zemi ar zemniekiem. Vēlāk zemes sāka aptrūki, tādēļ da-

žiem muižniekiem viņas tika ļoti maz. Agrākās vācu ordeņa

un bīskapu zemes arī tika izdalītas šļachtai (muižniekiem).

Tādā ceļā Latgalē no Polijas ieplūda poļi. Vietējiem vācu

muižniekiem poļu valdība solīja dažādus labumus, spiezdama
tos pāriet katoļticībā un mācīties poļu valodu. Vācieši, dzī-

damies pēc greznības un augstiem amatiem, sāka pāriet ka-

toļos un runāt poliski, pamazām pielīdzinādamies poļu šļachtai.

49. Zemnieki Latgale tika nospiesti galīgā verdzība un

tumsībā. Še viņus mēdza dēvēt par (no vārda

„smirdēt"). Smirdi dalījās ciema un muižas ļaudīs. Ciema

ļaudīm bija zeme — tā dēvētās šņores, bet muižas ļaudis

bija bezzemnieki un izpildīja dažādus darbus muižās. Latgalē

šļachtas (muižnieku) bija ļoti daudz, vairāk nekā Vidzemē.

Visus viņus vajadzēja zemniekiem uzturēt un visiem viņiem

sagādāt jauku un lepnu dzīvi. Vissūrākais mūžs bija tiem

zemniekiem, kup kalpoja mazājiem muižniekiem, jo tie uz

mazās zemes platības gribēja tikpat spoži dzīvot, kā lielie

magnāti (lielmuižnieki).

Dzimtbūšana Latgalē bija sasniegusi savu galējo pilnību:
zemnieks še bija pilnīgi padots muižnieka gribai un pārvērsts

par viņa kustamo īpašumu, kuru varēja pārdot, mainīt un

iznīcināt.

50. Jezuitu darbība. Katoļu garīdznieku „Jesus biedrība"

(Jezuītu ordenis) nodibinājās Eiropā 16. g. simteņa vidū. Jezuitu

galvenais uzdevums bija — cīnīties pret luterticību. Lai sa-

gatavotu labus darbiniekus, jezuiti dibināja īpašas skolas,

kur bez maksas uzņēma audzēkņus un tos audzināja stingrā

katoļu garā. Šādu skolu jezuiti nodibināja arī Rīgā. Vēlāk

jezuitu galvenais miteklis tiek ierīkots Daugavpilī. Jezuiti bija

pirmie, kas pareizi novērtēja mātes valodas lielo no-
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zīmi ticības mācības pasniegšanā. Lai atvieglotu baznīckun-

giem darbu, kā arī lai veicinātu katoļu mācību izplatīšanu

tautā, jezuiti izdeva p ir m ās grāmatas latvju valodā.

No šī laikmeta katoļu rakstniekiem minami E r d m a n i s

Tolgsdorfs (1556-1620) un Juris Elģers

Tolgdorfs pārtulkoja latvju valodā pirmo katķismu (35. §) un

pēc tam citus garīgus rakstus. Elģerts sarakstījis vairākas

grāmatas; ievērojamākais viņa darbs ir — poļu-latiņu-
latviešu vārdnīca (1683). Tā ir vecākā latviešu vārd-

nīca, 674 lapas puses bieza.

51. Latgales īpatnības. Latgale vairāk kā 200 gadus
atradās zem poļu varas (46. §), kura dažādiem līdzēkļiem mē-

ģināja pārpoļot Latgales iedzīvotājus. Pārpoļošanai vispirms

padevās muižnieki (48. §), kāmēr tautas vidū uzglabājās latvju
valoda un senču parašas. Garais poļu laikmets tomēr nepa-

lika bez pēdām ari latvju vidū, jo veselas paaudzes izauga
zem poļu iespaida un dabūja ī pa t n ēj v nokrāsu. Kurze-

mes un Vidzemes latvieši pieņēma luterticību, bet Latgales
latvieši palika katoļu ticībā. Tā radās izšķirība ticību

ziņā. Literatūrā un rakstībā radās starpība tādēļ, ka Vidze-

mes un Kurzemes latvji nāca zem vācu iespaida un pieņēma
no viņiem gotu (vācu) burtus; turpretim, latgalieši pierada

pie latiņu rakstu zīmēm un taī pašā laikā daudz vārdu pār-

ņēma no poļu un citu tautu valodām, kuras Latgalē dzīvoja

starp latvjiem. Tā pamazām radās īpatnēja latgaliešu iz-

loksne.

Latgalieši dzīvoja sādžās, uz šaurām šņoru zemītēm,

kādēļ turības ziņā viņi nevarēja līdzi iet balti ešie m - vid-

zemniekiem. Bargā dzimtbūšana līdz ar zemes trūkumu un

sādžu iekārtu nospieda latgaliešus galējā nabadzībā un tumsībā.

Tas bija nožēlojams mantojums no ilgās poļu saimnie-

košanas Latgalē.



VIII. nodaļa.

Kurzemes hercogu valsts.

(1561—1795).

52. Gotards Ketlers saņēma Kurzemi kā valsti no

Polijas pēc Livonijas ordeņa krišanas (29. §). Kaut gan Kur-

zeme bija mazāk cietusi no kara briesmām, nekā Vidzeme,
tomēr pirmajam viņas hercogam Gotardam Ketleram bija jā-

pieliek daudz pūļu, lai

nokārtotu savas zemes

robežas un nostiprinātu

savu varu zemes iekšienē.

Kurzemes visspēcīgā muiž-

niecība negribēja atzīt

Ketleri paraugstākās varas

nesēju, jo viņš bija tepat

„pašu cilvēks", no sava

vidus izvēlēts. Ketleram

nebija nekādu līdzēkļu, ar

ko piespiest muižniekus

pie padevības un paklau-

sības, tādēļ viņam cits

neatlikās, kā meklēt muiž-
No14. Gotards Ketlers

nieku atbalstu un viņu prasības pēc iespējas apmie-
rināt. 1570. gadā viņš izdod tā saukto „Gotarda privi-

lēģiju", kuya dod jaunas tiesības muižniekiem: atsvabina
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viņus no visām klaušām un nodevām (izņemot kara gadīju-

mus), lēņu muižas viņi saņem par dzimtu, ir pilnīgi kungi

par zemniekiem v. t. t.

Lielāko vērību Ketlers piegrieza ticības lietām. Pēc sa-

vāktām ziņām izrādījās, ka kristīgā ticība vēl pavisam maz

iesakņojusies, ka trūkst baznīcu un mācītāju. Skolu zemnie-

kiem pavisam nebija. Tika nolemts celt 70 jaunas baznīcas,

kā arī dažas skolas un nespējnieku patversmes. Mācītāju atal-

gošanai tika ierādīti īpaši zemes gabali. Tika gādāts arī par

garīga satura grāmatām. Pirmā tāda grāmata Kurzemē iznāca

1586. gadā un saucās „Enchiridionft.

53. Ketlera mantinieki. Pēc pirmā hercoga nāves Kur-

zemi mantoja viņa divi dēli — Fridrichs un Vilhelms. Pirmais

paņēma Zemgali, bet otrais Kurzemi. Hercogs Vilhelms sa-

nāca asā naidā ar muižniekiem brāļiem Noldēm un slepeni
lika viņus nogalināt. Polijas karalis par to atņēma Vilhelmam

Kurzemi un atdeva to Fridricham. Polijas valdība nebūt ne-

domāja stiprināt hercogu varu Kurzemē. īpaša poļu komisija
izdeva

„
Kurzemes statūtus", tika nodibināta zemespadome,

sastāvoša no četriem muižniekiem un diviem pilsoņiem.

„Statuti" un zemes padome pilnīgi ierobežoja Kurzemes her-

cogu varu.

54. Hercogs Jēkabs (1642 -1682) bija padzītā hercoga
Vilhelma dēls, tika audzināts un skolots ārzemēs. Savā jaunībā

viņš apceļoja Franciju, Angliju un Holandi. Pēc pēdējās

parauga Jēkabs arī Kurzemi nodomāja pārvērsi par tirdznie-

cības un rūpniecības zemi. Ticis par hercogu, viņš stājās pie

savu nodomu izvešanas. Drīz vien viņš ierīkoja dzelzs kausē-

tavas, stikla un papira fabrikas, vara cepļus, pulvera sudmalas,
darvas tecinātavas, vadmalas un buru austuves v. t. t. Vents-

pilī un Kuldigā ierīkoja plašas kuģu būvētavas. Drīz

vien Jēkabam bija 60 tirdzniecības un 59 kara kuģi. Galvenās

ostas bija Ventspils un Liepāja. Ar Franciju un Angliju Jēkabs

noslēdza tirdzniecības līgumus. Turp viņš sūtīja labību, bet

fabriku izstrādājumus pārsūtīja uz Krieviju un Poliju.

Lai nodrošinātu savam precēm noņēmējus un veicinātu

preču apmaiņu, Jēkabs centās iegūt kolonijas. Viņš nopirka
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divas salas — Andreja salu Āfrikas reetumu piekraste

un Tabago salu Dienvidus Amerikas ziemeļos. Uz šīm

salām Jēkabs cēla cie-

tokšņus un ierīkoja preču

noliktavas, turp sūtīja ka-

ravīrus un kolonistus. No

salām pārveda Kurzemē

kafiju, cukuru, kokvilnu,

tabaku, ziloņkaulu, indigo

krāsas, pērles un pat

zeltu. Salu bagātība bija
tik liela, ka Jelgavā tika

ierīkotas plašas kolonial-

preču noliktavas, kuras

sūtīja preces tāļāk uz

Krieviju un Lietavu.

55. Zviedru-poļu karš.

No15. Hercogs Jēkabs I. Tirdzniecības un rūpnie-
cības ziņā Kurzeme jau ieņēma redzāmu vietu, viņas bagātības

auga un vairojās, tomēr Kurzemei nebija nepieciešamā b r v ņ o tā

spēka, ar kufa palīdzību varētu vajadzības brīdī aizstāvēties.

Viss sauszemes karaspēks sastāvēja tikai no 300 jātniekiem,
kuru sasaukšanai vajadzēja iepriekšēju atļauju no Polijas

karaļa. Muižnieki, baidīdamies no hercoga varas pieaugšanas,

nepiekrita karaspēka pavairošanai. Kurzemes kaimiņiene

Zviedrija ar skaudību vēroja Kurzemes plaukstošo tirdzniecību

un augošās bagātības. Kad starp Zviedriju un Poliju uzlies-

moja kapš, zviedri bez sevišķām grūtībām ieņēma Jelgavu
un pēc tam visu Kurzemi. Hercogs Jēkabs ar savu ģimeni
krita gūstā un nodzīvoja tur līdz kara beigām un atdabūja
brīvību un arī savu hercogisti tikai pēc miera noslēgšanas

starp Poliju un Zviedriju. Pa kara laiku visi Kurzemes her-

coga pasākumi bija galīgi nopostīti, zaudētas bija arī

abas kolonijas un kara flote. Zemē bija tukšums

un bads. Jēkabs tomēr nenolaida rokas, bet ar parasto cītību

stājās pie darba. Sāka atkal strādāt darbnīcas un fabrikas,
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tika atjaunotas kuģu būvētavas. Tomēr Kurzemes ziedu laiki

bija pagājuši.

56. Kurzeme nāk zem Krievijas. Kad nomira pēdējais

hercogs no Ketlera nama (1737), cēlās jautājums, kam nodot

Kurzemes troni. Šinī jautājumā ieinteresētas bija Polija, Krie-

vija un Vācija. Krievijai

jau piederēja Vidzeme,
tad viņa arī pielika pūles,
lai tiktu tuvāk Kurzemes

pārvaldīšanai. Ar šādu

nolūku hercogs Vilhelms

tika saprecināts ar krievu

cara Pētera Lielā brāļa

meitu Annu. No otras

puses, Kurzemes muižnie-

cība, redzēdama Krievijas

varas pieaugšanu, kā arī

muižnieku labo stāvokli

Vidzemē zem krievu val-

dības, arī sāka svērties

arvien vairāk uz Krievijas

pusi. Tādēļ 1737. gadā
Kurzemes muižnieki ievē-

lēja par hercogu krievu

kandidātu Ernestu

Bironu. No šī laika
No16. Hercogs Ernests Bīrons.

saites starp Krieviju un Kurzemi paliek arvien ciešākas.

Kad 1795. gadā Polija tika beidzamo reizi sadalīta, Kurzemi

pilnīgi pievienoja Krievijai, atņemot viņai vēl

atlikušo patstāvību.



IX. nodaļa.

Pirmais krievu laikmets.

(1721—1804).

57. Pēc Ziemeļu kara sākās viens no grūtākiem laik-

metiem, kādus jebkad nācies pārdzīvot Vidzemei. Visur, kur

gāja krievu kaj-a pulki, tika postīts bez vajadzības un bez

žēlastības. Nevainīgi mierīgi iedzīvotāji, sievas un bērni tika

gan apkauti, gan dažādi mocīti un pēc tam aizvesti gūstnie-
cībā. Ziedošās druvas un pļavas, kuplie dārzi, zemnieku

sētas un muižas — viss tika samīdīts, sagrauts un nodedzi-

nāts. Iznīcināti tika zirgi, lopi un uzturas līdzēkļi. Zemnieki

labību apraka zemē, bet citi atkal to meklēja, durstīdami

zemi ar īpašiem dzelzs iesmiem. Sākās atkal briesmīgs bads

un mēris, kam par upuri krita ievērojama daļa iedzīvotāju.
Tā gāja bojā spožā zviedru laikmeta ieguvumi. Turības vietā

iestājās tukšums un nabadzība, un zemnieku brīvības citu pēc
citas atņēma muižnieki.

58. Muižnieku prasības. Karš vēl nebija beidzies, kad

Vidzemes muižnieki jau sāka meklēties pēc lielākas varas un

lielākām tiesībām. levērojamākās muižnieku prasības bija:

1) lai muižniekiem tiktu atdotas atpakaļ tās muižas, kuras

viņi zviedru laikos bija zaudējuši ; 2) lai zemes pirkšanas un

pārdošanas tiesības būtu tikai muižniekiem ; 3) lai zemes iek-

-šējās pārvaldīšanas lietās galvenā noteikšana piederētu land-

tāgam, kura pilntiesīgo locēkļu skaits aprobežojams. Gribē-
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dami savu kārtu pasargāt no svešu muižnieku — krievu,

latviešu v. c. iespaidošanas, Vidzemes muižnieki izdabūja no

krievu valdības atļauju nodibināt īpašu muižnieku cilts grā-

matu jeb matrikulu, kūjā tika ievesti tikai tā saucamie

iedzimtie (vietējie) muižnieki, kufi tad arī bija tie īstie un

pilntiesīgie landtāga locekļi.

59. Zemnieku stāvoklis kara laikā bija neredzēti grūts,
bet pēc kara zemniekiem zuda viena tiesība pēc otras un

grūtā dzimtbūšana uzgūlās, kā smags slogs uz zemnieku

pleciem, kādēļ ari tautas labklājība un zemes atspirgšana
lēnām gāja uz priekšu.

Daudzas un dažādas bija zemnieku klaušas — gan

muižniekiem, gan dažādām iestādēm, gan ari karaspēkam.
Pēc garā Ziemeļu kara visa zeme bija galīgi nopostīta, visur

vajadzēja darba roku. Krievijā dzimtbūšana bija pilnos

ziedos, tādēļ nenācās grūti dzimtbūšanu atjaunot arī Vidzemē.

Tika ievesti atkal miesas sodi, kurus kungs varēja pie-

spriest pēc sava ieskata un iedomām. Mazākais miesas sods

bija — pieci pāri rikšu, lielākais — 30 līdz 40 pāru rikšu

(ap 300— 400 sitienu). Šajā laikmetā zemnieks paliek par

pilnīgu kunga īpašumu. Tā laika Krievijas likumos

muižniekiem bija atļauts:
'

1) sodīt zemniekus pēc patikas ar rikšu sodu;

2) nosūtīt zemniekus uz Sibiriju ;

3) nodot zemniekus kara dienestā.

Bez tam iznāca paskaidrojums, ka neesot likuma, kas

piedraudētu muižniekiem sodu par dzimtcilvēka nonāvē-

šanu
.. . Saprotams, ka šie likumi visā pilnībā tika izmantoti

no Vidzemes muižniekiem — par ļaunu zemniekiem.

60. Zemnieku nemieri. Ap 1770. gadu vairākās vietas

uzliesmoja zemnieku nemieri, kam par iemeslu bija muiž-

nieku patvarības, bads un verdzība. Apbruņojušies izkaptīm,
dakšām un cirvjiem, zemnieki kāva muižniekus un laupīja

viņu mantu. Sevišķi plaši nemieri izcēlās 1784. gadā. Zem-

nieki vajāja un kāva savus kungus — muižniekus un griezās
arī pie krievu ierēdņiem ar prasībām samazināt klaušas un

ierobežot muižnieku varu. Ģenerālgubernators ar karaspēka
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palīdzību apspieda nemierus, pēc tam sākās vēl neredzēta

zemnieku pēršana, spīdzināšana un apkaušana. Ar briesmī-

giem sodiem tomēr nevarēja noslāpēt nemierus: kad vienā

vietā tie norima, otrā uzliesmoja atkal. Tā bija zīme, ka

dzimtbūšanas slogs bija palicis tik smags, ka tauta to vairs

nespēja ciest. Bija laiks sākt domāt par dzimtbūšanas nastu

atvieglināšanu. Radās pat starp muižniekiem cilvēki ar gaišu

prātu un mīkstu sirdi, kuri redzēja, ka līdzšinējā kārtība ir

par postu tiklab zemniekiem kā muižniekiem, jo tautas ne-

miers auga augumā, un līdz ar to viņas apspiedējiem — muiž-

niekiem zuda drosme dzīvot un krāt bagātības savās muižās.

61. Pirmie zemnieku aizstāvji, a) Barons Fridrichs

Šulcs pieder pie tiem nedaudzājiem muižniekiem, kuri paši

bija nākuši pie atziņas, ka nepieciešami labot zemnieku stā-

vokli un reizē ar to pacelt

mazvērtīgās muižu saim-

niecības. Šulcs pats uz-

rakstīja latvju valodā liku-

mus un izdalīja tos saviem

zemniekiem. Šulca likumi

saucās «Aizkraukles un

Rīmaņa muižas zemnieku

tiesa" (1764). Viņos bija

noteikts, ka zemniekam

pieder viņa zeme, kuru

var mantot viņa bērni;

ka zemnieka kustāmā

manta ir viņa īpašums,
ka reizi noteiktās klaušas

nedrīkst palielināt
un ka ģimeneslocēk-

ļus nedrīkst šķirt, pār-
dot vai atdāvināt.

bulcs savus likumusNo17. Fridrichs Šulcs.

cēla priekšā landtāgam apstiprināšanai un ievešanai dzīvē,

bet landtāgs tos atraidīja. Verdzības piekritēji par Šulca

likumiem ļoti uztraucās, sāka tos atpirkt no zemniekiem un
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4

dedzināt. Par šādu iznākumu Šulcs bija ļoti sarūgtināts,
bet savās muižās turējās pie saviem likumiem.

b) Eižens Švarcenbergs, darbodamies kā mācī-

tājs, ilgus gadus novēroja latvju un igauņu bēdīgo likteni.

Par saviem novērojumiem viņš uzrakstīja plašu rakstu un

iesniedza to krievu valdībai. Švarcenbergs ieteica dot zem-

niekiem īpašuma tiesības un atcelt dzimtbūšanu. Sakarā ar

to Katrinai 11. radās iemesls apceļot Vidzemi un tuvāk iepa-
zīties ar zemnieku stāvokli. Citiem vārdiem, Švarcen-

bergs grieza valdības vērību uz tām nebū-

šanām, kādas pastāvēja dzimtbūšanas laikā

Vidzemē un Igaunijā.

c) Garlībs Merķelis (1769—1850). Pec teva nāves

jaunais Merķelis pats saviem spēkiem turpināja izglītību, līdz

kāmēr beidza augstskolu.
Dienēdams pēc tam par

mājskolotāju Vidzemes

muižās, Merķelis dien-

dienā novēroja nemitīgo

zemnieku kalpināšanu, pēr-

šanu un spīdzināšanu.

Savus bagātīgos novēro-

jumus viņš sakopojis īpašā

grāmatā
„

Latvieši". Šī

grāmata iznāca ārzemēs

vācu valodā. Merķelis

atklāja to nožēlojamo stā-

vokli, kādā bija kritusi

latvju tauta zem muiž-

nieku neaprobežotās va-

ras. Savā grāmatā viņš No 18. Garlībs Merķelis.

īsi un spilgti ir cēlis gaismā veselu ainu no tām briesmām

un nelaimēm, kādās bija krituši latvieši. Merķeļa grāmata

bija aizgrābjošs sauciens pēc palīdzības un latvju tautas

aizstāvēšanas. Sarakstīja viņš grāmatu vācu valodā, lai viņu

lasītu tieši tie, kuru rokās bija vara un arī iespējamība palī-
dzēt zemniekiem.



50

Merķelis ir pārliecināts latvju brīvības un vienlīdzības

sludinātājs. Viņš ar pilnu tiesību izpelnījies latvju tautas

mīlestību, kā latvju pirmais brīvības apustulis, kura dedzī-

giem un patiesības pilniem vārdiem bija liels spēks un no-

zīme latvju atbrīvošanas kustībā.

62. Brāļu draudze. Dien-dienā apkrauti grūtiem darbiem

un apdraudēti kungu pātagām, latvji nekad un nekur nedzir-

dēja neviena draudzīga vārda, nekur neatrada līdzjūtīgas
sirdis. Lutera baznīca ar saviem vācu mācītājiem bija salta

un nemīlīga : tur vienmēr prasīja paklausību kungiem, bet

par nepaklausību aprāja un draudēja ar pastaro tiesu un

elles mokām. Šajā vietā nomāktais latvju zemnieks neatrada

ne iepriecināšanu, ne apmierinājumu. Te nu radās brāļu

draudzes sludinātāji un ar sirsnīgiem vārdiem nesa tautā

drosmi, paļāvību un uzticību saviem spēkiem.

Brāļu draudzes mācība sludināja ļaudīm sirdsšķīstību un

patiesi dievbijīgu dzīvi. Šī mācība bija Lutera mācības īpat-

nēja strāva, kura radās Vakareiropā. Viņas piekritējus

dēvēja par h ernh utiešiem. Šādu nosaukumu viņi man-

toja no brāļu draudzes pirmā pabalstītāja grafa Cincendorfa

muižas — Hernhutes.

Hernhutiešu mācībai Vidzemē bija lieli panākumi un

ļaudis kuplā skaitā apmeklēja tā dēvētos saiešanas kam-

barus un namus, kur vienkāršās telpās vienkārši, bet

dedzīgi un sirsnīgi runātāji iz tautas vidus (tētiņi un sacītāji)
teica ļaudīm labu mācību. Sekodami šai mācībai, brāļu

draudzes locekļi palika' uzcītīgāki, strādīgāki, savā starpā

izpalīdzīgāki, sāka censties pēc skaidras dzīvošanas un gara

gaismas.
Kaut gan brāļu draudze nesa tautai tikai labu, tomēr

ari viņai radās savi pretinieki. Visvairāk viņu apkaroja

mācītāji, jo viņu baznīcas palika tukšas, bet brāļu draudžu

nami bija pilnum pilni. Mācītāji sūdzējās, ka hernhutisms

apdraud baznīcu un ir vispār kaitīga kustība. 1743. gadā
krievu valdība hernhutismu noliedza. Vēlāk gan brāļu
draudze atdabūja vārda brīvību, bet sevišķus ziedu laikus

vairs nepiedzīvoja, jo sākās nacionālās atmodas laikmets ar

jauniem centieniem.



X. nodaļa.

Dzimtbūšanas krišana.

(1804-1850).

63. Reformu nepieciešamība. Kaut gan dzimtbūšana bija

sasniegusi savu augstāko pakāpi, pārvērzdama zemniekus

par pilnīgiem kungu vergiem (59. §), tomēr ar dzimtbūšanu

arī muižnieki nebij visai apmierināti, jo muižas neienesa tik

daudz, cik muižnieki gribēja patērēt, parādi auga augumā,

un drīz vien lielākā daļa muižu bij ieķīlātas dažādās bankās.

Zemnieku nemieri kļuva arvien plašāki un draudēja izvēr-

sties vispārīgā dumpī. Nāves sodi un pēršana maz līdzēja,

jo dzimtbūšana bija tik smaga, ka zēmniekiem savs liktenis

bija kļuvis pilnīgi vienaldzīgs. Turpretim, izglītotākie un

tāļredzīgākie cilvēki (61. §) saprata, ka zemnieku stāvoklis

jāuzlabo, ka dzimtbūšana nes ļaunumu nevien zemniekiem,

bet ari muižniekiem, pārvērzdama zemniekus par vienaldzīgu

vergu pūli, kurš darbā dzenams ar rīkstēm un pātagām.

64. 1804. un 1809. g. likumi. Starp muižniekiem, kā jau

agrāk redzējām, pastāvēja divi virzieni. Vieni gribēja atvie-

glināt zemnieku nastas un pat atcelt dzimtbūšanu, otri, tur-

pretim, no visa tā neko negribēja dzirdēt un stingri turējās

pie vecās kārtības. Krievu valdība, vērodama zemnieku ne-

mierus un šo nemieru cēloņus, nāca pie slēdziena, ka līdz-

šinējais zemnieku stāvoklis jāuzlabo. Kopā ar vietējiem muiž-
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niekiem-reformatoriem krievu valdība spēra pirmos soļus

zemnieku labā. Ar 1804. gada likumu visiem zemniekiem

tika piešķirtas tiesības iegūt kustāmu un nekustāmu īpašumu.

Klaušas un nodevas tika noteiktas samērā ar zemes vērtību.

Zemes īpasnieki-saimnieki dabū mantošanas tiesība?. Muiž-

niekiem tiek atņemta tiesība vieniem spriest tiesu pār zem-

niekiem, tādēļ tiek nodibinātas īpašas zemnieku tiesas.

Muižnieki vairākumā bija pret jauno likumu un jau
1805. gada landtāgā izstrādāja 29 papildu pantus jaunā likuma

paskaidrošanai un 1809. gadā panāca papildu pantu apstiprinā-

šanu. Šie panti nebija zemniekiem labvēlīgi, bet toties'

muižniekiem deva daudz plašākas tiesības.

65. Zemnieku brīvlaišana un viņas sekas. 1818. gadā
tika pasludināts likums par Kurzemes zemnieku brīvlaišanu

un 1819. gadā atcēla dzimtbūšanu arī Vidzemē. Jaunājos
likumos bija paredzēts atsvabināt zemniekus ne uzreiz, bet

13 gadu laikā. Pilnīgu brīvību zemnieki tūliņ arī neieguva:

pirmie trīs gadi pēc brīvlaišanas bija jānodzīvo savas drauzes

robežās, vēlāk viņi varēja apmesties savas guberņas robežās.

Piešķirdami zemniekiem personīgu brīvību, muižnieki

paturēja savā īpašumā zemnieku zemi, t. i. pārvērta

zemniekus par pilnīgiem bezzemniekiem. Lai kautkā sagādātu

iztiku, zemniekiem nācās atkal griesties ar lūgšanām pie tā

paša dzimtkunga, kurš viņiem bija dāvājis brīvību, lai dod

apstrādāšanā zemi. Saprotams, ka dzimtkungs zemi nedeva

par velti, bet prasīja par to lielas klaušas vai augstu renti.

Citiem vārdiem: dzimtbūšanas atcelšana zemniekiem nedeva

nekādus jūtamus labumus, muižu laukus, tāpat kā agrāk,

apstrādāja zemnieki, muižnieks tāpat saņēma no zemnieku

augļiem labāko tiesu, un muižnieka vagars pa vecam sodīja
zemniekus ar rīkstēm par nokavētām darba dienām. Par

turpmāko zemes apstrādāšanu nācās slēgt ar kungiem
brīvus līgumus, un zemniekam nebija citas izejas, kā

pieņemt tos noteikumus, kādus kungs lika priekšā, lai tikai

tiktu pie uztura un glābtos no bada un saltuma.

Pec jauna likuma visa zeme66. Zemnieku pašvaldība.
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muižas novada robežām. Visi pilntiesīgie pagasta locēkļi

salasījās uz pagasta sapulci, kura ievēlēja amata vīrus un ap-

sprieda dažādus jautājumus. Te tika ievēlēts pagasta vecākais

un viņa palīgs. Svarīgākā iestāde pagastā bija — pagasta
tiesa, kura izšķīra sūdzības un izpildīja dažādus policijas

pienākumus: uzraudzīja, lai pagastā būtu miers un kārtība,

lai ceļi tiktu kārtīgi laboti, lai pases būtu pareizi izsniegtas
v. t. t. Otrā tiesu iestāde bij draudzes tiesa, sastāvoša no

četriem locēkļiem - viena muižnieka un trim zemniekiem.

Sūdzības pret muižniekiem tika caurskatītas apriņķa

tiesā, sastāvošā no trim muižniekiem un diviem zem-

niekiem. Augstākā tiesu iestāde bija zemnieku lietu

departaments, kurš sastāvēja tikai no muižniekiem.

67. Zemnieku saimniecības pirmajos brīvības gados ātri

vien slīdēja pretīm putēšanai, kaut gan visi (arī zemnieku

draugi, kā Merķelis un c.) pēc dzimtbūšanas atcelšanas gai-

dīja ātru tautas labklājības pieaugšanu. Ārkārtīgi augstās

nodevas, ko prāsīja muižnieki, nenoteiktība un nezināšana,

kas būs turpmākajos gados, dzina zemniekus putēšanā un

neražā, tā kā jau 1841. gadā Vidzemi piemeklēja pilnīgs
bads. Neapmierinātie zemnieki sāka sūtīt izlūkus uz Rīgu,

meklēt palīdzību un aizstāvēšanu pie valdības, bet Rīgā
iz'ūki saņēma sodu par uzbāzību un atgriezās mājās tukšām

rokām. Šinī grūtā laikā atradās daži pareizticīgie mācītāji,
kuri ieteica pāriet no luterticības pareizticībā un meklēt tādā

ceļā aizstāvēšanu. Dažos novados latvieši tiešām arī sāka

pāriet pareizticībā, bet cērības uz valdības pabalstu arī

šoreiz maz attaisnoiās. Tikai šur ūn tur daži zemnieki

saņēma no valsts muižām nelielus zemes gabalus. Viss tas

radīja nemierus zemniekos. Meklēdami pēc labākiem dzīves

apstākļiem, zemnieki pulkiem sāka bēgt no savām dzīves

vietām, citur atkal plosījās zemnieku nemieri, kurus nācās

apspiest ar karaspēku.
Tikai pēc ilgāka laika, cīnīdamies ar zemnieku ne-

mieriem, zagšanu un badu, muižnieki nāca pie atziņas, ka

nepieciešami padomāt arī par zemniekiem. Sevišķi neauglīgs

bija 1844. gads, kad uznāca vispārēja neraža un bada nāvē

izmira veseli pagasti. . .
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68. 1849. gada likums. Ar šo likumu tika likts pamats latvju

sīkgruntniecībai, jo jaunais likums atļāva zemniekiem

iegūt zemi par dzimtu un veicināja šādu zemes pirkšanu

ar īpašas bankas palīdzību, kura izsniedza zemniekiem aiz-

devumus uz ilgākiem gadiem. Jaunais likums atļāva muiž-

niekiem pārdot vai izrentēt zemi tikai pagasta sabiedrības

locēkļiem uz brīvas vienošanās pamatiem. Likums neno-

teica ne rentes, ne pirkšanas maksas lielumu,

un muižnieks joprojām skaitījās par visas zemes kungu un

saimnieku. Jaunais likums, gan ar lieliem ierobežojumiem,
tomēr deva zemniekiem iespēju iegūt par īpašumu zemes

gabalus. No 1849. - gada sākās sīkgruntniecības

uzplaukšana Latvijā, kura lika pamatu spē-

cīgai latvju zemnieku šķirai.



XI. nodaļa.

60-to gadu reformas un nacionālā kustība.

69. Zemnieku likumi (1860—1866). Neraugoties uz

]oti grūtajiem pirkšanas noteikumiem, zemnieku sīkgruntnie-
cība pamazām nostiprinājās. Lielu atbalstu zemniekiem

atnesa sešdesmito gadu reformas. 1860. gadā iznāca Vid-

zemes zemnieku likumi, kuros gan palika spēkā briva vieno-

šanās starp muižnieku — zemes īpašnieku un zemnieku —

pircēju vai rentētāju, bet reizē ar to tika dota iespēja noslēgt

līgumus uz - ilgāku laiku un klaušu vietā bija noteikta rente

naudā. Tādā kārtā daļa zemnieku varēja palikt par ilgga-

dējiem rentniekiem un tādā kārtā nodrošināt savu

labklājību. 1863. gadā tika paplašināta zemnieku kustē-

šanās brīvība. Līdz šim zemnieki nevarēja izvēlēties

dzīves vietu pēc savas patikas un tika dažādi saistīti sava

pagasta robežās. Pagasti arī ne labprāt ļāva saviem lo-

cēkļiem izklīst, jo pagastam nācās atbildēt par kārtīgu no-

dokļu maksāšanu, dot zināmu skaitu rekrūšu, apgādāt nespēj-

niekus v. t. t. No šiem pienākumiem izceļotāji dažkārt izvai-

rījām. Dzīve tomēr gāja uz priekšu un paģērēja, lai zemnie-

kiem-strādniekiem būtu pilnīga kustēšanās brīvība. Piemēram:

dažas muižas saimnieciski uzplauka un tur vajadzēja vairāk

strādnieku ; citas atkal nīkuļoja — tur strādnieki palika pāri.

Tika uzsāktas lielākas būves, kas paģērēja daudz strādnieku.

Šie un dažādi citi apstākļi radīja nepieciešamību izdot

likumu par kustēšanās brīvību, pēc kura iznāk-
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šanas zemnieki varēja sevim izvēlēties dzīves vietu un nodar-

bošanos pēc savas patikas... 1864. gadā tiek izdots likums

par zemes pārdošanas un pirkšanas kārtību ; gadu vēlāk tiek

atcelts miesas sods un drīz pēc tam (1866) iznāk jauns likums

par pagastu tiesām un pagastu pašvaldībām.

70. Zemnieku zemes īpašumi no šī laika sāk ļoti ātri

pieaugt, kaut gan pēc tā laika cenām zemniekiem par savu

zemi pienācās samaksāt daudzreiz vairāk nekā tā īstenībā

bija vērta. Zemes izpirkšana tika iedalīta 12—20 gados,
zināmos termiņos. Ja nomaksas netika izdarītas noliktā laikā,

tad muižnieks varēja zemes gabalu tūliņ pārdot citam. Ne-

raugoties uz grūtāļiem noteikumiem un lielo naudas trūkumu,

zemnieki tomēr li< lā skaitā ķērās pie zemes pirkšanas, kā

pie drošākā līdzēkļa tikt vaļā no muižnieku varas. No šī

laika sākās īsts zemes iepirkšanas drudzis. Muižnieki, sakarā

ar to, ātri iedzīvojās bagātībā, sāka celt jaunas pilis un dzīvot

greznībā

Pie zemes pārdošanas muižnieki nepiemirsa „brīvos

līgumos" ievest sev labvēlīgus, bet zemniekiem nelabvēlīgus

pantus, piemēram : zvejas un medīšanas tiesības uz zemnieku

zemes palika muižniekiem, zemnieki uz savas zemes neva-

rēja atvērt rūpniecības un dažus tirdzniecības uzņēmumus;
muižnieki sev paturēja arī labākos zemes gabalus.

71. Pagastu pašvaldība pēc 1866. g. likuma dabūja pat-
stāvību. Pagasta sapulcē varēja dalību ņemt visi piln-

tiesīgie saimnieki un rentnieki, bet bezzemnieki izvēlēja no

katriem 10 cilvēkiem vienu priekšstāvi. Vietnieku pulks,
kuru izvēlēja pagasta sapulce, vadīja visu pagasta saimnie-

cību, pārzināja pagasta mantu, skolas, patvērsmes, nodokļus

v. t. t. Pa g a s t a v a 1 d c sastāvēja no pagasta vecākā, viņa

palīgiem un darbveža. Pagasta tiesa varēja izspriest
vienkāršākās privātās un krimināllietas.

72. Skolas. No zviedru laikiem katrā draudzē skolas

vajadzībām bija ierādīts zemes gabals, bet nebija ne telpu,
ne skolotāju. Landtāgos muižnieki daudz runāja par skolu
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celšanu, bet, bīdamies no izdevumiem, šo lietu arvien atlika.

1819. gadā no jauna tiek prasīts, lai katrā draudzē būtu

•draudzes skola un lai pagastos tiktu dibinātas pagasta skolas,
kuras jāapmeklē visiem zemnieku bērniem, kuri desmit

gadus veci. Ilgu laiku šie noteikumi netika pildīti: muiž-

niekiem nebija gribas celt skolas ēkas, bet pagasti bija tik

nabagi, ka paši vien to nespēja izdarīt. Bet kad zemnieki,

no muižnieku patvarībām un bada bēgdami, sāka pāriet pa-

reizticībā, tad muižnieki arī sāka cītīgāki ķerties pie skolu

lietām. Skolotāju sagatavošanai tika atvērti skolotāju zemi-

nari Valkā un Irlavā. Vispārējā skolas mācība tomēr ļoti
lēni gāja uz priekšu. Piemērām, 1849 gadā visā Vidzemē

bija tikai deviņas pagastskolas.

73. Jaunlatvieši. Pēc dzimtbūšanas krišanas sākās pla-
šāka gādība par skolām un izglītību. Daži latvju zemnieki

jau iespēja savus dēlus sūtīt vidus un augstskolā. Tā radās

pirmie skolotie latvieši, kuri ar gaišu skatu novēroja, cik

liela vēl ir zemnieku atkarība no kungiem, kaut gan latvjus
mēdza tagad dēvēt par brīvu tautu. Pilsētās tirdzniecība un

amatniecība atradās vācu rokās, pagastu pašvaldības bija

atkarīgas no augstākās administrācijas, kas arī atradās vācu

rokās ; latvju valodai nebija tiesību ne skolās, ne tiesās, ne

pat pagastu valdēs. Vārdu sakot, latvjiem vēl priekšā bija
daudz cīņu un daudz darba. Sākās īpaša tautiskā ku-

stība, kuras priekšgalā nostājas pirmie skolotie latvieši. Vā-

ciešiem šādi latviešu centieni nebij saprotami, jo vācieši

domāja, ka latviešiem jau tā ir pārāk plašas tiesības piešķirtas.

Tādēļ skolotos latvjus (inteliģentus) vācieši nosauca par jaun-

latviešiem, gribēdami ar šo nosaukumu izsmiet latvju
tautiskos darbiniekus. Pēdējie, turpretim, šo nosaukumu sāka

lietot paši, tā kā vēlāk jaunlatviešu vārds palika vēsturisks.

levērojamākie šī laika darbinieki bija — Krišjānis Val-

demārs, Juris Alunans, Atis Kronvalds, Krišjānis Barons,

Auseklis v. c.

74. Krišjānis Valdemārs (1825 —1891) pirmo skolas mā-

cību baudīja nabadzīgā pagasta skoliņā. Pašmācības ce|ā
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viņš sagatavojās uz vidusskolu un 24. dzīves gadā iestājās

ģimnāzijā, kur mācījās piecus gadus. Pabeidzis vidusskolu,

viņš turpināja izglītību Tērbatas univerzitātē, kur studēja
tautsaimniecību. Jau ģim-

nāzijā Valdemārs saraksta

grāmatiņu „300 stāsti", kur

skubina uz grāmatu lasī-

šanu un prāta cilāšanu.

Pēc studiju beigšanas viņš

apmetās Peterpilī, kur ar

saviem rakstiem par jūr-
niecību griež uz sevi val-

dības vīru vērību. Drīz

vien, krievu valdības uz-

devumā, Valdemārs ap-

ceļo Baltijas jūrmalu un

Ainažos dibina pirmo

jūrskolu. 1862. gadā
Valdemārs sāk izdot „P e-

terburgas Avizes",
kur daudz raksta par lat-

viešu zemnieku stāvokli.
no19. Krišjānis Valdemārs.

Atrazdams atbalstu un aizstāvēšanu pie krievu valdības,

Valdemārs daudzkārt aizstāvēja latviešus pret vācu patva-

rībām, cēla gaismā daudzas nebūšanas, kādas valdīja Bal-

tijas guberņās un vispār savā nenogurstošā un plašā darbā

vienmēr pūlējās savu tautas brāļu labā.

75. Kronvalda Atis (1837 — 1875) bija dedzīgs latvju

tautietis, kurš pilnīgi nodevās latvju tautiskai kustībai. Viņš

centās vāciešiem pierādīt, ka arī latviešiem ir tiesības uz

skolām un izglītību. Strādādams kā skolotājs Vecpiebalgas
draudzes skolā, Kronvalds pulcināja ap sevi skolotājus un

sapulcēs ar savām dedzīgām un skaistām runām iejūsmināja

savus līdzbiedrus uz kopīgu darbu vispārības labā. Strādāja
Kronvalds daudz arī latvju valodas izkopšanā, gan to tīrī-

dams no nelatviskiem vācu vārdiem, gan arī meklēdams pēc

jauniem vārdiem. Kronvalds bija karsts savas valodas mīļo-
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tajs un vienmēr sludināja, ka katra latvieša svēts pienākums
ir mīlēt savu mātes va-

lodu. Savā īsajā mūžā

Kronvalds strādājis nepie-
kuzdams un neatlaidīgi
cenzdamies pēc lielākas

pilnības. Viņa cēlākais

mērķis bija — strādāt

tautas un vispārības labā,
ziedot savus spēkus un

savas zināšanas citiem,

viņš bija viens no dedzī-

gākiem un spējīgākiem
tautiskā laikmeta darbi-

niekiem.

76. Krišjānis Barons

(1835-1923) bija neatlai-

dīgs un nenogurstošs

tautas dziesmu krājējs un

kārtotājs (skat. 8-to §).

Šim darbam viņš ir zie- No 20. Kronvalda Atis.

dojis visu savu garo mūžu. Kā daiņu uzrakstītājs un krājējs
Barons ir palicis par īstu tautas burtnieku, iemantodams

nedalītu mīlestību no veciem un jauniem. Viņš ir īsts latvju

tautas tēvs, kurš savu mūžu ziedojis dārgāko tautas gara

mantu savākšanai, glābdams tās tādā kārtā no aizmiršanas

un pazušanas. (Sk. ilustr. Ms 21).

77. Auseklis (1850—1879) ir labākais un apdāvinā-

tākais atdzimšanas laikmeta dziedonis. Viņa dzeja ir ar

bagātu saturu, daiļskanīga un aizraujoša. Savās dzejāsJAu-

seklis bieži apdzied latvju tautas senatni, kad brīvie ļaudis

brīvi skandināja savas dziesmas Latvijas kalnos un lejās, kad

latvji nepazina ne briesmīgos kara laikus, ne bargos kungus.

Par brīvības zaudēšanu Auseklis saka :
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Asiņainas dienas ausa

Tēvu-zemes ielejā,

Vergu valgā tauta nāca,
Nāvē krita varoņi.

Atri grima, ātri zuda

Gaismas kalna staltā pils.
Tur guļ mūsu tēvu dievi,

Tautas gara greznumi.

Liela ir Ausekļa paļaušanās

uz latvju tautas spēku.un ticība

kopējam darbam. Starp citu, to

viņš izteic īsā pantiņā, kurš iegra-
vēts viņa kapa akmenī, proti:

Vēl gari uz putekļiem cerē. . .
Vēl putekļi garu grib slēpt.
Kas rādījās mūžīgi miris,

Tas tautībā piecelties sāk.No21. Krišjānis Barons.

78. Laikraksti. Pirmais laikraksts latvju valodā bija

„Latviešu Avizes", kuras sāka iznākt 1822. gadā. Dažus

gadus vēlāk savu gaitu uzsāka otrs laikraksts — „Mājas

Viesis", pie kura kā līdzstrādnieki piedalījās Valdemārs, Juris
Alunans un Barons. 1862. gadā Valdemārs Pēterpilī sāka

izdot avizi Avizes", kuras bija īsts jaun-
latviešu laikraksts Viņa galvenākie mērķi bija: 1) pacelt
zemnieku turību ; 2) veicināt skolu apmeklēšanu un skolu

dibināšanu un 3) aizstāvēt latvju tautu pret vācu patvarībām,
modināt tautas apziņu, ka arī latvjiem ir tiesības patstāvīgi
dzīvot un attīstīties. Baltijas muižniekiem šis laikraksts bija
kā skabarga acīs. Viņi nemitējās to apsūdzēt, līdz kāmēr

panāca viņa slēgšanu (1865. g.). Savā īsajā mūžā „Pēter-

burgas Avizes" guva lielus panākumus : ar saviem drošiem

rakstiem viņas modināja tautā nacionālu apziņu, apgaismoja

latvju saimniecisko un tiesisko stāvokli un sēja tautā izglī-
tības un vienības sēklu, kas ātri vien uzzēla.

79. Pārvācošana. Vācu muižniecība un garīdzniecība
sāka meklēt līdzēkļus, kā cīnīties pret jaunlatviešu iespaidu
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tautā un vispār pret latvju tautisko kustību. Par labāko

līdzekli no muižnieku puses tika atzīta latvju pārvācošana.

Tādēļ cenšanās pēc latviskuma tika no vācu puses nicināta

un izsmieta, vācieši visur ņēmās pierādīt, ka nav vaiadzīgas

ne latviskas skolas, ne latviskas grāmatas, ne vispār kautkāds

kultūras darbs latvju valodā. Turpretim, viss tas iespējams

un panākams tikai vācu valodā.

Pārvācošanai bija arī savi panākumi, vairāk vēl tādēļ,

ka valdošā šķira bija vācieši un ka visos augstākos un labāki

atalgojamos amatos va-

rēja iekļūt tikai vācu

valodas pratēji. Ap seš-

desmitiem gadiem pār-

vācoto latvju skaitījās

ap 50.000. No šī laika,

pateicoties zemnieku

tiesības pieaugšanai, kā

arī cītīgai jaunlatviešu

darbībai, pārvācošana
sāk iet stipri mazumā.

80. Latgale pēc

dzimtbūšanas. Latgales

būšanas atsvabināti

1861. gadā. Reizē ar

to viņiem tika piešķirti
tie zemes gabaliņi, kādi

bij viņu lietošanā līdz

1861. gadam, atļaujot
muižniekiem paturēt

No22. Latgales latvieši (1868. g).
Šos latgaliešus izmeklējis Latgales vēstur-

nieks Manteifels un pasniedza kā tipus no

Daugavpils apriņķa savā grāmatā „Poļu
Vidzeme" (1868).

sava rīcībā 1/s no zemnieku zemes. Lielākie zemes gabali,

kādus zemniekiem atstāja, nepārsniedza 20 desetiņas. Caur

mantošanu šie zemes gabali tika stipri sasmalcināti, tā

kā otrā, trešā paaudzē Latgales sādžās jau bija noma-

nāms liels zemes trūkums un mazzemnieki no savām

niecīgājām zemes šņorēm nekādi nevarēja sagādāt
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sevim iztiku. Tādēļ no maz- un bezzemniekiem lielā

skaitā radās burlaki. Par burlakiem Latgalē sākumā

dēvēja plostotājus un strādniekus, bet vēlākā laikā šādu no-

saukumu sāka attiecināt uz visiem, kas no savas sādžas

izgāja uz ilgāku laiku citur peļņā. Burlaki, ar retiem izņēmu-
miem piederēja pie tiem, kam savā dzimtenē nebija nekādas

izredzes, kam uz pieciem, sešiem ģimenes locēkļiem labi ja

bija tikpat daudz desetiņu zemes. Lielais zemes trūkums un

grūtie mājas apstākļi še veicināja burlacību un līdz ar to arī

No23. Kapliča Latgalē.

izceļošanu. Burlaku saimniecības sādžās vadīja sievieši,
kuri apstrādāja nelielus zemes gabalus kā nu prazdami un

varēdāmi. Parasti šādas saimniecības slīdēja uz leju, līdz

galīgi noputēja.



XII. nodaļa.

Politisko pārmaiņu laikmets.

(1886—1918).

81. Jaunā strāva. Kaut gan zemniekiem bija izdevība

iepirkt zemi lielā skaitā, tomēr arī pēc māju iepirkšanas viņi

nevarēja saukties par brīviem zemniekiem šī vārda īstā no-

šana, skolu un patvērsmju uzturē-

šana, mācītāju algošana, šķūtīs

braukšana v. t. t. Muižas ar savām

lielājām zemes platībām bija no

visiem šiem pienākumiem atsvabi-

nātas. Pie visa tā, muižnieku rokās

pa vecam bija liela vara: viņi

turēja savu muižas policiju, iecēla

skolotājus un mācītājus, neprasīdami

ļaužu gribu ; pārraudzīja pagastu

pašvaldību darbību, izlietoja savas

medību un zvejas tiesības uz zem-

nieku zemēm. Sajuzdami uz katra

soļa atkarību no muižniekiem, No24. Pliekšāns-Rainis.

zemnieki krāja sevī naida un nemiera garu pret muižniekiem.

Reizē ar to auga arī nemiers pret Krievijas cara patvaldību,
kura visās lietās aizstāvēja muižniekus.
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Daļa latvju inteliģences nostājās šīs kustības priekšgalā.
Nevarēdami atklāti strādāt- pret cara valdību, jaunās strāvas

veicinātāji to darīja aplinkus. 1886. gadā Rīgā sāka iznākt

laikrasts „Dienas Lapa", ap kuru pulcējās tā dēvētie jaun-

strāvnieki, kuru priekšgalā nostājās pazīstamais dzejnieks
Rainis.

Jaunstrāvnieki cēla gaismā tos jautājumus, kuri bija no-

brieduši pēc tautiskās atmodas laikmeta. Jaunlatvieši

uzstājās tikai pret muižniecību, bet jaunstrāvnieki uz-

stājās i pret muižniecību, i pret cara patvaldību kā muižnie-

cības aizstāvi. Šai plašai un dziļai kustībai, kas bija vērsta

pret pastāvošo valsts iekārtu, līdzjutēji gluži dabiski radās

vislielākā skaitā starp strādniekiem un bezzemniekiem, kaut

gan, kā redzējām, arī saimnieki nebija mierā ar pastāvošo
kārtību.

Strādnieku jautājums radās sakarā ar to, ka

daļa latvju zemnieku palika pavisam bez zemes (bija brīv i

„kā putni gaisā"). No šiem bezzemniekiem radās īpaša kalpu
— strādnieku kārta, kuras stāvoklis bij ļoti grūts. Lielākā

skaitā bezzemnieki saplūst Rīgā, kur meklē vieglākus dzīves

apstākļus, darbu un maizi veikalos un fabrikā-. 90-tos gados

Rīgā jau daudz strādnieku, kuri apvienojās pulciņos un

biedrībās. Tā no bezzemniekiem izauga strādnieku šķira,

kuras mērķi un vajadzības izteicās strādnieku jautājumā.
Strādnieku vidū arī radās lielākais skaits jaunās strāvas

pabalstītāju.

82. Jaunās strāvas apspiešana un zocialisms. Pret jaun
strāvmekiem kopīgi uzstājās krievu valdība un vietējie muiž

nieki. No kustības dalībniekiem tika apcietināti ap 100 cii

vēku — studenti, advokāti, ārsti, strādnieki. Apcietināto
skaitā bija arī Rainis. Tika noliegtas- sapulces, tika vajāti tie

kas uzdrošinājās runāt vai drukāt kādu brīvāku vārdu. No

skolām izmeta latvju valodu, izglītotiem latviešiem nācās

meklēt darbu un maizi ārpus savas dzimtenes robežām. Zem

nieku tiesības tāļāk netika paplašinātas, kā tas bija pēc
60-to gadu reformām. Klaušas, nodevas un vispārējā dzīves

dārdzība ar katru gadu pieauga, bet muižnieki kā agrāk tā
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tagad izvairījās no visām nastām. Tādēļ zocialisms, kā

vienlīdzības sludinātājs, še atrada auglīgu zemi tiklab starp
bezzemniekiem kā starp zemniekiem — sīkgruntniekiem un

rentniekiem. Pilsētās un citās biežāki apdzīvotās vietās tika

nodibināti slepeni pulciņi, kuri iepazīstināja ļaudis ar jauno
mācību un izplatīja zocialisma literatūru. Pulciņu darbība

ritēja ļoti sekmīgi un drīz vien viņu skaits pieauga tik tāļu,

ka radās vajadzība pēc plašākas apvienības. Tāda tika no-

dibināta 1904. g. un nosaucās par „Lat viešu zocialde-

mokratisko strādnieku partiju". Tā bija pirmā
latviešu politiskā partija.

83. 1905. gada revolūcija. Revolūcijas izcelšanās iemesli

bija ļoti dažādi. Kā kopējais ienaidnieks visām latvju šķiram

bija — vācu muižniecība,
kura bija jo bīstamāka

tādēļ, ka savās rokās turēļa
lielu varu. Uz katra soļa

nācās novērot vācu muiž-

niecības naidīgo izturēša-

nos pret latvju tautas vaja-
dzībām un pret latvju
redzamākiem un rosīgā-

kiem vispārības darbinie-

kiem. Tādēļ arī 1905.

gada revolūcijā vis-

spilgtāki izteicās

latvju cīņa ar savu

mūža naidnieku

vācu muižniecību.

Šaī cīņā apvienojās trīs

sabiedriskie spēki: a)

latvju tautībnieki

— par latvisku kultūru,
No 25. Rudolfs Blaumanis.

par latvisku skolu, vārda brīvību un pilsoņu tiesī-

bām; b) latvju zemnieks — par muižnieku privilēģiju

atcelšanu, par zemes piešķiršanu un muižu sadalīšanu;
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c) kalpi un strādnieki — par plašām zocialām pār-

grozībām.

XX. gada simteņa sākumā visā Krievijā bija nomanāma

rūgšana un nemiers ar pastāvošo kārtību. Zocialdemokrati

sāka spēcīgi aģitēt pret valdību un pastāvošo valsts iekārtu.

Lai nomierinātu ļaudis, krievu valdība apsolīja dot dažas

svarīgas reformas, bet šie solījumi nespēja nomierināt ļaužu

prātus. 1905. g. 9. janvārī Pēterpilī vairāki desmits tūkstoši

strādnieku ieradās pie Ziemas pils, lai par savām vajadzībām

ziņotu tieši caram. Bet strādnieku masa tika izklīdināta ar

ieročiem, kritušie un ievainotie strādnieki pārklāja Pēterpils
ielas. Pēc šī asiņainā notikuma sākās plašos apmēros streiki,

demonstrācijas, augstāku val-

dības vīru nogalināšanas v. 1.1.

Revolucionārā kustība sākās

arī Latvijā. 1905. gada vasarā

viņa jau pieņēmās plāšos ap-

mēros : sākās uzbrukumi mui-

žām, muižu dedzināšana, poli-

cijas atbruņošana, telefonu un

telegrāfu postīšana un t. t.

Muižnieki, redzēdami policijas

bezspēcību, sāka organizēt paš-

apsardzību un „goda policiju",
kura kopā ar karaspēka noda-

ļām ķērās pie revolūcijas ap-

spiešanas.

84. Soda ekspedīcijas. Lai

sekmīgāki apspiestu nemierus,
krievu valdība visu Latvijas

teritoriju sadalīja iecirkņos un

No26. J. Poruks.

uz katru iecirkni sūtīja īpašu karaspēka nodaļu, kura

saucās par soda ekspediciju. Ekspedīciju priekšnie-
kiem tika dotas ārkārtīgas pilnvaras. Bruņotu pretošanos

ekspedicijas reti kur sastapa. Revolucionāru ieceltie amata

vīri tika arestēti, jaunās iestādes atceltas, visur ievesta vecā

iekārta. Revolūcijas barvežus sodīja ar nāvi, dažiem pie-
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sprieda miesas sodus. Daudzi no kustības vadoņiem bēga
un slēpās mežos, citi mēģināja nokļūt ārzemēs. Aizbēgušo
revolucionāru mantas tika sadedzinātas. Lauku kara tiesas

izmeklēšanas izdarīja ātri un pavirši, tādēļ ļoti bieži nācās

ciest pilnīgi nevainīgiem cilvēkiem.

Lielā tautas kustība šoreiz tika nomākta ar rupju, nežē-

līgu spēku. Tūkstoši darbīgāko cilvēku zaudēja dzīvības,
daudzi sēdēja cietumos, citi bēguļoja apkārt vai dzīvoja sve-

šumā nabadzībā un trūkumā.

85. Valsts Dome (1906—1917). Kā viens no svarī-

gākiem 1905. gada revolūcijas ieguvumiem jāmin Krievijas
valsts Dome, kura sastādījās no vēlētiem priekšstāvjiem

(deputātiem) un pa

daļai ierobežoja cara

patvaldību. Arī latvie-

šiem valsts Domē bija
savi priekšstāvji, kurus

tauta turp sūtīja ar

lielām cerībām. Bet

cerības neattaisnojās:
valsts Dome bija bez-

spēcīga kautko izvest

dzīvē, krievu valdība

nerēķinājās ar viņas
lēmumiem un pēc
diviem mēnešiem to

padzina no Pēterpils.
Atlaista tika arī otrā

Dome, un tikai pēc tam,

kad tika grozīts vēlē-

šanu likums, valdībai

izdevās salasīt tādu No27. Aspazija.

Domi, kura savā vairākumā piekrita valdības rīcībai

pec 1905. gada revo-86. Garīgā un saimnieciskā dzīve
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rojami pieaug: 1900. gadā bija pavisam 478 fabrikas ar 62.000

strādniekiem, bet 1910. g. ir jau 782 fabrikas ar kādiem

100.000 strādniekiem. Reizē ar rūpniecību attīstās arī tirdz-

niecība. Sevišķi lieli preču apgrozījumi bija Rīgā, kura šaī

ziņā pārspēja Pēterpili. Pilsētas sāk ātri pieaugt. Taī pašā
laikā novērojama lauksaimniecības uzplaukšana.
Lielu lomu še spēlēja biedrības, kuras rūpējās par pie-
mērotu izglītību, sarīkoja lekcijas, kursus, izstādes, izdeva

lauksaimnieciskas grāmatas un žurnālus. Tika ierīkotas pa-

raugu saimniecības, uzlabota piensaimniecība, ierīkotas kop-

pienotavas, siernīcas v. t. t.

Garīgā dzīvē vispirms jāatzīmē panākumi zinātnes

un izglītības laukā. J. Krodznieks ar saviem zinātniskiem

rakstiem apgaismoja un noskaidroja daudzus jautājumus iz

Latvijas vēstures. Valodnieki — K. Mūlenbachs, J. En-

dzelīns un J. Plāķis lika zinātniskus pamatus latvju valodai.

Pēc 1905. gada latvju tautskolās pirmos divus gadus
tika atļauts pasniegt mācības mātes valodā. Šinī laikā latvju

jaunatne lielākā skaitā sāk censties pec vidējās un aug-

stākās izglītības. Ārpusskolas izglītību lielā mierā veicina

dažādas kulturelās biedrības, kuras sarīko teātra

izrādes, priekšlasījumus, disputus, dibina bibliotēkas un lasī-

tavas. No šī laika laikrakstiem ievērojāmākie bija: dzim-

tenes Vēstnesis", „Latvija", „Jaunā Dienas Lapa".

Sevišķi uzplaukst latvju daiļliteratūra. Rodās

vesela virkne ievērojamu rakstnieku, kuri rada darbus ar

augstu mākslas vērtību, attēlodami pievilcīgās krāsās gan

dažādas dzīves parādības, gan jaunatnes centienus un ideālus.

Kā ievērojamākos minēsim še: Rūdolfu Blaumani,

J. Poruku, Aspaziju, Raini, A. Niedru, K. Skalbi,

Annu Brigaderi, J. Jaunsu drabiņu. (Sk. ilustr.

25, 26, 27, 28, 29 un 30.)

87. Pasaules karš ne tik vien kā pārtrauca latvju tautas

uzplaukšanu un kulturelo attīstību, bet daudzas dzīves no-

zares pilnīgi iznīcināja un pārvērta gruvekļos. Karš mums

atnesa neaprakstāmu postu jo vairāk tādēļ, ka Latvija pēc
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sava ģeogrāfiskā stāvokļa izvērtās par pilnīgu kara nometni.

Vācija pieteica karu Krievijai 1914. gada augusta mēnesī, bet

jau 1915. gada pavasarī vācu kara pulki ieņēma Liepāju un

nonāca līdz Daugavas krastiem. Tādā kārtā Kurzeme nāca

zem vācu varas un uz ilgāku laiku tika atšķirta no pārējās

Latvijas. Daļa Kurzemes latvju, iebiedēta ar briesmu no-

stāstiem par vācu zvērībām, lielās bailēs metās prom no

savām iesildītām vietām un bēga uz lekškrieviju. Dažus

turklāt piespieda bēgt krievu

karaspēks, kurš atkāpdamies
izdzina sev līdzi mierīgos iedzī-

votājus un nopostīja druvas un

mājas. Lielie kurzemnieku

bēgļu bari aizrāva sevim

līdzi arī daļu no Vidzemes
un

Latgales iedzīvotājiem. Arī

Rīgas fabrikas, skolas un valsts

iestādes tika izvestas uz Krie-

viju. Viņām līdzi nobrauca

strādnieki, kalpotāji un ierēdņi.
Tādā kārtā no Latvijas iz-

brauca simtiem tūkstoši cil-

vēku. Reizē ar iedzīvotājiem

Latvija zaudēja lielākās fabri-

kas, daudz zirgu, govju un

dažādas citas vērtīgas mantas. No28. K. Skalbe.

88. 1917. gada revolucija. Pasaules karā Krievija cieta

vienu neveiksmi pēc otras, un vācu fronte spiedās arvien

dziļāk zemes iekšienē. ledzīvotājos auga nemiers un neuzti-

cība pret armijas virspavēlniekiem un apgādātājiem, bet val-

dība nespēra nekādus noteiktus soļus, lai armija tiktu pienā-

cīgi apbruņota un apgādāta ar pārtiku. Arī lielākās pilsētās
— Pēterpilī, Maskavā v. c. sāka trūkt miltu, gaļas, cukura

v. t. t. Turklāt, pašā grūtākā un izšķirošākā brīdi tika

atlaista valsts Dome. Līdz ar to tautas pacietībai bija gals.
1917. gada marta mēneši Pēterpilī uzliesmoja revolūcija. Mo-
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visā savā valdīšanas laikā ne-

bija ne soli gājis pretīm tais-

nīgām tautas prasībām, tagad

bija spiests atteikties no troņa.
Zemes pārvaldīšana pārgāja pa-

gaidu valdības rokās. Tāļāko

Krievijas likteni vajadzēja no-

teikt satversmes sapulcei. Ar

uzticību un paļāvību visi ap-

sveica revolūciju, bet drīz vien

revolucionārā kustība pieņēma

pavisam neparedzētu virzienu.

Armijā disciplina galīgi sabruka,,

kareivji atteicās iet uzbrukumā

un sāka patvarīgi klīst projām

no frontes. [Drīz vien varu

savās rokās saņēma viskreisā-

kie zocialisti — lieli-

nieki. Izmantodami vispā-

rējās jukas krievu frontē,.
No 29. Anna Brigadere.

vācieši 1917. gadā ieņēma Rīgu un pēc tam drīz vien visu

Latviju.

89. Muižnieku diktatura.

vara Latvija visas lietas uzklausīja

vietējo muižnieku balsi. Muižnieki

še nu atkal ir īstie zemes saiminiekL

Kustēšanās brīvība tika pilnīgi iero-

bežota, jo bez atļaujas nevarēja

pāriet pat no ciema uz ciemu. No-

dokļi un dažādas nodevas graudā

bija tik lieli, ka zemniekiem pašiem

maz atlika savai iztikai. Skolās

ieveda vācu valodu, bērnus audzi-

nāja vācu garā, visas latviskās

privātskolas tika slēgtas. Vācu

nodoms bija — apvienot Vid-

zemi, Kurzemi un Igauniju vienāNo 30. J. Jaunsudrabiņš.
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Baltijas hercogistē un nodot to zem Vācijas virskundzības.

Tika izstrādāts plāns, kā Latviju kolonizēt ar

vāciešiem. Vienā pašā Kurzemē bija nodomāts nome-

tināt ap 3 milijoni vāciešu.

Pēc ilgā un iznīcinošā kara Latvijai draudēja jaunas

briesmas: Vācija gribēja latvju tautu nospiest

saimnieciskā un politiskā verdzībā un caur

pastiprinātu vācu nometināšanu Latvijā —

apdraudēt latvju patstāvīgo nacionālo attī-

stību.



XIII. nodaļa.

Latvija kā patstāvīga valsts.

(No 1918. gada 18. novembra)'.

90. Tautas Padome. 1917. gadā revolūcija atnesa lat-

vjiem vārda, sapulču un biedrošanās brīvību. Izmantodami

šīs brīvības, latvji patstāvīgi stājās pie savas zemes

iekšējās uzbūves. Sākumā katrs apgabals darbojās atse-

višķi, katrā bija īpaša Apgabala Padome (1917). Cara

patvaldībai krītot, zuda ari vietējiem muižniekiem atbalsts

un aizstāvēšana. Viņi vairs nevarēja kavēt latvju sabie-

driskiem spēkiem strādāt plašu tautas apvienošanās un paš-

noteikšanās darbu. Pirmais prasījums bija: „Brīvu Latviju

— blīvā Krievijā". Pēc komunistiskās oktobra revolūcijas

Pēterpilī, Krievijā tika izsludināta strādnieku diktatūra, kura

pilnīgi iznīcināja pilsoniskās brīvības. Tādēļ latvju demokrāti-

skās aprindas nevēlējās vairs saistīties ar komunistisko

Krieviju, bet vēlējās dibināt patstāvīgu Latvijas valsti.
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Savu interešu aizstāvēšanai un lielā darba veikšanai

vajadzēja latvjiem radīt tādu iestādi, kura varētu runāt visas

tautas vārdā. Šāda iestāde arī drīz vien radās. Tā bija
— Latvijas Tautas Padome. Viņa sastādījās no vien-

padsmit politiskām partijām un no priekšstāvjiem iz Apgabalu
Padomēm. Par pirmo Tautas Padomes priekšsēdētāju tika

ievēlēts J. Čakste.

91. Latvijas valsts nodibināšana (1918. g. 18. novembrī).

Angļu un franču uzvaras salauza vācu pretestību un kara

varenību. Arī Vācija izcēlās revolūcija. Šo vācu varas atslā-

bumu izmantoja Tautas Padome un 1918. gadā 18. no-

vembrī izsludināja Latviju par patstāvīgu
valsti. Reizē ar to Tautas Padome pilnvaroja Kārli Ul-

mani sastādīt pirmo ministru kabinetu, kuram varētu nodot

augstāko izpildu varu Latvijā. Tā sastādījās Pagaidu valdība,

kurai vajadzēja pārvaldīt zemi līdz Satversmes Sapulces
sanākšanai.

Jaunās valsts un Valdības

stāvoklis bija ārkārtīgi grūts:

vācu iestādes negribēja

nodot Pagaidu Valdībai zemes

pārvaldīšanu un dažādi trau-

cēja un kavēja jaunās Valdības

darbību ; vajadzēja organizēt

iestādes, algot darbiniekus, uz-

turēt un apgādāt kara spēku,
bet līdzēkļu nebija nekādu.

Aizejošiem vācu kara pulkiem

pa pēdām sekoja jauni Latvijas
ienaidnieki. Tie bija — lie-

cinieki — komunisti no

Krievijas (90. §).

92. Komunistu laiks.

No31. Pirmais ministru prezidents
Kārlis Ulmanis.

1918. g. 17. decembrī padomju
valdības priekšstāvji — P. Stučka un J. Daniševskis izsludi-
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naja manifestu par proletariāta diktatūras ievešanu

Latvijā.

Viena mēneša laikā, kāmēr darbojās Latvijas Pagaidu

Valdība, nebija iespējams savākt un apbruņot lielāku armiju,

kura būtu spējīga stāties pretim padomju karaspēkam. Pa-

gaidu Valdībai pienācās atstāt Rīgu un pārbraukt uz Liepāju.

Drīzi visa Latvija, izņemot Liepāju un viņas apkārtni,

bija komunistu-lielinieku rokās. Tika nodibināta Latvijas
Sociālistiskā Padomju Republika. Padomju valdība ķērās pie
lielām pārgrozībām : zeme, fabrikas, darbnīcas, dažādi ražo-

šanas līdzēkļi tika pārvērsti par valsts īpašumu (nacionalizēti);

tiklab ražošanu kā patērēšanu un tirdzniecību valdība gribēja
turēt savās rokās. Jaunai iekārtai radās daudz pretinieku, ar

kuriem Padomju valdība nesaudzīgi izrēķinājās (terors).

Padomju valdības iekārta visā Latvijā pastāvēja tikai

dažus mēnešus. 1919. gadā maija otrā pusē komunisti bija

spiesti atstāt Rīgu, jo no ziemeļiem viņus apdraudēja igauņi-

kopā ar Pagaidu valdības karaspēku, bet no Kurzemes —

vācu okupācijas kara pulki, kuri vēl nezaudēja cerības nostip-
rināties Baltijas piekrastē.

93. Pagaidu Valdības stāvoklis Liepāja bija ļoti grūts.

Te vēl bija vācu okupācijas karaspēks, kurš ne tik vien kā

nespēra nekādus soļus pret lielinieku uzmākšanos, bet turklāt

dažādi kavēja Pagaidu Valdībai izvest mobilizāciju un orga-

nizēt armiju. Viņas rīcībā atradās tikai nelielas karaspēka

daļas. Drīz pret Pagaidu Valdību sacēlās muižnieki un

1919. g. 16. aprilī kopā ar vācu karaspēku gāza to. Pagaidu
Valdībai cits neatlikās, kā meklēt aizstāvēšanu pie sabiedro-

tiem (angļiem un frančiem). Vācieši sastādīja jaunu valdību

ar mācītāju Andrievu Niedru priekšgalā. Sabiedrotie atzina

Pagaidu Valdību par vienīgi likumīgo valdību, bet vācieši —

muižnieki ar to negribēja rēķināties. Kad muižnieku kara-

spēks 1919. gada 22. maijā ieņēma Rīgu, viņš negribēja ap-

mierināties ar latviešu armiju, kura nāca no Ziemeļvid-

zemes Zemitana vadībā. Tagad vajadzēja izšķirt
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jautājumu, kam paliks augstākā vara pār

latvju zemēm — vai Pagaidu Valdībai, vai

Niedras valdībai, kuru atbalstīja muižnieki

un vācu karaspēks.

Starp vācu (Niedras) un latvju (Pagaidu Valdības)
kara pulkiem notika izšķirošas kaujas pie
Cēsim un Juglas. Latvieši kopā ar igauņiem sakāva

vāciešus un līdz ar to nodrošināja Pagaidu Valdības stāvokli.

Jūlija mēnesī (1919. g.) Tautas Padome kopā ar Pagaidu Val-

dību svinīgi iebrauca Rīgā un uzsāka savu darbību.

94. Kurzemes un Latgales atbrīvošana. Vācieši neatstāja

Kurzemi, bet sāka tur kopot jaunus spēkus. Šim nolūkam

viņi saņēma dažāda veida pabalstus no Vācijas. Jaunu kara-

spēka daļu sastādīšanai, starp citu, tika izmantoti krievu kara

gūstēkņi, kuri lielā skaitā atradās Vācijā. No visa bija vēro-

jams, ka vācieši gatavojās uz jaunu karu ar Latviju. Un

tiešām, 8. oktobrī Bermonta vadībā sākās jauns vācu uz-

brukums. Vāji apmācītie un neapbruņotie latvju karavīri bija

spiesti atkāpties līdz Daugavai. Uz Daugavas krastiem, pašā.

Rīgas centrā, sākās izšķirošās cīņas starp jauno latvju armiju

un latvju tautas gadsimteņu ienaidnieku. Latvju brīvība bija
atkal nopietni apdraudēta no bijušiem vācu bruņiniekiem un

dažādiem Bermonta kalpiem, gan brīvprātīgiem, gan salasī-

tiem spaidu kārtā. Pret šo melno pūli, kurš gribēja aptumšot
uzlēcošo Latvijas sauli, apvienojās dziļā vienprātībā visi latvju
labākie spēki. Steidzamības kārtā tika savākts un apmācīts

karaspēks, kurš kopā ar sabiedroto jūras spēkiem jau no-

vembrī izdzina ienaidnieku no Rīgas. Spiezdamies dziļāk

Kurzemē, mūsu karavīri īsā laikā atbrīvoja Kurzemi no vācu

varas. Sakautā Bermonta armija bēdza pār robežu un glābās.

Vācijā.'

Tikpat sekmīgi veicas ar Latgales atbrīvošanu no lieli-

niekiem-komunistiem, tā kā 1920. gadā marta mēnesī jau visa

Latvija apvienojās ap Pagaidu Valdību.

Visas atbrīvošanas cīņas vācu un lielinieku frontē

Armijas virspavēlnieks ģenerālis Balodis.
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95. Satversmes Sapulce. Pec Latvijas sastāvdaļu galīgas
atbrīvošanas beidzot pienāca brīdis, kad Latvijas iedzīvotāji

-varēja stāties pie Satversmes Sapulces vēlēšanām, tas ir, bija

No 32. Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste

'iespēja radīt to iestādi, kas vispilnīgāki varētu izteikt tautas

gribu un galīgi noteikt Latvijas valsts veidu. Šī iestāde bija
Satversmes Sapulce, kuru ievēlēja visi pilngadīgie latvju pil-

soņi un pilsones. Satversmes Sapulce sanāca 1920. g. 1. maijā.
Par Satversmes Sapulces prezidentu ievēlēja agrāko Tautas

Padomes prezidentu J. Čaksti.

1920. g. 27. maija Satversmes Sapulce pieņēma dekla-

rāciju par Latvijas valsti: 1) Latvija ir patstāvīga un
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neatkarīga republika ar demokrātisku valsts-

iekārtu; 2) Latvijas valsts augstākā vara pie-
der Latvijas tautai.

96. Latvijas Valdība. Pēc Satversmes Sapulces sanāk-

šanas Pagaidu Valdības vietā tika sastādīta jauna Lat-

vijas valdība, kuras sastāvā bija šādas ministrijas : 1) Apsar-
dzības ministrija; 2) Ārlietu ministrija; 3) lekšlietu ministrija;

H) Finansu ministrija; 5) Tieslietu ministrija; 6) Tirdzniecības

un rūpniecības ministrija; 7) Izglītības ministrija; 8) Satiksmes

un darba ministrija; 9) Zemkopības ministrija; 10) Apgādības

ministrija un 11) Valsts kontrole.

Ministri (ministru kabinets) ir atbildīgi par savu darbību

likumdevējas iestādes (Satversmes Sapulces, tagad — Saeimas)

priekšā. Viņa ar balsošanu novērtē Valdības darbību, t. i.

atzīst to par pareizu vai nepareizu. Sakarā ar to ministru

kabinets paliek savā vietā vai arī atkāpjas.

97. Satversmes Sapulces darbība (no 1920. g. 1. maija

līdz 1922. gada 7. novembrim), a) Skolas turpināja darbo-

ties uz tiem pamatiem, kādus pieņēmusi Tautas Padome sa\ā

likumā par «Latvijas izglītības iestādēm". Satversmes Sa-

pulces laikā skolu un skolotāju skaits ievērojami pieaug, skolu

vajadzībām tiek atvēlēti pabalsti, daļu no skolotājiem atalgo

valsts no saviem līdzēkļiem. Visas skolas iedalās pirmskolās,

pamatskolās, papildu skolās, vidusskolās un augstskolās.

Skolas tā saskaņotas, ka bērniem iespējama pakāpeniska pār-

eja no vienas skolas otrā.
,

b) Zemes lietās lielas pārgrozības ienesa likums

par muižnieku zemju atsavināšanu (1920. g. 16. zeptembra

likums). Muižniekiem tika atstāta zemes platība 50 ha ap-

mērā, bet pārējā tika ieskaitīta valsts īpašumā un pēc tam

izdalīta bezzemniekiem un mazzemniekiem. Šis likums deva

latvju tautai atpakaļ to zemi, ko viņa bija zaudējusi reizē ar

savu brīvību ordeņa laikos. Vairāk kā 100.000 bezzemnieku

pieprasīja zemi. Zemes piešķiršana turpinājās vēl tagad.
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c) Muižnieku biedrības (korporācijas) tika slēgtas
un līdz ar to muižniekiem zuda iestādes, ar kuru palīdzību

viņi joprojām centās iegūt sev dažādas privilēģijas un priekš-
rocības. Muižnieki tiek galīgi pielīdzināti savās tiesībās vi-

siem pārējiem pilsoņiem.

d) Latvijas republikas satversme tika pie-

ņemta Satversmes Sapulces kopsēdē 1922. gadā 15. februārī,

proti:

1. Latvija ir neatkarīga dc mo kr atiska' re-

pu bli ka.

2. Latvijas valsts suverenā vara pieder

Latvijas tautai.

3. Latvijas valsts teritoriju starptautiskos
līgumos noteiktās robežās sastāda Vidzeme,

Latgale, Kurz c.m c un Zemg a 1 c.

h. Latvijas valsts karogs ir sarkans ar

baltu švītru.

c) Likumā par Saeimas vēlēšanām tika no-

teikts, ka Saeima sastāv no simts tautas priekšstāvjiem; Sa-

eimas vēlēšanas ir tiešas, aizklātas, vispārīgas, vienlīdzīgas
un proporcionālas. Saeimas vēlēšanās piedalījās ap 790.000

vēlētāju.

98. Saeima sanāca likumā noteiktā laikā: 1922. g. 7. no-

vembrī pīkst. 12. dienā. Par Saeimas prezidentu ievēlēja Fr.

Vesmani.

Saeima ir augstākā iestāde valstī, viņa ir tautas gribas
izteicēja. Viņa lemj par valsts izdevumiem un ieņēmumiem,

par karaspēka uzturēšanu un bruņošanu; viņa apstiprina starp-
tautiskos līgumus. Galvenais Saeimas uzdevums — apspriest
•un izdot likumus.

Saeima izvelē valsts prezidentu uz trim gadiem.
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99. Valsts prezidents. Par valsts prezidentu var ievēlēt

personu ne jaunāku par 40 gadiem. Pēc ievēlēšanas prezi-
dents Saeimas sēdē dod svinīgu zvērastu, ka viss viņa darbs

būs veltīts tautas labumam un labklājībai. Valsts preziden-
tam ir padoti valsts bruņotie spēki, viņš rūpējas par bruņotu
aizsardzību kafa laikā un ieceļ armijas virspavēlnieku. Uz

Saeimas lēmuma pamata viņš pasludina karu. Valsts prezi-
dents var ierosināt likumu izdošanu, var apturēt pieņemtā

No 33. Latvijas Valsts ģerbonis.

likuma izsludināšanu, var ierosināt Saeimas atlaišanu. Pret

ārvalstim valsts prezidents ir augstākais Latvijas valsts priekš-

■stāvis, kurš var runāt visas tautas vārdā.

Par pirmo valsts prezidentu tika ievelēts bijušais Tautas

Padomes un Satversmes Sapulces prezidents J. Čakste.
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A. Ozoliņa
= grāmatizdevnieeība. grāmatu, mācības līdzekļu un rakstāmlietu veikals =

piedāvā sekošas grāmatas :

Ls Ls

O. Svenne, Īsa Latv. vēsture ar J. Solkans, Senejo Latgola . . lk50

daudzām ilustr. un krāsainu Lat-
w Kypc JīiinaMHKn« jieKunii mht.

vijas karti . . . . . . . 1.60 i r. HojibTenu b JlaT-
O. Svenne, Latv.-knevu vārdnīca t hhih-kom vininepciiTeTe, coct.

pie „īsas Latv. vēstures". . . . —.50 ļ rpvmioii ctjuchtob 5 60

O. CB3HHE, VMe6H. iict. JlaTsnn 1.20 H. Ky3HEIļOB, HacTOJibuaH xpe-
O. tsvenne, Matemātika pamatsk., CTOManiH mKo;ibHHKa e 3.ie>i.

latg. izl. I. d. (pirmsk. un I. kl. k.) 1.80!
CBex no poaHHOBe,ieHHH, h. I

O. Svenne, Matem. pamatskolām (Kypc ;l0mKo.isH. ii I k.i. ocii. iuk.) I/IX
latg. izl. II. da a (II. kl. kurss) . . 1A0

tt u

O. Svenne, Matemātika pamatsk.,
H- HacTo.-ibi.a* xpe-

latg. izl. III. dala (III. kl. kurss) 2.-
ctomethh uiKOJibHHKa c

O. Svenne, Matem. pamatsk., latg W; it° P°?
HHO»«e?» H

.
H'11

T ;TY

izl. IV. dala (IV kl kurss) .
*

2.-
c 11 11 111 K;I > Iznaks ■ ■ ■

L/ IX-

O. Svenne, Vecā un jaunā Latgale 2 —

H- Ky3HEIJOB, Hobmh c6opHHK

R. Lieplņš, Nadzeivo doba . . 1.80 i apnesi. sa.ian m. I 1.30

He>KHBaK npnpo.ta .
1.60 ! H. KV3HEUOB, Hobmh c6opiuiK

S. Svenne, „Saulīte" 1as. gr. psk. apneM. 3a.iaM m. II —.70

I. d. Ilustr. mākslinieks J. Dekšņa 1.80 H. Ky3HEIļOB, Hobmh c6opiiHK

S. Svenne, „Saulīte« la«. gr. psk. wVtoiX™%HJ
*

* ' ' 1 "~

latg. izl. 1.5 Ilustr. m. J. Dekšņa 1.80 i
H Hobmh c<SoPhhk

S. Svenne, «Saulīte* 1as gr. psk. ļ aPHeM
'

3a*aM *'° 1V150

IT. d. Ilustr. māksi. E. Brencens H. Ky3HEUOB, Hobmh eSopmiK
I un J, Dekšņa 2 — ! apueM. 3aaai h. V 1.50

S. Svenne,„Saulite" las.gr.psk.latg. ļ H Ky3HEIļOB, Bjicm. Kvpc pyc-

izl. II. daja Ilustr. māksi. E. Bren- ckoh rpaMMaTHKH c caHOflHKTaH-

cens un J. Dekšņa 2.— TaMH (K yPc 11 H 111 KJI-) • • •
S. Svenne, .Saulīte" las. gr. psk. H.Ky3HEŪOB,npaKT. Kvpc pyccK.
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S. Svenne, „Saulīte" las. gr. psk. n- Ky3HEUOB, Hobuii c6opmiK

III. daļa latv. u latgal. izl. Ilustr. vnpajKuenmi B HHCbMeHHOMhs-

E. Brencens un J. Dekšņa. . Drukā aofcceH.MHCJieft, BBin. I (nePBwe

S. Svenne, Glītrakstīšana, paraug-
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raksti un metodika. . .
_. . . —.80 H. Ky3HEIi,OB, TOžKe, bmii. II

Stud. med. A. Ozoliņš, Otra jau- (Kype III h IV kji.)
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K. Melnalksnis, Tautu dēls un Me-rpim. cncTeMe —.70

līgaviņa, latv. taut. dziesmas par Skolu jaunatnes kalendārs, iz-

milestību, tekstā 50 meld. . . .
1 20 nak katru gadu 1.—

fl. Ozoliņa grāmatveikals, PeiL^Vf,P
*ui

4\S
jumus nevien uz visam augšā minētām paša izdevniecības un komisijā pie-
ņemtām grāmatām, bet ari uz visiem Latvijā un ārzemēs iznākušiem izde-

vumiem. ;—
Skolām, sabiedrībām un privātpersonām izsutu grāmatas, mācības

līdzekļus un rakstāmlietas,ar noteikumu, ka reizē ar pasūtījumu jāiesūta vai jāie-
maksā pasta tekošā rēķina Na 343 apmēram puse uo pasūtījuma vērtības. Par pārējo
zumu varu uzlikt pēcmaksu. Mazākus pasūtījumus izsūtu pa nastu uz pēcmaksu.
Skolām rabats — 10°/o, bet grāmattirgotājiem pieņemtais izdevniecībās rabats.

———— Pasūtījumus izpildu akurāti un visātrākā laikā. i

Grāmatu izdevējs un tirgotājs

A. Ozoliņš.



A. Ozoliņa

grāmatu, mocības līdzekļu un rakstāmlietu veikals

Rīgā, Blaumaņa ielā 42 44

(Marijas ielas stūrī).

Tekošs rēķins Latvijas Bankā 767.

Tek. rēķins pastā Js° 3'43.

piedāvā VAIRUMĀ un MAZUMĀ:

Grāmatas

greznos sējumos un brošētas, bilžu grāmatas,

poēziju un pastkaršu albumus, iesvētīšanas kartes,

piezimju un noplēšamos kalendārus

kā arī:

zimēkļus, zīmuļus un zīmēšanas kritu; spalvas un

spalvu kātus;

burtnīcas, klades un zīmēšanas blokus; rakstāmo,

pasta un zīmēšanas papīri;

amora un laimes vēlējumu kartes;

dažādas

mākslas, skatu un baltās pasta kartes; kabatas

grāmatiņas un piezimju blokus

un t. t.

—Atkalpārdevējiem visaugstākais rabafs. —
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