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Iz priekšvārda pirmajam izdevumam.

Zīmējoties uz Latvijas vēsturi, jārauga skatīties uz viņu no zociolo-

ģiska viedokļa. Un vispirmā kārtā te krīt acīs tas, ka Latvijas vēsture nav

Baltijas vēsture. Mūsu vēsture ir galvenā kārtā zemnieku kārtas jeb kal-

pināto šķiru, kalpinātās tautas vēsture. Mūsu vēstures centrā tagad jāstāv

latvju tautai, un citas tautas jāaizņem tikai tiktāl, ciktāl tas noder mūsu

vēstures gaitas noskaidrošanai. Tamdēļ ari šinī grāmatā mazāk ruņa par

vāciešiem un samērā maz ari, piemēram, par igauņiem, kuriem tagad pa-

šiem jāraksta sava vēsture, tāpat kā mums.

Attiecībā uz latvju tautas pirmdzimteni, neuzstājos kā patstāvīgs
pētnieks, bet esmu pieturējies pie prof. P. Šmita, prof. J. Endzelīna, K. Ka-

sparsona un Prof. A. Becenberģera hipotēzēm. Vistuvāk patiesībai, liekas,

pieiet prof. Šmits*).
Piemērojot šo grāmatu pamatskolas vajadzībām, esmu galvenos vil-

cienos turējies pie Izglītības ministrijas izstrādātajām programām — Latvi-

jas vēsturē. Grāmata aptver IV., V. un VI. klases kursu. Lai atvieglinātu
skolotājiem un tāpat ari audzēkņiem darbu, esmu saskaņojis grāmatas plānu
ar savu chrestomatiju. Turoties pie darba principa, būtu ieteicams sākumā

vielu apstrādāt pēc chrestomatijas un tikai tad lietot šo grāmatu.

Latvijas vēstures pasniegšanā par pieturas punktu, man šķiet, mums

jāņem tagadējā Latvija un jānoskaidro, kā viņa gadījusies tur, kur tagad
atrodas un izveidojusies tāda, kāda ir. No tagadnes mums jāmeklē ceļš
atpakaļ uz senatni un no senatnes, savukārt, atpakaļ uz tagadni.

Sirsnīgu pateicību izsaku darba biedram J. Brokam par idejisku līdz-

dalību pie grāmatas sarakstīšanas.

Rīgā. 10. novembrī 1919. g.

Iz priekšvārda trešajam izdevumam.

Laižot klajā šīs grāmatas trešo izdevumu, turu par vajadzīgu atzīmēt,

ka_ grāmata pārstrādāta sakarā ar jaunākiem pētījumiem un atradumiem

musu vēstures laukā un ari sakarā ar aizrādījumiem, kas man nākuši no

speciālistu puses. No pētījumiem un atradumiem te minami: J. Krodz-
nieka darbi par senajiem kuršiem un agrarlietām polu laikmetā, profe-
sora P. Šmi t a pētījumi par zemgaļiem, senlatvju māju, rakstnieka

A. Svābes „Latvju kultūras vēsture", vēsturnieka L. Arbuzova at-

radumi par latviešiem Rīgā XVI. g. s.

Lai skolniekiem dotu iespēju ari patstāvīgi strādāt, esmu sistemātiski sa-

skaņojis šo grāmatu ar savu „Mazo Latvijas vēstures chrestomatiju". Ar

*) Becenbergers domā, ka latvieši dzīvojuši Baltijas jūras piekrastē
jau kopš 5000 gadiem, Šmits

— ka baltu tautas Ņemuna apgabalā dzīvojušas
pirms 2000—3000 g., Kasparsons — ka latvju vārds minēts tikai ap 1000
gadu atpakaļ, bet zem citiem vārdiem tie bus bijuši pazīstami te jau senāk
(„Domas par mūsu aizvēsturi", K. Siguldiets; „Prūsijas Latvieši", A. Becen-
berģers).
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to nolūku atsevišķu gabaliņu virsrakstiem līdzās ir piesprausts: „Darbs I",
„Darbs II", „Darbs III" līdz ar skaitļiem, kas norāda, kurā chrestomatijas

daļā un kādā gabaliņāatrodas vajadzīgais darba materiāls. Piem.: 2. Daba

(Darbs I, 1—8) nozīmē, ka chrestomatijas pirmajā daļā I.—B. gabaliņam ir

attiecīgais apstrādājamais materiāls par senās Latvijas dabu.

Bez tam turēju par vajadzīgu beigās pielikt salīdzinošu chronoloģisku
tabeli, lai skolniekiem būtu vieglāk vest sakarā Latvijas vēstures gaitu ar

vispārējo vēsturi un lai parādītu vismaz galvenos pavedienus, kas Latvijas
vēsturi saista ar vispārējo un apvieno tās ciešā, lielā, daudzkrāsainā vēstu-

res audumā vai vēstures attiecību un faktoru veselā, dzīvā attīstības plūdumā.

Bulduros, 31. maijā 1921. g.

Iz priekšvārda piektajam izdevumam.

Laižot klajā jaunu „Latvijas vēstures" izdevumu, jāatzīmē, ka grāmata

rūpīgi pārbaudīta, pārstrādāta un papildināta zinātniski un pedagoģiski sa-

karā ar pieredzējumiem praksē, ar norādījumiem, kas nākuši no Izglītības

ministrijas skolas grāmatu novērtēšanas komitejas, kā ari no grāmatas lie-

totāju un cienītāju puses.

Zinātniski grāmata saskaņota pēc iespējas ari ar jaunākiem un vērtī-

gākiem pētījumiem mūsu vēstures laukā, no kuriem atzīmēju te rakstu-

rīgākos: Prof. P. Šmits, Etnogrāfisku rakstu krājums, 11., 111. — J. Krodz-

nieks. Zemnieku nemieri 1841. gadā. 1922. —A. Švābe. Latvju kultūras

vēsture, 11. d. 1922. — Sp. Paegle: Kā Latvju valsts tapa. 1923. —P. Abuls.

Kur atradās Beverina? (Izgl. M. M.) 1924. — M. Skujenieks,. Latvija. 1922.—

Prof. L. Arbuzovs. Reformācijas kustība latviešu starpā. (Izgl. M. M.)
1921. —A. Vičs. Iz Latviešu skolu vēstures. 1923. —E. Brastiņš. Latvju

pilskalni. Kuršu zeme. 1923. —V. Markaus. Agrārās reformas gaita Lat-

vijā. 1919.—1922. g. Rīgā, 1922. g. —P. Bnnnep. HBaH rpo3HHft: 1922. —

AKaa. C <ī>: IIjiaTOHOB: HBaH rpo3HbiH: 1924. — Prof. L. Arbusov. Lett-
land m der jūngeren Eisenzeit. 1924. —K. von Lovis of Menar. Burgen-
lexikon. 1922.

— Dr. H. von Bruiningk. Livlāndische Giiterurkunden. 11.

1923. — Dr. A. v. Bulmerincq. Die Besiedelung der Mark der Stadt Riga
1201.—1600. Riga, 1921. — Edith Kurtz. Verzeichnis alter Kultstātten m

Lettland. (Mitteilungen XXII, 2.). 1924. — H. Prutz. Kurlands deutsche

Vergangenheit. 1918. — Dr. M. Walters. Lettland. 1923.

Uzskatāmības dēļ grāmatas tekstā ievietots vairāk kā 90 ilustrāciju.
Bet šīs nav ievietotas tikai tamdēļ, lai būtu ko paskatīties. Nē,
viņām dziļāks nolūks: 1) rādīt, tā sakot, mūsu vēsturi bildēs, 2) lai katra

bilde dotu vielu pārrunām, kas papildina un ilustrē pārējo grāmatas saturu.

Tamdēļ katra bilde uzskatāma un apstrādājama kā vēstures materiāls.

Svarīgākie fakti no bilžu satura pie katras bildes atzīmēti, bet rūpīgi lieto-

tāji atradīs katrā bildē vēl daudz vairāk nekā autors īsos vārdos varējis
izteikt. Jāpiezīmē, ka grāmatas ilustrēšanā esmu turējies tikai pie vēstures

īstenības, neņemot palīgā nekādus fantāzijas darinājumus. Ar sevišķu
prieku varu aizrādīt, ka man izdevies atrast katrā vēstu-

res laikmetā ari latviešu tīpus vai skatus no lat-

viešu dzives. Šis princips konzekventi izvests mūsu vēstures lite-
ratūrā te pirmo reiz.

Bez tam uzsveru, ka esmu pulējies visos laikmetos izcelt tipiski lat-

visko musu vēsture, lai arvien vairāk nostiprinātu to pamatprincipu, ka
mūsu vēsture taču ir galvenā kārtā latvju tautas vēsture. .

Rīgā, 10. jūnijā 1924. gadā.



Priekšvārds sestajam izdevumam.

Pavadot sesto reizi savu „Latvijas vēsturi" darba gaitās, man jāat-
zīmē, ka pēc pieciem rosīgiem darba gadiem grāmatai izdevies iegūt ari

oficiālu atzinību. Izglītības ministrijas vēstures grāmatu novērtēšanas ko-

misija ar 25. apr. 1925. g. sēdes protokolu pieņēmusi šādu lēmumu:

„V. izdevums stipri pārstrādāts; grāmata ba-

gātīgi ilustrēta, labi izdota, grāmata skolās

lietojam a."

Grāmatas sestais izdevums pēc būtības neatšķiras no iepriekšējā;

viņš pārstrādāts tikai tanī ziņā, ka novērsti daži trūkumi sakarā ar Izgl.
min. vēst. grām. novērtēšanas kom. aizrādījumiem. Saturs papildināts sa-

karā ar jauniem pētījumiem Latvijas vēstures jautājumos. levēroti ari cit-

tautu vēstures darbi, kuriem sakars ar mūsu dzimtenes vēsturi. Uzskaitīšu

te raksturīgākos no izmantotajiem pētījumiem.

Latviešu valodā: Abbuls, P. Imeras upe un apgabals.
(1921.). — Kur atradās Beverina? (Atsevišķs izdevums, 1924.). — Adā-

mo vičs, L. Cīņa par latviešu skolu Valmierā 1917. un 1918. g. (1921.). —

Baerents, P. Pirmie latvju mācītāji Vidzemē (1924.). —
Āraižu drau-

dzes skolas kronika (1923.). — Balodis, Prof. Fr. Ludzas-Rāznas ap-

vidus senvietas (1925.). — Latviešu kultūras ziedu laiks Latgalē (1925.). —

Bērziņš, J. Par bajāriem mūsu tautas dziesmās (1921.) —
Par mūsu

tautas dziesmām kā vēstures avotu (1925.). — Dažas etnogrāfiskas ziņas

no Indr. Straumītes neizdotiem rakstiem (1925.). — Birkerts, A. Andrēja
Spāģa vēstules Kurzemes skolu tēvam Volteram (1926.). — Brastiņš, Ē.

Latvijas pilskalni. Zemgale un Augšgale. (Pieminekļu valdes materiālu

krājumi. Red. prof. A. Tente1i s. 1926.) Eber ts, prof. M. Jauni iegu-
vumi Latvijas arche'oloģijā (1926.). Endze līn s, prof. J. Latvijas vietu

vardi. I. Vidzemes vārdi (1922.), 11. Kurzemes un Latgales vārdi (1925.). —

Piezīmes par zemgaļu vārdu un dialektu (1925.). — Par Rietumkurzemes
izloksnēm (1925.). — Kuršu pēdas rietumu Vidzemē (1923.). — Kalniņš,
P. Hernhutietis Dāvids Andrēja d. Balodis (1925.). — Līgotņu Jēkabs.
Latvijas valsts dibināšana (1925.). — Mūlenbachs, K. un Endze-

-1 ī n_s, J. Latviešu valodas vārdnīca (1923.). — P1āķi s, Prof. J. Pilsāts —

pilsēta (1926.). — Ramans, V. Doles draudzes kronika (1922.). — Zē-

ver s, Dr. J. Ko patapinātie vārdi liecina par latviešu aizvēsturisko se-

natni (1921.). — Dārz- un sakņkopības attīstība (1922.). — Patapinātie vācu

vardi latviešu valodā (1923 ). — Naudas kultūrvēsturiskā attīstība (1923.). —

Latviešu mājas un saimniecības lietu kultūrvēsturiskā attīstība (1924.). —

Latviešu mūzikas instrumenti (1924.). — Latviešu ārstniecība kultūras vē-

stures gaismā (1925.). —Sēj a, P. Latvija Francijas diplomātijā (1926.). —

Skujenieks, M. — Sloka, Lauma. Vidzemes draudžu kronikas.
(Valsts archiva raksti 111., 1925.). — Soikāns, Jezups. Senējā Latgola
(1924.). — Spekke, Prof. A. Lodovico Ariosto Jelgavā (1925.). — Rīgas
humānista Basilija Plinija poēma „Par vējiem" (1924.). — Livonijas dzej-
nieka

— humānista Eicedija poēma „Danubius" (1925.). — Salomon Fren-
celius (1925.). — Straubergs, Doc. K. Piezīmes par dažām latviešu bur-

vju grāmatām (1923.). — Hanovijs par dvēseļu kultu pie latviešiem (1925.).
— Burvju grāmatas (1926.). — Svenne, 0. — Vecā un jaunā Latgale un
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viņas īpatnības (1923.). — Š m i t s, Prof. P. levads baltu filoloģija. — Par

zemgaliešu un sēļu tautību (1921.). — Par mīlestību, precībām un skaistumu

tautas dziesmās (1922.). — Aišciu praeitis vietu vārdu šveijoje, prof. K. Bu-

ga s (1924.). — Š v ā b c, A.Pagastu satversme līdz 19. g. s. (1923.—1925.).—
Tente 1i s, Prof. A. Curlandiae quedam notabilia. Rozina Lentilija (1924.).

— Velmē, Dr. J. Atmiņas no manas Maskavas dzīves (1922.). — Kriš-

jāņa Valdemāra nacionālisms (1925.). — Krišjāņa Valdemāra spēka avots

(1926.). — Vāle, Prof. E. Rakstā „Jaunākie izrakumi Latvijā („Latv. Saule"

1924. Nr. 21/22.).
Vācu valoda: Arbusow, Prof. Dr. L. Ein Verzeichnis der

bāuerlichen Abgaben im Stift-Kurland. (Latv. Univ. raksti X, 1924.). —
Die

altlivlāndischen Bauerrechte (1924.). — Bielenstein, Dr. A. Die Holz-

bauten und Holzgerāte der Letten H. (1918.). — Bruiningk, Dr. H. Der

Werwolfwahn m Livland und das letzte im Wendenschen Landgericht und

Dorptschen Hofgericht. i. J. 1692 deshalb stattgehabte Strafverfahren

11924.). — Bulmeringk, Dr. jur. A. Vier Biicher der Landvogtei der

Stadt Riga. I. (1923.), IT. (1925.). — F o c 1 c k c r s a m, H. Das alte Kurland
(1925.). — Ebert, M. Prof. Reallexikon der Vorgeschichte. (1924.—1926.).
— Hampe, Prof. Dr. K. Der Zug nach dem Osten (1921.). — H a hn, Dr.

J. H. Die Verhāltnisse auf den herzoglichen Domānen Kurlands im XVII.

und XVIII. Jahrhundert (1911.). — Johansen,Dr. P. Siedlung und Agrar-
wesen der Esten im Mittelalter (1925.). — X v r t z, Dr. phil. Ed. Die Jahres-

berichte der Gesellschaft Ješu tiber ihre Wirksamkeit m Riga und Dorpat
(1925.). — Kotzschke, Prof. Dr. R. Grundziige der deutschen Wirt-
schaftsgeschichte bis zum 17. Jahrhundert (1923.). — Allgemeine Wirt-

schaftsgeschichte des Mittelalters (1924.). — P r v t z, H. Der Kampf um die
Leibeigenschaft m Livland (1916.). — Schrader, O. Reallexikon der

indogermanischen Altertumskunde. Zweite Aufl. (1917.—1925.). —Stu rm,

E. Grundziige der Staatsorganisation des Herzogtums Kurland im XVIII.

Jahrhundert (1919.). —Tobic n, Dr. A. Leibeigenschaft m deutschen Teri-
torien und m Livland (žurnālā „Ostdeutsche Monatshefte", 1924. Nr. 12.). —

Die Livlāndische Ritterschaft m ihrem Verhāltnis zum Zarismus und rus-

sischen Nationalismus. I. (1925.).
Krievu valodā: Bnnnep, Ilpod). P. Hoßaa HCTopna. Kh. II: (Ot

a>paHņy3CKOfl peßOJuoņiiH ao BepcaJīßCKaro Mnpa. (BocbMoe H3flaHne). —

Kyjimnep, Ilpod). H. M. HcTopna pyccKon ToproßJin ao aeßflTHa,zmaTaro ueKa

BKJiroiHTejibHo (1923.). — lIHMeTa, Ilpod). i . H, HcTopna HapoflHaro xo3HHCTBa

B POCCHH XIX—XX. B. B. (1923.)
Ilustrativa ziņa grāmata papildināta ar dažām bildēm, to starpā ar

vienu krāsainu, lai labāk būtu redzamas mūsu nacionālās kultūras īpatnības
senākos laikos.

Rīga, 14. jūnija 1926. gada.

A. Birkerts. *



Ievads.

1. Kas ir Latvija. Par Latviju tagad sauc latviešu apdzī-
votu zemi Baltijas jūras austrumu piekrastē. Šī zeme pastāv

no četrām dalām, kurām katrai savs nosaukums: Kurzeme,
Zemgale, Vidzeme un Latgale. Līdz 1920. g. šīs daļas nebij
cieši vienotas savā starpā. Visas Latvijas sastāvdaļas diezgan
vienādas pēc sava lieluma un ari pēc savas dabas. Uz šī ze-

mes gabala tagad nodibināta Latvijas valsts. Jaunā valsts

ir gan maza, bet nepieder pie mazākām Eiropā. Par viņu ma-

zākas ir Dānija, Holande, Šveice, Beļģija un dažas citas.

Uz ziemeļiem Latvija sniedzas līdz 58. platuma grādam
un uz dienvidiem drusku tālāk par 55. Rietumos Latvijas ro-

bežas ir Baltijas jūra ar Rīgas jūras līci, dienvidos, austrumos

un pa dajai ari ziemeļos nelielas upītes vai ari kādi pa sauszemi

novilkti apzīmējumi. Ziemeļos latviešiem kaimiņos atrodas

Igaunija, dienvidos Lietava un Baltkrievija, austrumos Padomju
Krievija, rietumos — Vācija.

2. Daba. (Darbs I. 1.—8) Viss latvju apdzīvotais ap-

gabals ir plašs auglīgs līdzenums. Dažās vietās Vidzemē, Kur-

zemē un Latgalē paceļas nelieli kalni, no kuriem latviešiem jau
senatnē sevišķi mīļš bijis Zilais kalns. Kalni apauguši skuju
un lapu kokiem. Labu daļu no visas zemes aizņem purvi, meži

un ezeri. Vecajiem latviešiem sevišķi atmiņā iespiedies Burt-

nieku ezers. Senākos laikos visa Latvija bija kā viens vienīgs
milzu mežs. Šinī mūža mežā auga visi mūsu pazīstamie koki:

liepas, ozoli, bērzi, priedes un egles. Bet sevišķi daudz bija
meža ābeļu, bijuši pat veseli mežābeļu meži.

Senatnes mežā no zvēriem, bez parastajiem, ko tagad
musu mežos sastopam, dzīvoja vēl sūbri, bebri, meža cūkas,

caunes, lūši.

Ari ar putniem senatnes meži bij bagātāki nekā tagad.
Meža dzīvojot, senais latvietis smalki novēroja zvēru un putnu

dzīvi un dabu. Ari kokus senais latvietis mīlēja. Tamdēļ tau-

tas dziesmās dzīvnieki un koki zīmīgi un ar mīlestību ap-

dziedāti.

levērojamu vietu mūsu dzimtenes vēsturē ieņem jūra un

upes. Jura un upes noderēja kā satiksmes celi senajiem la-

tviešiem un ari citām tautām, kuras gribēja ar mūsu senčiem

nākt sakarā. Jūra un upes bij ari bagātas zivīm, kas it labi
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noderēja zvejai. Baltijas jūra bijusi bagāta ar roņiem, kā to

vēl tagad liecina Roņu salas nosaukums. Jūra ar savu tuvumu

un ar savām bagātībām darījusi iespaidu uz visu mūsu senču

gara pasauli. To redzam no tautas dziesmām, teikām un pa-

sakām, kur par viņām daudz stāstīts.

No upēm sevišķi ievērojamas ir Daugava, Lielupe un

Gauja. Uz viņu krastiem lepojās senās pilis, pa viņu straumi

brauca senlatvieši ar savām laivām. Un viņas ari iejūsmināja
mūsu sentēvus ar savu daiļumu.

3. Latvijas vēstures iedalījums. Latvju tauta nav vien-

mēr bijusi tāda, kāda tā ir tagad. Viņa vienmēr ari nav dzīvo-

jusi tanī vietā, kur tagad. Viņa senāk ari nav bijusi tik liela,

kā patlaban. Tas liecina, ka latvju tautā ir notikušas dažādas

grozības un pārvērtības, iekams viņa dabūjusi savu tagadējo
veidu. Visa šī pārgrozību un pārvērtību virkne, ko latvju tauta

pieredzējusi no pirmiem sākumiem līdz mūsu dienām, ir viņas
attīstības ceļš. Šis attīstības ceļš, šī attīstības gaita ir viņas

vēsture._ Vēstures gaita ir nepārtraukta. Viņa sākas sirmā,

neapzināmi tāļā senatnē un nonāk līdz mūsu dienām. Ir laiki,

par kuriem mums trūkst jebkādu rakstītu ziņu. Šos laikus sauc

par aizvēsturi. Latvju aizvēstures pēdas var saskatīt līdz 3000

gadu atpakaļ. Bet nepietiek ar to vien, ka vēstures gaitu sa-

dalām divās daļās: aizvēsturē, par kuru nav nekādu rakstītu

liecību, un vēsturē, par kuru ir rakstītas ziņas. Skaidrākas sa-

prašanas labad, nepārtrauktā vēstures gaita sadalāma vēl sī-

kāki: zināmos laikos un laikmetos.

Ņemot iedalījumam par pamatu katra laika sabiedriski-

ekonomiskās attiecības, dabūjam šādu Latvijas vēstures gaitas
iedalījumu:

I. Dzimts- un cilts satversmes laiki.

11. Feodālisma laiki.

111. Dzimtsbūšanas laiki.

IV. Klaušu laiki.

V. Kapitālisma laiki.

Katrs no šiem nodalījumiem aptver vairāk laikmetu. Aiz-

vēsturē laikmetus pieņemts apzīmēt pēc materiāla, no kā iz-

gatavoti darba rīki un ieroči. Tā dabūjam akmeņu, bronzas

un dzelzs laikmetus. Citādi ir vēsturē. Te mums nāk palīgā
dažādi ievērojami lūzumi tautas dzīvē. Tādu lūzumu latvju tau-

tas vēsturē ir vairāk. Viņi sadala vēstures gaitu gabalos.

Šos gabalus var atzīmēt kā laikmetus un tādā kārtā visu vē-

stures gaitu labāk pārskatīt, aptvert, izprast. Latvijas vēsturi

varam iedalīt šādos laikmetos:
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Latvijas vēstures gaita un laikmeti.

I. Akmeņu laikmets ''■

11. Bronzas laikmets ! . InAn Vr 11fiM _Vr

111. Vecākais dzelzs laikmets
Apm"

1000 pn Kr
'
~ 1184 p" Kn

IV. Jaunākais dzelzs laikmets ļ
V. Latvijas kolonizēšanas un iekarošanas laikmets

. . .
1184.—1290.

VI. Ordeņa laikmets 1290.—1561.

VII. Polu laikmets Vidzemē un Latgalē 1561.—1629.

VIII. Zviedru laikmets Vidzemē 1629.1710.

IX. Polu laikmets Latgalē . ._
1629.1772.

X. Hercogu laikmets Kurzeme 1561.—1795.

XI. Krievu laikmets:

1) Pirmais posms 1710.—1818./19.

2) Otrais un trešais posms 1818./19.—1917.
XII. Latvija, kā patstāvīga valsts. Dibināta 1918.

Saskaņojot šos laiku un laikmetu nodalījumus, visa Lat-

vijas vēsture dabū šādu iekārtojumu:

( .
. ... f 1. Akmeņu laikmets.

Aiz- JA- Dzi ™ ts un cilts
2 Bronzas laikmets,

vēsture, ļ
satversmes

3 Vecākais dzelzs laikmets.
[ laiki. ( 4 Jaunākais dzelzs laikmets.

R c ~.
t 5. Latvijas kolonizēšanas un

tJ. Leodalisma I
iekarošanas laikmets,

laiki. I 6 Ordeņa laikmets.

7. Polu laikmets Vidzemē un

Latgalē.

. ,_ v

8. Zviedru laikmets Vidzeme.
C. Dzimtbūšanas Q Poļu laikmets Latgalē.

10. Hercogu laikmetsKurzeme.
Vēsture. | n. Krievu laikmets: pirmais

posms līdz 1818./19.

D. Klaušu laiki. ( Krievu laikmets: otrais

l posms.

Krievu laikmets: trešais

E. Kapitālisma J posms.

laiki. 12. Latvija, kā patstāvīga
* valsts.



Aizvēsture.

A) Dzimts- un cilts satversmes laiki.

4. Latvju pirmdzimtene. (Darbs l. 12.) a) Latvju
radniecība ar indoeiropiešiern. Visu laiku latvju
tauta nav dzīvojusi savā tagadējā vietā. Vina te ienākusi no

citurienes. Kad īsti viņa te ienākusi, nav skaidri nosakāms.

Domājams, tā ap 5., 6. gadu simteni pēc Kristus. Tāpat nav

skaidri nosakāms, no kurienes latvji ienākuši. Tas stāv sa-

karā ar to pirmtautu, pie kuras latvji pieder. Šī pirmtauta ir

indoeiropieši. Par viņu dzimteni agrāk ieskatīja Āziju. Bet

tagad par tādu uzskata Eiropu: vai nu Krievijas dienvidu ste-

pes. Pinskas purvu apgabalu vai Vācijas ziemeļu dalu. Pie in-

doeiropiešiern pieder: grieķi, itāli, slāvi, ģermāņi, balti v. c.

b) Baltu pirmtauta un latvieši. Viens zars no

šīs indoeiropiešu pirmtautas koka, ir baltu pirmtauta, pie ku-

ras pieder senprūši, kurši, leiši un latvieši. Šīs tautas senos

laikos, trīs, četri tūkstoši gadu atpakaļ, nedzīvoja šķirtas,
bet kopā kā viena vienīga tauta. Ar laiku viņas sāka dalīties.

No pirmtautas vispirms atdalījās senprūši, tad kurši, beidzot

latvieši.

Šo tautu valodā tad ari meklējami svarīgākie pierādījumi

par viņu agrāko dzīves vietu. Šie pierādījumi atrodami koku

un dzīvnieku nosaukumos, no kuriem daudzi baltu tautām ko-

pēji, piem. liepa, ozols, lācis, vilks. Šādi koki un dzīvnieki at-

rodas ne Indijā, ne Itālijā, bet Latvijā un apkaimē. Skaidri re-

dzams, ka mūsu pirmdzimtene ir tepat Baltijas jūras tuvumā.

Domājams, ka baltu tautas, ap 3000 vai ap 2000 gadu apakal

dzīvojušas apgabalā, kur tek Ņemuns. Šis apgabals atrodas

pāris platuma grādu uz dienvidiem no mūsu tagadējās Latvijas
dienvidus robežas. Rietumu robeža viņam bijusi Vislas upe,

aiz kuras tālāk uz rietumiem dzīvojuši ģermāņi. No dienvidiem

un pa daļai no austrumiem baltus ierobežojuši slāvi, par kuru
dzimteni tur Dņepras apkārtni. Kas dzīvoja baltu pirmtautu
ziemeļos, nav zināms. Austrumu robeža grūti nosakāma. Ir

iespējams, ka mūsu senči, kuri dzīvojuši vairāk uz austru-

miem, ienākuši pa Daugavu un viņas sāņupēm Baltijā, jo upes
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senāk bij ievērojami satiksmes ceļi. Varētu pat būt, ka latga-
lieši ar savu tagadējo dzīves vietu ieņem daļu no mūsu pirm-
dzimtenes. Viņu nosaukumā vistīrāk uzglabājusies ari lat-

viešu vārda sakne.

5. Aizvēstures laikmeti.

Katras zemes un tautas

aizvēsture parasti iedalās

trijos laikmetos: akmeņu,

bronzas un dzelzs, pie kam

akmens un dzelzs laikme-

tus vēl iedala vecākā un

jaunākā.
Par akmeņu laik-

m-e tu sauc tādus laikus

tautu dzīvē, kad cilvēki

nepazina metālu, bet taisīja

savus darba rīkus un iero-

čus no kaula, raga un gal-
venā kārtā no akmens.

Parbronzaslaik-

me tu sauc tādus laikus,
kad cilvēki sāka akmens

rīku vietā lietot bronzas rī-

kus. Bronza bij diezgan

dārgs un grūti pieejams
metāls. Mūsu dzimtenē vēl

maz atrasts lietu no bron-

zas laikmeta.
Zīm. 1.

#

Kad iepazinās ar dzel-

Zl, tad bronzas vieta darba
rīkus un ieročus sāka izga-
tavot no dzelzs: sāk ā s

Akmens cirvis. JNo jaunākā akmens

Bēnes apgabalā. Tu-

kuma apr. (Doma muzejs Rīgā).

dzelzs laikmets. Tikai rotas lietas vēl gatavoja no

bronzas, jo viņa ir spīdīga kā zelts.

Pie mums vecāko dzelzs laikmetu skaita no Kristus dzim-
šanas līdz B._g. s., jaunāko no 8. g. s. līdz 13. g. simteņa sāku-

mam, kad musu dzimtenē ieradās vācu iekarotāji.

I. Akmeņu laikmets.

6. Nometnes un dzīve. (Darbs I. 13—15.) Visā Lat-

vijā atrasts daudz dažādu akmens rīku, kā: cirvju, kaltu, kapļu,
bultu asmeņu. Tos atrod ari vēl tagad malu malās. Tas lie-
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cina, ka ir mūsu zemē reiz bijis laikmets, kad cilvēki savā dzīvē

un darbā šos rīkus lietojuši. Rupjāk apstrādātie akmens rīki

pieder vecākam akmens laikmetam, glītāk apstrādātie — jau-
nākam. Piem., vecākā akmens laikmeta cirvji ir bez cauru-

miem un rupjāki izstrādāti. Bez šiem akmens rīkiem atrastas

ari dažas akmens laikmeta dzīves vietas : Riņņu kalns un

Zvejnieku mājas pie Burtnieku ezera, Mūku kalns pie Kokneses

un Līčugala mājas pie Lubanes muižas.

Zīm. 2.

Bultu asmeņi. Izgatavoti no kuiļa zobiem.

Atrasti Kīnnu kalnā. (M. Eberts.)

1) Riņnu kalns. Par vecāko akmens laikmetu Bal-

tijā maz kas zināms. Riņņu kalnā, pie Salaces iztekas no Burt-

nieku ezera, uzieta senlaiku ēdienu atlieku kaudze 3—4 pēdu
biezumā, kura pastāvēja no gliemešu vākiem, dažādiem zvēru

kauliem un zivju asakām. Tur atrada ari māla podu gabalus,
dzintaru, akmens cirvjus, akmens bultu asmeņus, daudz noasi-

nātu kaula gabalu un no kaula izgrieztas rotas lietas.

Šīs_ lietas liecina, ka ļaudis še dzīvojuši jaunākā akmens

laikmetā, kad cilvēki sāka lietot jau māla traukus. Dānijā šis

laikmets sācies ap 3000 gadu priekš Kristus, t. i. pavisam 5000

gadu atpakaļ. Domājams, ka tas tā bijis ari Baltijā. Bet lat-
vieši tad vēl nebij atstājuši savu pirmdzimteni un nebij vēl at-

dalījušies no savas pirmtautas. Tā tad latvieši šie senie Balti-
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jas iemītnieki nevarēja būt. Pie kādas tautības viņi piederē-

juši, nav zināms.

Viņu ēdienu atliekas un lietas liecina, kā dzīvojuši, no kā

pārtikuši un ar ko nodarbojušies mūsu zemes vissenākie iemīt-

nieki.

No atrastiem zvēru un zivju kauliem varam spriest, ka šie

cilvēki pārtikuši no medības un zvejas. Turpat atrastie kaula,

raga un akmeņu rīki un ieroči liecina, ar ko tie medījuši un zve-

jojuši.

Zīm. 3.

Karamas rotas lietas. Šis rotas lietas, kā redzams, izgatavotas no zvēru

tuuitm, iz,uijujui viuiem caurumiņus, lai varētu uzvērt uz saites. Atrastas

Rionu kalnā. Lietotas jaunākā akmens laikmetā. (Doma muzejs.)

Adatas, īleni, kasīkli norāda, ka mājas dzīvē apstrādātas
adas un šūti apģērbi.

Dedzinātu trauku gabali nepārprotami rāda, ka šie med-

nieki un zvejnieki pazinuši ari uguns lietošanu un pratuši jau

podnieka darbu.

Šļem visvecākajiem mūsu zemes iemītniekiem nebij sveša

ari mākslas gaume. Uz trauku suķēm redzami bedrīšu, liniju
un skuju raksti, tīklveidīgi izgreznojumi.

Bez tam tie prata izgriezt no kaula putnus, tēlus un rotas
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lietas. Ka rotas lietas lietoti ari izurbti un virkne savērti dzīv-

nieku zobi.

2) Otra nometne uz Burtnieku ezera

krasta. Pie Zvejnieku mājām atrastie gatavie un pusgatavie
akmeņu laikmeta rīki ir zīme, ka te ir bijusi jaunākā akmens
laikmeta krama apstrādāšanas darbnīca.

3) Nometne pie Līču g a 1 a m āj ā m pieder ari

jaunākam akmens laikmetam. Šī nometne nav bijusi liela, un

viņā maz kas atrasts. Viņa ievērojama tikai kā vistālākā ak-

mens laikmeta nometne Latvijas austrumu daļā.
4) Mukukalns, Akmens laikmetā bijušas ari ap-

cietinātas dzīves vietas, savi pilskalni. Pētnieki domā,
ka viens no tādiem pilskalniem ir nesen atrastais Mūku-
k a 1 n s, pie Kokneses, Daugavas tuvumā.

Mūkukalnā bez parastajiem akmens laikmeta rīkiem atra-

sti _ari akmens pavardi kopā ar kauliem, oglēm un pelniem.
levērojami, ka šo seno pavardu tuvumā atrada maļamos
akmeņus. Tā tad senie tejienes iemītnieki pratuši ari grau-
dus malt.

Bez tam te atrasti trauki, kādus citur Baltijā neatrod:

plāni, mazi, ar gludu ārpusi un daži ar tādiem izgreznojumiem,
kādus sastop pie kareļiem ziemeļos.

Šur un tur, īpaši upju un jūrmalu apgabalos, atrasti akmens

rīki, kas nākuši no svešatnes. To liecina viņu savādais veids

{laivu veidīgie cirvji), apstrādājums un ari materiāls, jo pie
mums nav tādu akmeņu, no kā šie rīki izstrādāti.

Grūti noteikt šo akmens laikmeta nometņu vecumu. Domā.

ka viņas radušās ap 3000 gadu pr. Kristus un pastāvējušas gan-

drīz līdz Kristus dzimšanai. Tad iedzīvotāji sāka pamazām

iepazīties ar metāliem un līdzās akmens rīkiem sāka lietot ari

bronzas un dzelzs rīkus. Beidzot akmens rīkus pavisam at-

meta.

II. Bronzas laikmets.

7. Vispārējs raksturojums. Diezgan ilgs, bagāts un spožs
ir bijis bronzas laikmets svešās zemēs, piem. Ēģiptē, Grieķijā,
Itālijā, Francijā un ari mūsu kaimiņu zemēs Vācijā un Zviedrijā.
Bronza izplatījās no tām zemēm, kur vispirms atrada kaparu

un alvu. Tos sakausējot kopā, dabūja spožu, cietu metālu —

bronzu. Pa daļai bronzas lietas izplatījās no tautas tautā ar

tirdzniecību, pa daļai ari katra tauta gatavoja šos rīkus pati.

Tā Zviedrijā attīstījās plaša bronzas rūpniecība: izgatavoja
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bronzas darba rīkus, kara ieročus, rotas lietas un daudz citu

rīku un lietu dzīves vajadzībām.

Pie mums līdz šim atrasts

maz bronzas laikmeta liecinie-

ku: darba rīku un ieroču.

Bronzas rotas lietu netrūkst,

bet galvenie laikmeta noteicēji

ir darba rīki un ieroči. Pavi-

sam pie mums atrasti tikai Kur-

zemē un Vidzemē daži cirvji un

kāds šķēpa gals. Trūkst ari

bronzas laikmeta kapeņu. Ti-

kai viens kaps no bronzas laik-

meta atrasts Vidzemē: Jaunajā

muižā, pie Krimuldas. Tur uz-

glabājies minētais bronzas

šķēpa gals.

Pārējie rīki atrasti ūdens

ceļu tuvumā. Tā ir liecība, ka

viņi iemaldījušies no tām ze-

mēm, kur bronzas laikmets bij
pilnos ziedos. Turienes iedzī-

votāji tirdznieciskos nolūkos

apmeklēja mūsu zemi.

Mums yēl nav pietiekoši

pierādījumu par bronzas laik-

metu, tomēr domājams, ka tāds

mūsu zemē reiz pastāvējis. Ne

visas senās kapenes mūsu zemē

ir atrastas. Tāpat mūsu dau-

dzie pilskalni vēl nemaz nav iz-

pētīti. Varbūt, ka viņi glabā
ari dažu labu bronzas laikmeta

liecinieku.

Zīm. 4.

Bronzas šķēpa gals. Atrasts Jau-

najā i\i iniuiua> draudze, Vid-

zemē. Izrakts no kapenēm, smilšu

kalniņā, kopā ar/ daudz kaulu gaba-
liem, sajauktiem ar oglēm. Zem

šķēpa gala tāss gabali. <M. Eberts.)

Kada tauta mūsu zemē dzīvojusi bronzas laikmetā, nav

zināms. Latvieši tie nevarēja būt. Bronzas laikmetā latvji
vel nebij atdalījušies no baltu pirmtautas.

III. Vecākais dzelzs laikmets.

8. Darba rīki, ieroči, rotas lietas. (Darbs I. 16.) Dzelzs

laikmeta zīmes sāk parādīties pie mums ap Kristus dzimšanas
laiku. Avots, no kurienes dabūjam ziņas par šo laikmetu, ir
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vecas kapenes. Dzelzslaikmeta cilvēki devusi mirušajiem

kapā līdz dažādas lietas. Daudzas no šīm lietām uzglabājušas
līdz mūsu dienām un noder mums par seno laiku lieciniekiem.

Vecāka dzelzs laikmeta kapenes atrasti: ieroči, darba rīki,

rotas lietas.

Zīm. 5.

Dzelzs cirvis un sirpe. Cirvim caurums gaia. Atrasts Plavniekkalna. Lie-

no 3.-5. z. s. D. K IM. Eberts.)

leroču viņās samērā maz, bet vairāk darba rīku un rotas

lietu. Tā ir zīme, ka šinī laikmetā mūsu dzimtenē dzīvojuši
tauta, kura nodarbojusies vairāk ar mierīgu darbu nekā ar kara

No darba rīkiem šī laikmeta kapenēs atrod cirvjus, kapļus,

šķēpus, īlenus, sirpes, nažus, bārdas nažus un šķiltavas. Viss

tas nodod zināmu liecību par toreizējo cilvēku dzīvi un nodar-

bošanos.
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ledzīvotāju ierašas un mākslas gaumi raksturo atrastās

rotas lietas un dažādi lietu izgreznojumi. Tās lielāko tiesu tai-

sītas no bronzas: galvas, kakla un roku riņķi, saktas, piesprau-
žamās adatas, pieres saites. Gadās ari dažas saktas un riņķi
no sudraba.

Bez saktām kā rotas lietas lietoti ari gredzeni, sikšņu ap-

kalumi, bronzas un stikla pērles un dažādi bronzas piekarinā-
mie greznumi.

9. Nodarbošanās. (Darbs I. 17.—18.) Raksturīga zīme

ir tā, ka vīriešu kapos atrod cirvjus un šķēpa galus, bet sie-

viešu kapos bez rotas lietām vēl — sirpes. Redzams, ka vī-

rieši tanī laikā strādājuši vairāk ar ieročiem un cirvjiem, bet

sievietes ar sirpēm. Vīrieši karojuši, medījuši, sievietes strā-

dājušas mājas un lauka darbus.

Līdzās zemkopībai nodarbojās ari ar lopkopību. Toreiz

bij jau pieradināti gandrīz visi mums pazīstamie māju kustoņi:
zirgi, govis, cūkas, aitas.

Laukos audzēja sūru (hirzi), miežus, kviešus, linus.

Daudz izdevības bij nodarboties ar dravniecību, jo lielākā

dala zemes bij apaugusi ar mežu. Toreizējos mežos bij
daudz liepu un mežābeļu, kas bitēm tik ļoti pa prātam.

Vecākā dzelzs laikmeta cilvēki jau būs pratuši celt diezgan
cietas ēkas. Tās viņus aizsargāja pret ziemas aukstumu, pret
vēju, lietu un pret plēsīgiem zvēriem.

10. lerašas un tautība. No senajām kapenēm varam ari

noskārst musu zemes tā laika iemītnieku ieskatus par dvēseli,

verot viņu ticību, viņu ierašas. Dažos kapos līķi guldīti sade-

dzinātā veidā, dažos nededzināti. Ja piederīgie deva līdz da-
žādas lietas mirušajiem, tad tā ir zīme, ka viņi ticēja dvēseles

dzīvei pec nāves.

Pie kādas tautības piederējuši vecākā dzelzs laikmeta
iemītnieki, nav skaidri nosakāms. No kapenēs atrastām man-

tām tikai var spriest ka visā zemē dzīve un ierašas bijušas
puslīdz vienādas. Laikmeta sākumā latvji tie nevarēja būt, jo
tad vel viņi nebij atdalījušies no baltu pirmtautas. Latvju atda-

līšanas no baltu pirmtautas notikusi, domājams, ap s._g. s. pēc
Kristus. Ta tad latvji varēja ierasties mūsu dzimtenē tikai uz

vecāka dzelzs laikmeta beigām.
Ka indoeiropiešu pirmtautas zars latvji nesa sev līdz jau

diezgan_ attīstītu kultūru: prata kopt zemi, pazina mājlopus,
prata buvet ēkas, celt pār upēm tiltus.

Laikmets, kad latvji ienāca savā tagadējā dzimtenē, ir vēl
loti maz izpētīts. Zināmu gaismu uz latvju toreizējo dzīvi met

A. Birkerts/Vatv. vēst. 2
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pēdējā laikā Plavniekkalnā, netāl no Rīgas, uz kreisa

Daugavas krasta atrastās kapenes. Tur atrastas lietas izrada

lielu radniecību ar lietām, ko parasti atrod latvju kapenes: ro-

kas sprādzes, saktas, ķēdes, sirpe, nazis, kaplis, šķēps, kalts.

Pētnieki domā, ka šīs kapenes cēlušās 5—7. gadu simtenim,

tā tad taisni tanī laikā, kad latvji varēja būt te ieradušies.

Zīm. 6.

Sakta. Stopveidīga sakta, sudraba, atrasta Pļavniekkalna.
(Dommūzējs, Rīgā.)

11. Dzimts satversme. (D ar b s I. 19.—24.) Mūsu dzim-

tene vecākajā dzelzs laikmetā bija diezgan biezi apdzīvota.
Ļaudis dzīvoja nelielās sabiedrībās, nodarbodamies ar zem-

kopību un lopkopību. Par šo sabiedrību raksturu mums tuvāku

ziņu trūkst. Par viņām varam spriest tikai no tam, kādas iz-

skatās šīs sabiedrības tur. kur ļaudis vēl atrodas tādā attīstības

stāvoklī, kā latvji vecākajā dzelzs laikmetā. Vēl ir dažā labā

vietā tautas, kas pārdzīvo šādu stāvokli. Ir ari vēl šur tur pie

indoeiropiešu tautām uzglabājušās pirmatnējās sabiedrības at-

liekas.

Viens no visagrākiem sabiedrības veidiem ir dzimts.

Tā ir samērā neliela laužu kopība. Viņas locekļu skaits ir dažā

vietā vairāk desmit, citā vairāk simtu cilvēku. Saite, kas vi-

sus viņus satur kopā, ir radniecība. Viņi ieskata, ka tie

cēlušies no kāda kopēja senča. Bieži vien paši dzimts locekli
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vairs neatceras savu pirmsenci. Atmina par viņu uzglabājusies

no paaudzes paaudzē un palikusi diezgan neskaidra.

Viņi valda kopēju īpašumu, vismaz ganības un meži tiem

kopēji. Valda ari kopēju saimniecību.

Šādas dzimtis būs pastāvējušas ari mūsu senčiem.

Dzimts satversme bij visas toreizējās sabiedriskās, saim-

nieciskās un garīgās dzīves pamats.

12. Vecākā dzelzs laikmeta nozīme. Archeoloģiskie izra-

kumi liecina, ka vēl 3.—5. g. s. pēc Kr. tagadējās Latvijas un

Lietavas robežās dzīvojušas ciltis, kas lietojušas rotas lietas,
kādas lietojuši vienīgi leišu un latvju senči. Tas liek domāt, ka

šinī laikā abas tautas vēl nebijušas šķirtas. Tomēr ap šo laiku

no baltu tautas atdalījās viens zars un ienāca Baltijā: latvieši.

Tas varbūt stāv sakarā ar lielo tautu staigāšanu, kas pasaulē
notika tanī laikā.

Jādomā, ka baltu pirmtauta tika izkustināta no savas dzī-

ves vietas. Kāda dala no baltiem spiedās pa Daugavu uz leju

un_meklēja jaunas dzīves vietas. Tie bij latvieši. Pētnieki do-

mā, ka viņi ienākuši mūsu dzimtenē starp 5.—7. g. simteņiem.
Tas ir ap lielās tautu staigāšanas laiku.

Šinī laikmetā mūsu senčus arvienu vairāk ierāva satiksmē

ar citām tautām. Viņus apmeklēja skandināviešu jeb normaņu

tirgoņi un kareivji, tirgojās un laupīja. Toreizējais tirgonis bij
ari karotājs. Kad preces bij apmainītas, sākās sirošana un

laupīšana.

To pašu darīja ari mūsu dzimtis. Tirdzniecībai bij liela no-

zīme dzimts dzīvē. Varēja iegūt tādus ražojumus, kurus paši

nevarēja izgatavot, iepazinās ari ar citzemju kultūru.

IV. Jaunākais dzelzs laikmets.

13. Jaunākais dzelzs laikmets mūsu dzimtene iekrīt

8.—13. g. s. un atšķiras no vecākā ar savu augstāko kultūru.

Galvena latvju nodarbošanās bij zemkopība. Bet ta nebij tada

katagad. Latviju toreiz pārklāja mūža mežs. Tanī nu vaja-

dzēja ietaisīt laukus. Tā bij līdumu saimniecība.
_

Vispirms

gāza kokus un dedzināja tos — līda līdumu. Kad kāds gabals
bij nolīsts, tad to apstrādāja ar koka arkliem un ecēšām. Seja
rudzus, kviešus, auzas, miežus, linus, kaņepes, stādīja bietes.

Labību pļāva ar dzelzs sirpēm un izkaptīm, žāvēja rijās, gla-
bāja bedres, klētīs un mala rokas dzirnavās.

Līdzas zemkopībai nodarbojās ari ar lopkopību. Audzi-

2*
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nāja zirgus, govis, aitas, kazas, cūkas. Ganāmi pulki bij viena

no galvenām senlatvju bagātībām. Zirgus, protams, lietoja
darbam un kara vajadzībām, citus lopus — barības un apģērba

24.

Kārbas
sākts.

25.

Bruņu

sākts.

26.

27._

Rata

sākts.

28.

Drebēs

gabals
no

Ziemellatvijas
senču

kapenēm.

Redzams

senlatvju
izrotā-

jums

ar

drēbē

iespiestiem
bronzas

riņķīšiem.
29.

Pakava
sākts.

30.

Sieviešu
kakla

gredzens.

31.

Rokas

spirāle.

32.

Rokas

gredzens,
kādus

valkāja

vīrieši

un

sievietes.

Latvju

mantas

jaunākā
dzelzs

laikmetā.

Zīm.
7.33.

Pirkstu

gredzeni.

34.

Gabaliņš
nu

vīriešu

jostas,
kas

bij

iz-

greznota
bronzas

apkalumiem;
pie

jo-

stas

valkāja

šķiltavas,
galodu,
nazi

makstī.

35.

Piekarināma
rotas

lieta.

Tādas
bij

da-

žādas:

blekīši,

pulkstenīši,
krustiņi,
ri-

tentiņi,

atslēdziņas,

dzīvnieku
figūras,

dzīvnieku
zobi.

36.

Kaujas
nazis,
no

dzelzs.

37.

Cirvis

(dzelzs).

(R.

Hausmans.)

dabūšanai. Senlatvju sētā netrūka ari zosu, pīļu, vistu un uz-

ticīgā sētas sarga — suņa.

levērojamu vietu mūsu senču saimniecībā ieņēma biško-

pība. Bites audzināja dabiskos un izcirstos koku dobumos.
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Medus un vaski toreiz bij iecienītas tirdzniecības lietas. Pret

viņiem scnlatvji iemainīja no svešzemju tirgoņiem sev vaja-

dzīgos dzelzs rīkus, rotas lietas, ieročus.

Jūra, upes un ezeri bij bagāti zivim, un zveja senlatvjiem

bija ari zināma nozare saimniecībā. Tāpat medniecība. Mežos

mita daudz zvēru, kuru ādas derēja gan pašu vajadzībām, gan

tirdzniecībai. Viņas ari lietoja nodevu maksāšanai un pat nau-

das vietā. Bet ari metāla nauda mūsu senčiem bij pazīstama,

kā to liecina dažādi senās naudas izrakumi dažādās vietās

mūsu dzimtenē, it īpaši gar vecajiem tirdzniecības ceļiem.
Jaunākais dzelzs laikmets ievērojams ar to, ka viņā sa-

stopamas ciltis un visa tā iekārta, kāda pastāvēja mūsu vēstu-

res sākumā. Cilts ir sabiedrība, kas gandrīz līdzinās tautai.

14. Latvijas senās ciltis un tautas. Uz tās zemes, kur ta-

gad atrodas Latvija — Kurzeme, Zemgale, Vidzeme un Lat-

galē — senāk, apmēram no 8.—13. gadu simtenim, dzīvoja vai-

rākas ciltis un tautas. Dažas no tām piederēja pie leišu-latviešu

vai baltu cilts, dažas pie somu-ugru, un dažu radniecība vēl

tagad grūti nosakāma. Pie leišu-latviešu vai baltu cilts pie-

derēja: latgalieši, kurši, zemgali un sēli, pie somu-ugru — lī-

bieši un igauņi, pie nenoteiktām — vendi.

A. Latvju un baltu cilts zemes un tautas.

Mūsu aizvēstures laikmetā bija pazīstamas šādas latvju
zemes: īmera, Tālava, pa daļai Idumeja, Latgale, Sēlija un

Zemgale.

a) I m c r a, neliels latgaļu apgabals ziemeļos, starp Burt-

nieku ezeru, Tālavu un Igauniju, gar Sēdes upes krastiem; to-

reiz šo upi sauca par Imeru. Apgabals piederējis pie Tālavas.

b) Tālava aizņēma Vidzemes vidus daļā vienu no skai-

stākiem apgabaliem, kur kalni, lejas, upes un ezeri, ielejas un

kalnu muguras rādīja uz katra soļa patīkamus skatus. Kaimi-

ņos atradās: uz ziemeļrītiem igauņi, uz vakariem Idumeja un

uz rītiem pa daļai Ugaunija, pa daļai Latgale, uz dienvidiem
Latgale. Gaujas upe, savā augšdaļā mezdama lielu spēcīgu
līkumu. lielu dalu no Tālavas it kā ņem savā sargāšanā.

c) Idumeja atradās starp Metsepoli, Lībiju un Tālavu.

Ziemeļos viņš sniedzās līde prāvajam, skaistajam Burtnieku

ezeram, dienvidos līdz Gaujai, kur tā jau atklāj skatītājam sa-

vus krāšņos krastus un līčus. Šinī apgabalā atrodas pazīsta-
mais Zilais kalns, kas visam apgabalam piešķir sevišķu jau-
kumu. ledzīvotāju sastāvs šajā apgabalā bija jaukts: dzīvoja
pa daļai lībji, pa daļai latvji.



22

d) Latgale cieši pieslējās Tālavai un atradās uz dien-

vidu-austrumiem, aizņemdama ari dalu no vēlākās Vitebskas

guberņas. Latgale bij viena no lielākām senlatviešu zemēm,

nocietināta senču pilim. Dienvidos viņas robeža bij Daugava.
c) Sēlija aizņēma šauru zemes strēmeli, visu tagadējās

Zemgales augšgalu, pretim Latgalei, uz Daugavas dienvidus

krasta un stiepās apmēram no tagadējās Jaunjelgavas līdz Krā-

slavai un vēl kādus desmit kilometrus aiz tās. Drūms, nepie-
ejams un sevī noslēdzies ir šis apgabals ar saviem mežiem, pur-

viem un staignājiem. Tikai Daugavas krasti ir viņa galvenais

Zīm. 8.

Beverīnas pilskalns Tālavā. Pec P. Abula pētījuma.

daiļums, kurā sevišķi ievērojams ir — mūžam raudošais, teik-

smu vaiņagotais Staburags. Sēļiem bij uz Daugavas krasta

pils — Sēlpils.

f) Zemgale ieņēma visu Lielupes plašo, zemo līdze-

numu ar visām viņas pietekām. Austrumos Zemgale pieslējās

Sēlijai un stiepās uz rietumiem, it kā šīs zemes turpinājums,
līdz Abavas un Mūsas iztekām. Ziemeļos Zemgale sniedzas

gandrīz līdz Daugavai un Lielupes grīvai. Dienvidos Zemgales
robežas satikās ar Lietavu. Šī zeme stiepās 120 kilometru pla-

tumā, 150 — garumā un bij viens no ievērojamākiem sen-

latviešu apdzīvotiem apgabaliem. Auglīgas druvas, leknas zā-

ļainas pļavas, bagāti priežu, egļu, bērzu, ošu un ozolu meži

deva viņas iedzīvotājiem diezgan bagātīgus augļus. Zemgaļiem
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Zīm.
9.

Lībieši

ziemeļa

Kurzemē.
No

Fr.

Krūzes.

Tipi

zīmēti
no

dzīves.

Glezna

laista

klajā

1842.

gadā.

Vecākas

gleznas
no

lībiešu

dzīves

mums

nav.
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bij vairākas ievērojamas pilis: Tērvete, Mežotne, Raķetene,

Dobene, Sidrabene v. c.

g) Kurši nepieder ne pie somu, ne ari pie leišu cilts, bet

bij patstāvīgs baltu cilts zars. Viņu dzīves vieta bij Lejas Kur-

zeme, plašs apgabals starp Baltijas jūru un Zemgali, un no Rīgas

jūras līča līdz tagadējai Kuršu Jomai Baltijas jūrā. Pa vidu

kuršu zemei tecēja Venta ar savu pieteku Abavu.

Kurši bij sparīga un uzņēmīga tauta, kura jau 10. gadu
simteņa sākumā bij skandinaviešiem pazīstama kā zemkopju
tauta. Kurši bij ari čakli un droši jūras braucēji, bet it sevišķi
braši karotāji. Vēlāk kurši sakusa ar latviešiem. No kuršiem,
domājams, Kurzeme dabūjusi savu nosaukumu.

B. Somu-ugru cilts zemes un tautas.

Paskaidrojumi pie 9. zīm. (23. 1. p.).

Grupa pa kreisi: lībji no Maz-Irbes, kuģinieki un zemnieki.

1. sievietei pa kreisi mati rūsgani, lakatiqš_ zili-pelēki-sarkani-balti
raibs. Pār pleciem sarkans lakats, ņieburs iebrūns. Svārki zili. Kājas

pastalas un baltas zeķes.
Vīrietis — rūsganiem matiem, gaišu platmali ar sarkanu lenti, sarkanu

kakla drānu, iebrūnu kamzoli, melnām biksām.

Sievai pa labi rūsgani mati, sarkans lakatiņš, balts ņieburs, melni

svārki.

Vidū: divi jaunekļi no kāda kaimiņu ciema. Priekšējam rūsgani

mati, zils kaklauts, balti svārki, melnas biksas un zeķes, sarkanas paķeles,

pastalas. Otram: rūsgani mati, melna cepure, zaļš kaklauts, iebrūns kam-

zolis, sarkana josta, melnas biksas, sarkanas paķeles, pastalas.
Pa labi :

Sievietei, kas jaj uz bera zirga, rūsgani mati, sarkans lakatiņš, balts

ņieburs, lillā svārki, zilas zeķes, pastalas. Otrai: galvā sarkana aube, pār-

sieta ar dzeltenu lenti. Kaklā balts krādziņš. Pār pleciem balta villaine

sarkaniem rakstiem. Balts priekšauts. Svārki zilām un rūsganām svītrām.

Kājā iedzeltenas zeķes, pastalas.

Lībieši bij prāva tauta un apdzīvoja jūrmalas apgabalu no

Daugavas līdz Salacei un uz austrumiem līdz Idumejai, Tālavai

un Latgalei. Tā tad Lībijai piederēja divas ievērojamākās Vi-

dzemes upes vinu kuģojamās dalās: Gauja un Daugava. Tā

Gaujas dala, kura sava dabas jaukuma dēļ izpelnījusies nosau-

kumu
„
Vidzemes Šveice", piederēja Lībijai.

Lībiešiem piederēja vairāk pilis, no kurām ievērojamākās
Kubezele, kas atradās uz viena Gaujas krasta un kur dzīvoja

lībju lielkungs Kaupo, virsaiša Dabreļa pils, kas atradās uz otra

Gaujas krasta, gandrīz iepretim. Bez tam minamas vēl Ikšķi-
les un Lielvārdes pilis.

Lībieši dzīvoja ari Lejas Kurzemes ziemeļu daļā, gar jūr-
malu, kur tie nelielā skaitā dzīvo vēl tagad.
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Lībieši dzīvoja ne atsevišķas mājas, bet ciemos. Dzīvo-

dami auglīgā un ūdens ceļiem bagātā apgabalā, viņi nodarbo-

Zīm.

10.

Šis

zīmējums
atrasts
uz

kada

sienas

tepiķa

12.

g.

s.

Nor-

Vikingu

kuģis.

mandijā.

Tur

lielākā

gleznā

tēlots

vikingu

kara

gājiens
uz

Angliju.

Vi-

kingu

kuģi

bij

dažāda

lieluma.

Dažā

no

viņiem
bij

telpa

1000

cilvēkiem.

Kuģus

dzina
ar

vairāk

desmit

pāriem
airu

un

ari

ar

buram.

jās ar zemkopību, biškopību, zveju un jūrniecību. Lībieši bij

kareiviska un sparīga tauta. Lībiešu raksturs ievērojams ar

savu drosmi, vienprātību kopējos darbos un stūrgalvību.
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C. Vendi.

a) Vendi jeb ventiņi dzīvoja Kurzemes lielākās

upes Ventas apgabalā. ledzīvotājus, ap Ventas lejas galu vēl

tagad sauc par ventiņiem. Sparīgā jūras braucēju un karotāju
tauta kurši izspieda vendus no viņu dzīves vietas, no kurienes
tie aizgāja uz Lībiju, pēc tam dibināja pili Vendekili (Vendu cie-

mu), tagadējās Cēsis. Par vendu tautību trūkst īsti skaidru

zinu.

15. Kaimiņu tautas. (Darbs I. 26.—29.) Senlatvjiem kai-

miņos dzīvoja dažādas tautas, kā: igauņi, somi, krievi, leiši,
prūši, ģermāņi, goti un skandinavieši. Tautas, kuru zemju ro-

bežas sagāja kopā ar latvju zemes robežām, varam saukt par

tuvākiem kaimiņiem. Turpretim tās tautas, kuras dzīvoja tālāk,
kā: goti, normaņi, somi — par tālākiem kaimiņiem. Attiecības

starp senlatvjiem un viņu kaimiņiem bij trejāda rakstura:

saimnieciskas, kultūrelas un politiskas. Saimnieciskā dzīvē

šīs tautas uzturēja diezgan dzīvus sakarus. Tā zemgaļiem bija
sava tirdzniecības osta, caur kuru ieveda un izveda dažādus

ražojumus.

Par garīgiem sakariem liecina iespaidi, ko latvieši valodā,

reliģijā un tikumos uzņēma no apkārtējām tautām. Tā krievi

piespieda latviešus pieņemt kristīgu ticību. Līdz ar to iemal-

dījās dažs vārds no krievu valodas latvju valodā un palika tur

līdz mūsu dienām, piem.: baznīca, krusts, pagasts, pagrābšu.c.

16. Satiksme ar vikingiem un gotzemniekiem. Laikmetu

no 800.—1030. gadam p. Kr. Zviedrijas vēsturē sauc par vi-

kingu laikiem. Tas tamdēļ, ka Zviedrijā attīstījās īpaša iedzī-

votāju dala, kas nevarēja dzīvot savā dzimtenē vien un pār-

tikt no zemes darba, bet piekopa ari jūras braukšanas amatu.

Tie bija vikingi. Savos braucienos viņi sasniedza tālas zemes

rietumos, dienvidos un austrumos, tirgodamies un karodami,

pa daļai ari laupīdami.
Šie vikingi minētajā laikā bieži vien apmeklēja ari mūsu

dzimteni, gan braukdami pa Daugavu uz Krieviju, tālāk uz dien-

vidiem, gan ari tieši pie mūsu senajām ciltim. Tā vēstures pie-

minekli zina stāstīt, kā islandietis Egils Skalagrimesons un viņa
brālis 10. g. s. braukuši uz Kurzemi, noslēguši ar iedzīvotājiem
mieru uz pusmēnesi un tirgojušies, bet pēc tam postījuši un lau-

pījuši. Zviedrijā uzglabājies ari kāds akmens ar veciem rak-

stiem jeb rūnu akmens, kas liecina par vikingu satiksmi ar mūsu

dzimteni. Šo akmeni kāda sieva likusi izkalt par piemiņu savam

vīram, kas ar labiem panākumiem braucis ap Domesnesu (Kolka
ragu) uz Zemgali tirgoties 11. gadu simtenī.
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Ap šo laiku attīstās ari ievērojama tirdzniecības pilsēta

Gotzemē, salā, kas atrodas Baltijas jūrā loti izdevīgā vietā. Šī

pilsēta ir Visbija. No

turienes Gotzemes

iedzīvotāji brauca pie

mūsu senčiem ar

precēm.

Kad vēlāk iera-

dās pie mums vā-

cieši, tad izrādījās,
ka vietējā tauta, lībji,

jau pazina gotzem-

niekus. Lībji zoboda-

mies apsveica mūku

Meinardu, teikdami:

„Sveiks, rabi! Cik

maksā Gotzemē sāls

un vadmala!"

Kādas preces īsti

veda mūsu senčiem

vikingi, grūti nosa-

kāms. Jādomā, ka

ne sāli un vadmalu

vien, bet ari rotas

lietas, darba rīkus

un ieročus kara va-

jadzībām.

_No vikingiem
musu jūrnieki būs

mācījušies ari braukt

ar burām, jo šie zie-

meļnieku jūras brau-

cēji bij pirmie, kas

saka lietot buras.

Zīm. 11.

Rūnu akmens. Šis akmens ir piemineklis vi-

kingam Svenam. Pieminekli vikingam uz

kapa cēlusi viņa sieva Sirida. Rūnu raksts

saka, ka Svena piemiņa glabājama, tamdēļ ka

„viņš bieži zēģelējis ar vērtīgu kuģi uz Zemgali

ap Domesnesu". Akmens atrasts kādā Melara

ezera salā Zviedrijā. (0. Monteliuss.)

17. Senlatvju valsts. Visas senlatvju ciltis nebij apvieno-
tas zem vienas varas. Katra cilts dzīvoja savu īpatnēju poli-
tisku jeb valstisku dzīvi: sēli savu, latgalieši, kurši, zemgali
savu. Par selu politisko dzīvi maz kas zināms. Domājams, ka

valsts dzīves pamati te vēl bij vāji un drīz sabruka, kad nācās

cīnīties ar iebrucējiem. — Latgalē valstiskā dzīvē bijusi tālāk

attīstīta. Spriežot pēc pilskalnu izrakumiem Latgalē, pētnieki
doma, ka vispār Latvija jaunākā dzelzs laikmetā bijusi labi no-

stādīta valsts: ar politiskiem un saimnieciskiem centriem un

labi nocietinātu robežu.
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Zemgaliešiem valstiskā attīstība bija tik tālu pavirzījusies,
ka viņiem bija savi politiski vadoņi, Viesturs un Nameizis, ku-

rus kronisti dēvē par valdniekiem: par ķēniņiem.
Ari kuršiem valstiskie sākumi nav bijuši sveši. Senrak-

stos minēts, ka viņiem bijis ķēniņš Lamekins, kas valdījis par
vairāk kā 14 kilegundēm (draudzēm) Ventas apgabalā.

Zīm. 12.

Visbijas pilsētas mūris. Visbijas pilsētu aizsargāja mūris ar 48 torņiem.

No tiem 38 vēl tagad diezgan labi uzglabājušies. Pilsētā bij 18 baznīcas.

Savus ziedu laikus pilsēta piedzīvoja 13. gadu simtenī. Visbijas pilsoņi bij

goti un ari vācieši. Pēc teikas gotiem uzticēts ceļš uz Rīgas un somu

jūras līčiem un upēm, kas viņos ietek. (D. Šefers.)

Senlatvjiem bija savas apcietinātas vietas: pilis, kur tie

glābās kara briesmu laikos. Pilīs valdīja viņu politiskie vadoņi:

Rūsiņš — Sateklē, Varidotis — Autinē, Tālivaldis — Beverīnā,
kas bija lielākā latvju pils, Viesturs — Tērvetē.

18. Karš. (Darbs I. 30.—33.) levērojamu vietu sen-

latviešu dzīvē ieņem karš. Karam bij divējāds mērķis: aizsargāt
pret uzbrucējiem un uzbrukt kaimiņu tautām, lai iegūtu kara
laupījumu un gūstekņus, kurus varētu nodarbināt kā vergus,

kalpus. Šos pēdējos karus sauc par sirotāju kariem. Ar siro-

šanu latvieši dabūja nevien kalpus, bet ari iepazinās ar citu

zemju kultūru. Sevišķi tas sakāms par sirotājiem uz Prūsiju.
Tur latvieši iepazinās ar mantām, kas bij Vakar-Eiropā gata-
votas un kādas vietējās tautas nepazina.
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Senlatvieši gāja

karā gan jāšus gan kā-

jām. Lietoja ari zobenu,

šķēpu, stopu un āvu —

ieroci, kas pastāvēja no

gara koka kāta ar cēr-

tamu dzelzi galā. Karu

parasti veda ziemā, kad

upes, purvi, ezeri aiz-

salusi.

Senlatviešu karogs

bij sarkan-balt-sarkans.

Šo karogu Rīmju
kronikas sacerētājs, ru-

nādams par Nameiža

iebrukumu Vidzemē un

par bruņinieku gatavo-
šanos uz aizstāvēšanos,

apraksta šādi:

„No Cēsim tomēr,

kā esmu dzirdējis, bij
zemes sargos uz Rīgu
atnācis kāds brālis ar

kādiem simts vīriem.

Tiem paziņojot to vēsti,
tie smuki glīti gāja turp,

ar karogu sarka-

nā krāsā, baltu

strīpu pa vidu,

pa tagadējai cēsnieku

(ventinu) modei. Bet

Cēsis, tā sauc kādu pili,
kurai tāds karogs, un tā

atrodas latviešu zemē,

kur sievietes pa para-

dumam jāj gluži kā vīri.

Tas latviešu ka-

rogs; to varu

jums patiešām

s a c ī t."

Zīm. 13.

Senlatvju kareivis. No „Ilustreta Žurnāla".

Latgalē, Rāznas ezera tuvumā, Rozentovas
pagastā, 1923. gadā zemnieki, rokot kartu-

peļu bedri, atrada senlietas. Viņas uzgla-

bāja Zosnas skolotājs Jozāns, kamēr tās

nokļuva pētnieku rokās. Tagad noskaidro-

jies, ka zemnieki' atrakuši senlatvju kapu no

9. gadu simteņa p. Kr. Kapā atrasta bruņu

cepure, bronzas josta, goda zimes, bronzas

aproces, 8 gredzeni pirkstos, zobens ar

maksti, špēps un dunča gabali. 1924. gada
pavasari vērtīgo atradumu pārveda uz Rī-
gu, un tas tagad glabājas Latvijas Kara

muzejā. Atradums rāda, kā bruņojušies

senlatvju kareivji un cik augsta mums to-

reiz bijusi kultūra jau dažus gadu simteņus
pirms vācu ienākšanas 12. g. s.
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19. Senlatvju kultūra. Latvjiem aizvēstures laikmeta bij

jau diezgan bagāta kultūra. Par kultūru sauc visu to, ko ra-

dījis cilvēks savām vajadzībām. Tā tad kultūra ir cilvēka roku

un gara darbs. Valsts iekārta, darba rīki, ēkas, sabiedrības

kārtas un šķiras, ierašas, ticība, māksla — viss tas pieder pie
kultūras. Bet parasti, kad runā par kultūru, atskaita nost

valsts vadības lietas, tas ir — politiku. Kultūru iedala vairāk

nozarēs: materiālā, sabiedriskā, garīgā. Tā ari senlatviešu

kultūrelā dzīve iedalāma vairākās nozarēs, kā to liecina izra-

kumi no senlaiku kapenēm un tautas gara_ mantas.

Pie senlatvju materiālās kultūras pieder: saim-

nieciskā iekārta, darba rīki, ēkas, apģērbs, ieroči.

Pie sabiedriskās kultūras pieder: ģimenes dzīve,

pagasts, kārtas, šķiras.
Pie garīgās kultūras pieder: ticība, māksla, ierašas,

dažādas gara mantas.

Jaunākā dzelzs laikmetā vietējās ciltis dzīvoja jau noteik-

tās dzīves vietās. Tamdēļ izrakumi no senlaiku kapenēm spēj
nodot liecību par katras cilts īpatnējo kultūru.

Atrastie vēstures liecinieki rāda mums plašu gleznu no

latvju, kuršu, zemgaļu dzīves. Tur atrod ieročus, darba rīkus,
rotas lietas, glītu apģērbu daļas. Daži kapu lauki liecina, ka

mūsu senčiem bijuši savi rūpniecības un tirdzniecības centri

(Latgalē: Ludza, Rāzna). 12. g. s. vācieši, ienākot mūsu dzim-

tenē, atrada priekšā ciltis, kuras varēja uzstādīt tūkstošiem lie-

lus kara spēkus un cīnīties desmitiem gadu vai pat veselu gadu
simteni par savu neatkarību. Tā ir zīme, ka mūsu senčiem bij
kupli uzplaukusi kultūra, kuru viņi varonīgi pūlējās aizstāvēt.

Mūsu īpatnējā kultūra iespaidojusi ari igauņus.
īsti raksturīgu liecību par seno latvju kultūru nodod divējas

nesen atrastās kapenes: pie Cēsīm un Alūksnes An-

nas muižas pilskalnā.
Cēsu kapenēs atrastas rotas lietas no bronzas, su-

draba un raksturīgas atliekas no senlatvju audumiem. īpaši
bagāts audumu atliekām ir Annas muižas kaps, kura sa-

turs uzglabājas Latvijas etnogrāfiskā mūzējā, Rīgā. Audumi

no vilnas un liniem. Vilnas audumi izrotāti bronzas riņķīšiem.
Bet raksturīgākais gan tas, ka audumiem tas pats raksts, kāds

pazīstams vēl tagad tautā un redzams pie uzglabātiem tautas

apģērbiem. Saulīte, ugunskrusts, skujiņas — tās ir raksturī-

gākās audumu iezīmes. Šis raksts uzglabājies cauri gadu sim-

teņiem, lai dotu tagad liecību par senlatviešu mākslas gaumi
un aužamās rūpniecības pilnību. Bez tam kapenēs līdzdotās

mantas rāda, cik bagāti rotājušies un ģērbušies toreizējie latvji,
kas bijuši turīgi un stāvējuši augstāk.
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20. Senlatviešu sabiedriskā kultūra. (Darbs I. 34.—35.).
Sabiedrības pamats senlatviešiem ir ģimene. Qhnenes galva
ir tēvs, kam pieder zeme un vara par ģimenes locekļiem. At-

sevišķās ģimenes, kā tas no indoeiropiešu aizvēstures redzams,

vienojušās dzhntīs, kuru priekšgalā stāvējis savs vecākais.

Dzimtis savukārt dažādu apstākļu dēļ bij spiestas stāties sav-

starpējos sakaros, tā sastādīdama plašāku sabiedrisku kopību:
cilti.

Protams, jaunākajā dzelzs laikmetā, kas ilga 8.—13,. g.

simtenim, visu laiku sabiedriskā kultūra nebij vienāda. Kāda

viņa bija pašā sākumā, tas vēl nav zināms. Bet uz šī laikmeta

beigām redzam latviešiem diezgan attīstītu sabiedrisku iekārtu.

Viņiem savi kungi, kalpi, dzimts vecākie, novadu vecākie, vir-

saiši, kurus nereti dēvē par ķēniņiem.

21. Materiālā kultūra, a) Mājas un ciemi. Pec

chronikas ziņām latvieši 13. g. s. dzīvojuši atsevišķas mājas.

Mājas, kā saimniecības veids, nebūs radušās 13. g. simtenī, bet

gan agrāk, aizvēstures laikos. Senraksti liecina, ka latvji dzī-

vojuši ari ciemos. Ta kuršu apgabalā bij labi daudz ciemu;

dažā novadā 12, citā 14 vai 17. Tādi ciemi savā īstā veidā vēl

uzglabājušies: Aizputes apriņķī veseli 8, katrs ar sevišķu no-

saukumu. Visi kopā tie pazīstami zem nosaukuma „Ķoniņu
ciems". Šādos ciemos lauki tika sadalīti šaurās strēmelēs,
pļavas lietoja pārmaiņu, ganības kopēji.

Latgaļu paradums bijis dzīvot pa daļai ciemos, pa daļai
viensētās. Sevišķi ciemos dzīvojuši malienā, uz Latgales ro-

bežām. Bet vairāk gan latgaļi mīlējuši dzīvot viensētās.

Kādas bijušas zemgaļu un sēļu nometnes — par to trūkst

ziņu. Bet tagad vēl senās Zemgales un Sēlijas apgabalos atrod

mājas pa 3, 4, 5 kopā. Tauta šādus māju pudurus vēl tagad
sauc par ciemiem. Jādomā, ka ari senāk te bijuši ciemi.

No visa varam vērot, ka latvji viscaur dzīvojuši pa daļai
ciemos, pa daļai viensētās.

b) Pilis un pilsētas. (D ar b s I. 40.—43.) Visā

Latvija mūsu dienās sastopams labi daudz pilsdrupu. Tās nav

senlatviešu pilis. No senlatviešu pilim nav nekas palicis pāri:

viņas bijušas koka. Tikai daudzie pilskalni, kas vēl tagad re-

dzami mūsu dzimtenē, liecina, ka tur mūsu senčiem bijušas pilis
un pilsāti. Senču pilskalni atšķiras no parastiem uzkalni-

ņiem ar to, ka atrodas grūti pieejamās vietās. Bez tam ari

viņu veids citāds: kalna gals nolīdzināts, stāvām malām, un

Pret ārieni tas nocietināts vēl ar vaļņiem un grāvjiem.
Tadi senlatviešu pilskalni ir: Beverīnas, Cesvaines, Rubenes,
Certenes — Vidzemē, Pilskalns pie Lubānes ezera un Jaun-
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Zīm. 14.

Ozola stabs. No L a t v.

Kara Mūzēja. Izdarot

pētījumus Vecpils pilskalnā,

atrastas atliekas no pils sie-

nas. Šis ir viens ozola

stabs no turienes.

nives pilskalns Latgalē. Pilim apkārt

gar malām bija sēta, taisīta no baļ-

ķiem vai plankām, krūts augstumā.

Dažām pilim bij apkārt divkārša

sēta. Pār grāvi, kas aizsargāja pili,
veda tilts, vajadzības brīdī noņe-

mams. leeju greznoja slēdzami

vārti. Līdz šim Latvijā saskaitīts

vairāk kā 300 pilskalnu.

Visas pilis nebij vienādi lielas.

Pie dažām pilim bija ari lielākas no-

metnes: ciemi, pilsāti (= pils sāti).

Tā tālaviešiem bij pils ar pilsātu —

Beverīna, zemgaliešiem pilsāti pie

pilim Mežotnē. Tervetenē, Dobenē,
Raketenē. Bet īsti liela un plaša bij
— Beverīna.

Par pilīm un pilskalniem tautas

gars radījis daudz nostāstu un teiku.

b) Ēkas. (Darbs I. 46.—

47.) Senie latvieši prata celt nevien

pilis aizsardzībai no ienaidnieka, bet

ari dažādas saimniecības ēkas:

istabu, riju, pirti, klēti, pagrabu.
Katrai no šīm ēkām bij savs īpašs
veids un savs īpašs uzdevums saim-

nieciskā dzīvē.

Par vecāko ēku latviešiem uz-

skata namu, kas kopā ar pirti node-

rējis ari par dzīvojamo ēku. Pirti

no latviešiem aizņēmušies somi.

Riju savukārt latvieši aizņēmušies
no zviedriem vēlākā laikmetā. Ar

istabu, domājams, latvieši iepazinu-
šies no krieviem. Visas šīs ēkas sā-

kumā bija citādākas, vienkāršākas

nekā tagad. Istaba bija bez skur-

steņa. Jumtā bija ietaisīts dūmu

logs. Vēlāk logus taisīja ari sienās,
bet nelielus, kā lūkus. Visa istaba

bij tikai it kā jumta telpa, ar pavarda
vietu vidū. Ēkas cieši saistītas ar

visu latviešu dzīvi un likteni. Par

viņām daudz stāstīts tautas gara

mantās, īpaši par riju, pirti, klēti.
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c) Darba rīki. (Darbs I. 44.—45.). Ir labi daudz

dažādu darba rīku un saimniecības piederumu, kādus senla-

tvieši pratuši izgatavot no koka, tāss un vēlāk no dzelzs. īsti

pašu latviešu darba rīki ir: cirvis, dūcis, tutens, nazis, kalts,

greblis, svārpsts v. c. Galdnieku un kalēju rīku nosaukumi gan

liecina, ka daži rīki ari aizņemti, dažs kas no ģermāņiem, dažs

kas no krieviem.

d) Apģērbs. (Darbs I. 48.—51.) Ziemu latvieši

valkāja kažokus un lielas zvērādu cepures platiem atlokiem.

Vasaras cepures bij
tāda paša veida,
tikai no lūkiem.

Svinīgos gadījumos

sevišķs lepnums bij
— caunu cepures.
Svārkus latvieši

valkāja garus, līdz

ceļiem, pa vidu sa-

jostus ar ādas jostu.

Apaviem vīrieši un

sievietes lietoja vī-

zes, pastalas, zāba-

kus, kurpes. Drēbju
krasa bij dažāda,
bet sevišķi iecie-

nīta — balta. Sie-

vietes valkāja da-

žādas galvas se-

gas: precētas sie-

vas segu, jaunavas

vaiņagu. Kā rotas

Zīm. 15.

Kaujas akmeņi. Latvijas kara muzeja

uzņēmums. Šie 120 akmeņi izrakti

Krūtes pilskalnā 1923. gadā. Tā kā tie visi

bijuši vienā čupiņā un visi paprāvas dūres

lielumā, tad skaidri saprotams, ka tie senčiem

noderējuši zināmām kaujas vajadzībām — tā-

dām, kā tagad rokas granātas.

lietas lietoja krelles, kakla riņķus. Pie kakla riņķiem un vaiņa-

giem kāra zvaniņus. Senlatvieši bij lieli greznuma un daiļuma
cienītāji.

' 22. Garīga kultūra. (Darbs I. 52.—68.) Pie senlatviešu

garīgas kultūras jāpieskaita kultūras augstākais zieds: garīgā
dzīve. Tanī ietilpst tikumība, ticības lietas, gara dzīve un

mākslas dzīve.

a) Tikumība un ticība. Senlatviešiem bij daudz

augstu un ievērojamu tikumu, kā: svešnieku laipna uzņemšana,
apgādāšana, darba mīlestība, godīgums. Bet netrūka ari atrieb-

šanas kāres un mēlnesības.
Reliģija latvieši bij dabas speķu pielūdzēji. Dievu skaits bij

A. Birkerts, Latv. vēst. 3



34

diezgan liels: Dievs, Pērkons, Vēja māte, Lauka māte, Meža

māte v. c. Svētas bij ari dažas citas būtnes, likteņa lēmējas:
Laima, Dēkla, Ļaunā diena. Senie latvieši upurēja saviem die-

pēc

ievāktām
zinām

atradušās
mūsu

senču

pilis.

Pa

apriņķiem
pilskalni
sadalās

dažādi.

Karti

izgatavojis
Latvijas
Kara

muzejs,
kur

vioa

redzama
lielā

veidā.

Latvijas

pilskalni.

Latvija
līdz

šim

uziets

vairāk
kā

300

pilskalnu.
Uz

šīs

kartes

atzīmēts,
kur

Zīm.
16.

viem īpašās svētās vietās vai māju dzīvē, izpildot dažādus reli-

ģiskus paradumus. Upuru vietas bijušas pie dažādiem kokiem,
dīķiem, ezeriem, alās, pie avotiem, uz īpašiem kalniem, ko tagad
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vel tauta sauc par elku kalniem un saules kalniem. Līdz šim

šādu senču svētu vietu saskaitīts ap 500.

Zīm. 17.

Senlatvju kokles. No Valsts vēsturiskā
muzeja.

b) Māks 1 a s dzīve.

Sevišķi bagāta mūsu sen-

čiem bijusi mākslas dzīve.
Mums ir uzglabājušies lieli
krājumi tautas dziesmu un

pasaku. Uzglabājušies māk-
slas pieminekli gan neattie-
cas tieši uz aizvēsturisko

laikmetu, bet jādomā, ka

dala bus radusies ari aizvē-

sturiskajā. Šī mākslas gaume

parādās ari pie dažādām ro-

tas lietām, ko atrod kapenēs
no aizvēsturiskā laikmeta.
Bet it sevišķi tā redzama
audumos, apģērbā.

Dziesmas, teikas un pa-

sakas vien neaptver visu

mākslas dzīvi. Te pieder ari

muzika,_ Dailās tautas mel-

dijas būs radušās pa daļai
jau aizvēsturiskajā laikmetā.
Tāpat šinī laikmetā būs cē-

Bez dieviem la-
tvieši ticēja ari ga-

riem — labiem un

ļauniem. Mežs un

lauks viņiem likās
pilns tādiem ga-

riem.

• Zināmā laikā
zināmās vietās lau-

kā, pļavā, mājā, it

īpaši pirtī, lika

ēdienu, lai pamie-
lotu aizgājušo tuvi-

nieku dvēseles, ku-

ras sauca par ve-

ļiem.

Zīm. 18.

Senlatvju pūšamie ragi. No Valsts

mūzēja.

lies ari ne .viens vien mūzikas instruments. Pie vissenakiem

mūzikas instrumentiem pieder: no sitamiem — puškaitis, tri-

3*
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deksnis jeb ērkulis; no pūšamiem — spieganas, kārklu stabu-

lītes jeb svilpes, tāšu taures, āža rags, dūdas jeb dūkas; no stīgu

instrumentiem — kokles.

23. Senlatviešu raksturs. Kā katram cilvēkam ir savi

raksturīgi vilcieni, kas to atšķir no citiem, tā katrai tautai ir

savs raksturs, sava īpatnība. Tādi īpatnēji vilcieni ir senla-

tviešiem. Viņu gara dzīve rāda gudrus, apdomīgus, reizēm loti

atjautīgus cilvēkus. Viņu jūtu pasaule liecina, ka tiem mīlestī-

bas pilna sirds pret godīgiem cilvēkiem, bet atriebības pilna —

pret negodīgiem un ienaidniekiem. Tas norāda uz taisnības jū-
tām. Un līdzjūtības senlatvietim, tāpat kā tagadējam, nekad

nav trūcis. Senlatvietis ir diezgan mīkstas dabas, lai gan darbā

neatlaidīgs, ciešanās izturīgs. Kā dabas bērns un jūtu cilvēks,
latvietis no seniem laikiem bijis — lētticīgs.

Senlatviešu centienu pasaule liecina, ka viņiem nav trūcis

stingras gribas un neatlaidības grūtu uzdevumu izpildīšanā,
ciešanās un bēdās.

Senais latvietis nav pazīstams kā liels karotājs, bet —

varonību karā viņš parādījis jau no seniem laikiem. Galvenais,
senlatvietis mīlējis mierīgu, darbīgu, skaidru un daiļu dzīvi.

Šī senlatviešu gara pasaule uzglabājusies kā mantojums ari vē-

lākām paaudzēm tautas gara mantās.



Vēsture.

B) Feodalisma laiki.

V. Kolonizacijas un iekaŗošanas laikmets.

(1184.—1290.)

24. Latvijas vēstures sākums. Musu vēsture sakas ar

to bridi, kad parādās pirmās drošās zinas par notikumiem

mūsu tautas dzīvē. Šis laiks ir 12. gadu simteņa otrā pusē,

kad vācu tirgotāji ieradās pa jūru un Daugavu lībiešu zemē.

Ap 1184. gadu līdz ar tirgotājiem ieradās pie lībiešiem ari mūks

Meinards un sāka savu kristīšanas darbu. Tā tad mūsu vēsture

sākas Vidus laikos, katoļu baznīcas valdīšanas laikā, krusta

karu laikmetā.

25. Latvija — tirdzniecības ceļš starp rietumiem un au-

strumiem. Latvijas vēsture tikai tad labi saprotama, kad ņe-

mam vērā viņas ģeogrāfisko un starptautisko stāvokli. Latvija
atrodas pie jūras, kas ir kopš seniem laikiem loti izdevīgs sa-

tiksmes ceļš tuvām un tālām tautām. Bez tam Latvijā pašā ir

kuģojamas upes, kuras jau sirmā senātnē noderēja tirdznie-

ciskiem nolūkiem. Pa Latvijas ūdensceļiem it bieži braukāja
svešu tautu tirgoņi, kuri veda šurp preces, lai tās pārdotu vie-

tējiem iedzīvotājiem vai izmainītu pret tejienes ražojumiem,
vai ari nogādātu tālāk uz austrumiem un dienvidiem.

Mums bij jau aizvēstures laikmetā diezgan attīstīta lop-
kopība, zemkopība, biškopība. Bez tam toreizējos mūža mežos

latvji medīja zvērus, kuru ādas lietoja gan paši, gan pārdeva
kā kažoku ādas.

Mūsu tautas ražojumi, bet it sevišķi Daugava, kā izdevīgs
tirdzniecības ceļš uz bagāto Krieviju, bij tie, kas pievilka skandi-

nāviešu jūras laupītājus, tirgotājus un beidzot ari — vāciešus.

Vācieši nav pirmie, kas mūs sāk iepazīstināt ar kristīgo ticību.

Vairāk kā simts gadus pirms vācu ierašanās dāņu karalis

Svens 111. Ēstritsons bij licis būvēt Kurzemē pirmo kristīgo
baznīcu. Bez tam vienu latvju cilti, tālaviešus, jau bij iepazīsti-
nājuši ar kristīgo ticību krievi. Šī cilts atradās vairāk simtu

gadu atkarībā no viņiem, maksāja meslus, un dala bij kristīta.

Seli un Daugavas lībji bij atkarīgi no Polockas valdnieka.
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26. Vāciešu ienākšanas iemesli. (Darbs, I. 69.). Rīmju
chronika vācu ienākšanas iemeslus apraksta šādi: „Dzīvoja tir-

gotāji, bez gala bagāti, lai godā, lai mantās; tiem ienāca prātā,

iegūties mantas, kā dažs cits to dara vēl šo baltu dienu. Dievs

Zīm. 19.

Meinards. Meinarda tels, ie-

cirsts akmeni, kas sedz viņa

kapu. Bīskaps tēlots amata

uzvalkā ar mitru galvā un zi-

zli rokā. Meinards miris Ik-

šķilē un tur paglabāts. Vēlāk

viņa atliekas pārvestas uz Rīgu

un novietotas Māras baznīcā.

Kaps tur bij redzams līdz 18.

g. s. beigām nepārveidots.
(Neimans un Broce.)

pats viņus uz to mācīja, ka tie at-

rada tādu vīru, kam svešas zemes

bij pazīstamas. Tas viņus kādā

brīdī ar kuģiem atveda uz Baltijas
juru (Ostersee). Ko lai vēl vairāk

saku?
_

Par Daugavu (Dune)
sauc kadu upi, kuras gaita nāk no

krievu zemes. Gar šo piemita pa-
gāni, gana nebēdņi, par lībiešiem

dēvēti." Tanī laikā, kad ieradās

šie tirgotāji, Vakar-Eiropā vislie-

lākā vara piederēja katoļu baz-

nīcai, un pāvests bij visspēcīgā-
kais valdnieks par garīgām un lai-

cīgam lietām. Viņš sludināja
krusta karu gājienus uz austru-

miem, lai pastiprinātu baznīcas un

savu varu. Šajos krusta karos

Eiropa iepazinās ar austrumu ba-

gātībām. Radās vēlēšanās un

vajadzība pēc citu zemju mantām.

Pelņas kārie tirgoņi labprāt devās

uz svešām zemēm un kolonizēja
tās. Vācijā tanī laikā vispār bij
pamodusies stipra kolonizācijas
kustība, sevišķi austrumu vir-

zienā. Viens šīs kustības vilnis

tad ari atsitās pret mūsu dzim-

tenes krastiem. 12. gadu simtenī

vācu tirgoņi nostiprinājās Baltijas

jūrā, uz Gotzemes salas, Vis-

bijas pilsētā, kur bij loti dzīva

tirdzniecības vieta. Drīz pēc tam

viņi ieradās ari pie mums.

27. Pirmais bīskaps Meinards un kristīšanas sākums.

(Darbs I. 70.—71.). Zegeborgas klosterī Vācijā dzīvoja prie-
steris Meinards. Viņš pirmais, kopā ar citiem priesteriem un

klostera brāļiem, atbrauca tirgotājiem līdz un iesāka pie lībie-

šiem kristīšanas darbu. Šo darbu viņam atļāva Polockas kņazs
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Vladimirs, no kura lībieši tanī laikā bij atkarīgi. Vispirms Mei-

nards uzcēla Ikšķiles ciemā baznīcu un kristīja dažus lībiešus.

Ziemu lībiešiem uzbruka leiši, izlaupīja Lībiju un aizveda daudz

gūstekņu. To redzēdams, Meinards lībiešiem pārmeta, ka tie

nemākot aizstāvēties: vajagot celt cietokšņus. Ja lībieši ar

mieru kristīties, tad viņš tiem ierādīšot, kā akmens pilis celt.

Dala ļaužu kristījās. Meinards ataicināja no Gotzemes amat-

Zīm. 20.

Ikšķiles baznīca. No J. Broces. Zīmēta XVIII. g. s.

niekus, mūrniekus, un kopā ar lībiešiem uzcēla Ikšķiles pili.
Kad pils bij gatava un lībieši būves mākslu bij noskatījušies,
kristītie atkrita. Tāpat tas bij ar Salaspili. Ari Salaspilī Mei-

nards uzcēla baznīcu. Un kad Meinards sāka viņiem prasīt de-

smito tiesu no ienākumiem, kā nodokli, tad tie gribēja viņu no

savas zemes izdzīt. Chronists Indriķis stāsta, ka reiz lībieši ap-
sveikuši Meinardu nicinošiem vārdiem: „Sveiks, Rabi! Cik

maksā Gotzemē vadmala un sāls?" Bīskapam tomēr izdevies

palikt, un tirgotāji viņam solīja sūtīt palīgā karaspēku. Bez
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tam Meinards slepeni nosūtīja savu līdzdarbinieku, mūku Dī-

triķi no Turaidas, pie pāvesta ar lūgumu pēc palīdzības. Pā-

vests to ari solīja, dāvādams grēku piedošanu visiem, kas ietu

karā pret pagāniem. Pa tam Meinards saslima un nomira

1196. g.

Zīm. 21.

Salaspils. (1187. g.) Rekonstruēta no V. Neimaņa. Salaspili
cēla Meinards uz kādas Daugavas salas pēc tam, kad viņš 1186. gadā bij
uzcēlis Ikšķiles pili. Salaspils tā tad ir viena no pirmajām vācu pilīm, kas

te celtas. Uz salas, kur atradās pils, nometās ari tirgoņi ar savām pre-

cēm. Pils tika izpostīta 1298. gadā virsbīskapa un mestra savstarpējās

cīņās.

Chroniķis Indriķis stāsta, ka lībiešu kaimiņi, zemgalieši, kad

Ikšķiles pils bijusi uzcelta, ar virvēm to gribējuši ieraut Dau-

gavā. Grūti tam ticēt, bet ja tas būtu tiesa, tad mūsu senči

būs paredzējuši, ka šinīs pilīs dzīvos ļaudis, kuru vara būs

smaga.
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28. Bīskaps Bertolds. (Darbs L 80.). Brēmenes virs-

bīskaps, kas bij apstiprinājis Meinardu par pirmo Vidzemes bī-

skapu, dabūjis zināt par viņa nāvi, tanī pašā gadā iecēla nā-

kamo. Tas bij bīskaps Bertolds. Viņa uzdevums bij turpināt

Lībijas kolonizēšanas darbu. Sākumā viņš ieradās pie lībie-

šiem, apspriedās un redzēja, ka tie izturas pret viņu naidīgi.

Zīm. 22.

Salaspils baznīca. Rekonstruēta no Levis of Menara. Līdzas

pilij jau Meinarda laikā pastāvēja ari baznīca, kuru vēlāk nosauca par sv.

Mārtiņa baznīcu un pašu salu sāka saukt par Baznīcas salu, bet vēlāk par

Martiņsalu. Baznīcu izpostīja 1577. gadā rīdzinieki paši, lai tur nebūtu

patvēruma Jānim Briesmīgajam, kas toreiz Vidzemi postīja. (N. Bušs.)

Lībieši viņam pārmeta, ka viņš atnācis pie viņiem iedzīvoties.

Tad viņš devās uz Romu un dabūja no pāvesta bullu, kas at-

ļāva vest krusta karu pret lībiešiem. 1198. gadā vļņš ar saviem

krustnešiem ieradās Lībijā un noprasīja iedzīvotājiem, vai tie

gribot pieņemt kristīgo ticību un pieņemto ari turēt. Lībieši zi-

nāja, ka te darīšana ne ar ticību vien, bet ari ar nastām un no-

devām, jo garīdznieki gribēja, lai iedzīvotāji viņus uztur no
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savas zemes un sava darba augļiem. Tamdēļ viņi atteicās

un deva Bertoldam padomu atstāt viņus mierā, bet pašam ar

saviem kara vīriem doties atpakaļ.
Bertolds uzsāka karu. Šinī karā viņšdabūja galu. Stāsta,

ka satrakots zirgs viņu ienesis lībiešu barā, kur to nodūris va-

ronis Imauts. Sadusmoti par bīskapa nāvi, vāci ņēmās postīt
lībiešu zemi. Dedzinādami ciemus, maitādami druvas, viņi

piespieda tos padoties, uzņemt priesterus un maksāt meslus.

Bet kad krustneši aizbrauca, lībieši metās Daugavas ūdenī

nomazgāt kristību, sacēlās un apkāva garīdzniekus. Tirgotāji
tikai ar balvām izglāba savu dzīvību. Tā lībieši atdabūja vēl

uz īsu laiku savu brīvību.

29. Bīskaps Alberts — Livonijas jeb Sv. Marijas valsts

nodibinātājs. (Darbs I. 73.—76. 82.—86.) Pēc pirmajām
neveiksmēm mūsu dzimtenes kolonizēšanā vācieši no saviem

nodomiem tomēr negribēja atsacīties. Šī zeme bij loti izdevīga
tirdzniecības ziņā ar saviem ūdens ceļiem, kas veda uz Krie-

vijas tirgiem, kuri vāciem bij loti ienesīgi. Mūsu pašu zeme

pievilka ar savu ražojumu bagātību, kā: labību, liniem, medu,
vasku un dārgām kažoku ādām. Bet tas gan vāciešiem bij

jāatzīst, ka vietējām tautām patstāvība ir mīla, ka viņas to prot

aizstāvēt un ka savā varā dabūt šīs tautas nebūs viegla lieta.

Te vajadzēja apdomīgas politikas.

Bremenes archibīskaps šo svarīgo darbu uzticēja kanoni-

kam jeb bīskapa baznīcas loceklim Albertam. Tas bij patie-
šām gudrs, apdomīgs, stingras dabas vīrs, ar plašu skatienu

kultūras un valsts lietās — īsts valsts vīrs. Šis vīrs tad ari

nodibināja mūsu dzimtenē vācu koloniju. Viņš saprata jau
pašā sākumā, ka zemes iekarošanai vajadzīgas sevišķas piln-
varas un sevišķi spēki. Tādas pilnvaras viņš tūlīt dabūja no

pāvesta.

30. Alberta darbi. Pie sava kolonizēšanas darba Alberts

strādāja visu mūžu un ar lielām sekmēm. Viņa ievērojamākie
darbi bij: Rīgas dibināšana, ordeņa dibināšana, feodālisma ie-

vešana un izveidošana, Livonijas valsts nodibināšana un gan-

drīz visu vietējo tautu iekarošana.

Alberts, braukdams no ievērojamas tirdzniecības pilsētas,

zināja, kādas bagātības ienes tirdzniecība un kāda nozīme un

vara ir tirdzniecības pilsētai. Tamdēļ viņš dibināja pilsētu, ku-

rai vajadzēja tapt par ievērojamu centru iekarojamās zemes

xīzīvē. Tā bij Rīga.
Alberts aizliedza vest preces uz zemgaliešu ostu. Ta viņš

atrāva zemgaliešiem bagātības un nodrošināja tās Rīgai un
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jaunajai kolonijai. Uz Rīgu viņš ari pārcēla no Ikšķiles savu

bīskapa sēdekli jeb dzīves vietu. Rīga dibināta 1201. g.

1202. gadā Alberts dibināja Zobenbrāļu ordeni.

Ordeņa locekli jeb brāli sadalījās 3 šķiras: bruņiniekos, prie-

steros un kalpotājos. Viņu uzdevums bij visu mūžu vest cīņu

Zīm. 23.

Bīskaps Alberts (1201. g.).

ar pagāniem, t. i. mūsu senčiem. No iekarotam zemēm ordenis

dabūja trešo dalu. Ordeņa priekšgalā stāvēja bruņinieku-bralu

ievēlēts vadonis, ko sauca par mestru. Pirmais ordeņa mestrs

bij Virmo. Šī zobenbrāļu sabiedrība jeb organizācija ievērojami

palīdzēja Albertam veikt iekarošanas darbu.

Bet uz zobenbrāļiem vien Alberts nepaļāvās. Viņš apbal-

voja vēl sevišķus izredzētos ar zemi, lai tie viņam vajadzības



44

brīdī būtu atbalsts. Tā drīz pēc ierašanās Lībija viņš atdeva uz

lēni, t. i. mūža lietošanā ar pienākumu nest kara klaušas, Kon-

rādam Meindorfam — Ikšķili. Alberts nodibināja pie mums to

iekārtu, ko sauc par feodālismu. Šī iekārta bija tada, ka katrs

muižas turētājs bij mazs patvaldnieks savā muiža, bet pats bij

Zīm. 24.

Sv. MarijasjebDombaznīca

Rīgā.
n o V._ Neimap. Baz-
nīcu cēla b īskaps Alberts

1201. gadā no koka. Tā no-

dega 1215. gadā. Pēc tam

Alberts toatjaunoja, bet ār-

pus toreizējiem pilsētas mū-

riem, kur tā atrodas tagad.

Vioa palika par slaveno bī-

skapa baznīcu — katedrāli.

Tagad to sauc par Māras

baznīcu.

atkarīgs no virskunga un bij spiests

pildīt klaušas valdniekam, kas

viņam muižu uz klaušām devis: iet

karā ar saviem cilvēkiem. Tādus

muižturētājus sauca par vasaļiem

jeb leimaņiem. Lai vasali varētu iz-

pildīt savas nastas, tad viņiem bij
savi cilvēki, kuriem viņi šīs nastas

uzvēla. Tie bij zemnieki, kuri deva

nodevas un pildīja klaušas.

Tā nostiprinājies un nodrošinā-

jies, Alberts strādāja savu zemes ie-

karošanas darbu. Pirmajā laikā viņš

pūlējās dzīvot mierā ar vietējām tau-

tām un atsita tikai viņu uzbrukumus.

Īpaši ar zemgaliešiem viņam pastā-

vēja gadu divdesmit ilga draudzība.

Zemgaliešiem bij prāvs karaspēks un

ievērojams vadonis, Viesturs. Ar

viņa palīdzību Alberts sekmīgi va-

rēja karot pat ar tādu varenu tautu,
ka leiši. lepazinies ar šo tautu sav-

starpējām attiecībām, viņš tās iz-

mantoja savā labā: sacēla vienu

tautu pret otru un ņēma vienu un

otru sev talkā pie savu nodomu iz-

pildīšanas. Tā kopā ar zemgaliešiem
viņš cīnās pret leišiem un lībiešiem,

kopā ar latviešiem pret igauņiem vai

ari ar lībiešiem ūn latviešiem gāja
pret sēļiem. Drīz vien viņš stipri
sāka uzbrukt lībiešiem.

Lībieši karsti un varonīgi aiz-

stāvēja savu zemi un savas tiesības.

Notikumu svaru saprata ari latvieši. Lai tautu apmulsinātu,
tika lietoti visādi paņēmieni. Tā lībiešu vadonis Kaupo bij pie-
runāts kristīties, sūtīts uz Vāciju iepazīties ar turienes kultūru,

uz Romu. Tur no pāvesta viņš tika laipni saņemts un bagātīgi

apdāvināts, lai, pārbraucis mājā, varētu savai tautai pastāstīt

Rekonstruēta
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par visu redzēto godību un spožumu. Kaupo to ari darīja un tā

palika lībiešiem par atkritēju. Šos notikumus un viņu mērķi

saprata ari latvieši: kas notika ar lībiešiem, tas bij sagaidāms

ari latviešiem.

Varonīga bij vietējo tautu cīņa pret bruņiniekiem. Bet pē-

dējo pārspēks panāca uzvaru. Drīz vien vācieši ieņem lībiešu

pilis: Ikšķili, Lielvārdi,

Aizkraukli, Salaspili, no-

posta ciemus un laukus,

sagūsta tautas vadoņus

un vecākos un vai nu tos

nokauj vai saslēgtus no-

sūta uz Vāciju. Visur tiek

būvētas pilis, baznīcas.

Visgarām tiek uzlikti no-

dokli un nastas. Dažos

gados (līdz 1206.) visa Lī-

bija bij iekarota. Drīz vien

tāds pats liktenis bij citām

zemēm: vendi, sēli, īdu-

mieši zaudē savu patstā-

vību. Imerieši, tālavieši,

redzēdami notikumu gai-

tu, labprātīgi pieņem ka-

toļu ticību, t. i. atzīst pā-
vesta varu ari politiskā
ziņā, kļūst pāvesta pa-

valstnieki.

Uz iekarotiem apga-
baliem sūtīja priesterus.
Tie kristīja iedzīvotājus
un cēla baznīcas. Sūtīja
tiesnešus un soģus, kuri
skatītos, kā iedzīvotāji iz-

pilda iekarotāju pavēles
un maksā nodevas.

lekarojis plašus ze-

mes gabalus mūsu dzim-

tene un pārvērtis tos par

Zīm. 25.

Zobeņbrāļu baznīca. Ilgu laiku bij nezi-

nāms, ka uzglabājušās kādas atliekas no

zobenbrāļu pils un baznīcas. Nesen vie-

nu no šīm ēkām atrada pētnieks Levis

of Menars. Baznīca pārvērsta par spī-
ķeri, tā ka to grūti_ pazīt. Viņa ir vis-

vecākā ēka Rīgā.

vācu koloniju Livoniju jeb Sv. Marijas valsti, Alberts nelikās
vel mierā, bet centās pievienot iekarotai ze-

mei arvien jaunus apgabalus. Tā drīz viņš pie-
vienoja krievu apgabalu, kas atradās Daugavas labajā pusē,
iepretim Sēlijai, līdz ar Gercikas pili. Viņš iekaroja ari dažus
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igauņu apgabalus Latvijas ziemeļos, ka: Ugauniju un

Sakalu.

Alberts gribēja vēl iekarot Zemgali. Bet tas viņam izde-

vās tikai pa daļai, jo zemgalieši sīvi pretojās, īpaši zem sava

slavenā vadoņa Viestura vadības.

Alberts mira 1229. gada, izpelnījies no vaciem atzinību, ka

viens no viņu lielākiem un ievērojamākiem kolonizātoriem.

31. Zemgaliešu simtgadu aizstāvēšanās cīna. (Darbs,

1., 87.—90.). Ilgu un varonīgu cīņu pret vācu iekarotajiem veda

Zemgale par savu neatkarību. Jau pašā sākumā zemgalieši
manīja, ka svešinieki apdraud viņu patstāvību. Tamdēļ viņi bij

loti modrīgi. Kad ikšķiliešus nokristī un uzcel viņiem pili, zem-

galieši grib viņu ievilkt Daugavā. Tomēr brīnišķā kārtā zem-

galieši reizēm biedrojas ar bruņiniekiem un iet cīņā pret lībie-

šiem un latgaļiem. Tas tamdēļ, ka abas pēdējās tautas bij at-

karīgas no krieviem. Draudzēšanās ar vāciem ilga ap 20 gadu.
Bet tad Viesturs apķērās, ka tā ir kļūda, jo tādā kārtā viņš pa-

līdz svešiniekiem iekarot iedzimtos un nostiprināties sev kai-

miņos.
Drīz vien bruņinieki grieza savus šķēpus pret Zemgali.

Sākās liela cīņa, bagāta daudziem notikumiem, kur zemgalieši

pierādīja, ka viņi ir attīstīta kultūras tauta un neuzvarami ka-

reivji. Simts gadu no vietas nepagāja gandrīz neviens gads,
kad nenotika karš starp zemgaliešiem un bruņiniekiem. Tādus

karus, kur kritušo skaits sniedzās tūkstošos, var saskaitīt ap 25

simts gadu laikā, tā tad caurmērā ik pa četriem gadiem viens

lielāks karš. levērojamākie zemgaliešu darbinieki šinī lielajā

cīņā bij vadoņi Viesturs un Nameizis; ievērojamākie notikumi:

cīņa pie Mežotnes, liela kauja pie Saules, Zemgales galvas pil-
sētas Tērvetes nodedzināšana, ko izdarīja paši zemgaļi, Sidra-

benes izpostīšana un, beidzot, zemgaļu aiziešana uz Lietavu.

32. Viesturs. (Apm. 1205—1225.). Kā īsts_ Zemgales

ozols Viesturs stāv divdesmit gadu dzimtenes zemē un sarga

to pret postošiem negaisiem. Kad viņš dzimis, nav zināms.

iepazīties ar viņu jau vīra gados. Pirmo reiz redzam

viņu, kā slavenu kara vadoni, cīņā pret leišiem pie Ikšķiles,
kad tie ar bagātu laupījumu nāk atpakaļ no igauņu zemes. Pēc

tam, redzēdams Viestura spēku un meklēdams sākumā atbal-

stu, Alberts noslēdz ar Viesturu ieroču draudzību, kura pastāv
20 gadu. Bet draudzība beidzas, kad Alberts pierunā Mežotnes

zemgaliešus pieņemt kristīgu ticību. Mežotnieki to dara ar no-

runu, ka Alberts palīdzēs aizstāvēties pretvleišiem, kuri bieži
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iebruka viņu apgabalā. Uz mežotnieku lūgumu Alberts atstāj
ari savus vīrus pilī. Viesturs nevar tam piekrist un uzsāk cīnu.

Cīņā pret atkritējiem pie Mežotnes viņš uzvar, bet zaudē savu

māsas dēlu, par ko viņam loti sāp sirds. Redzēdams Alberta

nodomus, Viesturs noslēdz draudzību ar leišiem. Viņš uzsāk

karu pret Albertu un Sv. Marijas valsti, kā iekarotāji iesauca

Latviju un visu tagadējo Baltiju. No jauna notiek cīņas pie Me-

žotnes. Bīskaps nevar veikt varonīgo pagānu Viesturu. Tikai

atkritēji nodod cietoksni bīskapam. 200 zemgaliešu vecāko

nokāpj no cietokšņa pie bīskapa. Pamiers noslēgts, bet bruņi-

Zīm. 26.

Mežotnes pilskalns. Uz kreisā Lielupes krasta ap 10 verstes lejpus Bau-

skas, starp Maz-Mežotni un mācītāja muižu atrodas divi pilskalni. Te stā-

vēja reiz stipra Mežotnes zemgaliešu pils. Te nemirstīgais Viesturs 1220. g.

cīnījās pret vācu kara pulkiem, kurus vadīja pats bīskaps Alberts. Tamdel
ari vienu no šiem kalniem sauc par Bīskapa kalnu. Pilskalns ir ieapalš,
■360 pēdu garš, 250 pēdu plats un 890 pēdu apkārtmēra, bet pašā apakša

1420 pēdu. Pār upes līmeni viņš paceļas ap 60 pēdu augstu.

nieki izdara briesmīgu atriebšanās darbu: nokauj vairāk kā

simtu mežotnieku vecāko, kuri bija uzticīgi Viesturam. Bet

Viesturs nav salauzts. Viņš vēl paliek nelokāms Zemgales
valdnieks. Atbrauc pāvesta sūtnis, Modenas bīskaps Vilums,
nokārtot dažus strīdus jautājumus. Visu apkārtējo valstu pār-

stāvji nāk pie sūtņa, izteikt viņam savas padevības jūtas.
Tikai Viesturs nenāk. Uz sevišķu aicinājumu viņš gan iero-

das, bet nav pierunājams pieņemt kristīgu ticību. Tā ir bei-

dzamā reize, kad chronists piemin Viesturu. Vairāk no viņa
neka nezinām.
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Viesturs dzīvoja tanī pašā laikā, kad Alberts un Kaupo.
Cik viegli Kaupo padevās svešinieku iespaidam, tik nelokāms bij
Viesturs. Cik lielā mērā Alberts gribēja skaldīt Zemgali un

pievienot Livonijai, tikpat lielā mērā Viesturs centās uzturēt

Zemgali nedalītu un aizdzīt bruņiniekus. Viesturs ne mazāk

liels valsts vīrs kā Alberts. Viņš izpelnījās atzinību pie visiem.

Viņš ir ievērojamākais valstsvīrs senlatviešu vēsturē. Kā

senču ozols zajās Zemgales klajumā, paceļas viņa tēls dzim-

tenes zemē pret sirmās senatnes debesim.

33. Kauja pie Saules. (Darbs I. 91.—92.). Viens no

ievērojamākiem darbiem Zemgales vēsturē ir kauja pie Saules

(tagadējās Rādenes, Bauskas apriņķī), kas notika 1236. g.

Bīskapa Nikolaja kara spēks, savākts no Eiropas bruņiniekiem
un Livonijas kareivjiem, gribēja izlauzties caur Zemgali un

Lietavu uz Prūsiju, lai savienotos ar Teitoņu ordeni, kas pat-

laban karoja ar mūsu ciltsbrāļiem, senajiem prūšiem. Bet pie

Saules zemgaliešu un leišu karaspēks viņu gluži iznīcināja.

Livonijas augšana ar to tika apturēta uz pāris desmit gadiem.
Pats Zobenbrāļu ordenis tika pilnīgi iznīcināts. Viņa atliekas,
kādi trīs, četri bruņinieki, apvienojās ar Vācu jeb Teitoņu or-

deni 1237. gadā No tā laika Teitoņu ordenis izplatīja savu

varu ari uz Livoniju. Tikai viņa Livonijas zars bij atkarīgs no

bīskapiem, kā no lēņu kungiem.

34. Jelgavas dibināšana. 1266. gada ordeņa mestrs ar

prāvu karaspēku devās uz Zemgali. Viņa nolūks šoreiz bij celt

pili Zemgales robežas tuvumā, uz Lielupes krasta. Pili uzcēla:

tā ir Jelgavas pils. Protams, ka neviens zemgalietis par to ne-

priecājās. Un ne bez iemesla. No šejienes ordenis zemgalie-
šiem nodarīja daudz ļauna. Mestrs pilī atstāja daudz ordeņa

vīru, kas bieži iebruka Zemgales novados, tos postīdami un tā

vājinādami šīs valsts varu.

35. Virsaitis Nameizis. (Darbs L 93.-94.). Zemgale

pārdzīvoja grūtus laikus. Beidzot viņa bij spiesta maksāt me-

slus Livonijas valstij. Gan chronists saka, ka zemgaļi to darī-

juši labprāt, bet labs prāts tiem gan nevarēja būt. Šīs nastas

nevarēja patikt zemgaļiem. Tanī laikā Zemgalē valdīja Na-

meizis. Pēc Viestura viņš ievērojamākais zemgaliešu vado-

nis. Ne vienreiz vien viņš sakauj krustnešu pulkus un atsva-

bina zemgaliešu pilis un pilsātus, starp tiem zemgaliešu galveno

pili Tērveti. Bet krustnešu uzbrukumi paliek arvien neatlaidī-

gāki, tā ka cīņa tiek arvien grūtāka. Beidzot Nameizis kādā
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kara gājiena, kopa ar leišiem, pret Vācu ordeni Prūsijā iz-

cīna virkni spīdošu uzvaru, bet pats ari vairs nepārnāk dzim-

tene (1281. g.). Kur viņš palicis, par to chronikas neko nezina

teikt.

36. Tērvetes nodedzināšana. Livonijas valsts dzīvē un

iekārta pamazām notika lielas pārvērtības. Viņā nemitīgi cīnī-

jās divas organizācijas pēc varas; baznīca un ordenis. Pa-

mazam ordenis, kura rokās atradās jau liela dala no mūsu ze-

mes un citas bagātības, sāka ņemt pārsvaru pār bīskapu. Or-

denis nu sāka jau rīkoties diezgan patstāvīgi, nerēķinoties
daudz ar bīskapa ieskatiem un politiku. Viņš uzsāka jaunu kara
vešanas veidu ar zemgaliešiem. Līdz šim bij pierādījies, ka

zemgalieši kaujās nav uzvarami. Ordenis nu nolēma —> zem-

galiešus iznīcināt. Ordeņa kari pret zemgaliešiem pārvērtās
par nepārtrauktu postīšanu virkni. Viņš nodibināja Zemgalē
Svētkalna pili (pie tagadējās Kalnamuižas), no kuras tad sāka

visu apkārtni postīt: dedzināt zemgaliešu laukus, mājas, ap-

kaut mierīgus ļaudis viņu darbā. Zemgalieši bij spiesti nodedzi-

nāt savu galvas pilsātu Tērveti. Tas notika 1286. gadā, un

tamdēļ šis gads sevišķi ievērojams Zemgales vēsturē. Za-

lokšņas, stipras valsts patstāvībai bij padarīts gals. Atlika

tikai vēl dažas pilis: Dobene, Ratene, Sidrabene v. c. Bet ari

tās zemgalieši drīz bij spiesti atstāt, jo ordeņa postīšanas poli-
tikai nebij robežu. Sevišķi spilgti tas parādījās Sidrabenē.

37. Sidrabenes izpostīšana. (Darbs I. 95.). Chronists,
rakstīdams par šīs pils izpostīšanu (1290. g.), saka: „Ļaudis
atrazdams pilsētā bez ieročiem, brāļu karaspēks dzīvoja cirz-

dams un durdams. Tikai neliels pulks vīru un sievu iebēdza

cietoksnī. Bet kāda dala no tiem palika pie vārtiem, tā ka

brāļi ļaužu dēļ nevarēja paklāt cauri līdz turienei. Tie pirms
bija gar zemi nocērtami. Un brālis, karogu nezdams, ar vienu

roku cirta uz tiem, kas stāvēja ceļā. Un ko viņš aizsniedza,

tas_ sveikā nepalika. Bet ar otru roku viņš turēja karogu.
Brāļi tomēr nebij skubināmi. Un tiem visiem bij diezgan darba,
kamēr tie ļaudis nokāva."

38. Zemgaliešu aiziešana uz Lietavu. (D ar b s I. 96.—

97.). Tā zemgaliešu citkārt ziedošā zeme un kultūra tika ga-

līgi izpostītas. Neapkautajiem iedzīvotājiem nu vajadzēja iz-

šķirties, ko darīt: palikt un dzīvot badā zem svešnieku varas

vai aiziet uz svešatni. Lielākā tiesa nolēma — aiziet. Par or-

deņa briesmīgo rīcību Rīgas archibīskaps sūdzējās pāvestam.

A. Birkerts, Latv. vest. 4
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No viņa sūdzības raksta dabūjam zināt, ka šo briesmu darbu

dēļ 100.000 zemgaliešu aizgājuši uz Lietavu. Sūdzībā šis skaits

varbūt pārspīlēts, bet no viņa tomēr noskārstams, ka aizgājēju

skaits bijis liels. Tā beidzās slavenās, varonīgās Zemgales 100

gadu ilgā cīņa.
Ar Zemgales galīgu pievienošanu Livonijai ari beidzas

Latvijas iekarošana.
Kuršu zeme, redzēdama zemgaļu un citu tautu likteni, bij

jau priekš tam labprātīgi padevusies pāvesta varai, pieņemot
kristīgu ticību, kamēr Zemgale vēl varonīgi cīnījās 60 gadu, t. i.

līdz 1290. gadam.

39. Dzīves iekārtas pārveidošanās. (Darbs'l. 110.—

112.) lekarošanas laikmets ilga ap 100 gadu. Šinī laikā visa

Latvijas dzīves iekārta ievērojami pārveidojās: pārvērtās cilšu

un tautu sastāvs un viņu savstarpīgās attiecības, citāds kļuva
saimnieciskais stāvoklis, pārvērtās sabiedrības sastāvs, pār-
veidojās ari visa politiskā un kultūrelā dzīve.

40. Tautu sastāvs un vinu savstarpējas attiecības. Līdz

vāciešu ienākšanai vietējo cilšu un tautu bij diezgan daudz,

un viņas bij patstāvīgas savā dzīvē un darbā. lekarošanas laik-

metā ar šīm tautām notika trejāda pārvērtība: viņu skaits pa-

mazinājās, viņas kļuva atkarīgas no ienācējiem, un bez tam —

tautu atliekas, kas bij palikušas pāri kā atlauzti zari no karos
izdeldētām tautām, sāka augt kopā par vienu tautas koku, lat-

viešu tautu. Tā Livonijā no daudzām ciltim un tautām ar laiku

palika tikai divas: ziemeļos igauņi, dienvidos latvieši.

41. Pārmaiņas saimnieciskā dzīvē. Vāciem iegrozoties

uz dzīvi, notika pārvērtības zemkopībā, amatniecībā, tirdz-

niecībā.

Līdz ar iekarotājiem pie mums ieradās ari vācu amatnieki:

mūrnieki, galdnieki, kurpnieki un citi, kā to liecina dažu šo

amatnieku darba rīku nosaukumi (zāģis, vīle, ēvele), kas ņemti
no vācu valodas. Latviešu zemniecībā amati vēl nebij šķirti.
Tos strādāja katrā saimniecībā. Un mūrnieka darbu latvieši

nemaz neesot pratuši. Tagad no svešatnes atnāca cilvēki,

kuri strādāja šos sevišķos amatus un gatavoja lietas pārdoša-

nai, t. i. preces. Tāpat līdz ar vāciešu atnākšanu paplašinājās
tirdzniecība. Pilis pie Daugavas dibināja galvenā kārtā tirdz-

niecības aizsardzībai. Bet vislielākā nozīme bij Rīgai, kura
pārvērtās par lielu tirdzniecības vietu.

Zeme nodibinājās jauna satversme — feodāla.
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42. Feodālisms. (Darbs I. 98—105.) Ap vāciešu at-

nākšanas laiku vietējas ciltis dzīvoja dzimts un cilts satversmē,
kura bij sasniegusi diezgan augstu attīstības pakāpi. Par feo-

dālismu sauc tādu valsts satversmi, kur valdnieks savu varu

balsta uz lielgruntniekiem, izdalīdams tiem zemes gabalus uz

laiku lietošanā, par ko zemes gabalu turētāju pienākums ir —

pildīt zināmas klaušas valdnieka labā, īpaši kara klaušas. At-

tiecībā pret valdnieku lielgruntniekus sauc par vasaļiem. Šiem

vasaļiem savukārt varēja būt un ari bij savi klausībnieki, atkal

savi vasali. Pēdējā, zemākā klausībnieku šķira bij — zemnieki

Vakar-Eiropā parasti valsts bij sadalīta lielākos vai ma-

zākos zemes apgabalos, kurus sauca par hercogistēm, grafi-
stēm. Tās dalīja atkal mazākos gabalos — muižās.

Zīm. 27.

Limbažu pils. No J. B r o c e s. Šī pils bij Rīgas bīskapa galvenā pils viņa
valsts „lībiešu galā". Kad pils celta, nav īsti zināms; domā, ka 1223. gadā.
No 1318. gada viņu jau senrakstos piemin bieži. 1621. gadā Gustavs Ādolfs

pili iedāvināja Rīgai. Limbažu pils atliekas ievērojamas vēl ar to, ka kāds

mūris uzglabājies pilnā augstumā un viņā redzami šaujamie lūki un logi.

Katrs hercogs, grafs, barons,_ muižnieks bij_ pilnīgs, neap-

robežots valdnieks viņam uzticētā zemes gabalā. Zemes īpa-

šumu, kas bij nodots viņu lietošanā, sauca par — 1 ē n i un visu

šadu kārtību par lēņu kārtību. Lēni apzīmēja ari par

f c o d v, no kam visu lēņu kārtību sauc ari par feodālismu.

_yiena no raksturīgām feodālisma iezīmēm ir tā, ka lēņu
turētāji, feodāli, bij reizē zemkopji un kareivji, kuri vajadzības
gadījumā devās jāšus karā un tika saukti par bruņinie-
kiem. Bieži vien šie bruņinieki veda karus savā starpā. Visa

zeme bij sadalīta it kā mazās patstāvīgās valstiņās, kuras bieži

naidojās savā starpā. Tamdēļ ari valdnieka politiskā vara bij
it ka sadalīta starp viņa vasaļiem — sadrostalota, un viņš lielā

mēra bij no tiem atkarīgs.

4*



Šādu Vakar-Eiropā izveidojušos iekārtu nu vācieši ieveda

dzimts un cilts satversmes vietā. Feodālisms drīz vien pie
mums nodibinājās un palika par valdošo saimniecisko, sabie-

drisko un politisko formu.

43. Livonijas feodālisms. Kad mūsu dzimtenē bij ieka-

rota, tad viņas iekarotāji sāka to iekārtot pēc vācu feodālisma

parauga. Bīskaps Alberts sāka izdot muižas uz lēņu tiesībām,

piem. Ikšķili. Tā pamazām sāka rasties vasaļu kārta. Visa

Zīm. 28.

Liel-Straupes pils. No J. B r o c e s. Liel-Straupes pils uzglabājusies
līdz mūsu dienām savā agrākā veidā. Tā ir Rīgas virsbīskapa va-

saļa pils. Pie pils bijusi ari pilsēta, kas 17. gadu simteņa karos
iznīcināta. 13. g. s. tur bijis miestiņš. (Levis of Menars.)

Livonija sadalījās 4 bīskapvalstīs, no kurām vēlāk Rīgas bīskap-

valsti ieskatīja par galveno un sauca par virsbīskapa valsti.

Katrai bīskapa valstij bij savi vasaļi līdz ar zemniekiem.

Par Rīgas bīskapa vasali bija uzskatāms ari vietējais vācu

ordenis, kas drīz vien izvērtās par īpašu valsti, kurā atkal bij
savi vasaļi un zemnieki un kalpi. Līdzās šim Livonijas valstim

valstij līdzīgu vietu ieņēma ari Rīga ar savām zemēm, pilso-

ņiem, zemturiem un kalpiem.

Raksturīgu liecību par toreizējo feodālo iekārtu nodod vēl

tagad krustnešu pilis un piļu drupas, kas redzamas daudzās

vietās mūsu dzimtenē. Ne greznuma dēļ celtas šīs pilis, bet lai

katra feodālā valsts nostiprinātu un uzturētu savu varu. Bija

52
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savas pilis bīskapiem un viņu vasaļiem, tāpat ordenim un viņa

vasaļiem. Dažas no viņam vēl uzglabājušās līdz mūsu dienām

gandrīz savā agrākajā veidā.

44. Ka saimniekoja ordeņa pilīs un muižās. Kāds sen-

raksts no 1341. gada uzglabājis visai raksturīgas ziņas par kādu

ordeņa pils saimniecību. Tā ir Kuldīgas pils, kurā viņš mūs

ieved.

Pili pārvalda komturs, bet bez viņa tur dzīvo vēl citi or-

deņa vīri, gan augstāki, gan zemāki. No augstākiem tur ir mar-

šals — kara lietu vadītājs. Pils vienmēr gatava vai nu aizstā-

Zīm. 29.

Kuldīgas pils. Pec J. G. Veiganta zīmējuma. (1729. g.) Priekšā
Venta, pa labi ūdens dzirnavas, pa kreisi gabaliņš no pils kanāla un zvēru

dārza. Caurumi ārsienā — šaujamie lūki.

veties pret uzbrukumiem, vai pati sūtit bruņiniekus kādā uz-

brukumā. Vajadzīgais pārtikas krājums arvienu laikā sagata-

vots, un, ja trūkst, tas ātri tiek papildināts.
Komturs tur maršalam 18 aramus zirgus, 38 vēršus,

5 govis un bez tam vēl lauku darbiem 37 vēršus. Turpat kai-

miņos atrodas ordeņa muiža, kura mitina 49 liellopus un 100

aitas. Dārznieka gaitās iet 3 zirgi. Kādā citā ordeņa muižā,
kur vēl tiek mitināts 70 lopu, atrodas ari ķēvnīca, kurā pat-
laban ir 37 ķēves un 31 kumeļš, bet komtura stallī 30 jājamo

zirgu.
Kādā komtura grāmatā ierakstīts, ka šajā gadā no ordeņa

noliktavām aizdota labība dažiem zemniekiem sēklai. Pieve-
stie skaitļi rāda, ka labības audzināšana pie zemniekiem sa-

sniegusi augstu pakāpi. Ar labību ordenis izlīdzējis ari bīskapa
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ļaudīm. Bez tam pils spīķeros atrodas vel 18 lāstu labības, bet

Ventspilī, Sāmsalā un Gotzemē sagatavoti lielāki sūtījumi uz pili.

Zīm. 30.

Komturs. Ģīmetne no A. F ā -

n e s grāmatas „Livland" („Vid-
zeme").

Kādā grāmatā atzīmēti

ari skaitli, kas zīmējas uz

nomniekiem: ierakstītas at-

sevišķi ieņemtās un ieņema-
mās sumas.

Lai šādā vai tādā nelai-

mes gadījumā būtu pārtika,
tad krājumā atrodas: 100 žā-

vētu cūku, 36 žāvētu liellopu
un liels krājums žāvētu zi-

vju. Dzērienu sagatavošanai

atrodami lielāki krājumi apī-

ņu, medus, tāpat ari gatavi
visādu sugu dzērieni.

Kasierim ir rīcībā vēl

prāva suma iepirkumiem:
100 Rīgas mārku, neieskaitot
tās sumas, kas vēl nākas no

dažādiem tirgoņiem Got-

zemē. Bez tam Kandavas

fogta pārziņā atrodas dzin-

tara_ krājums, kas drīz jālaiž
tirgū, jo ari ordenis pats sā-

cis nodarboties ar tirdznie-

cību, kaut gan tas pilsētām
nedara prieka. Komturejai

pieder ari viens lielāks un 6

mazāki kuģi, kuri laikam gan

netiek lietoti tikai pārtikas piegādāšanai vien.

Bez tam ordenim ir ari vēl manta pie zemniekiem: tie ir

lopi. Veselas 300 govis lopkopības veicināšanas labad izdotas

izganīt pie zemniekiem viņu ganībās.

45.
_

Lībju un latvju vasali. Šinī laikmeta radās pavisam

jauna kārta vietējo tautu zemturībā: vasali jeb leimaņi.
Mēs zinām, ka pirms vācu ienākšanas vietējām ciltim bij

savi lieli zemes īpašnieki. Tie bij kungi un bajāri. Viņu manta

deva tiem iespēju būt pārākiem par citiem. Tamdēļ ari naba-

dzīgākie cilts piederīgie meklēja pie viņiem patvērumu kara
laikos. Spējīgākie no šiem bagātniekiem izvērtās par vado-

ņiem karā. Viņi nezaudēja savu cieņu un iespaidu ari miera

laikā.

Ta liela mera cilts bij atkarīga no saviem kungiem. Pie-
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mēram, ja pils bij ielenkta no ienaidniekiem, tad kungi bij tie,
kas grūtos brīžos izšķīra viņas likteni. Viņi ar savu padomu

sapulcēs izšķīra, aizstāvēties vai padoties, piem. Mežotnes ve-

cajie.

Visi vecajie nebij vienlīdz bagāti un stipri. Tā lībju liel-

kungs Kaupo bij tik bagāts, ka bīskaps Alberts slēdza ar viņu

derību, lai tam būtu stiprs atbalsts. Tālavas valdniekam Tāli-

valdim piederēja lieli apgabali un daudz citas mantas. Saviem

dēliem Tālivaldis varēja dot zemes gabalus un pilis. Igauņi uz-

bruka viņam un mocīja, lai dabūtu no viņa sudrabu.

Kas notika ar lielajiem zemes īpašniekiem, kad vietējās
ciltis bij iekarotas? Tie palika par bīskapa un ordeņa vasa-

ļiem. Senrakstos uzglabājušās dažas liecības par lībju, kuršu

un latvju vasaļiem. Raksturīgākie no tiem šinī laika posmā ir:

lībju-latvju virsaiši Maneginteņi.

Pirmais ordeņa mestrs Venno ap 1307. gadu aizdeva Ma-

neginteņiem lēņos viņu pašu īpašumu. Tas bij 2 arkli liels ze-

mes gabals pie Ido v c s pils. Mālpils muižas robežās vēl ta-

gad redzams pilskalns, kur, domājams, atradusies Idoves pils.

46. Tiesības, tiesas un soģi. (Darbs I. 106.—109.) Pār-

grozoties saimnieciskai, sabiedriskai un politiskai dzīvei, pār-

grozījās ari iedzimto tiesības. Senlatvju tiesības gan nekur ne-

bij uzrakstītas, bet droši vien dzimtis bez šādām tiesībām ne-

bija: tām bija savas ieraduma tiesības. Tagad latvji nevarēja
vairs paši būt savi likumu devēji un soģi. Tagad bij
likumiem, kurus izveidoja bīskaps un ordenis, pa daļai saziņa

ar vietējo cilšu vecākiem. Daži panti no lībju tiesībām nodod

liecību par toreizējiem likumiem.

Kad kāds otram izsit aci iz pieres, tad sitējs maksā — 20

markas.

Kas savam kungam zog desmito — 20 markas vai kaklu

nost.

Kad kads ežu izar, maksa —20 markas. Kas kungam ro-

bežu zog — kaklu nost.

Par pārkāpumiem lielāko tiesu likti naudas sodi. Tanī laika

tie bij ārkārtīgi lieli. 20 mārkas jau bij vesela bagātība. Bet

ja nu iedzimtajiem bij jāmaksā par dažu labu pārkāpumu 20

mārkas, tas nozīmē, ka tiem bij jāmaksā tāda bagātība, kuras
viņiem nebij. Viņi iestiga parādos un nodeva paši sevi ver-

dzībā. Chronists Indriķis, kas visu apraksta diezgan mierīgi
un labvēlīgi, pret soģiem uzstājas ļoti bargļ. Pat godīgākam
no viņiem, Alobrandam, viņš pārmeta mantkārību un plēsonību.
Šis soģa amats svešinieku rokās bij viens no spēcīgākiem līdze-

kļiem nospiest iedzimtos. Piem. Kuldīgas soģis sarīkoja uz
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Zemgali veselus kara gājienus, postīdams zemgaļu pilis un

zemi. Ne par velti zemgali padzina soģus, kurus vācu ieka-

rotāji viņiem bij iecēluši.

47. Pārmaiņas kultūras dzīvē. Izdeldējot tautas, krust-

neši lielā merā izdeldēja ari viņu kultūras dzīvi. No kuršiem,

vendiem, lībiešiem palika pavisam maz kas pāri.

Lielākais kultūras darbs, ko vāciešiem bij uzdots izdarīt,
izdevās pavisam bēdīgi. Viņiem vajadzēja ievest kristīgu ti-

cību. Taču viņu darbi un izturēšanās nemaz nesaskanēja ar

kristīgas ticības mācībām. To bij viegli saprast pat pagāniem.

VI. Ordeņa laikmets

(1290.—1561.)

48. Ordeņa varas augšana un viņas pamati. Kad bīskaps
Alberts dibināja Zobenbrāļu ordeni, viņš neparedzēja, ka tas

Zīm. 31.

Skrundas pils. (1661.) No Levis of Menara. Skrundas pils atradās

Kuldīgas apriņķī, 32 kilometri uz dienvidiem no Kuldīgas, uz Ventas kreisā

krasta. Tā ir ordeņa pils, celta svarīgā vietā: kur liels ceļš iet pār upi.
Kad pils celta, nav zināms, izpostīta laikam 18. g. simtenī. (Levis of

Menars.)

reiz būs bīskapu varas pretinieks. Par katru jauna apgabala

iekarojumu ordenis dabūja vienu trešdaļu no iekarotās zemes.

Malu malās pacēlās ordeņa pilis. Šis īpašums vēl ievērojami



Zīm. 32.

Kniprode — Vācu ordeņa augstmestrs. Livonijas ordenis bij viens zars no

Vācu ordeņa. Vīru, kas šā ordeņa priekšgalā stāvēja, sauca par augst-

mestru. Kniprode valdīja 1351.—1382. gadam. Viņa valdīšanas laikā Vācu

ordenis sasniedza savus ziedu laikus. (V. Tornius.)

57
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pieauga pec ordeņa apvienošanas (1237.) un vairojas ar katru

gadu.
Turēdams savā varā tik lielu zemes platību, ordenis va-

rēja sākt domāt par atsvabināšanos no virsbīskapa yirsyaras.
Ari naudas viņam netrūka, un ne vienreiz vien viņš varēja bī-

skapu sūdzības pie pāvesta atspēkot ar — lielām zelta balvām.

Ordenim bij vairāk zemes nekā visiem bīskapiem kopā.
Ordenis tagad varēja uzsākt drošu cīņu pret virsbīskapu.

Ilga un raiba bij šī cīņa, kur tika ņemti palīgā no vienas un

otras puses dažādi spēki un līdzekli: pāvests, ķeizars, tauta,
pilsētas un nauda.

lemesls, kamdēļ ordenis cīnījās ar virsbīskapu, bij varas

jautājums: viņš gribēja viens valdīt pār Livoniju. Par strīdus

ābolu šajā cīņā parasti bij Rīga.

49. Rīga. Kā musu dienas, tā ari tanīs laikos, Rīga bij vi-

sas zemes sirds. Viņā bij zemes valdnieku, archibīskapa un

mestra, dzīves vieta.

Par sevi saprotams, ka galvas pilsētu nevarēja atstāt ne-

aizsargātu. Tamdēļ jau bīskaps Alberts viņai cēla apkārt biezu

mūri. Bet tikai šinī savstarpējo cīņu laikmetā pilsēta dabūja
īsti tos apcietinājumus, kas viņu tad sargāja vairāk gadu sim-

teņus no vietas. Tie bij pustrešas verstis garš mūris ar apmē-

ram 24 torņiem. Dala no mūra un torņiem redzami vēl mūsu

dienās.

Rīga bij svarīga tirdzniecības pilsēta. Cietoksnis sargāja

viņu nevien kā politiskās dzīves centru, bet ari kā tirdzniecības

pilsētu. Tirdzniecība darīja Rīgu bagātu un stipru.

Amatniecības ziņā Rīga nestāvēja zemāk par tā laika lie-

lajām vācu pilsētām. No turienes pastāvīgi ieceļoja te amat-

nieki un tādā kārtā atnesa līdz ari jaunākos panākumus torei-

zējā technikā. Rīgā tanī laikā varēja saskaitīt ap 50 dažādu

amatu. Viena aroda amatnieki savienojās īpašās biedrībās —

cunftēs, kas drīz nepielaida amatos vairs cittautiešus. Amat-

niekiem un tirgoņiem bij ari lielākas savienības: ģildes, lielā —

tirgoņu, mazā — amatnieku. Abas šīs iestādes pastāv vēl ta-

gad.

Rīga ari ieņēma ievērojamu vietu vidus laiku pazīstamā

tirdzniecības pilsētu savienībā Hanzā, pie kuras piederēja ap

70 pilsētu. Rīgai piederēja ari plaši zemes gabali viņas apkārtnē
ar 12 zemnieku pagastiem. Te sastopam ari kādu sena latvju
virsaiša vārdu: Vārdots. Rīgai bij ari pašai savs kara spēks.

50. Ordeņa, virsbīskapa un Rīgas savstarpējas cīnās. Kad

zeme bij iekarota, tad sākās cīņas pašu iekarotāju starpā. Virs-
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bīskaps gribēja būt neatkarīgs iekarotās zemes valdnieks. To

gribēja ari ordenis. Rīga necentās pēc šādas varas, bet gri-

bēja tikai būt neatkarīga pārvaldē un rīcībā. Rīgas galvenais

Zīm.

33.

Rīgaap1550.gadu.

Šis

Rīgas

skats
ir

visvecākais
no

tiem,

kas

uzglabājušies
zīmējumos.

Pirmoreiz viņšsastopamsSebastianaMinsterachronikā(1550.).(Broce.)
Rīga
ap

1550.

gadu.

Pirmo

reiz

viņš

sastopams

Sebastiana
Minstera

chronika

(1550.)-

(Broce.)

dzīvības uzturētājs bij tirdzniecība. Kas ierobežoja viņas tir-

gošanās brīvību un tiesības, tas bij viņas ienaidnieks. Ja vi-

ņas brīvības ierobežoja virsbīskaps, tad viņa cīnījās ar to, ja
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ordenis, tad ar viņu. Ordenis bij Rīgai bīstamāks ienaidnieks

nekā virsbīskaps, jo ordenis pats ari tirgojās, tā pa daļai
sacenzdamies ar Rīgu un samazinādams viņas pelņu. Bet Rīgu

kā bagātu tirdzniecības pilsētu un spēcīgu kara biedru gribēja

Zīm. 34.

Ordeņa mestrs Heinrichs von Gālens.

(1551.—57. g.) No V. Neimana.

dabūt savā pusē tiklab

virsbīskaps, kā ari orde-

nis. Tamdēļ viņa bieži bij

par strīdus ābolu. Cīņas

ilga ar lielākiem un mazā-

kiem pārtraukumiem gan-

drīz visu ordeņa valsts pa-

stāvēšanas laiku.

Kā redzami pieminekli

no šīm feodālo kungu cī-

ņām palikušas Rīgā divas

ēkas: ordeņa brāļu baz-

nīca un Rīgas pils. Orde-

nis reiz sāka karu ar Rīgu
kāda tilta dēļ, ko pilsētas

pārvalde cēla_ pār Rīgas

upi. Šajā cīņā Rīgas pil-

soņi ieņēma ordeņa pili un

noārdīja to (1297. g.). No

viņas paglabās tikai viena

dala —■ ordeņa baznīca. Tā

vēl tagad redzama Rīgā.

Viņu sauc par sv. Jurģa
baznīcu. Tā ir tagad ve-

cākā ēka Rīgā. (Skat. zīm.

19.)
Lai sekmīgāk varētu cīnīties ar ordeni, Rīga aicināja talka

leišus, kas krietni postīja ordeņa zemes. Bet tas deva ordenim

iemeslu Rīgu mēģināt nomākt gan ar ieročiem, gan ar sūdzī-

bām pie pāvesta. Tā, lai Rīgu vājinātu, ordenis nopirka Dau-

gavgrīvas klosteri, gribēdams no turienes traucēt Rīgas tirdz-
niecību. Šī tirdzniecības traucēšana atkal noveda pie cīņām

starp virsbīskapu un Rīgu vienā pusē un ordeni otrā. 1325. gadā

virsbīskaps liek Doma baznīcā pasludināt lāstu pār ordeni. Bet

reizē ar to viņš pavēl pasludināt šo lāstu ari visās lauku baznī-

cās tautas valodā par ziņu vienkāršai tautai.

Pēc ilgas un raibas cīņas ordenis uzvar Rīgu un nodibina

jaunu pili jaunā vietā: tur, kur tagad atrodas Rīgas pils (1330.

gadā).

Reiz iznāca pat ta, ka Rīgai vajadzēja piekāpties divu

kungu priekšā: virsbīskapa un ordeņa. 1452. gada Salaspils
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landtāga tad ari tika nolemts, ka virsbīskaps un ordenis bus ko-

pēji Rīgas valdnieki, un Rīgai bij jāzvēr abiem šiem kungiem

uzticības zverasts. (1452.)
Šāda divvaldība tomēr

nebij nevienam pa prātam.

Starp ordeni un Rīgu dažus

gadu desmitus vēlāk izcēlās

karš, kurā Rīgas pilsoņi no-

postīja līdz pamatam Rīgas
pili (1484.)._ Bet Rīga nepa-
lika uzvarētāja, un ordenis

piespieda viņu pili atkal uz-

celt. Rīga uzcēla ordeņa pili
25 gados tanī veidā, kādā tā

bij agrāk. Būve pabeigta
1515. gadā. Pils vēl tagad re-

dzama gandrīz tādā izskatā

ka toreiz.

51. Latvji, lībji un kurši

13. un 14. g. simteņos. Pa-

gasts. No dažiem piemē-
riem, ko uzglabājuši senrak-

sti, dabūjam ieskatu par pa-

gastu šinī laikmetā.

Pagasti bij dažāda lie-

luma: Dažs sastāvēja no 2,

cits no 7, 8 ciemiem. Ari

ciemi nebij vienāda lieluma.
Dažs ciems bij 10, cits 50, 60

arklu liels.

Kungiem piederēja ne

viens vien pagasts, bet 5, 6, 7

un vairāk. No tā nu varam

spriest par kungu zemes lie-
lumu.

Zīm. 35.

Bruņinieks (1518). Zīmējums ņemts
no Dīriķa Lodes kapa akmens Jāņa

baznīcā, Cēsīs. Figūra tēlo bruņotu

bruņinieku, ar kaujas zobiņu rokā un

ģērboni pie kājām. (Broce.)

Tāpat varam ari iedomāties zemnieku skaitu, kas dzīvoja
viena kunga pagastā.

Ta Ērgļu kungam Tīzenhauzenam (1382. g.) piederēja 8

pagasti ar 285 arkliem zemes. Tā tad šī kunga varā bij, rē-

ķinot pa vienam darba spējīgam cilvēkam uz arkla, vismaz 285
darba spējīgi zemnieki. Bet ja vēl pierēķinām sievas, bērnus
un citus piederīgos, tad varam iedomāties, cik liels skaits cil-

vēku bij kunga kalpībā. Pagasts, protams, maksāja viņam
nodevas un pildīja klaušas pēc vajadzības.



62

Leimaņi. 14. gadu simteņa sākumā ordeņa mestrs iz-

dod uz lēni zemi Tontegodes ģimenei un Salaspils ķēniņiem.
Tontegode bij apveltīts ar diviem arkliem zemes kuršu apga-

balā, uz Cerendas upes krastiem. No Salaspils ķēniņiem sen-

rakstos minēti Markus un Tots. Viņu īpašumi atradās uz

abiem Daugavas krastiem, netāl no Rīgas. Tie bij ciemi, meži

un pļavas. Meži stiepušies tālu uz jūrmalas pusi, pļavas biju-
šas pie Juglas.

Zīm. 36.

Kuršu ķoniņa Tontegodes lēņu grāmata. J. Broces atdarinājums. No

„nuanciazsmuaia . o» icnu gimuitia u vecākais kuršu ķoniņu dokuments.

Viņš rakstīts latiņu valodā. (Tulkojumu sk. manā grāmatā: „Mazā Latv.

vēstures chrestomatija" II. daļa, § 34.) Ar šo lēņu grāmatu mestrs Ger-

hards fon Jokke 1320. gadā piešķir Tontegodem uz lēni 2 āķi zemes un

vasaļa tiesības, tādas pat kā citiem ordeņa vasaļiem.

Bez šiem ka vasali senrakstos minēti vel daži citi vietējie

zemturi.*)
Zemnieku turība. No tautas dziesmām zinām, ka

mūsu senči mantas ziņā bij nevienādi. Bij kungi, saimnieki un

kalpi. Bet ari saimnieki nebij vienādi. Turīgākos sauca par

bajāriem. Ilgi nebij zināms, cik liela starpība turībā starp ba-

jāriem un saimniekiem. Tagad nu pētnieki atraduši, ka dažām

saimēm bijušas saimniecības 8 reiz lielākas par citām.

Ap 1300. gadu ordeņa sirotāji nolaupīja kādā kuršu ciemā

zemniekiem iedzīvi: labību, lopus, darba rīkus un citu mantu.

*) Tie ir: Misietis, Mazeiķis, Mazums, Imkimo Lesekencis.
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Tā kādam ciema iemītniekam jeb ciemiņam nolaupīti lopi,
40 pūru labības, 6 cirvji, 4 kapli, 6 sirpes, 2 vairogi, 2 šķēpi, 16

pakavi, 40 klaipu maizes un vēl citas mantas. Bet citiem tā

paša ciema ciemiņiem sirpju, cirvju

un kapļu skaits bijis daudz mazāks,
I—2. Tā tad pirmajam reizes 6 vai-

rāk nekā citiem.

No visa tā redzam divas lietas:

vispirms, kāda manta bijusi toreizē-

jiem ciemiņiem un bez tam, kāda

starpība mantas ziņā starp pašiem
ciema iemītniekiem. Bet ja nu vie-

nam mantas tik daudz, bez tam vai-

rogi, šķēpu tad jādomā, ka tas bijis
ciema vecākais un pildījis ari kara
gaitas. Līdz ar to mums skaidrāki

klust tautas dziesmu pantiņi par tu-

rību pie senajiem latviešiem.

Liekas pat, ka ieejam ciemā, kur

uz upes vai ezera krasta, pašā ciema

vidū, paceļas prāvāka ēka un viņas

pagalmā kustas un rīkojas prāva
saime. Citas ēkas viņai apkārt tādas

sarāvušās, maziņas. Pagalmos redz

tikai pa retam ciemiņam rīkojoties.
Pirmā pieder ciema vecakajm,

pārējās ciemiņiem.

Garīgā dzīve. Šajos gadu
simteņos diezgan daudz radās tautas

gara mantu. Kuras no viņām īsti

iekrīt 13. vai 14. gadu simteņos, tas

nav skaidri nosakāms. Bet jādomā,
ka dala no tām dziesmām, kas dzied

Par pagastu kā nodevu, par bajāru
turību, par to, ka kungi dala brāļa
vai teva novadu — būs radušās šinī

laikmetā. Ja tādas parādības bij
dzīve, tad viņas varēja ari notēloties
dzejā.

Bez tautas dzejas no šī laikmeta

vel uzglabājušās dažas māju zīmes,
kuras zināmā mērā ari dod liecību

par toreizējo gara dzīvi.

Zīm. 37.

Īpašnieku zīmes. No A.

Bīlenš te i n a. Ar šā-

dām zīmēm apzīmēja īpaš-

nieki savus piederumus.
Tās sauc ari par_ māju zī-

mēm. Ar šīm māju zīmēm

apzīmēja ari bišu kokus jeb

dravas. Popes senrakstos

64 šādas zīmes kā bišu-koku

zīmes. Domājams, ka ka-

trai mājai bij savas zīmes.

Ari zvejnieku airi un plu-
diņi tiek apzīmēti ar šādām

zīmēm. īpašnieki viņas ie-

griež kokā. Šo iezīmēšanu

latvieši sauca par rakstīša-

nu. (A. Bīlenšteins.)

Visvecākās no tam atrastas 14. g. s. pirmajā puse. Tas
izskatās kā dažādi kopā saliktas ģeometriskas figūras. Ari
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bišu_ kokus iezīmēja ar tādam zīmēm. Viņas sauca par
burtam.

Latvji piJ sēt ā. Kādā mērā latvji šinī laikā dzīvoja

pilsētās —to grūti noteikt. Bet ka viņi pilsētās nometušies,
tas ir zināms.

Kā mūsu dienās, tā viņos senajos laikos pilsētai bij liels

iespaids uz zemniekiem. Pilsēta bij viņiem tirgus vieta un ari

gadījumā — dzīves vieta.

Ka latvji veduši uz pilsētu savus ražojumus, to pierāda ga-

dījums, kad ordenis reiz aplenca Rīgu un viņai pietrūka maizes,

jo zemnieki nevarēja pievest.

Bet ar ko viņi nodarbojās? Amatus mācīties viņiem lava
cunftu noteikumi. Par pilsoņiem ari viņi varēja tikt. Ta sen-

raksti liecina, ka Rīgas latvju pilsonim Jānim Padomam (Jo-

hann Padoem) izdots uz renti dārzs Rīgas novadā, Nikolajam

Četrkājim un Hinkem Svētdienai (Svetedene) iznomātas_ da-

ļas no torņiem, Nikolajam Zilzobim (Zillezobe) 1400. gada iz-

nomāts nams. Bij namnieki, amatnieki, vienkārši darba strād-

nieki. Ostā, pie ēku būvēm, pie ražojumu izvadāšanas, apcie-

tinājumu būves, rakšanas darbiem — tur visur varēja nodar-

bināt lībjus un latviešus.

Viņi bij ari biedri cunftēs un ģildēs. Beidzot, ka lat-

vieši dzīvojuši pilsētās, to liecina tas, ka dzimtbūšanai sākoties

viņiem aizliedza tur nomesties.

52. Pilsētu attīstība. Līdz 15. gadu simtenim jau saradās

gandrīz visas tās pilsētas, kādas tagad pastāv Latvijā: Cēsis,
Valmiera Valka, Jelgava, Kuldīga, Limbaži, Aizpute, Piltene

un c. Lielākā dala no pilsētām bij nelieli miestiņi. Viņas tikai

aptaisīja ar mūra sētu. Bez tam viņām piešķīra pilsētu tiesības.

Dažas no agrākajām pilsētām nozudužas no zemes virsus, piem.

Koknese un Rauna, dažas pazīstamas kā miesti.

53. Muižnieku kārtas izveidošanas. (Darbs 11. 6.—8.)

Kopš bīskapa Alberta laikiem Latvijā nodibinājās īpaša vasaļu

kārta. Pie viņas piederēja tie, kas bij dabūjuši no bīskapa vai

ordeņa muižas uz lēņu tiesībām. Uz šo tiesību pamata viņi va-

rēja izmantot muižas tikai tik ilgi, kamēr izpildīja vasaļa pie-
nākumus jeb feodālās klaušas. Tiklīdz viņi to nespēja — mui-

žas tika atņemtas un nodotas citiem atkal uz lēni. Tamdēļ va-

sali centās pārvērst muižas par paliekamu īpašumu, kas pāriet

no vecākiem nevien uz dēliem, bet ari uz meitām un radnie-

kiem, kā mantojums. Katrā ziņā viņi pūlējās izdabūt sev pa

daļai šādas tiesības no bīskapa un ordeņa.

Ta kā vasaļiem bij vienādi pienākumi, vienāds darbs, vie-
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nāds liktenis, tad viņiem bij ari vienādas vajadzības un intere-

ses. Šīs vienādās intereses viņus spieda šad un tad sapulcē-
ties un uzstāties kopējiem spēkiem par savu labumu. Jau 13.

gadu simteņa otrā pusē viņi uzstājās kā noslēgta, vienota šķira.
Driz vien viņi kā spēcīga kārta piedalās zemes valdinieku sa-

pulcēs. 15. gadu simteņa sākumā nodibinājās landtāgi, kuri
izvērtās par ievērojamu valdības iestādi. 1422. gadā Valkā

tika noturēts pirmais landtāgs. Tur piedalījās visas valdošās

kārtas: zemes kungi, pilsonība, garīdzniecība, vasaļi.
Līdz ar muižniecības izveidošanos par īpašu zemes īpaš-

nieku šķiru tiek zemnieki saistīti pie zemes, saimnieciskā ie-

kārta arvien vairāk izvēršās par dzimtbūšanu.

54. Dzimtbūšanas sākumi, celšanās un attīstība. (Darbs
11, 9.) Senlatviešiem dzimtbūšanas nebij. Viņas nebij ari pir-

majā laikā pēc vācu ienākšanas. Dzimtbūšana pie mums attī-

stījās un nostiprinājās pamazām. Visos līgumos, kas pirmajos
gados un gadu desmitos pēc vācu ienākšanas slēgti starp vā-

ciešiem un iedzimtajiem, arvien tieK atzīmēts, ka iedzimtie pa-

tur savas īpašuma tiesības un personisko brīvību.

Pāvests, dzirdēdams sūdzības par zemnieku apspiešanu,
sūtīja vairāk bullu Rīgas bīskapam, lai ierobežo ordeņbrāļu
plēsonību. Acim redzot, ar zemnieku mantu un tiesībām tie rī-

kojušies arvien nesaudzīgāki. Attīstās dzimtbūšana: zemnieks

ir saistīts pie zemes, bet tiesību uz šo zemi viņam nav; kungs
var zemnieku pārdot bez zemes. Noteiktas ziņas_ par dzimt-

būšanu sastopamas tikai 15. g. s. beigās. Tad kādā līgumā par

aizbēgušu zemnieku izdošanu pirmo reiz tiek minēts vārds —

dzimtcilvēks (1495. g.). No tam jau redzams, ka zemnieki labu

laiku bijuši saistīti pie zemes. Kādu pus gadusimteni vēlāk

(1534. g.) landtāgs pieņem lēmumu, ka Rīgai jāizdod zemnieki,

kuri tur iebēg. Agrāk zemnieki, kas bij iebēguši Rīgā, tur dzī-

vojot, varēja pārvērsties par pilsoņiem. Tagad arvien grūtāka

kļuva patiesība: „Pilsētas gaiss dara brīvu".

Dzimtbūšanas nodibināšanas iemesļs bij_naudas saimnie-

cības attīstība un bez tam vasaļu pārvēršanas par patstāvīgu

zemes īpašnieku šķiru. Šī šķira redzēja, ka tirdzniecība ir liels

naudas avots, ja ir ražojumi, ko pārdot._ Tamdēļ bij jāizmanto

meži, jāpaplašina muižu zemes, lai varētu nodarboties ar lop-
kopību, lai varētu vairāk ražot. Zemniekiem nu uzlika vairāk

klaušu. Vajadzēja gūt ražu nevien pašu uzturam, kā senāk,

bet ari pārdošanai. Zemnieku stāvoklis palika loti grūts. Tie

krita parādos. Meklēja vieglāku dzīvi. Bēga. Tika ķerti un

saistīti pie zemes, palika par dzimtcilvēkiem.

A. Birkerts, Latv. vest. 5
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55. Kuršu ķēniņi. Kāda visai interesanta vēsturiska vieta

no mūsu senču pagātnes uzglabājusies vēl līdz mūsu laikiem

Kurzemē. Tie ir ķoniņi, kas dzīvo 7 ciemos apmēram vidū

starp Aizputi un Kuldīgu. Lielākais no šiem ciemiem ir Koniņu

ciems, un parasti šo ciemu iemītniekus visus sauc pēc šī ciema

par kuršu ķoniņiem jeb ķēniņiem.
Šo ciemu iemītnieki atšķiras no pārējās apkārtnes iedzīvo-

tājiem ar savām sevišķām tiesībām jeb privilēģijām. Par ķē-

niņiem ap vācu ienākšanas laiku sauca sevišķi ievērojamus ie-

dzimto tautu vecākos, piem. Viesturu. Tā tad ķēniņi bij augsts

Zīm. 38.

Ķoniņu ciems (1861.). Zīmējis V. Stavenhagens.

goda vārds. Bet kā tad šie kuršu zemnieki tikuši pie tāda goda
vārda? To viņiem piešķīris ordeņa mestrs par kādiem sva-

rīgiem pakalpojumiem. Kādi šie pakalpojumi, tas mums nav

tuvāk zināms.

1320. gadā ordeņa mestrs devis kādam no senajiem kur-

šiem, Tontegodem, zemi uz lēni, piešķirdams tam tādas

pat tiesības, kādas bauda citi ordeņa vasali kuršu zemē.

Vairāk kā simts gadu vēlāk ordeņa mestrs kādam citam

no senajiem kuršiem, P c n i ķ i m, dod lēņu grāmatu, ar kuru

piešķir zemi „turēt, valdīt un brīvi lietot uz mūžīgiem laikiem,

tāpat kā to dara citi brīvie kurši pēc kuršu tiesībām" (kā teikts

lēņu grāmatā no 1439. g.). Peniķa pienākumi — paklausīt Kul-

dīgas komturam, kad tas viņu, ārpus ceļojuma un kara, aicina

ordeņa vārdā. Par šiem darbiem nu Peniķis vēl reižu reizēm

dabūja no ordeņa zemes gabalus. Kādam šīs ģimenes pēcnācē-
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5

Zīm. 39.

Kuršu ķoniņi. No F r. K r ū z e s. Šie tipi zīmēti no dzīves. Glezna nā-

kusi klajā 1842. gadā, tā tad pieder jaunākiem laikiem. Bet vecākas par
to mums nav. Jauneklis ģērbies garos zābakos, baltos svārkos ar zilām
malām un dzeltenām pogām. Gar piedurknēm zili apšuvumi. Platmale

melna ar sarkanu lenti. Mati brūngani. —
Mātei

— melni svārki, balts
ņieburs ar sarkaniem apšuvumiem, dzeltenām maliņām. Apkakle — zila
ar baltu svītriņu. Pie kakla un uz krutim saktas. Brūnganie mati pārsieti
ar sarkanu lenti, uz galvas sarkans lakatiņš. Kājas basas. — Meita ģēr-
busies melnos svārkos. Ņieburs un apšuvumi tādi pat kā mātei. Zilajā
apkaklītē balta svītra. Galvā stīpveidīgs vaiņags ar zelta dzeltenu ārpusi
un sarkanu iekšpusi. Mati brūngani. Kuplās garās bizes galā — liela

sarkana lenta. Kājās baltas zeķes un pastalas. („Necrolivonica").
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Zīm. 40.

Lipaiķu baznīcas logā, uz stikla, uzglabājies šis ķoniņu Ziemeļu brīv-

ciema ģērbonis: jātnieks. Gleznots 1664. g. (V. Neimans.)

Zīm. 41.

Ķoniņu ciema kauss. No „Uustreta Žurnāla". Koninu ciema glabājas kads

vecs koka kauss ar zeltītu malu un tādām pat švitrām. Kāds senlaiku ce-

ļotājs Brands (1673.) stāsta, ka ķoniņi no šī kausa pacienājot augstus

viešus. Kāds cits ceļotājs Šlipenbachs (1809.) atzīme, ka uz kausa atro-

doties gada skaitlis 1297. No tam nu daži domā, ka kausu koniqiem dāvi-

nājis mestrs. (Vidirjš.)
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jam Andrējam Peniķim ievērojamākais no Livonijas ordeņa
mestriem, Pletenbergs, piešķīra vēl zemi par uzticīgu dienestu

karā ar Krieviju. Mestrs savā lēnu grāmatā Peniķi dēvē par
kuršu ķēniņu (Cursken konvngh).

Zīm. 42.

Andreja Peniķa ģērbonis. No „Ilustreta
Žurnāla". Šis ģērbonis ņemts no piemi-
nas staba. Viņš krāsots diezgan nemā-

kulīgi un pat neglīti. Patiesībā ķoniņu

ģerboņi ir labāki. Netāl no Ķoniņciema
atrodas Lipaiķu baznīciņa, kuras logos
redzami ķoniņu ciemu ģerboņi. Uz baz-

nīcas zvana attēlotas ķoniņu medības.
(J. Vidiņš-Kolonists.)

Kāds ozola piemiņas stabs Koniņu

ciemā vēl šobaltdien rāda šo nosau-

kumu un bez tam vēl Peniķa ģērboni.
Uz ģērboņa tēlots jātnieks ar karogu

un zobenu rokā. Domājams, ka_ tad,
kad Pletenbergs deva Peniķim ķēniņa

vārdu, šis vārds pie kuršiem vel no

senču laikiem bijis dzīvā atmiņā. Viņā
sākuši sevi saukt ari citi 6 kuršu ciemu

brīvzemnieki.

16. g. simteņa sākumā Peniķa ģi-

menes īpašums bij vidējas muižas lie-

lumā. Citiem Koniņu ciema piederīgiem

nav tik lielas zemes kā Peniķim. Bet

visi minētajā ciemā tur savas zemes

Zīm. 43.

Andrēja Peniķa piemiņas
stabsĶoniņuciemā.■

..Ilustrētā 2 u r n a-

1 a". Piemiņas stabs

ozola koka un uz viņa
ģerbonis, kura augšgalā
tēlots jātnieks ar karogu

un zobiņu. Uzraksts saka,
ka tas kuršu ķēniņa An-

dreja Penika ģērbonis no

1491. gada. Apakšā _A,
Peniķa vārds vēl atkār-

tojas ar gada skaitli
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pec pilnīgam lenu tiesībām. Tas nozīme, ka viou zemes pielī-
dzinātas muižnieku zemēm.

56. Katoļu baznīcas varas grimšana. Katoļu garīdzniecība
ar archibīskapiem priekšgalā baudīja savu pūliņu augļus.
Rūgtu viņiem šo baudu padarīja ordenis ar savu nemitīgo cīņu

par virsvaldību. Oi*denis jau 14. g. s. atsvabinās no baznīcas

firstu lēņu atkarības. Viņam šad tad izdodas ari savus cilvē-

kus iedabūt archibīskapu un bīskapu vietās. Viņš ir stiprākā
kara organizācija valstī un ved pret archibīskapu postošus ka-

rus. Archibīskapa varu aprobežo ari viņa paša vasali, kuri iz-

dabū no viņa arvien vairāk tiesību. Tie kļūst patstāvīgāki un

kā sevišķa kārta nereti uzstājas pret archibīskapu landtāgos,
kur nokārto zemes pārvaldes lietas.

Bet dzīve bij tomēr ērta. Latvieši bij strādīga tauta, ra-

žoja mantu daudz un ja pietrūka, tad uzvēla tiem kādu nastu

vairāk. Daudz ienākumu baznīcai deva dāvanu vākšana. To

sakrājās tikdaudz, ka baznīca izpildīja pat bankas lomu, aiz-

dodama naudu uz procentiem. Aiz smagajām akmeņa sienām

bīskapu pilīs valdīja bagātas dzīves prieki. Feodālie kungi pa-

vadīja laimīgus laikus. Par baznīckungu bagātību, izšķērdīgo

un ari piedauzīgo dzīvi chronikas zina daudz ko stāstīt.

Vairāk kā 300 gadu jau valdīja katoļu baznīca Latvijā, bet

maz bij laužu, kas zinātu ko no Dieva vārda. 150 bīskapu un archi-

bīskapu pa visu to laiku bij strādājuši savu valdīšanas darbu

Livonijā, no tiem 75 Latvijā. Bet tikai dažs no viņiem kopš
Alberta laikiem bij domājis par valsts saimniecību, baznīcas

reformēšanu, mātes valodas lietošanu, garīdznieku un tautas ti-

kumīgo pacelšanu, tautas izglītību, piem. Ambundijs, Šarpen-

bergs, Kaspars Liņfle.*) Citi lielāko tiesu bij ziedojuši savus

spēkus nebeidzamiem iekšējiem strīdiem cīņā varas dēļ. Latvju

tautai, protams, vajadzēja maksāt visus izšķērdīgos izdevu-

mus. Cik tas postoši, to noskārta pat muižniecība, kas bij jau

diezgan nostiprinājusies savās muižās. Viņa sāka savās sa-

pulcēs kurnēt, ka katoļu baznīcas valdība pārāk daudz zemei

izmaksā un ka viņa vairāk posta nekā laba dara. Drīz ari

nāca tas spēks, kas muižniecībai deva rokā ieroci, noārdīt ka-

toļu baznīcas drūmo varu. Šis spēks bij — reformācija.

57. Reformācija. Katoļu baznīca ar savu politiku un tā-

diem tumšiem veikaliem, kā grēku atlaišana par naudu, bij zau-

dējusi savu cieņu tiklab pie mums, kā ari Vakar-Eiropā. Mār-

*) Archibīskapi: Johans Ambundijs 1418.—1424., Henings Šarpenbergs

1424.—1448., Kaspars Linde 1509.—1524.
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tiņš Luters Vācijā bij uzsācis asu cīņu pret katoļu baznīcu. Lu-

tera mācība ātri izplatījās Vācijā un no turienes kā liesma pār-
sviedās ari pie mums. Toreiz kādā Vācijas pilsētiņā, Treptovā,

mācījās labs skaits vāciešu no Vidzemes. Tur tie iepazinās ar

Lutera mācību un piedalījās ari demonstrācijās pret katoli-

cismu. Viņiem līdzi atnāca pirmie Lutera ticības sludinātāji:
Knopkens un Teget-
meiers. To dedzīgie

sprediķi darīja iespaidu
uz valdošām aprindām,

sevišķi uz pilsonību un

tad ari uz muižniecību.
Lai gāztu ienīsto katoļu

baznīcu, šīs abas šķiras

pieķērās Lutera mācī-

bai un pabalstīja viņu.
Pat ordenis bij gatavs
izlietot Lutera mācību
kā līdzekli bīskapu va-

ras gāšanai.
Uz Rīgu atnāk An-

drējs Knopkens (1521.)
un Pētera baznīcā slu-

dina Lutera mācību.

Piļsēta nostājas jaunās

mācības pusē. Archi-

bīskaps tam pretojas.
Valmieras landtāgs
(1522. g.) nolemj Lutera

rakstus sadedzināt, bet

nesadedzina.

Tanī pašā gadā ie-

rodas otrs jaunās mācī-
bas izplatītājs — Sil-
vestrs Tegetmeiers.

Zīm. 44.

Pletenbergs un Jumprava Marija. No V.

N e i m a n a. Tēli ņemti no bildes, kas ie-

taisīta Rīgas pils sienā 1515. gadā, kad Rī-
gas pilsoņi atjaunoja ordeņa pili, kuru tie

bij pilsoņu karā nopostījuši. Bilde pils
sienā redzama vēl tagad.

Viņu pieņem Rīgas Jē-

kaba baznīcā par sprediķotāju. Sacēlās īsta reliģiska vētra.

Katoļu baznīcas bildes ļaužu bari nesa ārā no klosteriem un

baznīcām, zaimoja tās un plēsa. Dauzīja kapa akmeņus. Grēku

atlaišanas zīmju pārdevējus izdzina no pilsētas. Garīdzniekus

un mūkus uz ielām pavadīja ar izsmieklu un draudiem.

Sākumā Pletenbergs, zemes valdnieks, skatījās atturīgi

uz jauno kustību un nelika tai šķēršļus ceļā. Pletenbergs sa-

prata: katoļu baznīcas laiki bij pagalam, un viņu vietā lauza
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sev ceļu citi. Stāties šai strāvai ceļā viņš zemes saticības dēl
ari negribēja. Viņš pats palika uzticīgs katoļu baznīcai līdz

mūža galam.
Lutera mācība izplatījās ātri, lai gan no katoļu puses bij

daudz mēģinājumu viņu apspiest. Sākumā tā izplatījās tikai

Rīgā, Revelē, Terbatā, bet 20 gadu laikā visā zemē. Ari muiž-

niecība pieņēma jauno mācību, bet dala drīz atkal atkrita, baiļo-
damās, ka neizceļas zemnieku nemieri, kā tas notika Vācijā sa-

karā ar reformāciju. Pamazām katoļu klosteri un baznīcas to-

mēr izbeidzās.

Tikai latvieši, īpaši zemnieki, no jaunās mācības palika
labu laiku neaizkārti. Un sākumā tā nepārgrozīja ne viņu ma-

teriālo, ne garīgo stāvokli. Šī mācība nepanāca sava nolūka,

jo pati latviešu valoda, kādu lietoja vācu mācītāji, bij grūti sa-

protama.

58. Ordeņa varas grimšana. (Darbs 11. 36.) Livonijas

ordeņa varas grimšana sākās no tā brīža, kad Polijas-Lietavas

Zīm. 45.

Ordeņa brāļi mājas dzīvē. Bilde ņemta no kada
nezināma vēsturnieka grāmatas par Vidzemi 16.

g. s. Šis vēsturnieks par ordeņa brāļiem saka:

„Viņu lielais darbs ir pārmērīga ēšana un dzer-

šana, it ipaši pilis un kungu mājās." (Broce.)

kara spēks satrieca

Vācu ordeņa varu

Prūsijā: Tannen-

bergas kaujā 15. jū-

lijā 1410. gadā. Vā-

cu ordeņa novājinā-

šana Prūsijā vāji-

nāja ari Vācu or-

deni Livonijā, jo šis

ordenis bija dau-

dzējādā ziņā atka-

rīgs no pirmā. Tā,

piem. Livonijas or-

deņa izvēlētie me-

stri tikai tad bija

pilntiesīgi, kad vi-

ņus apstiprināja or-

deņa augstmestrs

Prūsijā. Ari kara

gaitās ordeņi para-

sti viens otru pabal-
stīja. Bet tā ka

Vācu ordenis Prū-

sijā arvienu vairāk

zaudēja savu patstāvību un kļuva atkarīgs no Polijas, tad Livo-

nijas ordenim no viņa bija maz labuma. Kopš 1466. gada

augstmestrs pats bija lēņu atkarībā no Polijas ķēniņa.
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Livonijas ordeņa varu stipri vājināja ari iekšēji partiju

strīdi. Ordeņbrāli bija nākuši no diviem vācu apgabaliem:

Reinzemes un Vestfales. Katra apgabala ordeņbrāli gribēja
redzēt ordeņa priekšgalā savas partijas mestru. Šie rein-

zemiešu un vestfaliešu savstarpējie strīdi ordeni stipri vājināja.

Bet it sevišķi postošas bija ordeņa cīņas ar archibīskapu,

kuras ar lielākiem vai mazākiem pārtraukumiem ilga kopš
1290. gada, t. i. vairāk kā 200

gadu. Ordenis gribēja but

vienīgais noteicējs, vienīgā

valsts vara Livonijas valstu

savienībā, bet salauzt archi-

bīskapa varu viņam tomēr

neizdevās līdz pat Livonijas
valsts beigām.

Ordeni vājināja bez tam

vēl ordeņbrāļu tikumu pa-
grimšana. Ordenis bij kļu-
vis bagāts un aizmirsis sa-

vus agrākos tikumus: attu-

rību, kalpošanu garīgai ide-

jai. Chronikas daudz zina

stāstīt par ordeņa pasaulīgu,
izlaidīgu dzīvi, savu agrāko
pienākumu un solījumu aiz-

miršana Garīgu mērķu vietā

ordeņbrāli bij likuši pasaulī-
gus. Tādā ziņā viņi nestā-

vēja augstāk par citām kār-

tam.

Chronists Rusovs, runā-

dams par ordeņa laikmeta

valdošo kārtu dzīvi, savā

chronikā saka:

Zīm. 46.

Ordeņa mestra zīmogs. Šādu zī-

inuKu mcsiii nciuja 10. g. s. beigās
un 16. g. s. sākumā.

_

Uz ēzeļa jāj

Marija un tur rokā Jēzu. Jāzeps
ved ēzeli aiz pavadas. Tēlota bēg-
šana uz Ēģipti. Ar šādu zīmogu ap-

zīmēja visus svarīgus dokumentus.

Apakšā pa kreisi ordeņa krusts; pa

labi Pletenberga ģerbonis. (Broce.)

„Kas zīmējas uz ordeņkungu, domkungu un muižnieku

ikdienišķu darbu un nodarbošanos, tad viņa pastāvēja tikai no

medībām, kauliņu spēles, jāšanas un braukšanas no vienām kā-

zām uz otrām, no vienām lielišķām kristībām uz otrām, no

viena vaka uz otru, no vienas baznīcas svētkiem uz otriem.

Un maz bija tādu, kuri... ari piedalījās karos."

Ordeņa pilis stāvēja uz mūsu dzimtenes kalniem kā cietok-

šņi, kā feodālo kungu varas bargi un baigi liecinieki. Bet no

austrumiem sāka mākties virsū Krievija. Nu izrādījās, ka gan-
drīz neviena no ordeņa pilim vairs nevar aizstāvēties. Galve-
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nais iemesls ordeņa varas grimšanai bij kārtīgas valsts satver-

smes trūkums.

59. Volters fon Pletenbergs (Darbs 11. 36) valdīja 41

gadu (1494.—1535.) un taisni tanī laikmeta, kad ordeņa valstij
sāka uzmākties no austrumiem lielā krievu valsts. Pletenbergs

bij cēlies no kādas vecas muižnieku dzimtas Vestfalijā. Viņš

bijis liela, slaika, pat varonīga auguma un apdāvināts daudzām

ievērojamām spējām. Kā cilvēks satiksmē viņš iekarojis ātri

visu sirdis. Kā kareivis — bijis apdāvināts kara vadonis. Kā

politiķis — tālredzīgs un veikls valstisku sakaru nodibinātājs.
Kā valdnieks — saprātīgs, gudrs, stingrs, kas pratis iedvest

cienību pret saviem nodomiem tiklab katoļu priesteriem, kā

bruņnieciskajiem vasaļiem. Šāds spējīgs politisks darbinieks

aizturēja ordeņa sabrukšanu uz kādu pus gadu simteni un iz-

pelnījās lielu slavu no muižniecības.

Atturot uz dažiem gadu desmitiem ordeņa valsti no sa-

brukšanas, Pletenbergs izrādījās kā liels valstsvīrs grimstošajā
ordeņa valstī. Viņam nenoliedzami ari nopelni, ka viņš lāva iet

savu gaitu Lutera mācībai, kurai bij lemts tā laika dzīvi zināmā

merā pārveidot. Zemnieku tiesiskais stāvoklis Pletenberga
laikā palika ļaunāks, jo šinī laikā zemniekus sāk saistīt pie ze-

mes kā dzimtcilvēkus. Daži vēstures raksti tēlo zemnieku stā-

vokli ap Pletenberga valdīšanas laika beigām diezgan drūmās

krāsās.

60. Gothards Ketlers — pēdējais ordeņa mestrs. Pec Ple-

tenberga nāves ordeņa valsts ātri sāka iet uz galu. lekšējās
jukas nemitējās. Pēdējais arehibīskaps Vilhelms domāja vairāk

par savu nekā valsts labumu. Pēdējie ordeņa mestri maz ko

darīja valsts stiprināšanas labā. Vasaļi bij aizmirsuši savus

ki reivju pienākumus un nodevās vairāk saimnieciskai dzīvei.

Landtāgos reizēm sprieda par gluži niecīgām lietām (piem.deju).

Pēdējam ordeņa mestram nu bij grūts uzdevums: glābt
grimstošo valsti taisni tad. kad spēcīgs ienaidnieks, Krievija,

no austrumiem mācās virsū. Pati ordeņa valsts vairs saviem

spēkiem nespēja aizstāvēties. Tai bij jāmeklē palīgs kur citur,

Ketlers meklēja palīgu Vācijā, bet tā ari nevarēja ordeni glābt.
Tad mestrs griezās pēc palīga pie Polijas: tur viņš ar lielām

pūlēm to atrada.

61. Latvieši Rīgā 15. un 16. g. simtenī. Ordeņa laikmeta

otrā pusē Rīgas dzīvē sastopama kāda ievērojama un vēl maz

noskaidrota parādība. Tās ir latvieši ģildēs jeb arodnieciskās

biedrībās. Latvju strādnieki tika nodarbināti dažādos tirdz-
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niecības uzņēmumos, kā to liecina viņu arodu nosaukumi: sāls

nesēji, iznesēji, liģeri, alus nesēji. Pie šo strādnieku ģildēm gan

piederēja dažādu tautību un kārtu locekļi. Bet parasti viņas

izvērtās beidzot par tādām,

kurās galvenā kārtā palika la-

tvieši. Bij ari viņās latviešu

oldermaņi jeb Vecākie priekš-

galā. Locekļu skaita dažā bij

ap 200.

Sevišķi svarīga bija alus

nesēju ģilde jeb brālība, kā šo

biedrību vēl sauca. No viņas

līdz mūsu dienām uzglabāju-
šies daži biedru saraksti, rak-

stīti latviešu valodā. Alus ne-

sēju brālība parasti vēlēja par

saviem rakstvežiem Jēkaba

baznīcas latviešu draudzes

mācītājus, kuri biedru sarak-

stus veda pa daļai latviešu va-

lodā.

Latviešus aizņem ari re-

formācijas kustības vilnis:

vini pieņem Lutera mācību un

nodibina savu draudzi. Te

liela loma mātes valodai. Ka-

toļu dievkalpošanu latvieši

varēja klausīties kopā ar cit-

tautiešiem, jo tā notika visiem

svešajā latiņu valodā. Tagad
turpreti, kad dievkalpošanā
zināmu vietu ieņēma spre-

diķi un dziedāšana, mātes va-

lodai bij liela loma, un latvie-

šiem bij jānodalās par sevi.

Līdz ar luterticības nodibinā-
šanos vajadzēja ari grāmatas

latvju valodā. Par tām sāka

rūpēties mācitāji, kuri jau bij
sākuši lietot latvju rakstu va-

lodu latviešu arodnieciskajās

Zīm. 47.

Vidzemes zemnieksordeņalaik-
metā.

Bilde ņemta no kāda ne-

zināma vēsturnieka grāmatas par

Vidzemi 16. g. s. Viņā aprakstītais
laiks iekrīt ap Pletenberga valdī-

šanas beigām. ..Vienkāršā zem-

nieku tauta — saka autors — šinī
zemē ir dzimtscilvēki un tiek

stingri turēti no viņu kungiem, it

īpaši no dažiem muižniekiem un

ordeņa kungu pārvaldniekiem jeb
landsknechtiem." (Broce.)

biedrībās, būdami tur par rakstu vedējiem. Tanī laikā radies
ari kāds mācītājs no latviešu pašu vidus. Viņa vārds ir:

Krist j ā ni s Mikē 1i s. Par šī vīra dzīvi un darbību tu-

vāku ziņu trūkst. Tikai viņa kapa piemineklis Doma baznīcā
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liecina, ka tas dzīvojis un darbojies reformācijas nodibināšanās

laikā un, laikam, bijis, viens no viņas ceja lauzējiem, jo kā gan

Zīm. 48.

Kristjānis Miķēlis — mācīts latvietis.

(1552.) No J. Broces. XVIII. g. s. šis

kapa akmens atradies RīgasMaras baznīca.

Uz viņa zimēts Pestītāja tels. Latiņu uz-

raksts saka, ka šai kapā paglabāts bar-

baru doktors. Vācieši tanī laikā sau-

kuši latviešus par barbaru tautu. Tā tad

barbaru doktors būtu tikdaudz, kā latviešu

tautas doktors jeb mācīts vīrs. Par viņu
tuvāku ziņu trūkst. Tā kā viņš miris

1552. gadā, tad redzams, ka viņš darbo-

jies reformācijas ievešanas laikā un pieder,
laikam, pie viņas ceļa lauzējiem. Viņa no-

pelni, jādomā, ievērojami, jo citādi viņš ne-

būtu apglabāts Māras baznīcā.

citādi viņš būtu izpelnī-

jies kapa vietu ievēro-

jamākā Rīgas baznīcā.

62. Latvieši Rīgas

novadā. Divos pēdējos

ordeņa valdīšanas gadu
simteņos Rīgas pilsētas
novadā nometās uz

dzīvi diezgan daudz

latviešu. Viņi nodarbo-

jās ar zemkopību, ogļu
dedzināšanu un zveju.

Latvieši dzīvo atsevi-

šķās mājās, kas apvie-
notas 12 pagastos. Pa-

gasta priekšgalā atro-

das pašu izvēlēts paga-

sta vecākais, ko sauc

ari par vagaru. Otra

amata persona pagastā
ir izmeklēšanas vīrs un

trešais — vēstnieks jeb
Kā tautas dziesmas vi-

ņu sauc — škilteris. Vi-

sus pagastus pārvaldīja
vācu iecelts pārzinis
zemesfogts ar savu pa-

līgu. Viņš bija ari ze-

mes tiesas priekšgalā.

Sī_ zemes tiesa bij aug-
stākā zemniekiem. So-

dīšanas lietās tiesā pie-
dalījās ari 2 izmeklēša-

nas vīri, kurus izvēlēja
pagasts. Spriedums lie-

lāko tiesu bij: kaklu un

roku nost!

Mājas latvieši turēja uz nomu. Noma bij jāmaksā ražoju-

mos: jādod labība, malka, siens, zivis. Zeme bij pilsētas īpa-

šums, un noma bij jāmaksā pilsētai. Bet savu daļu ņēma ari no

zemniekiem zemesfogts kā īpašu nodevu: alu, medu, zivis.

Pavisam Rīgas novada bij 285 ciemati.
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Latvieši tomēr Rīgas novada dzīvoja diezgan brīvi. Or-

deņa laikā dzimtbūšanas viņi te nepazīst.
Tikai no pilsētas, virsbīskapa un ordeņa kariem latvieši

dabūja šad un tad ciest. Šajos karos ari latviešiem bij savas

gaitas. Karā pagasta vecākais bij zemnieku nodaļas vadonis.

Tā kādreiz 9 pagasta vecākiem ar 12 vēstniekiem bij jādodas
uz Lielvārdi veikt kara darbus ar saviem ļaudim. Kad gadījās

karu zaudēt, protams, ka zemniekiem nācās ciest no uzvarē-

tāja. Tā 1330. gadā, kad Rīga un virsbīskaps zaudēja ilggadējo
cīnu ar ordeni, virsmestrs uzlika Rīgas novada zvejniekiem kā

sodu ordenim par labu — desmito tiesu no viņu ražojumiem.
Šis nodoklis tad uz latviešiem vēl negulās, jo viņu šajā novadā

varbūt vēl nebij. Bet soda desmitā —kā šo nodokli sauca —

pārgāja ari uz vēlākiem laikiem un pastāvēja vēl pēc ordeņa
valsts krišanas. Tikai tad šo nodokli ordeņa vietā ievāca Rīgas
pilsēta.

Latviešu starpā bij dažādas iedzīvotāju nozares: saim-

nieki, vaļinieki, iebūvieši, drelli. Par vaļiniekiem sauca cilvē-

kus, kuri negribēja vai nevarēja turēt zemi un tamdēļ līga pie
saimniekiem par kalpiem vai strādāja, kur gadījās, kā algādži,
vai ari nodarbojās ar sīku tirgošanos, vezdami uz Rīgu pārdot
dažādus lauku ražojumus. Par iebūviešiem sauca cilvēkus,

kuri, dzīvodami pie saimniekiem, turēja uz nomu mazu zemes

gabaliņu, iedami bez tam vēl šur tur peļņā. Drelli bij cilvēki,
kurus nodeva kalpībā par parādu nesamaksāšanu vai tādus,
kam bij nāves sods atlaists un viņa vietā uzlikts naudas sods.

Sādā kalpībā varēja nodot cilvēku tikai uz tiesas sprieduma pa-

mata un ne ilgāk kā uz 10 gadiem. Bez tam, nosodītais varēja
ari par zināmu sumu no kalpības izpirkties.

63. Tautas dzeja. Ordeņa laikmets ir tautas dzejas ziedu

laikmets, jo vinā radies viss vairums tautas dziesmu no tām,
kas tagad mums pazīstamas. Tā tad laikmetā, kad latvju pat-

stāvīgā dzīve pamazām gāja uz leju, līdz nobeidzās dzimt-
būšanas jūgā, radies latvju tautas garīgās kultūras kuplākais
skaistākais zieds.

Šīs mūsu tautas dziesmas ir brīnišķīgi gara ražojumi. Pa
lielākai daļai viņas pastāv tikai no četrām rindiņām, ir loti vien-

kāršas, gleznu bagātas un viegli atminamas. Jaunākā laikā

viņu sakrāts ap 250.000. Bet vēl tautā viņu ir labi daudz.

Šīs dziesmiņas nu ir tas ievērojamākais vēstures piemine-
klis par mūsu tautas dzīvi viņos tālajos gadu simteņos. Un
ko viņas stāsta? Katra dziesmiņa atsedz kādu pusi no tautas

dvēseles un no dažādiem tautas dzīves brīžiem un notikumiem.
Ta tad mūsu tautas dziesmas met gaismu uz mūsu senču dzīvi
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no 250.000 pusēm. Un svarīgākais vēl tas, ka viņas runā par

lietām un parādībām, par kurām vēstures avoti klusē. Bet par

ko īsti? Ja mēs gribētu zināt visu tautas dziesmu saturu, tad

katra dziesmiņa būtu jāatstāsta. Bet tādā kārtā tad iznāktu stā-

stījums ar 250.000 nodalām. Grāmatā iespiests, tas būtu daudz

lielāks nekā Kr. Barona tēva lielais tautas dziesmu pūrs.
It kā paredzēdama savu likteni, kad miesa un gars tiks

reiz iekalti važās, tauta ļāvusi vaļu savām jūtām, domām, sa-

vam radošam garam.

Tautas dzejā plaši notēlojušās latvju attiecības pret dabu,

dievību, dzīvi, cilvēkiem, kā ari cilvēka attiecības pret sevi.

Rīts un vakars, nakts un diena, pavasars un rudens, ziema un

vasara, puķes un koki, meži un lauki, kalni un lejas, purvi un

ezeri, upes un jūra, vējš un mākoņi, saule un mēnesis, sudraba

rasa un sudraba zvaigznes, zeme un debess — viss vienkārši

un daiļi notēlojies tautas dzejā.

Tāpat tur notēlojusies cilvēka dzīve ar viņas daudzajiem

posmiem, no šūpuļa līdz kapam. Tāpat tur ari kā spogulī re-

dzamas seno latviešu savstarpējās sociālās attiecības: ģimenē,
tautās, darba gaitās, asiņainā kara blāzmā.

Latvju tautas dzeja ar saviem dabas, kultūras un senās

latvju dvēseles dzīves tēlojumiem kā pilns zaigošs varavīksnas
loks paceļas pāri drūmās pagātnes debesij no vienas malas līdz

otrai.

Ordeņa laikmeta bus radies ari labs skaits musu tautas pa-

saku, no kurām tagad jau sakrāti vairāk kā 6000.

64. Rakstu valodas sākumi. Luters savā reformatora

darbā labi izpratis mātes valodas lomu. Tamdēļ viņš uzstāda

par vienu no galvenajiem prasījumiem, ka šī mācība jāpasniedz

mātes valodā. Tikko parādījās pie mums Lutera mācība, sāka

jau tūlīt gādāt ari par dievvārdu tulkošanu latviešu valodā. Tā

Rīgas .Jēkaba baznīcas mācītājs Nikolajs Ramms tanī laikā (ap
1530. g.) pārtulkoja desmit baušļus latviešu valodā. lespiests
šis rakstu darbs tika gan gadu piecdesmit vēlāk, tā tad ne vairs

ordeņa laikmetā, bet latvju rakstu valodas sākumi iekrīt šī

laikmeta beigu cēlienā. Kroplīga bij mūsu pirmā rakstu va-

loda, un tautai grūti nācās viņu saprast, bet tomēr tas bij solis

attīstībā uz priekšu, jo bija parādīts mēģinājums, kā Eiropas
kultūras atradumus darīt pieejamus latviešiem viņu pašu va-

lodā. Šajā laikmetā rakstu valodu sāka lietot ari laicīgās lietās.

Tā mēs atrodam pa latvju vārdam uzrakstītam Rīgas aroda

strādnieku cunftu un ģilžu biedru grāmatās. Tie ir galvenā
kārtā latvju uzvārdi. Tā piem. nesēju ģildes sarakstā (1452. g )

lasām: Hvnrick Lapsyn, Andrewes Stropeneke v. c.
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VII. Poļu laikmets Vidzemē un Latgalē.

(1561.—1629.)

65. Livonijas karš. (D ar b s 11. 42.) 1558.—1583. Livo-

nijas valsts sabruka nevien aiz iekšēja nespēka, bet ari aiz arē-

jiem iemesliem. Galvenais no ārējiem apstākļiem, kas paātri-

nāja ordeņa sabrukšanu, bij — Krievijas tiekšanās pēc Baltijas

jūras un reizē ar to ari pēc Livonijas. 1561. gadā ordeņa valsts

Zīm. 49.

Vidzemes iekarošana. No J. B r o c e s. Po-
lija pēc Vidzemes iekarošanas likusi izgatavot
karalim Stefanam Batorijam par godu šādu

medali. Uz vioa, kā redzams, tēlots ieroču
darbibas gals un miera dzīves atjaunošanās.

saira gabalos: Igau-
nija nāca zem Zvie-

drijas, Latgale un

Vidzeme zem Poli-

jas, Sāmsala zem

Dānijas, un Kur-

zeme palika par her-

coga valsti.

Redzot, ka or-

deņa valsts sabruka,
kaimiņu valstis tika

daudzējādā ziņā ie-

interesētas. Apdrau-
dēts bij vecais tirdz-

niecības ceļš — Bal-

tijas jūra ar Dauga-
vu. Visai kārdinoši

bij dabūt varu pār

Baltijas jūru savā

rokā. Krievija negri-

bēja pielaist, ka Li-

vonija nāk kādas

stipras valsts rokās

un tamdēļ centās ie-

gūt viņu pati.

Ar šiem centieniem saistījās Livonijas karš, kas ilga ap 25

gadi. Daudz reizes pārstaigāja mūsu dzimteni kara pulki un

postīja muižas, ciemus, mājas, pilsētas, apkāva mierīgus iedzī-

votājus.

Krievija sākumā cīnījās ar labiem panākumiem. Bet viņai
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bij vairāki pretinieki: Polija, Dānija, Zviedrija. Tām rūpēja ne

mazāk mūsu zeme, un viņas bij kara mākslā Krievijai daudz

priekšā. Beidzot Krievija bij spiesta atsacīties no sava nodo-

ma. Livonija tika izdalīta starp Zviedriju un Poliju: Zviedrija

Zīm. 50.

Cēsu apgabala prezidents jeb vojevoda.

apgabalos: Cēsu, Tērbatas un Pērnavas.

Katru no šiem apgabaliem pārvaldīja aug

stāks poļu ierēdnis, kas reizē bija ari sava

apgabala karaspēka pavēlnieks — voje

voda. Še redzams Cēsu vojevoda baron

Korfs. Bilde ņemta no kāda Kurzeme

hercoga bēru gājiena attēlojuma. Šaj
gājienā piedalījās ari Cēsu vojevoda je

vaivads, kā tautas dziesmas saka.

dabūja Igauniju, Polija
— Vidzemi un Latgali
(1583. g.)

66. ledzīvotam stā-

voklis. (Darbs 11. 43.)

Ilgais un nežēlīgais
karš bij novedis iedzī-

votājus bēdīgā stāvoklī
— muižās, zemnieku

mājās, pilsētās. Eku
vieta visur rēgojās dru-

pu kaudzes tiklab mvi-

kā mājās. Mazās

pilsētiņas bij gluži no-

postītas. ledzīvotāju
skaits bij palicis pavi-
sam mazs. Pagastos,
kur senāk bij 600—700

zemnieku, tagad bij pa-
likuši tikai 20—30. Visa

dzīve bij aprakta zem

gruvešu un pelnu kau-

dzes. Tiem, kas vēl bij

palikuši dzīvi, vaja-

dzēja no drupām uzmo-

dināt jaunu dzīvību.

Polu valdībai nu vaja-
dzēja radīt zemē sa-

tversmi, kurā iedzīvo-

tāju labklājība varētu

plaukt.

67. Zemes satver-

sme. Jaunās zemes sa-

tversmes pamats bij

grimstošais Polijas feodālisms, kas zemniekus nospieda smaga

dzimtbūšanā.

Augstākā vara zemē piederēja polu karalim. Viņa rīcībā

tagad bij visas bijušās bīskapa un ordeņa zemes. Tās viņš at-

kal bagātīgi dāvāja bruņiniekiem uz lēņu tiesībām.
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Muižnieki visiem spēkiem pūlējās nostiprināt savas feodā-

lās tiesības un privilēģijas. Muižniecībā notika gan pārmaiņas.
Tagad bez vācu muižniekiem bij ari polu muižnieki.

Pārvaldes ziņā nodibinājās cita kārtība. Zemi iedalīja tri-

jos apgabalos: Cēsu, Tērbatas un Pērnavas. Svarīgākais

latvju tautas dzīvē bij Cēsu apgabals, jo

viņš aizņēma pašu Latvijas vidieni līdz

ar Latgali.
Katram apgabalam bij savs prezi-

dents. Tam bij plašas tiesības gan miera,

gan kara laikā. Kara laikā viņš varēja ar

saviem apakšniekiem un sava apgabala
muižniekiem doties karā.

Apgabali savukārt bij iedarīti iecirk-

ņos, par kuru pārvaldniekiem karalis ie-

cēla stārastus. Viņu varā bij pilsētas un

apcietinātas pilis. Kā algu viņi dabūja

īpašas muižas, kuras sauca par stārastu

muižām. Tādu stārastu iecirkņu visā Vi-

dzemē bij 20—30. Šie stārasti ar savu

rīcību tautai nebij patīkami. Tamdēļ viņi
tautas dziesmās apdziedāti ar zobgalību
un diezgan lielu naidu.

68. Leimaņi. (D ar b s 11. 44.) Kā

iepriekšēja laikmeta, ta ari šinī starp va-

saļiem bij zināms skaits latviešu. Tā Sa-

laspils stārasta iecirknī laikmeta sākumā

bij divi leimaņu ģimenes: Ķēniņi un

Vedm c r i. Viņiem piederēja 5 arkli
lieli zemes gabali.

Uz polu laikmeta beigām Ķēniņus
piemeklē nelaime: grūto laiku dēļ viņi
spiesti pārdot savu zemes gabalu. No

nārdošanas dokumentiem redzams, ka

Ķēniņi bijuši trīs brāli. Valdījuši savu

Zīm. 51.

Stārasts. No J. Bro-

c e s. Zīmējums ņemts
no kādas grupas: Kur-
zemes hercoga bēru

gājiena, kurā piedalī-
jies ari šis stārasts.

zemi un saimniecību kopīgi un dzīvojuši tanī laikmetā visi kopā
kopā vienā lielā ģimenē — lielģimenē. Ari Vedmeri dzīvojuši
lielģimenē. Lēņi izdoti kopīgi viņiem un viņu mantiniekiem.

Ari sievietes varēja mantot ģimenei piederīgo zemi.

Polu laikmetā karalis apbalvoja ar lēņiem ari kādu latvju
zemnieku Gulbenes iecirknī: Pēteri Helstu. Helsts līdz ar to

ticis iecelts muižnieku kārtā un ieskatīts par Polijas karaļa
leimani.

6A. Birkerts, Latv. vest.
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69. Muiža un zemnieki. Polu laikā muiža iegūst sevišķu
varu pār zemniekiem. Muižnieks ir vinu likteņa noteicējs.

Vioš nosaka zemnieku klaušu lielumu un nodevu apmēru, viņš
spriež ari tiesu par zemnieku. Tāpat viņš rīkojās ari pēc pa-

tikas ar zemnieka īpašumu. Zemnieks šinī laikā jau ir pilnīgs
dzimtcilvēks. Viņš saistīts cieši pie zemes. Par bēgšanu bargs

Zīm. 52.

Zemnieku pēršana. No Ādama O 1 e a r i u s a. Ārzemes celotāis un mā-

cīts vīrs Oleariuss novērojis mūsu dzimtenē šo skatu un ievietojis to savā

ceļojumu aprakstā. Viņš tēlo latviešus kā vergus, ar kurjeru muižnieki

rīkojas loti bargi. Tie netaupa ne latviešu mantu, veselību, ne dzīvību.

sods. No katra arkla jādod muižai nodevas: labība, kaņepes,
dzijas, apīņi, medus, vistas, olas, malka, siens, lini. Saimnie-

kiem jāpilda katru nedēļu muižā 4—5 dienas klaušas ar un bez

zirgiem. Māju lielums bija dažāds: Vs —iVs arkla. Daži zem-

nieki nevarēja klaušas pildīt ar zirgiem, bet gāja kājām: kāj-
nieki.

Bez muižnieku zemniekiem bij ari vel bijušo ordeņa zemju

zemnieki. Šie pagasti, muižas un pilis tagad piederēja poļu
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valdībai. Viņu zemnieki tagad bija kroņa zemnieki. Kroņa
zemnieku stāvoklis nebij neko labāks kā muižnieku pagastos.

Lai pavairotu savus ienākumus, muižnieki sāka nodarbo-

ties ari ar — rūpniecību. Galvenās rūpniecības iestādes, kuru
uzdevums vairot muižas ienākumus, bij divējādas: alus darīta-

vas un dzirnavas. Alu darīja nevien pašu vajadzībām un pa-

tēriņam pašu zemē, bet ari izsūtīšanai uz Poliju, Lietavu un

Krieviju. Dzirnavas tika iznomātas un atmeta muižai krietnu

peļņu. Bez tam pie dzirnavām parasti bij krogi, kur zemnieki

Zīm. 53.

Zvejnieka sēta Rīgā. No J. Broces. (1612.) Polu laikmeta Rīga

dzīvoja latvieši, kas nodarbojās ar dažādiem amatiem. Bija ari zvej-
nieki. Še redzama zvejnieka sēta uz kādas Daugavas salas Rīgā.
Vai viņa latvju sēta, nav zināms. Raksturīgs ir viņas iežogojums —

sēta no stabiem, kādas varēja būt seno pilskalnu stabu sētas.

patērēja savus grašus. Bez dzirnavu krogiem bij ari vēl baz-
nīcas krogi un citi, rādās, tā sakot, vesels krogu tīkls, kurā tad

ari sapinās dzimtlaiku zemnieks ar visu savu mantu, ar visu

miesu un dvēseli. Tā radās mūsu krogu kultūra, kura postīja
tautu gadu simteņiem. Smagās krogu ēkas vēl tagad rēgojas
musu dzimtenes ārēs, ceļmalās un katrā dzīvākā satiksmes

vietā kā baigi senatnes liecinieki.

70. Zemnieku reformas mēģinājumi. Polija bij feodālisma

un dzimtbūšanas zeme. Tamdēļ ari latvju zemnieks nekāda

6*
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atvieglinājuma no viņas nevarēja gaidīt. Pašā Polijā zemnieku

stāvoklis bij grūts. Vienu laiku gan liekas, it kā polu valdība

būtu gribējusi atvieglināt mūsu zemnieku stāvokli, lai pie vi-

ņiem atrastu atbalstu savā politikā. Tā karalis Stefans Bato-

rijs gribējis atcelt zemnieku miesas sodu. Tikai paši zemnieki

lūguši, lai atstājot viņiem — viņu pātagas. To dzirdot, Stefans

Batorijs izsaucies: „Friģiešus tikai ar pērieniem var labot."

(„Phryges non nisi plagis emendantur!")
Tad nu turpmākos laikos parasti, kad mēģināja zemnieku

stāvokli labot, muižnieki norādīja uz to, ka zemniekiem viņu
vecie ieradumi esot mīli un tie gribot viņus ari uz priekšu pa-

turēt, tāpat kā miesas sodu. Bet latvju zemnieki tamdēļ gri-

bēja paturēt miesas sodu, ka viņiem nebija naudas, jo tirgoties
viņiem bij aizliegts. Ja būtu ievests naudas sods, droši vien

viņi bieži būtu sodīti. Tas sodītājiem būtu bijis ienesīgi, zem-

niekiem turpreti dzīve būtu palikusi nepanesama. Tamdēļ viņi

izvēlējās mazāko ļaunumu: miesas sodu. Tā zemnieku stā-

voklis tiesību ziņā palika negrozīts.

71. Latvju stāvoklis un tiesības Rīgā. No alus nesēju
brālības pastāvēšanas un no viņu sabiedriskās dzīves trūcīga-

jiem pieminekļiem varam spriest, ka latvju stāvoklis Rīgā tie-

sību ziņā bij nesalīdzināmi labāks nekā zemnieku stāvoklis uz

laukiem. Acim redzot, latvieši Rīgā ir bijuši zināms spēks,

kura pastāvēšana un tiesības jāatzīst.

Rīgas tirgoņu savienības jeb ģildes un tāpat ari pašvaldību
iestādes tanīs laikos lāga necieta cittautiešus. Tās visiem spē-

kiem mēģināja ierobežot viņu tiesības saimnieciskās, sabiedri-

skās un politiskās dzīves laukos. Pilsoņi aprobežoja zināmā

mērā pat muižniecības tiesības. Bet ja nu latvjiem varēja pa-

stāvēt tamlīdzīga organizācija kā alus nesēju brālība, tad tā ir

liecība, ka latviešu organizācija ir bijusi nepieciešama līdzās

priviliģētām organizācijām. Ari latviešu draudzes pastāvē-

šana rāda, ka latviešu nav bijis mazums Rīgā, un ka viņi dzī-

vojuši zināmu pilsoniskās kultūras dzīvi. Latvju skaits Rīgā

varēja būt ap 2000.

72. Latvju rakstu valoda un latvju uzvārdi. Vēl nesen

atpakaļ valdīja ieskats, ka latviešu rakstu valoda lietota tikai

garīgās jeb baznīcas lietās, bet alus nesēju biedru saraksti lie-

cina, ka viņa lietota ari laicīgās darīšanās. Šādi saraksti latvju

valodā uzglabājušies no dažiem (1558., 1561., 1572., 1573. un

1582.—1598.) gadiem. Viņi sniedz mums dažus raksturīgus
vilcienus no tā laika latviešu dzīves Rīgā.
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Sarakstos minēti locekļu vārdi un uzvārdi, tiklab vīriešu,
kā sieviešu. Piem.: Mickel wilks, Jann venteneex ar souwe

sewe ar warde Greta. Jan dumpis ar souwe gaspasche ar

warde Ilse. Acim redzot, latvjiem Rīgā bijis diezgan redzams

Zīm. 54.

Latvieši poļu laikmetā. (1612. g.) Skats ņemts no vecas lielas gleznas,
kura tēlota Rīgas pilsēta un dzīve. Redzams pilsonis, kas sarunājas ar

kādu latvieti un viņa sievu. Pilsoņi, tāpat kā šis, valkāja apaļas noliektām

maļam platmales un šauru vamzi, platas biksas un mēteli līdz ceļiem. —

Latvietis ir vienkāršāk ģērbies. Viņam pie kakla sākts, pie jostas karājas
maks un liels nazis, makstī ielikts. Šādus nažus makstis mēdza valkāt ari

vācieši. — Latvju sieva, kas stāv blakām zemniekam, ir ģērbusies svētku

uzvalkā, kas pušķots ar lielu sākti priekšā (krūšu sprādzi), valkā apaļu,
varbūt ar metāla gabaliņiem izrotātu cepuri, vai ari aubi, izšūtu priekš-

autu, jostu, ņieburu un gar malām izgreznotu villaini. Vienā rokā viņa tur

lielu bieti, otrā
— no bērza tāsim pītu grozu ar olām, kuras viņa,

vedot govi uz tirgu, nes pārdot. Nevācu (t. i. latvju) greznība pilsētā bij
toreiz tik liela, ka kalpones valkāja sudraba krūšu ķēdes, jo apģērbu pavēlē
no 1613. gada tiek aizliegts valkāt: sudraba krūšu ķēdes, apzeltītas saktis,

samta uzročus (mufes) u. c. (Broce.)

stāvoklis sabiedriskā ziņā. Ari latvju sievietes varēja iestāties

arodnieciskā savienībā. Tāda iestāšanās ari sevišķi atzīmēta

sarakstos, piem.: „Toms sautinge gir masa tapuse", „Maia Tri-

likummene gir masa tappuse, Anna straumene gir masa tap-

puse."

No biedru vārdiem redzams, ka latviešiem bija toreiz gan
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vācu kristīti vārdi un uzvārdi, gan ari latviešu, piem.: Miķelis,

Mārtiņš, Maija, Kaija, Vilks, Spalva, Dzelzskalējs un c. Par

brālības oldermani kādā gadā (1558.) atzīmēts Jakobs Vulffs,

no kura vārda nevar spriest par viņa tautību, bet kādā citā

gadā (1561.) par oldermani atzīmēts Martens Kaija, kura uz-

vārds skaidri latvisks.

73. Kalendāra nemieri Rīgā. (Darbs 11. 47.) Poļu val-

dības laikā Rīgā norisinājās plaša nemieru kustība, kura pazī-

stama zem nosaukuma — kalendāra nemieri (1584.—1589.).
lemeslu šiem nemieriem deva Polijas karalis ar savu pavēli —

ievest jauno kalendāru. Ar to karalis gribēja izdarīt pakalpo-
jumu katoļu baznīcai, jo tad sakristu svētki Polijā un Vidzemē.

Luterāņi Rīgā to noskārta un tamdēļ pretojās kalendāra ieve-

šanai: svinēja svētkus pa vecam.

Tikai rāte, kura sastāvēja no augstāko aprindu pār-

stāvjiem, piekrita kalendāra ievešanai. Tā izcēlās domu star-

pības pilsonībā un līdz ar to ari cīņa.

Bez kalendāra lietām radās vēl citas, kuru dēļ viena pil-

soņu daļa nebij mierā ar rāti. Tika uzstādīti prasījumi par pil-
sētas pārvaldes pārveidošanu uz tādiem pamatiem, lai pie pil-
sētas saimniecības veidošanas nāktu ne augstākās aprindas
vien, bet ari abas ģildes. Šo pārvaldes demokratizēšanu rāte

neatzina. Sākās bruņota cīņa. Demokrātiskās kustības priekš-

galā nostājās pilsonis Qīze, apdāvināts lielām runas dāvanām.

Rāte tika gāzta un viņas vietā ievēlēta 60 vīru liela komiteja
no pilsoņiem. Šī komiteja sagrāba varu savās rokās un lai-

ciņu valdīja.

Abas partijas aicināja palīgā poļu valdību. Izcēlās cīņa,

kurā pilsoņi sparīgi aizstāvējās, cīnīdamies ar ieročiem rokās

un uz barikādēm. Beidzot viņu vara tomēr tika salauzta. Ku-

stības vadoni Qīzi un vēl kādu viņa biedru, Brinkenu, notiesāja

uz nāvi.

Viņu nāve tomēr nebij veltīga. Valdība atzina dažus no

pilsoņu prasījumiem, kas deva iespēju ari ģildēm darīt iespaidu

uz pilsētas pārvaldes lietām.

74. Valdība un muižniecība. Polu valdības attiecības pret

vietējo iedzīvotāju likteni bija zināmā mērā tādas pat ka or-

deņa un bīskapu valdības attiecības: tā bija svešinieku valdība.

Bet bij ari starpība starp pirmo un pēdējo. Polu valdībai bij

vienlīdzīgi sveši tiklab latvju zemnieks, kā vācu muižnieks.

Vācu muižniecībai gan bij savi aizstāvji no viņas pašas

laudim pie poļu galma, bet tiem nebij sevišķas nozīmes. Polu
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valdība uzklausīja vairāk savas, nacionālās, polu muižniecības

balsi. Un poļu muižniecības labā bij — stiprināt savu varu ne-

vien Polijā, bet ari Vidzemē. Tamdēļ poļu valdība deva po-

liem muižas Vidzemē; kur pēc līguma vajadzēja iecelt baltiešu

pārstāvjus, tur iecēla polus: apgabalu un starosteju jeb apriņķu

priekšniekus, tiesnešus. Vispār poļu valdība centās sašaurināt

vācu muižnieku tiesības, zemes muižniecisko autonomiju un

nostiprināt savu varu, tikai ne vairs par labu vācu muižnie-

kiem, bet Polijai.
Ka citkārt pirmā vieta stāvēja pavesta vara, ta tagad

pirmā vietā bij — polu karaļa vara un polu valsts vajadzības.

75. Garīgas kultūras strāvas: humānisms, reformācija,

pretreformacija. No 14. līdz 16. g. simteņa vidum Itālijā pastā-

vēja garīgās kultūras strāva, kura ienesa pasaulīgu raksturu

zinātnē, mākslā, prātniecībā un dabūja nosaukumu — humā-

nisms. Humānisms bija naidīgs katoļu baznīcai, kura gribēja
visā gara dzīvē būt noteicošā. Humānisms 16. g. simtenī iz-

platījās ari pārējā Eiropā, aizņemot ari mūsu dzimteni. Šo ku-

stību kopa un stiprināja mācīti vīri, pētīdami seno grieķu un

romnieku zinātni, prātniecību, valodu, mākslu. Viņi rakstīja

savus darbus galvenā kārtā latiņu valodā. Humānisms ir mā-

cīto aprindu kustība un tautu tieši neaizņem. Ari mūsu dzim-

tenē darbojušies daži humānisti gan politikas, gan audzināša-

nas, gan dzejas laukos. Visi tie ir vācieši, pa daļai ienācēji.
Viņu raksti ir zīmīgi laika dokumenti, kur atrodam vienu otru

vērtīgu raksturojumu no mūsu dzimtenes un tautas pagātnes.

Dažs no viņiem raksta prātnieciskus dabas tēlojumus (Plinijs:

„Par vējiem", 1600. g.), dažs cildina Rīgas stiprumu, bagātību,

spožumu tanī laikā, kad mūsu tauta un zeme poļu, zviedru,
krievu karos bij vai galīgi nopostīta (1595. g.), cits_ atkal slavina

dažu dižciltīgu vācu politiķi, gan reizē ar to tiesādams garīgo

interešu trūkumu muižniecībā un viņas tikumisko pagrimumu.

(Frencelis, 1599.)
Kādu iespaidu humānisti darījuši uz sava laika dzīvi un

varbūt ari netieši uz latvju tautu, nav zināms. Vienā gadī-
jumā šis iespaids vērojams: likumu sastādīšanā, kuru uzticēja

Rīgas humānistam Dāvidam Hilchenam. Bet šie likumi neiz-

nāca.

Totiesu ne bez iespaida uz tautu palika pretreformacijas
kustība. Kad Livonija padevās Polijas aizgādniecībā, Polija

apsolīja viņai ticības neaizskaramību. To viņa ari pildīja pāris

gadu desmitu. Bet 1582. gadā polu ķēniņš Stefans Batorijs
uzsāka cīņu ar luterānismu. Viņš atņēma luterāņiem Jēkaba
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baznīcu Rīgā un nodibināja Vidzemē katoļu bīskapiju, kuru pār-

zināja īpašs bīskaps ar sēdekli Cēsīs. Ap to pašu laiku (1583.)

ķēniņš atļāva Rīgā nomesties īpašiem katoļu lietas veicinātā-

jiem: Jēzus ordeņa*) brāļiem, jezuītiem. Jezuīti dabūja Mari-

jas Magdalēnas klosteri ar visiem zemes īpašumiem. Jezuīti

uzsāka neatlaidīgu cīņu ar luterānismu, lai sekmētu katoļu ticī-

bas izplatīšanos. Viņi ceļo pa pilsētām, pilim, muižām, mājām,
sprediķodami laudim kātoju ticības mācības, laulādami, kristī-

dami un izdabādami māņticīgiem slimību dziedināšanā un brī-

numu darīšanā.

Sava klosterī viņi maca katoļu jaunekļiem latviešu valodu,
lai tie varētu tautai sekmīgi sprediķot.

Ziņojumos, kurus Rīgas jezuīti sūtījuši sava ordeņa ģene-
rālim uz Romu, viņi lepojas ar lieliem panākumiem:

piem. ka latvieši apmeklējot viņu kolēģiju (skolu), ka viņiem
pāris gados izdevies atraut luterticībai simtiem latviešu, ka

viņi gāžot latviešu pagāniskos dievozolus un darot vēl daudz

citu ievērojamu darbu.

Notika ari sadursmes starp abiem ticības virzieniem: lu-

terāņi savos rakstos un sprediķos apkaroja katoļus, katoli —

luterāņus. Katoli sūtīja ķēniņam simtiem sūdzību par luterā-

ņiem, kuriem tās bija jāatspēko. Tā divi ticības virzieni cīnī-

jās savā starpā, pūlēdamies iekarot sev tautu. Šajā cīņā nu

sāka lielāku vērību piegriezt ari latvju valodai, kā līdzeklim,
ar kuru darīt iespaidu uz tautas dvēseli.

Polu valdības pārpoļošanas un katolizēšanas centieni stipri

sarūgtināja valdošās kārtas. Muižniecība sāka domāt par pa-

tvērumu pie citas kādas valdības. Drīzumā tāds radās, kad

sākās strīdi ap Zviedrijas troņa mantošanas jautājumu pēc ka-

raļa Jāņa 111. nāves.

75. Polijas cīņas ap Zviedrijas troni (1600.—1604.). Po-

lijas karalis Sigismunds pēc sava teva, Zviedrijas ķēniņa

Jāņa 111., nāves mantoja Zviedrijas troni. Sigismundam, kā ka-

toļticīgam, Polijas intereses stāvēja tuvāki. Tas Zviedrijai

nebij pa prātam. Valdošās kārtas Zviedrijā izraudzīja par

valsts galvu Kārli IX. Izcēlās strīdi, cīņas, karš, kurš sākuma

norisinājās Zviedrijā, bet vēlāk turpinājās Vidzemes robežās.

Lieli poļu kara pulki ieradās Vidzemē. Atkal tika postītas

muižas, pilsētas, zemnieku mājas. Atkal mierīgie iedzīvotāji
krita par upuri svešnieku iedzīvošanās kārei. Muižniecība me-

klēja glābiņu pie Zviedrijas, zemniecībai nācās mierīgi padoties

*) Dibinājis Ignacijs Loiola 1543. gada Itālija.
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savam liktenim. Sākumā zviedriem uzsmaidīja kara laime.

Viņiem padevās Igaunija, un no Latvijas daļas viņi ieņēma Cē-

sis, Valmieru, Siguldu. Bet Polijas seims sūtīja savai armijai

prāvus palīga spēkus, tā ka pārsvars dažus gadus palika vēl

Polijas pusē.

76. Bads un mēris. (Darbs 11. 48.) Šinī kara laikā

latvju tauta dabūja pieredzēt postu, kādu viņa nekad vēl nebij

redzējusi. Trīs gadi plosījās nevien karš, bet ari vēl bads un

mēris.

Nepilni 20 gadi bij pagājuši, kopš beidzās lielais postošais
Livonijas karš. Zemnieki nebij vēl paspējuši atspirgt no Jāņa
Briesmīgā nodarītā posta, kad jau nāca atkal poli un lāva pilnu

vaļu savai postīšanas kārei. Pa starpām iebruka ari zviedri.

Vāji un nekārtīgi koptā zemīte nedeva vairs nekādu bagātu

augļu. Sākās neglābjams bads. Muižu klētis bij tukšas, tāpat
kā zemnieku. Izmira veseli ciemi, veseli pagasti. Badā mi-

rušo līķi mētājās gar celmalām, pa laukiem, mežiem. Lieliem

bariem, ķērkdamas, dzīvoja vārnas ap viņiem. Kāri uz šiem

putniem noskatījās vēl dzīvi palikušie cilvēki. Izmisumā tie

izstiepa savas rokas pat pēc tuvinieku miesas un dzīvības.

Bada postam pievienojās vēl virkne slimību. Sāka plosī-
ties mēris. Triju gadu laikā tādā kārtā apmira ap 40,000 cil-

vēku. Tā ir ievērojama dala no toreiz vēl nelielās latvju tautas.

77. Zviedrija iekaro Vidzemi. Karš starp Poliju un Zvie-

driju vēl turpinājās un berza mūsu zemi un tautu kara dzirna-

vas kā graudus akmeņstarpā. Tikai kad Zviedrijā nāca uz

troņa apdāvinātais valdnieks un kara vadonis Gustavs Ādolfs,

kara laime pārnāca atkal zviedru pusē. Šoreiz tā bij pastāvī-

gāka. Tika uzsākts kara gājiens pret Vidzemi, ieņemta Rīga
(1621.). Karš beidzās ar Altmarkas mieru, kas piešķīra Igau-

niju un Vidzemi Zviedrijai. No tā laika sākās Latvijas vēsturē

jauns, ievērojams laikmets, kas mūsu tautai nesis daudz dzīvī-

bas spirgtuma.

78. Pirmie latvju tautības mācītāji. Pirmā grāmata.
(D ar b s 11. 49.) Viss polu laikmets ilga ap 70 gadu, no kuriem
22 aizņēma Livonijas karš un 26 Polijas karš ar Zviedriju, ie-

skaitot ari šinī karā viņa pavadoņus — lielo badu un mēri. No

visa laikmeta paliek pāri tikai ap 20 gadu. Šis laiciņš ir pārāk

mazs, lai viņā varētu garīgā kultūra plaukt un ziedēt. Rakstu-
rīga tikai ir tā cīņa, kas norisinājās ap mūsu tautu starp katoļu
un Lutera ticības piekritējiem. Luterāņi šajā cīņā negribēja
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piekāpties. Bet vajadzēja mācītāju, kas prot tautas valodu.

Tādu bija trūkums. Muižnieki nāca uz domām sagatavot kā-

dus latvju jaunekļus šim amatam. Kāds Jānis Zonne tika sa-

gatavots Bērzaunes novadam (1575. g.), Vijums X apu n s pa-
lika par mācītāju Straupes draudzē (1621.—1630.) un Matīss

Auziņš bija par mācītāju Lugažos, Valkā, Ērģemē (1613.—
1637.).

Kā viens no tādiem kultūrela darba pieminekļiem ir nesen

atrastais katoļu tulkotais katķisms, iznācis Vilnā 1585. gadā.
Tas ir mūsu grāmatniecības pirmais un vecākais pieminēklis.

Viņa tulkotājs, pēc prof. Voltera domām, ir jezuīts Erdmanis

Tolgsdorfs. Viņš ieceļojis Vidzemē, lai cīnītos ar Lutera ticī-

bas piekritējiem, bijis sākumā Valmierā par mācītāju, vēlāk par

Jēkaba baznīcas priekšnieku Rīgā. Viņa tulkotais katķisms
mums uzglabājis dažu tā laika valodas formu un nodod liecību

par tā laika garīgām cīņām ap onūsu tautu. Tas ir diezgan

svarīgs tā laikmeta garīgās dzīves un vēstures piemineklis.

VIII. Zviedŗu laikmets Vidzemē.

(1629.—1710.)

79. Zviedrijas politika Vidzeme. Zviedru laikmets, pec

savas dabas, gluži atšķiras no visiem iepriekšējiem laikmetiem.

Zviedrijā nebij tās drūmās saimnieciskās iekārtas, zem-ku-

ras smaka mūsu dzimtene — dzimtbūšanas. Tamdēļ ari zvie-

dru valdība negribēja te piekopt tādu politiku, kādas nebij vi-

ņas pašas mājās. Zviedrijā zemnieki un pilsoņi bij brīvi ļaudis,

kuri ņēma dalību valsts pārvaldē un sprieda līdz par savas ze-

mes likteņa veidošanu. Šo politiku Zviedrija pūlējās attiecināt

ari uz Vidzemi. Uzplauka Rīga, pilsonība, zemniecība.

Rīga dabūja jaunus apcietinājumus, citadeli, ievērojamas
būves baroka stilā, piem. Dannenšterna namu, kas redzams

vēl mūsu dienās. Dabūja jaunus likumus.

Zviedru gaismas centieni kā saules stars pāršķēla dzimt-

būšanas tumšos mākoņus, kas smagi gulēja pār mūsu zemi un

tautu.

Zviedru laikmets ilga nepilnu gadu simteni: ap 90 gadu.
Veseli 70 gadi šajā laikmetā aizņemti no reformu kustības un

radoša darba. Tikai pats beigu cēliens ir visai grūts un bēdīgs.
Austrumos modās Krievija un tiecās pēc Baltijas jūras. Kur

viņa spēra soli — tur mūsu dzimtenē palika tikai gruveši.
Pa visu to laiku, kamēr zviedri valdīja pār Vidzemi, Zvie-
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drijas politikas priekšgalā stāvēja vairāk valdnieku. levēroja-
mākais no viņiem, kā politisks darbinieks un personība, ir Gu-

stavs Ādolfs.

Zīm. 55.

Rīgas pils. No J. Broces. (1872.) Ordeņa pils savā tagadējā veidā celta

w<w. Kaua, nopostita pilsoņu karā 1483. gadā, bet atjaunota savā agrākajā
veidā 1515. gadā, Pletenberga laikā. Pletenbergam par godu pils mūrī likts

viņa tēls, kopā ar Jumpravu Mariju. Šie tēli vēl tagad redzami. Zviedru
laikmetā pilij priekšpusē celta piebūve (1692. g.), kura noārdīta 1783. gadā,
pec kam pils redzama vēl tagad gandrīz tāda kā 1515. gadā. Līdz 1480.

gadam Rīgas pils bij ordeņa mestra rezidence, kuru pārvaldīja komturi.

80. Gustavs Ādolfs (1611. —1632.) un vina reformas Vi-

dzemē. (Darbs 11. 50.) Gustavs Ādolfs bij karaļa Kārļa IX.

dels. Tēvs rūpīgi gādāja par viņa audzināšanu un izglītību. It

īpaši nopietni Gustavs nodarbojās ar matemātiku, vēsturi un

valodām. Viņš vēlākā dzīvē runāja svabadi piecas svešas va-
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lodās: latīniski, italiski, franciski, holandiski un Vāciski. Bez

tam viņš dabūja no pašas mazotnes krietnu politisku izglītību,
jo tēvs viņu jau kā 11 gadu vecu zēnu sāka ņemt līdz uz valsts

Zīm. 56.

Dannenšterna nams. (1696. g.) Šis nams ir

viena no ievērojamākām Rīgas veclaiku

dzīvojamām ēkām. Viņu licis celt bagāts
Holandes tirgonis Metzuls fon Dannen-

šterns. Skaistā architektūra dod liecību par

kultūras uzplaukšanu zviedru laikmetā.

Nams ir īpatnējs pils un spīķera savieno-

jums. Augstajos bēniņos, kur redzams

daudz logu, ir milzu telpa, vairāk stāvu

augsta — preču vajadzībām. Visa būve to-

mēr tā noskaņota, ka šo namu ieskata par

vērtīgu mākslas darbu (baroks). (Dr. F.

Šveinfurts.) Nams atrodas Marstalu ielā 21.

saeimām, valsts pado-
mes sēdēm un ari pie
ārzemju sūtņu pieņem-
šanas. Gustavs Ādolfs

piederēja pie sava laika

izglītotākiem cilvēkiem

un valdniekiem. Tam-

dēļ viņš ar sekmēm va-

rēja nodoties nevien

kara darbiem, bet ari

kultūras veicināšanai.

It īpaši tas nāca par
labu mūsu dzimtenei.

Tūlīt pēc Vidzemes

ieņemšanas Gustavs

Ādolfs ķērās pie šās

provinces apstākļu no-

kārtošanas un refor-

mām. Reformas aiz-

ņēma tiklab muižnieku,

kā zemnieku lietas.

Muižnieku lietās tika

sastādīta revizijas ko-

misija, kurai bij jāpār-

bauda, vai visas mui-

žas ir muižnieku dzimts

īpašums ar apstiprinā-
tām privilēģijām. Muiž-

nieki gan atsaucās uz

Sigismunda Augusta

privilēģiju, bet nevarēja
to uzrādīt. Tamdēļ Gu-

stavs Ādolfs lika viņu
tiesības pārbaudīt.

Zemnieku saimnie-
ciskās lietās viņš iz-

deva pavēli, kurā no-

teica zināmas dienas,

kad zemnieki varēja
vest uz pilsētu savus ražojumus pārdot. Paris gadu velak viņš

izdeva pavēli, ar kuru aizliedza muižniekiem spriest tiesu par
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saviem zemniekiem un atņēma viņiem kriminālas sodīšanas

tiesību. Zemnieki dabūja ari tiesību sūdzēt kungus pie virs-

tiesas.

Tika ari ievestas attiecīgas tiesu iestādes. Tas bij šādas:

augstākā tiesa jeb hoftiesa ar 14 tiesnešiem,_pa daļai zviedriem,

pa daļai vāciešiem; 4 zemes tiesas — katra apriņķī pa vienai.

Zīm. 57.

Gustavs Adolfs. No Rīgas Doma muzeja.

Tiesas spriedumus varēja pārsūdzēt pie augstākas tiesas.

Lauku policijas lietu izšķiršanai ieveda bruģu tiesu. Visu ties-

nešu iecelšana atradās muižnieku saeimas vara. Tiesāšana ta

tad atradās vēl muižnieku iestāžu rokas.

Zemes pārvaldes priekšgala stāvēja Vidzemes un Igaunijas

ģenerālgubernators, karaļa iecelts. Katru guberņu par sevi
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pārvaldīja atsevišķi gubernatori. Apriņķu bij pavisam- 4, un

viņu pārvaldītājus sauca par valdības vietniekiem.

Būdams pats plaši izglītots un īsts izglītības draugs, kā ari

redzēdams izglītības nozīmi pie zemnieku kārtas Zviedrijas
valsts dzīvē, Gustavs Ādolfs ķērās Vidzemē pie skolu dibinā-

šanas. Rīgā nodibināja ģimnāziju, tāpat Terbatā un Revelē.
Bez tam Terbatā nodibināja ari universitāti pēc Upsalas uni-

versitātes parauga. Lai ari mazturīgākie varētu tikt pie iz-

glītības, ģimnāzijās bij nodibinātas stipendijas un brīvgaldi.
Sākumā gan latvieši būs maz varējuši apmeklēt šīs skolas. Bet

pamats skolām bij likts, un latviešiem bij tiesības viņas ap-

meklēt.

Ilgi Gustavs Ādolfs nedabūja strādāt pie mūsu dzīves pār-

veidošanas. 1632. gadā viņš krita, cīnoties par protestantismu
30 gadu karā. Viņa darbu ar lielākām vai mazākām sekmēm

turpināja viņa pēcnācēji.

81. Muižniecības iestādes: landtāgs, landrātu kolēģija un

konvents. Līdz zviedru laikiem bij pazīstama tikai viena val-

došo kārtu iestāde: landtāgs. Par landtāgiem sauca saeimas,

kurās sapulcējās tās Baltijas kārtas, kuru rokās atradās zemes

liktenis: ordeņa laikos tanīs ņēma dalību bīskaps, mestrs, va-

sali, pilsētas, bet vēlāk — tikai muižniecība. Karalienes Kri-

stines valdīšanas laikā tika dibināta vēl otra muižnieku pār-

valdes iestāde. Tā bij komisija no 4 vīriem, kuriem bij jābūt
klāt lietās, kur sprieda par zemes labumu. Šo iestādi nosauca

par landrātu kolēģiju. Landtāgus sasaukt nebij katrā vajadzī-
bas gadījumā iespējams. Steidzamu lietu nokārtošanai tad mē-

dza sasaukt apriņķu deputātus, kuri kopā ar landrātiem sprieda.
Šādas apriņķu deputātu un landrātu sapulces sauca par kon-

ventiem. Bet bij gadījumi, kad ari konventus nevarēja saaici-

nāt uz apspriedi. Lai tādus tekošus darbus tomēr veiktu, tad

nolēma, ka vienam landrātam pastāvīgi jābūt Rīgā un nosauca

viņu par rezidējošo landrātu.

Zviedru laikā muižnieku pašvaldības iestādes tika pār-

veidotas pa daļai saskaņā ar zviedru valdības prasījumiem, bet

galvenā kārtā gan saskaņā ar muižniecības centieniem. Iz-

nāca pavēle, ka landtāgi noturāmi ne mazāk kā reizi gadā.

Landtāgos agrāk piedalījās visas brīvās kārtas, nu sāka pie-

dalīties tikai lielgruntnieki vien. Landrātus muižnieki sauca

par zemes tēviem. Un ne bez iemesla. Landrātu kolēģija bij

padomdevēja iestāde pie zemes pārvaldnieka un varēja darīt

iespaidu uz zemes likteni. Visu šo pārvaldes iekārtu muiž-

nieki sāka saukt par landesstātu (zemes valsti). Tā bija savā

ziņā valsts valstī.
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82. Muižu redukcija. Viens no ievērojamākiem darbiem

zviedru valdības pastāvēšanas laikā bij muižu redukcija jeb to

muižu pārņemšana atkal kroņa ziņā, kuras agrāk bij bijušas
kroņa īpašumā, bet dažādos veidos un gadījumos izdotas

muižniekiem, gan uz lēni, gan kā dāvana. lemesls bij tas, ka

pašā Zviedrijā ļoti daudz muižu bij atdāvinātas muižniekiem

par dažādiem pakalpojumiem. Un nu šīs muižas vairs valdībai

nekā neienesa. No tam valdības ienākumi cieta. Citām ie-

dzīvotāju kārtām nācās zaudējumus segt, ar ko tās nebij nebūt

mierā. Bet pilsētu saimnieciskā dzīve bij tiktāl attīstījusies,
ka cilvēkiem naudas netrūka. Muižas daudzi varēja ņemt uz

nomu. Tamdēļ ari valdība izveda muižu redukciju. Atņemtās
muižas izdeva uz nomu vai nu viņu agrākajiem turētājiem vai

citiem. Tā uzlabojās valsts naudas apstākļi, un pārējās šķiras
netika apgrūtinātas ar liekām nodokļu nastām.

Muižu redukciju zviedru valdība izdarīja ari Vidzemē. No

Vidzemes muižu novadiem 5/e nāca kroņa rokās un tikai %
palika muižniekiem. No tam valdības ienākumi vairojās par
543.000 dālderiem gadā. Muižnieki bij ļoti nemierā ar šo

zviedru valdības soli, jo tā sašaurināja viņu tiesības un ienā-

kumus. Viņiem nācās tagad palikt par savu agrāko muižu

nomniekiem. Līdz ar to muižnieku vara stipri samazinājās.
Līdz ar muižu redukcijas sākumu (1681.) sākās, ari starp muiž-

niekiem un valdību nesaskaņas, kuras arvien vērtās plašumā.

83. Leimaņu stāvoklis un liktenis. Zviedru laikmetā pa-

turēja savas tiesības vēl zināms skaits latvju vasaļu. Tautas

dziesmas dzied par šiem vasaļiem kā leimaņiem.

Leimaņi turēja zemi uz lēņu tiesībām. Viņu zemes bij
lielākas nekā pārējo latvju zemes. Vidējas zemnieku saimnie-

cības lielums parasti bij nepilns arkls. Vesels arkls bij jau —

liela saimniecība.

Un mēs zinām, ka leimaņiem bij zemes ne viens arkls vien,

bet līdz 5, 6 arkli. Tā tad pēc zemes lieluma tie bij muižnieki.

Tikai viņiem nebij to tiesību, kas muižniekiem: tiesības ņemt

klaušas un desmito tiesu.

Ari savas zemes viņi dabūja bez ļaudim. Tās nācās ap-

strādāt viņiem pašiem. Šaī ziņā tie vairāk līdzinājās zemnie-

kiem nekā muižniekiem. Tamdēļ ari leimaņi nesakusa ar vācu

bruņniecību, bet vai nu vēlāk iznīka vai noslīdēja zemniekos.

84. Leidas vīri. (D ar b s 11. 51.) Kā iepriekšējos, tā zviedru
laikmetā latvju zemniecībā bij dažādi ļaudis: saimnieki, pus-

saimnieki, vaļinieki un citi. Tur bij ari — leidas vīri jeb brīv-

zemnieki.
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Klaušu zemnieki, kuri bij tikuši pie turibas, atpirkās no

klaušām. Viņi negāja uz muižu klaušās, bet to vietā maksāja
muižai zināmu atlīdzību naudā vai graudā. To sauca par leidas

naudu. No tam ari paši maksātāji dabūja vārdu leidas
vīri jeb leidenieki.

Kad leidenieks nebij spējīgs vairs leidu maksāt, tad viņu

padarīja atkal par klaušu zemnieku. Bet tas varēja notikt gan
tikai ar zviedru valdības atjauju.

Šie leidenieki latvju zemniecībā ir zīme, ka zviedru laikā
turība zemniekos bij stipri cēlusies.

Daža pagasta, piem. Piebalgā, leidenieku bij no 130 saim-

niekiem 93. Tāpat daudzos citos pagastos leidenieku skaits

bij diezgan prāvs.

Bet bij ari brīvzemnieki, kas savu brīvību bij ieguvuši ci-

tādā ceļā. Zviedru karalis izdeva reducēto muižu zemi lieto-

šanā nevien vāciešiem, zviedriem, bet ari latviešiem. Valdība

šīs zemes ieķīlāja atsevišķām personām un aizņēma pret viņām
naudu. Tādā kārtā tika ieķīlātas zemes ari latviešiem, nodro-

šinot tiem zināmas tiesības un brīvības. Latvji ņēma zemi at-

karībā no tam, cik kuram bij naudas. Dažs ņēma pusarkla, dažs

5, 6 arkli.

85. Zemes vērtēšana un vaku grāmatas. (Darbs 11.

52.—53.) Lai nostādītu pēc iespējas kārtīgi valsts saimniecību,

nosacītu zemes vērtību, nomas lielumu reducētās muižas un

ari darba un nodokļu mēru katram zemniekam, zviedru valdība

ķērās pie zemes pārvērtēšanas. Līdz tam par zemes mēru bij

noderējis tā saucamais arkls. Tas bij loti dažāda lieluma un

grūti nosakāms mērs. Par vērtības noteicēju mēru ņēma pil-

nīgas zemnieka mājas ienesīgumu. Par pilnīgu māju nosauca

tādu, kura sūta uz muižu darbos ik nedējas 2 zirgus un 2 cil-

vēkus uz visu nedēļu. Tamdēļ īpaši ierēdņi apstaigāja zem-

nieku mājas, ievāca sīkas ziņas par zemes, klaušu, nodevu lie-

lumu un tā nāca pie skaidrības. Par zemes mēru jeb arklu nu

noteica vērtību, ko muižas dabūja no vienas mājas nodevās un

klaušās: 60 dālderu vērtībā.

Tā nokārtotos zemnieku piederumus un klaušas ierakstīja

īpašās grāmatās, kuras sauca par vaku grāmatām. Katrs saim-

nieks dabūja no muižas tādu grāmatu, kur visas viņa maju

klaušas atzīmētas un nodokļi ierakstīti. Tur tika ari atzīmēti

nomaksājumi.

86. Zemnieku stāvokļa uzlabošanās. (Darbs 11. 54.—60.)
Zemnieku stāvoklis visā zviedru laikmetā nav gluži vienāds.

Kad plosījās kari, tad zemnieki pārdzīvoja grūtus laikus, piem.
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laikmeta sākumā, vidū, beigās. Tā piem. kāds austriešu ceļo-
tājs (Meierbergs), braukdams uz Maskavu, laikmeta vidū

(1669. g.) pašā Vidzemes vidienā (starp Koknesi un Cesvaini)
redz kara posta pēdas.

Zemnieki zviedru laikmetā bija saistīti pie zemes, tā tad

dzimtcilvēki, atskaitot tikai brīvzemniekus. Zviedru valdība

pāris reizes iekustināja jautājumu par dzimtbūšanas atcelšanu

Vidzemē, bet tas viņai neizdevās. Atlika uzlabot zemnieku

stāvokli, un tas ari notika. Zemnieku stāvokļa uzlabošanās bija
divējāda: materiālā un tiesiskā.

lepriekšējā laikmetā (polu) zemnieku stāvoklis bija mate-

riālā ziņā loti grūts tamdēļ, ka nebija nekādas noteiktības

klaušu un nodevu aprēķināšanā. Tagad, turpreti, zeme bija iz-

mērīta, tā ka klaušas un nodevas varēja skaidri noteikt. Bija
pat aizliegts muižturim uzlikt zemniekiem lielākas klaušas nekā

vaku grāmatā noteikts. Par katru zemnieka darba dienu ārpus

noteikumiem muižturim bija jāmaksā atlīdzinājums.
Zeme pēc muižu atsavināšanas (redukcijas) bija lielāko

tiesu ( 5/«) valsts īpašums. Šī zeme bija izdota uz nomu aren-

datoriem, kuru vara par zemniekiem bija ar valdības nosacī-

jumiem ierobežota. Kad arendatori apspieda zemniekus, tie

varēja apspiedējus sūdzēt. Zemnieki vajadzības gadījumā ari

to darījuši. Viņi gājuši pat vēl tālāk: sūdzējušies pašam ķēni-

ņam, kas viņiem bija aizliegts. Tādu sūdzību ķēniņam, piemē-
ram, iesniedza Siguldas zemnieki (1692. g.) par to, ka arenda-

tors Koškuls viņiem dara pārestības: kalpina pa svētdienām,
bez iemesla sit un kauj. uzliek nevajadzīgas gaitas, krāpj zem-

niekus ar netaisnu labības mēru. Ķēniņš šo sūdzību ari ievē-

roja un lika lietu izmeklēt.

Tā zemnieki bija lielā mērā aizsargāti pret arendatoru iz-

mantošanas kāri. Zemniekiem īpašuma tiesību uz zemi nebija,
bet gan lietošanas tiesības. Turpreti personīga īpašuma tiesī-

bas zemniekiem bija nodrošinātas. Viss tas derēja par pamatu

zemnieka materiālā stāvokļa uzlabošanai. Šie tiesiskie un ma-

teriālie apstākli valsts jeb kroņa muižās darīja iespaidu ari uz

privatmuižu zemnieku likteni. Muižnieki zināmā mērā bija
spiesti izturēties labāk pret saviem zemniekiem, jo citādi tie

varēja meklēt patvērumu kroņa muižās.

Zemnieku dzīve manāmi uzplauka. Zemniekus vairs ne-

varēja pārdot, īpašumu viņiem nevarēja atņemt, klaušas_ vairs

nevarēja patvarīgi pavairot, miesas sodu kungs nevarēja uz

savu galvu piespriest, ģimenes locekļus nevarēja patvarīgi citu

no cita atraut. Kungu varā palika vēl tikai parastais miesas

sods jeb zemnieku mājas pārmācība, kā mēdza teikt.

A. Birkerts, Latv. vest. 7
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Tie bij lieli panākumi. Zemnieku turība auga. Vidzeme

bij Zviedrijas maizes apcirknis.
Pamazām zemniecībā sāka iespiesties ari gara gaisma.

Liela loma te piekrīt baznīcai, kura dabū plašāku iekārtu, kāda

viņai uzglabājusies līdz jaunākam laikam. Un sāka nopietnāku
vērību piegriezt ari izglītībai mājā un skolā.

Zīm. 58.

Latviešu kāzas. No A. O 1 e a r i u s a. Līgavainis ved līgavu jāšus. Viņa

sež aiz līgavaiņa, aplikusi labo roku viņam ap vidu. Papriekšu jāj dūd-

nieki,_ viņiem seko divi piesēdētāji ar kailiem zobeniem. Līgavainim uz

pārplēsta spieķa ir divi vara feniņi vai karašas. Tos viņš dod tiem, kas

viņam aiztur ceļu, lai laiž cauri. Līgavai ir sarkanas vilnas lentas, kuras
viņa met uz ceļa, īpaši uz krustceļiem. Līgavainim seko jāšus citi viesi,

vīri ar savām sievām un kalpi ar kalponēm. — Ceļa malā redzama rakstu-

rīga riņķī griezta ēka, kādas vēl šur tur uzglabājušās mūsu dzimtenē.

87. Ka zemnieki saimniekoja zviedru laikmeta. Zemnieku

saimniekošanas veids zviedru laikmetā bij vēl loti vienkāršs.

Saimniekoja pēc trīslaiku sistēmas ar atlaidām. Līdumu līšana

bij galvenais darbs. Nolīsto līdumu lietoja sējai 3—4 gadus no

vietas, tad atlaida atmatā. Pēc 20 un vairāk gadiem tas bij
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atkal apaudzis kokiem un krūmiem. Tad viņu ņema par jaunu

apstrādāšanā.

Zemkopju darba rīki bij loti vienkārši. Arkla vietā lietoja

egles sakni. Koka tievgalā piejūdza zirgus un sakni spieda

zemē, kā tagad lemešus. Ecēšas bij apmēram tādas pat. Ņēma

kadiķus vai egli, apcirta pa pusei zarus, sasēja vairākus tādus

kociņus kopā, aizjūdza tievgalā zirgu un tad ar zariem uz zemi

vazāja pa lauku. Nopļautā labība palika uz lauka līdz kulšanai.

Rudzus krāva gubās: 100—300 kūlīšu katrā.

Zīm. 59.

Vangažu baznīca. No J. Broc c s. Baznīca zīmēta 1790. g. Viņa atrodas

33 verstes no Rīgas, pie Cēsu ceļa. Veca koka ēka, ar salmu jumtu. Ma-

zākajā galā koris, pa kreisi bēru kambaris, pa labi zvaņu tornis. Visapkārt
baznīcai kapsēta. Domājams, ka baznīca celta zviedru laikos, jo viņas solos
iegriezts gada skaitlis 1644. Pēc nostāstiem tā celta poļu laikmetā. (Broce.)

Lopu sugas bij citādas kā tagad. Govis bij mazas un deva

maz piena. Stalli bij zemi un pilnīgi tumši. Zirgi bij maziņi,

sīciņi, vārda pilnīgā nozīmē — kumeliņi, kā tautas dziesmas

viņus sauc, bet ļoti izturīgi. Aitas — mazas, ar rupju vilnu,

kuru zemnieki lietoja drēbju pagatavošanai. Plašāk aitkopība

nevarēja attīstīties pa daļai liela slapjuma dēļ. Bet vainīgi bij
ari vilki, kuru tolaik bij mūsu mežos liels daudzums. Parastie

māju putni bij vistas un zosis. Augļu koku un bišu dārzi bijuši

diezgan prāvi.

88. Draudzes, baznīcas, konsistorijas. Zviedru laikmeta

jauna kārtība nodibinājās ari baznīcas lietās. Visa zeme tika

7*
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sadalīta draudzēs: ik uz 6 arkliem vajadzēja būt vienai baznī-

cai. Mācītājiem ierīkoja īpašas muižas kā algu, bet draudzei

bij jādod ari nodevas, tā saucamie sieciņi. Pārraudzību par

baznīcas ēkām, mācītāju muižām un ieņēmumiem uzticēja baz-

nīcas virspriekšniekam kopā ar viņa biedriem — apriņķa prā-

vestu un piesēdētāju no muižniekiem.

Visu baznīcas lietu pārzināšanai un vadīšanai nodibināja

īpašu iestādi — virskonsistoriju, sastāvošu no trim laicīgiem un

trim garīgiem locekļiem. Virskonsistorijai bij padotas 5 konsi-

storijas un 6 apakškonsistorijas. Tās sastādījās no apriņķa

Zīm. 60.

J. Fišers. No J. Broces.

Generalsuperintendents, kas

rūpējies daudz par garīgo
dzīvi. Sekmējis ari Bībeles

apgādāšanu.

priekšnieka, prāvesta, viena garīga

un viena laicīga locekļa. Visu šo ie-

stāžu galvenais zinātājs bij — ģene-
ralsuperintendents. Šīm iestādēm bij

jāpārrauga nevien baznīcas, bet ari

māju mācība. Kā administrācijas un

tiesu, tā ari baznīcas ierēdņus cēla ar

landtāga ziņu.

89. Skolas un izglītība. (Darbs

11. 61.—62.) Zviedrija bij nodibinājies
ieradums, kad skolu trūka, mācīt

bērnus mājās. Laiku pa laikam mā-

jas apciemoja mācītāji šo mājmācību

pārraudzīt. Baznīcas virspavēlnieks
un landrāts Vidzemē izlaida pavēli,
ka pie katras baznīcas vajag būt ķe-
sterim, kam jābrauc apkārt pa drau-

dzi un jāmāca bērni. Kas nemācēja

grāmatu, tiem vēlāk neatļāva laulā-

ties. Bet ar to nepietika: vajadzēja
kārtīgu skolu. Un valdība pavēlēja
skolas dibināt (1687.). Gada laikā

katrā draudzē vajadzēja nodibināt draudzes skolu. Vajadzēja
ierādīt viņai īpašu skolas zemi un'ar to nodrošināt skolotājam,
kas reizē ari bij ķesteris, iztikšanu.

Skolas, protams, radās tikai pamazām. Kur bij enerģisks

mācītājs, kā piem. Gliks Alūksnē, tur tās drīzāk radās, kur

nebij — palika viss pa vecam. Mācīja mājā, ja nevarēja mājā,

tad baznīcā. Pašai mācībai bij garīgs raksturs: jāiemāca kat-

ķisms.

Mācītājs Gliks dibināja veselas trīs skolas. Tur sagata-

voja ari pirmos latvju skolotājus. Visai izglītībai tolaik bij

baznīcas raksturs, tāpat ari iznākušajām grāmatām, jo viņas

kalpoja baznīcas vajadzībām.
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90. Latviešu literatūra. Zviedru laikmetā Vidzemē iz-

nāca vairāk garīga satura grāmatu: Jura Manceļa rokas grā-
mata „Vademecum" (4. izdevumā), viņa sprediķu grāmata,
Kleinšmidta pātaru grāmata un Bībele Glika tulkojumā. Jaunā

Derība iznāca 1685. g., visa Bībele — 1689. Mancelis un Gliks

pieder pie ievērojamākiem tā laika rakstniekiem. Ap to laiku

iznāca ari pirmā dziesmu grāmata Vidzemē (1686.). Mancelis
ir pirmais celmu lauzējs mūsu rakstu valodas līdumā, Gliks —

ievērojama rakstniecības pieminekļa, Bībeles, tulkotājs un

rakstu valodas nodibinātājs uz vairākiem gadu simteņiem: līdz

19. g. s. vidum.

Zīm. 61.

Latvju Bībele. (1689.)

91. Latvju ierašas, tikumi un garīgā dzīve. (Darbs 11.
63.) Baznīcas, skolu un literatūras mērķis bij pārveidot latvju
tautas ierašas un tikumus, ko vācieši sauca par pagāniskiem,
pārveidot visu mūsu senču garīgo pasauli. Katoļu laikos tik

viegli šis darbs neveicās, un ari tagad tas lāga negribēja veik-

ties.

Apmēram 150 gadu pēc reformācijas ievešanas mācītājs

Gliks kādā lūgumā par skolām saka, ka ar nevāciešu ticību stā-

vot loti bēdīgi: stāvoklis vairāk apraudams nekā aprakstāms.
No desmitiem tikai viens mākot tēvreizi. Baznīca un altāris

stāvot tukši. Zemnieki neturoties ne pie dievvārda, ne pie
sakramenta. Pret šādu postu varot cīnīties vienīgi tikai ar

skolām. Bet uz skolu dibināšanu un zemnieku izglītību ne

visi skatījās vienādi.



102

Gliks Alūksnes baznīcā reiz teicis, ka neesot ne viena vai

divu no draudzes kungiem, kas nepiederot velnam, tamdēļ ka

tie nemudinot zemniekus uz baznīcu un viņu bērnus uz skolu.

Generalsuperintendents Fišers reiz atrada un priecājās, ka sko-

las strādājušas ar labām sekmēm, jo vairāk kā 200 zēnu un

meiteņu mācējuši labi lasīt un ari ticības gabalus uzteikt un pa-

skaidrot, pieminot vajadzīgos bībeles pantus. Bet daudzi no

muižniekiem brīnījušies, ka zemnieki visās vietās sākot prasīt

skolas mācību.

Šinī laikmetā baznīcai jāved sī,va cīņa ar senlatviešu bēru

ierašām, veļu godināšanu un citām veclaiku atliekām.' Tā zem-

nieki ne labprāt mirušos glabāja kapsētā, bet apraka tos mežā

vai citur kur.

Skolām, baznīcai, literatūrai bij samērā maz sekmju pie
latviešu māņticības un vecu ierašu izravēšanas. Postošu darbu

strādāja — krogi. Pa visu baznīcas laiku krogi bijuši vaļā, un

zemnieki pie dievgalda parasti ieradušies dzērumā. Kad ka-

toļu laikos zemniekiem pārmeta, kamdēļ viņi tā dzerot, tad tie

atteica, ka kungi darot tāpat. Ari tagad vēl viņi varēja atsauk-

ties uz šādu priekšzīmi, jo dzeršana augstākās aprindās stipri

plauka.

Latvju garīgā dzīve ari zviedru laikmetā, diemžēl, atradās

vēl bēdīgā stāvoklī. Kādi sevišķi panākumi izglītības ziņā nav

redzami. Turpreti latvju dzīvē arvien dziļākas saknes laiž

dzeršanas posts.

92. Muižniecības sadursme ar zviedru valdību un Patkuls.

Muižniecības sadursmei ar zviedru valdību bij divi galvenie ie-

mesli: muižu redukcija un landtāga aprobežošana. Muižu re-

dukcijas dēl muižnieki bij palikuši nabagāki un bez tam jutās
aizkārti savās tiesībās. Viņi sastādīja kopīgu lūguma rakstu,

peticiju, kurā sūdzējās par viņai nodarītām pārestībām, un ie-

sniedza to valdībai. Valdība nevarēja piekrist muižniecības

domām, un muižniecība zaudēja uzticību valdības acīs. Valdība

aprobežoja landtāga tiesības, darīdama landtāgu atkarīgu no

ģenerālgubernatora, kas bij Vidzemē zviedru valdības pārstā-

vis. Šo soli muižniecība ieskatrj-a par zemes satversmes at-

celšanu. Muižniekus, kas nebij mierā ar valdības rīcību, sauca

pie atbildības. To starpā bij ari viens no straujākiem muiž-

niecības vadoņiem Patkuls. Dažus no viņiem valdība atzina

par vainīgiem un apcietināja Štokholmā, uz kurieni viņi bij ai-

cināti dot paskaidrojumus. Patkuls, nenogaidījis valdības lē-

muma, aizbēga uz Kurzemi un palika par niknu Zviedrijas ie-

naidnieku. Kurzemē viņš nepalika, bet devās uz ārzemēm. Tur
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viņš iestājās sakšu valdības dienestā, lai uzmudinātu Poliju,

Dāniju un Krieviju uz karu pret Zviedriju. Viņam bij zināmi

panākumi. Bet lai jo sekmīgāki panāktu savus nolūkus, viņš

iestājāsKrievijas valdības die-

nestā. Tur kalpodams, viņš

vairāk gadu pabalstīja postošo

karu pret Zviedriju. Negaidot

poļu valdība Patkulu apcieti-

nāja un izdeva zviedru valdī-

bai, kas viņu notiesāja uz nā-

vi, un sods tanī pašā gadā tika

izpildīts (1707. g.).

93. Ziemeļu karš. (Darbs

11. 64.) Lielais karš, ko veda

krievu cars ar zviedru karali

Kārli XII., bij viens no vispo-
stīgākiem, kādu mūsu dzim-

tene jebkad pieredzējusi. Jau-

nais, apdāvinātais zviedru
valdnieks un kara vadonis
Kārlis XII. bij Pētera Lielā

kara_ spēku sakāvis kara sā-

kumā un sagūstījis 40.000

krievu. Viņš ari sekmīgi cī-

nījās ar Pētera Lielā sabiedro-

Zīm. 62.

J. R. Patkuls.

tiem — poļiem un sakšiem. Bet pagāja laiks, un krievi no jauna
atspirga. Nezinādami, kurā vietā Kārlis XII. viņiem uzbruks,
viņi ielauzās Vidzemē un ņēmās to postīt, lai zviedru karaspē-
kam nebūtu ne patvēruma, ne maizes.

Visur, kur cara kara pulki gāja — simtiem zemnieku māju

tika nodedzinātas, tāpat ari visas muižu, baznīcu un citas ēkas.

Iznīcināja zirgus, lopus, visus uzturas līdzekļus, kas vien bij
sagādāti. Aprakto labību meklēja pat mežos, durstīdami ar

tam nolūkam izgatavotiem iesmiem. Sēklas labību iznīcināja.
Set varēja tikai slepeni, pazagšus. Tā tika taisīts ceļš badam,

slimībām, postam, mērim, kas drīz ari uznāca. Pastrādāja vēl

nedzirdētus varas darbus pie mierīgajiem iedzīvotājiem.

Chronists Kelchs, runādams par šo karu, saka: „Viņi izda-

rīja visādas varmācības pie cilvēkiem un nogalināja vīrus, sie-

vas un bērnus bez izšķiršanas, vai ari aizveda gūstniecībā. Tā

bij viena no lielākām nelaimēm, ka viņi daudz simtu vēl ne-

pieaugušu bērnu, kā zosulēnus, sapakāja vāģos un aizveda uz

Tatariju..."
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Tā Vidzeme tika nopostīta tik pamatīgi, ka krievu armijas

galvenais pavēlnieks Šeremetjevs drīz vien varēja caram ziņot,
ka mūsu zemē neesot vairs ko postīt. No Pleskavas un Tērba-

tas līdz Pērnavai un no Rīgas līdz Valkai viss bij izpostīts, vi-

sas pilis sagrautas. Nekas nebij atlicies, izņemot Pērnavu un

Rēveli un šur un tur muižas pie jūras. Drīz pēc tam krievu

caram izdevās sakaut zviedru karali, un Igaunija līdz ar Vid-

zemi nāca zem Krievijas (1710.). Sarunas pēc uzvaras vēl

ilga dažus gadus un nobeidzās ar Ništates mieru 1721. gadā.

Zīm. 63.

Kokneses aplenkšana. No Levis of Menara. (1700. g.) Redzams
skats no lielā Ziemeļu kara sākuma, kad sakši aplenca Koknesi, apšaudīja to

uti ieņēma. 1701. gadā, kad zviedri viņus apdraudēja, viņi pili uzspēra
gaisā. No tā laika tur rēgojas tikai skaistas drupas. (L. of Menars.)

Tā tika izpostīts daudz kas, ko bij radījis ievērojamais

zviedru laikmets. Bet daudz kas ari palika pāri tiklab saim-

nieciskā, pārvaldes, kā kultūras dzīvē. Latvju tautā palikusi

pāri atmiņa par zemnieku stāvokļa atvieglināšanu, par zem-

nieku reformām, kādas līdz tam nepazina. Tamdēļ ari zviedru
laikmets pieder pie gaišākiem Latvijas vēsturē.

IX. Poļu laikmets Latgalē.

(1629.—1772.)

94. Latgales nošķiršanas no pārejas Latvijas. Līdz 1629.

gadam visu Latvijas sastāvdaļu liktenis bij diezgan vienāds:
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sākumā visas viņas atradās zem vācu, vēlāk zem poļu varas.

Kā visur Latvijā, tā ari Latgalē bīskapi un ordenis cēla mūra
cietokšņus — pilis: Krustpili, Volkenbergu, Daugavpili, Rē-

zekni, Marienhauzenes jeb Vilakus, Ludzas pili. Tikai par baz-

nīcām šinī laikmetā chronikas neko nemin. Tās atradās pilīs.
Kad Vidzeme un Latgale atradās zem Polijas, Latgalē val-

dīja tie paši nosacījumi, kā pārējās Latvijas dalās: viņā attīstī-

jās un nostiprinājās dzimtbūšana.

Zīm. 64.

Daugavpils. Pils atradās uz laba Daugavas krasta, 18 verstis .no tagadējas
pilsētas, netāl no Jozefovas stacijas. Pils celta 1277. gadā un bijusi ordeņa
kpmtureja līdz 1562. gadam. Viņa reižu reizēm postīta un beidzot panīka.
1582. gadā Stefans Batorijs pili pārcēla uz citu vietu, tagadējo Daugavpili,

un pārvērta par citadeli. Agrākās pils drupas atrada 1880. g.

Kad Vidzeme nāca zem Zviedrijas un Kurzeme palika par

hercoga valsti, ap Latgali laiciņu cīnījās dažādas valstis: viņu

pārstaigāja krievu, polu, zviedru kara pulki. Viņas liktenis iz-

šķīrās tikai tad, kad Polija un Zviedrija Olivas klosterī noslēdza

mieru. Uz miera līguma pamata Daugavpils, Rēzeknes un

Ludzas novadi, t. i. visa Latgale nāca zem Polijas.
No tā laika Latgales celi sāka iet šķirti no pārējās Latvijas.

Kurzeme bij hercoga valsts, Vidzemē valdīja zviedri, Latgalē
pastāvēja tālāk polu laiki — apmēram 140 gadu, tā tad gandrīz
pusotra gadu simteņa. Šinī laikmetā Latgales kultūra dabūja
citādu virzienu un nokrāsu nekā pārējās Latvijas dalās.

95. Politiska un pārvaldes iekārta. Kad Latgale pec Oli-
vas miera līguma (1660.) bij pievienota Polijai, pacēlās jautā-
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jums, kādai valsts daļai lai viņu pieskaita: Polijai vai Lietavai.

Polija tolaik bij aristokrātiska republika, sastāvoša no polu
karalistes un Lietavas lielkunigaitistes. Katrā no viņām bij
sava valsts satversme. x

Ņemot vērā, ka Latgale bij iekarota kopējiem spēkiem,
Varšavas saeimā nolēma to paturēt par kopēju īpašumu un no-

sauca par polu Inflantiju.
Jauno apgabalu iedalīja četros traktos: Ludzas, Rēzeknes,

Daugavpils un Viļaku. Par galveno pārvaldnieku iecēla voje-
vodu jeb vaivadu Chodkeviču. Nodibināja ari vietējās muiž-

niecības mazo seimu ar sešiem deputātiem: diviem no Polijas,
diviem no Lietavas un diviem no Latgales. Savas sēdes seims

noturēja Daugavpilī.

Atsevišķos traktus pārvaldīja stārasti. Daugavpils stā-

rasts bij visas Latgales stārasts. Pie Latgales virsvaldības

piederēja vietējais vaivads, vietējais bīskaps un baznīcas

priekšnieks. Visus šos darbiniekus amatos iecēla polu karalis.

96. ledzīvotāju sabiedriskais sastāvs. Atkarība no tam,

ar ko iedzīvotāji nodarbojās, viņi sadalījās īpašās sabiedriskās

kārtās un šķirās, tāpat kā pārējā Latvijā. Bet bij ari zināma

starpība starp pārējās Latvijas un Latgales iedzīvotāju sabie-

drisko sastāvu. Latgalē trūka tādu kārtu, kā bagātie Rīgas
namnieki un tirgoni, jo viņā nebij lielu pilsētu. Bez tam Latgalē

nenodibinājās reformācija, bet palika spēkā katolicisms. Galve-

nās kārtas Latgalē bij: muižniecība un katoļu garīdzniecība.

97. Muižniecība jeb šlachta. Latgales muižniecībai citāds

raksturs nekā pārējā Latvijā. Kurzemē un Vidzemē muižnie-

cība — vācu tautības, Latgalē — polu. Pēc Latgales pievieno-
šanas Polijai, ari tur bij vācu muižniecība: bijušie ordeņa brāļi,

bruņinieki. Šos vācu bruņiniekus poļu valdība pūlējās pār-

poļot, piesolīdama viņiem izdevīgus valsts amatus. Pārpoļo-
šana pilnīgi izdevās. Bez tam valdība cītīgi izdalīja muižas poļu
muižniekiem Latgalē, un tā tur par valdošo kļuva poļu muiž-

niecība. Bet šī kārta nav viengabala, viņā ir divas skaidri no-

dalītas grupas: bagātākie un ievērojaamākie jeb magnāti un na-

bagākie, mazāk ievērojamie, agrākie kara kalpi jeb sīkā

šlachta.

Muižniecības vara pār zemniekiem bij loti liela. Viņa jau

agri — daudz agrāk nekā pārējā Latvijā — dabūja neaprobe-
žotas tiesības pār saviem dzimtļaudim. Tamdēļ zemnieku stā-

voklis bij savādāks Latgalē nekā Kurzemē un Vidzemē tanī

laikā. Latgales zemnieks dabūja izbaudīt daudz lielākas grū-
tības nekā viņa pārējie tautas brāļi.
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98. Pilsētas un miesti, amatniecība un tirdzniecība. Ap

ordeņa laikmetā dibinātām un vēlāk pa daļai sagrautām pilim
ar laiku izauga pilsētiņas un miesti. levērojamākā pilsēta polu
laikā bij — Daugavpils. Bez tam bij vēl pazīstamas šādas

pilsētas un miesti: Rēzekne, Ludza, Krustpils, Višķi, Trentel-

berga, Krāslava.

Pilsētās un miestos dzīvoja polu ierēdņi, bet galvenā kārtā

žīdi, kuri nodarbojās ar amatniecību, tirdzniecību un augļo-
šanu. Tamdēļ Latgales pilsētām citāds raksturs nekā citām

Latvijas pilsētām tanī laikā. Tur nav bagāto namnieku, tir-

goņu šķiras, bet ir tikai žīdu pilsonība: sīkie žīdu amatnieki

un sīktirgotāji. Latgales pilsētu tirdzniecībai vairāk vietējs,
iekšējs raksturs, un viņa nedarīja sevišķa iespaida uz zemes

saimniecisko dzīvi, kā tas bij ar Rīgu.

99. Zemnieku stāvoklis. Latgales zemnieki dalījās divās

nozarēs: muižas ļaudīs un ciema ļaudīs. Par muižas laudim

sauca tos, kas dzīvoja muižā un apkalpoja muižnieku tiešās va-

jadzības. Tie bij sulaiņi, kučieri, vagari v. c. Muižas ļaudim
zemes nebij. Visiem pārējiem zemniekiem bij zeme.

Tikai kopš Lubļinas seima (1569.) zemnieku tiesības tika

pavisam aprobežotas. Tanī nolēma zemniekiem atņemt zemes

īpašuma tiesības, pašvaldības lietas, tiesu un viņus pašus nodot

kungiem par pilnīgu īpašumu. Latgales muižnieki nu dabūja
plašākas tiesības nekā Vidzemes muižniekiem piešķīra Sigis-
munda Augusta privilēģija. Ar to izskaidrojams, ka Latgales
zemnieku stāvoklis bij daudz grūtāks nekā Vidzemes. Vidzemē

zviedru valdība apstrīdēja šīs privilēģijas, bet Latgalē tās uz-

skatīja par likumīgām, pareizām un taisnīgām. Polu vaivadi un

stārasti tikai skatījās, kā viņas tiek izpildītas dzīvē. No tā

viegli noprast, cik smagi gulās klaušu jūgs uz Latgales zem-

nieku.

Bez tam Latgales zemnieku izmantošanu pavairoja vēl tas,

ka lielākā dala no šlachtas bij nabadzīga, un tamdēļ tā zemnie-

kus sevišķi apkrāva klaušām.

100. Ticība, baznīca, garīdzniecība. Ordeņa valdības

laikā Latgalē sāka iespiesties ari reformācija. Polu valdības

laikā, turpretim, nāca spēkā atkal katoļu ticība un katoļu baz-

nīca. Katoļu baznīcas iespaids Latgalē no tā laika arvien auga,

un katoļu baznīca drīz vien ieņēma ievērojamu vietu visa lat-

galiešu dzīvē.

Baznīcu celšana gan Latgale sakusies_ diezgan veļu. Ta

tikai 1621. gadā celta baznīca Višķu miestā. Liekas, ka ta ir
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pirmā katoļu baznīca Latgalē. Baznīcu būvi galvenā kārta

sekmējuši katoļu garīdznieku ordeni, dominikāņi un jezuīti.

Katoļu garīdznieki mācījušies ari latviešu valodu, lai varētu iz-

platīt savas mācības tautā.

Par skolām tanī laikā vēl neko nedzird un nezina. Bet ka-

toļu garīdzniecība rūpējās par pirmo grāmatu klajā laišanu lat-

galiešu izloksnē. Šīs grāmatas, protams, bij garīga satura.

Zīm. 65.

Latgales zemnieki. (XVIII. g. s.)
No L. BroceS; Zemnieku tīpi

ņemti no Viļaku apgabala.

101. Valoda un literatūra.

Vistīrākā veidā latgaliešu va-

loda uzglabājusies tautas gara

mantās: parunās, sakāmos vār-

dos, teikās, pasakās, tautas

dziesmās. Latgaliešu tautas

dzeja diezgan bagāta. No tau-

tas dziesmām, kas radušās ta-

nīs pašos gadu simteņos, kad

pārējās latvju tautas dziesmas,

latgaliešu izloksnē līdz mums

nonācis diezgan prāvs skaits.

Tautas radošais gars viņās iz-

teicies tikpat spirgti un sirsnīgi

kā citās latvju gara mantās.

Ar 17. gadu simteni sāk no-

dibināties ari literatūra: 1604.

gadā parādās pirmais rakstnie-

cības piemineklis latgaliešu iz-

loksnē — E. Tolgsdorfa tulko-

tais katķisms.
Pārējā Latvijā, rakstniecību nodibinot, viņas tēvi, luterāņu

mācītāji, ieveda lietošanā vācu burtus. Latgaliešu rakstniecī-

bas tēvi ņēma rakstu zīmes no poļu valodas — latiņu burtus.

Garīga satura grāmatas šinī laikmetā vēl izlaiž J. Elgers: kat-

ķismu un kādu evaņģēlija grāmatu, kas uzskatāma kā mēģi-

nājums tulkot Bībeli. Tanī pašā gadā Elgers nomirst, bet 11

gadu pēc viņa nāves viņa biedri, jezuīti, laiž klajā viņa vārd-

nīcu, sastādītu latgaliešu izloksnē, poļu rakstībā. Tā ir vis-

vecākā latviešu vārdnīca (674 lapas puses bieza, 1683. g.).

Sākumā iznāk grāmatas ar latiniskiem virsrakstiem, bet

vēlāk — ar latviskiem. Pirmā grāmata ar latvisku virsrakstu

iznāca Viļņā (1630.). To sauc: „Katoliszka Dzismiu gromota

Diwam wyssuwarygam par gūdu un Latwiszym por izmo-

ciejszonu sarakstita izdrukawota Wilniē pi Baznickungu Je-

zuitu." Tā šinī laikmetā tiek likti pamati garīgai rakstniecībai

un ari latgaliešu rakstniecībai vispāri.
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1772. gadā Polija tika izdalīta starp Krieviju, Austriju un

Prūsiju, pie kam Latgale nāca zem Krievijas un palika par Vi-

tebskas guberņas sastāvdaļu. Sākās cits laikmets Latgales
materiālā un garīgā kultūrā.

102. Polu laikmeta iespaids un Latgales īpatnība. Latgale

visilgāk atradās zem polu iespaida: ap 200 gadu. Šis laikmets

ievērojams ar to, ka atsvešināja latgaliešus no pārējiem latvie-

šiem, īpaši gaiši tas redzams divos garīgās dzīves laukos:

reliģijā un rakstniecībā. Kurzemes un Vidzemes latvieši pie-
ņēma Lutera ticību, Latgales — katoļu. Šī plaisa ticības ziņā

lielāka nekā tas izliekas. Tā šķir lielā mērā abas tautas daļas.
Otra plaisa starp latgaliešiem un latviešiem radās rakstniecī-

bas laukā. Tauta, reiz pieradusi pie zināmām rakstu zīmēm,

pie viņām turas cieši un ilgi. Vēstures gaita iegrozījās.tā, ka

latgalieši pierada pie polu rakstu zīmēm, pārējie latvieši pie
vācu. Vienai tautas daļai izliekas sveši otras tautas daļas
rakstniecības darbi, lai ari tie pēc sava gara būtu cik radniecīgi.

Te redzam lielo pārvērtību, kas notikusi ar latgaliešiem un

latviešiem pa nošķirtības laiku. Vienas un otras tautas daļas
daba ir mainījusies. Latgalieši ir uzņēmuši savā dvēselē kato-

licisma iespaidus, pārējie latvieši — luterānisma. Šie iespaidi
ir pārveidojuši tautas raksturu. Katrai tautas daļai zināmā

mērā savāds raksturs. Katrai sava pašmīlība un savs pašlep-

nums, savas iemīļotas tradicijas. Viss tas piešķir latgaliešiem
zināmu īpatnību, ar ko viņi atšķiras no pārējās tautas. Latgales

īpatnībai piešķir raksturīgus vilcienus bez tam vēl viņas ģeo-
grāfiskais stāvoklis, etnogrāfiskais sastāvs (tautu mistrojums)

un zemes īpašuma veids — ciemi.

Latgale gan atrodas pie liela tirdzniecības ceļa — Dauga-

vas
L

bet šinī laikmetā citkārt lielajam ūdens ceļam nav vairs

agrākās nozīmes. Tamdēļ jāsaka, ka latgalieši atrodas diezgan

nošķirti no lielajiem satiksmes ceļiem, stāv savrup, vairāk ze-

mes iekšienē. Lielu tirdzniecības pilsētu trūkums padara rā-

māku, klusāku visu ekonomiskās un kultūreiās dzīves gaitu.

Latgales etnogrāfiskais sastāvs ir loti raibs, jo viņa atro-

das tādā vietā, kur saiet kopā vairāku tautību robežas. Viņā
dzīvo kādu astoņu tautu zari: latgalieši, poli, baltkrievi, vā-

cieši, leiši, krievi, igauņi, žīdi. Tāds tautību daudzums uz ne-

liela zemes stūrīša piešķir šai Latvijas daļai daudz savādību.

Ceļas jautājums, kura tauta ir valdošā? Kādus iespaidus tās

uzņem cita no citas, un kāds iespaids valdošais? Lai gan tau-

tību Latgalē daudz, lielākā dala iedzīvotāju tomēr ir latgalieši.
Tā tad zemes pamatraksturs te ir latviešu. Katrai no šīm tau-

tībām, protams, ir savas ierašas, savi centieni, sava iemīļotā
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saimnieciska un kultūrelā nodarbošanās. Latgaliešu ierašās

un valodā atspoguļojas dažu apkārtējo tautu iespaidi: polu,

leišu, baltkrievu.

Bet sevišķi Latgalei raksturīgs ir valdošais zemes īpašuma
veids: ciemu kārtība.

Šī ciemu iekārta nepalika bez iespaida uz latgaliešu no-

šķirtību. Ciems uzspiež savu zīmogu saviem iemītniekiem.

Ciema iemītniekiem trūkst ierosmes un patstāvības, jo viņi sai-

stīti daudzējādā ziņā ar citiem. Turpreti viensētas iemītnieks

jūtas šinī ziņā svabadāks un patstāvīgāks.

X. Hercogu laikmets Kurzemē.

(1561.—1795.)

103. Vispārējs raksturojums. Poļu karalis atdeva pēdē-

jam ordeņa mestram, Gothardam Ketleram, bijušo ordeņa zemi

Kurzemē un Zemgalē uz lēņu tiesībām. Pēc kāda laika her-

cogam izdevās dabūt ari bijušās Kurzemes bīskapa valsts ze-

mes: Piltenes novadu. Nu šajos apgabalos sākās hercogu laik-

mets, kurš ilga vairāk kā 230 gadu. Visā valstī šinī laikmetā

pastāvēja — dzimtbūšana. Zemnieks bij saistīts pie zemes kā

kunga manta. Pilsētās attīstījās amatniecība. Vienu laiku Kur-

zemē uzplauka diezgan plaša tirdzniecība; tika izsūtītas preces

ari uz ārzemēm, pat uz Indiju.
Politiskā ziņā Kurzeme, kā lēņu valsts, nebij patstāvīga.

Polija bieži vien iejaucās viņas darīšanās. Uz laikmeta beigām,

pēdējos 80 gados, viņa atradās zem otras lielas valsts, Krie-

vijas, iespaida.
Bez šiem ārējiem spēkiem uz Kurzemes apstākļiem un lik-

teni darīja iespaidu vēl iekšējas lietas: nesaskaņas starp her-

cogiem un muižniecību. Hercogi pūlējās ierobežot muižniecī-

bas rīcību zemes pārvaldības lietās. Muižniecība turpretim pū-

lējās ierobežot hercogu varu un griezās bieži vien pēc palīga

pie polu karaļa. Cīņa bij ilga un bagāta raibiem notikumiem.

Tikpat kā senajā Livonijā savā laikā muižnieki panāca savu

tiesību un priekšrocību paplašināšanu, tā tas notika ari Kur-

zemē: par zemes likteni lēma — landtāgs. Tamdēļ hercogiem

bij jāmeklē cits atbalsts: jāiegūst pašiem materiāla vara, nauda,

jānodarbojas ar tirdzniecību, lai būtu vajadzīgie līdzekli
pie rokas un līdz ar to zināma neatkarība no muižniecības.

Visā hercogu valsts pastāvēšanas laikā Kurzemē valdīja
9 hercogi.

levērojamākie no viņiem, kuri ar savu darbību atstājuši
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zemes vesture_ kādas paliekamas pēdas, ir Gothards Ketlers

un viņa dela dēls Jēkabs, Ernsts Birons un viņa dēls Pēteris —

pēdējais Kurzemes hercogs.

104. Gothards Ketlers. (Darbs 11. 64.) Ketlers veikli

bij izglābis vienu daļu no bijušas ordeņa valsts zemes un

Zīm. 66.

Gothards Ketlers. (1567. r.) Zīmējums
uenus no Kaaas medaļas. (Broce.)

nu stājās pie viņas nokār-

tošanas. Sākumā hercogs
dzīvoja Rīgā, jo viņam bij
zināmu laiku ari Vidzeme

jāpārvalda, bet tad pār-
cēla savu mitekli uz Kul-

dīgu ,kur atradās vecākā

un skaistākā ordeņa pils
Kurzemē. Kuldīga nu bij
Kurzemes galvas pilsēta.

Augstākā vara valstī

bij hercogs ar saviem pa-

domniekiem, savu kanc-

leru un citiem galma ie-

rēdņiem. Sākumā viena

daļa muižnieku negribēja
atzīt hercoga virsvaldību,

un dažs pat bij jāpiespiež

ar ieroču varu, kā piem.

Dobeles komturs Reke.
Savas tiesiskās attiecības

pret muižniekiem, kā pa-
valstniekiem, Ketlers no-

kārtoja ar dokumentu, ko sauc par Gotharda Privilēģiju. Šī pri-
vilēģija ne ar ko sevišķu neatšķiras no Sigismunda Augusta
privilēģijas, kura bij muižniecības tiesību pamats Vidzemē. Tā
Kurzeme šinī ziņā pielīdzinājās Vidzemei. Tas nozīmē, ka

hercogs visu savu varu saimnieciskās lietās bij nodevis muiž-

niecībai. Tamdēļ zemniekiem tiesību nebij nekādu, bet totiesu

vairāk pienākumu, klaušu, nastu, nodevu, sodu.

Maz ko Ketlers ari darīja pilsētu un pilsētnieku labā. Tikai

Jelgava, kas līdz tam bija miests, dabū pilsētas tiesības, un

hercogs padara viņu par savu rezidenci. Galvenie hercoga
nopelni nav saimnieciskās un tiesiskās dzīves laukā, bet ga-

rīgās dzīves pārveidošana. Viņš dibināja baznīcas, skolas,
saka domāt par grāmatu izdošanu latviešu valodā. Un viņa

ierosinājumu landtāgs nolēma Kurzemē celt 70 baznīcas un

iekārtot draudzes, kā ari nodrošināt mācītājiem zināmu algu.
Divu gadu laikā lielākā dala baznīcu bij gatavas. Ketlers lika
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izstrādāt baznīcām vajadzīgo iekārtu. Viņš iecēla ari revi-

dentus, kuri apbraukāja draudzes un deva pārskatus par virju

stāvokli.

Garīgā ziņā draudžu stāvoklis bij bēdīgs. Revidenti sū-

dzējās no vienas puses par zemnieku māņticību, tikumisku pa-

grimšanu, no otras puses par mācītāju neizglītību un pat iz-

Zīm. 67.

Hercogu laika kareivis. No L. Broces.

Zīmējums ņemts no kādas grupu bildes:

Hercogu laika bēru gājiens.

virtību. Mācītāji ne-

pratuši latviešu valo-

du, nodarbojušies ar

tirgošanos un krogē-

šanu. Muižnieku land-

tāgs bij pat spiests at-

zīties, ka starp viņiem
esot tādi, kuriem ne-

varot uzticēt cilvēkus,

bet gan kustoņus.
Lai kristīgā ticība

drīzāk laistu tautā

saknes, Ketlers pamu-

dināja mācītājus tul-

kot latviešu valodā

grāmatas. Ar viņa gā-

dību iznāca latviešiem

otrā drukāta grāmata:
„Enchiridion" (1586.)
jeb

_

rokas grāmata,
kurā bij Lutera ma-

zais katķisms un da-

žas garīgas dziesmas.

Gothards Ketlers

valdīja 25 gadi, mir-

stot novēlēdams te-

stamentā savu valsti

kopēji saviem dēliem:

vecākajam, Fridri-

cham, Zemgali un jaunākajam, Vilhelmam, Kurzemi.

105. Muižnieku oligarehija. Ketlera dēliem nebij tās cie-

ņas un to politisko spēju, kas tēvam. Vilhelms bij loti straujš,
varas kars un naidojās ar muižniekiem. Tie sacēla revolūciju.
Viņš zaudēja uzsākto cīņu, zaudēja ari savas valdnieka tiesības

un aizbēga uz Vāciju, kur nodzīvoja līdz mūža galam.
Fridrichs bij lēnāks un mīkstākas dabas. Viņš viegli pa-

devās muižnieku un polu iespaidiem. Ar polu valdības palī-
dzību muižniecība izgādāja jaunus valsts likumus, Kurzemes
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Statūtus, kuri stipri sašaurināja valdības varu. Tā pie valdī-
bas tika muižniecības iecelti divi virspadomnieki, divi mācīti

padomnieki, kas darbojās līdz hercogam. Hercogs nevarēja
ari muižniekiem uzlikt kara dienesta pienākumus; tā bij karaļa
tiesība. Tā zemē bij nodibinājusies iekārta, kura kalpoja ne-

daudzo bagātāko zemes īpašnieku vajadzībām. Tā bij ne-

daudzu valdība, muižnieku oligarchija. Viga neaprobežoti pa-

stāvēja līdz hercoga Fridricha valdīšanas galam (1642.) un ari

tālāk.

Zīm. 68.

Hercogu laikmeta muižnieki. Kad pec Ketlera nāves hercoga valstī saka

valdīt abi viņa dēli, Fridrichs un Vilhelms, muižnieki bij stipri nemierā.
Starp muižniecību un hercogiem izcēlās asi strīdi: sevišķi nikni hercogu
pretinieki bij brāli Noldes

—
Gothards un Magnuss. 1615. gada augustā

hercoga Vilhelma piekritēji uzbruka Noldēm un nonāvēja tos. Plaisa starp
muižniecību un hercogiem palika vēl lielāka. Muižniecība sūdzējās pie polu
valdības un ar viņas palīdzību panāca, ka vienu no hercogiem, Vilhelmu,

atstādināja no varas. Palika tikai Fridrichs.

106. Hercogs Jēkabs un Kurzemes merkantilisms.
(D ar b s 11. 65.) Hercogs Jēkabs, ka valdnieka tiesības zaudē-

jušā hercoga Vilhelma dēls, bij uzaudzis pie sava tēva ārzemēs

un tur ari izglītojies. Apceļodams Franciju, Holandi, Angliju,
viņš daudz ko bij novērojis un mācījies. Kad viņu aicināja uz

Kurzemi par hercogu, viņš varēja uz šīs zemes apstākļiem ska-

tīties ar piedzīvojuša ārzemnieka acīm.

Būdams apdomīgs, bet reizā ari uzņēmīgas un neatlaidīgas
dabas, ari apdāvināts lielām organizatora spējām, viņš ātri sa-

prata, kas darāms, lai nodrošinātu valsts pastāvēšanu. No asas

sadursmes ar muižniecību viņu biedināja tēva liktenis. Tamdēļ

A. Birkerts, Latv. vēst. 8
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viņš dzīvoja saticīgi. Bet Jēkabs ārzemēs bij mācījies, ka muiž-

niecība nav vairs vienīgais pamats, uz kā balstīties. Bij vēl cits:

nauda. To varēja dabūt, piekopjot rūpniecību un tirdzniecību.

Tolaik ārzemēs pastāvēja valsts vīriem ieskats, ka galvenā
valsts bagātība ir nauda, un tamdēļ to jāpūlās vairot. To pa-

nāca, visādi sekmējot pašu valsts rūpniecību un tirdzniecību.

Šo virzienu valsts, saimniecībā sauca par —■ merkantilismu.

Francijā šāds merkantilisma piekritējs un sekmētājs bij Lud-

viķa XIV. slavenais ministrs Kolbērs. Ārzemēs būdams, šo

Zīm. 69.

Hercogs Jēkabs. Zīmējums ņemts no kādas

rncualas. (Broce.)

valsts saimniecības vir-

zienu bij mācījies pazīt

ari Jēkabs un, palicis

par hercogu, sāka viņu

ievest Kurzemē. Vents-

pilī tika ierīkota plaša
kuģu būvētava, kas tai-

sīja kuģus nevien her-

cogam, bet ari pārdo-
šanai ārzemēm. Drīz

vien hercogam bij prā-

va flote: 60 tirdzniecī-

bas un 59 kara kuģi.

Kara kuģi bij bruņoti ar

20 līdz 70 lielgabaliem
katrs.

Daudzās vietās

Kurzemē, kā: Mežotnē,

Emburgā, Baldonē, Slo-

kā, Skrundā, Kuldīgā,
Grobiņā, Vircavā bij

dažādas rūpniecības ie-

stādes. Dažas no šīm

vietām, kā Mežotne, Emburga, izskatījās kā vesels rūpniecības
centrs, kā mazas fabriku pilsētiņas ar fabrikām, darbnīcām un

strādnieku dzīvokļiem. Kurzemē tanī laikā bij 6 dzelzs cepļi.
5 vara cepļi, 2 stikla fabrikas, 1 tērauda lietuve, 5 vadmalas fa-

brikas, kā ari dažādas mazākas drbnīcas.

Kurzeme nodarbojās ar plašu jūras tirdzniecību. Viņas

kuģus un preces varēja sastapt visā Eiropā un daudzās tālās
zemēs, pat Indijā, uz kurieni tika sūtīta latvju rijās žāvētā la-

bība.

Jēkabs bij mācījies pazīt koloniju ienesīgumu un tamdēļ

nodarbojās ari ar koloniju politiku. Divas tādas kolonijas viņš
jau bij ieguvis: Sv. Andrēja salu pie Gambijas upes un Tabago
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salu Vakar-Indijā. Visos ievērojamākos tirdzniecības centros

hercogam bij savi pārstāvji, kas viņam ziņoja par pasaules tir-

gus vajadzībām un stāvokli.

Hercogs Jēkabs ar savu tirdzniecisko darbību un ekono-

misko politiku, īpaši ar koloniju politiku, grieza uz sevi Eiropas
tirdzniecisko valstu vērību. Anglija, Holande, Zviedrija sāka

skatīties uz Kurzemi kā uz diezgan bīstamu konkurenti, kas

apdraud pasaules tirgū viņu intereses. Tamdēļ dažas valstis

sāka traucēt uz jūras Kurzemes tirdzniecību. Hercogs gan sū-

tīja saviem kuģiem līdz

kara kuģus, bet tie ne-

spēja pietiekoši aizstā-

vēties pret uzbruku-

miem. Tā drīz vien

Kurzemei bij jāzaudē
viņas kolonijas, no ku-

rām vienu paņēma an-

gli, otru holandieši.

Tanī laikā Kurze-

mes saimnieciskais, kā

ari starptautiskais stā-

voklis bij sasnieguši

augstāko pakāpi. Kur-

zemes hercogiste bij

valsts, kura stāvēja dzī-

vā satiksmē ar visu Ei-

ropu un ari ar tāļākām
zemēm.

Pēc koloniju pa-

zaudēšanas valsts saim-

niecība sāka iet uz leju.

Zīm. 70.

Hercoga Jēkaba kuģis. NoJ.Broces. No J. Broces.

Bez tam nāca vēl citi triecieni. Hercogs diplomātiski iejaucas

polu-zviedru karā, kas norisinājās ap troņa mantošanu, un gri-

bēja vājināt Zviedriju, lai karš drīzāk beigtos. Zviedrija, dabū-

jusi to zināt, apcietināja hercogu un ieņēma viņa zemi. Tikai

pec Olivas miera viņu atsvabināja. Hercogs atgriezās izpo-

stītā zemē un mēģināja atjaunot rūpniecību un tirdzniecību, kas

viņam ari izdevās, bet ne vairs agrākos apmēros.

Bez tirdzniecības un rūpniecības lietām hercogs nodarbo-

jās lielā mērā ari ar lauksaimniecību, jo viņam piederēja Kur-

zemē — daudz muižu, kuras viņš pa vasarām apbraukāja, pār-

baudīdams viņu saimniecības.

Hercogs Jēkabs, ka redzams, bij rosīgs valdnieks, komer-

sants, saimnieks. Ketlers rūpējās par baznīcām, skolām, na-

8*
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bagu apgādāšanu, Jēkabs vairāk par valsts materiālo

pusi.

Hercogs Jēkabs, lai gan ārzemēs audzis un izglītojies, ti-

cēja māņiem, burvjiem, raganām, sevišķi uz vecuma dienām.

Viņa valdīšanas laikā dedzināti burvji un raganas, t. i. latvju

zemnieki, uz kuriem krita aizdomas. Jēkabs valdīja ap 40 gadu.

Zīm. 71.

Vecā ordeņa pils Jelgavā, hercoga miteklis. (1703.) No J. Broces.

107. Hercogistes panīkšana un padošanas zem Krievijas.
Pēc hercoga Jēkaba Kurzemes hercogiste saka arvienu vairāk

paaīkt. Starp viņas valdiniekiem negadījās vairs neviena, kas

būtu varējis iedvest viņai jaunus spēkus. Izbeidzās valdinieki

no Ketlera dzimts, un nu pacēlās jautājums, kam dot Kurzemes

troni. Sevišķi bij ieinteresētas Vācija, Polija, Krievija. Bet ta

kā Krievija jau bij dabūjusi savā varā Vidzemi, un ari Kurzeme

jau atradās pāris desmit gadu zem viņas iespaida, tad Krievija

izgādāja, ka par hercogu nāk krievu carienes Annas ieredzē-

tais valsts vīrs Ernsts Birons. Viņa valdības laiks atšķiras no

iepriekšējiem tikai ar to, ka Kurzeme arvien ciešāk tika saistīta

ar Krieviju.

Beidzot. Birona dēla Pētera valdīšanas laikā, kad Polija
trešo reiz bij izdalīta un tādā kārtā zaudējusi savu politisko

varu, Kurzeme no viņas iespaida tika galīgi brīva, un muižnie-

cībai atlika tikai viens ceļš — pievienot Kurzemi Krievijai.
1795. gadā notika šī hercogistes labprātīgā padošanās zem

Krievijas.
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108. Galma, muižniecības un garīdzniecības dzīve un iera-
šas. Hercogu laika Kurzeme dabūja nosaukumu „Diev-
zemīte". Šo nosaukumu viņai devis krievu cars Jānis Briesmī-
gais. Tas loti zīmīgs. Valdošajām aprindām šī zeme tiešām

bij Dieva zemīte. Hercoga galvenais ienākumu avots bija mui-

žas, kuru skaits nav īsti zināms, bet tas ir lielāks nekā visiem

muižniekiem kopā. Bez tam bija daži citi ienākumu avoti: mui-

tas, pasta, ostu nodokli. Daži no hercogiem bija rūpīgi saim-

nieki valstī (piem. Ketlers, Jēkabs), daži turpreti izšķērdīgi.

Zīm. 72.

Jelgavas pils. Celta hercoga Bīrona laikā vecas ordeņa pils vieta,
kuru hercogs lika uzspridzināt. Pili cēlis ievērojams itāliešu archi-

tekts Rastrelli, un viņa pieder pie ievērojamākām senlaiku celtnēm

Latvijā. Nodedzināta Bermondta laikā. Zīmējis C. N e i m a n s

(1833.).

Pastāvīgais galma locekļu skaīts bij diezgan liels. Bez
tam pie galma bieži uzturējās kādi ievērojami viesi. Parastā

nodarbošanās galma aprindās bij balles, viesības, medības, iz-

priecas braucieni. Cik plašas un kuplas bijušas hercogu medī-

bas, liecina medību pilis, kas vēl tagad sastopamas Latvijā
(Vircava, Svēte). Ziemu nereti tika sarīkoti lāpu braucieni:

mūzikas pavadībā garās rindās viesi brauca ar kamanām riņķu
riņķiem pa pilsētu, nakti apgaismodami ceļu degošām lāpām.
Plaši tika rīkoti ari dažādi svinīgi gadījumi: kāzas, kristības,

bēres, ārzemju ceļojumi. Kad aptrūka naudas, tad ieķīlāja mui-

žas. Tā līdz 1700. gadam bija ieķīlātas ap 220 valsts muižu.

Muižniecība dzīvoja tāpat izšķērdīgu dzīvi kā galms. Starp

muižniekiem, līdzās dzīrošanas pārmērībai, bij izplatīta div-

kauja. Par nieka lietām sanāca strīdā, un strīdu izšķīra ar div-

kauju.
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Pie muižniekiem tika cildināta tā laika viesmīlība. Aug-
stāku aprindu ceļotāji muižās vienmēr uzņemti laipni. Tie tur

varējuši dzīvot, cik ilgi patīk, kā viesnīcā, tikai ar to starpību,
ka — pilnīgi par velti, izpelnoties pat vēl pateicību no īpašnieku

puses. Šāda viesmīlība ir pilnīgi iespējama, un par viņu nav

ko brīnīties, jo tauta ar savām nebeidzamām nastām un bez-

miega naktim ražoja visu vajadzīgo pa pilnam. Kas attiecas

uz garīdznieku dzīvi, tad tā ilgu laiku bij loti pagrimusi. Tikai

uz laikmeta beigām garīdzniecībā pamostas garīgas intereses.

109. Melderu nemieri Jelgavā. Hercogu laikā izcēlās ie-

vērojama nemieru kustība Jelgavā starp melderiem (1792.

gadā).

Izšķērdīgā dzīve prasīja daudz līdzekļu. Vajadzēja palieli-
nāt nodokļus. Hercogs pavēlēja uzlikt amatniekiem kādu no-

dokli, kuru melderu zelli atsacījās maksāt. Viņiem pievienojās
vēl citi amatnieki, tirgotāji, sīkpilsoņi, un visi pastāvēja uz to,

lai atsvabina no jaunā nodokļa un lai samaksā melderiem 11.500

Alberta dālderu, kā zaudējumu atlīdzību, kas cēlušies pa kustī-

bas laiku.

400 cilvēku liels bruņots pūlis nostājās hercoga pils priekšā

un pastāvēja uz saviem prasījumiem. Hercogs uz tiem neielai-

dās un pavēlēja pūli izklīdināt ar ieroču palīdzību. Zaldāti at-

klāja uz nemierniekiem uguni. Bij kritušie un ievainotie. Sā-

kumā nemiernieki nepadevās, bet vēlāk bij spiesti piekāpties.
Tomēr dažas no melderu prasībām hercogs izpildīja. Bet jau-
nais nodoklis tomēr bij jāmaksā, tikai samazināts. Kritušo pil-

soņu ģimeņu apgādāšanu uzņēmās valsts. Tāpat valsts sedza

izdevumus, kas melderiem bij cēlušies pa kustības laiku.

110. Zemnieku tiesības un likumi. Kurzemes hercoga val-

stī bija divējādi zemnieku novadi: hercoga jeb lielkunga, kā

tauta mēdza teikt, un kungu. Lielkunga novados zemniekus

sargāja daži likumi un nosacījumi. Mājas, kurās zemnieks

saimniekoja, nebija viņa īpašums. Tomēr muižturis vai pār-
valdnieks viņu no turienes izlikt nedrīkstēja. Pēc tēva nāves

mājas mantoja dēls vai citi piederīgie. Kroņa (lielkunga) zem-

niekam bija tiesības uz kustamu īpašumu. Šo kustamo īpašumu
varēja mantot viņa piederīgie, izņemot vienu daļu, kuru sauca

par dzelzs inventāru un kura palika jaunajam saimnie-

kam.

Kroņa zemniekam bija ari tiesības lietot pļavas un ganības

ārpus mājas. Sevišķi svarīga bija tiesība cirst malku un būv-

kokus lielkunga mežos par ļoti niecīgām nodevām, piem. par
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20 baļķiem vajadzēja dot 1 pūru miežu. Dažās vietās zemnieki

malku dabūja par brīvu. Daža novada zemnieki drīkstēja malku

vest uz pilsētu un pārdot. Medības zemniekiem bija-aizliegtas.
Šautenes tie nedrīkstēja turēt. Nedrīkstēja medīt ari ar cilpām

un lamatām. Tikai vilkus un lapsas viņi drīkstēja ķert un pa-

turēt to ādas. Jūrmalas zemniekiem bija tiesība nodarboties ar

zveju. Zemniekiem bija ari sūdzēšanas tiesība: vrļii varēja sū-

dzēt krona muižu arendatorus vai pārvaldniekus par nodarītām

pārestībām, liekām klaušām vai citām netaisnībām. Zemnie-

kiem bija ari tiesība sūtīt savus tiesnešus uz muižas tiesu, kad

sprieda zemniekiem sodu. Parastais sods bija pēriens ar pletni,

smagākos gadījumos ar rīkstēm.

Zemnieku tiesiskais stāvoklis privātās muižās bija grūts.

Te kungs bija vienīgais likumu devējs un ari tiesnesis. Kur bija
labi, humāni kungi, tur, protams, zemniekiem bija labi dzīvot,
bet kur kungi bija nežēlīgi, tur bija posts.

Ceļotāji no ordeņa laika beigām zina stāstīt, ka pie katras

muižas Kurzemē bijušas karātavas, kā liecība, ka kungam ir

vara par zemnieku dzīvību un nāvi. Mirbachs savās Kurze-

mes vēstulēs, atstāstīdams kāda celnieka iespaidus no tā laika

Kurzemes, saka: „Zemnieki ir nabadzīgi, panīkuši ļautiņi, kuri
tā nospiesti, kā viss, ko muižnieki ar tiem dara, ir labs. Tie var

viņiem likt uzskaitīt 15 rīkstes, vai ja kāds no tiem grūti nozie-

dzies, tā ka izpelnījies smagu sodu, tad viņa kungs mēdz ar sa-

viem kaimiņiem pārspriest un pēc likumiem, kuri katram uz-

rakstīti, viņš liek bendēm tam nocirst roku, galvu, vai paša sētā

pie koka pakārt." Gotharda privilēģija (1570.) piešķir muižnie-

kiem zemākās un augstākās tiesas varu: katrs muižnieks savā

muižā var sodīt vainīgos „ar kaklu un vēderu".

111. Zemnieku dzīve un ierašas. (Darbs 11. 66.) Cik

braši ritēja augstāko aprindu dzīve, tik smagi, bēdīgi ta vilkās

zemniekiem. Veseli pagasti laužu kustējās pa muižas rijām,
kūtim un brūžiem, laukiem, ceļiem un mežiem. Mazā gaismiņā

zemnieks ieraudzīja vagara rungu aiz sevis un tikai vēlā vakarā

vai naktī to vairs neredzēja. Savus laukus zemnieks varēja

apkopt tikai tad, kad kunga darbi padarīti, t. i. vai nu pa nak-

tim, vai svētdienām. Zemnieku saimniecības nīkuļoja. 1600.—-

-1604. g. Kurzemē plosījās liels bads un mēris tāpat kā Vidzemē.

Briesmīgs mēris piemeklēja Kurzemi ari 1709. un 1710. gados:

piem. aculiecinieki stāsta, ka no Jelgavas līdz Rīgai nevienās

mājās nebijis vairs neviena cilvēka.

Zemnieku ierašas nekas daudz nebij grozījies: ka pa vecam

viri pielūdza Lauku māti, Meža māti, mieloja veļus, ticēja vil-
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Zīm. 74.

Kurzemes zvejnieks hercogu laikmetā.
(1747.)NoBarniķeļa.
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kačiem un citiem māņiem. Ticēja ari burvjiem un viņu varai.

Burvības varai ticēja ari mācītie un augstākās aprindas. Mā-

cīti tiesneši tiesāja zemniekus par buršanu. Sievietes, kuras ie-

skatīja par burvēm, sauca par raganām, un viņām piesprieda sa-

dedzināšanas sodu. Kāds muižnieks (Netelhorsts) nedaudz ga-

dos nosodīja ar sadedzināšanu ap 80 savu pavalstnieku. Nur-

muižā (1697. g.) tiesa, sastāvoša no 5 muižniekiem, tiesāja kādu

zemnieku par burvību.

Zemnieki tolaik dzīvoja mazās, nabadzīgās mājās, kurās

bij tik viena dūmu istaba. Tur tie glabāja ari maizi un citu

ēdienu. Baltu maizi viņi nepazina. Ēkas bij celtas no cietiem

priežu kokiem, kurus ārpusē drusku aptēsa, bet iekšpusē atstāja

veselus. Drēbes zemnieki pagatavoja paši.

112. Kā zemnieki ģērbās hercogu laikā. Vīriešu svārki

sniedzās līdz ceļiem un bij pagatavoti no pelēkas vilnas drebēs.

Priekšā tie bij saāķējami un vidū sasienami ar ādas jostu. Pie

jostas karājās nazis un galoda. Biksas bij no audekla, uz apakšu

šaurākas, sniedzās līdz puslieliem. Kājas aptina ar autiem, pa-

stalas pina no liepu lūkiem.

Sieviešu apģērbs bij diezgan savāds. Sievieši pat ziemas

laikā aplika apkārt tikai gabalu zilas vai sarkanas drēbes. Jau-

navas ap vidu valkāja vilnainu jostu. Aiz tās aizsprauda rupju

drēbi, kuras abus galus uz labā pleca sasprauda ar saktu. Val-

kāja ari platas misiņa jostas ar 3 vai 4 rindām baltu akmentiņu.

Pie paķelēm vai villainēm sievietes kāra pulka mazu zvārgulīšu,
tā kā no tālienes varēja dzirdēt viņas nākam. Kājās āva vīzes

jeb pastalas. Ziemu zemnieki ģērbās kažokos. Ari biksas, zā-

baki, cimdi bijuši kažoka.

113. Kā zemnieki apstrādāja laukus. Hercogu laika zem-

niekiem jau arkls bij ar vieglu dzelzs lemesi. Paspēcīgs puisis
ar vienu roku viegli varēja šādu arklu vadīt. Arklu vilka viens

zirgs. Zirgi bija neliela auguma. Ne par velti tautas dziesmas

viņus dēvē par kumeliņiem. Vagas bij loti seklas. Vasarāju

sēja īsi pirms Jāņiem. Naktīs nereti bijusi salna, bet dienās ļoti
silts. Astoņās nedēļās labība bij iesēta, izaugusi, nopļauta. Tad
to žāvēja un kūla rijā. Labību lietoja pašu vajadzībām un node-

vām, jo zemniekiem bez klaušām bija ari jādod nodevas. Dalu

labības pārdeva, jo dažas nodevas bija jāmaksā naudā.*)

*) Piem. hercoga novadā Svirlaukā 1566. g. pilns saimnieks, kas turēja

vienu arklu zemes, Perkuns Zemnigs, maksā: 2 mārkas vaku naudas, 12 šķi-

liņu meistara naudas; 1 mucu rudzu, 1 mucu miežu, 1 aitu v. c. Tāpat

kungu novadā (Piltenē), kur 1582./83. g. bij ap 103 ciemu un 1400 māju.



Zīm. 75.

Kurzemes zemnieki hercogu laikmetā. (1747.) Zīmējums ņemts no Bar-

nikela kartes. Tas interesantā kārtā rada mums tā laika apģērbu, darba

rīkus, labību, kausu. (Latv. kara mūzējs.)
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114. Pārmainās tautas rakstura. Chronisti un vēsturnieki,

runādami par hercogu laikmeta zemniekiem, gandrīz bez izņē-

muma nosauc tos par ļauniem, zaglīgiem, viltīgiem, atriebīgiem,

mežonīgiem. Ka tie tādi palikuši, to parasti uzkrauj viņiem pa-

šiem par vainu.

Nav nu gan domājams, ka latvietis tanī laikā būtu taisni

tāds bijis, kā viņu tēlo tie, kas viņa dzīvei un dvēselei stāvēja

tālu nost. Bet ka latvju tautas raksturs pa to laiku varēja gro-

zīties un ari patiešām grozījās, tur nav ko šaubīties. Un bēdī-

gākais tas, ka latvietis mantoja daudz ļaunu īpašību.

Katru dienu zemniekam bij jāpieredz nepatikšanas, jāpanes

pārestības, jācieš netaisnība. Nav nekāds brīnums, ka viņa

dvēselē iezagās naida un atriebības jūtas. Zemniekam pār-

meta dzeršanas kāri. Daudzi, patiešām, šai ligai bij padevu-
šies. Bet vai tad zemnieks rīkoja krogus? Nav jābrīnās par

to, ka dzimtbūšanas laikā latvju raksturs maitājās, bet jābrīnās

par to, ka latvietis šo laikmetu pārdzīvojis, uzglabādams tik

daudz cilvēcīgu īpašību, kādas pie viņa tanī laikā vēl atrodam.

115. Literatūra, zinātne, māksla. (Darbs 11. 67.—68.)

Grūtie apstākļi latvju tautai neatļāva šinī laikmetā daudz no-

doties mākslas dzīvei. Latvju tauta dzīvoja vairāk no tām

mākslas vērtībām, kas bij radušās agrākos gadu simteņos. Tas

bija bagātais tautas gara mantu, īpaši tautas dziesmu pūrs. Bet

būs tautas dziesmas radušās ari šinī laikmeta.

Tā, piem., kāds mācīts vīrs*) raksta par Kurzemes latvie-

šiem: „Kamēr viņi strādā, tie nepārtraukti dzied, un tiem ir pa-

radums garāmgājējus no galvas līdz kājām apdziedāt ar tur-

pat uz vietas izdomātu dziesmu." Te redzam, ka zemnieki

dzied gan zināmas dziesmas, gan sacer jaunas.

Tautas dziesmas diezgan daudz dzied par bandiniekiem.

Bandinieki ir kalpi, kas dabūja kā algu gabalu zemes, kuru

sauca par bandu vai bandām. Hercogu laikmetā šādus bandi-

niekus daudzina (Stenders). Kurzemē uzrakstīts daudz ban-

dinieku dziesmu, kas, domājams, lielāko tiesu radušās hercogu

laikos.

Dažas tautas dziesmiņas uzzīmējuši ta laika vācu mācītāji

un rakstnieki. Piem.:

Kurš putnis agri ceļas,
Agri slauka deguntiņ.

(Mancelis, 1638.)

*) Rozins Lentilijs, kas uzturējies Kurzeme 1677.—1680. g.



Še tavs goda vaiņaciņš,
Piemin manis valkodama.

(Fīrekers.)

Kundzinam kungu būti,

Dēliņam arējam.

(Višmanis, 1697.)

Zīm. 76.

Hercogu laika mācītāji. No J. Broces. (1643.) Skats ņemts_ no lie-

lanas gleznas: nercoga oēru gājiens. Gājienā piedalās ari 26 pari Kur-

zemes mācitāju. No tiem 6, kas pieder pie augstākas garīdzniecības. Šo

sešu starpā atrodas ari ievērojamais hercogu laiku vēsturnieks Einhorns

un mūsu rakstu valodas tēvs Juris Mancelis. Še vidējie 6 mā-

cītāji ņemti no mācītāju grupas priekšgala, kura, laikam, atradās minētie

augstākie garīdznieki. Kurš te ir Einhorns un kurš Mancelis — nav no-

sakāms.

Šinī laikmetā uzrakstīti daži sakāmi vardi, piem. „Jo

daudz suņu, jo maz sētu sarga" (1638.).
Ari zināms skaits pasaku bus radies tanī laika, sevišķi dala

no tām, kur tēloti lielkungs, kungi, vagari, rijas darbi un citas

dzimtlaiku lietas. Bieži vien tauta savos dzejas darbos asi pa-

zobojās par saviem verdzinātajiem.

125
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Hercogu laikmetā dzīvoja Kurzemē vairāki ievērojami ga-

rīgā laikmeta rakstnieki, kā: Juris Mancelis, kas bij pie her-

coga Fridricha pilsgalma mācītājs, Kristaps Fīrekers un Ban-

kavs. Mancelis pārlaboja latvju raktu valodu, lauza ceļu

latvju valodas likumiem un laida klajā dažas grāmatas, no ku-

rām ievērojamākā viņa sprediķu grāmata. Fīrekers ir lie-

lākais garīgo dziesmu dzejnieks. Banka v s ievērojams ar

savām sprediķu grāmatām.

Tā Kurzemē hercogu laikmetā radās visas galvenās noza-

res garīgā literatūrā. Bez tam šinī laikmetā tika pamati likti

ari laicīgai literatūrai. Viņas nodibinātājs ir Gothards Fri-

drichs S te n d c r s (1714.—1796.). Pirmais darbs mūsu laicīgā
mākslā ir viņa atdzejojums no vācu valodas: „Rāms laiks pēc

pērkoņa briesmas". Stendera dēls, Aleksandrs Jānis

Stenders, tanī pašā laikā lika pamatakmeni mūsu dramatiskajai
mākslai. Viņš laida klajā pirmo lugu latviešu valodā: „Žūpu
Bērtulis".

Šinī pašā laikā likti pamati ari mūsu zinātnei. Vecais

Stenders laida klajā ievērojamus darbus valodniecībā: latviešu

gramatiku, kur bij zinātniski daudz kas noskaidrots mūsu va-

lodas izprašanai, un latviešu-vācu vārdnīcu, kura ar savu_
ba-

gāto vārdu krājumu kuplina valodu vēl mūsu dienās („gāle",

„trimda"). Pirmos celmus dabas zinātnēs lauza vecais Sten-

ders ar savu darbu: „Augstas Gudrības Grāmata no Pasaules

un Dabbas".

Šinī laikmetā atzīmējams ari pirmais mācītais latvietis

Kurzemē: mācītājs Vilhelms Šteineks._ Viņš pirmais

uzstājies pret latvju tautas apspiešanu Kurzemē un par to tie-

sāts kā nemiernieks.

Hercogu laikā radās daži vērtīgi pieminekli ari būvniecī-

bas mākslā — architektūrā. Tā hercogs Birons lika itāliešu

māksliniekam Rastrelli celt vareno Jelgavas pili ar viņas 300

istabām un ari skaisto Rundāles pili. Šīs būves nav mūsu

gara bērni. Viņas radījuši svešnieki, bet uz musu zemes, ar

mūsu tautas dzīvo spēku. Tamdēļ šīs būves, ka mākslas darbi,

pieder mūsu vēsturei. Tādi pat ievērojami architekturas pie-

minekļi ir hercoga Pētera celtās būves: Vircavas pils, Svētes

pils un Jelgavas ģimnāzija, kuru sava laika sauca par Pētera

akadēmiju (Academia Petrina).

116. Pāvils Einhorns — hercogu laikmeta vēsturnieks.

(Darbs 11. 69.) Pavils Einhorns bij superintendents Kur-

zemē. Šo amatu viņš izpildīja ap 20 gadu. Taču Einhorns ie-

vērojams ne tik daudz kā garīdznieks, bet gan ka vēsturnieks.
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Viņš sarakstījis vairāk grāmatu par latviešiem. īpaši liela no-

zīme tām,kurās viņš uzzīmējis ziņas par latvju senajām ticības

ierašām — par mitoloģiju. Viņš pat gājis pa latviešu mājām
un būdiņām, pūlēdamies iemācīties latviešu valodu un noskatī-

ties viņu ierašās. Einhorns, kā mācītājs, skatījās uz latvie-

šiem kā uz pagāniem un viņu māņos domāja velnu un ļaunus
garus darbojamies.

Grāmatā: „Elkukalpības atspēkošana" viņš atzīmē, ka, ne-

skatoties uz stingrāko aizliegumu, latvieši pielūguši Dārza

māti, Lauka māti, vērojuši laimīgas un nelaimīgas dienas, pa-

reģojuši laimi un nākotni no putnu skriešanas ūn ķērkšanas.
Tā pirmdienā nav drīkstējuši sākt nekādu darbu, bet piektdienā
sākts darbs bijis laimīgs; vārnas ķērkšana nozīmējusi karu,
nāvi, nelaimi, pūces gaudošana — uguns un citas briesmas.

Bez šīm paganu laiku ierašu atliekām Einhorns raksta ari

par māņiem un ierašām, kuri radušies katoļu laikos, sakarā ar

kristīgo ticību. Tā latvieši ticējuši, ka ar bībeles vārdiem var

dziedēt dažādas sērgas, ka velns var parādīties dažādu dzīv-

nieku veidā, ka Ziemas svētku nakti akās ūdens pārvēršoties

par vīnu. Tādu māņu Einhorns uzskaita daudz un uzstājas
pret viņiem, lai tos apkarotu.

Uzzīmējot šādas un tamlīdzīgas ziņas, Einhorns sniedz

mums svarīgu materiālu seno latvju gara dzīves izprašanai pa-

gānu laikos, katoļu laikos un luterticības sākumā.

Kad Einhorns dzimis, nav skaidri zināms, bet domājams,

ap 1590. gadu; miris 1655.

XI. Krievu laikmets.

117. Vispārējs raksturojums. XVIII. g. simtenī visas Lat-

vijas satāvdalas nāca zem Krievijas: Vidzeme (1721.), Latgale
(1772.) un Kurzeme ar Zemgali (1795.). Nevienai Latvijas da-

ļai vairs nebija nekādas patstāvības: tās bija tikai Krievijas

guberņas vai guberņu daļas jeb Krievijas nomale. Skaitot no

ta laika, kad Krievija iekaroja Vidzemi (1710. g.), kad sākās

krievu iespaids Kurzemē (Fridricha Vilhelma precības ar krievu

princesi Annu, 1710.) un kad viņa pazaudēja Latviju (1917.),

redzams, ka Latvija atradusies zem Krievijas iespaida ap 200

gadu. Tas ir viens no visilgākiem un pārvērtību ziņā viens no

visbagātākiem laikmetiem Latvijas vēsturē. Šī laikmeta vidū

iekrīt viens no mūsu vēstures vislielākiem notikumiem: dzimt-
būšanas atcelšana. Viņai seko laikmets, kas daudz neatšķiras
no dzimtbūšanas. Tas ir pārejas laikmets no dzimtbūšanas uz
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naudas saimniecību. Tauta tos laikus nosaukusi par klaušu

laikiem. Pēc tam nāk kapitālisma laikmets. Kapitālisma

jeb naudas saimniecības periodā latvju tauta pārdzīvojusi da-

Zīm. 78.

Muižnieku naudas lāde. (XVIII. g. s.) Šī lielā smaga dzelzs lāde atrodas

Kigas aoma muzejā. Atgādina naudas lādi tautas teikās.

žadus laikus, un viņas vēsturiskā attīstība pieņēmusi dažādus

virzienus un dažādu nokrāsu. Skatoties pēc vēsturiskās gai-

tas, varam iedalīt krievu laikmetu šādos laika posmos:

1) Dzimtbūšanas laiki (1721.—1817./19.).
2) Klaušu laiki (1817.—1860.).
3) Kapitālisma laiki.

A. Birkerts, Latv. vest. 9
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Pa visiem 200 gadiem uz Krievijas troņa pārmainījās labi

daudz valdnieku.

Skats
no

dzimtbūšanas
laikiem

Vidzemē.

(XVIII.
g.

s.)

No

J.

Broces.

Zīm.
79.

Lai gan katra valdnieka politikai ir zināmi īpatnēji vilcieni,

kā ari zināma laikmeta zīmogs, tomēr visu viņu politika ko-

pēji ir vismaz trīs mērķi: 1) paturēt Latviju Krievijai ka logu

uz Eiropu jeb kā ceļu, pa kuru plūst Eiropas rūpniecības un
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gara ražojumi uz Krieviju, 2) saudzēt un stiprināt muižniecības

priekšrocības un 3) izmantot iedzīvotājus, kā padevīgu masu,

pēc iespējas atturot to no pašdarbības kultūras dzīvē.

118. Muižnieku priekšrocību jeb privilēģiju atjaunošana.
Tiklīdz Vidzeme bij pievienota Krievijai, muižnieki tūliņ sāka

rūpēties, lai visas viņu pri-
vilēģijas, kas tiem zviedru
laikā atņemtas, tiktu atjau-
notas.

Lielākā dala reducēto

muižu nāca atpakaļ muiž-

nieku rokās. Muižniekiem

izdevās atjaunot zviedru
laikos iznīcināto „zemes

valsti". Par zemes galveno

pašvaldības iestādi palika—
landtāgs, kufš sprieda par

nodevām, skolu, baznīcu,
par visām zemes vajadzī-
bām. Viņam bij tiesība

griezties pie valdības ar da-

žādiem priekšlikumiem. Ap
18. g. simteņa beigām muiž-

niekiem Vidzemē piederēja
725 muižas. Šie 725 muižu

īpašnieki tad ari bij īstie ze-

mes valdnieki. Vidzeme at-

kal pārvērtās par muiž-

nieku republiku.

Augstākais valdības ie-

rēdnis Vidzemē bija ģene-
rālgubernators, kurš par
palīgiem sev izraudzījās
vietējos muižniekus. Ari

Peterpilī muižniecībai bija
savi pārstāvji. Ar to bija
gadats, lai atjaunotās privi-
lēģijas pienācīgi aizsargātu.

Zīm. 80.

Dzimtlaiku strādnieces iet pie darba.

(18. g. simt.) Divas lauku meitas iet

pie darba, basām kājām, ģērbušās
tikai kreklā. Kad iet uz muižu dar-

bos, tad apvelk svārkus. Skats ņemts

no Bīriņiem, Rīgas apkārtnē. (Broce.)

119. Dzimtbūšana paliek par verdzību. (D arbs, 11. 70.).
Kad Vidzeme naca zem Krievijas, tad Krievija dzimtbūšana

bija sasniegusi smagu attīstības pakāpi. Muižnieks varēja sa-

vus dzimtļaudis pārdot bez zemes, sūtīt uz Sibiriju pie spaidu
darbiem. Un kas iedrošinājās sūdzēties par savu kungu, to tad

9*
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ari likums atļāva (1768. g.) sodīt ar rīkstēm un nosūtīt pie

spaidu darbiem uz visu mūžu. Šis likums tika izsludināts ari

Vidzemē. Šāds dzimtbūšanas stāvoklis Krievijā, protams, da-

rīja iespaidu ari uz mūsu dzimteni.

Ziemeļu karā Vidzeme tā tika izpostīta, ka Pētera Lielā

kara vadonis Šeremetjevs izteicies:
„
Vidzemē nav vairs neka

ko postīt." Šajos vārdos, varbūt, slēpjas mūsu tautas verdzī-

bas sākumi. Kara, bada, mēra izpostītā zemē vajadzēja atjau-
not saimniecību un dzīvi. Izpostīta bija ari muižniecība. Te nu

nācās piespiest visus spēkus tiklab muižniecībai, kā zemniecī-

bai. Galvenais darba spēks viņos laikos bija zemnieks un ari

galvenais ienākumu un bagātības avots. Muižnieki pūlējās
zemniekus nodarbināt, cik vien iespējams, lai tiktu atkal pie la-

Zīm. 81.

Turīga dzimtzemnieka mājas 18. g. simtenī Vidzemē. No J. Broces.

bākas dzīves. Valdība bija zemei uzlikusi ari diezgan prāvu
nodokļu nastu. Muižnieki pavairoja zemniekiem klaušas, lai

rastos līdzekli, ar ko šos nodokļus maksāt. Krievu valdība ne-

turējās pie zviedru paņēmiena: klaušas skaidri aprēķināt un

noteikt. Zviedru laikā dzimtbūšana bij lielā mērā zaudējusi
savu asumu, tā ka tā saucama pat ne par dzimtbūšanu, bet

dzimtspavalstniecību.

Krievu laikā nu apstākli asi grozījās. Mājas bij muižnieka

īpašums, un zemniekam nebija pat drošu lietošanas tiesību.

Klaušas un nodevas muižai nav noteiktas, un kungs tās var pēc
patikas pavairot vai pamazināt. Lai izdevīgāk izmantotu zemi

un darba spēku, kungi sāka pārcilāt zemniekus no vienas vie-

tas uz otru. Drīz vien kungi sāka skatīties uz zemnieku kā uz

savu mantu, ar ko var rīkoties, kā patīk. Zemnieks bij nonācis

pilnīgi beztiesīgā stāvoklī. Turpreti kunga vara augtin auga.

Kopš Vidzemes iekarošanas ķeizars izlaida pavēli pēc pavēles,
kas vairoja muižniecības varu vai līdz bezgalībai. Likumu gan-
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drīz visu gadu simteni zemniekiem nebij nekādu. Bija kāds

mēģinājums sastādīt likumus, attiecinot tos ari uz zemniekiem

(Budberga-Šradera projekts 1730.—1737.), bet tas netika apsti-
prināts un nenāca speķa.

Kad muižniecība atplauka no pēckara sabrukuma, radās

citas vajadzības. Dzīve Krievijas galvas pilsētā, kalpošana ar-

mijā, studijas ārzemēs*), lepna dzīve muižās prasīja daudz lī-

dzekļu. Viņos grūtajos verdzības laikos cēlusies daža laba

grezna pils tanīs vietās, kur senāk bija muižnieka dzīvojamā
ēka ar salmu jumtu. Lai iegūtu vairāk naudas, centās ražot

daudz labības un daudz degvīna pārdošanai. Viss tas zemnieku

Zīm. 82.

Bagāta dzimtkunga muiža Vidzemē 18. g. simtenī: Stāmeriene.

No J. Broces.

stāvokli padarīja ļoti grūtu. Sūdzēšanas tiesības zemniekiem

bija loti mazas. Zemnieki bēga, meklēdami vieglāku dzīvi, la-

bākus kungus. Landtāgi daudz nodarbojas ar zemnieku ķer-
šanas jautājumu un izdeva bargus noteikumus. Pēra pie baznī-

cas gan bēgļus, gan viņu slēpējus, bet viss tas maz ko līdzēja.

Zemnieku mājas bij vienkāršas, nabadzīgas. Retai kādai bij
glāžu logi. Māja ar glāžu logiem un skursteni bija jau bagātības
zīme. Vienkārši bija ari darba rīki — lielāko tiesu paštaisīti
koka arkli, koka ecēšas. Vietām pat lietoja veco aizvēsturisko

vārpsti vērpšanai un šķeterēšanai.

120. Zemnieku pārdošana un maiņa. Ta ka zemnieks bij

pilnīgi kunga īpašums, tad kungs ar viņu varēja darīt, ko grib.

Tamdēļ notika ari tā, ka zemnieki tika izmainīti pret dzīvnie-

*) XVIII. g. simtenī ārzemes studēja ap 1200 priviliģēto vāciešu delu

no Baltijas.
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kiem, piem. suņiem, vai ari lietam, piem. pret pīpes galviņām.
Pārdošanā zemniekiem bij pat noteiktas cenas: par pieaugušu

Pirmātnējā
vērpšana.
No

J.

B

r

o

c

e

s.

Te

tēlots

skats
no

kāda

Vidzemes
kroga

dzimtbūšanas

lama
—

10.

ķ.

s.

oicviete
stāv
un

šķeterē
ar

vārpsti.
Šis

šķeterēšanas
veids

tuvu

rada

pir-

matnējam

vērpšanas
veidam.
Kad

nebij
vēl

ratiņu,

tad

vērpa
ar

vārpsti.
Par

šo

vērpšanas

veidu

dzied
ari

tautas

dziesmas.

Zīm.
83.

vīrieti maksāja 30—50 rubļu, bet Katrinas 11. valdīšanas laika

300—500 rbl. Bērnu un sieviešu cenas bij citādas — zemākas.

Zemniekus pārdeva gan atsevišķi, gan veseliem bariem,
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skatoties pēc vajadzības. Protams, ka pārdevēji te nerēķinājās
ne ar sievas un vīra, vecāku un bērnu, brāļu un māsu jūtām,
domām, attiecībām.

No

J.

Broces.

Zīmējums
no

XVIII.
g.

s.—
Zīmējuma

autors

Latvju

bēres

Nītaures

draudzē.

apraksta
mūsu

senču

bēres

šādi:

„Gājumu
iesāk

kāds

vīrs,

kapu

zvaniem

skanot.

Viņš

nes

krustu,

kas

spraužams
uz

kapa.

Tamdēļ

krustam

ass

apakšgals.
Pie

krusta

šķērsko-

kiem

piesieti
3

pāri

cimdu.

No

tiem

mācītājs
un

ķesteris
dabū

katrs
pa

pārim.

Kad

miris

jauns

cilvēks,
tad

augšā

pie

krusta

plivinās

sarkana
lente,

kad

vecāks,

tad

—
melna.

Krusta

nesējam
seko
2

vīrieši—zīme,
ka

miris
ne

bagāts

zemnieks.

Bagātiem
seko

vairāk

vīriešu,
kas

dzied

miršanas

dziesmu.
Aiz

viņiem
ved

pašu

līķi

ar

diviem,

vienu

aiz

otra

aizjūgtiem
zirgiem.

Zārks

vienkāršs,
krāsots
vai

apklāts
ar

baltu

palagu.
Cieši

zārkam
seko

daži

pāri

vīriešu
un

sieviešu,

vīrieši
pa

labi,

sievietes
pa

kreisi,

un

dzied

līdz.

Dažas

sie-

vietes

brauc

braukšus.
Aiz

viņām

daži

zemnieki
seko

jāšus

un

dažas

sievietes

brauk-

šus.

Brauciens
nenāk
no

mājām.

Visi

līķa

pavadoņi

salasās

netālu
no

baznīcas.

Kad

ar

līķi

nonāk
pie

kapsētas
vārtiem,

tad

aptur,

attaisa

zārku,

sakārto
it

kā

sajukušās
līķa

drē-

bes,

nes

zārku

dziedādami
uz

kapu."

Zīm.

84.

121. Hernhūtisms jeb brāļu draudze Vidzeme. Par hern-

hutismu sauc sevišķu strāvu Lutera mācība. Viņu nodibināja
Saksijā kāds amatnieks Kristjāns Dāvids un grafs Cincendorfs.
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Moravijā kopš seniem laikiem pastāvēja īpašas brāļu draudzes,

īsi pēc Lutera mācības nodibināšanās katoļi sāka vaijāt šīs

draudzes. Viena no viņām, Dāvida vadīta, meklēja pa-

tvērumu Saksijā. Te viņa sastapās ar grafu Cincendorfu, kas

tai ierādīja nometnes vietu savā muižā Bertelsdorfā, kura vēlāk

dabūja nosaukumu — Hernhūte. No tam ari pašus brāļu drau-

dzes locekļus sāka saukt par hernhūtiešiem un viņu mācību par
hernhūtismu. Grafs pats ari palika par šīs mācības piekritēju
un par viņas ievērojamāko sludinātāju.

Hernhūtiešu mācības kodols ir sirds šķīstība un patiesi
dievbijīga, šķīsta dzīve. Šinī ziņā hernhūtisms cieši pieslējās

mācībai, ko 17. g. s. nodibināja Speners un ko sauca par piē-
tismu. Savu mērķi tiklab piētisms, kā hernhūtisms pūlējās sa-

sniegt ar bībeles lasīšanu, garīgu atdzimšanu un modināšanu

uz īstu kristīgu dzīvi. Viņš prasīja, lai nevien baznīcas dog-
mati un mācība saskanētu ar.evaņģēliju, bet lai ari ļaudis dzī-

votu pēc Kristus mācībām.

Kādi hernhūtiešu amatnieki bij ieradušies Baltijā, Sāmu

sala, un atraduši dzīvu atbalsi. Krimuldas mācītājs (1729.) grie-
zās ar lūgumu uz Hernhūti atstūtīt tādus vīrus ari latviešiem.

leradās pats hernhūtiešu draudzes nodibinātājs Kristjāns Dā-

vids ar diviem palīgiem. Viņi iesāka savu darbību Rīga ar

labām sekmēm. Drīz vien mācība izplatījās strauji pa visu Vi-

dzemi, aizņemdama zemnieku, muižnieku, mācītāju aprindas.
Draudzes centrs bij Valmiera. Valmiermuižā dzīvoja ģenerāla
fon Halarta atraikne, kura šo mācību visādi sekmēja. Viņa uz-

cēla īpašu māju tētiņam jeb kādam draudzes vadītājam. Dibi-

nāja skolotāju semināru, kur izglītoja skolotājus latviešiem un

kur drīz vien saradās 120 audzēkņu. Viņa uzcēla bez tam vēl

sevišķu saiešanas jeb lūgšanas māju. Brāļu draudzes iekārta

bij citāda nekā Lutera draudzei. Viņa iedalījās pulkos, gaidī-

tajos un draudzē. Pie pulka piederēja visi, kas apmeklēja diev-

kalpošanu, par gaidītājiem sauca sevišķi cītīgus apmeklētājus,

kurus ņēma pārbaudīšanā. Kad viņi pārbaudījumu izturēja, tad

tos uzņēma par draudzes locekļiem.

Visu Vidzemes draudžu priekšnieku sauca par presbiteri,

viņam bij 12 palīgu, kurus sauca par tētiņiem. Tētiņus sauca

ari par vācbrāļiem, jo viņi nāca tieši no Hernhūtes. Tētiņiem

bij atkal savi palīgi tieši no tautas; tos sauca par sacītājiem jeb

priekšā dziedātājiem. Dievkalpošanas noturēja ne baznīcas,

bet īpašās saiešanas vietās jeb kambaros, kādu bij vairāk simtu.

Hernhūtiešu mācībai bij gluži ārkārtīgi panākumi: ļaudis

apmeklēja saiešanas kambarus bariem, pārgrozīja visu savu

dzīvi, atmeta dzeršanu un māņticību, palika sevišķi cītīgi un
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uzticami strādnieki, sāka censties pēc izglītības, sāka apzinā-
ties savu cilvēka vērtību un cieņu. Ko pa gadu simteņiem ne-

bij varējušas panākt katoļu un Lutera baznīcas, to gados 10, 15

panāca hernhūtisms.

Hernhūtisma lielās sekmes izskaidrojamas ar vairākiem

iemesliem: saimnieciskiem, sabiedriskiem un garīgiem. Zem-

nieki bij nule pārdzīvojuši lielā Ziemeļu kara postu, bet klaušu

važas palika ari vēl pēc šī posta. Dzīve latvietim bij vārda

pilnā nozīmē — bēdu leja. Nebij neviena, kas dotu kādu pa-

domu, kas iepriecinātu, teiktu sirsnīgu vārdu. No baznīckun-

giem to nevarēja sagai-

dīt. Bez tam baznīcas

jau ari vēl bij nopostītas,

mācītāju bij maz. Te nu

nāca brāļu draudzes dar-

binieki. Viņi nenāca kā

kungi, bet tā, kā cilvēks

nāk pie cilvēka. Viņi ne-

nāca rāt, pazudināt, bet

sniegt drauga roku, pa-

mācīt, dalīties iespaidos.
Viņu mācītāji jau ari bij
tikai amatnieki, tā tad
tādi pat mirstīgie kā

paši draudzes locekli.
Bez tam no draudzes lo-

cekļu vidus jau ari va-

reja_ pacelties un tiešām

pacēlās vīri, kas teica

ugunīgus vārdus un spir-

Zīm. 85.

Hernhūtiešu krusts. No J. Broces.

dzināja dvēseles. Tautai radās ticība uz sevi, uz saviem spē-

kiem. Viņa ieradinājās biedroties. Tauta redzēja un iemīlēja

dzīva, sirsnīga, draudzīga vārda spēku.

Hernhūtismam tomēr nebij lemts bez traucējumiem ilgi
plaukt. Viņu sāka apkarot mācītāji. Baznīcas palika tukšas

no apmeklētājiem, tāpat krogi. Mācītāji sāka iesniegt sūdzības

un aprādīt, ka hernhūtisms baznīcai kaitīgs. Šīs sūdzības at-

rada dzirdīgas ausis pie vietējiem valdības pārstāvjiem un ari

Pēterburgā. 1743. gadā valdība hernhūtismu noliedza kā kai-

tīgu kustību un tanī pašā gadā Cincendorfu izraidīja no zemes.

Ar to beidzās pirmais laikmets hernhūtisma kustība

(1729.—1743.). Pēc 20 gadiem tomēr kustība atkal atjaunojas,

draudžu un saiešanu skaits ātri vairojās. Šinī laikā dzīvoja ari

brāļu draudzes ievērojamākais rakstnieks: Juris Loskils, ma-
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cītāja dēls un vēlāk pats mācītājs. Viņš bij dažus gadus par

brāļu draudzes priekšnieku Vidzemē un sarakstīja draudzei īpa-

šas grāmatas, kuras viņai noderēja par garīga atspirdzinājuma
avotu. Galvenā no tām ir viņa dziesmu grāmata.

122. Kāda izskatījās mūsu skola? Pirmais rīkojums par

tautas skolām iznāca tūliņ pec zemes iekarošanas (1711. g.).
Ar to krievu valdība muižniekiem pavēlēja ierīkot skolas un

Zīm. 86.

Latvieši Rīgā.

(Broee.)

uzlika viņiem par pienākumu

skatīties, ka zemnieki sūta sa-

vus bērnus skolā. Bet skolu

€kas bij karā nopostītas, de-

rīgu skolotāju pavisam trūka.

Gadu simteņa pirmajā pusē
skolas mitinājās vai nu rijās
vai ari ēkās, kas bij maz pie-
mērotas skolas vajadzībām.

Reižu reizēm tika sa-

rīkotas skolu revizijas. Tās

rādīja bēdīgu ainu: dažā vietā

skolotājs bij nederīgs savam

amatam, dažās skolas telpas

bij ievietots ari skolotāja
zirgs, daža skola mitinājās,

krogā. Skolu posts bij tik

liels, ka zemnieki savus bēr-

nus ne labprāt sūtīja skolā. Tā

viņiem izlikās vairāk kā soda

un mocību vieta nekā gai-
smas nesēja un audzināšanas

iestāde.

1765. gadā valdība izdeva

rīkojumu, ka draudzes skolas

paplašināmas, lai pietiktu vie-

tas mācamiem bērniem, un ka bez tām vēl ceļamas muižas un

pagasta skolas. Tomēr vel gadu simteņa otrā pusē Vidzemē
veselas 9 draudzes nebij nevienas skolas. Valdības pavēles
skolu lietās muižniecība pildīja ļoti kūtri. Skolu revidentiem

līdz pat gadu simteņa beigām nācās sūdzēties, ka valdības pa-
vēles netiek pildītas un skolu trūkums zemē ir liels.

Svarīgāku vietu mūsu tautas izglītībā izpildīja mājmācība.
Bērniem grāmatu mācīja mājās vecāki. Laiku pa laikam mā-

jas apbraukāja mācītāji, bērnus pārklaušinādami. Galvena

kārtā mācīja lasīt, jo rakstīšanu ari skolas vēl neprata ierādīt.
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123. Latvieši Rīgā un Rīgas apkārtnē. Kā iepriekšējos, tā

ari šajā vistumšākajā un grūtākajā latvju dzīves laikmetā at-

rodam ari Rīgā zināmu skaitu latviešu. Protams, ka Rīgas la-

tvieši nejuta lauku dzīves jūgu, jo pēc veca sakāma vārda —

pilsētas gaiss dara brīvu.

Rīgā latvieši nodarbojās ar dažādiem amatiem un ari kā
vienkārši strādnieki, sievietes kā kalpotājas. Dažs no Rīgas
latviešiem iedzīvojās ari mantā.

Zīm. 87.

Rakstītas ragavas. Divas latvju turīgas sievas no Rīgas apkārtnes, ziemas

apģērbā, ar rakstītām ragavām. Latvijā šur tur turīgākie zemnieki lieto

šādas ragavas. Viņi paši tās izgatavo. Dēli nodedzināti pie uguns melni,
un viņos iegrieztas visādas figūras. Viņi- izgatavo ari rakstītas kamanas

un pārdod rīdziniekiem. Senāk ār tām brauca pat rātskungu sievas. (Broce.)

Rīgas apkārtnē dzīvoja latvieši mājās un ciemos. Viens

no tādiem ciemiem ir Ilģeciems Pārdaugavā. Latvieši, kas te

dzīvoja, nodarbojās kā zvejnieki, pārcēlēji, kuģu un laivu strād-

nieki.

Rīgas apkārtnes latvieši bij turīgāki un brīvāki neka tā-

lākie lauku iedzīvotāji. Ja lauku iedzīvotājiem kas palika pari,

ko viņi nevarēja patērēt, tad viņi šo mantu nevarejauz Rīgu
aizvest, jo šāds vedums tālā ceļa dēl tiem neatmaksājās. Tur-

preti Rīgas apkārtnes latvieši varēja Rīgu sasniegt viegli un

Pārdot tur savus ražojumus.

124. Zemnieku nemieri. Vairāk nospiest cilvēku vairs ne-

varēja, kā latvju zemnieks bij nospiests. Vairāk cilvēku ari
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pazemot vairs nevarēja, kā latvju zemnieks bij pazemots. Taču

vēl arvienu zemniekiem tika palielinātas klaušas. No 1760.—

1798. g. klaušas stipri pieauga. Bet nospiesto zemnieku darbs

bij palicis neražīgs, un viņu noplicinātā zemīte neizdeva ari

vairs pietiekoši augļu. Pārestības, verdzība, nabadzība, reizēm

pat bads pamodināja zemniekos jūtas, kas viņos,_likās, bij ie-

snaudušās uz laiku laikiem: naida un brīvības jūtas. Latvju
zemnieks reižu reizēm sacēlās pret saviem apspiedējiem un

gribēja nokratīt savu jūgu.

Zīm. 88.

Soda bluķis, kura zemnieki tika ar kājām ieslēgti. Bluķis atrasts

nesen atpakaļ Ēmbotes pils pagraba. Ka redzams, vioa reiz«m

bijuši ieslēgti pa trīs cilvēki. Glabājas valsts vēsturiskā mūzējā.

Daudzās vietās uzliesmoja nemieri.
_

Apbruņojušies ar

izkaptīm un dakšām, zemnieki uzbrūk muižām. 1784. gada ne-

mieru kustība top sevišķi plaša. Vispirms sacēlās Raunas, tad

citu apgabalu zemnieki. Ģenerālgubernators pieprasīja val-

dībai karaspēku, ar kura palīdzību nemierus ari apspieda.
Sākās pēršana, vadoņu meklēšana, bendēšana, izsūtīšana.

Bet nemieri tomēr nemitējās un sāka atkārtoties gandrīz
vai katru gadu. Tā bij zīme, ka cēlonis nav zemnieku nevī-

žošana strādāt, bet kas cits: ka nederīga ir pati pastāvošā
kārtība — dzimtbūšana jeb verdzība. Bij valdībai jāsāk domāt

par viņas atmešanu vai vismaz pārveidošanu. Radās ari starp

muižnieku un vācu izglītoto aprindām cilvēki, kas redzēja pa-
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stāvošās iekārtas trūkumus, sāka pierādīt viņas ļaunumus, tos

nosodīt un meklēt pamatus jaunai, labākai iekārtai, kur saim-

niecības būtu ienesīgākas un kur zemnieks nebūtu vairs vergs,

īpaši daudz darījuši zemnieku stāvokļa atvieglināšanas labā no

muižniekiem Aizkraukles un Skrīveru muižas barons Fridrichs

Zīm.
89.

(1792.

g.)_

No

J.

Broces.

Notiek

pie

mācītāja,
mājā.

Zemnieku

laulāšana

Dzērbenē.

Šulcs un landrats Zīverss, no inteliģentiem — mācītājs Ei

žens Švarcenbergs un Garlībs Merķelis.

125. Eižens Švarcenbergs. (Darbs 11. 71.) Švarcen-

bergs bij mācītājs Vidzemes igauņu dala. Viņš bij studējis ār-

zemēs un iepazinies ar franču apgaismības laikmeta idejām.

Dzīvodams Vidzemē 30 gadus un redzēdams latviešu un igauņu
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beztiesīgo stāvokli, viņš sarakstīja par šo stāvokli plašu ap-

cerējumu un iesniedza to valdībai. Svarcenbergs cēla priekšā
ari reformu projektu, kur izteica domas, ka zemniekiem pie-
šķiramas īpašuma tiesības un ar laiku dzimtbūšana pavisam

atceļama. Šis vīrs bij pirmais, kas izteica pie mums zemnieku

atsvabināšanas idejas. Tas deva ari Katrinai 11. iemeslu, ap-

ceļot Vidzemi un iepazīties ar zemnieku stāvokli. Viņa uzdeva

ģenerālgubernatoram Brounam landtāgā (1765. g.) iekustināt

zemnieku reformas jautājumu.

126. Fridrichs Šulcs. (Darbs 11. 72.) Šulcs dzīvoja
tanī pašā laikā, kad Švarcenbergs. Viņš uzturējās laiciņu Vā-

cijā un Francijā, kur iepazinās ar jaunlaiku idejām. Pēc tēva

nāves viņam vajadzēja uzņemties saimniecības vadību Aiz-

kraukles un Skrīveru muižās. Uzņemdamies saimniecību,
Šulcs redzēja, ka lauksaimniecības attīstību kavē dzimtļaužu

neražīgais darbs, viņu grūtais materiālais un tiesiskais stāvo-

klis. Šulcs, būdams ilgus gadus landrāts, manīja ari valdības

nodomus zemnieku reformu lietā. Viņš uzsāka reformu darbus

savās muižās, lai vēlāk iekustinātu landtāgu šinī garā. Viņš
lika savas muižas izmērīt un atrada, ka, nostādot kārtīgi

saimniecību, dodot zemniekiem īpašuma tiesības un atvieglinot

klaušas, pacēlās zemnieku labklājība un ari muižu ienesīgums.
Šulcs sastādīja un izdeva saviem zemniekiem latvju va-

lodā likumus: „Aizkraukles un Rīmaņa muižas zemnieku tiesa"

(1764.). Šinīs likumos bij noteikts, ka: 1) zemnieka kustama

manta jr viņa īpašums, 2) viņam pieder zeme, kuru var mantot

viņa bērni, 3) nosacītās klaušas dzimtkungs nedrīkst palielināt,
4) dzimtkungam nav brīv ģimenes locekļus šķirt, atdāvināt,

pārdot. Savus likumus Šulcs cēla priekšā landtāgam (1795.),
bet tas ieskatīja tos par pārāk brīvdomīgiem.

127. Garlībs Merķelis. (Darbs 11. 73.) Merķelis ir

vīrs, kura vardu latvju tauta min ar cieņu un godbijību. Viņš
dzimis Vidzemē, Lēdurgā, kā mācītāja dēls, bet pirmos bēr-

nības gadus pavadījis Vec-Piebalgā. Viņa tēvs bij atstājies no

amata un pavadīja tur savu mūža vakaru pie Vec-Piebalgas
mācītāja. Tēvs, starp citu, iepazīstināja mazo Merķeli ari ar

Baltijas vēsturi, kura darījusi uz viņa jūtīgo dvēseli lielu ie-

spaidu. Bez tam nopietnu iespaidu darīja ari visa apkārtne.
Tā Merķelis pats stāsta, ka bērnībā viņam nācies redzēt uz-

traucošus skatus: redzēt zemnieku pēršanu, dzirdēt nelaimīgo
kliedzienus. Šo netaisnību Merķelis nevarēja aizmirst.

Merķelis pavadīja grūtus skolas un studiju gadus, pats sa-

viem spēkiem cenzdamies pēc izglītības, kad tēvs bij miris.
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Nekādu citu mantu tēvs viņam nebij atstājis, ka tikai — naidu

pret varmācību un dēstījis sirdī taisnības jūtas un patiesības
mīlestību. Dzīvē Merķelis ari pierādīja, ka prot šīs mantas

pienācīgi izlietot.

Dzīvodams Vidzemē, muižās, kā mājskolotājs, Merķelis
novēroja plaši muižnieku un zemnieku savstarpējās attiecības.

Materials sakrājās ba-

gāts un visai raksturīgs.

Merķelis apstrādāja viņu
un izlaida sevišķā grā-

matā: „Latvieši" (1797.)
Grāmata iznāca vācu

valodā ārzemēs. Tā Ei-

ropa un ari krievu val-

dība dabūja iepazīties ar

to nepanesamo stāvokli,
kādā dzimtbūšana bij no-

vedusi latvju tautu. Šī

grāmata bij plašs un

bargs apsūdzības raksts

pret visiem, kas dzimt-

būšanu aizstāvēja. Tā

bij ugunīgs sauciens vi-

siem, kam dārga patie-
sība un cilvēku mīlestī-

ba, — uzsākt pēdējo cīņu
ar dzimtbūšanu un iz-

cīnīt tautai brīvību. Kāds

spēks ir Merķeļa ugunī-

giem, naida un mīlestī-

bas, patiesības un brīvī-

bas ilgu apdvestiem vār-

Zīm. 90.

Garlībs Merķelis.

diem, to zīmīgi izteicis kāds no tā laika krievu valsts vīriem,
Pauluči: 20.000 vīru liela armija nevarot panākt to, ko panāk
Merķelis ar savu spalvu. Tādā kārtā tad ari šis vīrs ievēro-

jami sekmējis dzimtbūšanas sagraušanu un zemnieku atsvabi-

nāšanu.

lenīsts un vaijāts no muižniekiem, Merķelis ar pilnu tiesību

izpelnījies latvju tautas mīlestību: viņa to nosaukusi par savu

brīvības apustuli.

Merķela „Latviešus" drīz pec viņu iznākšanas pārtulkoja
ari latviešu valodā. Viņu rokraksts atrasts nupat jaunākā laikā.

Merķelis piedzīvoja zemnieku atsvabināšanas lielo dienu

un mira 1850. gadā.
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128. Vidzeme, Kurzeme un Latgale 18. g. s. beigās. Lai

gan Vidzeme un Kurzeme ilgu laiku bij bijušas šķirtas, tomēr

latvju zemnieku stāvoklis bij viņās puslīdz vienāds. Kad Kur-

zemi pievienoja Krievijai, tad tur bij dzimtbūšana tāpat iz-

vērtusies par verdzību, kā Vidzemē. Tikai Kurzemē trūka šo

reformu mēģinājumu un tādu dzimtbūšanas apkarotāju, kā

Švarcbergers, Šulcs, Merķelis. Merķeļa grāmata iznāca ap

to laiku, kad abas šīs Latvijas daļas savienojās zem krievu

varas. Apgaismodams Vidzemes apstākļus un prasīdams pēc

reformām, Merķelis cīnījās nevien Vidzemes, bet ari Kurzemes

labā, kuras liktenis tagad bij kopējs ar Vidzemes likteni. Tikai

Latgale palika sāņus. Turienes apstākli bij tādi, kā Krievijā,

jo Latgale taī laikā bij dala no Vitebskas guberņas.

129. Dzimtbūšanas iršana. Dzimtbūšana radās pamazām,

pa gadu simteņiem. Tāpat pamazām tā ira, kad viņa, ka

saimnieciska sistēma, bija izrādījusies par neražīgu un ar savu

smagumu sāka pārāk uztraukt zemniekus. Katrinas 11. valdī-

šanas laikā dzimtbūšana bij sasniegusi savu augstāko pakāpi:

palikusi par verdzību. Tad ari sākās viņas iršanas gaita.
Šo iršanas gaitu tuvāk apzīmē prasības pēc reformām, kā-

das uzstādīja Švarcenbergs, Šulcs, Merķelis. Šo iršanas gaitu
apzīmē ari saimnieciska krīze: saimniecību neienesīgums un

parādi. Tā 18. gadu simteņa beigās Vidzemē parādu dēļ

tika pārdots vairāk kā 100 muižu un 19. g. s. sākumā bankā bij

ieķīlātas jau
7/s no visām Vidzemes muižām.

Vēl vairāk šo gaitu apzīmē zemnieku nemieri. 18. g. s.

pēdējā ceturksnī un 19. g. s. sākumā nemieri kļuva par parastu

parādību un reizēm pārņēma visu zemi (1784., 1797. un 1802 g.).
Šos zemnieku nemierus valdība un muižniecība noslāpēja ar

soda ekspediciju palīdzību. Bet nemiernieku pēršana, apšau-
šana un mocīšana nekā daudz nepalīdzēja. Nemieru cēlonis

bij pārmērīgās nodevas un klaušas. Kamēr šis cēlonis nebij no-

vērsts, tikmēr par mieru un kārtību nebij ko domāt. Bij beidzot

jāķeras pie likuma izdošanas, kas atvieglotu zemnieku stāvokli.

130. Divas strāvas muižniecības politikā. Likumus Lat-

vijā valdības parasti bija izdevušas saziņā ar muižniecību. Ari

tagad valdība strādāja kopā ar muižniecību. Pēterburgā no-

dibinājās komisijas, kas apsprieda Latvijas zemnieku stāvokli.

, Par viņu sprieda ari muižnieki savos landtāgos. Visi muiž-

nieki šinī zemes- jeb agrarjautājumā nebij vienis prātis. Viena

dala baidījās no jebkādiem pārgrozījumiem un visiem spēkiem

aizstāvēja veco kārtību. Tā bij muižniecībā reakcionāra
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strāva, kas tā domāja. Viena dala tomēr ieskatīja, ka veca

kārtība pārveidojama. Jādod zemniekiem vairāk tiesību. Jā-

nosaka ar māju vērtību samērīgas klaušas. Tikai tad varēs

plaukt saimnieciskā dzīve, tiklab muižās, kā mājās.

Muižniecības daļu, kas turējās pie šādiem ieskatiem, var

saukt par liberālo jeb brīvdomīgo strāvu. Reakcionāri to vi-

sādi apkaroja. Valdība Aleksandra I. laikā, redzēdama zem-

nieku nemieru skaita draudošu vairošanos un ari šo nemieru

cēloņus, piekrita liberālai strāvai. Šī strāva veda asu cīņu ar

reakcionāriem un sekmēja reformu kustību. Viņai jāpateicas

par zemnieku 1804. g. likumiem.

Liberālās strāvas priekšgalā stāvēja Fridrichs Vilhelms

fon Zīverss, kuram ievērojami nopelni zemnieku stāvokļa at-

vieglināšanā.

131. 1804. un 1809. g. likumi. (D ar b s 11. 74.) Ar 1804.

gada likumiem valdība noskaidro un nosaka tuvāk: 1) zemnie-

ku personisko stāvokli, 2) zemnieku īpašumu, 3) zemnieku

klaušas un nodevas un 4) zemnieku tiesāšanu. Zīmējoties uz

personisko stāvokli, zemnieks paliek saistīts pie zemes. Tikai

muižnieki nedrīkst viņu pārcelt bez viņa gribas, mainīt, at-

dāvināt. Muižniekam nav vairs tiesības liegt zemniekiem do-

ties laulībā. Muižniekm nav ari vairs tiesības zemniekus

pārdot. Zemniekiem tiesība vēlēt savus locekļus tiesās: zem-

nieku, draudzes un zemes tiesā.

Bez tam zemnieki tiek iedalīti trijās grupās: saimniekos,
kalpos un vaļiniekos, kas nesaistījās nekādā pastāvīgā darbā.

Likums nodrošina visiem zemniekiem kustama un nekustama

īpašuma tiesības, mantošanas tiesības. Saimniekus likums at-

svabina no miesas soda un rekrūšiem. Bez tam šis likums

saimniekiem dod tiesības sodīt ar miesas sodu slinkus un nepa-

klausīgus kalpus. 1804. g. likums nodibina pie katras muižas

zemnieku tiesas, kurās vienu locekli iecēla muižnieki, otru ie-

vēlēja zemnieki, trešo kalpi. Spriedumus varēja pārsūdzēt
draudzes tiesā, kur ari bij pielaisti 3 zemnieku pārstāvji. Sū-

dzības par muižniekiem varēja iesniegt caur draudzes tiesu

zemes tiesai. Muižnieku mājas sodīšanas tiesība netika at-

celta.

Zemnieku klaušas un nodevas tika noteiktas samēra ar

zemes vērtību un cilvēku skaitu katrās mājās.

1804. gada likums stipri mīkstināja dzimtbūšanu un_ radīja
tādu stāvokli zemē, kāds bija zviedru,laikā kroņa muižās, kur

zemniekiem bija noteiktas klaušas un nodevas un kur viņus

sargāja likums pret pārestībām. Lai ievestu 1804. g. likumu

A. Birkerts, Latv. vēst. 10
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dzīve, darbojas īpašas revīzijas komisijas, mērīdamas zemi un

sastādīdamas vaku grāmatas. 1809. gadā iznāca vēl daži pa-

Zīm. 91.

Ruļļu jeb vakas grāmata. Izdota Andresa Serganta zemnieku sētai, kas

pieder pie Sarkanās muižas, Lazdonas draudzē, Cēsu tiesā. Vioā sacīts:

„Tiesīga vērtības nosacīšana, pēc kuras ikkatra zemnieku zemes zorte pēc

naudas ir izrēķinājama kā tā no žēlīga Keizera caur tiesu likumiem no

1809. g. ir apstiprināta." — Aprēķināts, ka Serganta sētas zemes vērtība ir

23 dālderi un 11 grašu. Viņā jābūt: 6 cilvēkiem —
3 vīriešiem un 3

sievietēm, 2 zirgiem, 8 lopiem. — Jākalpo muižai: 201 diena ar zirgu, 254 ar

kājniekiem. Jādod labības pūros: 214 rudzu, 1 miežu, 1% auzu; mārciņās:
15 linu, 10 kaņepju, 5 apiņu, 7 sviesta, 3 linu dziju; 30 podu siena; gabalos:
3 cāli, 1 jērs, 3 lopu valgi, 1 maikse, 24 olas, 1 stops ķimeņu. — Visas šis

„došanas" kopā aprēķinātas tikpat daudz, cik zeme: 23 dālderi, 11 grašu. —

Bez tam vēl „došanas pie kroņa": 1) rekrūšu došana, 2) pasta stacijas kop-

šana, 3) būves materiāla pievešana, 4) darbinieku došana pie būvēm, baz-

nīcas apkopšanas, baznīcas muižas, skolas, pasta, kortelu namu un jātnieku

spēka stallu kopšanas un taisīšanas; 5) alga piesēdētājiem jeb „bīziteriem"
pie zemes tiesas, draudzes tiesas, valsts tiesas un „citas naudas samešanas

pēc augstas tiesas pavēlēšanas"; 6) mācītāja tiesa; 7) skolotāja tiesa; 8) ma-

gazīnas labība; 9) cietumnieku vadāšana; 10) malka priekš kara vīriem;

11) visu ceļu taisīšana; 12) galvas nauda.

pildinājumi 1804. g. likumam. Tie, starp citu, ievēroja ari kalpu

vajadzības. Šie likumi attiecās uz visiem zemniekiem: tiklab

kroņa kā privatpagastos.
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132. Kurzeme Napoleona kara laika. Kad Krievijas ķei-
zars Aleksandrs I. uzsāka karu ar Naploeonu, tad tika aizņemta
ari Kurzeme, tiklab no krievu, kā franču kara spēkiem. Gata-

vojoties uz aizstāvēšanos, Kurzemē saplūda krievu spēki, kurus
nācās zemniekiem vadāt un uzturēt. Šķūtis un nodokli gulās
kā akmens uz jau nospiestiem laudim. Sevišķi šīs nastas kļuva

smagas, krievu armijai atkāpjoties. 25.000 zemniekiem vaja-
dzēja braukt šķūtīs, sekojot armijai 300—500 verstis. Ceļa

grūtībās gāja bojā lietas, zirgi, cilvēki. Armijas uzturēšana iz-

maksāja Kurzemei vairāk kā 1 miljonu rubļu, nerēķinot izpo-

stītās saimniecības un citus zaudējumus. Tad nāca franču

kara spēks, kas sastāvēja galvenā kārtā no prūšiem un ieņēma

Kurzemi jūlija sākumā 1812. gadā. Kurzeme tika atdalīta no

Krievijas, un viņā nodibinājās franču valdība ar franču hercogu
Makdonaldu priekšgalā. Šī valdība pastāvēja 5 mēneši: līdz

decembra sākumam 1812. gadā. Kad Napoleons pie Maskavas

bij cīņu zaudējis un sāka atkāpties, atkāpās ari viņa armijas

kreisais spārns no Kurzemes. Ko Kurzeme pārcieta pa 5 mē-

nešu ilgo okupācijas laiku, to liecina okupācijas varas pavēles.

Vajadzēja maksāt 2 miljoni kontribūcijas, no kuras ar mokām

varēja sadabūt tikai 1.200.000 rubļu. Tika izlaistas pavēles,
ka jādod tīri dzīvokli, gultas, gultas drēbes, sviests, gala, siers,
maize un citi ražojumi. ledzīvotāji nebij pasargāti no patva-

rībām. Prūši, kas bija franču armijā, netaupīja ne mājas,

mantu, ne pašus. Posts bij viscaur liels.

133. Dzimtbūšanas beigu cēliens. (Darbs 11. 75.) Pēc

1804. g. likuma klajā nākšanas, zemnieku stāvoklis neko vis

neuzlabojās. Tam dažādi iemesli. Likums klaušas nesamazi-

nāja, bet tikai ieveda vaku grāmatās tās, kas jau pastāvēja
dzīvē. Un dzīvē tās bija grūtas. Zemnieku stāvokli grūtu pa-

darīja vēl neraža unbbadss s
kas uznāca 1807. gadā. Tam nu

pievienojās vēl Napoleona karš, kas radīja postu zemnieku un

ari muižnieku saimniecībās. Vajadzēja meklēt izeju no grūtā

stāvokļa.

18. g. s. beigās un 19. g. s. sākumā ārzemēs notika lauk-

saimniecībā lielas pārvērtības. Tur strādāja jau ar jauniem pa-

ņēmieniem, pēc daudzlauku sistēmas, ar jauniem darba un ra-

žošanas rīkiem. Ari muižnieki iepazinās ar jaunām mācībām

lauksaimniecībā (Tērs). Muižu parādi auga un pieņēma drau-

došus apmērus. Gribot negribot bij jāpiegriež vērība šai mā-

cībai. Daži no Baltijas muižniekiem sāka ierīkot savas saim-

niecības pēc daudzlauku sistēmas un apstrādāt tās ar algotiem

strādniekiem. Panākumi bij teicami. Bij nepārprotami re-

10*
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dzams, ka jaunas saimniecības iekārtošanai vajag divu lietu:

1) daudz zemes un 2) algas strādnieku. Valdība bija nākusi

pie ieskata, ka algas darbs ražīgāks nekā dzimtcilvēka darbs.

Tamdēļ jārūpējas par reformu ievešanu. Bet 1804. gada likums

zemi saistīja ar zemnieku un zemnieku ar zemi. Vajadzēja vi-

ņus šķirt. Tā valdība un muižnieki nonāca līdz domām, ka

zemnieki atsvabināmi bez zemes, lai būtu darba spēks. Un tā

tas ari notika. Pēc daudzām un ilgām spriešanām valdības

un muižnieku aprindās, valdība izdeva likumu par zemnieku

atsvabināšanu: 1818. g. Kurzemē un 1819. g. Vidzemē.

Zīm. 92.

Latvju zvejnieks ar kriju kamanām 18. g. simtenī. No J. Broces.

134. Notikumi dzejas laukā. Šinī laikmetā vācu rakst-

nieki, pētnieki un mācītāji sāk lielāku vērību piegriezt latvju
tautas dzejai._ Viņu neuzskata vairs par nicināmu, bet par tik

vērtīgu, ka tā jākrāj un jāglabā. 19. gadu simteņa sākumā

rodas pirmie krājēji: tie ir Rūjenes mācītājs Bergmanis un

Palcmares mācītājs Vārs. Bergmanis izdeva pirmo tautas

dziesmu krājumu 1807. gadā ar 238 dziesmām, Vārs otru ar

411 dziesmām.

Dzimtbūšanas laikmeta beigās tika pazīstams ari pirmais

laicīgās dzejas dzejnieks no latviešiem. Tas bij Neredzīgais

Indriķis. Agrā bērnībā viņš zaudējis acu gaismu, bet tomēr iz-

mācījies kurpnieka un skrodera amatu. Šim neredzīgajam
dzimtcilvēkam un amatniekam bij ari dzejnieka dāvānas. Viņš

sacerēja virkni dzejoļu, kurus laida klajā viņa labvēlis mācītājs

Elferfelds (1806. g.).
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Neredzīgais dzejnieks piedzīvoja dzimtbūšanas atcelšanu,
apdziedāja jauno brīvību un mira 1828. g.

135. Tautas psicholoģija. (D ar b s 11. 76.) Gadu simteņus

no vietas latvietis saules redzēja maz. Viņš gāja kā pa krēslu,
kā pa miglu. lezagās krēsla ari viņa gara pasaulē. Ir liela

starpība starp to latvieti, kas 13. gadu simtenī kā brīvs vīrs

varonīgi aizstāv savu dzimteni pret svešiem iebrucējiem, un

to, kas ilgus gadus jau gājis svešnieku jūgā. Pirmais ir lab-

sirdīgs, viesmīlīgs, lepns, brīvs, cītīgs, pašaizliedzīgs, varo-

nīgs, dzīves priecgīs. Otru vēsturnieki tēlo pavisam citādu.

Tuvojoties savam kungam, viņš jau piecdesmit solu at-

statumā gandrīz pārlūzt no pazemības un bailības, viņš skūpsta
savam verdzinātājam piedurknes, svārku stērbeles vai ari zā-

baku purnus. Cītību viņš vairs nepazīst, jo — strādā, cik gribi,
kungam nekad nebūs diezgan, un kokus sestdien dabū, vai

strādājis vai nestrādājis. Viņš necenšas ari pats sev strādāt,

jo kungs, ieraudzījis glītu darbu, var to piesavināties. Viņš
necenšas ari neko dzīvē uzlabot, jo nav taču nekādas drošības,
ka rīt, parīt viņu kungs nepārdod, neaizdāvina prom no viņa

zemes, viņa darba rīkiem, viņa piederīgiem, viņa ģimenes.
Dzimtbūšana nomāc latvietī katru pašdarbības, patstāvī-

bas un ierosmes dzirkstelīti. Tā latvieša raksturā rodas īpa-
šības, kuras viņš senāk nepazina: viltība, liekulība, zaglība,

nežēlība, nesātība, slinkums, bezbēdība un citas tām līdzīgas.
Vēsturnieki redz tikai vienu labu un vērtīgu īpašību, ko latvie-

tis mantojis no jauna šinīs grūtajos gadu simteņos: pacietību.
Bet ari šī pacietība jau sāk palikt — verdziska. Nav ieprie-
cinoša dzimtbūšanas latvieša garīgā ģīmetne. Tā ir verga ģī-
metne. Muižnieku vēsturnieki pat iedomājuši, ka latvietim esot

īpašs verdzības ģēnijs (sevišķs apdāvinājums).
Tikai gaišākie no vācu vīriem, kā Švarcenbergs un Mer-

ķelis, saprata, ka šīs īpašības stāv sakarā ar dzimtbūšanas ie-

kārtu un izskaidrojamas tikai ar to. Zūdot šai iekārtai, zudīs

ari šīs īpašības, un latvietis parādīs visas savas labās un cil-

dināmās spējas, kādu viņam ir daudz. Merķelis verdzībā no-

grimušajos latviešos saskatīja nenoliedzamas zinātnieku un

mākslinieku dāvānas. Viņš droši pareģoja, ka mums ar laiku

radīsies savi ievērojami dzejnieki, mākslinieki un domātāji.
Bet tas varēs notikt tikai tad, kad latvieši būs brīvi. Un Mer-

ķelis nebij maldījies.- Latviešu gara dāvānas nebij iznīcinātas,

bet tikai nomāktas. Kā ogles zem pelniem viņas kvēloja zem

ļauno, no dzimtbūšanas mantoto īpašību lūžņas.



D) Klaušu laiki.

136. Dzimtbūšanas atcelšana. Daudznozīmīgo ķeizara

pavēli par zemnieku atsvabināšanu Kurzemē pasludināja baz-

nīcās 30. augustā 1818. g. Vidzemes pavēli ķeizars parakstīja
26. martā 1819. g. Pats dzimtbūšanas atcelšanas likums tika

izlaists vēlāk. Šinī likumā noteikta zemnieku atsvabināšanas

kārtība un ari jaunās dzīves iekārtas veids ar pašvaldības ie-

stādēm, tiesām, skolām. Zemnieki bij atsvabināmi ne uz reiz,

bet 13 gadu laikā. Pirmo partiju atsvabināja 1823. gadā, tad

citas. Zemnieki tomēr nedrīkstēja bez muižas atļaujas atstāt

pagastu un aizceļot. Spēkā palika ari miesas sods. Zemnieku

sabiedrība tika iedalīta pagastos. Zemnieki varēja vēlēt savus

amata vīrus: pagasta vecāko un tiesnešus. Bet viņu apstip-
rināšana piederēja muižai. Muižas policija bij augstākā varas

iestāde pagastā. Viņa tad ari pie amata vīru apstiprināšanas
varēja izvēlēties sev iztapīgākus cilvēkus. Zemniekiem jā-

dibina un jāierīko pašiem sev skolas. Kurzemes likums noteica,

ka ik uz 1000 abēja dzimuma dvēselēm jānāk vienai skolai,

Vidzemes likums — ka ik uz 500 dvēselēm vienai pagasta sko-

lai. Bez tam Vidzemē tika pavēlēts dibināt ari draudzes

skolas: ik uz 2000 dvēselēm vienu. Skolās vajadzēja mācīt:

katķismu, baznīcas dziedāšanu, lasīšanu un rēķināšanu. Skolas

pārraudzīja mācītāji.

137. Brīvība. Kalpinātais latvietis ilgi bij gaidījis

uz brīvību. Ilgus grūtus gadu simteņus viņš par to bij sapņo-

jis. Visa viņa dzīve norisinājās kā cietumā. Visa Latvija bij ka

liels noziedznieku pārmācības nams ar spaidu darbiem, pelavu
maizi, rīkšu kokiem un karātavām. Valdības ieceltai zemnieku

komisijai ar izbailēm reiz nācās atzīt (1805. g.), ka uz spaidu
darbiem notiesātie noziedznieki Sibirijā dzīvojot daudz labāku,

vieglāku dzīvi, nekā latvju zemnieki. Kad ap to pašu laiku

muižnieki bij iedomājušies ieskatīties tanīs zemajās 12—15 asu

garajās būdās, ko sauca par zemnieku dzīvojamām ēkām, viņi

bij pārsteigti par to, ko tur redzēja. Parasti tur bij tikai viena

telpa ar māla grīdu, bez grieztiem, ar krāsni bez skursteņa, ar

melnu caurumu logu vietā. Ar šo pašu telpu cieši sakarā at-

radās rija, kūts, klēts. Šādā dūmainābedrē parasti mita 20—30

cilvēku: lieli, mazi, veci un jauni, precēti un neprecēti.
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Brīvībai nu vajadzēja atsvabināt latvju zemnieku no visa

grūtā klaušu jūga, no visām vergu važām. Vioi iedomājās brī-

vību kā saulīti, kas uzlēks pēc ilgas, garas verdzības nakts,
sildīdama un glāstīdama bāra bērnus un izliedama pār viņiem
savu dzīvības pilno gaismu. Bet viņi bij maldījušies. Dāvinātā

brīvība nenāca kā saulīte; viņa nāca kā pamāte ar rīkšu sauju

rokā — vēl vairāk šaust savus pabērņus nekā agrāk.

138. Visa tauta — bezzemnieki. Atsvabinot latviešus no

dzimtbūšanas, viņus atsvabināja ari no zemes, atsvabināja bez

zemes: pārvērta par proletariātu. Neliela saujiņa muižnieku

paturēja visu zemi, un latvietim deva — tikai putna brīvību.

Bet pat tās viņam nebij: bez atļaujas viņš vēl nekur nedrīkstēja
kustēt. Visa zeme nu piederēja pāris tūkstošu lielai saujiņai
muižnieku, bet vairāk kā pusmiljona lielajai latvju tautai nebij
vairs nekā. Tā bij pārvērsta par bezzemniekiem, par prole-

tariātu, kura vienīgais īpašums ir viņa divas rokas.

139. Brīvie līgumi. No šī laika muižnieki ar zem-

niekiem nu nokārtoja savas attiecības uz brīvu līgumu pamata.

Muižniekiem bij zeme, un zemniekiem viņas vajadzēja, tamdēļ
muižnieki varēja iznomāt viņu zemniekiem un ņemt nomu, cik

lielu grib. Zemniekiem nebij tiesības aizceļot, bet dzīvot un

pārtikt vajadzēja. Zemnieks bij spiests pieņemt visgrūtākos
nosacījumus, lai nenomirtu badā. lestājās laikmets, vēl sma-

gāks un drūmāks nekā dzimtbūšana. Pa dzimtbūšanas laiku

muižnieki šā vai tā bij spiesti rūpēties, lai viņu vienīgais darba

spēks, dzimtcilvēks, nenomirst badā. Tagad turpretim viņi par

zemnieku nelikās vairs ne zinis.

140. Brīvo zemnieku tiesiskais un saimnieciskais stā-

voklis. Brīvā latvju zemnieku tiesības pēc brīvlaišanas

ne par matu nebij labākas kā iepriekš. Zemnieki nedrīkstēja:
1) bez kunga atļaujas guberņu atstāt. 2) aiziet uz pilsētām, 3)
izvēlēties citu nodarbošanos, 4) nedrīkstēja bez kunga atļaujas
laulībā doties. Vispār, viņu tiesības bij galvenā kārtā nolie-

dzoša rakstura.

Ja nu viņu tiesiskais stāvoklis bij tik nedrošs, protams, ka

tikpat nedrošs bij ari materiālais. Līgumus kungi parasti slē-

dza tikai uz vienu gadu. Nezinādams, kas ar viņu būs pēc

gada, zemnieks savā saimniecībā nevarēja ievest nekādus pār-

labojrumus. Tamdēļ zemnieku saimniecības panīka. Bez tam

kungi uzkrāva nomas atlīdzināšanai pārmērīgi lielas klaušas.

Ja zemnieks negribēja tās pildīt, tad mājas deva citam, jo ze-
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mes trūkums zemniekiem bij liels, un gribētāju bij daudz. Ta

bij brīvā sacensība (kokurence) zemnieku starpā.

Bez tam kungi bieži vien izputināja iekoptās zemnieku

mājas, piegriezdami šo māju zemi muižu laukiem, lai pavairotu

muižas ienesīgumu. Klaušu laikos tika tā iznīcinātas 900 zem-

nieku mājas. Iznīcināto māju zemniekiem vai nu nemaz ne-

deva zemes, vai deva to kādā meža stūrī, vai purvā, lai ietaisa

tīrumus, kurus pie gadījuma atkal varētu pievienot muižai. Tādi

apstākli padarīja zemnieku stāvokli loti grūtu. Protams, ka tā

apstrādājamās zemes platība vairojās. Bet tas zemnieku stā-

vokli vieglāku nepadarīja.
Zemnieka maizes rieciens bij loti plāns. Kartupeli un siļķu

sālījums bij parastā barība. Gabaliņš siļķes bij rets gardums.
Maize bieži vien bij tāda, ka ne suņi to neēda. Kad nebij pat
šīs pelavmaizes, tad gāja uz muižu lūgties. Muižā vispirms

uzskaitīja 15, 20 koku un tad iedeva saujiņu graudu. Tāds stā-

voklis padarīja zemniekus nemierīgus. Viņi bēga prom uz lei-

šiem, poliem, uz Krieviju. Bija pat gadījumi, kad ar laivām

mēģināja pārcelties pār jūru uz Zviedriju, lai atrastu tur maizi

un patvērumu no pārestībām.

141. Bads un zemnieku kustības 40. gados. Nebij pagājis

no brīvlaišanas ne 20 gadu, kad latvju zemniecība bij nonā-

kusi pie posta. Pēc dažiem neražas gadiem Vidzemē izcēlās

bads (1841.). Nebij labības vairs ne cilvēkiem, ne lopiem. Kā

postaža izskatījās zeme: ēkas noplīsušas, celi netaisīti, tilti ie-

gruvuši. Izplatījās baumas, ka Krievijas dienvidos dalot zemi.

Kā spārnos zemnieki cēlās un taisījās uz turieni. Veseli pagasti

bij kājās. Cēsu un Valkas apriņķa zemnieki pirmie ieradās

Rīgā pēc atļaujas izceļot. Bet tā kā viņiem bez atļaujām nebij
tiesība atstāt savus pagastus, tad šo zemnieku kustību valdība

ieskatīja par dumpi un sūtīja zemniekus atpakaļ uz pagastu,
kur viņus sagaidīja bargs sods no muižas policijas.

Tad zemnieki sāka meklēt citu izeju: pāriet pareizticība,
tā cerēdami dabūt zemi. Pareizticīgo mācītāji pabalstīja šo

kustību.

Baroni un luterticīgo mācītāji nevarēja vienaldzīgi uz to

noskatīties. Sākās nemieru apspiešana. Ģenerālgubernators
Pālens izsūtīja soda ekspedicijas. Sākās nežēlīga zemnieku

pēršana un apšaušana. Plūda asinis un asaras, atskanēja vai-

manas un lāsti. Pēc nemieru apspiešanas strādāja vēl kara

tiesas, kuras sodīja gan ar miesas sodu, gan notiesāja uz Si-

bīriju vairāk kā 100 cilvēku, starp kuriem bij ari nepieauguši

un pat bērni.
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Pēc nemieriem muižnieki sāka spriest par zemnieku stā-

vokļa uzlabošanu. Sprieda un vilcinājās vairāk gadu, kamēr

izcēlās no jauna bads un plaša nemieru kustība (1844. —45.).

Badā mirušo bij tik daudz, ka līķi mētājās pa ceļiem un lau-

kiem. Atkal zemnieki meklēja glābiņu pareizticībā un pār-

gāja tur bariem.
Šinī laikmetā parādās starp latviešiem ievērojams tautas

vadonis: Dāvids Balodis. Viņa tēvs pieredzējis no muižnie-

kiem daudz netaisnības un bijis sirsnīgs hernhūtietis. Brāļu

draudze pēc 20 gadu ilga starpbrīža (1744—64.) bij dabūjusi

atļauju darboties. Ari Dāvids Balodis bij brāļu draudzes pie-

kritējs un vadonis. Kad viņam aizliedza pulcināt ļaudis ap

brāļu draudzes mācībām,'viņš pārgāja pareizticībā un strādāja
kā pareizticīgo priesteris Ļaudonā līdz sava mūža galam
(1864.). Viņš bijis apdāvināts runātājs. Savus sprediķus Ba-

lodis teicis latviešu valodā, un tanīs bijis vairāk hernhūtisma

nekā pareizticības mācību. Zemnieki Balodi loti cienīja kā savu

centienu pabalstītāju, aizstāvi, kā savu vadoni. Pareizticībā

40. gados pārgāja ap 100.000 latviešu.

Tanī laikā dzīvoja ari kāds latvietis, kas aprakstījis latvju
zemniecības toreizējo traģisko stāvokli. Tas bija Jānis Līcis,
rakstnieka vārdā Indriķis Straumīte.

142. 1849. gada agrarilkums. Ticības jautājums un

zemnieku nemieri spieda muižniekus nopietni domāt par refor-

mām. Zemnieku grūtā stāvokļa un nemieru cēlonis bija ne-

noteiktās grūtās klaušas, ko uzlika brīvie līgumi, un tas, ka mā-

jas nebija zemnieku īpašums. Kādas sekas no tam cēlās, pa-
stāsta muižnieku reformu partijas vadonis Hamilkars Felker-

zāms. Viņš jājis uz kāda zemnieka mājām, lai saimniekam pa-

ziņotu, ka vina mājas nolemts iznīcināt. Piejājot pie mājām,

viņš ieraudzījis saimnieku darbā: tas oatlaban priecīgi nobei-

dzis jaunas istabas celšanu. Un nu šim vīram vajadzēja pa-

teikt, ka visas viņa pūles veltas, ka nule celtai mājai jātiek no-

ārdītai un visai viņa dzīvei izputinātai. Tas izlicies baronam

pārāk mežonīgi. Viņš atsacījies no sava nodoma, griezis zirgu

atpakaļ un, jādams mājā, nācis uz domām, ka nevis jāizputina
šādas saimniecības, bet jāstiprina un jāvairo. Un viņu sekmē-

šanai būtu jādibina banka, ar kuras palīdzību zemnieki varētu

mājas iepirkt par īpašumu.
No šī nostāsta redzams, ka baroni tanī laikā labprāt piesa-

vinājās iekoptas zemnieku mājas. Tas zemnieku stāvokli pa-

darīja grūtu. Nebūdami droši par savu likteni, tie saimiecības

nolaida un arvien vairāk iestiga nabadzībā. Muižnieki tad nu
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gan Rīgā, gan Peterpilī daudz sprieda par zemnieku stāvokļa
uzlabošanu. Apspriedes gan landtāgos, gan komisijās ilga no

1842.—1849. gadam. Pēc dažādiem zemnieku likumu papildi-

nājumiem 1849. gadā iznāca likumi, kas šķīra zemnieku zemi no

muižas zemes un nodrošināja zemniekiem viņu piederumu.

Zeme zemniekiem vai nu izrentējama, vai pārdodama.

143. Pilsētas, tirdzniecība, rūpniecība. Klaušu laikos Lat-

vijā bij ap 20 pilsētu, pilsētas nebij lielas. Viņas vairāk lī-

dzinājās miestiem ar pāris vai vairāk tūkstošu iedzīvotājiem.

Vienīgā lielākā pilsēta bij Rīga, slavena ar savu tirdzniecību.

Rīgā bij ari plašākā rūpniecība ar manufaktūras darbnicām un

fabrikām, kurās ražoja preces apkārtējo pilsētiņu un muižu

vajadzībām: eļļu, ziepes, traukus, pīpes, stērķeles, pūde,ri, cu-

kuru. 1834. g. Rīgā bij 32 nelielas fabrikas ar 1592 strādnie-

kiem. Bez Rīgas tikai kādās 4 pilsētās vēl bij sastopamas ne-

lielas fabrikas: Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabmiestā un Liepājā.

Valdošā rūpniecības forma pilsētās bij — amatniecība. Tā Jel-

gavā bij uz viena fabrikas strādnieka 10 amatnieku.

144. Māirūpniecība. Uz laukiem, pēc iespējas, zem-

nieki saimniecībās izgatavoja visu paši. Saimnieks un saim-

niece zināja 20, 30 amatu. Saimniekam vajadzēja prast kopt
zemi, ģērēt ādas, taisīt traukus, riteņus un vēl daudz citu

amatu. Saimnieces amati bij kāršana, vērpšana, aušana, šū-

šana, adīšana,,maizes cepšna un daudz citi māju darbi. Bet tas

viss piederēja pie zemkopības.
Klaušu laikos bez zemkopības latvieši nodarbojās ari ar

mājrūpniecību: ar trauku pagatavošanu, grozu pīšanu, loku

un riteņu liekšanu, aušanu v. c. Aušana bij sevišķi izplatīta
Cēsu, Trikates, Smiltenes, Raunas un Alūksnes draudzēs. Bet

īsti mājrūpniecības centri bija Vec- un Jaun-Piebalga. Tie iz-

sūtīja savus ražojumus pat uz Krieviju.

145. Kapitālisma sākumi lielgruntniecībā. Kā dzimtbū-

šana, tāpat kapitālisms nodibinājās pamazām. Kapitālisma pir-
mais redzamais solis bij — zemnieku atsvabināšana bez zemes.

Jau ķeizars Aleksandrs I. sakarā ar zemnieku atsvabināšanu

aizrāda, ka no jaunās satversmes gaidāmi labumi rūpniecības
veicināšanai un ražības palielināšanai. Kapitālisms bez algas
strādniekiem nav domājams. Un nu bij strādnieku diezgan.
Tālākie kapitālisma soli bij — daudzlauku sistēmas ievešana

un nodarbošanās ar lopkopību, sevišķi aitkopību. Vakar-Eiropā

plaukstošai lielrūpniecībai vajadzēja piegādāt daudz apstrādā-
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jamā materiāla. Baltijas baroni ņēmās piegādāt — vilnu. No-

dibļnājās lielas aitsaimniecības. Vidzemē bij vairāk kā 100

tādu saimniecību ar 100.000 aitām, bet Kurzemē bij muižnie-

kiem aitu vairāk par pusmiljona. Lai uzturētu šos aitu pulkus,

vajadzēja daudz zemes. Tamdēļ muižnieki daudz vietās iz-

nīcināja zemnieku mājas un pievienoja tās muižai.

146. Skola, literatūra, latvju draugi, garīgā kultūra.

Pēc skolu likuma iznākšanas (1817./19.) skolu lieta Latvijā
sāka mazliet kustēties, kaut gan no sākuma visai gausi un kūtri.

Kurzemē līdz 1833. gadam bij kādas piecas skolas un ap 1850.

gadu ne vairāk par 50. Vidzemē 1836. gadā latviešu daļā bij
vairāk par 63.000 bērnu skolas vecumā, bet no tiem tikai 850

tika mācīti skolās. Un pa visu klaušu laikmetu skolu stāvoklis

ne cik neuzlabojās. levērojamākie notikumi tā laika skolu

dzīvē bij skolotāju semināru dibināšana: Valmierā (1840.) un

Irlavā (1841.). īpaši slavens kļuva Valmieras seminārs, kuram
tika izraudzīts apdāvināts vadītājs: Jānis Cimze. Šis vīrs ir

viens no mūsu skolu ievērojamākiem darbiniekiem, kas darījis
lielu iespaidu uz saviem audzēkņiem un tā tad ari uz mūsu kul-

tūru. Pie viņa izglītojušies ari ne viens vien no mūsu ievēro-

jamākiem kultūras darbiniekiem, kā: Aušeklis, Juris Neikens.

Nesaudzīgu cīņu ar vāciešiem latvju kultūras laba ved

Andrējs Spāģis, latvju skolotājs, aizstāv skolu, zemniekus.

Mazliet plašāka šinī laikmetā kļuva ari mūsu literatūra.

Viņā darbojās rakstnieki: Kārlis Vastons, Kārlis Hugenbergers,
Jēkabs Lundbergs. Visi šie rakstnieki bij vācu tautības. Vat-

sons nodibināja pirmo latviešu laikrakstu: „Latviešu Avizes"

(1822.).
No vācu dibinātiem kultūras pasākumiem ievērojama ir

„Latviešu Draugu biedrība" (1824.), kura nodarbojās ar latvju

valodas, vēstures, literatūras un etnogrāfijas pētīšanu. Savus

darbus viņa laida klajā rakstu krājumos, kurus sauca par „Ma-
gazīnām". ~Draugu biedrība" noturēja sapulces, kurās pieda-

lījās ari latvieši. Te kādreiz (1847. g.) sparīgi uzstājās mācīts

latvietis Dr. Juris Bārs pret latvju pārvācošanu un aizstāv

latvju patstāvīgu attīstību.

Bez vācu tautības rakstniekiem klaušu laikmetā mūsu li-

teratūrā pavairojās ari latviešu tautības rakstnieku skaits. Tie

bija Anss Līventals, Ernsts Dinsberģis un daži citi. Luterā-

nisms un baznīca pie mums bij jau laiduši tik dziļas saknes, ka

vācu un tāpat ari pirmie latviešu rakstnieki atradās pilnīgi zem

baznīcas iespaida. Starpība starp latviešu un vācu rakstnie-

kiem tikai tā, ka latvju rakstnieki sniedz pa tēlojumam no latvju
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grūtās ikdienišķās dzīves, kā ari no latvju dvēseles dzīves.

Tikai latvietis varēja tā skumt par bāreņa likteni, kā skumst

Līventāls (savā „Matīziņā"), un nevienam vācu tautības dzej-
niekam nenāca prātā priecāties par zemnieku atsvabināšanu

tā, kā Neredzīgajam Indriķim.
Mākslas ziņā latvju dzejnieku darbi nav necik vērtīgi, bet

viņi atšķiras no vācu tautības dzejnieku darbiem ar savu la-

tvisko izjūtu. Valdošā ideja klaušu laiku literatūrā ir tā pati,
kas dzimtbūšanas laikmetā. Rakstnieki visur un vienmēr

pūlas pamācīt zemnieku, lai viņš ir saticīgs, paklausīgs, čakls,

padevīgs un par visām lietām — lai necenšas kļūt ārā no sava

stāvokļa, jo vīze taču nevarot tapt par zābaku.

147. Hernhūtisma liktenis. Hernhūtisma kustība turpinā-

jās līdz 19. g. s. vidum. Pēc dzimtbūšanas atcelšanas hernhū-

tisms dabūja tiesību strādāt Lutera draudzē. Mācītāji domāja,
ka Lutera draudzes ar to apdraudētas un uzsāka pret viņu ne-

atlaidīgu cīņu: pūlējās jaukt draudzes iekārtu, likt šķēršļus
draudzes darbiniekiem, sacītājiem, ievest draudzes darbībā

mācītāju pārraudzību.
Vairāk desmit gadu brāļu draudze pretojās šiem aprobe-

žošanas mēģinājumiem, bet beidzot bij spiesta padoties. 1860.

gadā brāļu draudze padevās konsistorijas nosacījumiem par

draudzes pārveidošanu. Vecās, iecienītās draudzes ierašas at-

metot, draudze vairs neplauka, bet gāja arvien uz leju. Gan

parādījās vienā, otrā draudzē pa spējīgam darbiniekam, bet

jaunas dzīvības tie nespēja draudzei iedvest. Hernhūtisma pa-

nīkšana stāv sakarā ari ar izglītības izplatīšanos un tautisko

centienu mošanos.

Kamēr nebij citu garīgās dzīves avotu, kā vienīgi baznīca,

tikmēr hernhūtisms varēja pastāvēt, modinādams ļaudīs inte-

resi uz gara dzīves izkopšanu, izglītību, pašdarbību. Hernluīti-

smam šinī ziņā bijuši lieli panākumi. To liecina tas, ka, pagastu
pašvaldībai rodoties, atbildīgākās vietas ieņēma un varēja pil-
dīt hernhūtieši. Hernhūtismam ari liela loma jaunu ideālu

meklēšanā. Kā viens no tādiem ideāliem atzīmējams: sirds

skaidrība. Viņam liela loma latvju organizēšanā un pašdarbī-
bas modināšanā.

Bet hernhūtisms nespēja apmierināt visas tās garīgās va-

jadzības,_ko radīja dzīves pārgrozības. Šīs vajadzības varēja

apmierināt tikai plašāka, vispusīgāka izglītības kustība. Šāda

kustība drīz vien ari radās un apēnoja hernhūtismu. Tā bij
izglītības un tautisko centienu kustība.



E) Kapitalisma laiki.

148. Kapitālisms. Jaunais laikmets, kas nāca pēc klaušu

laikiem, cieši saistīts ar naudas saimniecību: kapitālistisko ra-

žošanu un kapitālu, kamdēļ ari saucas par kapitālismu.

Visagrāk kapitālisms ieviesās Anglijā: jau 18. g. s. vidū

tur nodibinājās rūpniecība. Pie mums kapitālisms nodibinās

apmēram gadu simteni vēlāk. Pāreja zemkopībā uz naudas

nomu un māju iepirkšanu aizrāda uz šī jaunā laikmeta sākša-

nos. Vēsturiskā attīstība kapitālisma laikos nav vienāda visā

Latvijā. Kurzemē un Vidzemē tā iet par sevi, Latgalē par sevi.

Tamdēļ ari tās jāapskata katra par sevi:

L Kurzeme un Vidzeme.

a) 60. gadu reformas un tautisko centienu laiks.

b) Sociālo kustību un pārvērtību laiks.

2. Latgale.

a) Kultūras apspiešanas laiks.

b) Kultūras brīvības laiks.

a) 60. gadu reformas un tautisko centienu laiks.

(1860.—1890.)

149. Reformu kustība Krievijā. Gadu simteņa vidū. Krie-

vija pārdzīvoja lielus satricinājumus. Ar lielu piespiešanos
viņa veda Krimas karu un cīņu pazaudēja. Šis karš un ar viņu

savienotie zaudējumi atklāja daudz trūkumu valsts dzīvē. Tie

bij novēršami. Pamodās plaša reformu kustība. Vecais dzimt-

būšanas ledus sāka kustēties. Jauno laiku vajadzības kā pa-

vasara plūdi ārdīja vecās iekārtas pamatus un nogruvušos

gabalus nesa pa straumi prom. 1861. gadā tika atsvabināti 23

miljoni krievu zemnieku. Lielā ķēde, kas turēja šo ļaužu jūru

sažņaugtu — bij pārtrūkusi. Pārtrūka ari muižnieku privilē-
ģiju ķēde Latvijā.

150. Sešdesmito gadu reformas Latvija. 1860. gada iz-

nāca zemnieku likumi, kuri gan atstāja vēl spēkā brīvos līgu-
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mus, bet deva zemniekiem iespēju slēgt kontraktus uz ilgākiem

gadiem. Likums muižniekiem aizliedza slēgt ar zemniekiem

īsākus kontraktus, kā uz 6 gadiem. Drīz vien ari klaušu vai

jauktas nomas vietā nāca naudas noma jeb arende.

1863. gadā iznāca likumi par zemnieku plašāku pārvieto-
šanās brīvību, aiziešanu uz citām guberņām. Šie likumi aizliedz

muižniekiem atturēt zemniekus no aizceļošanas. Līdz tam lai-

kam zemnieki nedrīkstēja pat peļņā iet uz tuvākajām pilsētām
— bez atļaujas. Bet atļaujas izdabūšanai bij iepriekš jānokārto
visi kroņa un pagasta maksājumi, kas ne ikkatram bij iespē-

jams. Bez tam pagasta tiesa varēja atturēt zemniekus no aiz-

ceļošanas, ja pagastā bij sajūtams darba spēka trūkums. Jau-

nie pasu likumi nu deva zemniekiem brīvību — izvēlēties darba

vietu un darba lauku pēc patikas. Tā tas bija Vidzemē. Kur-

zemē pārvietošanās tiesību zemnieki bija dabūjuši mazliet

agrāk (1848. un 1858. g.). Vispār Kurzemē agrārās likumdoša-

nas gaita mazliet savādāka nekā Vidzemē. Tā Kurzemē tikai

1863. gadā iznāca likums, kas piešķīra zemniekiem tiesības

zemi pirkt. Šim likumam tāda pat nozīme Kurzemē kā 1849.

g. likumam Vidzemē.

1864. gadā iznāca likums par zemnieku zemes pārdošanas
un izpirkšanas kārtību. Gan zemniekiem jau agrāk (1849. g.)

bij atjauts iepirkt mājas, bij nodibināta pat muižnieku banka,
kas lai veicinātu šo iepirkšanu, bet pa visu šo laiku zemnieku

māju bij iepirkts loti maz. lemesls tas, ka reakcionārā muiž-

niecība loti greizi skatījās uz tādu māju iepirkšanu, un ari zem-

nieki izturējās vēl nogaidoši. Zemniekiem likās neiespējami

sagādāt maksājamo renti. Bet piedzīvojumi drīz rādīja, ka'tas

ir daudz vieglāk, nekā pildīt nebeidzamās klaušas. Ar jaunā
likuma iznākšanu māju iepirkšana sāk iet straujāk uz priekšu.

1865. gadā iznāca likums, kas visā Baltijā muižniekiem aiz-

liedza sodīt kalpus ar miesas sodu. Saimniekiem šis sods bij
atcelts jau pāris gadu agrāk. Tā beidzot tika izņemta muiž-

niekiem no rokām tā saucamā „maizes pātaga", šis briesmīgais

latvju tautas spīdzināšanas daikts.

1866. gadā nāca klajā likums par pagastu pašvaldību Bal-

tijā, tāpat ari likums par pagasta tiesām.

Tā dažos gados Latvija dabūja jaunu satversmi un tika ga-

līgi atsvabināta no dzimtbūšanas jūga.

151. Pagasta satversme. Pašvaldības likums pie-
šķīra mūsu pagastiem to satversmi, kāda pastāvēja gandrīz
līdz visjaunākam laikam. Pagasta pašvaldības orgāni ir: 1)

pagasta sapulce, 2) vietnieku pulks, 3) pagasta vecākais, 4) pa-
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gasta valde un 5) pagasta tiesa. Galvenā iestāde ir pagasta
sapulce. Viņā tiesības piedalīties visiem saimniekiem un rent-

niekiem, bet no bezzemniekiem tikai atsevišķiem pārstāvjiem:
ik no 10 cilvēkiem vienam. Pagasta sapulce izvēl vietnieku

pulku, pagasta vecāko un viņa palīgus, pagasta tiesnešus.

Vietnieku pulks vada visu pagasta saimniecību: pārzin skolas,

nabagu mājas, nodokļus, pagasta īpašumus. Galvenais pagasta

izpildu orgāns ir pagasta vecākais, kas kopā ar saviem palī-

giem un skrīveri sastāda pagasta valdi. Pagasta tiesa izspriež
mazākas civil- un krimināllietas. Muižniekiem nu vairs nebij

agrākās varas pagasta darīšanās. Visa vara nu pārgāja uz

mazgruntniekiem, kuriem piederēja vēlēšanu tiesības un no

kuru vidus varēja vēlēt amata vīrus.

152. Sešdesmito gadu reformu nozīme. Sešdesmitie gadi
ir robežlinija latvju vēsturē: aiz viņas paliek feodālā pagātne,

un no viņas sākās kapitālistiskā tagadne. Tikai pēc sešdesmito

gadu lielajām reformām mums varēja nodibināties patstāvīga
kultūra. Bet šīs reformas neaizņēma visu tautu. Viņas nāca

galvenā kārtā vienai sabiedrības daļai par labu — gruntnie-
kiem. Ar to mūsu zemniecība tika noteikti pāršķelta divās

daļās: zemniekos un bezzemniekos. No šīs robežlīnijas sākot,
katra zemniecības daļa iet vairāk vai mazāk savu attīstības

gaitu patstāvīgi, šķirti.

153. Mazgruntniecības nodibināšanās un patstāvība.
Tiklīdz vairs nebij jāmocās caurām dienām un naktim pie mui-

žu darbiem, zemnieku saimniecības sāka ātri uzplaukt. Drīz

vien bij atmatas uzplēstas, krūmāji nolīsti, purvi izgrāvoti,

Pļavu dūksnāji nosusināti. Vecās trīslauku kārtības vietā tika

ievesta daudzlauku kārtība. Darba rīki un lauku apstrādāšana
uzlabojās. Lauki nedeva vairs 3—4 graudi ražas, bet 5—6 un

vairāk. Zemnieki cēla labas ēkas, iekopa dārzus. Pašu mi-

tekli palika glītāki, spodrāki. Turība un ienākumi vairojās.
Visu to redzot, zemnieki čakli sāka pirkt mājas. Līdz 60. ga-

diem Kurzemē bij tikai iepirktas ap 60 māju, Vidzemē ap 200.

Sešdesmitajos gados zemnieki Kurzemē iepērk vairāk kā 2700

māju par apmēram 9 miljoni rubļiem, Vidzemē ap 2000 par 7

miljoniem, tā tad kopā apmēram par 16 miljoniem./ Tā tika

likti pamati mazgruntniecībai, kura nākamos gadu desmitos

attīstījās jo strauji un plaši.

154. Skolas un izglītība. Tautas vairuma izglītība
šinī laikmetā atradās vēl diezgan bēdīgā stāvoklī. Skolu vēl

A. Birkerts. Latv. vest. 11
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arvien bij maz, skolu ēkas nepietiekošas, mācības līdzekļu gan-

drīz nekādu. Un ari skolotāji tolaik bij vāji sagatavoti savam

amatam. Kurzemē bij tikai 214 skolas, Vidzemē mazāk. Sko-

las namu vērtība bij 20—30 rubļu lielumā, un skolotāji dabūja
algas 1 rubli mēnesī. Muižniecība un garīdzniecība par zem-

nieku izglītību maz interesējās, izturējās pat naidīgi. Kad dzej-
nieks Pumpurs bērnībā, pabeidzis draudzes skolu, gribēja tālāk

izglītoties, tad mācītājs viņam deva padomu atmest tādas do-

mas. Mācītājs Šulcs, „Latviešu Avižu" redaktors, nosauc tautu

par bērnu un izglītību par asu nazi, ko nevarot dot bērniem

rokā. Tikai nedaudzas personas no muižnieku un garīdznieku

aprindām rūpējās par skolām. Skolas tikai sāka plaukt tad,
kad zemnieki dabūja pašvaldības tiesības un varēja paši ķer-
ties pie skolu lietas nokārtošanas.

155. Jaunlatvieši un jaunlatvietība. 1856. gadā sāka iz-

nākt jauns laikraksts, kuru vadīja latvietis Ansis Leitans: «Mā-
jas Viesis". Sākumā šinī laikrakstā piedalījās ari pirmie stu-

dētie latvieši: Kr. Valdemārs, Kr. Barons un Juris Alunans.

„Mājas Viesis" ne ar ko daudz neatšķīrās no „Latviešu Avi-

zēm". Vērtīgākie raksti, kas apgaismoja mūsu valodas, vē-

stures, sadzīves jautājumus, nāca no pirmo studēto latviešu

spalvas. Juris Alunāns sniedza tur ari dzejoļus. Kāda Heines

dzejoļa: „Loreleja" tulkojuma dēl vācieši sāka saukt jau-
nos latvju darbiniekus par — jaunlatviešiem. Tas tamdēļ, ka

Heine bij dzejnieks, kuru vācieši neieredzēja un kuru pieskaitīja
pie jaunvāciem. Tāda gara latviešus tad sāka saukt par jaun-
latviešiem.

Kā muižniecība bij pieradusi turēt latvju tautu saimnie-
ciskā un tiesiskā atkarībā, tā garīdzniecība bij paradusi turēt

viņu garīga atkarībā. Bet pirmie mācītie latvieši, kas paši bij

izlauzušies cauri klaušu laiku garīgās verdzības mūriem, sa-

prata izglītības lielo nozīmi un aicināja tautu pie gaismas. Šie

centieni bij jauni. Un vācieši, gribēdami cilvēkus, kas tautai

gaismu nesa, apkarot, deva viņiem vārdu, kas palicis vēstu-

risks: jaunlatvieši. Šie jaunlatvieši uzsāka pret vecajiem tau-

tas vadoņiem niknu cīņu. Kā vecie vadoņi aicināja tautu tikai

pie garīgām lietām, tā jaunlatvieši tikai pie laicīgām. Juris

Alunāns uzsvēra, ka pats Kristus pavēlējis pasaules gudrības

iemantot, teikdams: „Esiet gudri kā čūskas". Viņš izdeva īpašu

krājumu: „Sēta, Daba, Pasaule", kur rakstīja par valsts un

saimniecības lietām. Valdemārs laida klajā rakstus par jūr-
niecību un izglītību, Barons mācīja pazīt savu tautu un dzim-

teni. Jaunlatvieši deva zinātni īstā, nesagrozītā veidā. Jaun-
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latvieši ārdīja nost vecos aizspriedumus tiklab tauta, ka ari mā-

cībās, ko viņai sniedza veclaiku vadoņi.

156. «Pēterburgas Avīzes". Ar atsevišķām grāmatām un

rakstu krājumiem varēja samērā maz ko padarīt tautas izglītī-
bas nezāļu pārņemtajā laukā. Te vajadzēja cita cīņas līdzekļa:
laikraksta. Ar 1862. gadu Valdemārs, Barons un Juris Alunāns

sāk izdot «Pēterburgas Avīzes". Šis laikraksts atvēra latvju
zemniekam citu pasauli. Viņš atklāja cīņu pret vecās tumsības

draugiem un apkaroja viņu mācības gan ar zobgalību, gan ar

zinātņu slēdzieniem no visiem zinātņu laukiem.

Ar karsti pukstošu sirdi jaunie darbinieki atsaucās uz vi-

sām latvju tautas vajadzībām. Un šo vajadzību bij daudz:

saimnieciskā, sabiedriskā, garīgā dzīvē. Reformas bij pašķī-
rušas plašu attīstības ceļu. Vajadzēja gādāt, lai latvju zemnieks

prastu šīs reformas izmantot. Tamdēļ «Pēterburgas Avīzes"

iepazīstina viņu ar jaunlaiku saimniecības veidiem, jaunlaiku

techniku, zinātni, poHtiku, kultūru. Saimniecības lietās bij zem-

niekiem jānorāda uz lietderīgāku aršanu, sēšanu, kulšanu;
technikā — uz jaunlaiku arkliem un mašīnām; zinātnē — uz

tautsaimniecību un dabas zinātni; politikā — uz partiju dzīvi,
valsts veidiem, parlamentārismu; kritikā — uz visiem izglītī-
bas veidiem, bet it sevišķi uz skolu. Avīzes pulcināja ap sevi

visus dzīvākos spēkus. Viņas spoži pierādīja, ka latvieši garī-

gās dzīves laukā var iztikt paši saviem spēkiem, un vecie va-

doņi ir lieki. Viņas pierādīja ari, ka nozaimotā zemnieku va-

loda ir spējīga izteikt visas lietas, neizņemot pat prātnie-

ciskas.

Avīzes strādāja lielu modināšanas, izglītošanas, audzinā-

šanas darbu. Latvietī vajadzēja modināt apziņu, ka viņš nav

vairs vergs, bet cilvēks, ka viņš nestāv vairs viens, bet ir kul-

tūrelas sabiedrības loceklis. Tā jaunlatvieši modināja latviešos

cilvēka pašapziņu, sabiedrisku, nacionālu apziņu un tēvzemes

mīlestību. Vecie vadoņi izlietoja visus līdzekļus, lai pierādītu

valdībai, ka laikraksts kaitīgs. Valdība viņu tad aizliedza. To-

mēr «Pēterburgas Avīžu" iespaids tautā bij liels un neaizmir-

stams. Šis laikraksts avižniecībā ierāva pavisam jaunu ceļu,
nodibināja jaunu laikmetu: laicīgas, zinātniskas, politiskas, de-

mokrātiskas un nacionālas avīžniecības laikmetu. Lieli no-

pelni šinī ziņā ir viņa trim galvenajiem darbiniekiem: Jurim

Alunānam, Kr. Baronam un Kr. Valdemāram. Pirmais gan ne-

dabūja ilgi pie laikraksta strādāt, bet daudz strādāja Barons,
vēlākais ievērojamais «Latvju Daiņu" krājējs un kopotājs, un

Kr. Valdemārs, kā aizgādnis un jaunlatvietības garīgais tēvs.

11*
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Viņu ideālisma spožums ka saule apgaismo latvju zemnieka

jauno, neparasto pašdarbības un patstāvības gaitu.

157. Krišjānis Valdemārs. Krišjānis Valdemārs ir viens

no mūsu visievērojamākiem kultūras darbiniekiem. Viņš ir

klaušu zemnieka dēls. ' Grāmatu viņš jau iemācījās, piecus ga-

dus vecs būdams. Pirmās mācības Valdemārs smēlās klaušu

laiku skolās. Daudz tās viņam nespēja dot. Bet ari tas ma-

zums, ko Valdemārs tur ieguva, bij pietiekošs pamats, lai viņa

spēcīgais gars uz tā būvētu savu gaismas pasauli tāļāk.
Valdemāra izglītības slāpes bij tik lielas, ka viņš nenorima

pie savas pašizglītības strādāt ne brīdi. Viņš savā izglītības

gaitā nobīdīja pie malas vislielākos šķēršļus un kā milzis lau-

zās uz priekšu. Pats saviem spēkiem uzstrādājies par skrī-

veri, viņš, klaušu cilvēks, 24 gadus vecs, dabū no ģenerālgu-
bernatora atļauju iestāties ģimnāzijā un mācās tur 5 gadus.

Ģimnāzists būdams, viņš apceļo dzimteni, lai ar to tuvāk iepa-
zītos, saraksta grāmatu ~300 stāsti" ar ievērojamām domām

priekšvārdā. Beidzis skolu, viņš studē Terbatā valsts zinībās,

pulcina ap sevi latvju studentus un atzīst sevi par latvieti,

mezdams ar to cīņas saucienu vācu aprindās, kur nevienu iz-

glītotu latvieti vairs neieskatīja par latvieti. Students būdams,
Valdemārs laiž klajā rakstus par jūrniecību, saimniecībaspa-

celšanu, tautas zemāko slāņu stāvokļa uzlabošanu tikumiskā un

izglītības ziņā. 33 gadi vecs, viņš nobeidz augstskolu un 33

gadus ziedo visus savus spēkus kultūras darbam tautas un

valsts labā.

Valdemārs strādāja ar visu savu milzu enerģiju kā rakst-

nieks, avižnieks, sabiedrisks darbinieks un politiķis. Kā rakst-

nieks viņš jau agri pūlējās dot latvju tautai kādu veselāku

graudu viņas tukšajos apcirkņos. Kā publicists viņš, rakstī-

dams latviešu, krievu un vācu valodās, gan iekš-, gan ārzemes,

stāvēja nomodā un cīnījās par latvju tautas interesēm un godu.
Nav gandrīz tādas materiālās un garīgās dzīves nozares,

kuru nebūtu savā darbībā aizņēmis un veicinājis Valdemārs.

Jūrniecība un zvejniecība, mazgruntniecība un sīkgruntniecība,

rūpniecība un tirdzniecība, skola un izglītība, avižniecība un

biedrību dzīve, vēsture un tautsaimniecība, dabas zinības un

dabas spēku izmantošana, agrarjautājums un strādnieku jautā-

jums, jaunā paaudze un viņas audzināšana, zemniecība un in-

teliģence, politika un diplomātija, tauta un viņas liktenis — tie

ir galvenie priekšmeti, kuriem Valdemārs ziedoja savus spēkus

un savu mūžu.

Viņa mērķis un viņa vadoša ideja bij gaiša, materiāli spē-
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cīga, kultūrela latvju tauta un dzimtene. Mūsu dzimtenes tēls

stāvēja Valdemāram vienmēr priekš acim. Viņa kaisītā sēkla

ir nesusi simtkārtīgus augļus.

Zīm. 94.

Kr. Valdemārs. (1825.—1891.)

158. Atmodas laikmeta daiļliteratūra. Šinī laikmetā kļuva
pazīstami 3 ievērojami rakstnieki: Juris Alunāns, Juris Neikens

un Krišjānis Barons. Juris Alunāns pieder pie mūsu lielākajiem
liriķiem. Viņš sniedzis dažus nemirstīgus dzejas darbus gan

oriģinālā, gan tulkojumos, iepazīstinājis latviešus ar sonetu un

kuplinājis mūsu valodu daudziem jaunvārdiem. Neikens bij li-
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riķis un stāstu rakstnieks. Viņa galvenie nopelni tie, ka viņš

devis mums pirmos mākslas tēlus no zemnieku dzīves. Viņš

mudināja ari zemniekus pāriet no vecās klaušu nomas uz pil-

nīgāku saimniecības veidu. Neikens strādāja vēl baznīcas garā

un nepiekrita jaunlatviešiem. Kr. Barons devis dažus dzejo-

ļus, pilnus cenšanās spirgtuma un spara.

Šinī laikmetā latvieši paši ar īstiem mākslas darbiem lika

pamatu savai mākslas rakstniecībai.

159. Pārvācošanas politika. Vāciešu mērķis arvien bijis
— latviešus turēt savā aizgādniecībā. Tiklīdz latvieši sāka iz-

rādīt zīmes, ka viņi grib un var iztikt bez šīs aizgādniecības,
tad vācu valdošajās aprindās ikreiz sacēlās uztraukums. Tūliņ

pēc „Mājas Viesa" iznākšanas (1856.) «Latviešu Avižu" re-

daktors, mācītājs Šulcs, lai gan jaunais laikraksts strādāja ve-

cajā garā, laida klajā uzaicinājumu saviem amata brāļiem, ka

viņu intereses esot apdraudētas, tautā esot manāmas bīstamas

kustības, un tās esot jāievada īstās sliedēs, kamēr vēl

neesot par vēlu. Nākošā gadu desmitā bīskaps Valters,

atklājot landtāgu (1864.), teica muižniekiem bargu spre-

diķi: viņi neesot izpildījuši viņiem no Dieva uzlikto uzdevumu

— piegriezt latviešus vācu kultūrai. Tie acim redzot nogrie-
žoties uz krievu pusi. «Nožēlojiet savus grēkus" — sauca

bīskaps — „un pierādiet nožēlošanas cienīgus augļus: pārvā-

cojiet iedzimtos! Lūk, tas ir jūsu uzdevums, tā ir jūsu darbības

programa!"
Zināma pārvācošanas kustība jau bij sākusies agrāk — aiz

saimnieciskiem iemesliem. Latvieši, bēgdami no klaušu jūga,

meklēja pilsētā nodarbošanos. Bet te valdīja cunftes un ama-

tos pielaida tikai vāciešus. Ja nu gribēja kāds latvietis par

amatnieku tikt, tad viņam vajadzēja izlikties par vācieti. Tā-

pat tas bij ar izglītoto, inteliģentu amatiem, kur ari pielaida
tikai vāciešus. Un kad vācieši redzēja, ka krievu valdība grib
latviešus dabūt uz krievu pusi, pārkrievot tos, un ka ari lat-

vieši paši vairāk tiecās uz krievu nekā uz vācu pusi, tad radās

šie pārvācošanas centieni, jo vācieši bijās, ka latvju tautu ne-

atrauj viņu iespaidam. Protams, bija ari vācu vīri, kuri atzina

latvju patstāvīgu attīstību, bet tie nebija valdošie.

Sākās visur latvju izglītības centienu nicināšana un latvju
valodas nonievāšana. Vācieši ņēmās pierādīt, ka skolas, zi-

nātne, kultūra latvju valodā nav iespējamas, un latvju tauta ari

nespēj kultūru samaksāt. Pārvācošana gāja diezgan sekmīgi.
Bet drīz vien sākās atplūdi.

Latvju saimnieciskā uzplaukšana lika latviešiem zem kā-
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jām stipru pamatu un modināja patstāvības jūtas. Drīz vien

radās ari vīri, kas noskaidroja to centienu raksturu, tās tauti-

skās vērtības, pēc kurām latviešiem jācenšas. Galvenā kārtā

to darīja Kr. Valdemārs un Kronvalda Atis. Īpaši Kronvalda

Atim lieli nopelni tautisko centienu noskaidrošanā.

160. Kronvalda Atis. (1837.—1875.) Daudziem un cie-

šiem pavedieniem ar musu kultūru un vēsturi ir saistīts Kron-

valda Ata vārds. Viņš strādājis daudz mūsu attīstības labā kā

skolotājs, valodnieks, sabiedrisks darbinieks, politiķis. Kā sko-

lotājs viņš rūpējies par to, lai skolās mātes valodai tiktu ierādīta

pienācīga vieta, lai būtu labas grāmatas un labi skolotāji. Viņš

ir pirmais latvju skolotāju pulcināt ājs un biedrotājs. Kā va-

lodnieks viņš pūlējās padarīt latvju valodu bagātāku vārdiem,

lai viņa varētu apmierināt latvju tautas augošas garīgās vaja-
dzības. Viņš radījis daudz jaunu nepieciešamu vārdu, starp

tiem ari tik bieži tagad lietoto: satversme. Kā sabiedrisks dar-

binieks viņš pazīstams nevien ar savām biedrotā ja, organiza-

tora spējām, bet ari kā apdāvināts, liels runātājs. Kronvalds

ar savām lielajām runas dāvanām prata iededzināt domas un

sirdis nevien biedru pulciņos, bet it sevišķi plašās sapulcēs. Kas

dzirdēja viņa ugunīgos vārdus, tie tika garā pacilāti un aizrauti

cēlā sajūsmā par plašākiem centieniem tautas labā. Kronvalds

pēc Dāvīda Baloža bija ievērojamākais latviešu runātājs.

Kronvalda galvenais darba lauks bij — latvju kultūras pa-

celšana. Bet tā kā vācieši strādāja taisni_ pretējā virziena: pie

latvju kultūras nomākšanas ar savu pārvācošanas politiku, tad

te iznāca neizbēgama sadursme ar vāciešiem. KronvMds ka-

roja ar tiem visur un vienmēr, bet it sevišķi viņš tos apkaro
rakstā «Tautiskie centieni". Te Kronvalds atspēko visus ne-

pelnītos pārmetumus un pierāda, ka latvju kultūra un civilizā-

cija ir iespējamas, un ka katra latvieša svēts pienākums ir mī-

lēt savu mātes valodu, sekmēt izglītību, modināt tautas paš-

apziņu, celt tautu garīgi un tikumiski uz augstākas pakāpes.
Kronvalds visskaidrāk un visspilgtāk izteica tautisko cen-

tienu būtību. Visā dzīvē viņš strādāja ar lielu aizraušanos un

mīlestību. Viņš bij savā dvēselē dzejnieks, bet reizē ari do-

mātājs. Viņa darbos izteiktas ari ievērojamas domas, kuras
tagad tuvāk apskata un pēta zinātne, ko sauc par tautu psicho-

loģiju, un zinātne, kas pēta vēstures likumus — vēstures filo-

zofija.
Savus prātnieciskos ieskatus par vēsturi viņš izteica rak-

stā „Karš miera laikos", kur viņš apskata sabiedrību, kā da-

žādu partiju un spēku kopojumu pastāvīgā cīņā. Visā vēsturē
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viņš redz cīnāmies divas partijas: kalpinātāju partiju un brīvī-

bas partiju. Kronvalds ir brīvības partijas piekritējs. Kron-

valds mūsu vēsturē ievērojams nevien kā cīnītājs, bet ari kā

cilvēks, kurš neatlaidīgā, nepārtrauktā darbā centies pēc pilnī-
bas un visu sevi ziedojis tautai. Kā ideālists un kā darbinieks

viņš cienīgi nostājas līdzās Valdemāram un Merķelim.

161. Tautiskie centieni. Šī kustība radās pa daļai kā pret-
stats pārvācošanas centieniem, pa daļai kā augošās latvju sa-

biedrības centienu izteiksme. Tautisko centienu mērķis bij pa-

celt latvju tautu uz augstākas pakāpes garīgā, tikumiskā, sa-

biedriskā un ari materiālā ziņā.

Tautiskie centieni, kā redzams, ir jaunlatvietības tiešs tur-

pinājums. Lai sasniegtu savu mērķi, tautiskās kustības darbi-
niekiem galvenā kārtā bij divi līdzekli: valodas kopšana un

tautas pašapziņas jeb tautiskās apziņas modināšana. Vācieši

latvjus neieskatīja par tautu, bet tikai par zemniekiem. Latvjos

pašos pa klausības, verdzības gadu simteņiem šī apziņa bij no-

mākta, neizveidojusies. Tamdēļ vajadzēja modināt šo kopības

apziņu. Ar to nolūku tad sāka uzmeklēt visu, kas mums ir vēr-

tīgs un uz ko mēs varam lepoties: pētīja valodu, vēsturi, mito-

loģiju, krāja gara mantas, uzmeklēja senču tikumus, pierādīja,
ka iespējama patstāvīga nacionāla kultūra ar savu īpatnēju
literatūru un mākslu.

Lielo reformu un tautiskās atmodas laikmets aizņem ap

30 gadu. Šinīs gados notika ievērojamas pārvērtības lauku un

pilsētas dzīvē, tāpat ari saimnieciskā, sociālā un garīgā kul-

tūrā. Saimnieciskajā dzīvē latvju zemniecība un pilsonība gāja
milzu soļus uz priekšu. Kurzemē vien zemnieki iepirka vairāk

kā 10.000 māju par apmēram 38V2 miljonu rubļiem, Vidzemē

vairāk kā 16.000 māju par apmēram 52 miljoniem rubļu. Tāpat

vairojās latvju īpašumi un turība pilsētās, īpaši Rīgā. Ar baltu

spieķīti ienāca latvietis Rīgā, un maz gados viņš jau bij tirgo-

tājs, nama vai fabrikas īpašnieks.
Tanī laikā radās latviešiem ari sava sabiedriskā dzīve.

Vācu aprindas pilsētās pret ienācējiem lauciniekiem izturējās

kā pret kalpotājiem, kā pret zemākiem, ar kuriem nevar bie-

droties. Atlika latviešiem pašiem uzmeklēt vietas un līdzekļus,
kur un kā saistīties, sarunāties par kopējām bēdām un prie-
kiem. Sāka dibināties pirmās latvju biedrības. Pilsonība 1868.

gadā nodibina „Rīgas Latviešu biedrību" un pāris gadus vēlāk,
1870. g., latviešu fabrikas strādnieki — „Jonatana biedrību".
Uz laukiem sāka dibināties dziedāšanas biedrības. Bez kultu-

relām biedrībām dibinājās ari citas lauksaimniecības un krāj-
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un aizdevu biedrības. Nodibinājās ari viena jūrniecības bie-

drība „Austra".
Sakara ar Rīgas Latviešu biedrību nodibinājās ari pirmais

latvju teatrs. 1868. g. uzveda pirmo latviešu lugu „Žūpu Bēr-
tulis".

Tautiskajā laikmetā rodas latviešiem ari pirmie mūzikas

mākslinieki, no kuriem pazīstamākais ir Jurjānu Andrējs. Šie
mākslinieki kuplina mūsu mūzikas mākslu. Drīz- vien rodas

iespēja sarīkot plašus dziesmu svētkus. 1873. gadā tiek Rīgā
sarīkoti dziesmu svētki, kuros ņem dalību 45 kori (1019 dzie-

dātāji) un 1880. g. —70 koru (ar 1653_dziedātājiem). Šie svētki

bij ka plašas demonstrācijas, lai parādītu, ko latvju sabiedrība

un tauta jau sasniegušas organizēšanās un mākslas ziņā.
Dziesmu svētkus rīkoja Rīgas Latviešu biedrība. Kā

viens no ievērojamākiem latvju organizētājiem un tautisko cen-

tienu stiprinātājiem tanī laikā darbojās Kr. Kaln i ņ š, bū-

dams 10 gadu no vietas par šīs biedrības priekšnieku.
Šinī laikmetā ari palika bagātāka mūsu avižniecība un žur-

nālistika. Sāka iznākt vairāki politiski laikraksti: „Baltijas

Vēstnesis", «Baltijas Zemkopis", „Balss", „Dienas Lapa" un

žurnāli: „Pagalms", „Rota", „Austrums". No tā laika avižnie-

kiem ievērojamākie ir: „Baltijas Vēstneša" redaktors Bern-

hards Dīriķis, kā pilsoņu interešu aizstāvis, un „Baltijas Zem-

kopja" redaktors Juris Māters, kā asprātīgs pilsoniskās pieti-
cības apkarotājs un straujas saimnieciskas un kultūrelas attī-

stības sludinātājs.
Tautisko centienu laikā sabiedrības turīgajā un izglītotajā

daļā valdīja pacilāts gara stāvoklis un liela sajūsma. Šis laik-

mets ievērojami paplašināja mūsu kultūru ar saviem notiku-

miem, ierosinājumiem, ieguvumiem.

162. Manaseina revizija un 80. gadu reformas. Pēc lielo

reformu laikmeta Krievijā sākās stipra atpakaliešana jeb reak-

cija. Krievijā reformu laikā bij sākusies ari revolucionāra ku-

stība, kurā dabūja galu Aleksandrs 11. (1881.). Viņa pēcnācējs,
Aleksandrs 111., uzsāka cīņu nevien pret revolucionāro kustību,

bet sāka ari ierobežot iegūtās reformas. Lai stiprinātu patval-
dību un krievu valsts vienību, viņš visās nekrievu tautās pūlē-

jās ievest krievu iestādes un pašas tautas pārkrievot. Sevišķi

pamatīgi viņš pavēlēja rīkoties Baltijas guberņās, tā tad ari La-

tvijā. lemeslu tam deva muižnieku sūdzība, ka Vidzemē starp

zemniekiem manāma politiska nemieru kustība, kas apdraudot

muižniekus un mācītājus. Uz šo sūdzību ķeizars atbildējis:

„Tatn, es domāju, drīz tiks darīts gals." Tikai viņš to darīja
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citādi, neka muižniecība bij iedomājusies. Uz šejieni tika sū-

tīts senators Manaseins, lai revidētu visas vietējās pārvaldības
nozares. Manaseins strādāja pāris gadu (1882. —1883.) un sa-

vāca bagātu materiālu par toreizējās vācu pārvaldes trūku-
miem un ari par zemes jautājumiem. Zemnieki iesniedza Mana-

seīnam loti daudz sūdzību, cerēdami tikt vajā no daudzām ne-

būšanām. Savākto materiālu viņš cēla krievu valdībai priekšā,
kura tad ķērās pie reformu ievešanas Latvijā. Tika reformētas

skolas, tiesas, policija. Latvieši gaidīja daudz no Manaseīna

revizijas, bet viņa nepiepildīja visas cerības. Palika neizšķirts
galvenais rūpju un raižu priekšmets: zemes jautājums. Neska-

toties uz šo reformu lielo nozīmi, līdz ar viņām uznāca ari jauni
spaidi: pārkrievošana.

163. Pārkrievošanas politika. 1886. gadā skolas nāca tau-

tas apgaismošanas ministrijas pārziņā. Skolu pārvalde nāca

valdības ieceltu inspektoru rokās, kuri pūlējās ievest skolās

krievu valodu, kā mācības valodu. No skolu bibliotēkām viņi

pūlējās izskaust latviešu grāmatas un viņu vietā likt krievu.

Tā bij īsta gara bendēšana, kas tagad iesākās pie jaunās paau-

dzes. Skolu un skolēnu skaits sāka ievērojami mazināties.

Laikrakstiem tika ievesta barga cenzūra, kas nelāva rakstīt par

šīs valdības rīcības trūkumiem. 1889. gadā notika tiesu re-

forma.

Vācu tiesas, kas bij atlikušās vēl kopš klaušu laikiem, tika

atceltas, un viņu vietā nāca krievu tiesas. Šī tiesu reforma bij

latviešiem loti svarīga, jo pilnīgi pārrāva saites ar tumšo tie-

sisko pagātni un deva iespēju samērā ātri un viegli katram at-

rast vajadzīgo taisnību. Bet tā kā visās tiesu, policijas un ad-

ministrācijas iestādēs nu valdīja krievu valoda, tad šīs iestā-

des, līdzās skolām, rautin rāva latviešus pārkrievošanas
strāvā.

Bet kā katrs spaids modina pretestību, tā ari šī reakcio-

nārā pārkrievošanas politika: latvieši sāka viņu ienīst, sevišķi

zemākās aprindas, kuras valdības politiku sajuta kā smagu

slogu.

Latvju sabiedrībā sāka mosties politiskā doma. Viņa bij
divējāda rakstura. Pilsoniskās aprindas domāja panākt tautai

labumu, stājoties sakarā ar valdību. Dažas inteliģences aprin-

das tomēr ieskatīja, ka uz cara valdību cerēt viss velti un ka

pats valdības veids, patvaldība, neder.

164. Juris Maters. Maters ir viens no ievērojamākiem
darbiniekiem tautisko centienu laikā. Viņš ieņem redzamu
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vietu mūsu saimniecisko, sabiedrisko, garīgo un nacionālo cen-

tienu vēsturē nevien ar saviem spirgtiem, gaišiem mērķiem, bet

ari kā cilvēks ar spilgtu, radošu garu, kā īpat-

nēja personība, kā straujš ideālists.

Māters cēlies no zemnieku kārtas, apmeklējis pagasta

skolu, līdz 30. gadam strādājis dažādus amatus: bijis pagasta

rakstveža palīgs, rakstvedis, Kurzemes guberņas tipogrāfijas

pārzinis. Tad viņš piepeši parādās latvju avižniecībā un sabie-

driskā dzīvē, strādā tur 10 gadu ar lielu sparu, iegūdams gan

draugus, gan ienaidniekus, un pašos labākajos mūža gados
mirst ar trieku. Mēs nemaz neredzam Māteru pašu izglītības

darbā, neredzam viņu ne augstās skolās, ne ilgi pūloties pie grā-

matām, bet viņa avižnieka gaitas sākumā redzam to tomēr jau
kā plaši un vispusīgi izglītotu darbinieku, apbruņotu tādiem

gara ieročiem, kādi iegūstami ilgā izglītības darbā. Māters šos,

gara ieročus ieguvis pašizglītības ceļā tikai ar savām lielajām

g:ara dāvanām.

levērojamu iespaidu uz Māteru darījis Kurzemes guberna-
tors Lilienfelds, kas nodarbojās ar socioloģiju jeb zinātni par

sabiedrību kā pētnieks un deva savus rakstus Māteram lasīt

un pārrakstīt. Tā bij Māteram ievērojama skola sabiedrisko

zinātņu laukā. Socioloģijas iespaids manāms viscaur Mātera

rakstos. Socioloģija ir jauna zinātne, kas atver jaunus viedo-

kļus sabiedrības izprašanā. Ar to ari izskaidrojams, kamdēļ

Mātera avižnieka un rakstnieka darbā pavisam citādi ieskati

par latvju sabiedrību nekā citiem tā laika darbiniekiem. Māters

pielīdzina sabiedrību kokam, cilvēku — šūniņai. Pie koka

sakņu, stāva, lapu, ziedu veidošanas strādā šūniņas un viņu

grupas. Tāpat tas ir sabiedrībā. Atsevišķiem cilvēkiem un

cilvēku grupām savi uzdevumi sabiedrības veidošanā.

Māters redz visas dzīves nozares viņu savstarpējos saka-

ros, redz dzīvi visā plašumā. Savos laikrakstos; «Baltijas Zem-

kopī" un „Tiesu Vēstnesī" viņš nemitējās norādīt, ka paceļama

zemkopība, ka tā stāv sakarā ar rūpniecību, ka viņas viena

otru pabalsta, ka ne viena, ne otra nevar sekmīgi plaukt bez iz-

glītības palīdzības, bez zinātniskiem pamatiem.
Māters dzīvoja tanī laikā, kad mums patlaban bija nodibi-

nājušās mazgruntniecība un pilsonība. Latvju tā laika sabie-

driskie darbinieki jau sāka apmierināties ar to, kas sasniegts.

Te nu atskanēja Mātera modināšanas sauciens, ka vēl daudz

kas darāms saimniecības, izglītības, tiesu, pašvaldības, skolu

un nacionālās dzīves laukos.

Nebūdams miera ne ar veciem laikiem, ne ar jauniem, Ma-

ters sanāca naidā tiklab ar veclaiku piekritējiem, veclatvie-
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šiem, kā ari arjauno laiku darbiniekiem — jaunlatviešiem. Viņš
nesaudzīgi uzrādīja trūkumus tiklab vieniem, kā otriem, pierā-
dīdams veclatviešiem patstāvīgās attīstības iespēju un nostā-

dīdams jaunlatviešiem priekš acim latvju jaunlaiku sabiedrības

vajadzības. Visiem, kas dižojās ar patriotismu skalās runās,
Māters atgādināja, ka ne runas no svara, bet bagāts garīgs sa-

turs, un ka darbs latvju labā ir vislabākais patriotisms. Mātera

centienus vislabāk raksturo viņa paša vārdi, kurus viņš ar uz-

svaru izteica latvju tautas patstāvīgās, nacionālās attīstības

pretiniekiem:

„Par latviešu tautas dzīvības spēku" —•
saka Māters — „tik ilg.i vien var šaubīties, ka-

mēr viņa pati šim spēkam pilnīgi un ne-

šaubāmi neuzticas.

Uz savu dzīvības spēku droši palaizda-

mas, viņa dzīvos un, allaž jo vairāk attī-

stīdamās, sasniegs tik augstu kultūras

stāvokli, cik tas zem mūsu vēsturiskiem

un politiskiem apstākļiem iespējam s."

Viena vai otra darbinieka nozīme vēsturē atkarājas no tā,

kādu iespaidu viņš darījis uz tautas dzīvi, tautas kultūru un līdz

ar to uz tautas vēstures gaitu. Mātera iespaids bija tāds, ka

viņš sakustināja un saviļņoja visu sabiedrību. Tikai visus viņa
ideālus tā laika cilvēki nevarēja aptvert un izvest dzīvē. Daudzi

no šiem ideāliem vēl tagad nav sasniegti, kā piem. saimnieci-

skās dzīves izprašana un veidošana saskaņā ar zinātnes prasī-

jumiem, skolu un tiesību nozīmes izprašana tautā, vispārējās

izglītības pacelšana plašākās tautas aprindās.

Māters ar saviem centieniem darījis iespaidu nevien uz

savu laiku, bet ari uz vēlākiem laikiem. Kā censonis, kā cīnī-

tājs, kā apdāvināts, jūsmīgs darbinieks sadzīves pārveidoša-
nas darbā, kā ideālists viņš daudziem bijis par paraugu un ie-

rosinātāju plašāku centienu laukā.

165. J. Krodznieks — latvju vēstures tēvs: J. Krodznieka

īstais vārds ir Jānis Krīgers. Viņš dzimis Valmieras apgabalā,
1851. gadā, kā drēbnieka dēls. Krodznieks apmeklējis Valmie-

ras elementar- un apriņķa skolas, nobeidzis Rīgas guberņas

ģimnāziju, studējis Maskavas universitātē filoloģiju un nobei-

dzis to kā vēstures filoloģijas kandidāts. Beidzis augstskolu,

Krodznieks strādāja kā ģimnāzijas skolotājs, sākumā Revelē,

vēlāk Maskavā, kur ari uzsāka savu vēsturnieka gaitu. 1885.

gadā Maskavā sāk iznākt mēnešraksts „Austrums", kur Krodz-

nieks sāk ievietot savus rakstus par Baltijas vēsturi. Līdz 80.
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gadu beigām šinī mēnešrakstā parādījās visi galvenie Krodz-

nieka raksti: „Par senlatviešiem", „Kā muižnieku kārta Baltijā
cēlusies un attīstījusies", „Par zemgaliešiem" un „Katolu baz-

nīca Livonijā".

Krodznieks, kā vēstures pētnieks, gluži atšķiras no vācu

vēsturniekiem. Vācu vēsturnieki pētīja Baltijas apstākļus vis-

pār, piegriežot galveno vērību vāciešu apstākļiem, kamdēļ viņu

darbi it dabīgi iznāca vairāk kā valdošās šķiras, vāciešu, un ne

kā vietējo tautu pagātnes pētījumi un raksturojumi. Krodz-

nieks turpretim uzskatīja par sav*u vēsturnieka pienākumu vis-

pirmā kārtā pētīt zemnieku kārtas un līdz ar to latvju tautas

vēsturi. Viņš uzmeklēja pēc iespējas visu, kas varēja liecināt

par latvju dzīvi un likteni, par mūsu kultūru pirms vācu atnāk-

šanas. Viņam ari izdevās gaiši pierādīt, ka ne vācieši mums

kultūru atnesuši, bet ka latvju tauta jau aizvēstures laikos bi-

jusi diezgan augsti attīstīta kultūras tauta. Viņš ari aprādīja

tuvāk, kādas bijušas latvju kultūras dzīves formas: dzimts,
dzimts satversme, pilis, virsaiši, laužu kārtas, pagasts un valsts.

Ar valodniecības palīdzību Krodznieks izpētīja sīkāk krievu

iespaidu uz mūsu senčiem. Dala latvju bij no krieviem

iepazinusies ar kristīgo ticību jau pirms vācu atnākšanas, kā

to gaiši liecina patapinātie vārdi, kā: baznīca, krusts. Bet

krievu iespaids manāms ne baznīcas lietās vien. Tam visam

svarīga nozīme mūsu vēstures pāreizā izprašanā. Visi šie sen-

latvju dzīves pētījumi, tāpat ari pētījumi par muižniecības cel-

šanos, katoļu baznīcu Latvijā, lika pamatu latvju vēsturei, kam-

dēļ ar pilnu tiesību Krodznieku var saukt par mūsu vēstures

tēvu. Vēlākos laikos viņš sniedzis vēl daudz vērtīgu darbu par

Latvijas vēsturi un jaunākā laikā laidis klajā ari dalu no īpašas
vēstures grāmatas: „Latvijas vēsture". Krodznieks līdz pat

jaunākam laikam ir mūsu ievērojamākais vēsturnieks. Viņa

kopotie raksti iznākuši trijos sējumos ar nosaukumu: „Iz Bal-

tijas vēstures". Krodzniekam loti rūp latvju tautas grūtais lik-

tenis. Jaunākā laikā (1922. g.) viņš laidis klajā sevišķu grā-

matu par latvju zemnieku nemieriem 1841. g. Grāmatā apgai-
smota viena no lielākām traģēdijām mūsu vēsturē. Krodznieks

miris 1924. g. Rīgā.

166. Literatūra un kritika. Literatūra šinī laika dabu na-

cionālu izjūtu, izteiksmi, saturu un īpatnību. Kļūst slaveni īpaši

divi liriķi: Auseklis un Pumpurs, abi ar savām latviskajām dze-

jas gleznām un savu patriotisko garu. levērojami mākslas

darbi rodas ari stāstu rakstniecībā: Kaudzīšu «Mērnieku laiki"

un Apsīšu Jēkaba „Pie pagasta tiesas" un „Bagati radi". Visi
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tie ir mākslas darbi, kuri sniedz nevien mākslas baudu, bet at-

klāj raksturīgas gleznas no mūsu sociālās un nacionālās dzīves,
kā arizīmē latvju raksturus, kādi tie nodibinājušies mūsu zem-

niecībā pēc.tam, kad viņa sadalījās gruntniekos un gājējos. Lie-
lāko tiesu šinīs darbos atspoguļojas saimnieku kārtas dzīve.

Raksturīgs laikmeta vilciens ir — tautas gara mantu krā-

šana. Pie dziesmu, mīklu, sakāmu vārdu un dažādu etnogrā-
fisku mantu vākšanas sāka strādāt strauji malu malās. Šīs ku-

stības lielākais, vērtīgākais ieguvums ir — latvju daiņas: ap
250.000. Viņas vēlāk iznāca Kr. Barona sakārtojumā. Ro-
doties rakstniecības darbiem, radās ari vajadzība viņus ap-

spriest: apskatīt, cik tie vērtīgi pēc sava idejiskā satura un

mākslinieciskās formas. Tādu vērtēšanu sauc par kritiku. Kā

dzejas darbu un vispār kā mākslas kritiķis šinī tautiskajā laik-

metā kļūst pazīstams Teodors Zeiferts. Viņš ir pirmais ievēro-

jamais kritiķis un mākslas kritikas nodibinātājs. Sevišķi viņa
vārds saistīts ar reālistisko virzienu mūsu rakstniecībā.

167. Vēsturiskā attīstība. Šis laikmets, kas gan ilga tikai

dažus gadu desmitus, pieder pie ievērojamākiem mūsu vēsturē

savas vēsturiskās attīstības labad. Visas mūsu dzīves nozares

bagātīgi uzplauka, salīdzinot ar to, kā bij iepriekšējā laikmetā.

Laikmeta beigās zemkopība, amatniecība, rūpniecība, tirdznie-

cība, satiksmes celi, pašvaldības iestādes uz laukiem un pilsē-

tās, skolas, izglītība un rakstniecība — visi materiālās, garīgās

sabiedriskās kultūras lauki bij palikuši plašāki, bagātāki nekā

laikmeta sākumā.

Zemkopībā bij nodibinājusies plaša mazgruntnieku šķira,

kuras turība noderēja par atbalstu tālākai attīstībai. Latvieši

varēja nevien iegādāties un lietot pilnīgākus darba rīkus zem-

kopībā, pirkt mašinas, bet ari sūtīt savus bērnus augstākās
skolās.

Vecās cunftu kārtības sabrukšana pilsētās (1866.) deva ie-

spēju ari latviešu amatniekiem svabadāk nodarboties ar amat-

niecību. Nodibinājās pat sevišķas amatnieku biedrības un nau-

das iestādes.

Paplašinājās rūpniecība, pieauga fabriku skaits un pašas

fabrikas pieņēmās plašumā. Agrākie satiksmes līdzekli vairs

nevarēja pietiekoši kalpot ne preču sūtīšanai, ne cilvēku satik-

smei. Vajadzēja būvēt dzelzsceļa linijas. Drīz vienLatvija bij

pārklājusies ar veselu dzelzsceļu tīklu. Nodibinājās latvjiem
ari jūrniecības iestādes, radās pašiem savi kuģi, kas kalpoja

tirdznieciskai satiksmei.

Liela nozīme bij pargrozībam pašvaldības lietas. Uz lau-
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kiem zemnieki gan visi vēl nevarēja piedalīties pagasta pār-
valdīšanā. To varēja galvenā kārtā tikai saimnieku kārta, bet

ari tas bij solis uz priekšu. Pilsētu pašvaldībā ari bija notiku-

šas pārgrozības. 1877. gadā iznāca likums, kas pārgrozīja pil-
sētu pārvaldes veidu. Agrāko priviliģēto rātes kungu vietā

stājās nodokļu maksātāji. Rīgu vairs nepārvaldīja rātes un ģil-

des, bet vēlēta pilsētas dome. Vēlēšanu likums gan bij tik

šaurs, ka latviešu pilsonība vēl nevarēja piedalīties pie pārval-
des. Kā Rīgā, tāpat tas bij ari citās pilsētās.

Ari izglītības lieta šinī laikmetā ievērojami attīstījās: vai-

rojās skolas, biedrības, laikraksti, grāmatas. Tikai pārkrievo-
šanas politika un stingrā cenzūra spieda atpakaļ izglītības ku-

stību. No vienas puses to kavēja pārvācotāji, no otras — pār-

krievotāji. Bet panākumi viņai tomēr bij lielāki kā citos laik-

metos.

levērojamas grozības notika iedzīvotāju sastāvā. Lauku

iedzīvotāju skaits pamazinājās, pilsētās — pavairojās. Lielais

vairums zemnieku bij palikuši bez zemes, sākās izceļošanas
kustība. Tūkstošiem bezzemnieku aizceļoja uz lekš-Krieviju
un Sibiriju, vai uz tāļākām zemēm. Tā radās latviešu kolo-

nijas dažādās zemēs. Latvju attīstībai šīs kolonijas gan nebij

nekāds ieguvums: svešatnē tās varēja garīgi tikai nīkuļot un

pamazām pārtautoties.
Otra pārvietošanās strāva, kas šinī laikmetā sāka plūst no

laukiem prom, bij — aiziešana uz pilsētām. Uzplaukstošā

amatniecība, tirdzniecība, bet galvenā kārtā gan fabriku rūpnie-
cība prasīja daudz darba roku. Sevišķi daudz strādnieku bij

vajadzīgi Rīgā, kā lielākajā no mūsu rūpniecības centriem.

Reizē ar aizplūšanu uz pilsētām sākās ari pilsētā cita dzīve.

Latvieši sāka biedroties, organizēties, sāka apzināties savu

tautību.

Tautiskā kustība lauza sev ceļu vispirms pilsētās. Rīga

bij galvenā vieta, kur nacionālie centieni varēja nostiprināties
un augt. Nacionālie centieni pieauga par plašu kustību, kādu

agrākie laiki nepazina. Tautiskie centieni atņēma latviešus

vācu garīgai aizgādniecībai, atmodināja mūs uz patstāvīgu ga-

rīgu dzīvi, radīja mums patstāvīgu avižniecību un literatūru, ka

tautas gara, centienu un dvēseles izteicēju. Šinī laikmetā la-

tvieši kļuva patstāvīgāki materiālā, sabiedriskā, garīgā un na-

cionālā ziņā. Tautas pašdarbība, kas gadu simteņiem bija ap-

spiesta, lielā mērā atsvabinājās no sava jūga un uzsāka plašu

radošu nacionālās kultūras gaitu.
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b) Socialo kustību un pārvērtību laiks.

(1890.—1917.)

168. Vispārējs raksturojums. lepriekšējā laikmeta refor-

mas iznīcināja daudz no vidus laiku atliekām, kas bij kavējušas
musu vēsturisko attīstību. Taču daudz kas no šīm atliekām

palika vēl pāri. Tā piem. zemnieki savas mājas bij iepirkuši,
bet dažādas klaušas, kas saimniekiem bij jāpilda, padarīja
jauno gruntnieku stāvokli loti grūtu. Ceļu taisīšana, tiltu bū-

ves, skolas namu celšana, skolotāju algošana, šķūts zirgu do-
šana ierēdņiem — viss tas smagi gulās uz zemnieku pleciem.
Muiža ar saviem lielajiem īpašumiem un ienākumiem bij brīva

no tamlīdzīgiem pienākumiem. Tas liecināja, ka zemes jautā-
jums nepareizi nokārtots. Tas radīja zemniekos apziņu, ka vi-

ņiem nodarīta netaisnība. Zemniekiem vajadzēja būt ar mieru,
ka muižnieki iejaucās viņu garīgajā dzīvē: skolotāja galīga ap-

stiprināšana amatā atkarājās no muižniekiem un mācītājiem,
mācītājus muižnieki ielika draudzēs pēc savas patikas pret ie-

dzīvotāju gribu.
Viss tas deva iemeslu nemieram, kas velak izlauzās uz aru

revolūcijas veidā.

Viena no raksturīgākām laikmeta parādībām ir pilsētu ātra

uzplaukšana. lepriekšējā laikmeta beigās Latvijas pilsētās ie-

dzīvotāju skaits bij divreiz lielāks nekā laikmeta sākumā. Ar

90. gadiem sākot, iedzīvotāju skaits pilsētās' aug vēl straujāk.
Rīga pārvēršas par īstu lielpilsētu ar vairāk simtu tūkstošu

iedzīvotājiem.
Nav otra laikmeta Latvijas vēsturē, kas būtu tik bagāts lie-

liem notikumiem, kā 19. g. s. beigas un 20. g. s. sākums. Gal-

venākie no šiem notikumiem ir: 1) jaunā strāva, 2) pastipri-
nāta reakcija un pārkrievošana, 3) sabiedrības nošķirošanās,
4) sociāldemokrātiskās partijas nodibināšanās, 5) 1905. g. revo-

lucfja, 6) soda ekspedicijas un 1906. g. reakcija, 7) piedalīšanās
Valsts domē, 8) 1914

L
g. karš, 9) lielā bēgļu kustība, 10) 1917. g.

revolūcija, 11) pārvērtības un notikumi zinātnes un mākslas

dzīvē.

169. Jaunā strāva. Smagajos cara laikos atklātu cīņu

pret patvaldību nevarēja vest, bij jālieto aplinkus līdzekli. Šie

aplinkus līdzekli bij raksti laikrakstos par ekonomisko un poli-
tisko dzīvi ārzemēs, raksti par literatūru un kultūru, kuros tika

iekaisītas politiskas, patvaldībai naidīgas domas. Sevišķi šinī

virzienā strādāja „Dienas Lapa" un dala no Tērbatas, Maska-

vas, Pētcrpils studentiem. īpaši daudz darīja tērbatnieki ar sa-

A. Birkerts, Latv.,vest. 12
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viem rakstu krājumiem: „Pūrs". Jaunās domas, ko izteica tik-

lab „Dienas Lapa", kā „Pūrs", aizņēma plašus garīgās, saim-

nieciskās, sociālās, politiskās un kultūrelās dzīves laukus.

Jaunie darbinieki, kuru priekšgalā gāja „Dienas Lapas"
redaktors J. Pliekšans, vēlākais ievērojamais dzejnieks Rainis,
pulējās uzmeklēt visus trūkumus pastāvošā sabiedrībā un viņas

mācībās jeb ideoloģijā. Tā šī jaunā garīgā kustība nāca sadur-

smē ar vācu aprindām un latviešu tautiskajiem centieniem. Kā-

dos svētkos Jelgavā (30. aug. 1893. gadā) students Jansons no-

lasīja rakstu: „Domas par jaunlaiku literatūru", kur sevišķi asi

notiesāja tā laika ievērojamos rakstniekus un tautas darbinie-

kus viņu novecojušo ideju dēļ. Tas radīja plaisu latvju inteli-

ģences aprindās un sabiedrībā. Jaunā virziena piekritējus sāka

saukt par jaunstrāvniekiem un pašu virzienu par jauno strāvu.

Jaunās strāvas mērķis bij celt gaismā tos jautājumus, kas

latvju sabiedrībā bij nobrieduši, kā: sieviešu jautājumu, strād-

nieku jautājumu un karot pret patvaldību, tāpat ari pret torei-

zējās saimnieciskās un sabiedriskās iekārtas trūkumiem. Drīz

ari valdībai kļuva zināms šīs strāvas politiskais raksturs un

viņa kādā naktī sarīkoja plašus arestus. Tika apcietināti ap

130 cilvēku: advokāti, ārsti, studenti, strādnieki. Tas bij vēl

nepiedzīvots politisks notikums latvju sabiedrībā. Apcietināto

skaitā, starp citiem, brj ari jaunstrāvniecības idejiskais tēvs —

J. Pliekšans (Rainis). Kustība tika nomākta un tikai vēlāk at-

kal parādījās citādā veidā: kā strādnieku kustība.

170. Strādnieku jautājums. Kad latviešu zemniekiem sāka

nodibināties gruntniecība, dzīvs kļuva tūlīt strādnieku jautā-

jums. Dīglī šo jautājumu jau mūsu vēsturē sastopam 50. gados,
kad saimnieki pārgāja uz rentes saimniecību. Jau Juris

Alunāns „Mājas Viesī" rakstīja par kalpu jautājumu un aiz-

rādīja uz plaisu starp gruntniekiem un kalpiem. Plaisa vērsās

vēl lielāka, kad tautiskajā laikmetā nodibinājās 45.000 māju
liela gruntniecība.

Latvju mazgruntnieki nu bij vesela šķira ar zināmām va-

jadzībām, zināmu dzīves iekārtu. „Baltijas Vēstnesis" 70. ga-

dos jau runā ari par kalpiem, kā par sevišķu šķiru, kurai lieto
loma visā mūsu dzīvē un kurai tamdēļ piegriežama rūpīga vē-

rība. Tomēr gruntniecības un pilsonības vajadzību bij tik daudz,

ka visi laikraksti bij aizņemti tikai no šo vajadzību apgaismo-
šanas un noskaidrošanas vien.

1881. gadā Valdemārs aizrādīja, lai iedomājoties ari, ka %

no latvju tautas esot kalpi, kuriem ari savas vajadzības. Bet

par tiem nedomāja. Pēc tam, kad 90. gados strādnieki lielā
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skaita jau bij saplūduši Rīgā, meklēdami rūpniecībā labāku

dzīvi, viņi paši saka apspriest savas vajadzības, dibināt pulci-
ņus, pieķeras jaunstrāvnieku mācībām. Biedrībās, laikrakstos

saka pārrunāt strādnieku vajadzības un strādnieku jautājumu.
Ta latvju vēsturē nāca uz dienas kārtības jauns spēks — latvju
strādniecība.

171. Sieviešu jautājums. Deviņdesmitajos gados latvju
tauta bij ap 2 miljoni liela. Puse no šī skaita bij sievietes. Sie-

viešu stāvoklis ne lielo reformu laikā, ne tautiskās kustības

laika nebij daudz grozījies.
Jaunie laiki tomēr prasīja no sievietes daudz vairāk nekā

Senāk. Viņai bij jāaudzina ne vairs klaušu ļaudis un vergi, bet

patstāvīgi cilvēki, kuri dzīvē būtu derīgi sev un citiem, sabie-

drībai un tautai. Bet pašai sievietei trūka vajadzīgo zināšanu

un izglītības. Censties pēc tās nelāva ne viņas materiālais stā-

voklis, ne sabiedrības ieskati. Sabiedrībā arvien vēl valdīja
ieskats, ka sievietei jābūt tikai mājas apkalpotājai. Tamdēļ var

sacīt, ka līdz 90. gadiem vesels miljons cilvēku vēl bij bez tiesī-

bām, kādas bij vīriešiem. Pēc šīm cilvēku tiesībām nu sāka

censties ari sievietes.

Pirmā, kura stājās cīņas priekšgalā, bij Elza Rozenberg,
vēlākā ievērojamā dzejniece Aspazija. Viņa laida klajā lugas,
noveles, apcerējumus, kas sludināja sieviešu atsvabināšanas

idejas un prasīja sievietei pēc izglītības un tiesībām ģimenē, sa-

biedrībā, valstī. Sākās dzīva sieviešu atsvabināšanas kustība.

172. Literatūra un zinātne. levērojamas parādības, lie-

las pārmaiņas šinī laikmetā notika mūsu literatūrā un zinātnē.

A vižniecibā „Dienas Lapa" gāja jaunu ceļu: ieveda vēstu-

riskā materiālisma un sociālisma idejas. Kritikā Jansons

ieveda tās pašas idejas un uzstādīja māksliniekiem jaunus uz-

devumus: sniegt darbus, kuros būtu notēlota patiesā dzīve,

svarīgi sadzīves jautājumi un kuri būtu mākslas ziņā vērtīgi.

Literatūrā parādījās vesela virkne jaunu rakstnieku:

Aspazija, Blaumanis, Poruks, Ed. Treimanis,_Plūdons, Ed. Vei-

denbaums, J. Rainis. Zinātnē sāka strādāt patstāvīgi latvju

valodnieki un vēsturnieki: Mīlenbachs, K. Kasparsons, A.

Dauge, Kauliņš. Valoda sasniedza tādu pilnību un kuplumu,
ka varēja rakstīt svabadi par visdzilākiem zinātnes mākslas,

sadzīves, politikas, psicholoģijas un filozofijas jautājumiem.

levērojamākās no teorijām jeb mācībām, kas kļuva pazī-

stamas, ir darvinisms, kas pārvērta uzskatus par dabu, un vē-

sturiskais materiālisms, kas lielā mērā pārvērta uzskatus par

12*
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sabiedrību un vēsturi. Abas mācības sludināja ieskatus, kas

nāca sadursmē ar baznīcas mācībām no vienas puses un ria-
cnonalismu no otras.

173. Reakcija. Pēc jaunās strāvas apspiešanas reakcija

palika vēl smagāka. Pārkrievošana turpinājās tik nejēdzīgi,
ka skolās bērniem nebij vairs brīv pat sarunāties savā mātes

valodā. Par zemnieku lietu komisāriem ieceltie krievu ierēdņi
skatījās, ka pagasti savās pašvaldības iestādēs nerīkojas pārāk
brīvi un pastāvīgi iejaucās pagastu iekšējās darīšanās. Bieži

vien šos komisāru amatus izpildīja baroni, un tie spieda ar div-

kāršu smagumu: lai pārkrievinātāju mērķi tiktu sasniegti un

muižniecības intereses piepildītas. Ari pilsētu pašvaldība tika

sašaurināta. Reakcija bij_ pārņēmusi ari latviešu laikrakstus.

Tie galvena kārtā pārrunāja lietas, piemērojoties valdības po-

litikai, valdības garā.

174. Sabiedrības nošķirošanās. Līdz 90. gadiem latvju

sabiedrība bij vairāk vai mazāk viengabala. Bet tiklīdz strād-

nieki sāka uzstāties kā patstāvīga šķira un viņu kustība izlau-

zās uz āru ar streikiem (1896.) un maija svētkiem (1897.), no tā

laika mūsu sabiedrība pieņēma nošķirotas sabiedrības raksturu.

Pilsonība un mazgruntniecība ar savām interesēm un centie-

niem nostājās par sevi. Strādniecība ar saviem centieniem no-

stājās atkal par sevi un ieskatīja par savu uzdevumu cīnīties

nevien par sava stāvokļa uzlabošanu, bet ari cīņu pret patval-

dību, kas toreiz tautas pašdarbību un attīstību visādi ierobežoja.

175. Sociāldemokrātija. Strādniecība savos centienos

pēc brīvākas saimnieciskas, sabiedriskas un politiskas iekārtas

pieķērās sociālismam. Partiju, kas tuvina strādniekus šā mērķa

sasniegšanai, sauc par sociāldemokrātiju. Sociālisms un sociāl-

demokrātija bij Krievijā un Latvijā stingri aizliegti. Tamdel

sociāldemokrātiem vajadzēja dzīvot un strādāt slepeni. Dažus

gadus pēc jaunās strāvas apspiešanas šī slepenā kustība jau bij

tik plaša, ka varēja nodibināt partiju. 1904. gadā nodibinājās

Latvijas sociāldemokrātijas partija, kas ir pirmā politiskā par-

tija Latvijā.

176. 1905. gada revolūcija. Bieži_ latvju tauta grūtos brī-

žos bij sacēlusies pret saviem apspiedējiem, lai nokratītu savu

jūgu. Bet agrākie nemieri un dumpji nebij iepriekš paredzēti,

kustībai trūka skaidra mērķa un darbības_ plāna. 1905. gadā

tas bij citādi. Pirmo reiz latvju tauta sacēlās pret saviem mūža

ienaidniekiem un uzstādīja viņiem noteiktus prasījumus.
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Revolucionāras kustības cēlonis stāv sakarā pa daļai
ār valsts politiku, pa_ daļai ar strādnieku un zemnieku jautājumu

mušu dzimtenes iekārtā. Redzamāko iemeslu nemieriem deva

nelaimīgais Japāņu karš. Valdība, tautai nezināmu mērķu dēļ,
Sūtīja uz otru pasaules malu, Mandžuriju (10.000 verstes tālu),
musu zemes dēlus izliet asinis neveiklu un nolaidīgu kara ģe-
nerāļu vadībā. Visā Krievijā bij sašutums un sevišķi Latvijā.
Kad 1905. gadā_ 9. janvārī krievu tauta Pēterburgā gāja pie
ķeizara uz pili lūgt reformas, lai tiktu atvieglināta tautas dzīve,
tad cars pavēlēja šos lūdzējus apšaut, lai gan tie bij gājuši ar

mācītajiem un svētbildēm priekšgalā. Tas pārliecināja visu

zemi, ka cars ar labu neko nedos. Sākās visur nemieri, streiki,
revolucionāra kustība. 13. janvārī šāda kustība notika ari

Rīgā, kur daudzi strādnieki tika apšauti un daudzi ievainoti.

Bet nemieri dažādu streiku veidā gāja pa visu zemi. Zem šīs

kustības iespaida valdība izlaida 18. februārī ukazu, kurā uz-

aicina tautu izteikt ministru padomei vēlēšanos, kādi pārlabo-
jumi būtu ievedami valsts dzīvē. Gāja veseli lūgumu jeb pe-

tīciju plūdi uz Peterpili. Nosūtīja peticiju ari latvju zemnieki.

Viņu galvenās prasības bija: 1) pielīdzināt zemniekus visām

citām kārtām, kā pilntiesīgus valsts pilsoņus; 2) piespiest muiž-

niekus likuma ceļā pārdot vēl nepārdoto zemnieku zemi, no-

teicot zemes cenu un gādājot zemniekiem kreditu; 3) pārvērst
baznīcu- un kroņa muižas par sabiedrības īpašumu; 4) atcelt

muižnieku privilēģijas, kā zvejas un medību tiesības uz zem-

nieku zemes, tāpat ari tiltu un ceļu klaušas, pārvēršot tiltus,

ceļus un prāmjus par sabiedrības īpašumu; 5) nokārtot servi-

tutus (tiesības kopēji lietot ganības v. c); 6) samērot realna-

stas (klaušas) ar zemes īpašnieku zemes daudzumu, pie kam

uz vēlēšanos ļaut pārvērst klaušas naudā; 7) dot zemniekiem

tiesības celt un vadīt visādas rūpniecības iestādes.

No zemnieku iesnieguma redzams, ka viņu dzīvi spieda

dažādas dzimtlaiku verdzības atliekas, no kurām muižnieki

negribēja atsacīties. Tas bij nemieru cēlonis zemnieku ap-

rindās. Laukstrādniekiem tāpat bij iemesls būt nemierā ar

savu stāvokli, jo nastas, kas spieda gruntniekus, spieda gan

tieši, gan aplinkus ari viņus. Tā pilsētu strādniecībai pievieno-

jās lauku strādniecība un visa zemniecība. Nemieri apņēma

visu tautu. Prasījumi tika uzstādīti arvien ciešāk un noteiktāk.

Baroni izrakstīja sev kazakus un sarīķoja īpašus apspiedēju

pulkus — „selbstšucniekus". Ar to palīdzību
_

viņi domāja

nemierus nomākt. Uz to laukstrādnieki atbildēja ar streiku,

kurā piedalījās ap 30.000 cilvēku. Tā revolucionārā kustība

turpinājās līdz 17. oktobrim. Zemnieku niknums arvien pie-
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auga. Viņi netaupīja ne muižu šķūņus, ne pilis, ne viņu īpaš-
niekus pašus.

Kad 17. oktobra manifests pasludināja Krievijā visas pilso-
niskās brīvības — Latvija pirmā steidzās viņas izmantot. Malu

malās notika sapulces, mītiņi, kuros apsprieda vēlamās pār-

grozības. Sapulcējās skolotāji uz kongresu, kas nolēma pārvei-

dot skolu uz jauniem pamatiem. Sanāca (19. novembrī) paga-

stu delegāti uz kongresu, kas nolēma atcelt vecās pagasta paš-
valdības iestādes un viņu vietā ievēlēt rīcības komitejas uz

demokrātiskiem pamatiem, lai pagasta iedzīvotāju intereses

vienlīdzīgi tiktu ievērotas. Drīz rīcības komitejas stājās darbā.

Bet viņu pastāvēšanas laiks nebij ilgs. Krievijā revolucionārā

kustība atslāba un tika apspiesta. To sāka apspiest ari pie

mums, iznīcinot visus revolūcijas ieguvumus. Šī apspiešana
sākās jau 1905. gada beigās un turpinājās 1906. gadā, atkār-

todamās ari vēlākos gados. Apspiešanas veids bij mūsu vē-

sturē jau reižu reizēm izmēģinātais: ar soda ekspediciju pa-

līdzību baronu vadībā.

levērojamākie revolucionāras kustības- vadoņi 1905. gadā

bij J. Kroders, J. Ozols, J. Jansons un Jānis Asars.

177. Soda ekspedicijas. Drīz pēc 17. oktobra manifesta

pasludināšanas un revolūcijas uzliesmojuma, sākās revolūcijas

apspiešana, viņas ieguvumu aprobežošana, reakcija. Krievu

valdība sūtīja uz Latviju sevišķas kara spēka nodaļas, kuru uz-

devums bij apspiest revolucionāro kustību un sodīt viņas da-

lībniekus. Tamdēļ ari šīs kara spēka nodaļas sauca par soda

ekspedicijām. Minētās kara spēka nodaļas izdalījās pa mui-

žām, no kurienes tad apstaigāja apkārtni, meklēja vainīgos un

sodīja. Daudzi no muižniekiem stājās ekspediciju rīcībā kā

goda policisti. ledzīvotāju sodīšana bij barga. Kara spēks vie-

tām nodedzināja pagasta rīcības komitejās ievēlēto locekļu mā-

jas, paņēma vai iznīcināja viņu mantu, vaijāja pašus, lika cie-

tumā un sagūstītos ari nošāva. Sodāmie bij sarakstīti uz listēm,

kur bieži vien bij atzīmēti ari nevainīgi cilvēki. Tā soda ekspe-

dicija uzbruka pazīstamajam kultūras darbiniekam Dombrov-

skim, Rīgā, un gribēja to nošaut. Viņam gan beidzot izdevās

izglābties, bet viņa celto biedrības māju «Ziemeļblāzmu", kura

kalpoja vienīgi kultūreiiem mērķiem, soda ekspedicija nodedzi-

nāja.

Soda ekspedicijas strādāja ne revolūcijas gadā vien, bet

ari nākamā. Apcietināto un sodāmo salasīja daudz. Cietumi

bij pārpildīti. Kara tiesas notiesāja daudz cilvēku gan pie

spaidu darbiem, gan uz nāvi. Daudziem vainas nekādas ne-
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varēja atrast, un viņus tad šāva bez tiesas un sprieduma, uz-

kraujot viņiem par vainu bēgšanas mēģinājumu. Atklāti tikai

ziņoja laikrakstos, ka viens vai otrs — „bēgot nošauts". Vēlāk

par viņiem neziņoja nemaz.

Ta ka soda ekspediciju varā krita daudz tādu cilvēku, ku-

riem nebij nekāda sakara ar revolūciju, tad iedzīvotāji lielā

daudzumā bēga un slēpās mežos. Tauta nosauca viņus par
meža brāļiem. Kara spēks pārmeklēja ari mežus un atrastos

meža brāļus sodīja. Drošāka glābšanās bij — aizceļošana.
Notika vesela izceļošanas kustība, emigrācija, un radās tā sau-

camie politiskie emigranti.

178. Politiskie emigranti. Politiskie un kultūras darbi-

nieki, glābdamies no soda ekspedicijām, izceļoja slepeni uz da-

žādam zemēm- lekš-Krieviju, Vāciju, Somiju, Zviedriju. Nor-

vēģiju, Šveici, Franciju, Ameriku v. c. Gandrīz nebij vairs ne-

vienas lielākas kultūras zemes, kur nebūtu latvju emigrantu.
Lielāko tiesu emigrantiem nācās pārciest lielas grūtības, kamēr

piemērojās apstākļiem svešumā. Skolotājiem bieži vien nācās

strādāt vienkāršu algādža darbu vai ari ķerties pie kāda vei-

kalnieciska uzņēmuma. Tā daudzi skolotāji palika par strād-

niekiem vai ari veikalniekiem. Viena dala izceļotāju, tiklab

skolotāji, kā rakstnieki un mākslinieki vai vispār inteliģenti, at-

rada par iespējamu nodoties izglītības darbam. Tā radās ār-

zemēs emigrantu starpā mācīti cilvēki, kuri ieguva nevien aka-

dēmisku izglītību, bet iepazinās ari plaši un sīki ar Eiropas kul-

tūras dzīvi. Bez tam. emigranti svešumā, it īpaši ārzemēs, tu-

rējās vairāk vai mazāk konā, organizējās un sprauda sev mērķi
— iepazīstināt Eiropu ar Latviju un viņas apstākļiem. Tas bij

svarīgs darbs. Eiropā mūsu mazā zeme un tauta bij maz pa-

zīstamas vai ari par viņām bij pilnīgi nepareizi ieskati, it kā

latvji būtu pavisam neattīstīta un attīstības nespējīga tauta. Tā

emigrantu kustībai bij ari savas labās puses. Viņa sagatavoja
cehi nākamai brīvai Latvijai, kurai bez Eiropas atzīšanas būtu

grūti vai pat neiespējami rasties un izveidoties.

179. Valsts dome. Viens no 1905. g. kustības panākumiem
tomēr bij tas, ka Krievijā tika aprobežota patvaldība. Valdība

bij spiesta dot valstij zināmu konstitucionālu iekārtu un radīt

parlamentu — Valsts domi. Tur nu ari latvieši bij aicināti

ņemt dalību. Politiskā dzīve nu bij jau diezgan atklāta. Gan

žandarmērija dažkārt arestēja uzstādītos kandidātus, bet tas

politisko dzīvi vairs nespēja apturēt. No latviešu valsts dom-

niekiem pazīstamākie ir šādi: Čakste, Kreicberģis, Grosvalds,
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Goldmanis, Zalīts, Fr. Trasuns (no Latgales), Ozols un Dr.

Priedkajns. Divi pēdējie ir sociāldemokrāti un ievēlēti no Rī-
gas strādnieku un demokrātu aprindām. Valsts dome bij liela

politiska skola latvju tautai.

180. Imperiālisms un pasaules karš. Lielākās Eiropas val-

stis politika pieņēmusi tādu virzienu, ko sauc par imperiālismu.
Ta ir valstu zenšanās sagrābt savās rokās pēc iespējas daudz

koloniju un pārspēt citas valstis preču konkurencē pasaules
tirgu. Šie centieni noveda Eiropas lielvalstis 1914. gadā pie
bruņotas sadursmes. Izcēlās karš, kurš drīz vien izvērtās par
pasaules karu un kurā 5 gadus no vietas bij ierauta ari mūsu

tauta, un zeme. Musu dzimtene nācās izcīnīt reižu reizēm vis-

niknākās cīņas ar imperiālisma visdzīvāko veicinātāju —

Vāciju.

Latvijai nācās no šī kara daudz ciest. Reižu reizēm krie-

vu valdība izsludināja mobilizāciju un paņēma mūsu labākos

spēkus karā. Saimnieciskā un kultūlelā dzīve no tam sašauri-

nājās, panīka. Stipri pamazinājās ari tautas locekļu skaits, jo
karā iesauktie ne visi vairs pārnāca atpakaļ. Bet sevišķi lielā

mērā pārtrauca latvju dzīves kārtīgo attīstību vāciešu ienāk-

šana un varas nodibināšana Kurzemē, lielā bēgļu kustība un

rūpniecības un dažādu citu iestāžu izvākšana jeb evakuācija.

181. Vācu okupācijas vara Kurzemē. Drīz pēc kara sa-

kuma Vācija vērsa savu uzmanību uz mūsu dzimteni un ieņē-

ma Liepāju līdz ar tuvākiem apgabaliem. Krievu karaspēks

noturēja vāciešus laiciņu pie Ventas, bet tad tie atkal spiedās

uz priekšu un 1915. gada jūlijā ieņēma visu Kurzemi. Vācu

valdība izturējās pret iedzīvotājiem tā, kā parasti viņa izturē-

jās ieņemtajos apgabalos: ieveda stingru kara pārvaldi, ņēma

no pilsētām kontribūciju, no lauku iedzīvotājiem ņēma pārtikas

līdzekļus kareivju un kara zirgu uzturēšanai. Viss tas pada-

rīja latvju stāvokli ļoti grūtu. Vēl grūtāks tas kļuva, kad vācu

pārvaldes iestādes aprobežoja latvju garīgo dzīvi. Skolās sā-

kās pastiprināta vācu valodas mācība, latvju grāmatniecība pa-

nīka, avizes izdeva tikai valdības nolūkiem. Vācu valdība lat-

vju tiesības visur sašaurināja, turpreti vāciešiem piešķīra vi-

sādas priekšrocības: pagasta pašvaldībā, skblā, tiesās, saim-

niecības lietās. Vācu valdība ari neslēpa to, ka Kurzeme kolo-

nizējama ar vāciešiem un taisījās viņā nometināt tādu daudzu-

mu kolonistu, kas lielāks par Kurzemes latvju iedzīvotāju
skaitu. Kurzemi taisījās pārvērst par vācu zemi. Kara brie-
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smas un iekarotāju politika darīja smagu iespaidu uz latvju

iedzīvotājiem, un viņi lielā skaitā sāka atstāt savu dzimteni.

182. Latviešu bēgļu kustība. Viens no vislielākiem un bē-

dīgākiem notikumiem latvju tautas vēsturē ir bēgļu kustība, kas

izcēlās sakarā ar pasaules karu. Jau kara sākumā daudzi bēg-
šus bēga projām no pilsētām un laukiem uz lekš-Krieviju, lai

būtu tāļāk no frontes, vairāk drošībā. Bēgļu kustība pavairojās,
kad vācieši sāka ieņemt Kurzemi. Jo vairāk vācieši spiedās
Kurzemē, jo iedzīvotāji vairāk plūda projām. Daudzi gan ar

kara briesmām aprada un gribēja palikt uz vietas, bet tos tad

atkal krievu kazaki dzina prom, draudēdami mājas nodedzināt

un pašus sodīt. Tā izcēlās lielā bēgļu kustība, kura aizrāva uz,

svešatni vairāk simtu tūkstošu latviešu. Veseli pagasti cēlās

kājās un devās prom, atstādami mājās visu iedzīvi, kas gadiem

un gadu desmitiem bij krāta. Paņēma līdz tikai tik daudz, cik

varēja sakraut zirgos vai rokas ratiņos. Pa ceļam vecāki zau-

dēja bērnus, bērni — vecākus, dažs aizgāja kapā nejaušas lo-

des ķerts, dažs aiz aukstuma un bada. Aiz noguruma un sli-

mībām krita lopi ceļā, klīda un zuda sūri grūti krātā tautas

manta. Lai glābtu vēl to, kas glābjams, bēgļu atlikušo mantu

un veselību, lai apgādātu bēgļu bērnus, tad pilsētās, Latvijā

un Krievijā, nodibinājās bēgļu apgādāšanas komitejas, kuras
ievērojami mazināja nelaimīgo bēdas.

183. Rūpniecības un dažādu iestāžu evakuācija. Līdzās

bēgļu kustībai norisinājās vēl cita kustība, kurai postoša no-

zīme dzimtenes vēsturē: rūpniecības un dažādu iestāžu izvāk-

šana uz tāļākiem apgabaliem. Lai skolas varētu netraucēti

strādāt, viņas pārcēla savu darbību uz lekš-Krieviju. Pārcelda-

mas, viņas aizveda līdz mācības līdzekļus, kuri lielāko tiesu

zuduši mūsu vajadzībām. No fabrikām aizveda gandrīz visas

mašinas. Fabrikas palika tukšas, visa rūpnieciskā_ dzīve ap-

stājās uz ilgiem laikiem. Liels zaudējums ir ari dažādu metāla

priekšmetu, piem. baznīcas zvanu, aizvešana. Uz laukiem saim-

nieciskā dzīve daudz cieta no sugas lopu un darba lopu, zirgu,

aizvākšanas un iznīcināšanas.

184. Latvju strēlnieku bataljoni. Viena no ievērojamākam

parādībām mūsu jaunākā vēsture un musu vēsture vispār ir —

latvju strēlnieku bataljonu nodibināšanās. Kad vācieši 1915.

gada pavasarī apdraudēja Jelgavu un taisījās to ieņemt, tad

krievu ģenerālis Potapovs ar nelielu latvju kareivju skaitu at-

sita vācu uzbrukumu, izglāba Jelgavu, aizkavēja vāciem Kur-
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zemes ieņemšanu uz trim mēnešiem un deva ierosinājumu —

aizstāvēties pašu spēkiem. Drīz pēc tam valstsdomnieks J.
Goldmanis izgādāja valdības atļauju dibināt latvju strēlnieku

bataljonus. 1915. gada jūlijā valstsdomnieki J. Goldmanis un

J. Zālīts izlaida uzsaukumu, un bataljoni sāka nodibināties.

L augustā jau Rīgas iedzīvotāji ar sajūsmu izvadīja pirmo lat-
strēlnieku bataljonu uz kaujas lauku. No tā laika latvju

strēlnieku vārds kļuvis pazīstams nevien mūsu dzimtenē, bet

ari ārpus tās. Ar saviem varonīgiem darbiem latvju strēlnieki

ieguvuši ievērību un slavu nevien pie mums, bet ari ārzemēs.

185. 1917. gada revolūcija. Pēc pastāvīgām nesekmēm

karā 1917. gada sākumā Peterpilī izcēlās bada

revolūcija, kurā pāris dienās sabruka krievu patvaldības drū-

mā vara, kas ar savu smagumu bij spiedusi desmitiem miljonu

iedzīvotāju gadu simteņiem. Tagad tautas varēja sākt domāt

par labāku likteni. Tikai kara notikumi vēl dega kā milzu

ugunskurs, un nebij zināms, kā tie izšķirsies katras tautas labā.

Latvija bij jau domājusi par savu turpmāko likteni. Viņa

vēlējās būt vai nu autonoma province brīvā Krievijā, vai pat-

stāvīga valsts. Šie ideāli tomēr nebij uzreiz sasniedzami, un

viņa darīja to, kas iespējams: ievēlēja Sabiedrisko organizā-
ciju padomi, kas atcēla visas varas iestādes, kuras tika nodotas

vēlāk pilsoņu ievēlētai Zemes padomei. Bez tam viņa griezās

pie revolucionārās valdības, lai tā sūta savu priekšstāvi gu-

berņas pārvaldīšanai. Uz iedzīvotāju vēlēšanos, valdība, par

guberņas komisāru iecēla Dr. Priedkalnu, bijušo valsts dom-

nieku, sociāldemokrātu. Šīs iestādes strādāja, kamēr nāca

jauni notikumi, kas viņu vietā lika citus orgānus: lielnieciskas

strādnieku, kareivju un bezzemnieku padomes. Zemes padome

un komisariāts tika no lieliniekiem atcelti 1917. gada beigās.

186. Kultūra. Šinī lieliem notikumiem bagātajā laikmetā

milzu soliem gājusi uz priekšu nevien politiskā dzīve, bet ari

kultūrelā. Saimnieciskā kultūrā sevišķi uzplauka lielrūpniecība.
Laikmeta sākumā visā Latvijā bij ap 470 fabriku ar 62.000

strādniekiem, bet uz laikmeta beigām fabriku bij jau ap 780 ar

93.000 strādniekiem. Mūsu tirdznieciskās vajadzības bez

dzelzsceļiem pūlējās apmierināt ari dzimtenes flote ar 700 ku-

ģiem. Zemkopībā tika lietota jaunākā, pilnīgākā technika. Plaši

attīstījās lopkopība. 1911. gadā Latvijā visu liellopu (864.000)
vērtību rēķināja uz 56 miljoni rubļu.

Sabiedriskajā kultūra redzama tada pat strauja uzplauk-
šana un attīstība. Saimnieciska rakstura biedrību skaits snie-
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dzās pāri par 1000. Šinī laikmetā nodibinās ari strādnieku

arodnieciskās biedrības. Tas ir pavisam jauns biedrību veids.

Tāpat jauns kultūrelo biedrību veids ir izglītības biedrības,
kuru tīkls diezgan plaši apņēma Latviju. Bez šīm biedrībām

radās ari rakstnieku un mākslinieku biedrības, lai kalpotu
mākslinieciskiem mērķiem, sekmētu estētisko kultūru.

Milzu soliem gāja uz priekšu garīgā kultūra, kura iedalā-

ma: intelektuālā un estētiskā. Intelektuālās kultūras laukā

strādāja skolas, zinātne, avižniecība, literatūra. Pēc 1905.

gada revolūcijas mazinājās pārkrievinātaju iespaids skolu dzī-

vē. Nodibinājās ari zināms skaits privātskolu, kurās tika ie-

rādīta zināma vieta mātes valodai un latvju literatūrai.

Zinātnes laukā īpaši uzplauka valodniecība, vēsture, etno-

grāfija. Prof. P. Šmidts, J. Krodznieks un J. Endzelīns tās iz-

ved uz patstāvīga ceļa.

Avižniecībā un žurnālistikā valdīja sevišķi rosīga dzīvība.

Agrāko divu triju laikrakstu vietā iznāca desmitiem dienas un

nedēļas laikrakstu, vesela virkne mēnešrakstu. Tikai admini-

strācijas spaidi nelāva vēl arvien pienācīgi šai garīgās kultūras

nozarei attīstīties. Sevišķi neatlaidīgi tika vaijāti demokrā-

tiskie un sociāldemokrātiskie laikraksti. No žurnāliem visilgāk

pastāvēja „Mājas Viesa Mēnešraksts", „Druva", „Domas" un

jaunības žurnāls „Jaunības Tekas".

Kupli šinī sabiedrisko vētru laikā uzplaukst dzeja. Agrāko

nedaudzu dzejnieku vietā, tagad var saskaitīt desmitiem. Starp
tiem it sevišķi ievērojami kļūst Rūdolfs Blaumanis, Andrievs

Niedra, J. Poruks, Aspazija, J. Rainis. Viņiem piebiedrojas ve-

sela rinda jaunu talantu, kā: Viktors Eglīts, Skalbe, Bārda,

Jaunsudrabiņš. Blaumanis ir dramatiķis un novelists, tēlo gal-
venā kārtā zemnieku dzīvi, Andrievs Niedra — latvju mācītāju,

rūpnieku un lielgruntnieku centienus, Poruks — gan zemnieku,

gan inteliģences dzīvi, Aspazija — latvju sievietes centienus

demokrātiskā garā, Rainis —■ tautas un proletariāta cīņu pēc

brīvības un saules. Rainis ar „Fausta" tulkojumu un saviem

oriģināldarbiem rada veselu revolūciju mūsu dzejas valodā,

izteiksmē, saturā. Tā literatūra šinī laikmetā pacel mūsu estē-

tisko kultūru krietni augstu.

Šo estētisko kultūru kuplina ari pārējās mākslas: gleznie-

cība, muziķa, arehitektūra, skulptūra, teatrs. Glezniecībā

strādā laba tiesa mākslinieku. levērojamākie no viņiem:

V. Purvīts, J. Rozentāls, R. Zariņš, Tīlberģis. Pirmie trīs jau

izpelnījušies pa daļai klasiķu slavu. Zariņa īpatnība stāv sa-

karā ar tautas mitoloģiju un vēsturi, Rozentāls ievērojams dzī-
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ves skatu (žanra) un portreju māksla, Purvīts — musu dabas

lirisma atradējs. Tēlniecībā pazīstams mākslinieks B. Dzenis.

Architektūra vismazāk attīstīta no mūsu nacionālām māk-

slām. Bet viņa lauž sev ceļu, kā to liecina dažas būves Rīgā
un citur.

Kā glezniecība, tā ari muziķa šinī laikmetā kupli attīstās.

Vecajiem māksliniekiem, Jurjānu Andrējam un J. Vītolam, pie-
vienojas jauni: Dārziņš, Zālīts, Melngailis, Kalniņš, no kuriem
katrs iet savu īpatnēju ceļu, padarīdami bagātāku ar īpatnē-

jiem darbiem mūsu instrumentālo un vokālo muziķu.

levērojamu vietu mūsu mākslas pasaulē ieņem teatrs.

Aspazijas un Raiņa lugas un Kugas dekorāciju māksla te radī-

jušas veselu estētisku revolūciju. Pēdējos gados attīstās sek-

mīgi ari opera.

Mākslas amatniecībā ievilcis jaunus ceļus J. Madernieks

ar saviem ornamentiem un P. Štcibergs ar — podniecības dar-

biem. Ornamentu māksla sevišķi daiļu padarījusi mūsu grā-

matniecību. Vēsturiski te „Zalkša" un A. Gulbja izdevumi ar

savu māksliniecisko tērpu.

187. Tautas psicholoģija. Paliekot sarežģītākai ekonomi-

skai, sociālai, politiskai un garīgai dzīvei, sarežģītāka palika ari

tautās psicholoģija. Individuālai un nacionālai psicholoģijai ta-

gad vēl pievienojās kārtu un šķiru psicholoģija. ledomājoties
cilvēka dvēseli kā koku šķērsgriezumā, varam teikt, ka indi-

viduālā psiche ir serde, kurai apkārt redzami gredzeni: tuvā-

kais — nacionālais, tāļāk — gredzens, kas apzīmē piederību pie
zināmas kārtas, vēl tālāk — šķiras psicholoģijas gredzens. No

šī iedomājamā griezuma redzam, ka latvju psicholoģija palikusi

plašāka un sarežģītāka.

Latgale pec zemnieku atsvabināšanas.

188. Laika posma iedalījums. Latgalē zemnieku atsvabi-

nāšana notika vēlāk nekā pārējā Latvijā: 1861. gadā. Tamdēļ

Latgale ari vēlāk sāka savu kultūras dzīvi. Kamēr pārējā Lat-

vijā no brīvlaišanas pagāja jau 100 gadu, Latgalē tikai pus gadu

simteņa. Bez tam Latgalei pēc brīvlaišanas vienu laiku nebij
atļauts iespiest grāmatas. Drukas un līdz ar to kultūras brī-

vību Latgale dabūja tikai 1904. gadā. Ir liela starpība starp

pirmo un otro pusi no šī laikmeta. Drukas nebrīvības dēļ bij

dažus gadu desmitus apspiesta visa kultūras dzīve. Tamdēļ

pirmā laikmeta puse nosaucama par kultūras apspiešanas laiku,

otra — par kultūras brīvības laiku.
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a) Kultūras apspiešanas laiks.

(1861.—1904.)

189. Zemes jautājuma nokārtošanas. Pie dzimtbūšanas

atcelšanas zemes jautājums Latgalē nokārtojās ne tā, kā Krie-

vijā, kur neiznīcināja kopzemi, ne ari tā, kā Baltijā, kur zem-

niekus atsvabināja bez zemes. Latgalē zemes neaizskaramība
netika atzīta. Zemnieku zemes varēja palielināt un ari pama-

zināt. Kopīpašuma kārtība netika ievesta. Zemi deva pastā-

vīgā neatņemamā lietošanā katrai zemnieka ģimenei, ja tai

bij zeme brīvlaišanas brīdī.

Pagastam nepiešķīra nekādu tiesību iejaukties zemnieku

saimnieciskā dzīvē. Zemes lielums nebij nosacīts: katrs dabūja
to zemi, kura atradās viņa lietošanā pirms 1861. g.

Muižniekiem bij tiesība paturēt līdz Ys no visām zemnieku

zemēm. Latgales zemnieki palika dzīvot kā dzīvojuši: ciemos.

Pie latgaliešu zemēs jautājuma savādībām pieder servituta tie-

sības. Tās ir tiesības ganīt lopus pa noteiktām vietām muižas

ganībās un mežos. Zemnieku zeme sākumā nebij lielāka par
20 desetinām. Pārejot no vecākiem uz bērniem, zeme arvien

vairāk sadalījās. Daudzās vietās gabaliņi palika tik sīki, ka

viņu īpašnieki nevar no savas zemes dzīvot. Tādā kārtā Lat-

galē radās daudz mazzemnieku un bezzemnieku.

190. Mājrūpniecība. Latgales zemniekiem atliek daudz

laika. Tamdēļ bez zemkopības viņi nodarbojas ari ar ar dažā-

diem amatiem. Šie amati viņiem dod iespēju šo to nopelnīt.
Latgales mājrūpniecībai tāds pats raksturs kā pārējā Latvijā.

Izgatavo riteņus, traukus, strādā kalēja darbus, pin grozus, auž

un šuj drēbes, taisa zābakus. Senāk mājrūpniecība bijusi iz-

platīta vairāk kā tagad. To liecina dažu ciemu nosaukumi, kā:

Driveri, Podnieki, Kalvi, Mūrnieki. Bet ari mājrūpniecība ne-

spēja nodrošināt zemnieku materiālo stāvokli. Viņiem bij jā-

pelnās vēl citādi.

191. Peļņa iešana jeb burlacība. Daudz zemnieku saim-

niecības bij loti bēdīgas, īpaši tās, kas mazākas par 10 pūr-

vietām. Trūkums te redzams ik uz sola. Lopi novārguši un

nonīkuši. Paši saimnieki noliesējuši kā bada cietēji. Lielam

daudzumam pietrūka maizes jau ap jaunu gadu. Pavasaros
viņi atstāj savu māju un dodas peļņā jeb „burlakos": pie zemes

rakšanas krievu guberņās un lielās pilsētās. Peļņā iešana sā-

kas jau agrā jaunībā: ar 16—17 gadiem. Dažos apvidos vī-

rieši tik lielā skaitā aizceļo, ka mājās paliek tikai sievietes,
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veči un bērni. Tie vaji strādnieki, un saimniecības panīka vēl

vairāk.

192. Pārkrievošana un pārpoļošana. Ka Baltijas latvieši

atradās starp divu lielu tautu, krievu un vācu, politikas dzirnu

Zīm. 96.

Latgales latvieši. 1868. g.) Šos

latviešus izmeklējis Latgales vēstur-

nieks Manteifels un pasniedzis kā ti-

pus no Daugavpils apriņķa savā grā-
matā „Poļu Vidzeme". (1868.)

akmeņiem, tā ari latgalieši:

starp krieviem un poliem.
Krievi latgaliešus visiem

spēkiem pūlējās pārkrievot.
Ar to nolūku ari aizliegta
mātes valoda skolā. Latga-
liešu skolas bij tik bēdīgā

stāvoklī, ka bērni aizmirsa

rakstīt un lasīt. Vispār pa-

zīstami ir tādi gadījumi, kur

skolu beigušie nemācēja savu

vārdu parakstīt. Visu, kas

krievisks, sekmēja krievi,
visu, kas polisks, — poli

Sevišķi ātri pārkrievojās un

pārpoļojās tie, kas pilsētās

bij tikuši pie turības.

193. Garīga dzīve. Gru-
tie politiskie un saimnieci-

skie apstākli nelāva attīstī-

ties nekādai garīgai dzīvei.

lepriecinoši tomēr ir tas, ka

lai gan mātes valoda skolās

aizliegta, latgaliski lasīt tau-

ta prata: mātes pašas sko-

loja savus bērnus. Un par

laimi, pārkrievošana skolās

nespēja iznīcināt to, ko bēr-

nu dvēselēs dēstīja viņu mā-

tes. Vienīga grāmata, kas latgaliešu valodā iznāca no

1860.—1870. g., bij barona Manteifeļa izdotais kalendārs.

Bet tad valdība aizliedza ari to, un Latgalē iestājās

pilnīga garīga tumsība. Tikai žīdi kontrabandas ceļā ieveda

vienu otru vecu lūgšanas grāmatu no ārzemēm vai Polijas.
Tādos apstākļos, protams, nevarēja attīstīties tautas garīgie
spēki.
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b) Kultūras brīvības laiki.

194. Drukas brīvība. 23. aprilī 1904. g. iznāca valdības

pavēle, ka leišiem un latgaliešiem atļauts iespiest grāmatas.
No šī brīža sākās Latgalē jaunlaiku kultūras dzīve. Tanī pašā
gadā iznāk pirmais latgaliešu kalendārs «Daugava". 1905. g.

sāk iznākt pirmā latgaliešu avize „Gaisma". Latgaliešu tum-

sības mūrī bij iegrauts liels robs. Gaisma sāka plūst tautā.

Jauns laikmets sākās rakstniecībā: vecie poļu tautības rakst-

nieki atstāj vietu dzimušiem latgaliešiem.

195. Zemnieku izdalīšanās viensētās. Zemnieku saimnie-

cības, sākumā 20—80 desetinu lielas, bij saskaldījušās tā, ka

tagad liels vairums bij tikai 4—5 pūrvietas lielas. Tas rada ne-

ērtības, pat postu zemnieku dzīvē, un saimniecībai neļauj at-

tīstīties. Ar 1906. gadu iznāk ciemu sadalīšanas likumi, un no

tā laika ari Latgales ekonomiskā dzīvē sākas jauns laikmets.

Zemnieki sāk izdalīties viensētās un ievest vecās trīslauku kār-

tības vietā daudzlauku kārtību. Tagad jau liela daļa ciemu sa-

dalīti viensētās. Pamazām sāk uzlaboties ari darba rīki, kaut

gan viscaur vēl arvien rijās dzirdams vecais dzimtlaiku spri-
gulis.

196. Politika un avīžniecība. Šinī laikā Latgalē noteiktu

politisku partiju vēl nav. Ir tikai atsevišķas politiskas grupas,

atsevišķi politiski virzieni. Šie virzieni izteicās galvenā kārtā

laikrakstos. Laikraksti Latgalē, aiz līdzekļu trūkuma, parasti

pastāvējuši īsu laiciņu. Visilgāk iznāca „Dryva" — ap desmit

gadu. Laikrakstos valdīja trīs politiski virzieni: nacionāli-

demokratiskais, klerikālais un sociālistiskais. Svarīgākais po-

litiskais jautājums Latgalē bij: apvienošanās ar pārējo Latviju.
Vairums vēlējās apvienošanos, bet ar nosacījumu, ka Latgalei
paliek zināma pašnoteikšanās iekšējās darīšanās.

197. Kultūra. Kultūras dzīve visās nozarēs strauji attī-

stās. Kreditbiedrību jau nodibinājies ap 60, kas latgaliešu zem-

nieku izrāva no žīdu — augļotāju nagiem. Bez kredītbiedrībām

nodibinātas un dibina ari citas: zemkopības, saviesīgas un izglī-
tības biedrības („Gaisma"), kuras gādā par skolām un grāma-

tām. Pirmās skolas ar latgaliešu mātes valodu tika atvērtas

bēgļu laikā Peterpilī. Pēc tam tādas strādā ari dzimtenē. Skolu

paaudze lielā mērā atšķiras no vecās paaudzes. Vecā pilnīgi
turās pie baznīcas ieskatiem, kamēr jaunā iet zinātnes un māk-

slas ceļus. Pamazām sāk attīstīties ari teatrs, literatūra, dzeja.
No dzejoļiem, kas līdz šim iznākuši kopš 1904. g., sastādīta an-
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toloģija „Kūkle" (1914.). Valdošā noskaņa dzejā — dabas un

dzimtenes mīlestība, valdošā ideja — tautiskie centieni. No po-

litiskiem un kultūras darbiniekiem pazīstamākie ir: baznīc-

kungs Fr. Trasuns — rakstnieks un domnieks L Valsts domē,
F. Kemps — politiķis un dzejnieks, brāli Skrindas — sabiedri-

ski darbinieki, Valerija Seil — skolotāja ar augstskolas izglītību
un politiska darbiniece, vēlāk Satversmes sapulces locekle.

XII. Latvija, kā patstāvīga valsts.

198. Latvijas valsts nodibināšanas iemesli un gaita. Lat-

vija, ka patstāvīga valsts, izaugusi no pedejo gadu lielajiem po-

litiskajiem notikumiem.

Galvenie no šiem notikumiem ir pasaules karš un divas

revolūcijas — krievu un vācu. Karš ar savu postošo iespaidu

modināja mums spēkus uz pašaizsargāšanos, lai latvju tautu

un viņas kultūru neiznīdētu un neiznīcinātu. Krievu revolūcija

deva mums nepieciešamās pilsoniskās brīvības: runas, sapulču
un biedrošanās brīvības, bez kurām nav iespējama politisku
jautājumu apspriešana un politisku lietu nokārtošana. Vācu

revolūcija vājināja vācu imperiālistu varu, kura bij stājusies

ceļā mūsu pašnoteikšanās centieniem.

Latvijas valsts veidošanās gaitā izšķirami trīs attīstības

posmi:
1. Latvju pašnoteikšanās centieni.

2. Cīņa par valsts nodibināšanu. »

3. Valsts nodibināšanās un izveidošanās.

199. Latvju pašnoteikšanās centieni. Līdz 1917. gada
krievu revolūcijai, kura izbeidza cara valdību, latvieši paši maz

ko varēja darīt savas tautas likteņa veidošanā. Vir.ii viscaur

bij atkarīgi no divām varām: no krievu valdības un vietējas

muižniecības. Šīs abas varas lika viscaur šķēršļus ceļā latvju

kultūreliem, sabiedriskiem un politiskiem centieniem. Visi mē-

ģinājumi novērst trūkumus vietējā pašvaldībā, nokārtot baznī-

cas, skolu, ceļu un zemes jautājumus, vienmēr atsitās kā pret

sienu un tālāk netika. Latvju deputāti Valsts domē ne vienreiz

vien pacēla jautājumu par vietējās pašvaldības reformu, bet

viss palika bez sekmēm. Tā (1912. gadā) domnieks Dr. A.

Priedkalns iesniedza Valsts domei vietējās pašvaldības re-

formas projektu, pēc kura pašvaldības iestādes ievēl iedzīvo-

tāji paši tiešu, vispārēju, vienlīdzīgu un aizklātu vēlēšanu ceļa.
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Projektam nekādu praktisku panākumu nebij. Tāpat nekādu

reālu panākumu nebija deputāta J. Goldmaņa reformu pra-

sījumiem, kurus viņš uzstādīja Valsts domē dažus gadus vēlāk

(1916. g.). Krievu valdība negribēja nemaz dzirdēt par kādām

latvju pašnoteikšanās tiesībām un par kādām plašākām pašval-
dības reformām. Bet kad nu 1917. gada revolūcijā krita cara

valdība un līdz ar to muižniecības vara zaudēja savu atbalstu,
ar jaunu spēku modās latvju pašnoteikšanās centieni. Likās,
ka nav vairs šķēršļu, kas varētu viņus kavēt. Taču tādu bij
vēl labi daudz. Vispirms vajadzēja tikt skaidrībā par Latvijas

pašvaldības veidu un tad, kā panākt viņa ievešanu. Līdz tam

Latvijas vārds bij minēts rakstos un sabiedrībā bez sevišķi no-

teikta satura.

Vajadzēja vienoties par pašu Latvijas pašnoteikšanās vei-

du, īpaši tas bij nepieciešami vēl tamdēļ, ka drīz bij paredza-
ma vajadzība uzstāties ar prasījumiem visas Latvijas vārdā

nākamajā miera konferencē — lielā kara beigās. Drīz vien

latvju emigrantu aprindās un dzimtenē bij noskaidrojies prasī-

jums: „Brīvu Latviju — brīvā Krievijā". Šim prasījumam ari

pievienojās visas aprindas. Krievija pēc revolūcijas bij zi-

nāmā mērā brīva. Atlika mums noskaidrot mūsu attiecības

pret brīvo Krieviju, mūsu tiesības uz pašnoteikšanos. Mums

bij jau nodibinājusies zemes pārvaldes iestāde: Vidzemes Ze-

mes padome. Šī iestāde tomēr nevarēja runāt visas zemes,

visas Latvijas vārdā. Arvienu vairāk noskaidrojās Latvijas
jēdziens: zem Latvijas saprata visus latvju apdzīvotos apga-
balus — Kurzemi, Vidzemi un Latgali. Vajadzēja izstrādāt sa-

tversmi, kurā ietilptu visi šie apgabali. Šo satversmi sākumā

iedomājās autonomijas veidā.

Par autonomiju apzīmē kādas lielākas valsts viena vai otra

apgabala iedzīvotāju tiesības pašiem nokārtot vietējās dzīves

pārvaldi. Autonomu apgabalu nepārvalda iecelti ierēdņi, bet

vietējie iedzīvotāji paši, izvēlēdami savas deputātu sapulces,

kurām tiesība spriest par vietējām vajādzībām, izdot likumus

viņu nokārtošanai un sekot viņu izpildīšanai. Valsts iestādes

tikai zināmos gadījumos drīkst iejaukties autonoma apgabala
dzīvē. Pamatus, uz kādiem vajadzēja nokārtoties Latvijas un

Krievijas attiecībām, ņēmās izstrādāt Autonomijas komisija pie

Vidzemes Zemes padomes. Radās vesela autonomijas kustība:

dažādas biedrības, grupas, konferences malu malās Latvijā un

Krievijā pieņēma rezolūcijas par Latvijas autonomijas nepiecie-

šamību. Pacēlās ari balsis, kuras nebij mierā ar autonomiju

vien, bet prasīja, lai Latvija būtu patstāvīga valsts. Bet ne-

viens no šiem satversmes veidiem: ne Latvijas autonomija, ne

A. Birkerts, Latv. vest. 13
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valsts nepaguva noskaidroties, kad kara notikumi uz laiku viņu
noskaidrošaiiu aizkavēja. Tas bij vācu uzbrukums Rīgai 1917.

gada augustā. Vācieši ieņēma Rīgu, dalu no Vidzemes, apmē-
ram līdz Gaujai, pārgrieza Latviju divās dalās un nodibināja
savu kārtību, kura bij pilnīgi pretēja tai, pēc kuras centās mūsu

tauta. Pus gadu vēlāk vācu kara spēks ieņēma visu Vidzemi,

un tā visa Latvija nāca vācu imperiālistu varā.

Šo varu pie mums sauc par okupācijas varu un viņas val-
dīšanas laiku par vācu okupācijas laiku.

200. Vācu okupācijas laiks. Vācu okupācijas vara pastā-

vēja ne visos mūsu dzimtenes apgabalos vienlīdzīgi ilgi: Kur-

zemē ap 4 gadi, Rīgā un Dienvidus-Vidzemē pusotra gada, Zie-

meļ-Vidzemē un Latgalē īsāku laiku. Tiklīdz bij ieņemts kads

no šiem apgabaliem, tūliņ vācu valdība ieveda stingru patval-
dības, policijas un kara laika kārtību. Daudzi latvju politiskie
un kultūras darbinieki okupācijas varai likās bīstami, viņa tos

apcietināja un turēja cietumā vai gūstekņu lēģeros.
Visa zemes pārvalde kļuva vāciska: pilsētu un miestu

priekšnieki bij vācieši, uz laukiem apriņķu un iecirkņu priekš-
nieki, komandanti pilsētās un uz laukiem vācieši, vispār —

visi

ierēdņi galvenā kārtā vācu tautības, un darīšanu valoda — vā-

ciska. Ari lauku pašvaldības iestādēs skatījās uz to, ka gal-
venā kārtā ievēro vācu valodu.

Tāpat skolu priekšniecība bij vāciska. Skolās vācu va-

lodai ierādīja galveno vietu. Skolas ar mātes valodu, kā mā-

cības valodu, tikai ar lielām grūtībām atļāva dibināt vai ari ne-

atļāva nemaz.

Sašaurinājās visa latvju dzīve: saimnieciskā, sabiedriskā,

garīgā, politiskā. Uz saimniecisko dzīvi nelabvēlīgu iespaidu

darīja pastāvīgās rekvizicijas lielās vācu armijas vajadzībām,

tāpat ari lielās nodevas, kuras bij jādod katram zemniekam no

katra māju kustoņa un no visiem lauka un dārza augļiem. Bez

tam saimniecisko dzīvi lielā mērā traucēja ari kustības ierobe-

žošana. Braukšanai pa dzelzsceļiem vai zemes- un ūdens ce-

ļiem no vienas pilsētas uz otru, no viena apriņķa otrā bij vaja-

dzīgas atļaujas, kuras bij izdabūjamas tikai ar lielām pūlēm.
Laikrakstus aizliedza un vēlāk atļāva tikai tādus, kas kalpoja
ari okupācijas varas vajadzībām. leveda stingru cenzūru, kura

aizliedza reizēm pat cara laikā atļautus darbus: konfiscēja tau-

tas dziesmu krājumiņus, Merķeļa rakstus un dažus citus senāk

atļautus darbus.

Kultūrelo biedrību dzīve sašaurinājās, jo visai darbībai bij
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uzlikta stingrāka kontrole neka grūtajos krievu patvaldības
laikos.

Politiskā dzīve bij pilnīgi nomākta. Nekādas sapulces ne-

bij atļautas. Kur sapulcējās 4, 5 cilvēki — to vajadzēja pieteikt
policijai. Spaidi un vaijāšanas vairojās. Policija meklēja pat

1905. gada atsvabināšanas kustības darbiniekus un sodīja tos.

Gluži citādi izskatījās vācu aprindās. Muižniecība un pil-

sonība, kas savas priekšrocības krievu revolūcijā bij zaudēju-

šas, atdabūja tās atkal ar uzviju. Muižniecība tagad varēja
balstīties uz vācu armiju un valdību. Bet viņa bij redzējusi re-

volūcijā latvju centienus uz pašnoteikšanos un vienošanos ar

brīvo Krieviju. Šie centieni nebij muižniecības interesēs, un

viņa pūlējās latvjus piedabūt, lai tie biedrotos ar Vāciju.

Kāds pulciņš latviešu bij ari padevies muižniecības iespai-
dam un izteicis šādu vēlēšanos, kuru Berlinē iztēloja kā tautas

gribu. Tauta tomēr skatījās uz šiem vācu centieniem citādi.

Okupācijas varas nomācošais iespaids bij rādījis, ka Vācijai ir

nolūks pārtautot latvjus, kolonizēt Latviju ar vācu sīkzemnie-

kiem, uzturēt spēkā visas muižnieku privilēģijas, kuras latvju
kultūras attīstību tik lielā mērā bij kayējušas un pret kurām

latvji gadu desmitiem bij cīnījušies. Vācu okupācijas vara un

muižniecības izturēšanās spiestin spieda latviešus domāt par

to, kā iziet no grūtā stāvokļa. Pievienojoties Vācijai, tas nebij

iespējams. Atsvabināties no viņas pašu spēkiem — ari nebij

iespējams. Vajadzēja meklēt sakarus ar lielvalstim, lai ar viņu

palīdzību Latvija panāktu zināmu politisku neatkarību. Tā vācu

okupācijas laikā latvju politiskās idejas uzglabājās dzīvas un

veidojas pamazām tālāk. Kad Vācijā notika revolūcija, okupā-

cijas varai bij jātaisās atstāt mūsu dzimteni. Tanī laikā musu

politiskais ideāls bij jau noskaidrojies. Tikai viņš nebij vairs

tik nedalāms, kā pirms vācu okupācijas.

201. Latvijas iedzīvotāju politiskie ideāli. Visas Latvijas

iedzīvotāju aprindas, sekojot pasaules politikas notikumiem,

redzēja, ka karam beidzoties notiks lielas pārgrozības visas

zemēs, kuras ierautas karā, tāpat ari Latvijā.
_

Tamdēļ visas

iedzīvotāju aprindas sāka domāt, ko darīt, lai nākama Latvijas

iekārta nodrošinātu viņu intereses. Muižniecība domāja par

savu privilēģiju uzturēšanu, latvju zemniecība par šo privilē-

ģiju iznīcināšanu, strādniecība par sava stāvokļa uzlabošanu,

politisku tiesību paplašināšanu un nodrošināšanu. Muižniecībai

likās, ka viņas lielos zemes īpašumus un privilēģijas aizstāvēs

vislabāk monarchistiska Latvijas iekārta ar vācu ķeizaru

priekšgalā un tāpēc centās, lai Latviju pievieno Vācijai. Latvju

13*
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pilsonība, zemniecība, daļa no strādniecības, inteliģence un vis-

pār demokrātiskās aprindas negribēja vairs pievienot Krievijai

Latviju, kā autonomu apgabalu, jo Krievijā tautu pašnoteikša-
nās tiesības, pēc komunistiskās oktobra revolūcijas, vairs ne-

varēja svabadi izteikties. Vācu okupācijas laikā vēl visas

latvju aprindas, ieskaitot ari lieliniekus, ieskatīja par vajadzīgu
sasaukt Latvijas Satversmes sapulci, kura lai noteiktu nākamo

Latvijas iekārtu. Uz Satversmes sapulces sasaukšanu gatavo-

jās latvieši Ziemeļ-Latvijā, kamēr tā nebij no vāciem ieņemta,
un Krievijā bēgļu aprindas. Bet pēc komunistiskās oktobra

revolūcijas Peterpilī Latvijā viena dala no strādniecības, lie-

linieki, vēlākie komunisti, sasauca Valmierā Bezzemnieku un

Kareivju kongresu, kuru izsludināja par augstāko varas iestādi

Latvijā. Līdz ar to bij Latvijas ziemeļu daļā nodibinājusies

Padomju valdības vara, kura sāka apkarot Satversmes sapul-

ces ideju kā kontrrevolucionaru. Tā latvju politiskie centieni

nu bij sašķēlušies: viena sabiedrības dala vēlējās visās tautas

valdību, kuras gribas izteicēja un veidotāja būtu Satversmes

sapulce, otra — lielinieciskās strādnieku partijas valdību jeb,

kā pati šī partija to sauca: proletariāta diktatūru. Krievijā jau
valdīja šī diktatūra. Latviešu demokrātiskās aprindas nevē-

lējās pievienoties ne monarchistiskai Vācijai, ne komunistiskai

Krievijai, bet vēlējās dibināt Latvijas valsti.

202. Nacionāla padome un Latvijas Tautas padome. Tik-

līdz noskaidrojās neatkarīgās Latvijas valsts ideja, vajadzēja

gādāt, lai šo ideju izvestu dzīvē. Ar to nolūku Peterpilī 1917.

gada beigās latvju politiskie un kultūrelie darbinieki nodibi-

nāja īpašu iestādi, kuru nosauca par Nacionālo padomi. Dala

no Nacionālas padomes locekļiem darbojās dzimtenē, cik bij

iespējams zem okupācijas varas, dala Peterpilī: Ārlietu nodala,

kuras darbībai sevišķi svarīga nozīme.

Lai nodibinātu patstāvīgu, neatkarīgu Latvijas valsti, va-

jadzēja pārliecināt pastāvošo valstu valdības, ka Latvija var

pastāvēt kā neatkarīga valsts. Tas bij zinātnisks un reizē po-

litisks darbs. Vajadzēja vākt dažādus materiālus par Latvijas

vēsturisko, ekonomisko, sabiedrisko, garīgo un politisko dzīvi,

apstrādāt tos zinātniski, tulkot svešās valodās un iesniegt ār-

zemju valdībām, īpaši angļu un franču, pie kurām Nacionāla

padome meklēja atbalstu, un kur to vēlāk ari atrada. Kad
1918. gada rudenī Sabiedrotie uzvarēja Vāciju un Vācijā pašā

bij notikusi revolūcija, Latviešu Nacionālā padome varēja pār-

celt savu darbību uz Rīgu. Bet Rīgā darbojās ari vēl citas po-

litiskas grupas ar līdzīgiem politiskiem centieniem. Lai vinu
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iespaids būtu pilnīgāks un viņas droši varētu runāt tautas

vārdā, radās vajadzība — apvienoties. Tas ari notika. No

Nacionālās padomes apvienošanās ar citām politiskām organi-

zācijām izauga Latvijas Tautas padome, kur paredzēta ari citu

vietējo tautu pārstāvniecība. Viņa sastādījās no 11 politiskām
partijām un grupām; katra ar zināmu delegātu skaitu: no zem-

nieku savienības, sociāldemokrātijas, demokrātu partijas, radi-

kaldemokratiem, socialrevolucionariem, nacionaldemokratiem,

republikāņiem, latvju neatkarības partijas, delegātiem no Kur-

zemes, delegātiem no Latgales. Par pirmo Tautas padomes

priekšsēdētāju tika izvēlēts J. Čakste, par viņa biedriem

M. Skuje nieks un G. Z c m g a 1 s.

203. Latvijas valsts nodibināšana un Pagaidu valdība.

Latvijas Tautas padome nu bij tā vara, kurai jāņem rokā

valsts nodibināšanas darbs. Pirmais solis Padomes darbā bij
valsts iekārtas pamata noteikumu izstrādāšana un Pagaidu val-

dības radīšana. Padome nolēma no sava vidus ievēlēt piln-

varoto, kuram uzticēt ministru kabineta sastādīšanu, nosaucot

šo pilnvaroto par ministru prezidentu. Par pirmo ministru pre-

zidentu ievēlēja agronomu Kārli Ulmani.

18. novembrī 1918. gadā notika Rīga svinīga Latvijas valsts

pasludināšana. Svētku dalībniekiem pārpilduā operas nama

Tautas padomes priekšsēdētāja biedrs Gustavs Zemgals

pasludināja, ka:

1. Latvijas Tautas padome atzīst sevi par augstāko varu

valstī.

2. Latvija, apvienota etnogrāfiskās robežās (Kurzeme,

Vidzeme, Latgale), ir patstāvīga, neatkarīga, demokratiski-

republikaniska valsts.

3. Valsts satversmi un attiecības pret ārvalstim noteiks

tuvākā nākotnē Satversmes sapulce, sasaukta uz vispārēju,
abu dzimumu, tiešu, vienlīdzīgu, aizklātu un proporcionālu vē-

lēšanu tiesību pamata.

4. Latvijas Tautas padome ir nodibinājusi kā augstāko

izpildu varu Latvijā — Latvijas Pagaidu valdību.

Jaunās valsts un viņas valdības stāvoklis bij loti grūts.

Zeme bij no kara izpostīta. Okupācijas vara, kurai bij zeme

jāatstāj, postīja to vēl vairāk un vilcinājās nodot pārvaldi Pa-

gaidu valdības rokās. Pamazām gan jaunā valdība saņēma
vienu pārvaldes nozari pēc otras, bet grūtais pārtikas, finansu

un visas valsts saimnieciskais stāvoklis tai darīja daudz raižu.

Bez tam no Krievijas puses, aizejošai okupācijas armijai pa
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pedam, nāca komunistu armija ar nolūku Latvijas valdību gāzt

un nodibināt Latvijā padomju valdību.

Jaunajai Latvijas valstij vēl nebij pietiekošas armijas, lai

aizstāvētu savu varu, un komunisti drīz vien iekaroja Latviju.
1918. g. decembrī Tautas padome un Pagaidu valdība bij

spiestas atstāt Rīgu un uzturēties Liepājā. Valdībai bij jāuzsāk
cīņa par varu ar komunistiem un vācu un krievu monarchi-

stiem.

204. Lielinieku jeb komunistu laiks. 16. decembrī 1917.

gadā Valmierā tika sasaukts strādnieku, kareivju un bezzem-
nieku kongress, kurš izsludināja sevi par augstāko varas ie-

stādi Latvijā un izstrādāja galvenos proletariāta politikas prin-
cipus attiecībā uz Latviju. Kongresa ievēlētā padome 19. de-

cembrī 1917. gadā izdeva manifestu, ar kuru pasludināja iedzī-

votājiem proletariāta diktatūru. Padomes izpildu orgāns „Isko-
lats" Valkā pārņēma visas pašvaldības iestādes un noliedza ga-

tavoties uz Latvijas Satversmes sapulces sasaukšanu. Kad

1918. gada februārī visu Vidzemi ieņēma vācu karaspēks, Pa-

domju valdība beidzās un atjaunojās tikai pēc Vācijas revolū-

cijas, kad okupācijas karaspēks saka aiziet. 17. decembrī 1918.

gadā Padomju valdības pārstāvji, P. Stučka un .1. Daniševskis,

Valkā izlaida manifestu par proletariāta diktatūras atjaunošanu
Latvijā. 1919. g. janvāra sākumā sarkanās armijas karaspēks

ieņēma Rīgu un nodibināja padomju vāru visā Latvijā, izņemot

Liepājas apgabalu Kurzemē. Proletariāta diktatūra visiem

spēkiem pūlējās ievest komunistisku ražošanas un sadzīves ie-

kārtu. Nodibinājās neatkarīga Latvijas Sociālistiska padomju

republika, apvienodama sevf
r Kurzemi, Vidzemi un Latgali.

Valsts priekšgalā stāvēja P. Stučka. Visas valsts dzīves un

saimniecības nozares pārzināja īpašas iestādes, kuras sauca par

komisariātiem. Pagastu darīšanas pārzināja un vadīja pagastu

padomes un viņu izpildu komitejas.

Padomju valdības politika radīja lielas pārgrozības visā

tautas dzīvē. Visi īpašumi, kā: zeme, rūpniecības iestādes, ra-

žošanas līdzekli tika pārvērsti par valsts īpašumu, nacionalizēti,
Valdības mērķis bij visu tautas saimniecību, tiklab ražošanu,

kā'patērēšanu, turēt savās rokās, kārtot un vadīt saskaņā ar

strādnieku šķiras un komunistu partijas interesēm. Roku rokā

ar valdības komunistisko politiku gāja ari garīgās dzīves vei-

došana: skola, rakstniecība, māksla. Visredzamākās pārmai-

ņas notika skolu dzīvē: zināšanas bij jāiegūst ne tikdaudz no

grāmatas, kā darbā, kamdēļ ari pašu skolu sauca par darba

skolu.
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Savu nodomu sasniegšanā Padomju valdība bij neatlaidīga
un nesaudzīga. Cīņā ar saviem pretiniekiem viņa lietoja bargu
teroru. Bet ne ar kādiem spaidiem komunisms nevarēja pie
mums nostiprināties, jo viņam pašā dzīvē nebij pamata. Visā

zemē izcēlās tikai jukas un posts. Padomju valdības iekārta

pastāvēja tikai dažus mēnešus. 1919. gada maija otrā pusē ko-

munistiem bij jāatstāj Rīga un Latvija zem spiediena, kas nāca

no divām pusēm: viens no Latvijas ziemeļiem, otrs no Liepājas

puses. Ziemeļos karoja pret komunistiem Latvijas Pagaidu
valdības armija kopā ar igauņiem, no Liepājas puses spiedās
virsū okupācijas karaspēks kopā ar latvju armijas dalām. Ko-

munisti atstāja Kurzemi, Rīgu, Vidzemi un nocietinājās vienā

Latgales daļā, kur turējās ilgāku laiku.

205. Muižnieku sazvērestība un Niedras valdība. Pagaidu
valdības stāvokli lielinieku valdīšanas laikā padarīja grūtu vēl

tas, ka okupācijas vara ar ģenerāli Goltcu priekšgalā ne tik vien

pietiekoši neaizstāvējās pret lieliniekiem, bet kavēja ari Pa-

gaidu valdību pašu aizstāvēties. Kad valdība ķērās pie karei-

vju mobilizēšanas un latvju armijas organizēšanas, Goltcs tam

lika šķēršļus ceļā, ieskatīdams visus latviešus par lieliniekiem.

Tanī pašā laikā notika muižnieku sazvērestība pret Latvi-

jas Pagaidu valdību. Vidzemes landmaršals fon Strīks atveda

no Zviedrijas veselu projektu, kā gāzt Latvijas Pagaidu valdību,

iznīcināt pašu valsti un viņas vietā nodibināt citu, kurā notei-

cošā vara piederētu muižniekiem, lai tad varētu Latviju atkal

piegriezt vai nu Vācijai, vai Krievijai, pūloties turklāt vienā vai

otra nodibināt patvaldību. Pagaidu valdība uzsāka cīņu pret
sazvērniekiem, bet izrādījās, ka aiz viņiem stāv vācu landes-

vērs, muižniecība un ari okupācijas vara ar ģenerāli Goltcu

priekšgalā.
16. aprilī 1919. g. notika Liepājā muižnieku dumpis, kurš

ar landesvēra palīdzību gāza mūsu Pagaidu valdību. Sazvēr-

nieki sastādīja jaunu valdību, kuras priekšgalā nolika kā mi-

nistru prezidentu mācītāju Andrievu Niedru. Latvijas Pagaidu
valdība nevarēja būt ar to mierā un meklēja pabalstu pie_Sa-
biedrotiem.*) Sabiedrotie nostājās Pagaidu valdības pusē un

pavēlēja sazvērniekiem ieskatīt Pagaidu valdību kā vienīgo li-

kumīgo varu Latvija. Sazvērnieki pa daļai nelikās ne zinis, pa

daļai mēģināja nostiprināties un valdīt. Niedra kopā ar Goltcu

uzsāka pastiprinātu cīņu pret lieliniekiem. Par lieliniekiem nu

ieskatīja nevien tos, kas bij nodibinājuši Padomju valdību Lat-

*) Anglijas, Francijas, Itālijas.



201

Zīm. 98.

Rīgas pils tornis. Sašauts Bermondta uzbrukuma laikā.
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vijā, bet ari tos, kas bij nodibinājuši Pagaidu valdību. Sākās

cīņa uz frontes ar lieliniekiem un zemes iekšienē ar Latvijas
valsts piekritējiem vai vienkārši — latviešiem. Sevišķi šī muiž-

nieku reakcija kļuva redzama, kad okupācijas karaspēks ie-

ņēma Rīgu. Nekad Rīga nebij pieredzējusi tik briesmīgas die-

nas, kā Niedras valdīšanas laikā. Angļu valdības pārstāvis, ap-

meklējis pārpildītos cietumus, nāca pie pārliecības, ka netiek

sodīti vainīgie, bet ka notiek vienkārša izrēķināšanās ar latvie-

šiem. Šaušanas apturēja. Cietumos palika vairāk tūkstošu,

gaidot uz kara tiesas spriedumu.

leņēmis Rīgu, muižniecības karaspēks nesavienojās ar Pa-

gaidu valdības armiju, kas cīnījās pret lieliniekiem Ziemeļu-

Vidzemē, bet uzsāka cīņu pret šo armiju un ari pret igauņiem.
Muižniecības un Niedras reakcionārie nolūki tagad bija skaidri

redzami visiem, ari igauņiem, kuru valsts bij tāpat apdraudēta
kā Latvija. Tikai neilgi sazvērniekiem izdevās valdīt. Pēc

dažām nedējām, 22. jūnijā, Ziemeļ-Latvijas armija kopā ar

igauņiem pie Cēsim un Juglas sakāva landesvēru, dzelzsdivi-

ziju, visu naidīgo varu, piespieda slēgt mieru un atkāpties.
lenaidnieka armija atkāpās Kurzemē, līdz Jelgavai, lai drīz pa-

visam izvāktos no Latvijas, bet palika, aiz neizprotamiem ie-

mesliem, vēl ilgāku laiku un ar izvākšanos kavējās.
Līdz ar muižnieku armijas sakaušanu pie Cēsim un Juglas,

gāzta bij Niedras valdība. Tūlīņ pēc tam, Sabiedroto pabal-

stīta, Latvijas Pagaidu valdība ieradās no Liepājas Rīgā un uz-

sāka savu darbību.

206. Valsts uzbūves darbs. Abām augstākām valsts ie-

stādēm: Tautas padomei un Pagaidu valdībai nu bij jāķeras
steidzīgi un nopietni pie daudz cietušās zemes nokārtošanas un

valsts uzbūves darba. Bij jāpārvar vēl daudz šķēršļu, gan tau-

tas uzskatos, gan saimnieciskā dzīvē. Tauta, pārdzīvojusi īsa

laika veselu rindu dažādu valdību, ierada skatīties uz katru

jaunu valdību ar zināmu neuzticību: kā uz ko ātri pārejošu.
Ar tādu neuzticību daļa iedzīvotāju skatījās uz Pagaidu valdību.

Vajadzēja izlietot loti daudz pūļu, lai pārliecinātu šos ļaudis,

ka viņu liktenis atkarājas no tam, kādā mēra viui paši ņems

dalību pie valsts uzbūves darba. Valsts augstākās iestādes

veica divējādu darbu: likumdošanas laukā un visu dzīves no-

zaru nokārtošanā. Stājās pie agrarjautājuma nokārtošanas,

iedalot bezzemniekiem zemi, pie nopostīto saimniecību atjau-

nošanas, skolu atjaunošanas un jaunveidošanas un — armijas

organizēšanas.
Viens no svarīgākiem likumiem, ko drīz vien pieņēma Tau-
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tas padome, bij Satversmes sapulces likums. Uz šī likuma

pamata:

1) Satversmes sapulci ievēl vispārējās, vienlīdzīgās, tie-

šas, aizklātas un proporcionālās vēlēšanās.

2) Vēlēšanu tiesības ir visiem abu dzimumu Latvijas pil-
soņiem, kuri sasnieguši 21. gadu un dzīvo Latvijā.

3) Satversmes sapulces locekļu skaits ir 150.

Grūtības radīja tikai pašas vēlēšanas, jo daži Latvijas ap-

gabali vēl bij aizņemti no svešām varām: Kurzeme no vācie-

šiem, Latgale no lieliniekiem un Ziemel-Vidzemē dala no igau-

ņiem. Kamēr šie apgabali nebij atsvabināti, Satversmes sa-

pulces vēlēšanas nevarēja notikt.

Sevišķi sarežģīts stāvoklis bij Kurzemē. Okupācijas vara

ne tik vien netaisījās iet projām, bet vairoja karaspēku un pie-

gādāja lielā daudzumā kara materiālu no Vācijas. Pēc vairāk

mēnešu veltīgām sarunām vācieši sāka naidīgi izturēties pret
Latvijas valdības iestādēm Kurzemē. Drīz vien ari kļuva re-

dzams, ka okupācijas vara gatavojās uz karu ar Latviju. Muiž-

niecība nevarēja apmierināties, ka Latvijas valsts sāk nostipri-

nāties, izveidoties un izdomāja viņai jaunu triecienu, par kura
ieroci bij izraudzīts kāds krievu virsnieks Bermondts, kamdēļ
ari pašu uzbrukumu nosauca viņa vārdā.

207. Bermondta uzbrukums. Naidīgo varu sagatavotais

Bermondta uzbrukums ir viens no raksturīgākiem notikumiem

jaunās valsts dzīvē: muižniecība, kopā ar Vācijas un Krievijas

monarchistiem, mēģināja gāzt Latvijas valdību, lai nāktu atkal

pie vecas neaprobežotas varas. Vācu ģenerālis Goltcs atliku-

šos okupācijas karaspēkus ne tik vien neizvāca no Latvijas,
bet pievienoja viņiem Vācijā savervētos brīvprātīgos, krievu

gūstekņus un tad ar vairāk desmit tūkstošu labi apbruņota

karaspēka uzbruka Latvijai. Uzbrukums sākās 8. oktobrī

1919. g. Mūsu jaunā, maz sagatavotā un nepietiekoši apbru-
ņotā armija varonīgi cīnījās ar desmit reiz lielāku vācu armiju.

Pēc dažu dienu cīņām vācu uzbrukumu apturēja pie Rīgas, pie

Daugavas, kur cīņa ilga veselu mēnesi. Bermondta armija

pret visiem kara likumiem apšaudīja ar lielgabaliem un sma-

cējošām gāzēm neapbruņotu pilsētu un mierīgus iedzīvotājus.
Rīgas apšaudīšana lika saprast visai latvju tautai, ka muižnie-

cība uzsākusi nesaudzīgu cīņu pret latviešiem un grib uzvarēt

visiem līdzekļiem. Latvieši saprata tik gaiši, kā vēl nekad, kas

ar viņiem notiktu vācu uzvaras gadījumā: galīga latvju patstā-

vības iznīcināšana. Šī apziņa modināja latvju tautā varenu pa-
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triotisma uzliesmojumu. Visas šķiras un kārtas, visas aprin-

das, visa tauta kā viens vīrs stājās pretī pie Daugavas vācu

uzbrucējiem. Pēc mēneša ilgām, neatlaidīgām, varonīgām cī-

ņām latvju armija, kopā ar Sabiedroto jūras spēku, atsvabināja
Rīgu, nodarot vāciem lielus zaudējumus, saņemot gūstekņus
un daudz kara materiāla.

Pēc tam sākās Kurzemes atsvabināšana. Soli pa solim ne-

atlaidīgā gaitā mūsu armija tīrīja Kurzemi no ienaidnieka. Ne-

pagāja mēnesis, kad daudz cietušo Kurzemi beidzot atsvabināja.
Bermondta uzbrukumam liela nozīme mūsu tautas un

valsts dzīvē. Te parādījās vēl reiz skaidri muižniecības mērķi,
kā naidīgi latvju valsts un tautas centieniem. Bez tam latvju
varonīgā aizstāvēšanās pret skaita un apbruņojuma ziņā daudz-

kārt parakti pretinieku grieza visas Eiropas un pasaules vērību

uz latvju tautas iekšējo dzīvības spēku. Cīņa ar bermondtie-
šiem bij cīņa par brīvību un dzimteni.

Cīņa norisinājās visas civilizētās pasaules priekšā un pie-

rādīja, ka latvji ar sekmēm var aizstāvēt savu zemi, savu val-

sti, savu neatkarību, savu brīvību.

208. Latgales atsvabināšana. Tanī pašā laikā, kad no-

tika Bermondta uzbrukums, mūsu jaunajai valstij un armijai
bij jāved cīņa vēl uz otras frontes: ar Latvijas un Krievijas ko-

munistiem Latgalē. Komunisti turēja vēl arvien savā varā dalu

no Latgales, tā tad dalu no Latvijas. Par Latvijas vienību ne-

varēja būt runa tikmēr, kamēr nav Latgale pilnīgi pievienota

Latvijai. Tamdēļ ari tūliņ pēc Rīgas un Kurzemes atsvabinā-

šanas sākās cīņa par Latgali. Cīņa ar Padomju valdības kara-

spēkiem veicās diezgan sekmīgi, un pēc neilga laika, 1920. gada

sākumā, jau Latgale bij atsvabināta. Ar Latgales atsvabinā-

šanu beidzās Latvijas apgabalu apvienošanas darbs un varēja

sākties valsts iekšējās izveidošanās un nostiprināšanās darbība.

209. Latvijas Satversmes sapulce. Kamēr Latvijas teri-

torija un tauta nebij atsvabinātas no svešām varām, tikmēr ne-

varēja ķerties pie tās iestādes radīšanas, kuras uzdevums bij

— izteikt latvju tautas gribu vispilnīgāk un noteikt galīgi Lat-

vijas valsts veidu. Šī iestāde bij Satversmes sapulce. Lat-

vijas Tautas padome bij izstrādājusi Satversmes sapulces vē-

lēšanu likumu, kuru tagad, pēc Kurzemes un Latgales atsva-

bināšanas, varēja izvest dzīvē. 1920. g. martā un aprilī notika

Satversmes sapulces vēlēšanu cīņa un 1. maijā Satversmes

sapulces atklāšana. Par Satversmes sapulces prezidentu ie-

vēlēja agrāko Tautas padomes prezidentu J. Čaksti, un
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jaunā valsts iestāde stājās darbā. Lielākās politiskās partijas

Satversmes sapulcē bij Zemnieku savienība un Latvijas sociāl-

demokrātija. Pārsvars valsts politikā bij Zemnieku savienībai

kopā ar citām, konservativā un mēreni-demokratiskā virziena,
partijām.

27. maijā 1920. gadā Satversmes sapulce pieņēma sekošu

deklarāciju par Latvijas valsti:
1. Latvija ir patstāvīga un neatkarīga

republika ar demokrātisku valsts iekārtu.

2. Latvijas valsts suverenā vara pie-
der Latvijas tautai.

210. Latvijas pilsoņu tiesības. Savos noteikumos par

Latvijas valsts iekārtu Satversmes sapulce, stājoties darbā,
pasludināja, ka Latvijā pastāv sekošas pilsoņu tiesības: perso-
nas un dzīvokļa neaizskaramība, preses, vārda, apziņas,

streika, sapulču, biedrošanās brīvības un korespondences ne-

aizskaramība.

211. Latvijas valdība. Satversmes sapulcei stājoties
darbā, Pagaidu valdība nolika savas pilnvaras, lai dotu

vietu jaunai Latvijas valdībai, kā paliekamai varai. Jaunās

Latvijas valdības sastādīšanu uzticēja agrākajam ministru pre-

zidentam K. Ulmanim. Viņš sastādīja ministru kabinetu,

kurš pēc sava sastāva un virziena līdzīgs agrākajam Pagaidu
valdības kabinetam. Valdības sastāvā bija šādas ministrijas:
1) Apsardzības ministrija, 2) Ārlietu ministrija, 3) lekšlietu mi-

nistrija, 4) Finansu ministrija, 5) Tieslietu ministrija, 6) Tirdz-

niecības un rūpniecības ministrija, 7) Izglītības ministrija, 8)

Satiksmes un darba ministrija, 9) Zemkopības ministrija, 10)

Apgādības ministrija un 11) Valsts kontrole.

212. Reformas un viou pamati. Dzīvojot atkarībā no sve-

šām tautām un svešām politiskām varām, Latvju tauta redzēja,
ka viņa nevar sekmīgi plaukt un attīstīties, kamēr neieved pla-
šas reformas politikā, sociālā, saimnieciskā un garīgā dzīvē.

Vecā politiskā iekārta bij šķērslis ceļā tautas attīstībai. Latvju

saimnieciskie, sabiedriskie un garīgie spēki neietilpa vairs ve-

cajās politiskās formās. Cara politika nokārtoja visas attie-

cības, galvenā kārtā, rēķinoties ar valdošās šķiras— muiž-

niecības interesēm. Bet muižniecības loma saimnieciskā, sa-

biedriskā un garīgā ziņā latvju tautā sāka svārstīties. Jau

pirms kara muižniecība savās sapulcēs, pārrunājot saimnieci-

skos jautājumus, nāca pie slēdziena, ka līdzšinējais saimnieko-
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šūnas veids muižās vairs neatmaksājas. Muižas diezgan lielā

skaitā sāka pāriet latviešu rokās. Vācu muižnieki paši ieska-

tīja par saimnieciskās panīkšanas iemeslu to, ka parasti viņi

paši nemāk saimniekot un ari nesaimnieko, bet pavada dzīvi

ārzemēs, atstādami tur ari muižu ienākumus, kurus derētu ie-

guldīt atpakaļ saimniecībās, lai tās kļūtu ienesīgākas. Aizrā-

dīja ari uz nenokārtoto laukstrādnieku stāvokli, kas spieda
laukstrādniekus aizceļot uz pilsētām un citurieni. Pat neap-

robežotās privilēģijas vairs nespēja līdzēt muižu saimniecībām.

Savu irstošo varu muižnieki varēja uzturēt tikai ar cara valdī-

bas palīdzību.
Citādi turpretim izskatījās latvju mazgruntnieku dzīvē:

lauksaimniecība plauka sekmīgi, lopkopība pieņēma plašus ap-

mērs, attīstījās liels skaits dažādu organizāciju, kuras sekmēja
ražošanu, un lauksaimnieciskā izglītība laida arvienu dziļākas
saknes tautā, nezdama bagātīgus augļus. Līdz ar visu to vai-

rojās turība, kapitāls, vairojās materiālā, saimnieciskā vara.

Tāda saimnieciskās varas panīkšana muižnieku aprindās un

šīs varas augšana mazgruntniecībā darīja ari iespējamu — po-

litiskās varas pārvietošanos no muižniecības uz latvju zemnie-

cību.

Saimnieciskās varas pārvietošanās notika ne uz laukiem

vien, bet ari pilsētās: latvju pilsonība bij skaita ziņā kļuvusi jo

plaša un mantas ziņā spēcīga. Pilsētas pašvaldība pamazām
sāka pāriet latvju rokās.

Latviešiem pirms kara bij ari jau plašas izglītotu darbi-

nieku aprindas, inteliģence, kurai dzimtenē nebij darba un kura
lielā mērā bij spiesta uzturēties un strādāt svešumā. Neskato-

ties uz nelabvēlīgajiem apstākļiem, kādos inteliģencei nācās

darboties dzimtenē, viņa tomēr bij spēks, kas garīgo dzīvi pa-

mazām atkaroja vācu un krievu iespaidam. Ari garīgā ziņā

varam runāt par varas pārvietošanos no svešiniekiem uz mūsu

pašu tautu. Bez šīm varām — mazgruntniecības, pilsonības,

inteliģences — latvju tautā bij attīstījusies vēl ceturtais spēks:

strādniecība, kas apzinājās sevi kā šķiru, kura, cīnīdamās par

sava stāvokļa uzlabošanu, darīja iespaidu uz visu latvju dzīvi.

Visi šie jaunie saimnieciskie un sabiedriskie spēki, pār-

auguši veco sabiedrisko un politisko iekārtu, darīja iespējamu
politiskās varas pārvietošanos no vācu muižniecības un krievu

birokrātijas uz latvju tautu. Mazgruntniecībā, pilsonība, inte-

liģence un strādniecība stājās pie valsts veidošanas darba.

Lai Latvijas valsts balstītos uz drošākiem pamatiem nekā

agrāk, tad jaunās politikas pirmais uzdevums bij ievest re-

formas, kas nobīdītu pie malas visus šķēršļus, kuri līdz tam ka-
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vējuši tautas attīstību. Augstākās valsts varas iestādes ķērās

pie reformu izstrādāšanas un ievešanas dzīvē. Svarīgākās no

līdzšinējām reformām ir: pašvaldības reforma, agrārreforma,
skolu reforma un muižniecības kārtas tiesību un privilēģiju at-

celšana.

213. Pašvaldības reforma. Politiskās nepatstāvības laikā

latvju piedalīšanās pašvaldības iestādēs bij dažādi ierobežota.

Kad pirmo reiz latvju tauta gribēja iegrozīt pašvaldības iestā-

des tā, lai visi pilntiesīgi iedzīvotāji varētu ņemt dalību savas

dzīves iekārtas veidošanā, šis mēģinājums beidzās ar smagiem

zaudējumiem: ar 1905. gada soda ekspedicijām. Par smagāko

apvainojumu latviešiem toreiz uztiepa republikas dibināšanu.

Toreiz latvju tauta pēc patstāvīgas republikas vēl nedzinās.

Bet tagad nu tiešām ir nodibināta republika, kur pilsoņi bauda

plašas vēlēšanu tiesības, ar kuru palīdzību veido savas paš-
valdības iestādes un visu dzīves iekārtu.

Jaunas pašvaldības iestādes iedalāmas divas šķiras: lauku

un pilsētu pašvaldības iestādēs.

a) Pagasta pašvaldības iekārta. Pagastam
ir šādi pašvaldības orgāni: 1) pagasta sapulce, 2) pagasta pa-

dome, 3) pagasta izpildu komiteja un 4) revizijas komisija.
Kopš pašvaldības likuma iznākšanas (4. dcc. 1918. g.) mūsu

lauku pašvaldība ir demokratizējusies. Pagasta pašvaldībā ir

visiem iedzīvotājiem tiesība ņemt dalību un strādāt pie paga-

sta dzīves nokārtošanas.

b) Pilsētu pašvaldība pārveidota uz demokrā-
tiskiem pamatiem tāpat kā lauku. Tiesību piedalīties pilsētas
domnieku vēlēšanās bauda abu dzimumu Latvijas pilsoņi, bez

tautības un ticības izšķirības, kuri sasnieguši 21 gadu vecumu.

Pilsētas domniekus ievēl uz divi gadiem. Tādā kārtā pilsētās
visi pilntiesīgi iedzīvotāji var piedalīties pie pilsētas saimnie-

ciskās, sabiedriskās un garīgās satversmes veidošanas un iz-

kopšanas, saskaņā ar savām vajadzībām un interesēm.

214. Skolu reforma. Plašas un dziļas ir tās pārgrozības,
ko mūsu valsts politika ieveda skolas dzīvē. Mūsu skolai vairs

nebij jākalpo pārkrievināšanas un pārvācošanas nolūkiem, bet

viņa varēja kalpot pašas tautas izglītības vajadzībām un mēr-

ķiem. Latvijas skolas nu varēja pārvērsties par mācības ie-

stādēm ar latvju mācības valodu, varēja palikt par nacionālām

skolām. Skolu reforma pārgrozīja visos pamatos skolu pār-

valdi, veidu, sistēmu, programu.

Visas Latvijas izglītības un audzināšanas iestādes un lietas
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pārzina Izglītības ministrija. Izglītības un audzināšanas iestā-

des dibina un uztur valsts un pašvaldības iestādes, bez tam ar

ministrijas zinu ari privātpersonas un sabiedrības. Pie katras

skolas pastāv skolas padome, kur piedalās ari vecāki.

Visas skolas iedalās: pirmskolās, pamatskolās, vidusskolās,

papildu skolās un augstskolās. Skolas pēc mācības plāna tā

saskaņotas, ka bērniem iespējama pakāpeniska pāreja no vie-

nas skolas otrā.

Skolas mācība ir piespiesta jeb obligatoriska: katram Lat-

vijas pilsonim obligatoriski jāmācās no pilna sestā līdz seš-

padsmitam mūža gadam. Obligatoriskās mācības posms ap-

tver mājmācību vai pirmskolu, pamatskolu, papildu skolu.

Vidus- un augstskola ir neobligatoriskas.
Bez nacionālam skolām pastāv ari mazākuma tautību sko-

las: krievu, vācu, žīdu.

Visas Latvijas skolas obligatoriski priekšmeti ir latviešu

valoda, Latvijas vēsture un Latvijas ģeogrāfija.

215. Likums par muižnieku korporāciju slēgšanu. Sva-

rīga nozīme latvju tautas un valsts dzīvē ir muižnieku savie-

nību jeb korporāciju slēgšanai. Satversmes sapulcē pieņēma
likumu (29. jūnijā 1920. g.), ka Vidzemes, Kurzemes un Piltenes

bruņniecības slēgtas un šo korporaoiju publiskās un privātās
tiesības un priekšrocības atceltas.

Līdz ar to ir izbeigtas tās privilēģijas un varas iestādes,

ar kuru palīdzību muižniecība nokārtoja visas mūsu zemes lie-

tas saskaņā ar savām interesēm. Tagad šo lietu nokārtošana

ir tautas un valsts rokās.

216. Agrārā reforma. Viens no vissvarīgākiem un sa-

režģītākiem mūsu saimnieciskās un sabiedriskās dzīves jautā-

jumiem vienmēr bijis — agrarjautājums. Viss lielais vairums

zemes atradās muižnieku rokās, un latviešiem bieži bij jāmeklē

zeme svešumā. Tamdēļ ik gadus izceļoja uz svešatni daudz

latviešu zemnieku un dibināja tur kolonijas. Latviešu zemnieku

kolonijas sastopamas gandrīz visās pasaules malās. Bet šāda

latviešu izceļošana stipri mazināja tautu un vājināja viņas spē-

kus. Pārkrievotāji un pārvācotāji pūlējās veicināt šādu izce-

ļošanas kustību un bez tam — sekmēt vācu un krievu kolonistu

nomešanos mūsu dzimtenē. Tā nenokārtotais zemes jautājums

vājināja mūsu tautu. Cik muižniecība, balstīdamās uz saviem

lielajiem zemes īpašumiem, bij stipra, tik latvieši, ciezdami ze-

mes trūkumu, bij vāji. Lai mūsu zemniekiem un bezzemnie-

kiem nebūtu jānometas svešumā, un lai mūsu tauta varētu bal-
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stīties uz zemes īpašumu, tad muižnieku zemes bij jāatsavina
un jādara pieejamas — tautai, bezzemniekiem. Tādu reformu

tad ari izstrādāja un ieveda Satversmes sapulce ar likumu 16.

septembrī 1920. g. Šis likums ir viens no ievērojamākiem

latvju tautas un valsts dzīvē. Viņš vājina muižniecības lielo

varu un stiprina latvju zemniecības, latvju tautas materiālos

pamatus un līdz ar to tautas dzīvības spēku, tautas varu.

Muižniekiem paliek zeme tikai vidēju zemnieku māju lielumā,
bet- pārējā — pāriet valsts īpašumā, lai to izdalītu bezzem-

niekiem.

Drīz vien vairāk kā 100.00 bezzemnieku pieprasīja zemi.

Līdz 1922. gada vidum bij zeme piešķirta vairāk kā 20.000

bezzemniekiem. Jaunākā laikā zemes piešķiršana jau tuvojas

beigām.

217. Dc jure. Viens no svarīgākiem notikumiem valsts

politiskā dzīvē ir Latvijas dc jure atzīšana. Kad Latvijas valsts

bij nodibinājusies, pārējās Eiropas valstis viņu atzina gan kā

īstenībā pastāvošu valsti, bet vilcinājās atzīt viņas tiesības.

Kad nu Latvija bij vairāk kā divi gadi pierādījusi savas dzīvī-

bas spējas gan kara laukā, gan saimnieciskās un garīgās kultū-

ras dzīvē, tad ari Eiropas 'valstis sāka atzīt viņu tiesiski par

sev līdzīgu valsti. Pirmo soli te spēra Itālija. Drīz pēc tam

Sabiedroto augstākā padome atzina Latviju dc jure: 26. jan-

vārī 1921. g. Sabiedroto augstākās padomes priekšzīmei se-

koja citas pasaules valstis. 26. janvāris ir svarīga diena Lat-

vijas dzīvē, jo ar viņu sākot Latvija ieiet kā pilntiesīga valsts

citu pasaules valstu saimē.

22. septembrī tanī paša gada Tautu savienība uzņēma Lat-

viju brīvo tautu savienībā kā pilntiesīgu locekli.

218. Latvijas republikas satversme. Latvijas Satversmes

sapulce 15. februārī 1922. gadā savā kopsēdē pieņēma Latvijas
satversmes likumu, pie kura viņa komisijās bij strādājusi ap
divi gadi. Vispārējie Latvijas republikas satversmes notei-

kumi šādi: %

1. Latvija ir neatkarīga demokrātiska

republika.

2. Latvijas valsts suverena vara pieder
Latvijas tautai.

3. Latvijas valsts teritoriju starptau-

tiskos līgumos noteiktās robežās sastāda

Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale.
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4. Latvijas valsts karogs ir sarkans ar

baltu svītru.

Turpmākas likuma nodaļas ir noteikumi par Saeimu, valsts
prezidentu, ministru kabinetu, likumdošanu, tiesām un valsts
kontroli.

Ta paša gada jūnijā un jūlijā Satversmes sapulce pieņēma
likumu par Saeimas vēlēšanām. Saeima sastāv no simts tau-

tas priekšstāvjiem. Saeimu izvēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tie-

šas, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Pēc šī likuma jaunā
satversme stājās spēkā 1922. gadā 7. novembrī pīkst. 12 dienā.

Pec Saeimas vēlēšanu likuma pieņemšanas pilsoņi sāka gata-
voties uz vēlēšanām. Vēlēšanās piedalījās ap 790.000 vēlētāju,
t. i. 80% no visiem balstiesīgiem Latvijas pilsoņiem.

219. Saeima. Kad Saeima bij ievēlēta, Satversmes sa-

pulce, pēc 27 mēnešu ilgas darbības, nolika savas pilnvaras, un

valsts priekšgala stājās Saeima likumā noteiktā laikā: 7. no-

vembrī 1922. g. pīkst. 12 dienā — ievēlēta uz 3 gadiem.

Tūliņ Saeima izvelēja savu prezidiju, lai statos darba. Par

savu prezidentu viņa ievēlēja senatoru Fr. Vesmani.

Saeima ir augstākā tautas gribas izteicēja iestāde valstī.

Viņa apspriež un izdod likumus, lkgadus viņa lemj par valsts

ienākumu un izdevumu budžetu. Viņa lemj ari par valsts bru-

ņotā spēka lielumu miera laikā. Visiem starptautiskiem līgu-

miem, kuri nokārto dažādus jautājumus ar likumdošanas palī-

dzību, vajadzīga Saeimas apstiprināšana. Saeima izvēlē ari

valsts prezidentu uz trim gadiem. 1925. g. izvēlēta 11. Saeima.

220. Valsts prezidents. Valsts prezidentu izvēlē Saeima.

Personai, kura vēlama par valsts prezidentu, jābūt ne jaunākai

par 40 gadiem. Tuvākā Saeimas sēdē pēc ievēlēšanas prezi-

dents nodod svinīgu zvērastu, ka viss viņa darbs būs veltīts

Latvijas tautas labumam, valsts un iedzīvotāju labklājībai.
Valsts prezidents ir valsts bruņotā spēka augstākais vadonis.

Kara laikā viņš iecel virspavēlnieku. Uz Saeimas lēmuma pa-

mata viņš pasludina karu. Valsts prezidentam ir tiesība rūpē-

ties par bruņotu aizsardzību, ja kāda cita valsts Latvijai pie-
teikusi karu vai ienaidnieks uzbrūk Latvijas robežām. Valsts

prezidentam ir vēl daudz citu plašu un svarīgu tiesību, piem.:
apžēlot noziedzniekus, par kuriem tiesas spriedums jau spēkā,
tiesība ierosināt likumu izdošanu, Saeimas atlaišanu v. c. Vi-

siem valsts prezidenta rīkojumiem jābūt līdzparakstītiem no

ministru prezidenta. Par pirmo valsts prezidentu tika ievēlēts
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bijušais Tautas padomes un Satversmes sapulces prezidents
J. Čaks te.

221. Ministru kabinets. Ministru kabinetu sastāda persona,

kurai valsts prezidents uztic šo darbu. Ministriju skaits no-

teikts likumā. Mums ir šādas ministrijas: apsardzības, ārlietu,
darba, finansu, iekšlietu, izglītības, zemkopības, satiksmes un

tieslietu.

Ministru prezidentam un ministriem ir nepieciešama Saei-

mas uzticība viņu amatu izpildīšanā, un par savu darbību viņi
ir Saeimai atbildīgi. Ja Saeima izteic neuzticību ministru pre-

zidentam, tad jāatkāpjas visam ministru kabinetam. Ja neuzti-

cību izteic atsevišķam ministrim, tad viņam jāatkāpjas un viņa

vietā ministru prezidentam jāuzaicina cits.

222. Tiesas un Valsts kontrole. Likuma un tiesas priekšā
visi pilsoņi ir vienlīdzīgi. Tiesneši ir neatkarīgi, padoti vienīgi

likumam. Tiesnešus apstiprina Saeima, un viņi ir neatceļami.
Latvijā pastāv ari zvērināto tiesas un kara tiesas. Katra no

viņām darbojas uz sevišķa likuma pamata.

Valsts kontrole ir neatkarīga iestāde. Valsts kontrolierus

iecel un apstiprina amatā tāpat kā tiesnešus.

223. Baznīcas lietas. Laba dala no Latvijas iedzīvotājiem
ir katoli. Dala no viņiem dzīvo Kurzemē, dala Latgalē un kopā
iztaisa gandrīz ceturto dalu no visas tautas. Valstij nu bij jā-

rūpējas nevien par luterticīgajiem pilsoņiem, bet ari par kato-

ļiem. Bij jāgādā par to, lai katoļu baznīca būtu tieši atkarīga

no visas katoļu baznīcas galvas — pāvesta. Tamdēļ 1922. gada
valsts noslēdza līgumu ar pāvestu. Šo līgumu sauc par konkor-

datu, un uz viņa pamata Latvijas katoļu baznīcai ir savs virs-

bīskaps. Viņa dzīves vieta ir Rīgā un Jēkaba baznīca viņa ka-

tedrāle. Latvijas katoļu virsbīskapa vietu ieņēma A. Sprin-

govičs.

224. Garīgā kultūra. Līdz ar politiskās patstāvības nodi-

bināšanos, radās ciešāki pamati ari mūsu garīgai kultūrai. Zi-

nātnes mērķiem kalpo 3 augstskolas: Latvijas universitāte,

Tautas augstskola un Tautas universitāte. Latvju zinātne nav

vairs bārene: visi mūsu mācītie spēki ieradušies mūsu galvas

pilsētā, Rīgā, kalpot zinātnes svētnīcās — mūsu augstskolās.
Nodibināti ari Valsts vēsturiskais arehivs, Valsts vēsturiskais

mūzējs un Kara mūzējs, kuriem liela nozīme mūsu senātnes un

nesenās pagātnes pētīšanā.
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Bet ne zinātne un zinātniskā izglītība vien nostādītas uz

drošiem, plašiem pamatiem. Tas noticis ari ar māksliniecisko

izglītību. Dziedāšanas un mūzikas mākslas laukā strādā māk-

slas augstskola: Latvju konservatorija. Ari glezniecībai no-

dibināta augstākā mācības iestāde: Mākslas akadēmija.
Bez šīm mācības iestādēm darbojas vēl sevišķas mākslas

iestādes, kuras kalpo mākslas mērķiem sabiedrībā: Nacionālā

opera, Nacionālais teatrs, Mākslas mūzējs.
Bez mākslas un zinātnes iestādēm, atsvabinātas no dažā-

diem svešiem aizbildniecības spaidiem, sāk uzplaukt brīvā zi-

nātne, avīžniecība, daiļliteratūra, māksla.

225. Tautas psicholoģija. Maz gados tauta garā pārdzī-

vojusi jūtas un domas, kādas tā agrāk nepazina. Kara un bēgļu

laikā, dažādu valdības veidu maiņās tauta pārdzīvojusi dziļus

saviļņojumus un satricinājumus, kuri nevarēja bez iespaida pa-

likt uz viņas psicholoģiju, viņas raksturu. Kad dažādi notikumi

taisījās izputināt visu tautas dzīvi, atraut no zemes, darba,
dzimtenes — tauta mācījās mīlēt savu zemi. Tautas nelaimes

dienās spoži uzliesmoja tēvzemes mīlestība un darīja tautu

stipru. Kad ienaidnieks taisījās ar bruņotu varu tautu nomākt,
iznīcināt — tautā pamodās spēcīgas pašaizsardzības jūtas,

ilgas pēc neatkarības, pēc brīvības. Ejot cīņā par savu brīvību,
tauta juta sevī jaunu spēku — neatkarības jūtas, pret kurām sa-

šķīda ienaidnieka bruņotā vara kā vilnis pret klinti. Savās

brīvības cīņās tauta pacēlās līdz varonībai un pierādīja nesa-

laužamu gribas spēku. lekarojusi patstāvību, tauta mācījās
pazīt pašdarbības, pašlepnuma, valstiskas apziņas un pienāku-

ma jūtas. Savās cīņās par neatkarību, savā valsts darbā tauta

ir mācījusies sevi cienīt, paļauties uz sevi un meklēt spēku sevī.

Mācoties sevi pazīt un paļauties uz saviem spēkiem, tauta ir

atradusi pati sevi un kļuvusi garīgi stipra, modra, patstāvīga,

darbīga, rosīga un brīva.





Chronoloģija.

(Salīdzinoša.)
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Latvijas vēsture.

*) Gadi aizvēsture, tiklab Latvijas, .kā vispārēja, nosakāmi tikai

apmēram.

Gadu

simteņi.
Gadi. Nosaukumi.

I

Pr. Kr. Pr. Kr. Aizvēsture.*)

(XX.—X. 3000.—1000. Jaunākais akmeņu laikmets

Baltijā.

X.—II. 1000.—200. Bronzas laikmets prūšu Lie-

tavā un viņa pēdas Baltijā.

II.—I. 200.—1. \ Pāreja uz dzelzs laikmetu Bal-

tija.

Pēc Kr. Pēc Kr.

Vecākais dzelzs laikmets Bal-I.—VII. 1.—700.

tija.

Vēsture.

/III.—XIII. 700.—1200. Jaunākais dzelzs laikmets.

Ap 1060. Dāņi dibina baznīcu Kurzeme
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Vispārēja vēsture.

Gadi. Nosaukumi.

Pr. Kr. Apm. Veci laiki.

5000.—2000.

3000.—1200.

3000.—500.

2000.—500.

Jaunākais akmeņu laikmets Zviedrija.

Bronzas laikmets Ēģiptē, Bābelē un uz

Egejas jūras salām (Minoizas kultūra).
Bronzas laikmets Vācijā.

Bronzas laikmets Zviedrijā.

1200.—600. Dzelzs laikmets Asirija.

753. Romas valsts dibināšana.

500.—1.

30. pr. Kr. —

476. pēc. Kr.
i

Dzelzs laikmets Zviedrija pirms Romas

iespaida.

Romas ķeizaru laiki.

1.—400. Dzelzs laikmets Zviedrija zem Romas

iespaida.

476. Romas valsts krišana.

Vidus laiki.

(476.—1492.)

400.—800. Tautu staigāšanas laiki.

754. Pavestu pasaulīgas varas sakums.

843. Kārļa Liela monarchijas sadalīšanas un

lēnu iekārtas sākumi.

800.—1030. Vikingu laikmets Zviedrija.

862. Krievu valsts sakums.

Ap. 925. Skandināviešu teika par Skalagrimesona
braucienu uz Kurzemi.

1096.—1099. Pirmais krusta karš.
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Latvijas vēsture.

uadu

sjmteni.

I

(iudi.

I

Nosaukumi.

Kolonizēšanas un iekarošanas
laikmets.

i

(1184.—1290.)

1184.—1196. Bīskaps Meinhards.

1199.—1229. Bīskaps Alberts.

XIII. 1201. Rīgas dibināšana.

1202. Zobenbrāļu ardeņa dibināšana.

1207.

1207.

Sēļu kristīšana.

Lībijas izdalīšana.

1212. Autinas latgaliešu un Cesu

bruņinieku strīds bišu koku dēj.

Apm. 1205.—

1225.
Viesturs.

1236. Kauja pie Saules.

■ 1237.

1260.

1279.—81.

1281.

1290.

Zobenbrāļu ordeņa apvienoša-
nās ar Teitoņu (Vācu) ordeni.

Kauja pie Durbes.

Nameiša cīņas.

Tērvete padodas.

Sidrabenes izpostīšana.

XIV.

XV.

1297.

1330.

1410.

Ordeņa laikmets.

(1290.—1561.)

Pilsoņu kara sākums starp or-

deni un bīskapu.

1330. g. Rīgu iekaro ordenis un

uzcel Rīgas pili.

Tannenbergas kauja.

1422.

1481.—1491.

Pirmais landtāgs Vidzeme.

Ordeņa karš ar Rīgu.
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221

Gadi. Nosaukumi.

i

1163. Vācu pilsoņu organizācijas nostiprinās

Visbijā, Gotlandē.

1204. Ceturtais krusta karš.

Ap 1219. Dāņu karalis iekaro Igauniju un liek tur

pamatus lēņu iekārtai.

Ap 1265.

1265.

Hanzas nodibināšanas.

Parlamenta sakums Anglijā.

1291. Krusta karu beigas.

1415.

400.—1468.

1455.

Husa sadedzināšana.

Gūtenbergs.

Grāmatdrukāšanas sākums.
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Latvijas vēsture.

Gadu

simteņi.
Gadi. Nosaukumi.

!

1495. Pirmo reiz dokumentos minēts

dzimtcilvēks.

1522. Reformācijas sakums Vidzemē.

XVI. 1494.—1535. Pletenbergs.

Ap 1530. Latvju rakstniecības sakums

(Ramms pārtulko 10 baušļus).

1561. Ordeņa valsts gals un Sigis-
munda Augusta privilēģija.

Poļu laikmets.

(1561.—1629.)

1558.—1583. Livonijas karš.

1558.—1598. Latvju strādnieku un amatnie-

ku biedrības Rīgā.

1585. Pirmā latvjugramata.

XVII. 1601.—1603. Bads Vidzeme.

1621.—1629. Zviedri iekaro Vidzemi un

Rīgu.

Zviedru laikmets.

(1629.—1710.)

1629. Altmarkas miers.

1632. Terbatas universitātes dibinā

šana.

1681. Muižu redukcijas sakums.

1709.—10. Pēteris Lielais ieņem Rīgu. Pil

sēta un muižniecība zvēr uz

ticību.
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Gadi. Nosaukumi.o s a u

1492.

Jauni laiki.

Amerikas atrašana.

1446.—1507. Kolumbs.

1478.—1535. Tomass Mors.

1517. Reformācijas sakums Vācija.

1525. Zemnieku karš Vācija.

1530. Augsburga konfesija.

1472.—1543.

1475.—1564.

Koperniks.

Mikel-Andželo.

1483.—1520. Rafaelis.

1483.—1546. Mārtiņš Luters.

1555. Augsburgas reliģijas miers.

1533.—1584. Jānis Briesmīgais

1572. Bartolomeja nakts.

1561.—1626.

1564.—1616.

Bekons.

Šekspirs.

1564.—1642. Galilejs.

1571.—1630. Keplers.

1575.—1587. Stefans Batorijs.

1618.—1648. 30 gadu karš.

1643.—1715. Ludvigs XIV.

1643.—1721.

1649.

v
Ņūtons.

Republika Anglijā.

1689. Otra angļu revolūcija.

1700.—1721. Lielais ziemeļu karš.

1709. Poltavas kauja.
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Latvijas vēsture.

Gadu

simteni.
Gadi. Nosaukumi.

1660.

Poļu laikmets Latgale.
(1629.—1772.)

Olivas miers. Latgale nāk zem

Polijas.

1684. Pirmā latvju vārdnīca.

1772. Latgale nak zem Krievijas.

Hercogu laikmets.

(1561.—1795.)

1562.—1587. Gothards Ketlers.

1570. Gotharda privilēģija.

1586.

1601.—1603.

1578.—1642.

1640.—1682.

Pirmā latvju grāmata Kurzeme

(„Enchiridion u).

Bads.

Muižnieku oligarclrija.

Hercogs Jēkabs.

1590.—1655.

1710.

Pavils Einhorns.

Bads un mērns.VIII.

1714.—1796. Vecais Stenders.

Krievu laikmets.

(1710.—1917.)

1717.—1779. Eižens Švarcenbergs.
1764. Šulca likumi.

1720.—1782. Fridrichs Šulcs.

1729.—1743. Hernhutisma pirmais cēliens.

1769.—1850. Garlībs Merķelis.

1804. Zemnieku likumi.

XIX. 1809. Zemnieku likumi.

1812. Napoleona karaspēks Kurzeme.
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Vispārēja vēsture.

15A. Birkerts, Latv. vest.

uadi. Nosaukumi.

1689.—1721. Pēteris Lielais.

1756.—1763. Septiņu gadu karš.

1772. Pirmā Polijas dalīšana.

Anglijas kolonijas.1776.

1724.—1804.

Amerika pasludina neatkarību.

Kants.

1744.—1803. Herders.

1760.—1825. Sen-Simons.

1750.—1832. Qete.

1759.—1805. Šillers.

1776. Ziemel-Amerikas Savienoto Valstu atkri

šana.

1789. Lielas franču revolūcijas sakums.

1795. Treša Polijas dalīšana.

1804. Ķeizarvalsts nodibināšana Francija.

1807. Tilzītes miers.

1807. Amerikanietis Fultons izgudro tvaikoni.
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Latvijas Vēsture.

Uadu

imteņi.

i

Gadi. Nosaukumi.

i

1818. Dzimtbūšanas atcelšana Kur-

zeme.

1819. Dzimtbūšanas atcelšana Vid-

zeme.

ISIS.—1860. Klaušu laiki.

1822. Pirmais latvju laikraksts: „Lat-
viešu Avizes".

1838.—1840. Bads un zemnieku aizceļošanas
kustība.

1844.—1845. Bads un zemnieku nemieru ku-

stība. Pāriešana pareizticībā.

1840. Skolotāju seminārs Valmiera.

1841. Skolotāju seminārs Irlava.

1814.—1881. Jānis Cimze.

1849. Agrarlikums.

1860. Likums par māju nomāšanu un

pārdošanu.

1861. Dzimtbūšanas atcelšana Lat-

galē.

1863. Pasu likums.

1864. Likums par maju iepirkšanu.

1865. Likums par miesas soda atcel-

šanu kalpiem.

1866. Likums par pagasta pašvaldību
I

1862.—1865. «Pēterburgas Avizes".

ļ 1825.—1891. Krišjānis Valdemārs.

1862.—1865. Krišjānis Barons pie „Pēterbur-

gas Avizēm".

1868. Nodibinās Rīgas Latviešu bie-

drība.

1873. Pirmie dziesmu svētki.

1837.—1875. Kronvalda Atis.

1872. Pirmo reiz apzīmēti un noskai-

droti tautiskie centieni.
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Vispārēja vēsture.

15*

i

Gadi. Nosaukumi.

i

1812. Napoleona kara gājiens uz Krieviju.

1814. Vīnes kongress.

1815. Svēta savienība.

1817. Zemnieku brīvlaišana Igaunija.

1829. Amerikanietis Stefensons izgudro lokomo-

tivi.

1830.

1832.

Jūlija revolūcija Francija.

Pirmā parlamentariskā reforma Anglijā.

1830.—1848. Pilsoniska monarchija Francija.

1848. Februāra revolūcija Francija.

1848.—1852.

1848.

1853.—1856.

Otrā republika Francijā.

Revolūcija Vācijā.

Krimas karš.
1861.—1865.

1861.

1869.

Pilsoņu karš Ziemel-Amerika.

19. febr. Zemnieku atsvabināšana Krievijā.

Atklāj Suecas kanālu.

1870.—71. Franču-prušu karš.

1871.

1874.

1874.

Vācu ķeizarvalsts dibināšana.

Visp. kara klausība Krievijā.

Dibināta pasaules pasta savienība.
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Latvijas Vēsture.

Gadu

simteņi.
Gadi. Nosaukumi.

1845.—1885. Juris Maters.

1882—1883. Manaseina revizija.

1886. Skolas nāk tautas apg. mini-

strijas pārziņā. Pārkrievošanas

sākums.

1893.—1897. Jauna strāva.

XX. 1904. Drukas brīvība Latgale.

1905. Revolūcija.

1906. Iznāk pirmā latgaliešu avize.

1906. Soda ekspedicijas.

1906.—1917. Valsts dome.

1917. Revolūcija.

1915. Vācu okupācijas sakums Kur-

zeme.

1917. Vācu okupācija Vidzeme.

1917. Nacionālas padomes dibināšana.

Latvijas patstāvības laikmets.

1918. (18. okt.) Latvijas valsts paslu-
dināšana.

1918. Komunistu iebrukums Latvija

un Padomju valdības nodibinā-

šana.

1919. Latvijas Pagaidu valdība uzvar

komunistus.

1919. Muižnieku dumpis Liepāja.

1919. Bermondta uzbrukums.

1919. Latvijas Pagaidu valdības uz-

vara par Bermondtu.

1920. i. maija Latvijas Satversmes

sapulces sanākšana.



229

Vispārēja vēsture.

Gadi. Nosaukumi.

1877.—1878. Krievu-turku karš.

1879. Trejsavienība.

1891. Franču-krievu savienība.

1904.—1905. Krievu-Japaņu karš.

1914.—1919. Pasaules karš.

1917. Revolūcija Krievija un monarchijas kri-

šana.

1917. Komunistiska revolūcija Krievija.

1917. Padomju valdības nodibināšanas Krievija

1918. Revolūcija Vācija un republikas nodibinā-

šanas.

1918. Versaļas pamiers.

1918. Republika Polija.

1918. Republika Somija.

1918. Republika Igaunija.

1918. Republika Lietava.



Latvijas Vēsture.
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Gadu
Gadi.

simteņi.
Nosaukumi.

1920. 27. maijā Latvijas Satversmes

sapulce izsludina Latvijas val-

sti par patstāvīgu un neatka-

rīgu republiku.

1920. 29. jūnijā iznāk likums, kas
slēdz muižnieku korporāciju un

atcel muižniecības tiesības.

1920. 16. sept. iznāk agrarlikums par
muižnieku zemes atsavināšanu.

1921. 26. janv. Sabiedrotie un citas

valstis atzīst Latviju de jure.

1921. Latviju uzņem Tautu Savienība

(22. sept.)

1922. Konkordats ar pavestu.

1922. Valsts galīgi noorganizejas.

Saeima.

Prezidents.
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Gadi. Nosaukumi.

1920. Nodibinās Tautu savienība.

1921. Parlamenta atklāšana Igaunija.

1921. Krievijas Sociālistiska padomju republika

iekaro Sociālistisko Gruzijas republiku.

1921. Bads Padomju Krievija.



Paskaidrojumi pie kartēm.

1. Livonijas kartē krāsas valstu apzīmējumiem lietotas tā, ka

bīskapu valstis raksturotas tumšākām krāsām un attiecīgās

ordeņa zemes ar tādām pat, tikai gaišākām. No Rēveles

bīskapa valsts atzīmētas tumšākām krāsām tikai dažas

bīskapa muižas, jo bīskapam nebij nekādas plašākas teri-

torijas un lielāko dalu no tiarijas, Vīrijas un Jervu zemes

apgabaliem ieņēma ordeņa zeme.

2. Etnogrāfiskajā kartē daži nosaukumi nav latviskoti, bet at-

stāti tā, kā orģinalā un chronikās.

3. Divos apgabalos uz ziemeļiem no Daugavas un Gaujas, kuru

iedzīvotāji apzīmēti kā kurši, pēc jaunākiem pētījumiem nav

kurši, bet lībji un latvji jauktā sastāvā.



Saturs.

Lap. p.

Priekšvārdi 3—6,

levads 7.

Kas ir Latvija, 7. — Daba, 7.
— Latvijas vēstures iedalījums, 8.

Aizvēsture.

A) Dzimts- un cilts satversmes laiki 10.

Latvju pirmdzimtene, 10. — Aizvēstures laikmeti, 11.

I. Akmeņu laikmets 12.

Nometnes un dzīve, 12.

11. Bronzas laikmets 14.

Vispārējs raksturojums, 14.

111. Vecākais dzelzs laikmets 16.

Darba rīki, ieroči, rotas lietas, 15. — Nodarbošanās, 17. —

lerašas un tautība, 17. — Dzimts satversme, 18. — Vecākā

dzelzs laikmeta nozīme, 19.

IV. Jaunākais dzelzs laikmets 20.

Jaunākais dzilzs laikmets, 19. — Latvijas senās ciltis un tau-

tas, 21.

A. Latvju un baltu cilts zemes un tautas
. . . 21.

B. Somu-ugru cilts zemes un tautas 24.

C. Vendi
.

26.

Kaimiņu tautas, 26. — Satiskme ar vikingiem un gotzemnie-

kiem, 26. — Senlatvju valsts, 27. — Karš, 28. — Senlatvju kul-

tūra, 30. — Senlatviešu sabiedriskā kultūra, 31. —
Materiālā

kultūra, 31.
— Garīgā kultūra, 33. — Senlatvju raksturs, 36.

Vēsture.

B) Feodālisma laiki.

V. Kolonizācijas un iekarošanas laikmets (1184.—1290.)
....

37.

Latvijas vēstures sākums, 37._ — Latvija —
tirdzniecības ceļš

starp rietumiem un austrumiem, 37. — Vāciešu ienākšanas

iemesli, 38. — Pirmais bīskaps Meinards un kristīšanas sākums,

38. — Bīskaps Bertolds, 41. — Bīskaps Alberts — Livonijas jeb

Sv. Marijas valsts nodibinātājs, 42. — Alberta darbi, 42. —

Zemgaliešu simts gadu aizstāvēšanās cīna, 46. — Viesturs, 46.—

Kauja pie Saules, 48. — Jelgavas dibināšana, 48. — Virsaitis

Nameizis, 48. — Tērvetes nodedzināšana, 49. —
Sidrabenes iz-

postīšana, 49. — Zemgaliešu aiziešana uz Lietavu, 49. — Dzī-

ves iekārtas pārveidošanās, 50. — Tautu sastāvs un viņu sav-
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Lap. p.

starpējās attiecības, 50.
— Pārmaiņas saimnieciskā dzīvē, 50.—

Feodālisms, 51. — Livonijas, feodālisms, 52. — Kā saimniekoja

ordeņa pilīs un muižās, 53. — Lībju un latvju vasali, 54. —

Tiesības, tiesas un soģi, 55. — Pārmairas kultūras dzīvē, 56.

VI. Ordeņa laikmets (1290.—1561.) 56

Ordeņa varas augšana un viņas pamati, 56. — Rīga, 58. — Or-

deņa, virsbīskapa un Rīgas savstarpējās cīņas, 58. — Latvji,

lībji un kurši 13. un 14« gadu simteņos, 61. — Pilsētu attīstība,
64. — Muižnieku kārtas izveidošanās, 64. — Dzimtbūšanas sā-

kumi, celšanās un attīstība, 65. — Kuršu nemieri, 66. — Katoļu
baznīcas varas grimšana, 70. — Reformācija, 70. — Ordeņa
varas grimšana, 72. — Volters fon Pletenbergs, 74. — Gothards

Ketlers — pēdējais ordeņa mestrs, 74. — Latvieši Rīgā 15. un

16. g. simtenī, 74. — Latvieši Rīgas novadā, 76. — Tautas

dzeja, 77.
.

C. Dzimtbūšanas laiki.

VII. Polu laikmets Vidzemē un Latgalē 79

Livonijas karš, 79. — ledzīvotāju stāvoklis, 80. — Zemes sa-

tversme, 80. — Leimaņi, 81. — Muiža un zemnieki, 82. — Zem- '
nieku reformas mēģinājumi, 83. — Latvju stāvoklis un tiesības

Rīgā, 84. — Latvju rakstu valoda un latvju uzvārdi, 84. —

Kalendāra nemieri Rīgā, 86. — Valdība un muižniecība, 86. —

Garīgās kultūras strāvas: humānisms, reformācija, pretrefor-

macija, 87. — Polijas cīņas ap Zviedrijas troni, 88. — Bads un

mēris, 89. — Zviedrija iekaro Vidzemi, 89. — Pirmie latvju
tautības mācītāji, 90. —■ Pirmā grāmata, 91.

VIII. Zviedru laikmets Vidzemē (1629.—1710.) 90

Zviedrijas politika Vidzeme, 90. — Gustavs Ādolfs un viņa re-

formas Vidzemē, 91. — Muižniecības iestādes: landtāgs, land-

rātu kolēģija un konvents, 94. — Muižu redukcija, 95.
— Lei-

maņu stāvoklis un liktenis, 96. — Zemes vērtēšana un vaku

grāmatas, 96. — Zemnieku stāvokļa uzlabošanās, 96. — Kā
zemnieki saimniekoja zviedru laikmetā, 98.

— Draudzes, baz-

nīcas, konsistorijas, 99. — Skolas un izglītība, 100. — Latviešu

literatūra, 101. — Latvju ierašas, tikumi un garīgā dzīve, 101.—

Muižniecības sadursme ar zviedru valdību un Patkuls, 102.
—

' Ziemeļu karš, 103.

IX. Poļu laikmets Latgalē (1629.—1772.) ■.
104,

Latgales nošķiršanas no pārejas Latvijas, 104. — Politiska un

pārvaldes iekārta, 105.
— ledzīvotāju sabiedriskais sastāvs,

.106. — Muižniecība jeb šlachta, 106. — Pilsētas un miesti,
amatniecība un tirdzniecība, 107. — Zemnieku stāvoklis, 107. —

Ticība, baznīca, garīdzniecība, 107. — Valoda un literatūra,
108. — Polu laikmeta iespaids un Latgales īpatnība, 109.

X. Hercogu laikmets Kurzemē (1561.—1795.) 110.
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