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I. Latvijas vissenākā pagātne.

Latvijas senās tautas.

Latviešu senči — balti ir atsevišķs indoeiropiešu
pirmtautas zars. Viņu valoda radniecīga citām in-

doeiropiešu valodām (ģermāņu, romāņu, grieķu), bet

vistuvāk stāv slavu valodām. Visas šīs valodas at-

tīstījušās no vienas valodas, kādēļ vēl tagad daudz

vārdu kopēji vairākām indoeiropiešu valodām.

Senatnes pētnieki domā, ka 4—5000 gadus at-

pakaļ indoeiropiešu tautas dzīvojušas kopā. Viņu

pirmdzimtene meklējama Eiropā, uz ziemeļiem un

ziemeļvakariem no Melnās jūras. Dažus gadutūksto-
šus priekš Kristus dzimšanas šī pirmtauta sadalījās.
Atšķīrās arī baltu tautas. Par viņu jauno dzīves vietu

pētnieki uzskata Nemanas upes apgabalu. Tālāk uz

rietumiem dzīvoja ģermāņu tautas, dienvidos un dien-

vidrītos — slāvi un ziemeļos — somu-ugru tautas.

Baltu tauta un valoda vēlāk no jauna sadalījās.
No tām attīstījās senprūšu, leišu un senlatviešu tautas

un valodas. Senprūši devās uz rietumiem, tika uz-

varēti cīņā ar ģermāņiem un pārvācoti. Leiši vēl ta-

gad dzīvo senā baltu dzimtenē, bet senlatvieši ap

V.—VIII. gadusimteni pēc Kr. ienākuši tagadējā La-

tvijā. Tur viņi sastapa somu-ugru tautības lībiešus,
kas tika izspiesti no vecām dzīves vietām un apmetās

jūras piekrastē.
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Senlatvieši sadalījās vairāk ciltis: latgaliešos, zem-

galiešos, sēļos un kuršos.

Pie latgaliešiem jāpieskaita ne tikai tagadējās
Latgales latvieši, bet arī tie latvieši, kas apdzīvoja
Vidzemes vidus daļu ap Gaujas augšgalu līdz Burt-

nieku ezeram un no latgaliešiem vēl neatšķīrās.

Zemgalieši dzīvoja ap Lielupi un viņas pietekām
tagadējā Zemgalē. Daugavas dienvidus piekrasti no

Jaunjelgavas līdz Daugavpilij apdzīvoja sēļi. Ap Ven-

tu un Abavu, no Rīgas jūras līča līdz Kuršu jomai
Prūsijā dzīvoja kurši.

Pie Ventas upes ietekas jūrā dzīvoja maza tau-

tiņa vendi jeb ventiņi. Padzīti no kuršiem, viņi vēlāk

apmetās Vidzemē pie Cēsīm, no kā arī cēlies Cēsu

nosaukums vācu valodā — Wenden.

Lībieši dzīvoja gar Rīgas jūras līci, uz Kurzemes

pussalas un ap Daugavas un Gaujas lejas galu, kur

šīs upes kuģojamas.

Vēstures avoti.

XII. gadusimtenī latviešu vārds pirmo reizi tiek

minēts vēsturē. Kāda krievu kronika (tā saucamā

Nestora kronika) stāsta, ka Baltijas jūras piekrastē
dzīvojot latgalieši, zemgalieši, kurši un lībieši.

XII. gadusimteņa otrā pusē Latvijā ienāca vācie-

ši un uzsāka kristīt un apkarot viņas senos iedzīvo-

tājus. Šie notikumi aprakstīti „Latviešu Indriķa" un

„Rīmju" kronikās.

Šādi rakstu avoti sniedz drošas ziņas par tautas

pagātni. Laikus, kurus viņi apraksta, sauc par vēstu-

riskiem laikiem.

Par Latvijas vissenāko pagātni mums nav ne-

kādu rakstisku ziņu. Tā ir aizvēsture. Materiālus aiz-

vēstures pētīšanai sniedz archeoloģiski izrakumi. Vid-

zemē un Latgalē, Zemgalē un Kurzemē atrasti aiz-
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vēsturiskā laikmeta nometnes un kapi un tajos —

ieroči, darba rīki, drēbes, rotas, trauki un nau-

da. Tie ir kultūras pieminekļi, kas liecina par aizvē-

stures materiālo kultūru. Ar viņu pētīšanu nodarbo-

jas archeoloģija.
Šīs ziņas papildina valoda. Viņa norāda, kas bi-

juši Latvijas iedzīvotāji aizvēsturiskā laikmetā un pie
kādas tautas tie piederējuši.

Seno latviešu garīgo dzīvi raksturo tā tautas

gara mantu daļa (tautas dziesmas, pasakas v. t. t.),
kas sacerēta ļoti senā pagātnē. Viņa stāsta par la-

tviešu reliģiju, tikumiskiem uzskatiem, mākslas attīstī-

bu un ierašām.

Aizvēstures laikmeti.

Aizvēsture iedaļas akmens, bronzas un dzelzs

laikmetā.

Visvecākie Latvijas izrakumi pieder pie jaunā
akmens laikmeta kultūras. Apmēram 3000 g. pr. Kr.

cilvēks pagatavoja savus ieročus un darba rīkus no

akmens, kaula un raga, prata viņus diezgan labi ap-

strādāt, slīpēt un gludināt.

1. zīm. Riņņukalnā alrastas māla trauku atliekas

Akmens laikmeta kultūras atliekas atrastas vis-

vairāk upju un ezeru piekrastēs. Vispazīstamākā ak-

mens laikmeta cilvēka nometne ir Riņņukalns pie Sa-
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lacas iztekas no Burtnieku ezera. Tur atrastas ēdienu

atliekas: zvēru kauli, asakas, gliemežu vāki un slikti

apdedzinātu māla trauku atliekas. No akmens paga-
tavoti nedaudzi priekšmeti, lielākā daļa ir no kaula:

zivju durtekļi, naži, kalti, īleni, bulšu galvas, adatas.

Riņņukalnā atrastas arī rotas lietas no kaula, caur-

2. zīm. Bulšu galvas, atrastas Rinnukalnā.

urbti zvēru zobi un dzintara gabaliņi. Netāl no Riņņu-
kalna uzieta darbnīca, kur pagatavoja akmens darba

rīkus. Kā no izrakumiem redzams, iedzīvotāji nodar-

bojušies ar medniecību un zveju. Kas šie senie iedzī-

votāji bijuši, nav zināms.
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Bronzas laikmets Vakareiropā iesākās 2000—1500 g.

pr. Kr. Tas ir laikmets, kad rotas lietas, ieročus un

darba rīkus pagatavoja no bronzas — vara un alvas

4. zīm. Latvju kapa inventars.

kausējuma. Latvijā šī laikmeta izrakumu skaits pavi-
sam mazs. Atrastie ieroči un darba rīki pa daļai ie-

vesti no Skandināvijas, kur bronzas kultūra uzplauka.
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Šie izrakumi liecina, ka Latvija bijusi tirdznieciskos

sakaros ar saviem kaimiņiem ziemeļos.

Latvijas iedzīvotāji turpināja pagatavot ieročus

un darba rīkus no akmens un kaula, kamēr viņi iemā-

cījās mākslu kalt dzelzi. Ap 500 gadus pr. Kr. sākās

dzelzs laikmets Skandināvijā, dažus gadusimteņus
vēlāk — Latvijā. Dzelzs laikmets iedalās vecākā un

jaunākā dzelzs laikmetā. Jo tuvāk vēsturiskam laik-

metam, jo bagātāki izrakumi. leroči un darba rīki

tika pagatavoti no dzelzs, bet rotas lietas no bronzas.

Kapos atrastas dažāda veida saktas jeb fibulas —

sprādzes, kuras saturēja sagšas un citus apģērba ga-
balus. Sievietes nēsāja galvas saites, kakla gredzenus,
krūšu ķēdes, pirkstu gredzenus, adatas v. t. t. Kapos
atrastas arī drānu atliekas, izrakstītas visādu krāsu

dzīpariem un cauraustas bronzas stīgām, un naudas

gabali.
Lielais kapeņu skaits liecina, ka Latvija bijusi

diezgan bieži apdzīvota. Viņas iedzīvotāji nodarboju-
šies galvenā kārtā ar zemkopību un lopkopību, pra-

tuši dažus amatus (audēji, kalēji), uzturējuši tirdznie-

ciskus sakarus ar kaimiņiem un, spriežot pēc rotas

lietu daudzuma, bijuši diezgan turīgi.
Dzelzs laikmeta pirmā pusē Latviju apdzīvoja

somu tautas, pie kurām pieder lībieši un igauņi. Jau-

nākā dzelzs laikmetā, apmēram V.—VIII. gadusimte-

ņos pēc Kristus, ieradās latvieši.

Senlatviešu un lībiešu saimnieciskā kultura.

Senlatvieši dzīvoja atsevišķās mājās jeb „sētās".
Ciemi bij tādos apgabalos, kur latvieši dzīvoja kaimi-

ņos vai jaukti ar citām tautībām — leišiem, lībiešiem,

igauņiem. Sētas atradās kalnā, pie upes, birzes vai

citā jaukā vietā. Vecākās dzīvojamās ēkas bij nams

un pirts. Nama vidū uz pavarda gatavoja ēdienu,
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Dūmi izgāja pa dūmu logiem jumtā. Pirtī ne tikai

pērās ar bērzu slotām, bet arī dzīvoja, piesauca die-

vus un mieloja mirušo dvēseles — veļus. Vēlāk na-

mam taisīja klāt istabu, kuru cirta no apaļiem baļķiem.
Šo mākslu latvieši iemācījās no krieviem. Istabā bij
ietaisīta krāsns. Zem viena jumta ar namu un istabu

4. zīm Dzelzs laikmeta sakta.

atradās maltuve ar rokas dzirnavām un rija, kur žā-

vēja labību. No saimniecības ēkām pazina arī klētis

uz akmens „paviļām" un kūtis. Ap ēkām bij sēta ar

vārtiem.

Galvenā senlatviešu un lībiešu nodarbošanās bij

zemkopība. Zemkopji nolīda mežus un ar arkli uz-

plēsa līdumu. Lemeši pa lielākai daļai bij no koka.

Tad laukus noecēja un apsēja galvenā kārtā ar mie-
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žiem un rudziem. Labības pļaušanai lietoja izkaptis
un cirpjus. Kad zeme bij izsūkta, nolīda jaunu meža

gabalu. Vecie lauki apauga atkal ar mežu.

Pirmais šķiedru augs bij nātra. Pasakas bieži

min nātru kreklus. Vēlāk audzināja linus un ka-

ņepes.

Zirgi un ganāmi pulki bij latviešu bagātība.
Senlatviešu un lībiešu iemīļotā nodarbošanās bij drav-

niecība. Viņi ierīkoja bitēm „namus" ozola dobumos.

Katrs saimnieks apzīmēja savus kokus ar savu „mā-

jas zīmi". Dravniecība deva medu un vasku. Tos

pārdeva tirgotājiem.
Meži bij bagāti meža zvēriem. Senlatvieši un

lībieši nodarbojās ar medniecību. Zvēru ādas lietoja

pašu apģērbam vai apmainīja pret ārzemju precēm:

metāliem, sāli, vadmalu un rotas lietām.

Gandrīz visi saimniecībā vajadzīgie priekšmeti ti-

ka izgatavoti mājās. Latvieši cirta istabas, pagatavo-
ja plēstus un šķeltus galdus, solus, krēslus,- gultas,
šuva no krijām pūrus, taisīja koka un māla traukus,
apavus v. t. t. Sievietes auda vilnaines un dažādus

audumus no liniem, kaņepājiem un vilnas.

īpašu amatnieku rokās atradās metālu apstrādā-
šana: kalēji pagatavoja ieročus, darba rīkuii un rotas

lietas.

Darba rīkus, ieročus, traukus un apģērba gaba-
lus „izrakstīja", t. i. izgreznoja ornamentiem. Šinī

ornamentā jeb „rakstā" visbiežāk sastopam skujiņas,

saulīti, krustiņus, arī tā saucamo „ugunskrustu".

Senlatviešu garīgā dzīve. Māksla. Reliģija. Svētki.

Senlatviešu garīgā dzīve atspoguļojas tautas dzie-

smās, no kurām daļa sacerēta sirmā senatnē. Tik

daudz dziesmu kā latviešiem nav nevienai citai tau-

tai pasaulē. Krišjānis Barons, kas tautas dziesmu
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krāšanu bij izraudzījis par savu mūža darbu, saka:

„
Senāk katram gada laikam, katriem svētkiem, go-

diem, darbam un vaļas brīžiem bij nevien savas īpa-
šas dziesmas, bet arī savāda dziesmu dziedāšana, sa-

vādas meldijas."
Nereti tautas dziesmas tika dziedātas mūzikas pa-

vadībā, kam pievienojās arī rotaļas un dejas. Vien-

kāršākie senlatviešu mūzikas instrumenti bij ganu

zēnu svilpes un stabules. No koka mizas vai no kā-

da zara gani pagatavoja taures. Āža ragu pūta gani
un arī mednieki. Ragu muziķa tika lietota arī kāzās.

Vēlāk latvieši iepazinās ar somu dūkām. Kāzās dejas

5. zīm. Kokle. No valsts etnografiskā muzeja

takti piesita ar eglīti jeb trideksni. Stigu instruments

bij kokle.

Ļoti vecas ir Jāņu dziesmu meldijas, kuras uz-

glabājušas līdz mūsu dienām skaistāko latvju svētku

— zāļu svētku piemiņu. Tos svētīja dabas radošam

spēkam par godu skaistākā ziedu laikā.

Rudenī pēc appļāvībām sākās veļu laiks jeb die-

vu dienas. Senlatvieši ticēja, ka cilvēka dvēsele ne-

mirstīga. Cilvēkam mirstot, dvēsele aiziet apakšzemē,

Veļu mātes valstī, pie veļiem. Veli var darīt dzīva-

jiem labu un arī ļaunu. Tādēļ vajaga iegūt viņu lab-
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vēlību. Rudeni, oktobra mēnesi, kad veli atgriežoties
zemes virsū, ļaudis mieloja tos pirtīs, rijās un kūtīs.

Senos laikos dabas parādības izskaidroja kā labu

un ļaunu dievību darbu. Tā kā dabas parādību daudz,
arī dievību senlatviešiem bij daudz. Viena no galve-
nām dievībām bij Debess jeb Dievs. Dievs dod arā-

jam siltumu un lietu. Pasakās viņš ir bagāts saim-

nieks, kas dara visus cilvēka darbus. Apakšzemes
dievība bij Zemes māte, kura vēlāk maz atšķīrās no

Veļu mātes. No tās cilvēki izlūdzās sev garu mū-

žu. Saule un Mēness, Saules meitas un Dieva dēli tiek

apdziedāti tautas dziesmās. Bargs un varens dievs bij
Pērkons, kas vajāja ļaunos garus ar saviem negaisiem
un zibeņiem. Dažas dievības palīdzēja cilvēkam dar-

bā: Meža māte — medniekiem un ganiem, Jūras mā-

te — zvejniekiem, Lauku māte — arājiem. Vēja mā-

te gādāja par laiku. Cilvēka likteni lēma likteņa die-

vietes. Visbiežāk no tām tiek minēta Laima.

Tempļu latviešiem nebij. Svētās vietās, uz aug-
stiem kalniem, jeb koku ēnā, viņi ziedoja saviem

dieviem. Viņi ticēja arī, ka daži cilvēki spēj izzināt

dievu gribu, paredzēt nākotni. Tos sauca par burtnie-

kiem jeb zīlniekiem. Senie latvieši ticēja arī daudziem

māņiem, kuri pa daļai uzglabājušies tautā līdz jaunā-
kiem laikiem.

Dzimts satversme.

Pie senlatviešiem radnieki turējās kopā, apvieno-

jās dzimtās, lai aizstāvētos pret ienaidniekiem, kopī-

giem spēkiem veikt lielākus darbus, svinēt svētkus.

Dzimts locekļu skaits bieži aizsniedza vairākus

simtus. Dzimts godos un svētkos, sevišķi kāzās, sa-

radās kopā visi asins radi. Viņi savā starpā saucās

par „bāliņiem" un „māsiņām", t. i. brāļiem un māsām,
bet svešas dzimtis sauca par „tautām". Precības starp
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baliņiem un māsiņām netika pielaistas. Baliņš „ņē-

ma tautu meitu", bet māsiņu „izdeva tautās."

Vecos laikos bij paraša laupīt jeb zagt sievas, jo
bāliņi ne labprāt izdeva māsiņu, kuru tie bij uzaudzi-

nājuši un kas palīdzēja viņiem saimniecībā. Zadzējus
sauca par vedējiem, bet bāliņus, kas centās māsiņu

6. zīm. Sena latviete.

panākt, par panāksniekiem. Bieži vien zagšanas dēļ
izcēlās kari un notika asins izliešana. Tādēļ vēlāk

zagšanas vietā bāliņš un tautas apmainījās ar savām

jaunavām, jeb arī tautas izpirka līgavu no bāliņiem.
Dzimts priekšgalā stāvēja dzimts vecākais. Visas

dzimts vajadzības viņš apsprieda ar visiem pilntiesī-

giem dzimts vīriešiem dzimts sapulcēs.
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Senlatviešu un lībiešu valstis un valdnieki.

Ļaužu šķiras.

Izdaloties un nodibinot jaunas saimniecības, dzimts

locekļi bieži dzīvoja tāļu no dzimts centra, malienā,

starp svešām dzimtīm. lenaidniekam iebrūkot, bāliņi

nevarēja meklēt palīdzību pie savas dzimts. Apstā-

kļi spieda apvienoties ar tuvākiem kaimiņiem. Tā dzim-

tis izira un radās citas sabiedriskas vienības, pagasti,
kuros ietilpa visi zināma apgabala iedzīvotāji, gan ra-

di, gan sveši. Pagasta iedzīvotāji ievēlēja pagasta
vecāko un pagasta sapulcēs jeb „pulkā" apsprieda
savas vajadzības.

XIII. gadusimtenī pagasta iedzīvotāji nebij vairs

vienlīdzīgi saimnieciskā ziņā. Kronikas un tautas

dziesmas min labos ļaudis jeb bajārus un sliktos jeb
mazos. Bajāriem jeb labiešiem piederēja lielākie zemes

gabali un lielākie ganāmie pulki. Viņiem bij daudz

kalpu. Viņi jāja karā uz lepniem zirgiem. Mazie ļau-
dis bij brīvi pilntiesīgi saimnieki. Viņi gāja karā kā

kājnieki. Visi brīvie iedzīvotāji piedalījās tautas

sapulcēs.
Senā Latvijā bij arī ļoti daudz nebrīvo ļaužu,

kalpu. Tie bija pa lielākai daļai kara gūstekņi —krie-

vi, leiši un igauņi.

Ar nolūku iegūt jaunus kara gūstekņus-vergus
un kara laupījumu senlatvieši ļoti bieži iebruka savu

kaimiņu zemē. Tādus karus sauc par sirotāju kariem.

Kara spēks sastāvēja no jātniekiem un kājniekiem,
kas pulcējās ap saviem karogiem, apbruņoti ar sma-

gām koka vālēm, šķēpiem, kara cirvjiem, āvām, lo-

kiem un bultām.

Kaimiņu tautas savukārt postīja Latviju, laupīja
mantu un aizveda iedzīvotājus gūstā. Tādēļ, ienaid-

niekiem tuvojoties, zemkopji steidzās uz pili. Tur viņi
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ar sievām, bērniem, lopiem un visu savu mantu at-

rada patvērumu.
Senlatvieši un lībieši cēla savas pilis grūti piee-

jamās vietās: uz stāviem kalniem, purvainā apgabalā,

upju satekās, upju un ezeru krastos. Pilskalnu nosti-

prināja ar grāvjiem, pār kuriem bija pārmesti noņe-

mami tilti. Kalna virsus bija nolīdzināts, tam apkārt

bija zemes valnis ar mietu sētu. Pils pagalmā veda

stipri ar šautru slēdzami vārti. Tur atradās dzīvoja-

7. zīm. Senlatviešu pils

mas ēkas, klētis, kūtis, pagrabs, maltuve un citas

saimniecības ēkas.

Dažās pilīs dzīvoja tautas valdnieki, ievēlēti jeb
arī pieņemti galvenā kārtā aizsardzības dēļ, un uztu-

rēja kārtību un mieru. Novadus, kurus apsargāja
viens kungs, var uzskatīt par valstiņām. Ar viņu
valdniekiem vācieši, ienākot Latvijā, slēdza līgumus,
veda sarunas un slēdza kara draudzību. Dažus no
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tiem vācu kronisti apzīmē taisni par ķēniņiem. Pazī-

stamākie senlatviešu valdnieki bija Tālivaldis, kas dzī-

voja Beverīnas pilī, Rusins —Sateklā, zemgaliešu va-

donis Viesturs, kuršu ķēniņš Lamekins, lībiešu vecā-

kais Kaupo un citi.

Senlatviešu un lībiešu satiksme ar citām tautām.

Kurzemē un Zemgalē atrastas romiešu rotas

lietas un naudas no pirmajiem gadusimteņiem pēc. Kr.

Tas liecina par to, ka pastāvējuši tirdznieciski saka-

8. zīm. Vikingu kuģis.

ri ar Vakareiropu. Paši romieši seno ap-

meklējuši. Tādēļ arī ziņas, kuras sniedz viņu rakst-

nieki par tautām, kas apdzīvoja Baltijas jūras piekra-

sti, neskaidras.

Daudz bagātākas ir ziņas, kuras sniedz skandi-

nāviešu teikas un uzraksti uz kapu akmeņiem Skan-

dināvijā. Daži no šiem uzrakstiem stāsta, ka šie pie-
minekļi celti drošsirdīgajiem skandināviešu jūras brau-

cējiem, normaņiem jeb vikingiem, kas pa Daugavu
un Dņepru brauca no Baltijas jūras uz Melno jūru

sirot, tirgoties vai arī kalpot par miesas sargiem pie
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grieķu ķeizara. Vikingi apmeklēja Kurzemi, Zemgali
un Vidzemi, gan tirgodami ar iedzīvotājiem, gan lau-

pīdami. Skandināviešu teika par Egilu Skalagrimeso-
nu stāsta par kādu vikingu braucienu uz Kurzemi,
kur tie noslēdza ar vietējiem iedzīvotājiem tirdzniecī-

bas līgumu uz zināmu laiku, bet tad mieru lau-

za, uzbruka kādam ciemam un ar bagātu laupījumu

atgriezās savā dzimtenē. — Uz Kurzemes pussalas
uzieti zviedru kuģveidīgie kapi.

IX. gadusimtenī normaņi nodi-

bināja Krievu valsti. Drīz pēc tam

jaunās valsts kņazi gribēja iekarot

Baltijas jūras piekrasti. Zem Polockas

kņaza virskundzības atradās Ģersikas
un Kokneses pilis uz Daugavas
krastiem. 1030. g. kņazs Jaroslavs

Gudrais dibināja Tērbatu. Vidzeme

un Latgale maksāja krieviem meslus.

No krieviem šo zemju iedzīvotāji

iepazinās ar kristīgo ticību. Par to

liecina valoda: svarīgāko ticības

jēdzienu apzīmējumus latvieši aizņē-
mušies no krieviem—baznīca, zvans,

kristīt, grēks, gavēnis un daudz

citu.9. zīm Vikings.

Kronika stāsta ari par sīvam ciņam starp zem

galiešiem un krieviem, kuras pēdējie zaudēja.

Kad XII. gadusimtenī pie Daugavas lībiešiem ieradās

vācu misionāri, Polockas kņazs tiem deva" atļauju sludi-

nāt katoļu ticību un 1212. g. atsacījās no savām tiesī-

bām uz Latgali un Līvu zemi vāciešiem par labu.



II. Latvijas iekaŗošana no vāciešiem.

Pirmie vācu tirgotāji Latvijā. Biskaps Meinards.

Vācieši arvien tālāk spiedās uz austrumiem. Viņi

gribēja nodibināt tirdznieciskus sakarus ar plašo Krie-

viju, kur varēja pārdot Vācijas vadmalu un metāla

izstrādājumus un iepirkties dažādas jēlvielas. XII. ga-

dusimteņa otrā pusē pirmie vācu tirgotāji ieradās ar

saviem kuģiem Daugavas grīvā. No turienes divi ceļi
veda uz Krieviju: ūdens ceļš uz Polocku un zemes

ceļš uz Pliskavu un Novgorodu. Tirdzniecība Baltijas
jūrā atradās galvenā kārtā Libekas tirgotāju rokās.

Tie arī sāka tirgoties ar lībiešiem, kas dzīvoja ap

Daugavu. Viņi apmainīja sāli, vadmalu, rotas lietas

un metālu pret dārgām zvērādām un vasku. Ikgadus
vasarā viņi ieradās tur, bet rudenī atgriezās savā

dzimtenē.

Ap 1180. gadu šiem tirgotājiem atbrauca līdz

mūks Meinards un devās pie Polockas kņaza dēļ at-

ļaujas izplatīt starp lībiešiem kristīgo ticību. Krievu

kņazs deva savu atļauju. Meinards apmetās Ikšķilē,
kur uzcēla mazu koka baznīcu.

Vēlāk Brēmenes virsbiskaps iecēla Meinardu par

Livonijas (t. i. tagadējās Latvijas un Igaunijas) bi-

skapu.
Pamazām lībiešu zemē ieradās citi katoļu garīdz-

nieki. Panākuma viņiem bij maz. No jaunkristītiem

pieprasīja nodokli — desmito tiesu, kā tas toreiz bij

parasts katoļu zemēs. Attiecības ar lībiešiem palika

naidīgas. Tie nomazgāja kristību Daugavā. Meinards

mira 1196. g.

Tas notika krusta karu laikos. Pavests uzaici-

nāja kristīgos karot ar neticīgiem, apsolot tiem, kas
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devās cīņā (krustnešiem), grēku piedošanu. Pirmos

krustnešus atveda otrais Livonijas biskaps Bertolds.

Cīņā ar lībiešiem Bertolds krita (1198). Satrakots zirgs
esot viņu ienesis lībiešu rindās, kur lībietis Imants

viņu nodūris.

Pēc krustnešu aizbraukšanas lībieši sacēlās pret
garīdzniekiem un padzina tos. Likās, ka kristīšanas

darbs iznīcināts.

10. zīm. Kristīšana.

Biskapa Alberta darbība.

Pēc Bertolda nāves Brēmenes virsbiskaps iecēla

par Livonijas trešo biskapu Bremenes domkungu Al-

bertu (1199). Tas bij gudrs un enerģisks valsts vīrs.

Viņš nodibināja šeit vācu koloniju.
Alberts savāca karavīrus Gotlandē un Vācijā.
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1200. gadā viņš ieradās Livonijā ar lielu karaspēku
23 kuģos. 14 reizes Alberts ceļojis uz Vāciju un

katru reizi veda jaunus krustnešu pulkus uz

Lībieši drīz tika uzvarēti un piespiesti kristīties.

Krustneši pa-

rasti nāca tikai uz

vienu gadu. Izpil-

dījuši savu solīju-
mu un dabūjuši

grēku piedošanu,

viņi atgriezās savā

dzimtenē. Arī dis-

ciplīnas šai rai-

bajā karaspēkā bij

maz. Lai nostipri-
nātos ienaidnieku

zemē, Alberts di-

bināja apcietinātu

pilsētu Rīgu (1201)
un pastāvīgu kara-

spēku — Zoben-

brāļu ordeni.

Ikšķile atradās

tālu no jūras. Ceļā
uz turieni vācie-

šiem bieži uzbruka

lībieši. Rīgu Al-

berts cēla netālu

no jūras pie Rī-

dziņupes ietekas

Daugavā. Visap-
11. zīm. Bruņinieka bruņas.

kārt pilsētai cēla biezus mūrus. Biskaps pats ap-

metās jaundibinātā pilsētā un cēla Doma baznīcu_

Rīgā atradās preču noliktavas un tirgus laukums un

ap to tirgotāju un amatnieku mājas. Rīgā atradās;

arī Zobenbrāļu ordeņa pils.
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Ordenis tika nodibināts ar pāvesta atļauju pēc

Svētās zemes bruņinieku ordeņu parauga. Ordeņa
locekļi saucās par brāļiem. lestājoties ordenī, viņi
deva solījumu klausīt savam priekšniekam līdz nāvei,

neiegūt privātīpašumu, neprecēties un karot pret pa-

gāniem. Ordeņa brāļi dzīvoja kopdzīvē ordeņa pilīs.

Viņi nēsāja baltus mēteļus ar uzšūtu sarkanu zobenu

un krustu. Ordeņa priekšgalā stāvēja no brāļiem ie-

vēlēts mestrs. Ordenis bij padots biskapam un dabū-

ja trešo daļu no iekarotām zemēm.

Biskaps Alberts pārnesa uz Livoniju Vakareiropas
feodālismu. Viņš apbalvoja ar zemes gabaliem bru-

ņiniekus, kas deva viņam solījumu kara gadījumā
nākt palīgā ar bruņotiem vīriem. Tie bij biskapa
vasali.

Nodrošinājis savu stāvokli, Alberts uzsaka zemes

iekarošanu.

Rītlatvijas iekaŗošana.

Pirmie zaudēja savu brīvību lībieši. Vācieši bij

pierunājuši lībiešu virsaiti Kaupo pieņemt kristīgo ti-

cību. Pēc tam Alberts viņu sūtīja uz Vāciju un no

turienes uz Romu, kur pāvests viņu laipni saņēma un

apveltīja bagātām dāvanām. Līdz mūža beigām Kau-

po palika vācu draugs un kara biedrs cīņā ar Livoni-

jas tautiņām un palīdzēja vāciešiem uzvarēt to lībiešu

daļu, kas vairākkārt sacēlās, lai nokratītu vācu jū-

gu. 1206. gadā lībieši bij uzvarēti.

Dažus gadus velak gandrīz bez pretošanās pade-
vās vāciešiem sēļi un pieņēma kristīgo ticību.

Labprātīgi padevās vāciešiem latgalieši, kas līdz

tam maksāja meslus krieviem. Viņi bij miermīlīga
tauta un daudz cieta no saviem kaimiņiem. No zieme-

ļiem viņiem bieži uzbruka igauņi, laupot viņu mantī-
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bu, bet visbīstamākais ienaidnieks bij leiši, kas ziemā

siroja pa viņu zemi, laupīdami un dedzinādami mājas.
Latgalieši pieņēma katoļticību, cerībā ka vācieši

aizsargās viņus pret ienaidniekiem (1214).

Kopā ar vāciešiem un lībiešiem latgalieši uzsāka

kam pret igauņiem, lai atriebtos par nodarītām pā-
restībām. Igauņi savukārt noslēdza kara draudzību

ar krieviem, kas nevarēja mierīgi noskatīties, ka vā-

cieši atņēmuši tiem Tālavu. Vācu stāvoklis bij tik grūts,
ka viņi bij spiesti uzsākt sarunas ar dāņiem. Biskaps
Alberts apsolīja tiem Igauniju, ja viņi palīdzēšot cīņā

ar igauņiem un krieviem. Dāņu karalis Valdemārs 11.

bij ar mieru. Viņš izcēlās malā Igaunijā ar lielu ka-

raspēku. Igauņi bij spiesti padoties. Dāņi paturēja

Igauniju un dibināja Rēveli (1219).
Jau 1207. un 1209. gadā vācieši bij izpostījuši

krievu pilis Ģersiku un Koknesi. Vāciešiem viegli
bij izdevies iekarot Rītlatviju. lekarotās zemes bi-

skaps Alberts nodeva vācu ķeizaram un dabūja viņas

atpakaļ kā lēni. Tā Livonijas biskapi kļuva par ķei-
zara vasaļiem un Livonija par Vācijas novadu. Alberts

mira 1229. gadā.

Kuršu cīņas ar vāciešiem.

Kurši bij kareivīga tauta. Vikingu laikos viņi

bij pazīstami kā droši jūras braucēji un jūras laupī-

tāji. Kad vācieši nodibināja Rīgu, kurši uzaicināja
citas Livonijas tautiņas—lībiešus, zemgaliešus un igau-

ņus, izpostīt Rīgu un padzīt vāciešus. Ar daudziem

kuģiem kurši iebrauca Daugavas grīvā un aplenca
Rīgu. Pilsētas iedzīvotāji, pat sievietes, ķērās pie
ieročiem. Arī biskapa vasaļi piesteidzās rīdziniekiem

palīgā. Kuršiem neizdevās ieņemt Rīgu, un viņi de-

vās uz mājām. Bet rīdzinieki nolēma ikgadus svinēt
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to dienu (1210. gada 13. jūliju), kad viņi izglābušies
no „kuršu briesmām".

1230. g. kuršu ķēniņš Lamekins, redzēdams, ka

pretošanās pārāk stipram ienaidniekam būs veltīga,
noslēdza ar pāvesta legatu (sūtni) Ainas Balduinu līgu-
mu, kurā apsolīja kristīties. Kurši paturēja savu

personīgo brīvību, bet maksāja nodevas baznīcai un

gāja kara gaitās.

Rīgas biskaps un ordenis neatzina šo līgumu un

sāka rīkoties kuršu zemē, it kā viņa būtu iekarota:

izdāvāja zemes gabalus, uzlika kuršiem klaušas un

nodevas. Tādēļ pēc kaujas pie Saules (1236), kur

Zobenbrāļu ordenis bij gandrīz pilnīgi iznīcināts, kurši

sacēlās pret vāciešiem. Pēc Zobenbrāļu apvienošanās
ar Vācu ordeni sākās kuršu apspiešana. Kuršu zemē

ordenis cēla stipras pilis: Kuldīgu, Embūti un citas.

Savienībā ar leišiem kurši vēl vairākas reizes sacēlās

pret vāciešiem un ieņēma dažas vācu pilis, bet iegūt

atpakaļ zaudēto brīvību viņiem neizdevās. Cīņas bei-

dzās ap 1267. gadu.

Zemgaliešu cīņa par neatkarību.

leguvuši visu Ritlatviju, vācieši griezās pret sti-

prāko un patstāvīgāko baltu tautu — zemgaliešiem.
Zemgaliešu kungs Viesturs ilgāku laiku bij uztu-

rējis draudzīgas attiecības ar vāciešiem, lai kopīgiem
spēkiem aizstāvētos pret krieviem un leišiem.

Tad zemgalieši sašķēlās. Mežotnieši, lai glābtos
no leišu uzbrukumiem, aicināja palīgā vāciešus, kuri

tādējādi 1220. g. ieņēma Mežotnes pili. Pārējās Zem-

gales neatkarību aizstāvēja zemgaliešu kungs Viesturs,
ap kuru pulcējās liels karaspēks. Viesturs gan pa-

klausīja vācu uzaicinājumam ierasties Rīgā, bet nebij
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pierunājams kristīties. Viņš līdz mūža beigām valdī-

ja savā Tērvetes pilī.

Zobenbrāļu skaits nebij liels. Tādēļ ordeņa mestrs

gribēja izlauzties caur Lietavu uz Prūsiju, lai savieno-

tos ar Vācu ordeni Marienburgā, kas cīnījās ar leišiem

12. zīm. Senlatviešu kareivis.

un prūšiem. 1236. gadā Zobenbrāļu ordenis tika gan-

drīz pilnīgi iznīcināts no leišiem un zemgaliešiem kau-

jā pie Saules. Visa Zemgale no jauna sacēlās pret
vāciešiem. 1237. g. Zobenbrāļu ordeņa atliekas savie-

nojās ar vācu ordeni un dabūja nosaukumu „Livonijas
ordenis". No Prūsijas nāca arvien jauni palīga spēki.
Pamazām vācieši dziļāk iespiedās Zemgalē. 1266. gadā
viņi dibināja Jelgavu. Pretīm Tērvetei ordenis uzcēla
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„Svētā kalna pili". No turienes viņš sāka Zemgales

postīšanu: iznīcināja sējumus, dedzināja mājas, apkā-
va un aizveda gūstā iedzīvotājus. Zemgalieši node-

dzināja savu stiprāko pili Tērveti un aizgāja uz dien-

13. zīm. Tērvetes pilskalns.

vidiem, kur atlika vēl Dobeles, Raktes un Sidrabenes

pilis. Beidzot viņiem bij jāatstāj arī šie pēdējie cie-

tokšņi. Negribēdami padoties vāciešiem, zemgalieši

aizgāja uz Lietavu 1290. gadā.



III. Livonijas patstāvības laikmets.

Livonijas valsts.

Livonija bij piecu valšķu savienība. Šīs valstiņas
bij: Rīgas, Tērbatas, Sāmsalas un Kurzemes biskapī-
bas un Ordeņa valsts. Tā tad Livonija aptvēra taga-
dējo Latviju un Igauniju.

Kad kristīgā ticība izplatījās arvienu tālāk, bi-

skaps Alberts un viņa pēcnācēji nodibināja jaunas bi-

skapības. Jaunie biskapi politiski nebij atkarīgi no

Rīgas biskapa, bet tieši no pāvesta. Rīgas biskaps
vēlāk gan tika iecelts par virsbiskapu. Biskapiem

piederēja ne tikai garīgā, bet arī laicīgā vara: viņi bij
zemes kungi, valdīja, sprieda tiesu, vāca nodokļus un

turēja karaspēku. Naudas biskapiem bij samērā maz,

un savus kareivjus un ierēdņus viņi algoja ar zemi:

sadalīja savas biskapības daļās un izdeva tās saviem

vasaļiem kā lēņus uz zināmu laiku. Vasaļi savās

muižās bija mazi valdnieki: viņi piedzina no iedzīvo-

tājiem nodokļus un tiesāja tos, par ko saņēma soda

naudas.

Ordenis sākumā atzina Rīgas biskapa virskundzību.

Viņa uzdevums bij ar ieročiem rokā cīnīties ar Livo-

nijas tautiņām, un kā algu viņš saņēma trešo daļu no

iekarotiem novadiem. Tā ordenis ieguva vienu treš-

daļu no Vidzemes, bet vēlāk visu Zemgali, divi treš-

daļas no Kurzemes un visu Igauniju (izņemot Tērbatas

biskapību), nopērkot to no Dānijas. Tā izauga orde-

ņa valsts, kura bij apmēram tikpat liela, kā visas 4

biskapības kopā.
Lai pārvaldītu savu valsti, ordenis to sadalīja ie-

cirkņos, uz kuriem nosūtīja savus brāļus pārvaldīt tos>
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ievākt nodokļus un spriest tiesu pār iedzīvotājiem.
Ordenim bij apmēram 60 mūra pilis. Pils komandan-
tus sauca par komturiem. Reti ordenis izdeva lēņus.

14. zīm. Ordeņa pils drupas Siguldā.

vasaļiem, pie tam šie lēņi bij nelieli zemes gabali un

viņu turētājiem nebij valdnieku tiesību. Bieži ordeņa
vasaļi bij vietējie iedzīvotāji, tā saucamie leimaņi. Tie

nemaksāja nodevas un nepildīja klaušas, izņemot ka-
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ra gaitas. Sevišķi daudz tadu leimaņu bij Kurzeme.

Pie tiem piederēja arī bijušie kungi un vecākie.

Pārmaiņas latviešu tautas dzīvē.

lekarošanas laikmetā Livonijas tautiņu skaits pa-

mazinājās. Tautu atliekas saplūda kopā vienā latviešu

tautā. Viņas likteni lēma svešie ienācēji. No sākuma

bij vēl gadījumi, kur vācieši uzaicināja latviešu un lī-

biešu valdniekus uz apspriedēm. Vēlāk daudzi no

tiem palika par vasaļiem jeb leimaņiem. Citi zaudēja
savas politiskās tiesības.

Tiesu pār latviešiem sprieda vācieši. Mazākus

pārkāpumus iztiesāja vasaļi savā pils pagalmā, sma-

gākus noziegumus — zemes kungu tiesa. Pēc viduslai-

ku ierašas pagastu vecākie piedalījās kā tiesnieki

kunga tiesā, jo viņi pazina vietējās tiesības un iera-

šas. Tomēr bieži uzvarētiem tika pāri darīts.

Latviešu un lībiešu saimnieciskais stāvoklis pir-
majos gadusimteņos maz grozījās. Viņi nezaudēja
personīgo brīvību un varēja pēc patikšanas mainīt dzī-

ves vietu. Vācieši atzina arī viņu īpašuma tiesības

uz zemi. Vāciešu prasības neatšķīrās no prasībām
citās Vakareiropas zemēs. No visiem ražojumiem ka-

toļu baznīca pieprasīja sev desmito tiesu. Vēlāk to

sauca par kunga tiesu, kuru saņēma biskapi, ordenis

vai viņu vasaļi. Klāt nāca vēl kara gaitas, ceļu taisī-

šana, piļu celšana, bet vēlāk arī darba klaušas. Sā-

kumā tās bija niecīgas — 4 dienas gadā: 2 dienas

vasarā art un pļaut un 2 dienas ziemā malku cirst un

pievest. Vasaļi vēl bij aizņemti ar kara darbiem un

nenodarbojās ar lauksaimniecību.

Jau no paša sākuma sastopam lībiešus un latvie-

šus Rīgā kā pilntiesīgus pilsoņus. Pilsēta ātri uzplau-
ka. Darba roku pieprasījums bij liels, tādēļ Rīga lab-
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prāt uzņēma ienācējus no laukiem. Daži atrada no-

darbošanos kā strādnieki un kalpotāji, citi nodarbojās
ar amatniecību un tirdzniecību, daži pat ieguva ne-

kustamu īpašumu.

Latvieši XIV. — XVI. gadusimteņos.

XIV. gadusimtenī latviešu zemnieku stāvoklis sā-

ka mainīties. Zemnieki soli pa solim palika par ne-

brīviem klaušu ļaudīm. Vasaļi apmetās muižās un sā-

ka nodibināt muižas saimniecību. Pie šī darba lika

zemniekus, caur ko klaušas strauji pieauga. Kalpu
muižniekiem bij maz.

Jo lielākas klaušas muižnieki uzlika zemniekiem,

jo sliktāk tie apstrādāja savus laukus. Kad gadījās
neraža jeb kāda lopu sērga, zemnieki bij spiesti taisīt

parādus: aizņemties no muižnieka labību vai lopus.
Ja viņi nevarēja noteiktā laikā samaksāt savus parā-

dus, viņi palika nebrīvi — nedrīkstēja mainīt savu

dzīves vietu. Grūtais stāvoklis pamudināja daudzus

zemniekus bēgt pie cita muižnieka jeb uz pilsētu, jo

„pilsētas gaiss darīja brīvu": zemniekus, kas bij no-

dzīvojuši tur zināmu laiku, pilsēta vairs neizdeva at-

pakaļ muižniekiem.

No zemnieku bēguļošanas cieta muižu saimniecī-

bas un muižnieku ieņēmumi: nevarēja ražot labību

pārdošanai. Muižnieki sūdzējās kungiem, ka viņi ne-

varot pildīt savus bruņoto jātnieku pienākumus, ja
zemnieki nepilda savas klaušas un nodevas. Viņi pa-

nāca to, ka XV. gadusimteņa beigās zemnieki tika

saistīti pie zemes. Ap to pašu laiku atrodam arī pir-
mās ziņas par zemnieku pārdošanu. Tādus zemnie-

kus, kas pateicoties parādiem vai citādi bij palikuši

par muižnieku pilnīgu piederumu, sauc par dzimtcil-

vēkiem.
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Vasaļi ieguva tiesības iztiesāt visas zemnieku

lietas. Zemnieki nepazina cita valdnieka, kā savu

muižas kungu. Daudz labāks bij zemnieku stāvoklis

ordeņa zemēs, kur tie bij atkarīgi ne no muižniekiem,
bet tieši no valsts. Tur arī sastopam visvairāk lei-

maņu, un daži no tiem (piem. Kuršu „ķoniņi
a
) pasar-

gājuši savu brīvību līdz jaunākiem laikiem.

Arī pilsētās latviešu stāvoklis mainījās. Vecie pil-

soņi, lai nebūtu sacensības ar ienācējiem, nosprieda
nepielaist vairs nevācus pie ienesīgiem amatiem.

XIV. g. s. beigās latvieši zaudēja tiesību nodarbo-

ties ar tirdzniecību, vēlāk viņiem aizliedza iegūt ne-

kustamu īpašumu. „Nevācus" neuzņēma cunftēs un

tādējādi ņēma viņiem tiesību nodarboties ar amatiem.

No tā laika sastopam latviešus Rīgā kā kalpotājus,
vienkārša darba un transporta strādniekus. Pēdējie
apvienojās īpašās ģildēs, kuras XVI. gadusimtenī kā-

du laiku savus biedru sarakstus veda latvju valodā.

Kristīgā ticība vāji iesakņojās tautā. Dievkalpoju-
mi katoļu baznīcās tika noturēti nesaprotamā latiņu
valodā. Katoļu garīdznieki bieži vāji prata tautas

valodu un piegrieza maz vērības dvēseļu kopšanai.
Katoļu baznīca darīja iespaidu uz tautu ar savu krā-

šņo kultu, bet viņas mācība tautai bij palikusi sveša

un jaucās ar pagānu ticību un māņiem. Latviešu

īpatnējā gara dzīve, viņu pasaules uzskati un tikumi-

skais stāvoklis atspoguļojās tautas gara mantās.

Rīga.

Starp Livonijas pilsētām pirmo vietu ieņēma Rī-

ga. Pateicoties tirdzniecībai, viņa ātri uzplauka. Caur

Rīgu gāja ceļi uz Krievijas lielām tirdzniecības pilsē-
tām — Polocku un arī Pliskavu.

Lai nodrošinātu savu tirgotāju intereses svešas

pilsētās un aizsargātu tos ceļā, Rīga iestājās vācu
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tirdzniecības pilsētu savienībā Hanzā. Viņas kuģi pel-

dēja zem melnas flāgas ar baltu krustu.

Pilsētas pārvalde atradās rātes rokās. Rāte sa-

stāvēja no 12 rātesvīriem, slavenākiem un bagātākiem

tirgotājiem. Pilsētas priekšgalā stāvēja 4 birģelmei-
stari.

Rīgas pilsoņi nodarbojās ar amatniecību un tirdz-

niecību. leceļojuši no Vācijas, viņi no turienes atne-

sa sev līdz cunftu iekārtu. Katra aroda amatnieki

apvienojās savā cunftē. Cunfte noteica meistaru skai-

15. zīm. Rīgas pilsēta XVI. g. s.

tu, izdalīja starp tiem darba materiālu, noteica ražo-

jumu cenas, pārraudzīja darba labumu v. t. t. Ģildes

pastāvēja Rīgā jau no biskapa Alberta laikiem —

Lielā, pie kuras piederēja tirgotāji, un Mazā jeb amat-

nieku ģilde. Ģildes izrīkoja saviesības, palīdzēja sa-

viem biedriem nelaimē, sarīkoja mirušiem biedriem

svinīgas bēres un gādāja par dvēseļu aizlūgšanu no-

turēšanu. Baznīcās viņām bij savi altāri. Vēlāk ģildes
galvenā kārtā rūpējās par biedru saimnieciskām vaja-
dzībām.
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Pilsētas bagātība auga. Pilsoņi veda tik lepnu

dzīvi, ka vajadzēja izdot likumus, kas aizliedza lielo

izšķērdību.

Livonijas valstiņu cīņa dēļ virskundzības.

Ordenis bij daudz stiprāks par biskapu un tomēr

skaitījās par viņa vasali. Tāpēc viņš gribēja nokra-

tīt šo virskundzību un pats palikt par .zemes valdnie-

ku. Vispirms viņš gribēja uzmesties par bagātās

Rīgas kungu.

Cīņa starp pilsētu un ordeni iesākās niecīga ie-

mesla dēļ. Neskatoties uz ordeņa pretošanos, rīdzi-

nieki bij cēluši tiltu pār Rīdziņas upīti ordeņa pils tu-

vumā. Ordenis to noārdīja. Pilsoņi uz to atbildēja
ar ordeņa pils nopostīšanu, nonāvējot pie tam sagūstī-
tos ordeņa brāļus. Cīņā ar ordeni Rīga aicināja pa-

līgā virsbiskapu, kas skaitījās par Rīgas kungu, un

leišus. Tomēr ordenis uzvarēja. Tika noslēgts pa-

miers. Bet kad ordenis nopirka Daugavgrīvas klosteri

un sāka traucēt Rīgas tirdzniecību, cīņa iedegās no

jauna. Arī šoreiz uzvarēja ordenis (1330), un miera

līgums uzlika rīdziniekiem par pienākumu nopostītās
ordeņa pils vietā celt jaunu, apcietinātu pili Daugav-
malā.

Ordenis savu mērķi nesasniedza: apvienot Livo-

nijas valstiņas zem savas varas viņam neizdevās, un

virskundzībā pār Rīgu viņš uz kāda vēlāka līguma

pamata dalījās ar virsbiskapu. Cīņu laikā Livonijā

bij izaudzis jauns spēks — muižniecība jeb bruņnie-
cība.

Pie muižnieku kārtas piederēja senie vasaļi —

bruņinieki un daudzi biskapu saimes ļaudis. Lēņi, uz

kuriem vasaļiem sākumā bij tikai lietošanas tiesības,
pamazām pārvērtās par viņu pilnīgu dzimtsīpašumu.
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Retos gadījumos lēnis nāca atpakaļ lēņa kunga rīcī-

bā, jo lēni varēja mantot ne tikai vasaļa dēls, bet arī

viņa meitas un pat attāli radinieki. Šīs tiesības va-

saļi bij ieguvuši no zemes kungiem, kuri, cīnīdamies

savā starpā, dāvāja saviem vasaļiem dažādas tiesības

un privilēģijas, lai nodrošinātu sev viņu palīdzību.

Svarīgus jautājumus zemes kungi iepriekš ap-

sprieda ar saviem vasaļiem. No šīm apspriedēm at-

tīstījās vēlākie landtāgi. Pirmais no tiem sanāca

Valkā 1422. gadā. Landtāgus sasauca virsbiskaps
ar ordeņa mestru kopīgi. Tanīs piedalījās garīdznie-

cība, ordenis, vasali un triju lielāko pilsētu pārstāvji.

Landtāgi izšķīra strīdus starp atsevišķām Livonijas

valstiņām. Tie atvēlēja nodokļus kara vajadzībām,

apsprieda kara pieteikšanu un miera slēgšanu ar ārē-

jiem ienaidniekiem.

Volters fon Pletenbergs. Reformācija.

1494. gadā par ordeņa mestru tika ievēlēts Vol-

ters fon Pletenbergs. Viņa valdīšanas laiks ir Livo-

nijas valsts ziedu laiks. Pletenbergs bij stingrs vald-

nieks un apdāvināts kara vadonis. Kā cilvēks viņš
iekaroja sev cienību un plašas simpātijas. Viņš prata
samierināt naidīgās Livonijas partijas un apvienot
visus spēkus, jo visai zemei draudēja briesmas no

Krievijas.
XV. gadusimteņa otrā pusē visas Krievijas kņa-

zistes bij apvienojušās ap Maskavu. Maskavas cari

gribēja stāties tiešos sakaros ar Vakareiropu, lai no

turienes aicinātu uz Krieviju meistarus un māksliniekus

un uzsāktu tirdzniecību. Bet Krievijai nebij derīgu
ostu un bij jācieš Livonijas tirgotāju starpniecība.

Tādēļ Krievijas cari gribēja iekarot Baltijas jūras pie-
krasti.

Novērst karu ar Krieviju Pletenbergs nevarēja,
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bet viņš sagatavoja visu karam. Ordeņa spēki bija

nepietiekoši cīņai ar stipru ienaidnieku, tādēļ Pleten-

bergs algoja dažus tūkstošus karavīru — zaldātu.

Līdzekļus atvēlēja landtāgs, un kad naudas pietrūka,

Pletenbergs izlūdzās no pāvesta atļauju diviem grēku
atlaižamo zīmju izlaidumiem. Tie ienesa ap 250.000

16. zim. Volters fon Pletenbergs.

vācu marku. Pletenbergs sakāva krievus un noslēdza

ar tiem pamieru.
Livonija atpūtās no ilgiem pilsoņu kariem. ledzī-

votāju bagātība auga, arī daudzi zemnieki tika pie
turības un klaušu un nodevu vietā maksāja nodokļus
naudā.
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Pletenberga laikā Livonijā sāka izplatīties Lutera

mācība. Pirmie sludinātāji Knopkens un Tegetmeiers
ieradās Rīgā 1521.—1522. g. un atrada daudz piekri-
tēju. Sakarā ar reformācijas ievešanu notika arī

bilžu grautiņi: ļaužu pūlis dauzīja baznīcās altārus un

sadedzināja svētbildes. Bet šie nemieri drīz norima.

Katoļu mūki un garīdzniecība atstāja Livonijas pilsē-

tas, bet palika vēl uz laukiem līdz krievu karam.

Luterānisms prasīja dievkalpošanu mātes valodā.

Tāpēc ar reformācijas nostiprināšanos Livonijā nodi-

binājās latviešu draudzes. Rīgas Jēkaba baznīcas

mācītāji Nikolajs Rams un Johans Eks pārtulkoja lat-

vju valodā 10 baušļus, ticības gabalus un sniedza la-

tviešiem pirmās garīgās dziesmas. 1530. gads uzska-

tāms kā latviešu rakstniecības dibināšanas sākums.

Pēc dažiem gadudesmitiem tika dibinātas pirmās la-

tviešu tautskolas.

Lutera mācības lielie panākumi izskaidrojami ar

tā laika apstākļiem. Katoļu baznīcas mācība neap-

mierināja jauno laiku cilvēku reliģiskās prasības. Ka-

toļu garīdznieku un mūku necienīgā dzīve radīja drau-

dzēs sašutumu. Pilsētnieki bij pirmie, kas pārgāja
jaunā ticībā. Arī muižniecība to pabalstīja un pārrak-

stīja tajā savus zemniekus, jo luterticīgās zemēs tika

lauzta biskapu laicīgā vara un atsavināti katoļu baz-

nīcas lielie īpašumi. Beidzot tikai zemes kungi —

biskapi, doma kungi un ordeņa brāļi bij katoļticīgi,
bet visa zeme luterāniska. Ordeņa mestrs Volters

Pletenbergs nekavēja reformācijas nostiprināšanos.

Pēc Pletenberga nāves (1535) no jauna iesākās

sīva cīņa starp ordeni un virsbiskapu. Kad apmēram
20 gadus vēlāk iesākās karš ar Krieviju, Livonijā ne-

bija tādas valdības, kas varēja apvienot zemi, un tā-

dēļ cīņā ar spēcīgu valsti viņai bij jāiet bojā.
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Livonijas karš (1558—1582).
Kad Livonijā iesākās sabrukums, spēcīgā Maska-

vas valsts pieteica viņai karu, lai iegūtu Baltijas jū-
ras piekrasti un stātos tiešos sakaros ar Vakarei-

ropu.

1558. gada sākumā Jāņa IV. Briesmīgā karapulki
ielauzās Livonijā un ieņēma Tērbatu. Ordenis, virs-

bīskaps un biskapi nebij spējīgi aizstāvēt zemi. Pilis

padevās krieviem. Daži ordeņa brāļi bēga uz Vāciju.
Karavīrus-zaldātus ordenis un virsbiskaps nevarēja
atalgot, jo nebij naudas, un zaldāti, algas nesaņēmu-

ši, rīkojās zemē kā ienaidnieki. Tomēr Livonija ne-

gribēja padoties Krievijai. 1561. gadā mestrs Gothards

Ketlers, virsbiskaps un Vidzemes bruņniecība nolēma

nodot Vidzemi un Latgali poļiem, bet Kurzeme tika

izsludināta par Polijas lēņu hercogisti, un pēdējais

ordeņa mestrs Gothards Ketlers bij viņas pirmais her-

cogs. Tai pašā gadā Igaunija bij padevusies Zviedri-

jai, bet Rīgas pilsēta skaitījās par Vācijas sastāvdaļu
līdz 1582. gadam, kad arī viņa padevās Polijas ķēni-
ņam.

Jānim Briesmīgajam tagad dēļ Livonijas bij jāka-
ro ar divām spēcīgām valstīm — Poliju un Zviedriju.
Kara laime atstāja viņu. Krievi zaudēja ieņemtos ap-

cietinājumus vienu pēc otra, bij spiesti slēgt mieru un

atsacīties no sava nodoma iekarot Baltijas jūras pie-
krasti.



IV. Poļu laikmets.

Vidzemes un Polijas attiecības (1561 — 1629).

Padodoties Polijai, Vidzemes muižnieki dabūja no

viņas karaļa tā saucamo
„Sigismunda Augusta privi-

lēģiju". Ar šo žēlastības grāmatu tika noteiktas Vid-

zemes attiecības pret Poliju un Vidzemes muižnieku

tiesības.

Poļu karalis apsolīja ievērot visas vecās Vidze-

mes tiesības un priekšrocības, atstāt pārvaldi
muižniecības rokās un dot ticības brīvību. Šos solī-

jumus poļu valdība neturēja. Viņa gribēja sakausēt

Vidzemi ar pārējo Poliju un tādēļ iesāka pārpoļošanu.
Par valsts ierēdņiem pa lielākai daļai iecēla poļus un

leišus, jo vietējiem muižniekiem valdība neuzticējās.

Poļu valdība centās nodibināt Vidzemē sev uzticīgu

poļu muižniecību. Viņas rokās atradās ne tikai tā

saucamā „kroņa zeme", kas agrāk piederēja biska-

piem un ordenim, bet arī daudzas muižas, kuru īpaš-
nieki kara gados bij aizbēguši. Šīs muižas poļu val-

dība atsavināja, jo viņa šaubījās par viņu īpašnieku

uzticību, un izdeva pa lielākai daļai poļiem un

leišiem.

Zemnieku stāvoklis poļu laikos bija grūts. Pado-

doties Polijai, Vidzemes muižnieki dabūja poļu muiž-

nieku tiesības, bet Polijā dzimtbūšana bij pilnīgi attī-

stījusies. Muižnieki pēc patikšanas varēja rīkoties ar

zemnieku darba spēku un mantību.

Viņi uzlika saviem dzimtcilvēkiem vēl lielākas

klaušas, jo bij jāatjauno kara gados izpostītās muižu

saimniecības. Nepaklausīgos zemniekus sodīja smagiem
miesas sodiem. Zemnieku nabadzība pieauga.
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Kalendāra nemieri.

Poļu laikos katoļu baznīca izdarīja mēģinājumu
atkal nostiprināties Vidzemē. Cēsīs apmetās katoļu
biskaps. Vidzemē parādījās jezuiti — katoļu garīdz-
nieku ordenis, lai cīnītos ar reformāciju un atjaunotu

katoļu ticību. Viņi nodibināja Rīgā savu skolu, kurā

arī luterāņi sūtīja savus bērnus un kur tos piegrieza
katoļu ticībai. Jezuiti sludināja katoļu mācību sevišķi
latviešiem. Viņi mācījās latvju valodu

v
un kāds no

viņiem tulkoja katķismu latvju valodā. Šī pirmā grā-

mata latvju valodā tika iespiesta 1585. g. Vēlāk

valdība pat aizliedza sludināt latviešiem Lutera

mācību.

1582. g. poļu karalis Stefans Batorijs pavēlēja
ievest jauno jeb Gregora kalendāru. Tā bija

pāvesta vēlēšanās, un karalis gribēja izdarīt katoļu
baznīcai pakalpojumu. Tad sakristu svinamās dienas

Polijā un Vidzemē. Rīgas rāte, kas sastāvēja no ievē-

rojamākiem un bagātākiem pilsoņiem, bij piespiesta

izpildīt karaļa prasību. Bet lielākā daļa pilsoņu nebij
ar rātes rīcību mierā. Rīgā izcēlās tā saucamie Kalen-

dāra nemieri. Nemiernieku galvenie vadoņi bij Mārtiņš
Gīze un Johans Brinkens. Nemiernieki prasīja, lai ģil-
dēm dotu tiesības piedalīties pilsētas pārvaldē. Viņi

gāza veco rāti. Bet tai ar poļu valdības palīdzību
izdevās apspiest nemierus un atjaunot veco kārtību.

Gīze un Brinkens tika notiesāti uz nāvi (1589).

Pārpoļošanai Vidzemē nebij lielu panākumu, jo
poļi valdīja īsu laiku. 1600. gadā izcēlās karš starp
Poliju un Zviedriju, kurā poļi zaudēja Vidzemi.

Poļu un zviedru karš.

Zviedrija mira karalis Jānis 111. Viņa dels un

mantinieks bij Sigismunds 111., dedzīgs katoļu ticības
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piekritējs, kuru poļi bij ievēlējuši par savu ķēniņu.

Zviedrijas iedzīvotāji bij luterāņi un neuzticējās Sigis-
mundam. Sevišķi pretojās viņa iecelšanai pilsoņi un

zemnieki, jo Sigismunds bij muižniecības draugs. To

izmantoja Kārlis IX. un ieņēma Zviedrijas troni. Sigis-
munds ar to nebij mierā. Tā iesākās karš, kurš no-

risinājās pa lielākai daļai Vidzemē.

Kara laime sākumā bij nepastāvīga: zviedri gan

ieņēma Igauniju un Vidzemi, bet tad atkal bij spiesti
atdot pēdējo poļiem. Poļi pret Vidzemes iedzīvotājiem

izturējās kā pret ienaidniekiem: atņēma tiem mantu,

dedzināja mājas, spīdzināja cilvēkus. Par nelaimi vēl

iestājās sevišķi bargas ziemas, bij neraža un izcēlās

bads. Tam sekoja mēris. Ļaudis bēga uz pilsētām,
kur izdalīja maizi, bet aiz nespēka mira lielceļa malā.

Bij pat gadījieni, kur cilvēki kāva un aprija viens

otru.

Gustavam Ādolfam uz troņa nākot, zviedri no

jauna ieņēma Vidzemi un 1621. gadā apsēda Rīgu,
kura toreiz bij stiprs cietoksnis. Polija pašulaik karoja
ar turkiem un nenāca palīgā. Rīdzinieki nodedzināja
savas priekšpilsētas un meklēja patvērumu aiz pilsētas
mūriem. Pilsētu aizsargāja paši viņas pilsoņi un ap

300 algotu karavīru.

Gustavs Ādolfs uzaicināja Rīgu padoties, bet da-

būja noraidošu atbildi. Tad zviedri, apcietinājušies uz

Daugavas salām, sāka apšaudīt pilsētu. Pilsēta preto-
jās sešas nedēļas un padevās zviedriem tikai tad, kad

poļi karaspēku palīgā nesūtīja un zviedri visu bij sa-

gatavojuši izšķirošam uzbrukumam. Gustavs Ādolfs

atjaunoja visas vecās Rīgas tiesības un uzaicināja je-
zuītus atstāt pilsētu. Pamieru noslēdza 1629. gadā
Altmarkā. Vidzeme nāca zem zviedriem.

Poļu laikmets Latgalē (1561-1773).

Pec Vidzemes iekarošanas no zviedriem Latgale
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dabūja savu biskapu. Katoļu garīdzniecība, sevišķi je-
zuiti, nostiprināja Latgalē katoļu ticību. Poļu laikos

uzceltas lielas baznīcas un dibināti klosteri Aglūnā,
Krāslavā un citur. Jezuiti gādāja arī par katoļu
dievvārdu grāmatām (Erdmana Tolgsdorfa katķisms

1585. g.).

Pārpoļošanai Latgalē bij lieli panākumi. Poļu val-

dība deva plašas tiesības un augstus amatus katoļiem
un poļiem un izdalīja starp tiem kroņa muižas un tās

muižas, kuras bij atsavinātas muižniekiem, kas pret
valdību izturējās naidīgi. Tādēļ vācu muižnieki Lat-

galē drīz atmeta savu valodu un ticību un pārpoļojās,

paturot tikai savus vācu uzvārdus. Pārejot katoļticībā,
muižnieki pārrakstīja tajā arī savus zemniekus. Poļu
laikos Latgales latviešos nostiprinājās katoļu ticība,
un viņi stiprā mērā tika pārpoļoti.



V. Zviedru laiki Vidzemē (1629—1721)

Zviedru valdības reformas un rūpes par skolām.

Zviedru valdībai piekrita grūtais uzdevums at-

jaunot kara gados galīgi izpostīto zemi. Pilsētas, mui-

žas un mājas bij izpostītas, zeme neapstrādāta, iedzī-

votāji aizbēguši, daudzi no tiem palikuši par klaido-

ņiem un laupītājiem. Ar lielu stingrību zviedru

valdība nodibināja atkal kārtību. Zemes priekšgalā

stāvēja zviedru ģenerālgubernators, bet dažādu amatu

pildīšanu uzticēja muižniekiem, pa daļai kā goda
amatus.

Zviedru valdībai izdevās pacelt iedzīvotāju saim-

niecisko un garīgo kultūru. Sevišķu vērību viņa pie-

grieza baznīcas un skolu dzīvei, bet arī latviešu zem-

niekiem uzausa labākas dienas.

Gustava Ādolfa laikā 1632. gadā tika dibināta

augstskola Tērbatā. Dažus gadus vēlāk iznāca pavēle
dibināt arī zemākas skolas, bet šis likums tika izvests

dzīvē daudz vēlāk. Par tautskolas dibināšanas gadu
jāuzskata 1687. gads. Lieli nopelni skolu lietā ir

Alūksnes mācītājam Ernestam Glūkam. Gliiks dibi-

nāja 3 skolas un audzināja skolotājus pārējai Vidze-

mei. Tos viņš izsūtīja uz citām draudzēm, kur tie

dibināja jaunas skolas. Ķēniņš dāvāja skolām zemi

skolotāju uzturam. Zemnieku bērni tika uzņemti arī

ģimnāzijās. Rīgas ģimnāzija pastāvēja jau kopš
1529. gada, bet Tērbatas ģimnāziju dibināja Gustavs

Ādolfs.

-1689. gadā mācītājs Glūks tulkoja bībeli latviešu

valodā. Ģeneralsuperintendents Fišers izgādāja no

zviedru ķēniņa naudas pabalstu bībeles iespiešanai.
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Zviedru valdība gādāja arī par baznīcu celšanu un

mācītāju izglītošanu.
Gustava Ādolfa valdīšanas laikā tika izvesta tie-

sas reforma. Muižniekiem atstāja tikai mājas pār-

17. zīm. Zviedŗu karalis Gustavs Adolfs.

mācīšanas tiesības mazāk svarīgās lietās. Visas lielākās

lietas iztiesāja zemes tiesa. Katrā apriņķī pastāvēja
tāda zemes tiesa, un sākumā zemnieku pārstāvji va-

rēja tanī piedalīties. Zemes tiesas spriedumus varēja
pārsūdzēt pilstiesā. Pilstiesai zemnieki drīkstēja iesniegt
sūdzības pret saviem kungiem.



43

Kad pēc Gustava Ādolfa nāves (1632) uz Zviedri-

jas troņa nāca viņa 10 gadus vecā meita Kristine, Zvie-

drijas un Vidzemes muižnieki izmantoja izdevību pa-

plašināt savas tiesības. Šai laikā Vidzemes landtāgs,
kurā līdz šim bij piedalījušies arī garīdzniecība uņ

pilsētu pārstāvji, pārvērtās par sapulci, kurā balss

tiesības bij vienīgi muižu īpašniekiem. Landtāgs parasti
tika noturēts reiz gadā un ievēlēja landratu kolēģiju no

12 landratiem. Šī kolēģija palīdzēja ģenerālgubernatoram
darbā: ģenerālgubernators pārvaldīja zemi, baznīcas,

skolas, tiesas, un viņa rokās atradās arī karaspēks.

Muižu redukcija. Zemnieku saimnieciskais stāvoklis.

Gustava Ādolfa pēcnācēju laikā Zviedrija bij no-

kļuvusi bēdīgā stāvoklī. Valsts zemes atradās muiž-

nieku rokās. Valstij nebij naudas karaspēka un

ierēdņu algošanai, nebij arī ienākumu. Valdība bij

spiesta ieķīlāt valsts īpašumus.
Lai pavairotu valsts ienākumus, karalis Kārlis XI,

nostiprinājis savu varu, iesāka Zviedrijā lēņu muižu

redukciju (atsavināšanu) un attiecināja to arī uz Vid-

zemi. Neskatoties uz landtāga protestiem un norādī-

jumiem uz Sigismunda Augusta privilēģiju, 5/e no vi-

sām muižām tika atsavinātas (1680). Atsavinātās

muižas tika izrentētas kā muižniekiem, tā arī citām

personām. Valsts ienākumi caur to ātri palielinājās.
Lai noteiktu nomas, nodevu un nodokļu lielumu, va-

jadzēja zemi vērtēt. Zviedru valdība izdarīja zemes

mērošanu un vērtēšanu, kas nāca par labu arī zem-

niekiem.

Zemi pēc labuma iedalīja 4 šķirās un katra zem-

nieka saimniecības ienesīgumu aprēķināja dālderos.

Saskaņā ar to aprēķināja dālderos arī zemnieku no-

devas un klaušas. Tās bij stingri noteiktas un tika

ierakstītas „vaku grāmatās". Katram saimniekam

izsniedza šādu aprēķinu grāmatu.
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Lai muižnieki neuzliktu zemniekiem lielākas na-

ftas, valdība tiem draudēja ar smagiem naudas so-

diem, kuri bij 30 —45 reizes lielāki par nelikumīgi

pieprasītā klaušu darba vērtību.

Zemnieku saimnieciskais stāvoklis zviedru laikos

ātri pacēlās. Likums aizliedza pārdot zemniekus. Zem-

nieki dabūja atkal tiesību pārdot pilsētās savus ražo-

jumus. Zemnieku turība auga. Daži pat atpirkās no

klaušām un palika par brīvzemniekiem, jeb leide-

niekiem. Uzplaukstošo labklājību izpostīja Ziemeļu
karš.

Lielais Ziemeļu karš (1700—1721).

Lielais Ziemeļu karš ir jauna sacīkste starp
Krieviju, Poliju un Zviedriju dēļ Baltijas jūras rīta

piekrastēm. Zviedrija valdīja gandrīz pār visām Bal-

tijas jūras piekrastēm, bet viņas kaimiņu valstis ne-

gribēja pielaist, ka Baltijas jūra pārvēršas par „zviedru
ezeru". Sevišķi Krievijai bij nepieciešami iegūt izeju
uz jūru, lai nodibinātu tiešus sakarus ar Vakareiropu.
Tādēļ Krievijas cars Pēteris Lielais noslēdza savie-

nību ar Poliju un Dāniju. Lielu lomu šai savienībā

spēlēja Vidzemes muižnieks J. R. Patkuls. Muižu re-

dukcijas laikā viņš bij aizstāvējis muižniecības inte-

reses un par majestātes apvainošanu notiesāts Stok-

holmā uz nāvi. Viņam izdevās bēgt uz ārzemēm, kur

viņš kūdīja pret Zviedriju tās ienaidniekus. 1700. gadā
iesākās karš. Apstākļi karam likās izdevīgi, jo Zvie-

drijā valdīja ļoti jauns un vieglprātīgs ķēniņš Kārlis XII.

Bet drīz izrādījās, ka tas ir enerģisks un apdāvināts
kara vadonis. īsā laikā viņš uzvarēja savu vājāko

pretinieku Dāniju, tad tikpat negaidot uzbruka krie-

viem pie Narvas un ieguva jaunu spīdošu uzvaru.

Pēc tam Kārlis XII. devās uz Poliju. Pēc septiņiem
kara gadiem Polijas ķēniņš Augusts 11. bij spiests
slēgt mieru un izdot zviedru valdībai Patkulu. Kā
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nodevēju to notiesāja uz nāvi un spriedumu izpildīja..
Vidzemē zviedri bij atstājuši nelielas karaspēka

daļas. No jauna atspirguši pēc kaujas pie Narvas,
krievi iebruka Vidzemē. Viņu vadonis Šeremetjevs
ieguva vairākas uzvaras. Necerēdami tomēr Vidzemi

paturēt, krievi ņēmās to postīt, lai zviedru karaspēks

atgriežoties neatrastu ne patvēruma, ne pārtikas.
Lauku mājas un muižas tika izpostītas, daudzas pil-

18. zīm. Pēteris Lielais.

sētas bij kā noslaucītas no zemes virsus. Daudz

iedzīvotāju tika nogalināti, vēl vairāk aizvesti gūstā.
Pēc uzvarām Polijā Kārlis XII. devās uz Ukrainu,

kur tika sakauts no krieviem piePoltavas 1709. gadā.
Tai pašā gadā Šeremetjevs apsēda Rīgu un ieņēma
to 1710. gada vasarā. Karš Vidzemē izbeidzās. Kā

viņa sekas zemē plosījās mēris, prasot sev par upuri
pusi no visiem iedzīvotājiem. Veseli pagasti izmira.

Miers starp Krieviju un Zviedriju tika noslēgts
1721. gadā Ništatē. Vidzeme nāca zem krievu val-

dības.



VI. Kurzemes hercogu laikā (1561—1795).

Gotharda Ketlera valdības laiks.

Kurzemes hercogistē ietilpa tagadējās Kurzeme

un Zemgale. Viņas hercogi bija Polijas ķēniņa vasaļi
un Kurzeme — Polijas lēņu valsts. Kurzemes pir-
mais hercogs bij Gothards Ketlers. Pēc viņa nāves

valdīja vēl 6 hercogi no Ketlera nama un 2 no Birona

nama.

Gotharda Ketlera valdīšanas laikā Kurzemes stā-

voklis bij grūts. Viena Kurzemes daļa, bijušā Kur-

zemes biskapība, skaitījās par Dānijas piederumu,
cits apgabals vēl ordeņa laikā bij ieķīlāts Prūsijai.
Muižniecība negribēja atzīt Gothardu Ketleru par savu

valdnieku: viņš bij cēlies no viņu vidus, bij viņiem
līdzīgs, un muižniecība gribēja pārvērst Kurzemi par

muižnieku republiku.
Gothards Ketlers bij spiests dot muižniekiem tā

saucamo „Gotharda privilēģiju", kuras saturs ļoti
līdzīgs Sigismunda Augusta privilēģijai. Lēņu muižas

tika atzītas par muižnieku dzimtsīpašumu, zemnieki

kā dzimtsļaudis bij padoti muižnieku varai. Muižnieki

bij brīvi no visiem nodokļiem un nastām, izņemot
kara gaitas.

Gothards Ketlers gribēja pacelt zemnieku garīgo
stāvokli. Landtāgs tam nebij pretī un nolēma celt

70 jaunas baznīcas. Baznīcas tai laikā atradās bēdīgā
stāvoklī. Visā Kurzemē bij 3 prāvākas baznīcas. Koka

baznīcas bieži bij sagruvušas. Daļa no mācītājiem ne-

prata latviski, un tulks pārtulkoja draudzei mācītāja
sprediķi. Nebij dievvārdu grāmatu latviešu valodā.

Nereti mācītāji veda nepiemērotu dzīvi, nodevās pa-
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saulīgām* lietām un par draudzēm nerūpējās. Latvieši

jauca katoļu svētos ar pagānu dieviem. Laimas vietā

bij nākusi Māra, dieva dēlu vietā — Kristus. Vispār
nekristīja bērnus, neapmeklēja baznīcu, rudeņos mie-

loja veļus un pieturējās pie citām veclaiku ierašām.

19. zīm. Kurzemes hercogs Gothards Ketlers.

Gotharda laikā šur tur dibināja skolas. Mācītāju
uzturam dibināja mācītāju muižas un no zemniekiem

pieprasīja
~
sietiņus", tas ir nodevas mācītājam par

labu — „no saimniekiem V* pūra rudzu, miežu, auzu

un no pirtniekiem vienu vērdiņu". Tika arī izdotas vai-
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rākas dievvārdu grāmatas latviešu valodā. 1586. gadā
iznāca Rivija tulkotais „Katķisms". Drīz pēc tā iz-

nāca garīgu dziesmu krājums, evaņģēliji un Kristus

ciešanas stāsti. Šie raksti sastādīja tā saucamo „Rokas
grāmatu", kuru lietoja kā mācītāji, tā arī tie, kas

dzīvoja tāļu no baznīcas un nevarēja tikt uz diev-

kalpošanu.
Pēc Gotharda Ketlera nāves valdīja abi viņa

dēli — Fridrichs un Vilhelms. Attiecības starp muiž-

niekiem un hercogiem bij ļoti sliktas. Sevišķi Vilhelms

uzstājās kundziski pret naidīgo muižniecību un lika

nogalināt savu pretinieku vadoņus brāļus Nolde. Šīs
varmācības dēļ Vilhelms tika izdzīts no Kurzemes un

mira ārzemēs.

Hercogs Fridrichs izvairījās no jaunas sadursmes

ar muižniecību un nespēra nevienu soli bez muižnieku

„Padomes" piekrišanas. Bērnu viņam nebij, un ar

muižniecības un poļu ķēniņa piekrišanu viņš iecēla

par mantinieku savu brāļa dēlu Jēkabu.

Hercogs Jēkabs (1642—1682).

Hercoga Jēkaba valdīšanas laiks bija Kurzemes

ziedu laiks. Jēkabs uzauga Vācijā, vēlāk daudz ce-

ļoja pa Holandi, Angliju un Franciju, kuras bij vis-

attīstītākās valstis Eiropā. Jēkabs tur daudz novēroja
un mācījās, kas viņam noderēja, kad viņš tika par

hercogu. Ar muižniecību viņš uzturēja labas attiecī-

bas, atcerēdamies tēva likteni. Lai nostiprinātu savu

varu un paceltu Kurzemi redzamākā vietā starp citām

valstīm, bij vajadzīgi naudas līdzekļi. Hercogs Jēkabs

nolēma iegūt tos, attīstot Kurzemē rūpniecību un tirdz-

niecību.

Viņš dibināja dzelzs cepļus (Baldonē, Engurē un

citur), kur apstrādāja kā Kurzemes purva rūdu, tā

arī no Zviedrijas ievesto rūdu. Tukumā un arī citur
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4

strādāja vara cepļi. Darbnīcās izgatavoja lielgabalus,
šautenes un kuģu daļas. Kurzemes kokus pārstrā-
dāja zāģu sudmalās, papīra fabrikās, kuģu būvētavās

un mucinieku darbnīcās. lerīkoja ogļu un darvas dc-

20. zim Kurzemes hercogs Jēkabs.

dzinātavas, ziepju un stikla fabrikas un pulvera sud-

malas, tāpat arī vadmalas fabrikas un buru austuves.

Kurzemē izauga mazas fabrikas pilsētiņas. Fabrikās

strādāja klaušu ļaudis. Meistarus sākumā aicināja no

ārzemēm, vēlāk radās arī latviešu meistari. Hercogs
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atvieglināja vajadzīgo jēlvielu ievešanu, bet ārzemju

ražojumus aplika ar augstām ievedmuitām.

Kurzemes fabriku ražojumus pārdeva Polijā un

Krievijā, bet labību, linus, kokus, ādas un kuģus pār-

deva uz Vakareiropu. Hercogam bij liela tirdzniecības

un arī kara flote, viņa kuģi peldēja zem Kurzemes

flagas — melns vēzis sarkanā laukā. Galvenās ostas

bij Ventspils un Liepāja. Hercogs Jēkabs nopirka arī

divi kolonijas: Sv. Andreja salu pie Āfrikas krastiem

un Tabago salu Vakarindijā. No turienes izveda ziloņu

kaulu, zeltu, kafiju, cukuru, vīģes, tabaku un virces.

Kurzeme sāka sacensties tirdzniecībā ar Holandi un

Angliju, kas sāka izturēties pret viņu naidīgi. Angļi
un holandieši atņēma viņai kolonijas.

Hercoga Jēkaba laikā sākās jauns karš starp Po-

liju un Zviedriju. Kā Polijas vasalis, hercogs ieņēma

Zviedrijai naidīgu stāvokli. Tādēļ zviedri piepeši uz-

bruka Jelgavai un aizveda hercogu ar ģimeni gūstā.
Zviedru karaspēks ieņēma Kurzemi un iznīcināja her-

coga Jēkaba lielo darbu. Pēc 2 gadiem hercogs at-

griezās savā zemē un ar lielu enerģiju ķērās pie rūp-
niecības atjaunošanas, bet sasniegt agrāko stāvokli

viņam neizdevās. Pēc viņa nāves Kurzemes rūpniecība
un tirdzniecība drīz panīka. Jēkaba pēcnācēji ieveda

Jelgavā greznu galma dzīvi pēc franču karaļa Lud-

viķa XIV. parauga. Viņi izšķērda valsts mantu un

ietaisīja lielus parādus.

Pēc Ziemeļu kara par Kurzemes kaimiņu valsti

tika varenā Krievija. Pēteris Lielais jau sāka domāt

par Kurzemes pievienošanu Krievijai. Sai nolūkā viņš

apprecināja savu brāļa meitu Annu Ivanovnu ar pē-

dējo hercogu no Ketlera nama Fridrichu Vilhelmu.

Gadu vēlāk hercogs mira.

Kad Anna Ivanovna tika par Krievijas carieni,
krievu iespaids uz Kurzemes darīšanām palika arvien
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lielāks. 1737. gadā par hercogu tika ievēlēts Annas

mīlulis Ernests Birons. Tas dzīvoja Pēterpilī un bija
Krievijas īstais valdnieks. Caur savu nežēlību viņš bij
ieguvis daudz ienaidnieku, un pēc carienes Annas nā-

ves tie viņu gāza un nosūtīja trimdā Sibirijā, kur viņš
nodzīvoja astoņpadsmit gadu. Šajos bezhercoga laikos

Kurzemē valdīja Padome. Starp muižnieku partijām
un arī starp muižniecību un pilsētām plosījās niknas

cīņas. Atgriezies Kurzemē, vecais Birons bij spiests
atsacīties no troņa par labu savam dēlam Pēterim.

Bet muižniecība negribēja to atzīt par hercogu.
Pa to laiku Polija, par kuras lēņu valsti Kurzeme

vēl skaitījās, iekšēju juku dēļ pagrima arvien vairāk

un 1795. gadā tika sadalīta starp Krieviju, Austriju
un Prūsiju. Pēteris Birons atsacījās no hercoga troņa,
un Kurzemes landtāgs nolēma padoties Krievijai.

Jau ap 20 gadus agrāk Krievija, izmantojot Poli-

jas jukas, atņēma tai Latgali (1773).



VII. Krievu laiki (1721—1918).

Vidzemes iekārta.

Vidzemes priekšgalā atradās ģenerālgubernators,,

palaikam kāds krievu ģenerālis, bet viņa padomnieki
un arī citi augstākie ierēdņi, kā pa daļai jau zviedru

laikos, bij vietējie muižnieki. Valsts darīšanas turpi-
nāja vest vācu valodā.

Galveno noteikšanu Vidzemes lietās krievu val-

dība atstāja landtāgam. Tas sprieda par visām zemes

vajadzībām, par skolu, baznīcu un nodevām un ar

saviem priekšlikumiem varēja griezties tieši pie Krie-

vijas ķeizara. Tikai vietējie muižnieki baudīja pilnas
tiesības landtāgā.

No sava vidus landtāgs ievēl āja izpildu orgānu—

landratu kolēģiju no 12 landratiem. Viņu rokās

atradās augstākā tiesa, baznīcas valde un pasts. Arī

ģenerālgubernatora padomnieki bieži vien bij land-

rati.

Tiesas iekārta palika veca, zviedru laikos nodibi-

nātās pils un zemes tiesas.

Tā kā Krievijas valdība vispār balstījās uz muiž-

niecību, Vidzemes muižniecībai izdevās atdabūt zvie-

dru laikos zaudēto: krievu valdība atdeva viņai atpa-

kaļ visas zviedru laikos atsavinātās muižas. XVIII.

gadusimteņa beigās visas lēņu muižas tika atzītas par

muižnieku pilnīgu īpašumu, un Vidzemē stājās spēkā
likums, ka tikai muižnieki no bruņinieku kārtas var

turēt muižas.

Vidzeme pēc Ziemeļu kara.

Ziemeļu karš bij atstājis Vidzeme dziļas pēdas.
Zeme bij galīgi izpostīta un izlaupīta. ledzīvotāji bij
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pa daļai aizbēguši, pa daļai aizvesti gūstā vai nogali-
nāti no ienaidnieka, pa daļai miruši no bada un sēr-

gām. Pārpalikušie, kā zemnieki, tā arī muižnieki, bij
nonākuši galīgā nabadzībā.

Mazās pilsētas bij pavisam izmirušas, bet arī Rīga

bij stipri cietusi apsēšanas laikā. Tirdznieciskie sakari

bij pārtraukti.

Pagāja gadudesmiti, kamēr Vidzeme atkal uz-

plauka. Visātrāk atspirga pilsētas, pateicoties amat-

niecībai un tirdzniecībai. Citādi bij uz laukiem, kur

saimnieciskās dzīves attīstību — kā arī citās Eiropas
valstīs — traucēja dzimtbūšana.

Vidzemes zemnieku stāvoklis XVIII. gadusimtenī.

Atjaunot izpostītās saimniecības zemniekiem tik

drīz neizdevās, jo arī muižnieki kara laikā bij stipri
cietuši un tagad ķērās pie savu saimniecību atjauno-
šanas un lauku paplašināšanas. Līdz ar to klaušas tika

paaugstinātas divi un trīskārtīgi salīdzinot ar zviedru

laikiem.

Zemē atradās krievu karaspēka daļas, kuras vaja-

dzēja mitināt. Bij jādod šķūtis, jāpiegādā zirgu barība.

Rīgas un Daugavgrīvas apcietinājumu celšana apkrāva
zemniekus jauniem darbiem. Arī ceļu un tiltu taisī-

šana un uzlabošana bij zemnieku pienākums. Gadu-

simteņa beigās valdība uzlika visiem vīriešu kārtas

locekļiem jaunu nodokli — galvas naudu.

XVIII. g. s. dzimtbūšana sasniedza savu vispilnī-

gāko attīstību. Muižnieks savu dzimtcilvēku varēja
pārdot, mainīt, atdāvināt, ieķīlāt, pārcelt uz citām mājām
un rīkoties ar viņa mantību pēc patikšanas.

Neviena iestāde neņēma pretī zemnieku sūdzības

pret dzimtskungiem. Bezizejas stāvoklī zemnieki bieži

pameta savas mājas un bēga svešumā, izmēģināt
citur laimi. Muižnieki labprāt nometināja tādus bēgļus
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uz savas zemes, pirmajos gados neprasīja nodevas

un neapkrāva pārmērīgām klaušām. Bet cietušie

muižnieki sūdzējās valdībai, kura aizliedza bēguļo-

šanu, piedraudot ar bargiem sodiem. Tomēr tas ne-

līdzēja.
Drūmais liktenis bojāja zemnieku raksturu. Tā

laika rakstnieki stāsta, ka dzimtļaudis esot viltīgi un

liekulīgi, zaglīgi, slinki un bezrūpīgi un nododoties

dzeršanai. Bet viņi norāda arī uz to, ka šīs īpašības
ir dzimtbūšanas sekas.

Brāļu draudzes kustība.

Latviešu garīgā kultūra lēni virzījās uz priekšu.
XVIII. gadusimtenī latvieši meklēja garīgu atspirdzi-

nājumu brāļu draudzēs. Brāļu draudzes dibinātas

Ceķijā. No katoļu baznīcas vajāti, daudzi viņu locekļi

izceļoja. Viena dala atrada patvērumu grafa Cincen-

dorfa muižā Hernhutē Saksijā. Tādēļ brāļu draudzes

sauc arī par hernhutiešiem. No turienes daži sludinā-

tāji ieradās Vidzemē (1729). Ģenerāļa Halarta atraitne

viņus laipni uzņēma un uzcēla viņiem īpašu namu

Valmiermuižā. Turpat sāka darboties seminārs la-

tviešu skolotāju sagatavošanai.

Saiešanas namos jeb „kambaros" brāļi lasīja bī-

beli un aicināja klausītājus uz īstu kristīgu dzīvi, sa-

skaņā ar Kristus mācībām. Dievkalpošanā lielu vē-

rību piegrieza jūsmīgai mūzikai un dziedāšanai. Brāļu
draudzes sludinātājiem bij ļoti lieli panākumi. Ļaudis
bariem apmeklēja kambarus. Draudzes vadīja tautas

vecākie, tā saucamie „sacītāji", jeb „priekšā dziedā-

tāji". Visu Vidzemes draudžu priekšgalā stāvēja „lie-
lais tētiņš" ar saviem 12 palīgiem jeb „tētiņiem",
kuri nāca tieši no Hernhutes.

Hernhutiešu iespaids bij liels un labs. Ļaudis
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atmeta dzeršanu, palika par teicamiem strādniekiem

un centās pēc izglītības.
Muižnieki izturējās pret brāļu draudzēm labvēlīgi,

jo viņu locekļi bija krietni strādnieki. Arī mācītāji
sākumā nelika šai kustībai šķēršļus ceļā, jo brāļu
draudzes locekļi neizstājās no luterāņu baznīcas. Bet

kad baznīcas palika tukšas un kambaros notika arī

kristīšanas, laulāšanas un vakarēdiena izdalīšana,

mācītāji griezās pie baznīcu virsvaldes ar sūdzībām,
norādot uz dažām nevēlamām parādībām brāļu drau-

dzē. 1743. gadā valdība aizliedza hernhutismu kā kai-

tīgu kustību. Katrinas 11. valdīšanas laikā šo likumu

atkal atcēla, un brāli atkal dabūja ticības brīvību.

Pirmie mēģinājumi uzlabot zemnieku stāvokli.

XVIII. gadusimteņa otrā pusē atskanēja pirmās

balsis, kas prasīja pēc reformām zemnieku labā.

Franču apgaismības laikmeta idejas par cilvēka brī-

vību un tiesībām bij atradušas piekritējus arī Vid-

zemē. No tiem minami mācītājs Eižens Švarcenbergs,
Aizkraukles dzimtskungs Kārlis Fridrichs Sulcs un

vācu rakstnieks Garlibs Merkelis.
. — — —„ —

Krievijā toreiz valdīja Katrina 11. Viņa sarakstījās
ar slaveniem franču brīvdomātājiem un savas valdī-

šanas sākumā domāja par reformām zemnieku labā.

Mācītājs Eižens Švarcenbergs iesniedza viņai savu

rakstu par Vidzemes zemnieku grūto stāvokli un lika

priekšā atcelt dzimtbūšanu. Ceļojot 1764. gadā pa

Vidzemi, Katrina 11. pate pārliecinājās par zemnieku

grūto likteni un lika landtāgam priekšā gādāt par

apstākļu uzlabošanu.

Tai pašā gadā Aizkraukles dzimtskungs Kārlis

Fridrichs Sulcs izdeva saviem zemniekiem likumus,
tā saucamo „zemnieku tiesu". Saturs īsumā šāds:

Dzimtskungs ir visas zemes īpašnieks, bet viņam nav
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tiesības izlikt zemnieku no mājām, kamēr tas kārtīgi

pilda savus pienākumus pret kungu. Klaušas un no-

devas noteiktas vaku grāmatās, un dzimtskungs ne-

var tās patvarīgi paaugstināt. Zemnieks paliek dzimt-

cilvēks, bet kungam nav brīv to šķirt no zemes un

pārdot, ja zemnieks pats nav ar mieru. Visa kustamā

mantība ir zemnieka pilnīgs īpašums, ar kuru tas var

brīvi rīkoties. Dzimtskun-

gam pieder mājas pārmācī-
šanas tiesības, bet zem-

nieks var celt sūdzību pret
savu kungu tiesas priekšā,

ja tas neievēro likumus.

Sulcs līdz sim bij bau-

dījis muižniecības cienību

un uzticību un bij ievēlēts

par landratu. Bet pēc viņa
„zemnieku tiesas" izdošanas

un patvarīgas rīcības bez

landtāga piekrišanas, muiž-

niecības vairākums uzska-

tīja viņu par savu preti-
nieku. Sulcam bij jāatstāj
landrata amats un jāznīcina
„zemnieku tiesas" eksem-

plāri, kurus viņš bij izdalījis
saviem zemniekiem.

21. zīm. Garlibs Merķelis

Garlibu Merķeli latvju tauta nosaukusi par savu

brīvības apustuli. Merķelis (1769—1850) dzimis Vid-

zemē kā mācītāja dēls. Tēvs viņu iepazīstināja ar

Livonijas vēsturi. Tēva bibliotēkā viņš atrada franču

brīvdomātāju rakstus. Drūmās dzimtbūšanas ainas,

novērotas agrā bērnībā, uz visiem laikiem iespiedās

Merķeļa atmiņā. Dzīvojot vairākus gadus dažādās

muižās par mājskolotāju, Merķelis vēl tuvāk iepazinās
ar zemnieku grūto dzīvi. Izlaižot savu grāmatu
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v,i
v

,
viņš uzstājas pret netaisnību, kas noda-

rīta latviešu tautai.

Merķelis prasa dzimtbūšanas atcelšanu. Tad lat-

vieši varēšot pierādīt savas spējas. Merķeļa grāmata,
kā arī citu brīvdomātāju idejas, atstāja iespaidu uz

muižnieku jauno paaudzi. Muižniecībā radās brīvdo-

mātāji, kas uzstājās par zemnieku stāvokļa uzlabo-

šanu.

1804. gada likumi.

Paši muižnieki pamazām pārliecinājās par klaušu

darba neienesīgumu. Muižnieku dzīves prasības pie-

auga, un lai tās apmierinātu, vajadzēja atrast lielākus

naudas līdzekļus. Labības cenas starptautiskā tirgū
stipri cēlās, un muižnieki gribēja ražot pēc iespējas
vairāk labības pārdošanai. Viņi sāka paplašināt laukus,
līžot līdumus un pievienojot muižām zemnieku zemi. Bet

neskatoties uz visu to, muižnieki iestiga tādos parādos,
ka bieži bij spiesti pārdot savas muižas. Tas izskai-

drojams ar to, *ka zemi apstrādāja pēc vecas lauk-

saimniecības sistēmas un nemēsloja to kārtīgi. Trūka

darba rīku, un, beidzot, nebrīvie zemnieki, noguruši
no pārmērīgā darba, pildīja klaušas jo tālāk, jo
sliktāk.

Šie apstākļi pamudināja muižniecības brīvdomīgo

daļu ķerties pie vecās kārtības pārveidošanas. Šīs
liberālās strāvas priekšgalā stāvēja Fridrichs fon

Zīverss. Ar lielu enerģiju viņš aizstāvēja savas domas

par reformu nepieciešamību pret vecās kārtības aiz-

stāvjiem. Zīverss iesniedza ķeizaram Aleksandram I.

savu likumprojektu. Ķeizars pilnīgi tam piekrita. Tad

likumprojekts tika celts priekšā landtāgam. Muižnieku

reakcionārā daļa visiem spēkiem pretojās reformām,
tomēr 1804. gadā jaunais likums tika no ķeizara apsti-

prināts.
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1804. gada likums nāca par labu saimniekiem.

Tie ieguva neatņemamas lietošanas tiesības uz savu

zemi. Izlikt saimnieku no mājām muižnieks varēja
tikai uz tiesas sprieduma pamata, ja zemnieks nolai-

dis saimniecību. Par zemes lietošanu |deva
nodevas un pildīja klaušas, noteiktas vaku grāmatās.

22. zīm. Fr. fon Zīverss

Zemes vērtība bij cēlusies, tādēļ muižnieki izdarīja

jaunu zemes vērtēšanu. Zeme tika vērtēta daudz dār-

gāk nekā 100 gadus atpakaļ un nodevas un klaušas

tādēļ stipri paaugstināja.
Kaut gan saimnieku materiālais stāvoklis caur

to neuzlabojās, bet tiesiskā ziņā 1804. gada likumi
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bij liels solis uz priekšu. Zemnieki palika saistīti pie
zemes, bet pārdot viņus šķirti no tās muižnieki neva-

rēja. Zemnieki ieguva pilnas īpašuma tiesības uz ku-

stamo mantību. Muižnieks arī nesprieda vairs viens

tiesu pār saimniekiem. Tika nodibinātas īpašas zem-

nieku un draudzes tiesas, kur zemnieki piedalījās kā

locekli.

Dzimtbūšanas atcelšana Kurzemē un Vidzemē.

1804. gada likumi nevienu neapmierināja. Muiž-

nieki nevarēja brīvi rīkoties ar zemi un zemniekiem.

Sevišķi viņi to sajuta pēc Napoleona kara ar Krie-

viju, kas bij nesis daudz zaudējumu arī muižniekiem.

Muižnieki gribēja pacelt lauksaimniecību savās mui-

žās, ievedot labāku zemes apstrādāšanas sistēmu un,

iegādājoties labākus darba rīkus, paplašināt muižas

laukus un ražot vairāk labības pārdošanai. Bet klaušu

darbs izrādījās par neražīgu. Paaugstināt klaušas

vai izlikt zemniekus no mājām neļāva 1804. gada
likums.

Tādos apstākļos daudz piekrišanas starp muiž-

niekiem atrada kāda angļu tautsaimniecības rakst-

nieka Ādama Smita idejas, ka valdība nedrīkstot

iejaukties saimnieciskā dzīvē, pabalstot vienas iedzī-

votāju grupas intereses. Saimnieciskā dzīve uzplauk-

šot, ja tur valdīšot brīva sacensība. Attiecinot šo

mācību uz Vidzemes apstākļiem, zemniekiem bij jādod

personīgā brīvība un muižniekiem bij jāatstāj neiero-

bežota rīcības brīvība pār zemi.

Arī zemnieki nebij apmierināti ar savu stāvokli

un griezās pie ķeizara ar lūgumu atcelt dzimtbūšanu

un klaušu vietā ievest naudas renti.

Kad kari ar Napoleonu bij beigušies, Aleksandrs L

izteica vēlēšanos, lai landtāgs atbrīvotu zemniekus, kā

tas jau noticis Igaunijā. Pārliecināts, !ka brīvlaišana
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ir arī muižniecības interesēs, landtāgs nolēma dot

zemniekiem personīgo brīvību. Brīvlaišanas likumi

izdoti Kurzemē 1817. un Vidzemē 1819. gadā. Pati

tika izvesta pakāpeniski un turpinājās
gadus. Pilnīgu kustības brīvību zemnieki ieguva

tikai 1832. gadā un arī tad tikai savas guberņas ro-

bežās. Visa zemnieku zeme tika atzīta par muižnieku

neierobežotu īpašumu. Muižniekiem un zemniekiem

tagad bez valdības iejaukšanās bij jāvienojas par no-

teikumiem, uz kādiem zemnieki saņēma zemi apstrā-
dāšanai. Zemnieki, kuriem bij vienīgi viņu divi ro-

kas, bij spiesti pieņemt muižnieku noteikumus.

Klaušu laiki neizbeidzās. Neliela daļa zemnieku

maksāja naudas renti, vairums pildīja klaušas. Rentes

līgumus muižnieki parasti slēdza uz nedaudz gadiem.
Zemnieks jutās nedrošs savās mājās, nepielika pūles
saimniecības uzlabošanai, bet centās izmantot zemi:

dedzināja līdumus, sēja linus. Pēc dažiem gadiem
zeme bij galīgi noplicināta, raža bij slikta, un kad

gadījās neraža, zemnieki cieta badu vārda pilnā no-

zīmē.

Klaušas arvien vairāk atrāva zemniekus no darba

savās mājās. Muižnieki sāka pāriet uz vairāku

lauku sistēmu, paplašināja savus laukus, sāka audzi-

nāt āboliņu un kartupeļus un piegrieza vairāk vērī-

bas lopkopībai, sevišķi aitkopībai. Klaušiniekus lika

pie grūtiem lauksaimniecības darbiem. Daudzās vietās

katram saimniekam muižas laukos ierādīja zināmu

zemes gabalu, riežu, kura pilnīgi apstrādāta bij jānodod
kungam.

Bieži pēc rentes līguma notecēšanas muižnieks

izlika zemnieku no mājām, ierādot tam kādu gabalu
neiestrādātas zemes bez saimniecības ēkām. To sauc

par zemnieku māju spridzināšanu.
Ari pašvaldībai, kuru dabūja zemnieki 1817. un

1819. gados bij maza nozīme. Viena kunga, novadā
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dzīvojošie zemnieki sastādīja pagastu. Pagasta sapul-
ces un pagasta tiesas lēmumus kā arī ievēlētos amata

vīrus muižnieks varēja neapstiprināt. Pagasta uzrau-

dzība piederēja muižas policijai, kuras pienākumus
parasti pildīja muižnieks pats. Muižniekam bij atkal

aresta un mājas pārmācīšanas tiesības attiecībā arī

uz saimniekiem. Zemnieku stāvoklis bij sliktāks nekā

1804. gadā.

Zemnieku nemieri un pāreja pareizticībā.

Ap 1840. gadu lietainas vasaras un agras salnas

dēļ vairāk gadus no vietas bij neraža. Izcēlās bads,
no kura cieta sevišķi Cēsu un Valkas apriņķi. Starp
bada cietējiem izplatījās baumas, ka Krievijas dien-

vidos „siltā zemē" varot iegūt zemi par dzimtu, kas

tikai vēlas. Ļaudis ticēja nostāstiem, un veseli pagasti
devās uz Rīgu dēļ atļaujas izceļot. Visi paskaidro-
jumi, ka baumas ir nepamatotas, nelīdzēja. Valdības

iestādes zaudēja pacietību, sāka zemniekus sodīt uz

ielām un ar pusnoskūtu galvu sūtīja uz mājām.
Zemnieki neatlaidās, bet sāka pāriet pareizticībā,

domādami, ka uz silto zemi laidīšot tos, kas pieņems
„ķeizara ticību".

Luterāņu garīdznieki un vietējie muižnieki ziņoja
par šo kustību uz Pēterpili. Valdība nosūtīja uz Vid-

zemi lielākas karaspēka nodaļas, uzliekot zemniekiem

tās apgādāt ar uzturu. Nemieri caur to vēl pieauga.
Pats ģenerālgubernators apceļoja Vidzemi, mēģinādams
apmierināt zemniekus, bet tas viņam neizdevās. Vai-

rākās vietās (Jaunbebros, Veselauskā) uzliesmoja zem-

nieku dumpji. Ar karaspēka palīdzību tos apspieda.
lecēla kara tiesu. Galvenos vainīgos, ap 100 cilvēku,
dzina caur stroju — divām zaldātu rindām, kas nūjām
sita nelaimīgos. Lai sodīšana arī citiem noderētu par



62

atbaidošu piemēru, no apkārtējiem pagastiem sūtīja
pagasta vietniekus uz soda vietu (1841.).

Pēc dažiem gadiem pāreja pareizticībā atjaunojās
un pieņēma plašus apmērus. Ap 100.000 latviešu iz-

stājās no luterāņu baznīcas. Ne tikai cerība uz mate-

riāliem labumiem pamudināja viņus uz to. Pareizticīgo
krāšņā dievkalpošana un viņu garīdznieku laipnā pre-

timnākšana pievilka zemniekus. Krievu valdība pa-

balstīja šo pāreju. Lielu lomu šai kustībā spēlējis
Dāvids Balodis. Sākumā brāļu draudzes darbinieks,

viņš vēlāk ar saviem piekritējiem pārgāja pareizticībā,
tika iecelts par priesteri un, pateicoties savai lielai

enerģijai, īsā laikā piegrieza pareizticībai ap 6000 la-

tviešu. Pēc dažiem gadiem kustība sāka norimt.

1849. gada likumi.

Izmeklējot zemnieku nemieru iemeslus, izsūtītie

augstākie krievu ierēdņi pārliecinājās par zemnieku

grūto stāvokli. Arī muižnieki saprata, ka reformas ne-

pieciešamas. Ar noteiktiem priekšlikumiem nāca Hamil-

kars fon Folkerzams. Kā mērķi viņš sprauda maz-

gruntniecības nodibināšanu. Folkerzama izstrādātais

likumprojekts tika pieņemts landtāgā un kā pagaidu
likums stājās spēkā 1849. gadā.

Likuma saturs šāds: Zeme paliek muižnieka īpa-

šums, bet jāatdala muižas zeme no zemnieku lietotās

.zemes. Muižas zeme ir brīva no pagasta nodokļiem un

nastām. Zemnieku lietoto zemi muižnieks nedrīkst

pievienot muižas laukiem. Tā jāizrentē jeb jāpārdod

vienīgi zemniekiem. Apmēram viena sestā daļa no

zemnieku zemes dabūja nosaukumu „kvotes zeme".

No šīs zemes prasīja pagasta nodokļus un klaušas kā

no pārējās zemnieku zemes, bet muižniekiem pār viņu

bij rīcības brīvība: viņš varēja to izrentēt bezzemnie-

kiem, jeb apstrādāt pats.
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Dzimtbūšanas atcelšana Latgalē.

Latgalē dzimtbūšana pastāvēja vēl līdz 1861. gadam,

jo Latgale bij Vitebskas guberņas daļa un uz viņu
neattiecās Vidzemes un Kurzemes likumi. Ar ķeizara
Aleksandra 11. 1861. g. manifestu tika atcelta dzimt-

būšana Krievijā. Šai gadā tad arī Latgales zemnieki

ieguva brīvību. Arī Latgalē muižniecība tika atzīta

par visas zemes īpašnieci, bet katrs zemnieks dabūja
zināma lieluma zemes gabalu, kuru tas līdz šim bij

apstrādājis. Par šo zemes gabalu zemnieks pildīja
klaušas vai maksāja naudas renti. Vēlāk Latgales zem-

nieki pērkot ieguva savu zemes gabalu jeb „šņori"

par dzimtu, nomaksādami pa daļām pirkšanas sumu

līdz 1907. gadam, kad izpirkšana bij nobeigta.
Tomēr Latgales zemnieki dzīvoja ļoti sliktos saim-

nieciskos apstākļos. Tas izskaidrojams ar to, ka viņi

nedzīvoja viensētās, bet ciemos. Ciema ļaudis pietu-

rējās pie trīslauku sistēmas, un atsevišķie saimnieki

nevarēja pāriet uz labākiem zemes apstrādāšanas pa-

ņēmieniem, jo viņu zeme bij izkaisīta starp citu ciema

ļaužu laukiem. Turklāt nebij pietiekoši daudz zemes,

jo pēc tēva nāves dēli savā starpā sadalīja tēva zemi

un atsevišķas saimniecības caur to iznāca tik mazas,
ka ģimenes locekļu skaitam pieaugot, zeme tos ne-

varēja uzturēt. Spēcīgākie vīrieši gāja peļņā uz pil-
sētām. Veči un sievietes nespēja zemi kārtīgi ap-

strādāt. Trūkums arvien pieauga. Tikai 1907. gadā
Latgales ciemi sāka sadalīties viensētās. Līdz ar to

zemnieku saimnieciskais stāvoklis sāka laboties.

60. gadu reformas. Zemes izpirkšana Vidzemē un

Kurzemē.

60. gados tika izvestas svarīgas reformas ari

Vidzemē un Kurzemē. No 1868. g. klaušu vietā stājās
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naudas rente. Zemniekiem radās ietaupījumi, kurus tie

izlietoja māju iepirkšanai.
Muižnieki Vidzemē un Kurzemē pie tam nāca pre-

tim zemniekiem pie māju iepirkšanas. Ar to izskaidro-

jams, ka 70. gados Vidzemē un Kurzemē 17.000 mājas
bij pārdotas zemniekiem.

1819. gada zemnieku pašvaldības likumi tika pa-

plašināti. Jaunie 1866. gada pagastu pašvaldības li-

kumi palika spēkā ap 50 gadu. Visi saimnieki un

rentnieki, bet no bezzemniekiem tikai „desmitnieki"

(t. i. no desmitiem viens) piedalījās pagasta sapulcēs.
Pagasta sapulce ievēlēja vietnieku pulku, kas pārzi-
nāja pagasta skolu, nabagu māju, nodokļus un pa-

gasta mantu. Vietnieku pulka lēmumus izpildīja pa-

gasta valde, kura sastāvēja no pagasta vecākā, viņa

palīgiem un skrīvera.

Tiesu pār zemnieku nesprieda vairs muižnieks,
bet pagasta tiesa. Pagasts izsniedza saviem locekļiem

pases. Zemnieki dabūja pilnīgu kustības brīvību ne

tikai savas guberņas robežās, bet arī ārpus tās.

Latviešu skolas.

Zviedru laikos bij likts pamats latviešu tautsko-

lām. Bet Ziemeļu karš bij gandrīz izpostījis šo darbu:

skolu ēkas bij nodedzinātas, skolotāji un mācītāji aiz-

bēguši.
Mieram iestājoties, muižnieki landtāgos sāka ap-

spriest skolu jautājumu. 1737. g. landtāgs uzlika muiž-

niekiem pienākumu ierīkot skolas un pieņemt skolo-

tājus. Arī nākošos gados šis jautājums tika apspriests
arvien no jauna. Tomēr landtāga lēmumi netika izvesti

dzīvē. Trūka līdzekļu, trūka telpu un skolotāju. Trū-

cīgo apstākļu dēļ zemnieki bieži nevarēja sūtīt bērnus

skolā.
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Par skolotājiem parasti bij ķesteri. Viņu uzde-

vums bij palīdzēt mācītājam reliģiski audzināt tautu.

Tādēļ skolās mācīja galvenā kārtā lasīt, dziedāt un

skaitīt galvas gabalus. Kas to neprata, tos mācītājs
neiesvētīja.

XVIII. gadusimteņa pirmā pusē brāļu draudzes

kustība modināja latviešos cenšanos pēc izglītības.
Pirmais latviešu skolotāju seminārs tika dibināts Val-

mierā, brāļu draudzes centrā (ap 1730).
1765. gadā landtāgs nolēma dibināt muižās vai

mājās „zemnieku skolas" tiem bērniem, kuri mājās

nevarēja iemācīties lasīt un katķismu. Ap Lieldienām

mācītāji pārbaudīja mājmācības bērnu zināšanas un

piespieda tos apmeklēt skolu. Spējīgākos skolēnus

pārcēla uz draudzes skolām. Draudzēs, kur mācītāji

rūpējās par skolām, lasītpratēju skaits pieauga.
XVIII. gadusimteņa beigās radās pirmās latviešu

grāmatas ar laicīgu saturu. Tā vācu mācītājs Got-

frids Stenders, dedzīgs apgaismības laikmeta ideju

piekritējs, sarakstīja savu „Augstās gudrības grāmatu"

(1774), sniegdams latviešiem viegli saprotamus stā-

stus no dabas zinātnes, ģeogrāfijas un kosmografijas

Viņš gribēja izplatīt tautā derīgas zināšanas, lai cīnī-

tos ar māņticību.
1817. un 19. gadu likumi nosaka, ka katrā pa-

gastā jādibinot skola. Tomēr izglītības stāvoklis ar-

vienu vēl bij bēdīgs. Tā piemēram ap 1836. g. Vid-

zemē no 63.000 skolas vecuma bērniem apmeklēja
skolu — 850.

1824. gadā vācu mācītāji dibināja „Latviešu lite-

rārisko biedrību", lai pētītu latviešu valodu un senatni

un veicinātu izglītību.

Tautskolotāju sagatavošanai landtāgs dibināja

skolotāju seminārus Valmierā (1840) un Irlavā (1841).

Sevišķi lieli nopelni tautskolotāju audzināšanā ir la-

tvietim D. Cimzem. Izglītojies ārzemēs, viņš visu savu
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darbu ziedoja Valmieras (vēlāk Valkas) semināram,
darbodamies kā direktors un galvenais skolotājs.
Pamazām pieauga skolēnu, skolotāju un skolu skaits,

sevišķi pēc 60. gadu reformām. Zemnieku saimnieci-

skais stāvoklis bij uzlabojies, un viņi varēja sūtīt

savus bērnus skolās, kuras tagad uzturēja pagastu

pašvaldības. 70. gados jaunajā paaudzē lasīt nepra-

tēji bij pavisam reti. Šai laikā celta lielākā daļa
skolu ēku Latvijā. Skolās sevišķu vērību piegrieza
mātes valodai, iepazīstināja skolēnus ar dzimteni un

mācīja dziedāt tautas dziesmas.

Skolēni, kas gribēja turpināt mācību draudzes

skolā, jau pagastu skolā sāka mācīties vācu valodu,

jo draudzes skolās dažreiz pat visus priekšmetus pa-
sniedza vāciski. Tāpat pilsētās vidusskolās bij vācu

mācības valoda.

Tautas atmoda.

Pateicoties reformām daudzi latvieši tika pie tu-

rības un sāka sūtīt savus dēlus pilsētas skolās. Daži

tika pat pie augstskolas izglītības. Bet izglītoto ama-

tos tikai vāciešus un arī cunftēs uzņēma tikai

vāciešus. Šie saimnieciskie apstākļi spieda daudzus

latviešus izlikties par vāciešiem, pārvācoties.
Bet radās arī vīri, kas nekaunējās savas tautas

un uzskatīja par savu pienākumu palīdzēt saviem tau-

tiešiem pareizi izmantot iegūtās tiesības un modināt

viņos tautisko apziņu. Viņus sauc par jaunlatvie-
šiem". levērojamākie no viņiem, ir Krišjānis Valde-

mārs, Krišjānis Barons, Kronvalda Atis, Juris Allunāns

un citi.

Daudz vērības jaunlatvieši piegrieza latviešu ma-

teriālās kultūras pacelšanai. Kr. Valdemārs dibināja

„Pēterburgas Avīzes" (1862—1865). Allunāns un se-
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Višķi Kr. Barons bij viņa palīgi. Lasītāju skaits bij
liels. Avīze deva padomus lauksaimniekiem un rādīja
latviešiem arī jaunus ienākumu avotus: izmantot izde-

vīgo ģeogrāfisko stāvokli un nodarboties ar tirdznie-

cību un it īpaši ar jūrniecību. Viņa sniedza rakstus

23. zīm. Krišjānis Valdemārs.

par saimniecisko attīstību, sabiedrisko un politisko
dzīvi kaimiņu valstīs. Avīze mācīja tautu, kā izmantot

iegūtās tiesības un tikt uz priekšu. Valdemārs prasīja
no katra latvieša, sevišķi no izglītotā, lai tas turoties

pie savas tautas un strādājot tautas labā.
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Valdošās vācu aprindas pielika visu enerģiju, lai

apkarotu tautisko kustību, kura bija vērsta pret līdz-

šinējiem latvju tautas dzīves vadītājiem un noteicē-

jiem. Dažas vācu avīzes pūlējās pierādīt, ka skola un

zinātnisks darbs latvju valodā nav iespējami. Citi vācu

aprindās gan bij pretējās domās un aizstāvēja la-

tviešu tiesības uz īpatnēju gara dzīvi. Tā mācītājs
A. Bīlenšteins iesāka krāt latviešu gara mantas un

licis pamatus latvju valodniecībai.

Valdemārs atrada pabalstu krievu valdības aprin-
dās. Pēterpilī un vēlāk Maskavā viņš ieņēma redzamu

stāvokli krievu sabiedrība. Viņš piedalījās „
Jūrniecības

veicināšanas biedrības" dibināšanā un Baltijas jūras

piekrastē dibināja vairākas jūrskolas. 1864. g. viņš
atvēra jūrskolu Ainažos. „Pēterburgas Avīzes" pēc
dažiem gadiem bij spiestas apstāties, bet arī pēc tam

Valdemārs līdz sava mūža beigām darbojās savas

tautas labā.

1868. gadā Rīgas latvieši nodibināja pirmo „Rīgas
latviešu biedrību", kura ātri uzplauka. Lai veicinātu

tautas garīgo kultūru, biedrība sarīkoja priekšlasīju-

mus, teātra izrādes un dziesmu svētkus. Pirmie dzie-

smu svētki sarīkoti Rīgā 1872. gadā. Latvieši sāka

cienīt un izkopt savu valodu. Tā bij tīrāma no svešiem

vārdiem un papildināma jauniem. Lieli nopelni šai

ziņā ir Kronvalda Atim. Ļoti daudzi Kronvalda dari-

nātie vārdi tagad vispār tiek lietoti, kā: pilsonis, tē-

vija, vēsture un citi. Kronvalds darbojās kā skolotājs
un pulcināja ap sevi citus skolotājus, sarīkodams pe-

dagoģiskus vakarus un skolotāju konferences, kurās

apsprieda skolas jautājumus. Viņš uzstājās pret

pārvācošanu skolās un prasīja latviešiem latvisku

skolu.

Tīrot valodu no svešiem vārdiem, tautiskās ku-

stības darbinieki izlietoja kā avotu tautas gara man-

tas: pasakas, teikas un sevišķi tautas dziesmas. Tau-
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tas gara mantas deva arī materiālu Latvijas aizvestu

res pētīšanai.
Maskavas etnogrāfiskas biedrības uzdevuma

Fr. Brīvzemnieks-Treilands uzsāka tautas gara mantu

24. zīm. Krišjānis Barons.

krāšanu un uzaicināja arī citus uzrakstīt un krāt tās.

Šī krāšana, kurā piedalījās vairāk kā 1500 krājēju,

turpinājās ap 30 gadu un deva tik plašus materiālus,
ka bij vajadzīga ilggadīga kārtošana. To Krišjānis
Barons (1835.—1923.) uzņēmās par savu mūža darbu.
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Sakrāts ap 40.000 oriģinālo tautas dziesmu 6 sējumos.
Tautas pasakas krājis A. Lerchs-Puškaitis.

Tautiskās kustības ziedu laikos nodibinājās arī

latvju nacionālā literatūra un avīžniecība. No rakst-

niekiem pazīstamākie Neikens, Kaudzītes Reinis un

Matīss, Auseklis, Pumpurs, Apsīšu Jēkabs un citi.

Tautiskās kustības nopelns ir, ka viņa latviešos

izaudzināja spēcīgu tautības apziņu, kuru tie dzimt-

būšanas laikā bij zaudējuši.

Pārkrievošanas laiki.

19. g. s. otrā pusē krievu valdošās aprindās vien-

mēr stiprāka palika strāva, kura gribēja, lai visā

lielā Krievijā izplatītos vienāda valsts iekārta, viena

valoda un pēc iespējas arī viena ticība.

Vidzemes un Kurzemes vāciskā iekārta vērsa uz

sevi uzmanību, un krievu valdība uzsāka šeit pārkrie-
vošanu.

Ķeizara Aleksandra 11. valdība 1877. gadā ieveda

jaunu pilsētu satversmi, kāda bij visā Krievijā. Līdz

šim Vidzemes un Kurzemes pilsētās saimniekoja rātes,
kuras sastāvēja no turīgākiem vācu pilsoņiem. Tās

vadīja pilsētu saimniecību, sprieda tiesu un izpildīja
arī policijas pienākumus.

Tagad vēlēšanās varēja piedalīties tie, kas mak-

sāja zināmu nodokļu sumu, latvieši tāpat kā vācieši.

Tomēr vara palika arī uz priekšu vācu pilsonības

rokās, jo turīgu latviešu vēl bij maz.

Tālākā pārkrievošana notika Aleksandra 111. val-

dīšanas laikā. Sakarā ar sūdzībām, kuras muižnieki

iesniedza valdībai, 1882. gadā senātors Manaseins

valdības uzdevumā izdarīja revīziju Vidzemē un Kur-

zemē. Arī zemnieki lika uz viņu lielas cerības un

iesniedza daudzas sūdzības pret muižniekiem.
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Revīzijas panākumi bij negaidīti kā vāciešiem, tā

arī latviešiem. Sākās pārkrievošana skolās. No

1885. gada skolas un skolotāju seminārus pārzināja
vairs ne landtāgs, bet Pēterpils izglītības ministrija,
kura iecēla tautskolu direktorus un inspektorus. Pēc

nedaudziem gadiem visas mācības latviešu un vācu

skolās, no pirmā mācības gada sākot, pasniedza
svešā krievu valodā. Arī Tērbatas universitāte tika

pārkrievota. Ar neuzticību krievu valdība raudzījās
uz biedrībām, sapulcēm un laikrakstiem, stingri uzrau-

got tos un ierobežojot viņu darbību.

1889. gadā zemes un pilstiesu vietā nāca krievu

miertiesas un apgabaltiesas. Augstākā tiesas iestāde

bij Pēterpils tiesu palāta. Vācu ierēdņu un tiesnešu

vietā nāca krievi, kuri neprata ne vārda latviski.

Pareizticība tika uzskatīta kā valdoša ticība. Ģi-
menēs, kur viens no vecākiem bij pareizticīgs, bērnus

vajadzēja audzināt pareizticībā. Pāreja no pareizticības
citā ticībā bij aizliegta.

Par zemnieku stāvokļa uzlabošanu valdība ne-

domāja. Cerības, kuras zemnieki bij likuši uz Mana-

seina revīziju, nepiepildījās.

Strādnieku kustība. Jaunā strāva.

Pēc 60. gadu lielām reformām latvju zemniecība

bij sašķelta divās daļās: saimniekos un bezzemniekos.

Daudz bezzemnieku atstāja savus pagastus, desmit

tūkstoši izceļoja uz Krieviju, pārējie meklēja darbu

dzimtenes lielākās pilsētās. Blakus latviešu pilsonībai
izauga latviešu strādnieku šķira. Viņa atrada darbu

rūpniecības uzņēmumos, kuru skaits, pateicoties lab-

vēlīgiem apstākļiem, ātri pieauga. Saražotās preces
atrada pircējus ne tikai uz vietas, bet arī plašā

Krievijā, kur rūpniecība bij mazāk attīstīta. 1861. gadā
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buveja Rīgas-Daug-avpils dzelzsceļu preču pārvadāšanai
uz lekš-Krieviju.

Valdība pabalstīja rūpniecības attīstību, apliekot
ārzemju preces ar augstu ievedmuitu. Rūpniecības
centrs bij Rīga. Blakus rūpniecībai attīstījās tirdz-

niecība. Rīgas ostas tirdzniecības apgrozījums bij lie-

lāks par Pēterpils ostas apgrozījumu.

Strādnieku stāvoklis bij grūts. Nebij likumu, kas

aizsargātu viņu intereses. Darba diena bij gara, alga
maza. Pēc „ziedu laikiem" rūpniecībā parasti iestājās
krīze, fabrikas apstājās un strādnieki palika bez

darba. Nenodrošināts bij strādnieku stāvoklis arī sli-

mības gadījumos un vecuma dienās.

Tādos apstākļos strādnieki sāka pulcēties, jo tikai

uzstājoties kopīgi, viņi varēja kaut ko panākt. Par

viņu vadītājiem tika sociālisti. Viņu idejas izplatījās
ātri, neskatoties uz to, ka sociālisms bij Krievijā aiz-

liegts un viņa piekritēji tika vajāti. Tādēļ viņi dar-

bojās slepeni, organizēja pulciņus, apvienoja tos ko-

mitejās un beidzot 1904. gadā nodibināja „Latviešu

sociāldemokrātisko strādnieku partiju."

„Jaunstrāvnieki" bij sociālisma piekritēji. Viņu
mērķis bij pacelt plašāko aprindu labklājību. Pie

„jaunās strāvas" piederēja tā izglītoto latviešu daļa,
kura nevarēja apmierināties ar tautisko kustību. Jau-

nās strāvas laikraksts bij „Dienas Lapa". Viņas re-

daktori Jānis Pliekšans (dzejnieks Rainis) un Pēteris

Stučka bij visas kustības vadoņi. Stučka noliedza

tautības nozīmi priekš strādniekiem, jo strādnieku

šķiras intereses esot visās zemēs vienādas. Rainis

turpretīm uzsvēra, ka visas tautas lieta dārgāka par
vienas šķiras interesēm.

Jaunstrāvnieki uzstājās naidīgi pret Krievijā pa-

stāvošo valdību, jo tā balstījās tikai uz turīgākām
pilsoņu Šķirām. Tādēļ viņu vadoņi 1897. g. piepeši
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tika apcietināti un aizsūtīti trimda. Starp cietušiem

atradās arī Rainis.

Velak daudzi no jaunstrāvniekiem iestājas sociāl-

demokrātiskā partijā.

1905. gada revolūcija.

Krievu patvaldības kļūdas un viņas neveiksme

karā ar Japānu (1904.—1905.) sacēla Krievijas dažā-

dās tautās rūgšanu, kura 1905. gada sākumā pārgāja
atklātā revolūcijā. No Pēterpils, kur revolūcija sākās,
tā izplatījās pa visu valsti un atrada dzīvu atbalsi

tagadējā Latvijā.
Revolūcionārā kustībā piedalījās kā izglītotie

latvieši (inteliģence), tā arī strādnieki un zemnie-

cība.

Latviešu inteliģence uzstājās pret pārkrievošanu

skolās, tiesās un pašvaldības iestādēs. Viņa prasīja

politiskas tiesības, plašu pašvaldību, mātes valodas

tiesības skolā un sevišķi personīgās brīvības nodro-

šināšanu, jo valdība aizliedza sapulces, slēdza avīzes

un bez iepriekšējas izmeklēšanas apcietināja un izsū-

tīja savus pretiniekus.
Strādnieki pilsētās uzsāka streikus galvenā kārtā

aiz saimnieciskiem iemesliem, pieprasīdami algas pa-

augstināšanu, darba dienas saīsināšanu (9—10 stundu

darba dienu) un sapulču brīvību. Sevišķi draudošs

raksturs revolūcijai bij uz laukiem, kur tā bij vērsta

pret vācu muižniecību. Muižniecībai piederēja zemes

lielākā daļa, bet nastu un nodokļu smagums gūlās uz

zemniekiem. Tas radīja zemniekos naidu. Daudzās

vietās muižniekiem vēl bij tiesība iecelt mācītāju.
Revolūcionāri prasīja zemes jautājuma nokārtošanu

un zemnieku pielīdzināšanu tiesībās citām kārtām.

Sākās varas darbi pret revolūcijas pretiniekiem: re-
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volucinonari dedzināja pilis, uzbruka kara speķa da-

ļām un nošāva dažus muižniekus.

Nemieriem visā Krievijā arvien pieaugot, ķeizars

Nikolajs 11. izsludināja 1905. gada 17. oktobra mani-

festu. Krievijas tautas ieguva vārda un sapulču brī-

vību, un tika apsolīta valsts domes sasaukšana.

Dome sastāvēja no visu Krievijas tautu ievēlē-

tiem pārstāvjiem. Pēc tam revolucionārā kustība Krie-

vijā atslāba. Vidzemē un Kurzemē valdība ieveda

kara stāvokli. Karaspēka nodaļas vajāja revolucionā-

rus. Daļa no tiem paguva bēgt uz ārzemēm. Daudzi

tika sodīti ar nāvi, citiem piespriesti spaidu darbi.

Pēcrevolūcijas gadi.

Revolūcijas ieguvums bij valsts dome. Krievijas

ķeizars bij ierobežojis savu patvaldnieka varu. Arī

latvieši ņēma dalību politiskā dzīvē, vēlēja savus

pārstāvjus uz domi, apvienojās politiskās partijās un

varēja apspriest savas vajadzības. Kā latvju deputāti
domē minami J. ČaksteJ Fr. Trasuns, A. Priedkalns,
J. Zālīts, J. Goldmanis un citi.

Pieauga latviešu turība un arī garīgā kultūra.

Biedrības un privātas personas dibināja skolas. Val-

dība atļāva šinīs skolās piegriezt vairāk vērības

latviešu valodai nekā līdz šim. Šinīs skolās bērnus

audzināja latvju garā. Augstskolās latviešu studentu

skaits bija liels. Arvienu pieauga prasības pēc grā-

matām un laikrakstiem. Attīstījās daiļliteratūra (rakst-
nieki Skalbe, Jaunsudrabiņš, Akuraters, Niedra, Bārda,

Brigadere, Rainis un citi). Latviešu mākslinieki (Purvīts,

Rozentāls) kļuva pazīstami arī ārzemēs. Rīgā blakus

diviem latvju teātriem nodibinājās latviešu opera.

Sliktākos apstākļos atradās Latgale. Līdz 1905.

gadam tur notika pārkrievošana. Krievu valdība pie-
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spieda drukāt grāmatas latgaliešu izloksnē tikai ar

krievu burtiem un ar šo atņēma latgaliešiem iespēju
izdot jebkādas grāmatas, jo latgalieši bij pieraduši

pie latiņu burtiem. Tautskolās bij vieta tikai krievu

valodai.

1904. gadā valdība atļāva iespiest grāmatas latiņu
burtiem. Iznāca pirmie latgaliešu laikraksti. Tika

dibinātas pirmās biedrības, kuras sarīkoja teātra iz-

rādes un dziesmu svētkus. Ar vārdu sakot, Latgalē
sākās atmodas laiki.

Pasaules karš un 1917. gada revolūcija.

Mierīgo kultūras attīstību pārtrauca Pasaules

karš, kurš sākās 1914. gadā
v

un kurā piedalījās gan-

drīz visas Eiropas valstis. Šai karā Vācija bij Krie-

vijas pretinieks. Sākumā krievu karaspēks straujā
uzbrukumā ielauzās Rītprūsijā, bet drīz tika atsists,

ciezdams smagus zaudējumus.
Nākošā gada pavasarī vācieši ieņēma Liepāju un

nostiprinājās uz Ventas krastiem. Vasarā viņiem iz-

devās ieņemt Jelgavu. Krievu karaspēks atkāpās līdz

Daugavai. lenaidniekam tuvojoties, krievu valdība

piespieda daudzus iedzīvotājus atstāt dzimteni. Citi

bēga, ticēdami baumām par vācu karaspēka necilvē-

cību. Neviena iestāde negādāja par šiem bēgļiem.
Drīz arī turīgākie no viņiem palika bez līdzekļiem.
Starp bēgļiem sāka plosīties bads un slimības.

Liela latviešu tautas daļa, Kurzemes un Vidzemes

bēgļi, būtu izklīduši un pazuduši plašā Krievijā, ja
nebūtu nodibinājušās „bēgļu apgādāšanas komitejas"

v

kuras deva bēgļiem pārtiku, patvērumu un darbu.

Bēgļu komitejas gādāja arī par bēgļu garīgām vaja-
dzībām: atvēra skolas un pulcināja svešumā latviešus,
lai tie nepazustu savai tautai. Visas šīs komitejas
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apvienojās vienā Centrālkomitejā Pēterpilī. levēroja-
mākie darbinieki šai darba laukā bij V. Olavs,
A. Bergs un J. Čakste.

Krievu karaspēks bij atdevis ienaidniekam visu

Kurzemi. Tādēļ latviešu deputāti J. Goldmanis un

J. Zālīts, dabūjuši uz to valdības atļauju, griezās pie
latvju tautas ar uzsaukumu iestāties jaundibināmos
latviešu strēlnieku bataljonos un atbrīvot dzimteni.

No bataljoniem izveidojās 9 latviešu strēlnieku pulki.
Savu varonību viņi pierādīja 1916. gada cīņās, pār-
raudami vairākās vietās vācu fronti, aizstāvēdami

„Nāves salu" (Ikšķiles priekštilta apcietinājumu Dau-

gavas kreisā krastā), un sevišķi 1916. gada Ziem-

svētku un 1917. gada janvāra kaujās. Galvenais va-

ronis šinīs kaujās bij pulkvedis Briedis.

Atbrīvot dzimteni strēlniekiem neizdevās. Necerē-

dami noturēt Daugavas fronti, krievi sāka evakuēt

Rīgas fabrikas un bankas, pieminekļus un pat ba-

znīcas zvanus. Tāpat tika evakuētas valdības iestādes

un skolas.

Armijas neveiksmes karā sacēla krievu sabie-

drībā nemieru ar valdību. 1917. gada februārī iesā-

kās revolūcija. Ķeizars Nikolajs 11. atsacījās no troņa.

Nodibinājās Pagaidu valdība. Līdz ar to iesākās sa-

brukums frontē. Zaldāti brāļojās ar ienaidnieku un

bēga uz mājām. Arī latvju strēlnieki, redzēdami, ka

visi upuri bijuši veltīgi, atsacījās iet uzbrukumā. Pa-

teicoties šiem apstākļiem, 1917. gada 3. septembrī
vāciešiem izdevās ieņemt Rīgu un pēc tam visu Vid-

zemi un Latgali. Krievijā drīz sagrāba valdību savās

rokās lielinieki un noslēdza ar Vāciju Brestas mieru.

Pēc šā miera Kurzeme un Rīga bij jāpievieno Vācijai,
kura gribēja šeit nodibināt hercogisti. Bet šis plāns

neizdevās, jo Vācija 1918. gadā tika sakauta no Sa-

biedrotiem : angļiem, frančiem un amerikāņiem, Fran-

cijā.



VIII. Latvijas valsts.

Latvijas valsts nodibināšanās.

Tautas atmodas laikmetā cēlies vārds Latvija",
un jau toreiz tautas modinātāji cerēja uz pašvaldības
tiesībām, kas dotu latviešiem iespēju izkopt savu

īpatnēju latvju kultūru. Pasaules karā aizstāvēdami

savu dzimteni, latvieši cerēja izkarot sev „brīvu
Latviju brīvā Krievijā". Bet kad Krievijā iestājās
pilnīgs sabrukums un Kurzemē saimniekoja vācu vara,

radās domas par patstāvīgas Latvijas dibināšanu.

Pēterpilī no atsevišķo Latvijas daļu pārstāvjiem
un politisko partiju un bēgļu organizāciju redzamā-

kiem darbiniekiem izveidojās Latviešu nacionālā pa-
dome, kuras mērķis bij patstāvīgas Latvijas nodibinā-

šana. Lielinieki izturējās naidīgi pret tādiem plāniem,
tādēļ Nacionālā padome pūlējās iegūt Sabiedroto pa-
līdzību.

To pašu mērķi uzstādīja sev „Demokrātiskais
bloks", kurš nodibinājās Rīgā vācu karaspēka saim-

niekošanas laikā. Pēc vācu varas sabrukšanas Na-

cionālā padome un Demokrātiskais bloks apvienojās
un pieaicināja klāt arī Latvijas cittautiešu pārstāvjus.
Tā radās Tautas padome, kura 1918. gada 18. no-

vembrī pasludināja Latvijas valsts nodibināšanu un

iecēla pagaidu valdību. Tautas padomes priekšsēdē-
tājs bij J. Čakste, bet pirmais ministru prezidents
K. Ulmanis.

No Krievijas sākās lielinieku uzbrukums, kuri

pēc Vācijas neveiksmes gribēja atkal pievienot Latviju
Krievijai. Apturēt to nespēja ne „dzelzsdivizija", sa-
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stāvoša no vācu armijas atliekam, ne vietējo vā-

ciešu dibinātais „landesvērs" un latviešu brīvprātīgo

25. zīm. I Valsts prezidents J. Čakste.

rotas. Lielinieki ieņēma Vidzemi un Kurzemi. Tikai

Liepāja un viņas apkārtne palika Pagaidu valdības

rokās.



79

Lielinieki ieveda Latvijā komunistisku iekārtu.

Viņi atcēla privātīpašuma tiesības uz zemi. Fabrikas,

tirgotavas un bankas tika izsludinātas par valsts īpa-
šumu. Pilsētās ļoti drīz iestājās trūkums, bads un

sērgas.

Padomju valdībai bij daudz pretinieku. Pret tiem

izlietoja terroru. Pāris mēnešos vairāk nekā tūkstoš

cilvēku tika nošauti.

1919. gada marta mēnesī iesākās Kurzemē pret-
uzbrukums lieliniekiem. Jelgava tika atbrīvota. Krita

pirmo latviešu brīvprātīgo rotu pulkvedis Kalpaks.

Viņa vietā nāca pulkvedis Balodis. Aprilī vācu muiž-

niecība ar landesvēra palīdzību gribēja gāzt Pagaidu
valdību un nodibināt citu, sev labvēlīgāku, ar Andrievu

Niedru priekšgalā. Tas viņai neizdevās, jo Sabiedrotie

atzina tikai Ulmaņa valdību.

Sai pašā laikā pagaidu valdība Latvijas ziemeļos

bij nodibinājusi tā saucamo Ziemeļlatvijas armiju.
Zemitāna vadībā tā ar igauņu palīdzību atbrīvoja Vid-

zemes ziemeļu daļu no lieliniekiem un, virzīdamās uz

dienvidiem, sasniedza Cēsis.

22. maijā Baloža karaspēks, dzelzsdivīzija un

landesvērs uzbruka lieliniekiem no dienvidiem un iz-

dzina tos no Rīgas, pie kam liels nopelns ir landes-

vēram.

Niedras valdības piekritēji —vācieši virzījās tālāk

Vidzemē. 22. jūnijā starp viņiem un Pagaidu valdības

Ziemeļlatvijas armiju notika kauja pie Cēsīm. Vācieši

tika sakauti.

Jaunas briesmas draudēja Pagaidu valdībai no tā

saucamās Bermonta armijas. Šī armija bij sastādīta

Kurzemē no vācu armijas atliekām un krievu kara-

vīriem, atlaistiem no vācu gūsta. 1919. gada oktobrī

Bermonta armija piepēži uzbruka Rīgai. Izšķirošās
cīņas notika pašā Rīgā uz Daugavas krastiem.
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Latviešu tautu pārņēma liela sajūsma. Armijā

iestājās daudz brīvprātīgo, starp kuriem bij studenti

un pat skolnieki. Igaunija un Sabiedroto flote palī-

dzēja cīņā. Drīz bermontieši tika padzīti, neskatoties

uz viņu skaitlisko un technisko pārsvaru, ne tikai no

Rīgas, bet arī no Kurzemes.

Pēc tam Pagaidu valdība kopā ar Poliju iesāka

uzbrukumu lieliniekiem Latgalē, izmantojot ziemas

mēnešus, kad visi purvi un ezeri aizsaluši. Mēneša

laikā Latgale bij atbrīvota. Miera līgumā Krievija uz

mūžīgiem laikiem atsacījās no savām tiesībām pār

Latviju un atzina viņas patstāvību.

Likums par izglītības iestādēm.

Cīņas ar ienaidniekiem vēl nebija beigušās, kad

Tautas padome sāka valsts iekārtošanas un izveido-

šanas darbu. Vispirms viņa gādāja par tautas izglī-
tību. 1919. gadā Tautas padome izdeva „Likumu par

Latvijas izglītības iestādēm".

Uz šī likuma pamata katram Latvijas pilsonim ir

pienākums mācīties pamatskolā. Pamatskolās mācība

visiem bērniem par brīvu, jo tās uztura valsts un paš-
valdības. Katram Latvijas pilsonim likums dod iespēju
mācīties savā mātes valodā.

Mātes valodā māca savās skolās vāci, krievi,

baltkrievi, žīdi, poļi, leiši un igauņi. Tās ir tā sauca-

mās mazākuma tautību skolas; viņām ir savas pār-
valdes.

Skolēni, kas sekmīgi beiguši pamatskolu, bez ka-

vēkļiem var iestāties vidusskolās vai arodskolās. Pa-

pildu skolas apmeklē galvenā kārtā tie jaunekļi, kam

nav iespējams turpināt mācības vidusskolā, jo jāstājas
dzīvē un darbā, bet kas tomēr grib papildināt pamat-
skolā iegūtās zināšanas.
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Latvijā pastāv arī augstākas mācības iestādes:

universitāte, konservatorija un mākslas akadēmija.

Latvijas Satversmes sapulce.

1920. g. 1. maijā, kad visa Latvija bij atbrīvota

un apvienota, Rīgā sanāca Satversmes sapulce, ievē-

lēta vispārīgās un vienlīdzīgās vēlēšanās. Viņas uzde-

vums bij izstrādāt Latvijas valsts pamatlikumus. Pēc

gandrīz divu gadu ilga darba bij izstrādāta Latvijas
valsts satversme.

Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. La-

tvijas valsts augstākā vara pieder Latvijas tautai, kas

ievēlē likumdošanas iestādi Saeimu. Saeima sastāv no

simts tautas priekšstāvjiem, kurus ievēlē vispārīgās,

vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlē-

šanās uz trim gadiem. Vēlēšanu tiesības ir abu dzi-

mumu pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri ir vecāki

par 21 gadu. Katru no tiem var arī ievēlēt Saeimā.

Izpildu vara pieder valsts prezidentam un ministru

kabinetam.

Saeima ievēlē valsts prezidentu uz 3 gadiem.
Valsts prezidents reprezentē Latviju starptautiski.
Viņš ir armijas augstākais pavēlnieks. Viņam ir tie-

sība apžēlot noziedzniekus. Valsts prezidentam ir li-

kuma ierosināšanas tiesības. Viņš izsludina Saeimas

pieņemtos likumus, var prasīt likuma otrreizēju caur-

lūkošanu un pat apturēt likuma izsludināšanu. Valsts

prezidents var ierosināt Saeimas atlaišanu. Pēdējos

gadījumos izdarāma tautas nobalsošana.

Valsts prezidents uzdod kādai personai sastādīt

ministru kabinetu. Ministru kabinets sastāv no mini-

stru prezidenta un ministriem. Ministri saskaņo savu

darbību ministru kabineta sēdēs. Viņi par savu dar-

bību ir atbildīgi Saeimas priekšā. Ja Saeima izteic
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neuzticību ministru prezidentam, tad jāatkāpjas visam

kabinetam.

Likuma un tiesas priekšā visi pilsoņi ir vienlī-

dzīgi. Tiesnešus apstiprina Saeima. Viņi ir neatceļami
un padoti vienīgi likumam.

Starp citiem Satversmes sapulces izdotiem liku-

miem svarīgākais ir zemes reformas likums.

26 zīm. Latvijas valsts ģērbonis

Zemes reforma.

1920. gada zemes, jeb agrārās reformas likums

iznīcināja lielgruntniecību Latvijā. Priekš Pasaules

kara, neskatoties uz visām reformām, puse no visas

zemes platības piederēja lielgruntniekiem, vācu un

Latgalē arī poļu muižniekiem. Viņu skaits nebij liels.

Mazgruntnieku bij samērā maz: izpirkto māju skaits

pirms Pasaules kara bij ap 85.000. Bezzemnieku bij
daudz, un tie strādāja kā kalpi muižās vai rentēja
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zemi no muižniekiem. Apmēram 10°/° no visas zemes

platības, sevišķi meži, bij valsts īpašums.
Uz zemeslikuma pamata visas privātās muižas

tika atsavinātas un ieskaitītas valsts zemes fondā,

atstājot agrākiem īpašniekiem 50—100 hektāru lielu

neatsavināmu dalu.

Viena valsts zemes fonda daļa, galvenā kārtā

meži un lauksaimniecībai nederīgā zeme, paliek valsts

rīcībā. Pārējā zeme tiek izlietota jaunu saimniecību

ierīkošanai un pastāvošo sīksaimniecību paplašinā-
šanai. Zemes sadalīšana un piešķiršana vēl turpinās.
Līdz šim ierīkoti vairāki desmittūkstoši jaunsaimnie-
cību. Kareivjiem, Latvijas atbrīvotājiem, ir priekšroka
zemes iegūšanā.

Agrārā reforma apmierina bezzemnieku seno cen-

šanos iegūt zemi par dzimtsīpašumu un tādējādi sti-

prina lauksaimnieciskās Latvijas valsts pamatus.

Nobeigusi savu darbu, Satversmes sapulce nolika

savas pilnvaras. Valsts likumdošanu tagad turpina
Saeima.

1921. gadā Eiropas valstis atzina Latviju par

pilntiesīgu valsti. Drīz pēc tam Latvija tika uzņemta
Tautu savienībā.
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flncbHo no KapTHHKaM.

| 12. H. TjļĻKOB hA. Hosjies. „PyccKaH penß." XpecToMaīHH
AAH CTapiHH* KAaCCOB OCH. HIKOA 2 H3A-

-13. H. ry«KOB. TeopHH npo3Bi h ho93hh. 2-oe HSAaHHe.

■ 14. H. Opcporpa<pHiecKHH cjiosapß. CAOBapb TpyA"

HWX AAH HanHCaHHH CAOB. 14.000 CAOB. Do HOBOH Op<p.
I 15. H. no hoboh op<porpa<|>HH.
« 16. H. TynKOB. Hosoe pyccKoe npasonncaßne. C6ophhk

npaBHA.

17. H. Ty«KOB. nepßßie marn aeTCKoro nncßMa. I

118.
H. TynKOB. y*ie6HHK pyccKOH hctophh aah ochobh. ihkoa. §

19. H. TyAKOB. C6OpHHK pyCCKHX CKa3OK AAH MBA. AeTeii.
20. H. TyaKOB. CGopHHK ReTCKnx ntec jah mKOAbHoro h ao-

MaiiiHero TeaTpa. £

121. H. TyHKOB. C6opHHK cthxotbopchhh aah ceMbH h hikoan- fļ
C pHcy»KaMH.

S 22. H. KHHHCKa «JIH MaJIIOTKH HJIH BMpC3BIBaHHfI |S

HKapTHHOK.23. H. TyAKOB. „PyccKHH h3bik". IlepßaH KHHra aah H3yqeHHH

| pyccKoro HSbiKa b mKOAax, npenoAaßßHHe b KOTOpbix Be- B

AeTCH He Ha pyccKOM B3WKe.

I 24. H. TynKOB. „PycCKHH h3bik." BTopan KHHra aah H3yneHHH
H

S pyccKoro HSbiKa b niKoAax, npenoAaßßHHe b KOTopwx Be- ||
AeTCH He Ha pyccKOM HSbiKe. <P/\ ļļ S: * "*3£
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