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P. Šmits.

Hērodota ziņas par senajiem baltiem

Lasot Hērodota rakstu par senajiem skitiem un viņu kai-

miņiem; gribot negribot ir jādomā, ka Hērodots ir pazinis ari

senos slāvus un baltus; bet par div ar pus tūkstoša gadiem:
ir tik lielā mērā pārgrozījušies tautu nosaukumi un arī viņu
robežas, ka šīs ziņas ir izmaļntojamias tikai ar lielu apdomu.
Nesen vēl vērojumi par pašiem skitiem bija tik pretrunīgi, ka tiem

vēl nevarēja piešķirt nopietnu zinātnisku nozīmi. Vieni tos tu-

rēja par senajiem ģermāņiem, otri par slāviem, trešie par bal-

tiem (K. Biezbārdisi), ceturtie par sāmiem, piektie par turkiem.

Tāpat neuros meklēja gan slāvus, gan sàmus (A. Šachmatovs),

gan arī baltus (M. Šiliņš;), kamēr melanchlainus vēroja te par

igauņiem, te atkal par čeremisiem. Tik lielā domu starpībā par
kādiem drošiem panākumiem vēl nevarēja runāt.

Par pēdējiem trīsdesmit, četrdesmit gadiem divi svarīgi at-

radumi ir virzījuši Hērodota pētīšanu stipri vien uz priekšu.
Pirmkārt, valodnieki ir pierādījuši, ka skiti, sarmati un saki ir

bijušas irāniešu ciltis, kas ar saviem lopu pulkiem klejojušas
pa dienvidus Krievijas un Āzijas stepēm. Otrkārt, somu-ugru
valodu pratēji atrod visā ziemeļu Krievijā ļoti daudz vecu somu-

ugru vietu vārdu un domā, ka visu so lielo zemes gabalu senāk

apdzīvojušas somu-ugru tautas. Dienvidos šīs robežas sniedzas

līdz Dajugavas baseinam un tālu pāri Okas apgabalam. Ar-

chaiologi domāv, ka jau div, trīs gadu tūkstošus priekš Kr.

uz dienvidiem no Daugavas baseina dzīvojuši tauta ar augstāku

kultūru, kamēr ziemeļu daļa bijusi retāki apdzīvota un ar ze-

mākas kultūras pazīmēm. (A. M. Tallgrèn, Zur Archäologie
Eestis, I, 58). Ar šiem pētījumiem nu ir samērā diezgan no-

teikti nospraustas arī seno slavu un baltu robežas. Ja nu gluži
neatkarīgi no Hērodota ziņām valodnieki ir vērojuši seno baltu

dzimteni ap Nemuna baseinu, bet slavu dzimteni ap Dņeļp-
ras vidieņu, tad mēs redzam, ka slāvi un balti būs dzīvojuši

starp somiem-ugriem ziemeļos un skitiem dienvidos. Par šo di-

vu tautu dienvidus robežu tad izrādās dienvidus Krievijas Stel-

pes, kur arī archaiologi atrod daudz skitu kultūras mantu. Vai

Hērodota minētās skitu zemkopju ciltis (KaXXtTu'Sai 'AXaÇwveç

2%68m YEcopyoî) bijuši paši skiti, kas zem grieķu ko-

loniju iespaida pārgājuši no lopkopības uz zemkopību, jeb ari
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Irāķiešu ciltis, kas zem skitu valdības varbūt pārtautojušās, to

tagad vairs nevaram izšķirt. Turpretī tie arāju skiti (2xu-9m

âpoxfipeç), kas dzīvoja tālāku uz ziemeļiem, gan vairs

nebija nekāda irāniešu cilts. Pirmkārt, še nebija augstu stā-

vošu grieķu koloniju, leur nomadi varētu samērā īsā laikā ie-

mācīties zemkopību; otrkārt, ari arehaiologi še vairs neatrod

skitu tipiskos kapus. (Max Ebert, Südrussland im Altertum,

110). Arī pats Hērodots, stingri šķirot „zemkopjus" no šiem

„aräjiem", uzsver starpību starp šīm ciltim. Tā tad arāju skiti

gan bija kāda cita tauta, ko nomadu skiti bija tikai uzvarē-

juši.
Par baltu un slavu ziemeļa robežu varam vērot vispirms

Baltijas jūras dienvidus austruma stūri, tad Daugavas baseinu

un beidzot Okas augšgala apgabalu. Par austruma robežu tur-

pretī noder apgabals no Okas uz dienvidiem līdz stepēm. Va-

lodnieki un arehaiologi atrod šai apgabalā liecības par senajiem
mordvīniem. Tā kā mordvīnu valodā ir sastopami seni aizjē-
mumi no irāniešu valodas, tad šie mordvīni ir bijuši tieši skitu

kaimiņi, kādēļ balti un slāvi nav vairs tālāku uz austrumiem

meklējami.
Lielākas pārmaiņas ir notikušas uz baltu un slavu rietuma

robežām, kādēļ tās ir grūtāki noteicamas, bet arī šeit mums

netrūkst pieturas punktu. Senu robežu starp kentum un satem

tautām vēro puslīdz taisnā līnijā no Vislas grīvas līdz Grie-

ķijas austruma piekrastei. Hērodota laikā balti un slāvi kā satem

tautas droši vien vēl nebūs pārgājušas pār šo līniju uz rie-

tumiem. Citādi tas visādā ziņā būtu vērojams valodniecībā un

ari vēsturē. Nav arī domājams, ka šis abas tautas jau toreiz

būtu sasniegušas minēto līniju. Par visu plašo Baikanu pus-

salu toreiz valdīja trāķieši, kurus Hērodots tura par lielāko tautu

pasaulē pēc indiešiem. Uz ziemeļiem no trāķiešiem dzīvoja viņu
radu ciltis, pie kurām pieder arī agtatirsi kas šķī-
ruši arāju skitus no Karpatu kalnāja un sniegušies uz zieme-

ļiem' tālāku Vislas baseinā iekšā. Vislas baseina lejas galā toreiz

jau būs dzīvojuši ģermāņi, kā vēro pēc šejienes bronzas

laikmeta ģīmju urnām, kuras arehaiologi piešķir senajiem ģer-
māņiem. Visla un Daugava vēl nav uzskatāmas par tautu ro-

bežām, jo upes aizvēstures milzīgajos mūža mežos bija sva-

rīgākie satiksmes ceļi, kādēļ tautas mēdza iejemt veselus upju
baseinus.

Aizrādītās robežās tad nu mēs sastopam Hērodota arāju
skitus, kurtus jau Nīderle (L. Niederle) gluži pareizi ir atzinis

par senajiem; slāviem. Uz ziemeļiem no 'tiem dzīvoja neuri, kas

tā tad izrādās par senajiem baltiem. Slavu valodās ir sasto-

pami nevien aizjēmumi no irāniešu valodas, bet arī pēc pē-

dējās parauga pārgrozīta fonētika. Turpretī ar sāmu valodām

senslāvu valodai nav bijis nekādu sakaru, izjemot tikai krievu
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valodu, kas apmēram tik vēl ap septītā gadsimteņa sākuma pēc Kr.

sāk ietekmēt somu izloksnes. Baltu valodas ir palikušas brīvas no

irāniešu valodas tiešas ietekmes, bet jau Hērodota laikos baltu

pirmvaloda ir sastapusies ar seno sāmu un mordvīnu valodu,
kā liecina no abām pusēm aizjemti vārdi. Sādi fakti dod skai-

dru liecību, ka slāvi ir dzīvojuši skitu kaimiņos un ir atšķīruši
baltus no irāniešiem, bet balti ir mituši sāmu un mlordvīnu

kaimiņos, šķirdami slāvus no sāmu tautām. Jau siavu pirm-
tauta, kā liecina valodas dati, ir pazinusi īvi (krievu met),
un efeju (krievu 6jnoirj,b, n-moint), ir sējusi pākstu augus (zir-

ņus, pupas un lēcas) un audzējusi mājas vistas. Baltu pirm-

tautai, kā vērojams pēc nosaukumiem, minētie augi un putni
bijuši sveši. Ar pākstaugiem un mājas vistām iepazīstas tik vēl

leišu-latviešu pirmtauta, kad senie prūši bija no viņiem jau šķī-
rušies (Latvieši, I, Valodas liecības par senajiem baltiem). Arī

sāra (kr. npoco ) bijusi pie senajiem slāviem ļoti svarīga labība,

kamēr senie balti bijuši to varbūt jau atmetuši (sal. leit. sora,

prūs. prassan). Pēc šādiem apstākļiem mēs atkal redzam, ka

balti dzīvojuši uz ziemeļiem no slāviem. Šāds slēdziens pilnīgi
saskan ar iepriekšējo aizrādījumu, ka slāvi bijuši skitu un balti

sāmu kaimiņi.

levērojot šādas valodniecības, kultūrvēstures un archaiolo-

ģijas liecības par senajiem baltiem un slāviem, varēsim arī sa-

prast Hērodota ziņas par senajiem skitiem un viņu kaimiņiem.

„Pāri [uz ziemeļiem] pār Alazöniem dzīvo arāju skiti, kas

sēj labību nevis savai pārtikai, bet pārdošanai. Tālāku pāri [uz
ziemeļiem] pār tiem dzīvo neuri (Neupoī), bet no neuriem uz

ziemeļiem zeme ir tukša no cilvēkiem ( ipri\ioç dvfrpömwv ), cik

mēs zinām. Tās tautas ir pie Bugas [Hypanis] uz rietumiem no

Dņepras [Borysthenes]" (Hērodots, IV, 17).
„Dņestra [Tyres] nāk no ziemeļiem un iesākas lielā ezerā

(AtjjivY] ), kas šķir skitu un neuru zemi" (IV, 51).
„Skitu zemi ierobežo vispirms agatirsi, tad neuri, pēc tam

androfagi un pēdīgi melanchlaini" (IV, 100).
512. gadā priekš Kr. persiešu valdnieks Dārijs uzjem kara-

gaitu pret skitiem. Tie aicina kaimiņu valdniekus pie sevis, lai

varētu aizstāvēties kopējiem spēkiem. ,ļßija sanākuši tauriešu,

agatirsu, neuru, androfagu, melanchlainu, gelönu, budīnu un sar-

matu (sauromatu) valdnieki" (IV, 102).
„Pēc skitu ziņojuma no minētām tautām nākušie valdnieki

apspriedās, bet viņu domas bija dažādas. Gelöns, budīns un

sarmats bija vienis prātis un apsolījās skitiem palīdzēt; bet aga-
tirss, neurs un androfags, kā arī melanchlainu un tauriešu vald-

nieki deva pretēju atbildi" (IV, 119).
„Un kad nu Dārijs nebeidza vajāšanu, tad skiti bēga to

tautu zemēs, kas bija liegušās palīdzēt, un nonāca vispirms me-

lanchlainu zemē. Kad skiti un persieši iebrukdami bija tos sa-
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baidījuši, tad skiti ievilināja ienaidniekus androfagu zemē. Kad

arī tie bija sabaidīti, tad viņi gāja uz neuru zemi. Pēdējos sa-

baidījuši, skiti bēga uz agatirsu zemi." Agatirsi draud pretī tu-

rēties. „Bet melanchlaini, androfagi un neuri, persiešiem kopā
ar skitiem iebrūkot, neiedrošinājās pretoties, un, aizmirsdami

savus draudus, lielās bailēs bēga arvien tālāku uz ziemeļiem"
(ļV, 125). Skiti nu neiet tālāku ne agatirsiem, ne neuriem virsū,
bet griežas atpakaļ savās robežās, t. i. arāju skitu zemē, kas

ir jāpiejem par seno slavu zemi.

„Neuriem ir tādas pašas ierašas kā skitiem. Vienu paaudzi
priekš Dārija kara gājiena viņiem bija Čūsku dēļ jāatstāj sava

zeme. Viņu pašu zeme bija radījusi daudz čūsku, bet vēl vairāk

nāca no augšas [ziemeļiem], no tuksneša, kādēļ Viņi bija spiesti
atstāt savu dzimteni un dzīvot pie budīniem. Liekas, ka sie

ļaudis ir burvji. Skiti un hellēni, kas dzīvo skitu zemē, stāsta,
ka katrs neurs katru gadu paliekot kādas dienas par vilku un

tad atkal piejemot savu agrāko izskatu. Es gan to viņiem neticu,
bet viņi, tomēr to stāsta un ir gatavi par to zvērēt" (IV, 105).

Pēc visa šā apraksta ir redzams, ka pats Hērodots nav bijis
neuru zemē un ir uzrakstījis tikai grieķu un skitu teikas par

šo tālo tautu. Mūsu laiku zinātnieki domā, ka persiešu vald-

nieks Dārijs esot nonācis laikam tikai Besarabijas stepēs, kādēļ
viņa gājiens neuru un to kaimiņu zemē esot uzskatāms par
teiku (M. Ebert, Südrussland im Altertum, 108). Tomēr Hēro-

dota stāstā par Dārija kara gājienu ir ļoti noteikti minēti neuru

kaimiņi, kādas ziņas pabalsta arī valodniecība un archaioloģija.
Tā tad neuru kaimiņu noskaidrošanai ir viena alga, vai Hēro-

dots ir atstāstījis vēstures faktu, jeb tikai kādu teiku.

Māņi par vilkatiem bija gan visā Eiropā pazīstami, bet varam

arī saprast, kādēļ tie visbiežāk tika daudzināti pie neuriem.

Visvairāk gan vilku bija lielajā ziemeļu mūža mežā, kur dzī-

voja senie sārni un viņu kaimiņi, kas visi pārtika parasti no

medības un zvejas. Šie vilki pastāvīgi iebruka tuvajā neuru zemē

un apdraudēja viņu lopus. Neuri nu varēja domāt, ka to star-

pā ir arī viņu skauģi, kas pārvērtušies par vilkatiem'. Retāki

turpretī šie vilku bari ielauzās tālākajās seno slavu un ģer-
māņu zemēs, kur droši vien bija arī mazāk mežu. Vēl 16. un

17. gadsimteņa rakstnieki apvaino visvairāk latviešus par vil-

katiem.

Tāda pati teika ir Hērodota minētās čūsku briesmas neuru

zemē, bet arī šādas ziņas nebūs gluži bez pamata. Neuru zemē

bija ļoti daudz purvu, un sevišķi slapjās vasarās čūskas, kā

zināms, bēg lielos pulkos no purviem uz sausākām vietām. Lai

gan šīs ziņas par neuriem pieder pie teikām, bet arī pēc tām

mēs varam vērot, ka pie Hērodota ir nonākušas diezgan dro-

šas ziņas par neuru zemi un viņas robežām.

Pec Hērodota vārdiem liels ezers, no kura iztek Dņestras
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upe, šķir neurus no arāju skitiem jeb senslaviem. Kā redzams,
te ir runa par lielo Pripetes purvāju, kura vidū Hērodota laikā

bija varbūt vēl ezers, kā ir izteikušies arī ģeologi. Baltu ciltis,
kā zināms, ir pamazām arvien virzījušās uz ziemeļiem, bet, poļu

spiestas, ir atkāpušās no dienvidiem. Vairāk kā divi tūkstošu

gadu laikā šāda kustība varēja stipri pārmainīt baltu senās ro-

bežas. Hērodota laikos balti gan laikam vēl nebija iejēmuši

pašu Daugavas baseina lejas galu, bet dienvidos viņi varēja

sniegties līdz Pripetes purviem. Krievu zinātnieks Seredoņins
vēl tagad meklē uz ziemeļiem no Pripetes vecus baltu vietu

nosaukumus. Visādā ziņā starp senajiem slāviem un baltiem ir

jāmeklē kāds kavēklis, kas traucēja kārtīgu satiksmi starp šīm

abām tautām, jo citādi šo radu un kaimiņu valodas nebūtu

tik tālu šķīrušās.
Liels tuksnesis ( ) šķīris arāju skitus jeb slāvus no

androfagiem jeb mordvīniem (IV, 18), kāds apstāklis ir ļoti
svarīgs šo tautu savstarpējo attiecību noskaidrošanā. Tikai pie-

jemot šādu tuksnesi, mēs varam saprast valodniecības liecības,

ka slāvi nav dzīvojuši mordvīnu un balti skitu kaimiņos. Nav

tomēr visādā ziņā jādomā, ka šī tukšā zeme bijusi kāds da-

bisks tuksnesis, jo uz triju stipru tautu (skitu, neuru, andro-

fagu) robežām viegli varēja nodibināties senatnē parastā nei-

trālā zemes josla.
Savāda izklausās Hērodota ziņa, it kā arāju skiti būtu au-

dzinājuši labību tikai pārdošanai. Gluži pareizi, kā liekas, iz-

tulko šo aizrādījumu M. Ēberts (Südrussland im Altertum, 192),
domādams, ka pārdošanai viņi apstrādājuši ar arkliem tikai kvie-

šus, bet ar kapļiem vēl kopuši sāru, miežus, rudzus un pākst-

augus pašu pārtikai.
Velaku pec Kr. laikiem šo arāju skitu vieta mes jau sasto-

pam venedus, kurus jau noteikti tura par slāviem.

Uz austrumiem no neuriem tiek kārtīgi daudzināti androfagi
jeb cilvēku ēdēji, kurus jau V. Tomašeks ir gluži pareizi identi-

ficējis ar mordvīnu senčiem. Krievu nosaukums „Mop/rea" (arī
pie Jordanes mordens) saskan ar seno irāniešu *mordxva,
kas arī nozīmē cilvēku ēdēju, kādēļ slāvi šo vārdu būs aizjēmu-
šies, bet grieķi tulkojuši no skitu valodas. Arī arehaiologi atrod

no Okas baseina līdz Krievijas stepēm savādu kultūru, kuru

piešķir senajiem mordvīniem. Mordvīnu valodā ir sastopami daži

baltu vārdi (p. p.: jumis, lopa [lapa], mukoro [mugura],
sura [sāra], koz [kāšus]), kas nav nākuši caur seno sāmu

starpniecību, kādēļ ir jādomā, ka mordvīni būs kādreiz bijuši
baltu kaimiņi. Kočubinskis, Pogodins, Karskis, Būga un M. Fas-

mers (Vasmer) meklē senā baltkrievu zemē līdz Okas sākumam

vecùs baltu vietu vārdus. Profesors E. Blese uzrāda baltkrievu

valodā daudz baltu aizjēmumus, kas vismaz pa daļai būs man-

tojums no seniem laikiem. Pat vēl vēstures laikos baltkrievu
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zemē ir uzglabājusies kāda baltu cilts, saukta par galindiem
(rojiHAb). Ja arī dažos sīkumos botu notikusi kāda pārskatī-
šanās, tomēr visas šīs liecības kopā jemot, jāuzskata par vē-

stures faktu, ka senie balti bijuši mordvīnu kaimiņi.
V. Tomašekam, kā rādās, ir izdevies uzminēt arī androfagu

austruma kaimiņus. Uz austrumiem no androfagiem dzīvojuši
melanchlaini jeb melnsvārči, Tomašeks salīdzina ar čere-

misiem. Šie čeremiši ir tiešām veci mordvīnu radi un robež-

nieki, kas Hērodota laikos tomēr jau bija šķīrušies no saviem

kaimiņiem, jo baltu vārdi čeremisu valodā nonākuši tikai caur

mordvīnu valodas starpniecību.
Tālāku uz austrumiem no melanchlainiem dzīvo budīni, ku-

rus Hērodots nosauc par lielu tautu. Šo budīnu zemē atradu-

sies pat ievērojama grieķu nometne, saukta par Gelönu (IV, 109).
Šos budīnus Tomašeks tura par permiešiem, kas senāk dzīvojuši
daudz tālāku uz dienvidiem un bijuši kādreiz sarmatu kaimiņi.
Pēc archaioloģijas liecībām mēs zinām, ka šie permieši bijuši
arī turīgāki un kultūras ziņā pārāki par saviem radiem un kai-

miņiem. Permiešus atspieduši uz ziemeļiem no Āzijas ienākušie

turku cilts bulgāri. Tā nu arī melanchlainu un budīnu identi-

ficējumi noteic mums androfagu jeb mordvīnu robežas.

Vairāk reizes Hērodots piemin, ka zeme uz ziemeļiem no

neuriem esot tukša no cilvēkiem. Lai gan šis aizrādījums nav

gluži pareizs, tomēr tas ir zināmā mērā dibināts. Uz ziemeļiem
no neuriem dzīvoja senie sārni un viņu kaimiņi, kas vēl nebija ne

īsti zemkopji, ne lopkopji, bet pārtika parasti no medības un

zvejas. Lielu mūža mežu ar samērā reti dzīvojošiem medniekiem

tirgotāji un ceļotāji viegli varēja noturēt par „tukšu no cil-

vēkiem".

Lai nu gan viegli varam vērot neuru ziemeļa kaimiņus, to-

mēr droši noteikt viņu ziemeļa robežu vēl nav iespējams. Ce-

rēsim, ka archaiologiem izdosies še vilkt kādu noteiktāku ro-

bežas līniju. Tomēr ievērojot baltu virzīšanos no dienvidiem uz

ziemeļiem, varam domāt, ka Daugavas baseina lejas galu Hē-

rodota neuri vēl nebija sasnieguši. Turpretī Dņepras, Okas un

arī Daugavas baseina augšgals gan jau būs piederējis neu-

riem, jo šo triju upju sākumi saiet diezgan tuvu kopā. Hērodots

gan stāsta, ka viņam Dņepras iesākums neesot zināms (IV, 53),
bet šo trūkumu aizpilda Plīnijs, kas raksta par „neuriem, pie
kuriem izceļas Dņepra" (Neuroe apud quos Borysthenes oritur;.

Tāpat arī Ammiānus Marcellīnus liecina, ka Dņepra iztekot no

neuru kalniem (a montibus oriens Neurorum). No tā nu re-

dzam, ka 4. gadsimtenī pēc Kr. (pie A. Marcellīna) austrumos

neuru vārds bija vēl labi pazīstams, kamēr rietumos no Tacita

laikiem tai vietā daudzina tikai vairs aistus. Tā nu arī varam sa-

prast, ka Ņestora chronikas dažos rokrakstos „JrßTbroJia"

(Letgale) vietā min „HepoMa", nepareizāki arī
„ HopoMa kas



9

nozīmē „nerv" zemi, jo galotne m a te gan laikam būs somu

m aa, zeme. Sārni, kā senie neuru kaimiņi, būs arī ilgāki uzgla-

bājuši viņu veco nosaukumu. Pa šo seno „nerv" zemi tad arī

tek Viļijas upe, ko leišu valodā sauc „Neris", kam var būt arī

kāds etimoloģisks sakars ar neriem jeb neuriem. Daži valod-

nieki vēl domā, ka arī Kuršu kāpu nosaukums „Nehrung" būšot

cēlies no šiem neuriem.

Vai nu visi neuru kaimiņi ziemeļos piederējuši pie sāmu

tautām, jeb Baltijas jūras piekrastē vēl bijuši uzturējušies senie

aborīgini (lapi?), par to jautājumu zinātnieku starpā vēl valda

liela domu starpība. Daži arehaiologi domā, ka jau priekš Hē-

rodota laikiem Igaunijā un varbūt pat vēl Prūsijā jau dzīvojuši
senie sārni. Šāds slēdziens tiek dibināts uz vienādu miroņu ap-

rakšanas kārtību. Valodnieki turpretī ilgu laiku turējās pie tiem

uzskatiem, ka pēdējos gadsimteņos priekš Kr. senie sārni vēl

neesot nonākuši Igaunijā, bet dzīvojuši galvenā kārtā uz au-

strumiem un dienvidus austrumiem no Peipus ezera. Valodnieki

ir jDārliecināti, ka somi-ugri kādreiz dzīvojuši kaut kur pie Urala

kalniem altajiešu un irāniešu tuvumā. Irānieši atkal stāv ļoti tuvu

indiešiem, kādēļ nezin vai jau otrā gadu tūkstotī priekš Kr. būs

galīgi šķīrušies no pēdējiem. Tāpat balti jau sen priekš Hērodota

laikiem vēl nevarēja būt seno sāmu kaimiņi, jo vārdus savstarpīgi
aizjemoties, balti jau bija atdalījušies no slāviem, kamēr mordvīni

jau bija šķīrušies no rietuma sāmiem un čeremisiem. Piejemot,
ka jau sen priekš Hērodota laikiem senie sārni būtu nonākuši

Igaunijā, Latvijā un Prūsijā, mums būtu jāpielaiž, ka kādu divu

triju gadsimteņu laikā viņi būtu pārklejojuši no Urala apgabala uz

Baltijas piekrasti, pastāvīgi uzvārot un absorbējot aborīginu tau-

tas. Tādu kustību varam gan pielaist stepēs pie nomadiem, bet ne

lielos mūžu mežos pie mednieku tautām. Atstāsim tomēr šo

jautājumu neizšķirtu, jo neuru robežu noteikšanā tam nav se-

višķas nozīmes.

Jau no pirmā gadsimteņa pēc Kr. Prūsijā tiek daudzināti

aisti, kurus lielākā daļa valodnieku tura par senajiem baltiem.

Arī daži arehaiologi jau pievienojas tām domām, ka divu tūk-

stošu gadu laikā austruma Prūsijā nav notikusi kāda liela tautu

maiņa, kādēļ aistos esot jāmeklē senie balti. Neesot arī nekādu

aizrādījumu, ka agrākos laikos senie prūši būtu še ieceļojuši.
To ievērojot, ir jāpieņem, ka Tacita aisti ir Hērodota neuru

pēcnācēji, kas dzīvojuši neuru zemes rietumos.

Ļoti svarīgs ir Tacita aizrādījums, ka aisti bijuši zemkopju
tauta, kas dzīvojusi Baltijas jūrmalā un ievākuši pārdošanai dzī-

taru. Arī pēc daudz valodas datiem baltu pirmtauta ir jāpie-
skaita zemkopjiem. Tāpat baltiem ir savs vecs dzītara nosau-

kums, kāda trūkst nevien senajiem sāmiem, bet arī slāviem.

Tacits ļoti skaidri šķir aistus no ģermāņiem, sevišķi vēl no

fenniem, kurus tagad tura par senajiem sāmiem jeb lapiem.
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Pēc ierašām aisti esot tomēr bijuši vairāk suēbiem (ģermāņu
ciltij švābiem) līdzīgi. Ja aisti ir bijuši senie balti, tad Tacita

ziņojums ir ļoti pareizs; bet ja aisti bijuši sāmu cilts, tad še

ir jāpielaiž liels pārpratums. Bet ja mēs kādu seno rakstnieku

ziņojumu varam vienkārši izskaidrot, turoties pie viņa paša vār-

diem, tad nevajaga mums tur kļūdas meklēt.

Arī rudzu vārda etimoloģija ģermāņu valodās liecina, ka

balti bijuši seni ģermāņu kaimiņi. Senais ģermāņu vārds *rugiz
esot aizjemts no baltu pirmvalodas (sal. leišu rugys), kas no-

ticis pēc pazīstamās skaņu pārbīdes vācu valodā, t. i. pēc V. gad-
simteņa priekš Kr. J. Hoops vēl aizrāda, ka arī augusta mē-

neša nosaukums pie ģermāņiem (sal. angļusakšu rugern, ru-

dzu raža) esot nācis no baltiem (sal. leišu rugpjūtis, latv.

rudzu-mēnesis). M. Muchs domā, ka arī ģermāņu cilts

ruģieši, kas dzīvojuši seno aistu kaimiņos pie Oderes grīvasr
da-

būjuši kā rudzu kopēji savu nosaukumu no rudziem. Ja tad nu

ģermāņi rudzu audzēšanu piesavinājušies no seniem baltiem, tad

arī varam saprast, kādēļ "Tacits cildina aistus par čakliem zem-

kopjiem. Bet ja aisti būtu bijuši senie sārni, tad par minētiem

sakariem starp senajiem baltiem un ģermāņiem nevarētu būt

nekāda runa.

Neuru rietuma kaimiņi Vislas baseina lejas galā tad nu gan
būs bijusi kāda ģermāņu tauta, jo nav noliedzamas savstarpējas
senas valodu attiecības starp ģermāņiem no vienas puses un bal-

tiem-slaviem no otras puses. Šīs kopējās robežas meklēt kur

citur, ne Vislas baseinā, pēc tagad sasniedzamām liecībām mums

nav iespējams.

Starp ģermāņiem un slāviem, laikam ap Vislas augšgalu,
neuru kaimiņi vēl bijuši pie trāķiešiem piederīgie agatirsi, kurus

Hērodots bieži daudzina arāju skitiem un neuriem blakus. Pēc

Hērodota vārdiem' šie agatirsi bijuši bagāta tauta, kas ļoti cie-

nījuši zelta greznumus (IV, 104). To ievērojot, viņi varēja būt

kultūras ziņā pārāki par neuriem' un arāju skitiem. Tā tad slāvi

un balti varēja arī Šo to mantot no minētās trāķiešu cilts.

No agatirsu valodas mums diemžēl nekas nav zināms, bet var

tomēr vērot, izjemot ģermāņus un skitus, kādu trešo tautu,
kas slāviem un baltiem ir pārnesuši Vidusjūras piekrastes kul-

tūras cikla mantas. Kamēr mums nav citu drošāku aizrādījumu
par šiem starpniekiem, mēs tomēr varam iedomāties šos aga-

tirsus. Mūsu vārdam „dzelzs" (leišu geležis) meklē pirmo pa-
matu grieķu vārdā yalxôç, varš. Ja šis vērojums ir pareizs, tad

tas vārds ir nācis caur kādas satem valodas starpniecību, un

šī starpniece varētu būt trāķiešu valoda. Vecs zelta nosaukums

baltu valodās „*ausas" (leišu auksas, prūšu ausis) ir cēlies no

veca latīņu vārda „ausom", ko taču paši latīņi še nebūs atnesuši.

Par kultūras vārdu ir jāuzskata arī bite, kas ļoti atgādina ēģip-
tiešu vārdu „biti". Dzītars (leišu gintaras) atkal ir stipri līdzīgs
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foiniķiešu vārdam „gentar". Jaunākie aizjēmumi varētu būt lak-

stīgala jeb lastīgala (leišu lakštiugala) no latīņu „lusciniola" un

erms no etrusku „arimos". Par seno trāķiešu vārdiem daži va-

lodnieki vēl tura „rudzus" un leišu vārdu daina", kas nav šķi-
rams no rumāņu „doina". Var jau būt, ka daži no šiem pie-
mēriem noskaidrosies gluži vienkārši, bet viņi tomēr izklausās kā

aizjēmumi un caur vācu starpniecību viņi pie mums nav nākuši.

Tā nu vērot neuru kaimiņus no visām debess pusēm

un visas šīs ziņas saskan ar senajiem baltiem. Ja turpretī baltu

vietā mēs meklējam neuros kādu citu tautu, tad izceļas tūliņ
lielas jukas. Labi pazīstama ir hipotēze, it kā neuri būtu senie

slāvi. Par pierādījumu atsaucas uz kādu „HypcKaa 3eMJifl"

kas dabūjusi savu nosaukumu no kādas Bugas upes pietekas.

Pirmkārt, nav mums drošu liecību, ka šis nosaukums patiešām
cēlies no neuriem, ko apšauba arī A. Pogodins. Otrkārt, ja
tas arī būtu tā cēlies, tad minētā zemē jau varēja būt arī kāda

neuru kolonija. Šādas liecības dēļ neuri vēl nebūt nav uzska-

tāmi par slāviem, kas tādā ziņā būtu pārcelti par daudz tālu uz

ziemeļiem. Baltu dzimtene tad būtu jāmeklē no Daugavas uz

ziemeļiem, kur Hērodota laikos vēl nav vērojama zemkopības
kultūra. Dzītara zemē tad nāktu senie slāvi, nevis balti. Slāvi

arī iznāktu par androfagu jeb mordvīnu kaimiņiem, kamēr balti

būtu no tiem šķirti. Hērodots vairāk reiz piemin, ka uz zieme-

ļiem no neuriem ir tukša zeme; bet ja tur būtu dzīvojuši balti,
kas bija zemkopji, tad to zemi par tukšu nevarētu saukt. Slāvi

būtu tad šķirti arī no irāniešiem, jb arāju skiti nav īstie skiti,
ko var vērot arī pēc archaioloģij'as datiem. Pretrunas, kā re-

dzams, ir tik lielas, ka slavu hipotēze par neuriem.' ir visādā ziņā

jāatmet.
Vislielākās jukas iznāk, ja neurus iztulkojam par senajiem

sāmiem. Tādā gadījumā senie sārni būtu dzīvojuši ģermāņu un

agatirsu "kaimiņos, kamēr balti būtu atspiesti tālu no Baltijas
jūras piekrastes. Šādos apstākļos sāmu kultūra būtu pacēlusies

augstāk par baltu kultūru un nevis sārni būtu aizjēmušies baltu

kultūras vārdus, bet gan pavisam otrādi. Arī valodnieki, kā

jau teikts, nevar pielaist tik tālu sāmu ceļojumu uz rietumiem.

Dzītara piekrasti tad būtu apdzīvojūši nevis balti, bet gan sārni,
kuriem nav veca dzītara nosaukuma. Hērodota arāju skiti tad

būtu kopējs nosaukums baltiem un slāviem. Dzīvojot tik tuvu

kopā bez kādām dabiskām robežām, abas šīs tautas tad gan
nebūtu šķīrušās ne kultūras, ne arī valodas ziņā. īvi un efeju
tad būtu pazinuši arī balti un audzinājuši līdzīgi slāviem zir-

ņus, pupas un lēcas. Atrazdamies zem skitu valdības, balti būtu

aizjēmušies arī kādus irāniešu vārdus. Piejemot sāmu jeb arī

slavu hipotēzi, mēs nekā nevarētu saprast, kā baltkrievu zemē

būtu nokļuvuši baltu ciltij piederīgie galindi (rojiHflh).
Kā jau teikts, pēc valodniecības faktiem senie ģermāņi ir
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bijuši seno baltu un slavu kaimiņi, un šo robežu varam meklēt

tikai ap Vislas baseinu. Ja nu austruma Prūsijā būtu dzīvojuši
senie sārni jeb kāda cita tauta, tad balti un slāvi būtu pilnīgi

šķirti no ģermāņiem, ko valodnieki nevarēs pielaist.
Vēl grūtāki ir iedomāties, ka šie neuri būtu bijuši ķelti

jeb ģermāņi. Hērodota laikā ķelti bija jau pilnīgi pārgājuši
uz dzelzs kultūru un tiek turēti tanīs laikos par stiprāko tautu

Eiropā. No ķeltiem šo kultūru pārjēma arī ģermāņi. Ja nu

kāda liela un stipra tauta ar dzelzs kultūru būtu iejēmuši visu

lielo neuru zemi un nonākusi j.au līdz Okai, tad visa austruma

Eiropas vēsture būtu jēmusi citādu virzienu, kas būtu redzams

arī archaioloģijā un valodniecībā. Nekādā ziņā nevaram ticēt,
ka nelielā arāju skitu tauta, kas būtu vēl dalīta divās ciltīs:

baltos un slāvos, būtu varējusi īsā laikā un gluži bez pēdām
iznīcināt šādu lielu un stipru neuru tautu. Nav iespējams kaut

kā zinātniski dibināt šādu hipotēzi. Tā tad arī šīs nepareizās

hipotēzes liecina, ka neuros mums ir jāmeklē tikai senie balti,
lai neizceltos pretrunas pret vēsturi, archaioloģiju un valodnie-

cību. Senie balti, kas vairāk tūkstošu gadu laikā ir šķīruši slāvus

no sāmu tautām, nevarēj,a būt gluži maza tautiņa, kas būtu

dzīvojusi tālu nost no Baltijas jūras kādā tālā un nelielā Krie-

vijas apgabalā. No vēstures laikiem mēs arī zinām, ka neviena

tauta nav kur gluži piepeši ieradusies, lai pēc tam atkal izzustu

bez pēdām.
Pēc visām šādām ziņām neuri jeb senie balti ir iejēmuši sa-

mērā ļoti garu, bet diezgan šauru zemes gabalu no Vislas līdz

Okas sākumam un no Pripetes baseina līdz Daugavas baseinam.

Nav šaubu, ka tik gara nevarēj.a būt kādas tautas pirmdzim-
tene, bet gan, tautai virzoties uz priekšu, robežas ir stiepušās
garumā. Tā kā aizvēstures cilvēki bij.a lielā mērā atkarīgi no

ģeogrāfiskiem apstākļiem, tad var vērot arī šīs kustības vir-

zienu. Uz dienvidiem balti nevarēja doties, jo tur tos kavēja
nevien Pripetes purvājs, bet arī zem stipras skitu valdības stā-

vošie slāvi. Tādi paši kavēkļi bija rietumos, kur atradās Vislas

purvainā piekraste un zem ķeltu kultūras stāvošie ģermāņi. Brī-

vāki gan bija retis apdzīvotie ziemeļi ar nestiprām sāmu tau-

tām un varbūt arī citām mednieku ciltim, bet uz ziemeļiem
ļaudis, sevišķi zemkopji, visai labprāt negrib ceļot. Tā tad neu-

riem palika izeja tikai uz austruma pusi. Svarīgākie satiksmes

ceļi pa to laiku mūža mežiem bija upes, vasaru laivās un ziemu

kamanās. Seno baltu centrs būs bijis Nemuna upes baseins,

bet ja viņi ir iejēmuši vēl Dņepras, Daugavas un Okas ba-

seina augšgalu, tad šeit viņi izliekas kā ieceļotāji. Šo ieceļo-
šanu nevar atbīdīt pārāk tālā senatnē, p. p. jau otrā gadu tūk-

stotī priekš Kr., jo tādā gadījumā balti būtu sadūrušies ar

sāmiem jau tad, kad pēdējie vēl nebija sadalījušies vairāk tau-

tās, un kad arī paši vēl stāvēja ļoti tuvu slāviem. Tādā ziņā
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varētu runāt par somu-ugru un baltu-slavu savstarpējo ietekmi,
kādas, kā zināms, nav.

Sekojot ziņām par senajiem baltiem un slāviem, varam iedo-

māties arī kaimiņu tautu kustības, sevišķi skitu tālāko likteni.

Vēl sestā gadsimteņa beigās priekš Kr. skiti varējuši ziņot Dā-

rijam, ka viņu zemē neesot ne apstrādātu lauku, ne arī pil-
sētu (IV, 97). Gadu septiņdesmit vēlāku, kad Hērodots pats

apmeklējis skitu zemi, grieķu ietekme jau bijusi diezgan liela

un dažas skitu ciltis jau pārgājušas uz zemkopību. Ceturtā un

trešā gadsimtenī priekš Kr., kā liekas, skitu ciltis uz rietumiem

no Donas upes jau pilnīgi atmet nomadu dzīvi un sāk zemi kopt.
Līdz ar to skiti zaudē arī savu kareivisko dabu un paliek vājāki

par saviem radiem un kaimiņiem sarma tiem, kas vēl stingri
turas pie nomadu dzīves. Otra gadsimteņa sākumā priekš Kr.

sarmati jau galīgi uzvār skitus, kas nu laikam saplūst ar uzvā-

rētājiem par vienu tautu. Sarmati nebaidās arī no grieķiem,
uzvār un izlaupa viņu bagātās kolonijas pie Melnās jūras. Ar

laiku arī sarmati piejem grieķu kultūru, pāriet uz zemkopību,
zaudē nomadu kareivisko garu un ir piespiesti padoties te vie-

niem, te atkal otriem kaimiņiem.
Visgrūtākā stāvoklī nonāk sarmati, kad no rietumiem viņiem

uzbrūk goti un no austrumiem turku ciltis. Goti dodas no Vislas

grīvas uz "dienvidus austrumiem un sasniedz Melno jūru kādi

divi simti gadi pēc Kr. Tur viņi uzvār arī sarmatus un no-

dibina lielu gotu valsti. Ap to pašu laiku, kā liekas, ielaužas

arī turku ciltis no Āzijas Krievijas stepju apgabalā. Ar lielu

spēku uzbrūk hunni, kas 375. gadā uzvār gotu valsti. Nav do-

mājams, ka sarmati būtu galīgi iznīcināti, bet viņi tomēr tika

stipri spiesti no rietumiem un austrumiem. Tā kā nu dienvidos

viņiem- bija Melnā jūra, tad viņi varēja lielākā mērā glābties
tikai uz ziemeļiem slavu zemēs. Slāvi šos ienācējus ar laiku

asimilēja, ar ko arī, kā liekas, ir izskaidrojama slavu, sevišķi
krievu, sapņainā fantāzija, kas stipri atgādina āriešus. Slāvi ir

zaudējuši pat seno Dieva nosaukumu, piejemdami āriešu Bagu

(kr. Bori. ) tai vietā. Arī paradīzes nosaukums slavu valodās

(kr. paö) ir cēlies no irāniešu valodas. Varam arī iedomāties,

kādēļ slavu valodās ir samērā diezgan maz irāniešu vārdu. Slavu

arāji droši vien stāvēja kultūras ziņā pārāki par šķitu noma-

diem, kuriem tādēļ arī bija maz tādu aizjemamlu kultūras mantu.

Slavu kaimiņos atkal gan dzīvoja vairāk trāķiešu ciltis, pār kurām

valdīja skiti kā kungu kārta. Visu to ievērojot, skitu saimnie-

ciskā ietekme pie slāviem nevarēja būt visai liela.

Ar sarmatiem pastiprināti un turku nomadu dzīti, slāvi devās

uz ziemeļiem baltiem virsū. Rietuma baltus aizsargāja Pripetes
baseina purvi un varbūt arī augstāka kultūra, kādēļ viņu zemē

nevarēja tik viegli ielauzties. Vājāki bija plašumā izplētušies
austruma balti, kas stāvēja arī tālāku no kultūras centra, Bal-
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Tijas jūras piekrastes. Cīņa starp austruma baltiem un sen-

krieviem notika laikam visvairāk ap sesto gadsimteni pēc Kr.

Tā krievi izlaužas caur baltiem un nonāk sāmu kaimiņos laikam

ap septīto gadsimteni pēc Kr. Visi austruma balti, zināms, netika

apkauti un pārtautoti. Liela daļa šo baltu virzījās pa Daugavu
uz leju un sāka iejemt tagadējās Vidzemes ziemeļa daļu, tu-

rēdamies galvenā kārtā pie Gaujas baseina. Arī pēc archaiolo-

ģijas liecībām mums ir zināms, ka ap septīto gadsimteni latvieši

virzās stipri vien uz priekšu ziemeļa Vidzemes daļā. Tāpat arī

valodniecība sniedz dažas ziņas šās seno latviešu kustības no-

skaidrošanai. Latviešu valodā ir daudz vecu aizjēmumu no krievu

valodas, kas šeit pārnākuši jau priekš 13. gadsimteņa. Lai arī

varbūt lielākā daļa šo vārdu 1r mantota ap 12. gadsimteni,
kad krievi še ieveda kristīgu ticību, tomēr daži piemēri var būt

nākuši arī no tiem laikiem, kad iesākās cīņas starp senajiem
krieviem un austruma baltiem. Pēc valodas latvieši stāv šiem au-

struma baltiem tuvāku nekā leiši un prūši. To mēs jau redzējām
arī no senajiem mordvīnu aizjēmumiem, kas nākuši no baltu va-

lodas. Tāpat arī dažus vietu vārdus ir minētie bēgļi pārnesuši
no savas agrākās dzimtenes uz tagadējo Latviju. Tāds vārds ir

arī Gauja (kr. Tva), ko igauņi sauc Koiva, kas varētu būt

senais upes nosaukums. Tāpat Laucesa nebūs šķirama no krievu

upes Jlyqeca ,
baltkrievu zemē. Varbūt, ka arī Ogri var salī-

dzināt ar Okas pieteku Vrpa un „upi" ar otru pieteku yna.

K. Būga piemin ļoti daudz līdzīgus piemērus un ja no tiem tikai

kādus nedaudzus mēs atrodam par ticamiem salīdzinājumiem, tad

arī ar tiem pietiek, lai mēs varētu saprast pārrunāto seno lat-

viešu kustību. Pēdējā laikā K. Būgas pētījumus ir turpinājis
atkal jau augšā minētais M. Fasmers.

Piejemot Hērodota neurus par senajiem baltiem, visus mi-

nētos faktus var vest labā saskaņā, sākot no Hērodota laikiem

un beidzot ar mūsu dienām. Bet tiklīdz kā neurus mēs gribam
izskaidrot par kādu citu tautu, tūliņ rodas visādas pretrunas.

Nav arī nekāds brīnums, ka seno baltu dzimtenes jautājums
ir palicis līdz pašam pēdējam laikam nenoskaidrots. Tacita aistus,

kā zināms, turēja arvien vēl gan par igauņiem, gan par ģermāņiem,

gan arī par ķeltiem, kādēļ pat senie prūši būtu tikai vēl samērā

nesen sasnieguši Baltijas jūras piekrasti. Ja arī vēlāk atzina,

ka aisti esot seno prūšu senči, tad tomēr tos turēja par ieceļo-

tājiem. Kuršus atkal pat jaunākos pētījumos daudzina vēl par

kādu sāmu cilti, vismaz baltu maisījumu ar sāmiem. Turoties

pie šādām hipotēzēm, baltu cilšu kustības paliek pavisam tum-

šas un nesaprotamas. Par A. Becenbergera aizrādījumiem, ka

prūši jau vairāk tūkstoš gadu esot dzīvojuši Prūsijā, ilgu laiku

tika izteiktas šaubas, kas stipri vien kavēja baltu pirmdzimtenes

pētīšanu. Mūsu dienās arī arehaiologi sāk vairāk piegriezties
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A. Becenbergera hipotēzei un tāda ziņa arī neuru jautājums dabū

jaunu apgaismojumu.

Le témoignage d'Hérodote sur les anciens peuples
baltes.

De récentes recherches sur l'oeuvre d'Hérodote nous per-

mettent de dégager deux conclusions nouvelles:

Nous pouvons, tout d'abord, nous rendre compte que les

Scythes, mentionnés par Hérodote, appartenaient à une tribu

iranienne; ce sont leurs descendants que nous trouvons, encore

aujourd'hui, au Caucase, sous le nom d'ossètes; quelques peuples

voisins, vaincus par les Scythes, ont bien pu figurer sous leur

nom, mais il est parfois possible de distinguer ces peuples,

agriculteurs, des Scythes proprement dits, qui, à l'origine, étaient

essentiellement nomades.

En second lieu, l'on est arrivé à fixer approximativement les

frontières méridionales qu'ont pu atteindre les Finnois et leurs

voisins dans la plus haute antiquité. Cette frontière s'étendrait

du bassin de la Daugava à celui de l'Oka, où habitaient les an-

ciens Mordvins, atteignant eux mêmes jusqu'aux steppes de

Russie peuplées par les Scythes.
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Nous pouvons, d'après ces données, nous représenter les

régions occupées par les anciens Baltes, et leurs voisins, les

Slaves. Les Baltes étaient limités, au Sud, par les steppes russes,

à l'Est, par les Mordvins et la source de l'Oka, au nord, par

la région avoisinant la Daugava et par la Mer Baltique. A l'ouest,
leur domaine atteignait le bassin de la Vistule et les Car(pathes,
au nord-est desquelles Hérodote mentionne déjà les „Agathyr-
soi", tribu dace. Les Scythes et les Baltes étaient séparés par

les Slaves, voisins immédiats des Scythes. Les Slaves à leur

tour, étaient séparés des Finnois par les Baltes.

Un millénaire environ après Hérodote, les Slaves ont pé-
nétré dans la région occupée par les Baltes et se sont fixés

dans le voisinage des Finnois. Les anciennes dénominations

de la flore confirment le fait que les Slaves avaient vécu au

sud des Baltes. L. Niederlé, déjà, avait rélevé exactement dans

Hérodote les traces des Slaves, en tenant ceux-ci pour les

Scythes laboureurs (Skythai arotëres), qui occupaient la

partie moyenne du Dniestr jusqu'aux approches des Carpathes
à l'ouest et les marais de Poliésie au nord. L'accord est fait

entre plusieurs savants pour considérer cette région comme le

pays d'origine des Slaves; c'est donc au nord des marais de

Poliésie qu'il nous faut chercher les anciens Baltes-

Les découvertes archéologiques, comme le remarque C. Engels,
confirment de plus en plus l'hypothèse proposée par A. Bezzen-

berger, selon laquelle les ancêtres des anciens Prussiens auraient

déjà, durant plusieurs milliers d'années, habité la Prusse actuelle

au bord de la mer Baltique. Cette théorie est confirmée en

outre par K. Buga, qui voit le centre des anciens Baltes dans

le bassin du Niémen et la région de la source du Dniepr.
De leur côté, Kotchoubinski, Pogodine, Karski et Vasmer éta-

blissent, d'après les noms de lieux, qu'une tribu balte a habité

la Russie Blanche actuelle. L'on peut penser, d'après les mots

d'emprunt, que les anciens Mordvins auraient été autrefois voi-

sins des Baltes. Comme, d'après Hérodote, la région au Nord

des marais de Poliésie était occupée par les Neures (Neuroi),
ces Neures ne peuvent être autre chose que les anciens Baltes.

Ammien Marcellin, au IV-ème siècle de notre ère, nous enseigne

que le Dniestr prend sa source dans „les montagnes des Neures".

De plus, Hérodote mentionne à plusieurs reprises, comme voi-

sins orientaux des Neures, les Androphagues, — et ceux-ci

sont aujourd'hui considères, presqu'à l'unanimité, comme les

ancêtres des Mordvins, — le territoire au nord des Neures

étant „vide d'habitants". Si cette région n'était peut-être pas
entièrement dépeuplée, elle devait, comme nous l'attestent les

recherches archéologiques, n'avoir qu'une population clairsemée,

et ces recherches ne nous indiquent pas que ces peuples aient

développé l'agriculture et l'élevage du bétail. Le nom des Neures
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semble même s'être conservé jusqu'à l'époque historique, car

l'on rencontre, dans quelques manuscrits de la chronique de

Nestor, datant du Xl-ème siècle, au lieu de Lêtbgola, le

terme Neroma, Noroma. La terminaison ma recouvre vrai-

semblablement ici le mot finnois maa „terre, pays" et Ne-

ro ma, Norofma peut se traduire par „terre des Neres" ou

„terre des Neures". Comme les Neures d'Hérodote ne peuvent
être ni des Slaves ni des Finnois, comme d'autre part, si l'on

attribue le nom de Neures à un autre peuple, on ne peut
plus trouver de traces des anciens Baltes, l'explication que je
propose rend seule compte des données dont nous disposons.

P. Schmidt.

2



J. Plāķis.

Varbūtīga baltu cilšu robeža.

Leišu valodas -a- celmu 111. locīšanas tips, ar grūzti (gestossen)
intonētu -ar-—-cons. savienojumu saknes zilbe un uzsvaru vār-

da galotnē, latviešu valodas vidus dialektā tā pārveidojis šo

diftongisko savienojumu, ka viņa pirmais komponents ir īss. Tādā

kārtā pēc mūsu diftongu resp. diftongisko savienojumu kon-

strukcijas viņu otrajam komponentam jābūt garam — pēc Sche-

mata* Uzsvara atvilkšanas laikmetā no vārda galotņu zilbēm

uz vārda sākuma zilbēm mūsu valodā tad arī jaunuzsvērtajā zilbē

izveidojies stiepts resp. kāpjošs (geschliffen) akcents, kas at-

bilst minētajam kvantitātes schēmatam. To apliecina vislabāk

augšzemnieku dialekta izloksnes, kur leišu sa-

vienojumam, piem. vārdos: dârbas, sargās, ârklas atbilst

-ö r - un - ö f - -j- cons., piem. döfbs, söfgs, öfklsun

döfbs, sorg s, örkls. -öf - savienojums sastopams vēl:

Sērpils, Seces, Sunākstes, Salas, Ābeļu, Biržu, Elkšņu, Saukas,
'Mēmeles, Zalves, Bebrines, Dvietes, Prodes izloksnēs, un tas

ir uzskatāms par agrāko, kamēr - ö r - ir cēlies vēlākā laikmetā.

Pēdējais savienojums sastopams dažos augšzemnieku dialekta au-

strumu novados, kā piem.: Zasā, Dignājā, Slatē, Aknīstē un arī Lat-

gales pagastos: Līksnā, Višķos, Jāsmuižā, Krāslavā, Maļinavā v. c.

Dažos pagastos - ot - vietā dzirdāms - ör - || -or ar manāmu

grūdienu -r- komponentā, kas var būt vienkāršs ekspīrācijas
straumes pastiprinājums un sastrupinājums - ör - izrunā. Nu-

pat minētajam uzskatam par pastiprinājumu noder - öl- resp.

-öl - |{ - öl- -ļ- cons. savienojuma parallele, piem. vārdā

kolnc H kolnc || kolnc.-01-(ar garāku otro komponentu) iet

blakus nevien - ör
-,

bet arī - ör - savienojumam; tā piem.

Dignājā, Slatē, Aknīstē, Rubenē, Līksnā blakus dör b s

dzirdams koln c. Tas tādēļ, ka plūdeņa īsāka artikulācija vieglāk
izdarāma -r--ļ-cons, nekā -1-4-cons. izrunā; pēdējais īsā

artikulējumā dabū grūztas skaņas raksturu. Ka -ar--f-cons -

savienojums reprezentē agrāko attīstības posmu, kas laika strau-

mē devis vēlākos -äf - resp. -af - pakāpes, to apliecina senās

Zemgales novadu izruna. Še -ar--ļ-cons. savienojums pār-

veidojies tādējādi, ka otrais komponents saīsinājoties radījis sva-

rabaktisku vokāli aiz -r- skaņas (=-rB-), kas dažkārt dzirdams

kā -äfa- jeb -āre-: darabs || d arçb s, sara gs ļ| sar§ gs,

arakls || arçkls. Nevien zināmā pagastu grupā starp Dobeli
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un Saldu, kā piem. Remte, Blīdenē, Smukās, Jaunpili v. v. c.

dzirdams svarabaktiskais vokālis -a r- -ļ- co ns. savienojuma iz-

runā, bet arī vēl daudz citos senās Zemgales novados tas dzirdams

veco ļaužu izrunā, tā piem. Kursīšos, Pampāļos, Lielezerē, Reņģē,

Sniķerē, Vecplatonē, Lielplatonē. Jaunākās paaudzes izrunā dzir-

dams īss -r- bez svarabaktiskā vokāļa; tā tad -ara- vietā dzir-

dam' - äf - resp. -äf-, kas palicis tad arī par valdītāju, un

novērojams lielākā senākās Zemgales pagastu skaitā. Arī

-ir--ļ-cous. savienojuma izrunā, ko vecie ļaudis vēl šādējādi
artikulē, jaunās paaudzes mutē pārveidojies par - ï f -, gluži

tāpat kā svešvārdos. Vecie piem. runā Vircava, bet jaunie Vircava,

kā tas parasts patapinātos vārdos: ķirsis, parks, bërgs, bürka

v. t. 1. —Svārstīšanās -ar 9- -ļ- cons. un -ar-+ cons. starpā
vēl dzirdama Zaļeniekos, Bēnē, Penkulē, Lielaucē, Vītiņos, tā

piem. un darbs, saroçs un sargs, un

ar kl s. Tālākais jeb parallēlais - ar --ļ- cons. attīstības posms

ir -ar -4- cons., ko dzirdam jau daudz senās Zemgales no-

vados, kā piem. Garozā, Tetelē, Vecsvirlaukā v. c. Tam pieslēdzas
viscaur gandrīz paralleles -aî --[-cons. savienojums, kas tikai

retās vietās devis svarabaktisko -ala- (agrāk bijis dzirdams Liel-

ezerē, Nīcā). Svārstīšanos - ar - un - ar- starpā esmu novē-

rojis Bukaišos, Vadakstē.

Ja salīdzinām tagad augšzemnieku paralleles - ö f
-,

- öf-||
ör - -f co ns. ar senās Zemgales novadu parallelem -aro-,

-äf - d - är -4- con s., kam arī dažos gadījumos
-öl-, - oî - un - äla - - aî--f-cons., tad mums skaidra ir

-a- celmu 111 tipa (ar diftongisko -ar--h cons. savienojumu

saknē) attīstības gaita latviešu valodā, sākot no uzsvara atvilkša-

nas laikmeta līdz pat mūsu dienām. Uzsvara atvilkums uz ie-

priekšējo zilbi rada šinī zilbē stiepti resp. kāpjoši intonētu -ar-

savienojumu, kas tad padots vēl tālākiem pārveidojumiem. Ar

savu liecību mums te nāk talkā arī leišu valoda ar saviem uzsvara

pārcēlumiem regresīvā Virzienā, kas noticis vēlākos attīstības pos-

mos un notiek arī vēl tagad, sal. A. Baranowski, Litauische Mund-

arten L, herausg. v. Fr. Specht. Leipzig, 1920: sarge (157.,
158. lapp.).

Kurzemē - äf - resp. - äf savienojumam atbilst

- āf-4 cons. ar grūztu resp. lauztu intonāciju, piem.: darbs,

sârgs, ârklis. Tādu izrunu sastopam Talsu, "Kuldīgas, Vents-

pils, Aizputes un Liepājas apriņķu izloksnēs; izjēmumi ir daži

dienvidu novadi: Virga, Kalēti, Priekule, Āzviķi un lielākā Nīcas

daļa. -— Kā radies tāds kvantitātes pārvietojums Kurzemē, tas

nav pasakāms. Domājams, ka te būs sava loma piekritusi ana-

loģijai, jo ar -i er- un -uor- savienojumu ierašanos viss lie-

lais diftongisko savienojumu vairums ar -r- plūdeni ir padarījis

pirmo komponentu kvantitātes ziņā par garu resp. dominējošo
šinī savienojumā, pēc schēmata Var būt, ka tam pievieno-

2*
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jîes minētais 111. -a- celmu locīšanas tips un dabūjis -äf-+

c o ns. vietā -āf - resp. -âr --f- co ns. savienojuma veidu.

Tomēr - alļ- -ļ- co ns. savienojums nav sekojis - äf-un nav pār-

veidojies par - āī i- (piem.: kalns, bet ne kâïns, blakus

dârbs), jo nav arī -ie 1-, -uo 1) -ļ- co ns. savienojuma no

-il-, -ul-J-cons. blakus -i er-, -uor-ļcons. no -ir-,

-ur- + cons. Varētu būt tomēr arī citi cēloņi - āf - + cons.

izveidošanā. Par to liecina leišu valodas zemiešu dialekts, kur

minētā tipā ar uzsvara atvilkšanu uz vārda sākuma zilbi pār-

kārtojies diftongu komponentu kvantitātes sastāvs nevien -ar--

cons. savienojumā, bet arī un citos kombinē-

jumos ar plūdeni un nāseni, sal. A. Baranowski, Lit. Mundart.

I: darbam (360. lapp.), gālva (361.), šīfdies (362.),
vāfli (369.), gāiva (378.), kïrv iv, šerdi (378.), serdes

(381. lapp.).
Mezdami tagad skatu uz - ar- 4- cons. savienojuma gleznām

-äf - un - āf - veidos un tālākos izveidojumos Kurzemē un

senās Zemgales novados, mēs novērojam, ka -āf - savienojums

grūztā resp. lauztā intonejumā (-âr-: dârbs) ar maksimumu

pirmā komponentā izplatījies visā Kurzemē un aizķer arī dažas

tagadējās Zemgales daļas; turpretī - äf - savienojums stieptā

intonējumā resp. izveidojumā ar svarabakstisko vokāli aiz -r -

skaņas
,
döfbs) un arī tālākā šī veidojuma saīsinājumā

(däfbs, döfbs, däfbs, döfbs) ieviesies senajos Zem-

gales novados un arī tālāk Augšzemē — senajā Sēļu zemē.

Abu šo -ar- savienojumu veidu (- äf - un - ā f -) starpā ir

stingri noteiktas robežas, un tās iet starp zemāk minētiem paga-

stiem, sākot no Rīgas jūras līča līdz pat Baltijas jūrai pie Liepājas.
Svārstību šo abu kritēriju starpā viena pagasta robežās nav, bet

pāreja tikpat pēkšņa kā pāreja no latviešu apdzīvotiem novadiem

un leišu iejemtiem apvidiem. Šī robeža iesākas pie Rīgas jūras
līča un iet starp Klapkalnciemu un Plieņiem; Slokumberģi (Milz-

kalni) un Cērksti, Raudu; Ozolniekiem', Ošleju un Vecmokām,

Tumi; Degoli un Praviņiem; Irlavu, Ķūķiem un Snapjiem; Stru-

teli, Viesatiem, Višiņķiem un Grenčiem, Zanti, Plāņiem; Kapeli
Remti un Gaiķiem, Muižciemu; Vikstrauti, Kaulacām un Bro-

cēniem; Blīdeni un Cieceri; Lemzeri, Veczvārdi un Striķiem;

Kursīšiem, Pampāļiem un Pauri, Skrundu, kur tālāk iet par
Ventas upi līdz Griezei, pie kam vienā Ventas pusē ir Lielezere

un otrā Nīkrāce, Meldzere, Nīgranda. Šīs -āf - jeb -āf -

(dârbs, sârgs, ârklis) un - ar» - jeb -äf-||-äf-

(d ar obs, sarogs, jeb däfbs, säfgs, äfkls)

territörijas, kas saietas nupat minētā robežā, būs bijušas divu at-

sevišķu seno baltu cilšu apdzīvotas. Tas piejemams vēl vairāk

tādēļ, ka lielāku kādas zemes resp. zemju apdzīvotāju vienību

robežas ir dažkārt ļoti noteikti apzīmētas, kā mēs to redzam starp

tagadējo latviešu un leišu zemēm, kas priekš piecpadsmit ga-
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diem vēl bija tikai atsevišķas Krievijas guberņas. Šādām no-

teiktām robežām dažkārt atbilst arī dabas norobežojumi, kā lieli

meži, ezeri, purvi, lieknes. Saimnieciskās un sabiedriskās dzīves

pētītāji, kā arī archaioloģijas speciālisti varbūt atradīs nosprausto

līniju par dažādu veidu ēku būvju, darba rīku, darba pajēmienu,
dažādu parašu un citu cilšu īpatnību robežu.

Ja tas tā, tad uz augšējā dialektu kritērija pamatā jāslēdz,
ka -ar- territöriju apdzīvojuši senie kurši un šo pēcteči un

- ar° - jeb -äf - novados mituši senie zemgaļi un to pēcnā-

cēji, kas ilgiem gadiem blakus dzīvodami, kopējas pārvaldības
un vienādas kultūras dzīves faktoru saistīti, dabūjuši arī mūsu

kopējas tautas „latviešu" nosaukumu. Sporadiskus - äf --(-cons.

savienojumus sastopam -ār- resp. -âr- territorijā tikai Vir-

gas, Kalētu, Priekules, Āzviķu un lielākā Nīcas pagasta daļā,
gluži tāpat, ka sporādiski -ār--ļ-cons. grupu atrodam -öf-

novadu starpā, piem. Ērberģē, Kurmenē, Vallē.

Jāpiemin še beidzot arī vēl tas, ka novadu robežas ar

dârbs, bet zirgs un puf(v)s izrunu sakrīt ar senās Vrede-

kuronijas apgabala robežām, kamēr dârbs un zîergs, pu ors

izrunas apvidi ietelp senās Vindas, Bandavas un Bihavelanka

robežās.



Arveds Švābe

Kuršu ķoniņu un novadnieku

tiesiskais stāvoklis*)

1.

Vācu ordeņa mestra Pletenberga lēņa grāmatā 23. augustā
1504. g. Kuldīgas novadnieks Andrejs Peniķis titulēts par „kurša
ķoniņu" (Cursk konyngh). Turpretim hercogs Frīdrichs 16. fe-

bruāra 1621. g. dāvinājuma rakstā lieto šo titulu kā kollektīvu

nosaukumu: pusarkla lielā Buļļu zeme Turlavas pagastā tiek pie-
šķirta „unseim freien Leuten, den sämtlichen Königen."

Kas gan toreiz šai vārda plašā nozīmē piederēja pie kuršu

ķoniņiqm? — Laikam gan tikai tie 4 kuršu novadnieku ciemi,
kas ieņem 1852,4 ha lielu nepārtrauktu novadu un atrodas Tur-

lavas pagastā: Ķoniņi, Pliķi, Kalēji un Ziemeļi. Grūti pielaist

varbūtību, ka hercoga dāvināto Buļļu zemi kā kopīpašumu būtu

lietojuši tie novadnieki, kas dzīvoja citos Kuldīgas apriņķa pa-

gastos — Viesalgu, Dragūnu un Sausgaļu ciemā. Pēc Lipaiķu
draudzefs mācītāja J. H. Heinsius liecības 1761. g. par kuršu

ķoniņiem saukti tikai minētie 4 Turlavas pagasta ciemi, kamēr

Dragūnu, Viesalgu un Sausgaļu ļaudis saukušies vienkārši par

novadniekiem 1
.

Bet minētais autors piebilst, ka īsteni par ķo-
niņiem dēvēti tikai B—lo8—10 ķonenieki, kas dzīvoja Ķoniņu ciemā 2

.

No tā jāsecina, ka nosaukumu „kuršu ķoniņi" iestādes un arī

paši kurši lietoja gan šaurākā, gan plašākā nozīme. Tāpat her-

cogu laikos kancelejas valoda stingri neatšķīra 4 ķoniņu ciemus no

3 novadnieku ciemiem, kas izskaidrojams ar to, ka visi šie 7

kuršu ciemi jurisdikcijas ziņā vienmēr bij pakļauti vienam pa-

šam tiesas kungam: ordeņa laikos Kuldīgas komturam, hercogu
laikos Kuldīgas virspilskungam. Art no hercoga Kārļa 22. sep-

tembra 1760. g. reskripta un 19. g. s. prāvām redzam, ka

Kuldīgas ķoniņi un novadnieki kop'lgi aizstāvēja savas Intereses;
minētais reskripts adresēts „an die Goldingenschen Freybauern,
als die, sämmtlichen Tontegoden oder Plicken, Jürgen Kalley,

* Pateicoties prof. Fr. Baloža un prof. A. Tenteļa laipnībai man

bij iespējams šai rakstā izlietot fotokopijas no kuršu ķoniņu grāmatām,
zīmogiem un citiem materiāliem. Tāpat man jāpateicas Igaunijas Valsts

centrālā archiva direktoram O. Liivam, kā arī Latvijas Valsts archiva

archivāram A. Kāpostiņam par palīdzību archivāliju meklējumos.
1 C. C. Napiersky, Einige Nachrichten vom den sogenannten Curi-

schen Königen, Inland 1836, Nr. 4, S. 52.

2 SaL: Kolonista (J. Vidiņa sen.?), Ķoniņi, 37 (Zinātnes un rakst-

niecības žurnāFa Mēnešraksts, Liepājā 1908. Nr. 1,).
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Weesalcken, Penneken oder Sukanten und Semallen" 3
.

Šai sa-

rakstā minētie, Viesalgi (tagad Snēpeles pag.) 18. g. s. pa-

tiesībā uzskatīja sevi nevis par ķoniņiem, bet tikai par novad-

niekiem. Turpretim 19. g. s. Kurzemes iestādes sauca par kuršu

ķoniņiem pat Sausgaļus 4 (tagad Padures pag.); tā tad šo no-

saukumu attiecināja arī uz agrākiem novadnieku ciemiem.

Ordeņa mestra Pletenberga lēņa grāmata „kuršu ķoniņam" Peniķim
1504. g. Pergamenta oriģināls Ķoniņu ciemā pie burmeistera. (Fotokopija

no Pieminekļu valdes archiva, iespiesta pielikumā Nr. 9.)

Tomēr ieteicams atšķirt šos abus terminus, sekojot mūsu

rakstniecībā nodibinātai tradīcijai. Jau 1908. g. Kolonists rak-

sta, ka novadnieki esot vispārējs Kurzemes brīvnieku nosaukums 5
,

3 Cruse, Die Kurischen Könige, Mitauscher Taschenkalender für 1828.

4 Valsts archīvs, Kurzemes domēņu valdes 8. marta 1848. g. raksts

Kurzemes gubernatoram.
5 Kolonists, Ķoniņi 37.
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ko 1912. g. apliecina arī K. „Par novadniekiem tagad
R. Kurzemē sauc visus brīvniekus: viesalgniekus, dragūņniekus,

ziemeļciemniekus, kalējciemniekus, ķoniņciemniekus, pliķciemni-e-
---kus" 7

. Turpretim ķonenieki bij novadnieku šaurāka grupa ar

izcilāku stāvokli, kam bij vienādas tiesības ar Kuldīgas Ķoniņu
ciema ķēniņiem. Minētais Kolonists, sekodams grāfa H. fon

Keizerlinga jau 1848. g. izteiktām domām, pareizi aizrāda, ka

ķoniņi bij nevien ap Kuldīgu, bet arī ap Tukumu 8
— Bnguļu

un Muižnieku māju novadnieki. Bet vai tikai ap Tukumu vien?

— Protams ne: tādi bijuši arī citur, piem., Seseves,) Bauskas un

Mežotnes novados, pie kam baušķenieki 9 no savām lēņa grāma-

tām 1752. g. bij uzglabājuši vairs tikai „bļodiņas" (zīmogu
kapsulas), bet sesevnieku Butkūnas ciema brīvnieki saukti par
novadniekiem. Arī Kurzemes vietu vārdos vēl tagad sastopam

nosaukumus, kas liecina par kādreizējo ķonenieku izplatību 10
:

Ķonenieki (Sakas pag.), Ķoniņi (Saukas un Basu pag.), Ķēniņi
ieb Ķoniņģi (Embūtes pag.), t Ķoņi (Durbes pag.), Ķē-

niņi (Durbes, Smārdes un Zālītes
,
pag.), Ķēniņģis (Cī-

ravas un Embūtes pag.), Ķēniņi (Sērpils pag.), Ķene-
nieki (Cīravas pag.), Kundziņi (Alsungas, Durbes, Me-

dzes un Praviņu pag.), Karaļi (Vaiņodes pag.). Spriežot pēc

J. Manceļa 31 Sprediķu grāmatas (1654. g.), vārda „ķoniņš" se-

nāka forma bij „konmgs" un nozīmēja to pašu, ko tagad ķē-

niņš. Bet ir nepareizi no šiem vietu vārdiem secināt, ka „var-

būt, savā laikā visi brīvļaudis-muižnieki saucās par koningiem" 12
.

Taisni otrādi: dažu pagastu māju vārdi ļauj spriest, ka tauta

atšķīra ķoniņus no pārējiem brīvļaudīm jeb novadniekiem. Tā

Cīravas pagastā ir Ķēniņi un Novadnieki, Zemītes pag. —

Kundziņi un Novadnieki, Pērkones pag. — Kundziņi un No-

vadi 13
.

Zināms, ķoniņš varēja būt arī tāds novadnieks, kura ciems

nesaucās par Ķoniņiem, resp. Ķēniņiem; piem., Tontegode Turla-

vas pag. Pliķu ciemā. Un otrādi: māju vārds Ķēniņi pats par

e R.L. B. Z. K. rakstu krājums, XVI. 143.
7 Lipaiķu mācītājs F. V. R. Bergesons raksta, ka 18. g. s. šie

oiemi saukti šādi: Ķoniņi jeb Ķonienieki, Ziemeļi jeb Ziemeļnjekj, Ka-

lēji jeb Kalējnieki, Pliķi jeb PLiiķenieki. Jautājot: „Kur viņš bija?"
atbildēja: ~Ķoniņos" jeb „Ķo,neniekosv.

8 Kolonists, Ķoniņi 241. Mēnešraksts, 1908., Nr. 4.

9 H. von Keyserling, Beiträge und Nachrichten zur Geschichte der

Freibauern in Kurland, 26. (Arbeiten der kurländischen Gesellschaft, V,
Mitau 1848.)

10 J. Endzehns, Latvijas vietu vārdi, 11. 21, 63, 9, 13, 39, 28, 144,

66, 11, 6, 138, 22. Rīgā 1925.
11 Citēju pēc 1699. g. izdevuma: HL 133 Jūdu konings Jēzus;

111. 122 konings ZauFs; 11. 356 Dievs ir koaiings; 11. 357 cilvēki ir šī

koninja kalpi; 11. 175 konings jeb lielkungs. ,
12 J. Juškēvičs, Hercoga Jēkaba laikmets Kurzemē, 399- Rīga 1932.
13 J. Endzelīns, Latvijas vietu vārdi. 11. 11, 125,42.



26

sevi vēl neliecina par kādas ķoniņu'dzimts bijumu. Tāpēc teorē-

tiski svarīgais jautājums par ķoniņu varbūtējo izcelšanos no

pagānu laiku valdniekiem var tikt atrisināts tikai par katru ķo-
niņu atsevišķi. Šai ziņā visvairāk uzmanības veltīts Kuldīgas
un Salaspils ķoniņu dzimtīm, pie kam vācu pētniekiem ir divi

pilnīgi pretēji uzskati: vieni ķoniņus atzīst par īstu ķēniņu pēc-

tečiem, otri to noliedz. Abi iztulkojumi var atsaukties uz ofi-

ciāliem avotiem, jo — kā jau minēts — Kuldīgas novadniekus

par ķoniņiem godāja kā ordeņa (1504. g.), tā hercoga kan-

celeja (1621. g.). Bet jau 20. jūnija 1644. g. rakstā hercogs Jē-
kabs runā tikai par ~Kuldīgas tiesas brïvniekiem" (sämmtliche
Freien des Goldingschen Ambtes), turpretim viņa kanclers Fel-

kerzāms 20. janvārī 1661. g. Kuldīgas virspilskungam adresētā

rakstā kuršu ķoniņus sauc vienkārši par brīvzemniekiem (Frei-
Bauern) 14. Tā tad vieni paši ļaudis 1504. g. tika uzskatīti

par ķoniņiem, bet 1661. g. vâirs tikai par brīvzemniekiem 15
.

Šie

divi galējie chronoloģiskie momenti labi raksturo tos vēsturiskos

likteņus, kas piemeklēja šo kādreiz tik slaveno cilti 16
,

ko 1828. g.
K. V. Krūze dēvēja par „īstiem kuršu baroniem". Ja šo sarežģīto
vēsturisko un tiesisko problēmu grib atrisināt īsas formulas veidā,
tad to var rediģēt šā: vai tie šā m Kuldīgas novadnieki

saistāmi ar senajiem Kursas valdniekiem, vai var-

būt viņi vienmēr bijuši tikai brīvzemnieki?

Negatīvo virzienu ievada hercoga Jēkaba superintendents Pauls

Einhorns 1649. g., kas kuršu ķoniņu jautājumu apskata sakarā

ar „Republica oder Regimente der Letten" un apgalvo, ka

latvieši „no paša sākuma bijuši briesmīgi laupītāji" (grewliche
Räuber), kam nav bijis ne sava vārda ķēniņam un firstam, ne

arī viņi pazinuši šādu amatu, bet kā rupji barbarisks un neprā-

tīgs pūlis valdījis pats pār sevi bez kādiem valdniekiem (Re-

14 J. Juškēvičs, Hercoga Jēkaba laikmets Kurzeme, 397-98. Rīga
1932.

15 Attiecībā uz atsevišķiem novadniekiem brīvzemnieka vārds lietots

vēl agrāk. Piem., 1593. g. spriedumā Kuldīgas pilskungs Sausgaļus sauc

par „frey besitzer", bet jau 1631. g. spriedumā Viesalgi un 1633.ç. arī Dra-

gūni nosaukti par „frey paurem". 19. g.s. iestādes novadniekus parasti dēvē

par Freisassen (kr. BOJibHbie nocejiHHe) jeb Kurische Könige, pie kam

pēdējo nosaukumu lieto vai nu kā Kuldīgas! 7 brīvoiemu kollektīvu

vārdu (coöupaTejibHoe Ha3Bame) vai pat kā kārtas apzīmējumu vi-

siem Kursas novadniekiem („die Kurischeii Könige oder Curfändischen

Freisassen keineswegs bros in. der Umgegend von Goldingen sich be-

funden, sondern in älterer Zeit auch in andern Thailen Curlands mehrfach

vorhanden waren..." Kuldīgas virspilstiesas spriedums 1868. g.).
18 Pēc 1853. g. dvēseļu revīzfias visu kuršu ķoniņu bij 343 dvēseles,

no tām: Ķoniņos 89, Pliķos 41, Ziemeļos 32, Kalējos 61, Dragūnos 41,

Viešamos 30, Sausgaļos 49. Bez tam šai gadā ķoniņu ciemos dzīvoja
252 arāji (pierakstīti pie kaimiņu pagastiem), 126 žīdi un 86 vācieši;
tā tad kopā bij 807 dvēseles. Pēc virspifekunga E., fon der Ropa 29. apr.
1853 .g. ziņojuma, tabufa sub. Lit. C.
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genten) un likumiem 17
.

Šī nevēsturiskā ievirze guva piekritējus.
Pēdējam hercogam Pēterim Bīronam 1791. g. veltītā darbā 18

K. A. Kitners saka par kuršu ķoniņiem, ka „ihre Existenz Ist

nicht altlettisch, sondern neu und eine Posse der Kreuzherren".

Ķoniņi esot bijuši savu brāļu nodevēji un slepens ierocis ordeņa
rokā, par ko Kuldīgas komturs viņiem piešķīris neaizkārtā īpa-

šumā tēvutēvu zemi; citi kurši, apskauzdami viņu labklājību,
iesaukuši tos par saviemi ķēniņiem. Kitnera domas vārdiski at-

kārto 1802. g. P. fon Keizerlings un E. fon Deršaus 19 Aleksan-

dram I. veltītā Kurzemes provinces aprakstā. — K. V. Krūze

1828. g. izteica domas, ka nosaukums „kuršu ķoniņš" varētu

būt Peniķim dota palama, jo ordenis vispār lietojis skanīgus
titulus, piem., Praeceptor boum vai Commendator ovium 2o.
Daudz tālāk šai ziņā nav ticis O. Štafenhāgens, kas vēl 1890. g.

cepšas pierādīt, ka mestrs Plettenbergs pēc „prüsu ķēniņu" pa-

rauga 1504. g. lietojis „kuršu ķoniņa" titulu Peniķa leņa grā-
matā tīri politiskos nolūkos, pie kam viņš izmantojis agrākās
tautas teikas par kuršu seno brīvību un kundzību 21

.
Vēlāk ķo-

niņu nosaukums no Kursas pārnests uz lībjiem, un tā izcēlušies

tā sauktie Salaspils ķēniņi. Mūsu autors domā, ka arī Ainas

Bulduīna līgumā ar kuršiem 1230. g. minētais Lammechinus

rex nemaz patieš'ībā neesot bijis ķēniņš, bet fikai vienkāršs kuršu

virsnieks vai vecākais, ko pāvesta vicelegāts savās interesēs no-

saucis par rex
22

.
Aiz šīs teorijas slēpjas labi pazīstamā po-

litiskā doktrīna, ka priekš vācu laikiem nemaz nevarot runāt par

latviešu valstīm un valdniekiem, un ja arī avoti pieminot ķē-

niņus, tad tas esot ordeņa brāļu joks vai palama vai viltojums.

Turpretim otrs virziens pūlas objektīvi noskaidrot iemeslus,
kāpēc lielākais ordeņa mestrs Pletenbergs oficiālā dokumentā

titulē Peniķi par ķēniņu. Šo pozitīvo virzienu kuršu ķoniņu
historiogrāfijā nodibināja jau Brēmenés notārs Johanns Ren-

ners, kas 1556.—61. g. dzīvoja Livonijā un atradās ordeņa die-

nestā. Tas, ko viņš vēstī par Kuldīgas ķoniņiem, acīmredzot,

17 P. Einhorn, Historia Lettica, 25—26 (Scriptores Reruim Livo-

nicarum, 11. 587).
18 (Küttner) Kuronia oder: Dichtungen und Gemälde a. d. ältesten

kurländischen Zeitern, I. 118—419. Mitau 1791. Cik man zināms, K- A-
Kitners (1749—1800) bij arī pirmais rakstnieks, kas īpašā poēmā (114.—
117. Ip.) apdziedāja ķoniņus. Bez tam Dr. N. Busch's man aizrādīja uz

K. Rusvurma noveli par Peniķiem („Des alten Andreas Tod", Rigascher
Almanach für 1864, S. 40—55).

19 (E. G. v. Derschau u. P. E. v. Keyserling), Beschreibung der

Provinz Kurland, 183. Mitau 1805.

20 Cruse, Mitauscher Taschenkalender für 1828.

21 O. Stavenhagen, Freibauern und Landfreie in Livland während

der Ordensherrschaft, 320—21 (Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kur-

lands, IV. 3. Reval 1890).
22 Turpat, 317—18.
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uzrakstīts pēc ordeņa amata personu stāstījuma, proti: „šis ķo-

niņš (koning) ir kāds Kurzemes zemnieks, kura senči, būdami

vēl pagāni, bij, Kurzemes ķoniņi; iekarojot šo zemi kristīgai ti-

cībai, pienāca gals arī ķēniņvalstij (koningrik), tomēr viņa man-

tinieki un pēcteči palika brīvi no visām nastām, dzīvo pie Kul-

dīgas un viņu augstākais namatēvs kara laikā ir kuršu zem-

nieku karodznieks un vēl tagad saucas par kuršu ķoniņu; viņa
ģerbonis ir lauva." 23 Šo ordeņa tradiciju poļu laikos turpi-
nāja Vilandes katoļu prāvests Dionīsijs Fabrīcijs 24

ap 1610. g.

un Rīgas birģermeistars Francis Nīenstede ap 1609. g.
25

.

Tomēr plašāk jautājums tiek iztirzāts tikai 19. g. s. pirmā
pusē, pie kam 1839. g. Ķoniņu ciemā ierodas prof. Fr. Krūze

un ievāc ziņas no pašiem ķoniņiem. Viņš raksta: „So ist es

wohl wahrscheinlich, dass diese Curischen Könige Nachkommen

der alten Curischen Anführer, auch reges genannt, sind, welche

noch im Vertrage... vom Jahre 1230 erwähnt werden."26 Laikam

gan šo ķoniņu mītnes atradušās tagadējo Pliķu vai Ķoniņu ciema

novadā, ko 1230. g. līgumā 27 minētais ķēniņš Lamekins ne-

esot nodevis vāciešiem; tā tad jādomā paturējis sev un saviem

novadniekiem.

1847. g. līdzīgas domas aizstāv mācītājs J. A. T. Kalmeijers 28
,

pie kam viņš sīki apskata pretējā virziena pierādījumus un no-

skaidro tos ps'īcholoģiskos cēloņus, kas varēja radīt avotu lie-

cībās nepamatotus aizspriedumus kuršu ķoniņu jautājumā. Kal-

meijers saka 29
: „Šķiet, šādi uzskati izcēlās tāpēc, ka izlikās

pārāk neparasta (fremdartig) doma, ka senāk tā nicinātie un

tikai jaunākā laikā drusku augstāk paceltie (gehobenen) vergi
un dzimtļaudis agrāk varētu būt bijuši neatkarīga tauta, kurai

bij pašu ķēniņi, īpatnēja tautas dzīve un savi ierasti likumi."

No savas puses Kalmeijers aizrāda: nevar šaubīties, ka priekš
vācu laikiem kuršiem bip savi ķēniņi, kas ar lielāku vai mazāku

23 Johann Renner's Livländische Historien, hsg. von Hausmann v.

Höhlbaum, 266. 8, 15. Göttingen 1876,
24 D. Fabricn Livonicae Historiae compendiosa séries, I. 11: „Habuit

haec gens olim quoque regulos suos, quorum alter Libiae rex, alter

Curoniae dietus fuit". (Scriptores, 11. 442.)
2s Fr. Nyenstädt's Livländische Chronik, Cap. 111. (Monumenta Li-

voniae Antiquae, 11. 9).
2(J Prof. Fr. Kruse, Ur-Geschichte des Esthnischen Volkstammes, 140.

Moskau 1846.

27 ÜB., I. 103. Ka Lamekina valsts territorijā ietilpa vismaz dala

no tagadējo 7 ķoniņu brīvciemu zemes, to apstiprina 1230. g. līguma

minētie vietu vārdi Rīva (tagad Ziemeļu un Pliķu ciema robežas) un

Ķimale (laikam pie Sausgaļu ciema).
28 J. Kallrneier, Einige Bemerkungen über den Ursprung und die

gegenwartigen Verhältnisse der „Kurischen Könige", 30—34. (Arbei-
ten der kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst, 111. Mi-

tau 1847).
29 Turpat, 33.
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varu valdīja arī tais novados, kur tagad dzīvo tā sauktie kuršu

ķoniņi; tāpēc jāpieņem, ka šie brīvzemnieki būs cēlušies no mi-

nētiem pagānu valdniekiem 30
. J. Kalmeijera secinājumiem 1855.g.

pievienojās arī A. fon Tideb'ēls: „Lai gan jautājums par kuršu

ķoniņu izcelšanos netiek pozitīvi izšķirts ne pašos avotos, ne

vēstures pieminekļos, tomēr jāpieņem, ka netiešās liecības ir

diezgan stipras, lai droši atbalstītu šo jaunāko (t. i., Kalmeijera)

hipotēzi, kas katrā ziņā ir pārāka par agrākām savas iekšējās
ticamības dēļ." 31 Tidebēls arī uzsver, ka nav pielaižams pie-
ņēmums, it kā Pletenbergs 1504. g. un Frldrichs 1621. g. svi-

nīgā valsts kancelejas izdotā diplomā būtu kādu lēņa vīru no-

saukuši viņa palamā (Spottname); nav arī nekāļda pamata at-

mest šais dokumentos lietotā „ķoniņa" vārda tiešo un īsto no-

zīmi 32
.

Mēģinādams atspēkot J. Kalmeijera uzskatus, O. Štafenhāgens
sāka apšaubīt nevien Kuldīgas, bet arī Salaspils ķoniņu bi-

jumu, izteikdams aizdomas, ka droši vien nosaukums „ķoniņš"
16. g. s. pārnests no Peniķa 1504. g. leņa grāmatas arī uz

ordeņa lībju vasaļiem. Bet šo hipotēzi ir pavisam viegli no-

raidīt, jo tagadējā Doles; sala jau 1211. g. saucās par "Kundziņ-
salu (insula Regis) — acīmredzot gan tāpēc, ka tā piederēja
kādam indigenam rex'am, kura mantinieki ar nosaukumu Salas-

pils ķēniņi valdīja zemi kā brīvnieki abos Daugavas krastos

pie Doles 33
.

Arī minētais Dionīsijs Fabricijs stāsta, ka ķē-
niņš, kas valdīja pār Lībiju un Latviju (Libia)e et Lothaviae do-

minabatur), dzīvoja starp Salaspili un Ikšķili, kur vēl tagad
atrodas daži viņa ļaudis (subditi) un saucas par ķēniņiem M

(Regis nomine vocantur)". Patiesībā, kā to 1899. g. noskaidroja
A. Buchholcs 35

, Salaspils novadā dzīvoja 2 ķēniņu dzimtis —

viena latviešu, otra lībiešu. Latviešu dzimti ordeņa kanceleja
piemin jau 1335. g. brāļu Totes un Aules persona 3

6,
bet tikai

vēl 1535. g., tā tad taisni pēc 200 gadiem, dabūjam zināt, ka

30 Turpat, 30. šos pašus uzskatus aizstāvēja Kurzemes ci'vīlguber-
nātors 1854. g. ziņojumā senātam: „...ist es wenn nicht gewiss, so*
doch höchst wahrscheinlich, dass die Kurischen Könige vielleicht mit

Ausnahme des... Jürgen Kallei, der ein Waffenschmied gewesen zu seim
scheint, — von den alten Fürsten der Kuren abstammten..." Valsts

archīvs, Kurzemes civīlgubernātora lieta Nr. 956 no 1836. g.
31 A. v. Tideböhl, Die Kurischen Könige, 306—07. (Mittheilun-

gen a, d, Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands, VIII. 2.

Riga 1856).
32 Turpat, 305.

33 H. v. Bruiningk und N. Busch, Livländische Güterurkunden. I. 19.
S. 22. Anm. 2. Riga 1908. Tālāk citātos saīsināti GU.

34 D. Fabricii Livonicae Historiae compendiosa séries, 11.

35 A. Buchholtz, Über die Kirchholmschen „Könige", 119 ff. (Sit-
zungsberichte a. d. Jahre 1899. Riga 1900).

36 GU., I. 63.
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šī dzimts īsteni saucās par ķoniņiem 37 (Marx Konigk alias

Konynck). Ordeņa kanceleja viņu titulē vienkārši par „müsu
brīvnieku" (freie), bet poļu revīzija 1599. g. par îeimani —

Peter Koenikk Leyman 38
.

Otra Salaspils ķēniņu dzimts ar no-

saukumu „brlvnieks Pytkeyanne" (t. i. Garais Jānis) minēta

avotos 1426. g., bet vēlāk saukta par Vedmeriem. Minētā Pitke-

jāņa dēli 1446. g. saņēma no ordeņa lēņos zemi pēc „lībju
tiesībām" 39 analoģiski tam, kā 1439. g. mestrs izlēņo Peniķim
3 arklus zemes pēc „kuršu tiesībām". Tā kā Vedmeriem 1599. g.

bij 4, bet Ķēniņiem) pat 5 arkli zemes 40
,

tad viņu 'īpašumi pla-
tības ziņā pielīdzināmi kungu novadiem.

Ka Salaspils Ķēniņu dzimts tiešām cēlusies no pagānu laiku

valdniekiem, to norāda divi apstākļi, uz kuriem pētnieki nav, grie-
zuši vajadzīgo vērību. Pirmkārt, 12. un 13. g. s. katram kungam

bij sava pils; tāda bij arī Kundziņu (vēlākās Doles) salas

kungam: tagad šis pilskalns saucas vai nu Ķivuti vai Klaņģi 41
.

Tiesneša Fīlipa Franča Ķēniņa
zīmogs 1652. g., 5 reizes pa-
lielināts pēc Dr. H. fon Brui-

ningka zīmējuma (1922. g.).
Zīmogā redzam vīru ar ķē-
niņa kroni galvā un valdnieka

zizli rokā.

Otrkārt, sfragistika un heraldika dažreiz var palīdzēt ģenealo-
ģijai spriest par kādas dzimts izcelšanos. 1672.—76. g. Kok-

nesē par bruģa kunga palīgu bij rotmistrs Fīlips Francis Ķēniņš
(t 1687. g.), kura radniecību ar 1599. g. Salaspilī apliecināto

3"

GU., 11. 649, 801.
38 J. Jakubowski i J. Kordzikowski, Poteka XVI wieku, t. XIII;,

p. 43. Warszawa 1915.
39 GU., I. 320.

40 Kuršu ķoniņam Tontegodem bij arī 4, bet Pemikim 5—6 arkli

zemes.

« A. Bierenstein, Die Grenzen d. lett. Volksstammes, 42—43. St. Pe-

tersburg 1892. K. v. Löwis of Menar, Burgenlexikon für Alt-Livland, 19

un attēli Nr. I—2. Riga 1922.
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Pēteri Ķēniņu gan nav iespējams ģenealoģiski pierādīt, bet gan

var uzskatīt par ticamu, ja zinām, ka šī rotmistra zīmogā bij at-

tēlots vīrs ar ķēniņa kroni galvā un valdnieka zizli rokā 42
.

Salas-

pils ķēniņu vēsture dod mums svarīgus metodoloģiskus norādī-

jumus kuršu ķoniņu ģenealoģijai. Ir zināms, ka „agrāk visi ķo-

niņi kopā algoja Kuldīgā sevišķu skrīveri, kas veda viņu radu

rakstus un izdarīja citas darīšanas" 43. Rakstīt neprazdami, ķo-

Viesalgu ciema zīmogs ar ģerboni Sausgaļu ciema zīmogs ar ģerboni
(vidū) un ordeņa krustu (apakšā (vidū) un pastinieka radziņu (augšā),

pa labi).

niņi varēja sava sekretāra sastādītos rakstus likt apzīmogot.
No ķonenieces Annas Tontegodes (dz. Peniķis) 1851. g. testa-

menta un citiem 19. g. s. aktiem redzam, ka atsevišķām ģimenēm
nebij savu zīmogu 44

.
Bet ar prof. A. Tenteļa laipnību man

bij iespējams iegūt Ķoniņu, Viesalgu un Sausgaļu ciemu zī-

mogu attēlus ar šādiem vācu ierakstiem: „Freidorf Sausgallen",
„Freidorf Weesalgen" un „Kurisch Konigen wappen". Šie sa-

mērā jaunie ciemu zīmogi savos ģerboņos tēlo ķoniņus kā

ordeņa novadniekus vieglā kavalerijā, bet pretstatā Salaspils Ķē-
niņam, neko nestāsta par viņu stāvokli pagānu laikos.

Bet vai tad tiešām bez lēņa grāmatām, chronikām un analo-

ģijām ar Salaspils ķēniņiem nav nekādu citu pierādījumu par
kuršu ķoniņu izcelšanos no Kursas seniem valdniekiem? — Pirm-

kārt, to liecina pilskalns, kas atrodas Rīvas upītes labā krastā starp

Lipaiķu baznīcu, Ziemeļu ciemu un Turlavas pag. Sudmalāju mā-

jām. Šai pilskalnā ierīkoti Lipaiķu kapi un tā apkārtnē novie-

42 A. Švābe, Latvijas vēsture. I. 174, att. 140. Rīgā 1925.
43 Kolonists, Ķoniņi, 107 (Mēnešraksts, 1908, Nr. 2).
44 Valsts archīvs, Kuldīgas virspilstiesas lieta Nr. 6493 no 1856.—65.g.
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toti visi 4 ķoniņu ciemi: Ķoniņi, Ziemeļi, Pliķi un Kalēji 45. Nevar

būt šaubu, ka pilskalnā jau priekš vācu laikiem' ir dzīvojis kāds

kuršu kungs un valdījis pār plašāku novadu ap Vilgāles ezeru.

Bet toreiz kunga uzdevums bij vadīt karaspēku, tiesāt ļaudis un,

domājams, pārzināt arī ticības lietas savā novadā 46
. Laikam gan

to pašu varēsim teikt par pilskungu, kas dzīvoja pilskalnā pie
Rīvas. Proti, kādu km. no pilskalna uz dievidrietumiem atrodas

Baznīckalns un Elkavieta; šie nosaukumi liecina par senām re-

liģiska kulta vietām 47
.

Otrkārt, šo secinājumu atbalsta Pliķu ciema vecākā Tonte-

godes 48 etimoloģija. Vārda pirmā puse uzskatāma par aizguvumu
no skandināvu valodām (zviedru tomt, Bauplatz; tomte, Haus-

kobold 49). Arī somiem vārds tontti nozīmē tukšu gruntsgabalu,
bet vārds totittu to pašu, ko igauņu tont: Mājas kungu (Haus-
dämon) vai ļaunu garu vispār so

. Tontegodes vārda otrā puse
saistāma ar vecziemeļnieku godi, gadi (no god, dievs), kas no-

zīmē priesteri sl. Ja pārējā Skandināvijā par godi sauca tikai

privāta dievnama īpašnieku un pagāniskā dievkalpojuma vadī-

tāju, tad turpretim īslandē viņam bez priestera amata bij tāda

pati vara, kāda bij norvēģu kundziņiem (Kleinkönige). Gode

vadīja savas draudzes sapulces un tiesas sēdes, gādāja par

mieru un kārtību, pārraudzīja tirdzniecību 52
v. t. t. Sakrālās! tie-

sībās Tontegodi var latviskot kā Mājas kungu, bet valsts tiesī-

bās kā Novada kungu. Laikam gan tagadējā Turlavas pagastā
Tontegodem kādreiz piederēja svētā Elkavieta. Par viņa tau-

tību grūti spriest. Darba hipotēzes veidā var pieņemt, ka Ton-

tegode bij kādas (varbūt Grobiņas) vikingu kolonijas pēctecis,
vai arī no vikingieml militāri vai politiski atkarīgs kuršu kungs.

*s E. Brastiņš, Latvijas pilskalni, I. 96. Rīgā 1923.

46 Fr. Balodis, Vēlais dzelzs laikmets, 82 (Latvijas archaioloģija,
Rīgā 1926.}.

47 Baznīckalnā, laikam gan, 19. g. s. pirmā pusē atradās sv. Pētera

baznīca, kas bijusi celta no koka, un ko pārvaldījuši paši ķoniņi ar pa-

tronāta tiesībām, aicinot mācītāju no Aizputes. Tā atradusies uz Ziemeļu
ciema zemes un, baznīcai nodegot, tai vietā vēlāk būs ierīkoti kapi.
Sk. Kuldīgas virspilstiesas 30. 1. 1868. g. spriedumu.

48 Literatūrā pazīstamā (piem., Bunges ÜB, II Reg. 787) otrā forma

Toutegode, resp. Tautgodis, ko 1836. g. lika priekšā Dr. K. Napjerskis,
ir lasības kļūda. Vēl tagad Kurzemē sastopams Tontegodes uzvārds un

mājas (Turlavas pag.), bet Vidzemē Tontes mājas Lodes pag.

49 H. Falk und A. Torp, Norwegisch-dänisches etymologisches Wör-

terbuch, 11. 1271. Heidelberg 1911.

so M. J. Eisen, Estnische Mythologie, 144—46. Leipzig 1925. Igauņi

par tontiem sauc arī rijas (rehetont), pirts (saunatont), meža (metsa-

tont) un citus garus.
51 Falk und Torp, I. 337.

52 K. Maurer, Vorlesungen über altnordische Rechtsgeschichte, IV.

9—22, 213—63. Leipzig 1909-
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3

Treškārt, Rīgas parādnieku grāmatas
53 ieraksts nr. 1885 ap

1310. g. piemin Plikes un Surkantes vārdus, ko apstiprina citi

avoti (Daugavgrīvas un Raunas annāles) 54
.

No ierakstiem nr.

1884—93 redzams, ka Rīga izdarījusi vairākus maksājumus Lie-

tavas uzdevumā 55
,

ar kuru tā bij noslēgusi savienību cīņai pret
Vācu ordeni. Uz šī pamata H. Hildebrands spriež, ka Plike un

Surkante bijuši Lietavas sūtņi; arī abi uzvārdi esot leitiskl si;
.

Lai gan šais ierakstos minētie notikumi nav pilnīgi skaidri,, tomēr

— ja negribam Plikes un Surkantes vārdu sagadīšanos uzskatīt

par nejaušību — jāpieņem, ka abi diplomātiskā misijā uz Rīgu
sūtītie vēstnieki nebij vis leiši, bet kuršu ķoniņi. Kā jau aiz-

rādīts, hercoga Kārļa 1760. g. reskriptā teikts: „Tontegoden
oder Plicken, Pennecken oder Sukanten". Ka Tontegodes un

Pliķi bij vai nu viena dzimts, vai vismaz valdīja vienu ciemu,
šai ziņā nav nekādu domstarpību. Bet arī Peniķi un Sukainti dzī-

voja vienā ciemā 57 (Ķoniņos) nevien 1760. g., bet laikam gan

jau 300 gadus priekš tam, par ko netieši liecina Peniķa (1456. g.)
un Sukanta (1470. g.) lēņa grāmatas: abiem novada robežas iet

gar Lipaiķu zemi un Bīskapa ceļu. Uz tādām domām; vedina arī

Sukantam 1470. g. piešķirtā lēņa mazā (pusarkla) platība; laikam

gan tas bij tikai vēlāks piegriezums agrāk izlēņotam novadam.

Grūtības rada vienīgi Rīgas parādnieku grāmatā minētā Su-

kanta vārda forma (Surkante). Bet ievērojot lēņa grāmatās sa-

stopamo "dažādību uzvārdu rakstībā un nepareizības to lasībā 58
,

jāpielaiž varbūtība, ka Saukants 59
,

Sukants, Surkants un Sir-

kants 60 bij viena kuršu dzimts. Citiem vārdiem, ap 1310. g.

diplomātiskā uzdevumā uz Rīgu sūtītie Plike un Surkante laikam

gan piederēja pie kuršu ķoniņu dzimtīm — varbūt, bij Tonte-

godes un Peniķi. Ja tā, tad tas liecina par viņu izcilo stāvokli

53 H. Hildebrand, Das Rigische Schuldbuch, 117: ~Item camerarii

exposuerunt ex parte Plikken et Surkanten XXX mrc." Petersburg 1872.

54 Altpreussische Monatsschrift, VIII. 1871, S. 600. Scriptores Re-

rum Prussicarum, 11. 145.
55 Hildebrand, S. XX.

56 Hildebrand, S. XLIII.
57 Kurischen Könige. MitauscherTaschenkalender für 1828.
58 Piem., Tontegode 1333. g. lēņa grāmatā nosaukts par Tonte -

gudde; Peniķis 1439. g. par Penneike, 1454. g. Panneke, 1500. g. Pan-

neycke, 1504. g. Penneck; Ansis Gailis 1515. g. par Geile, 1520. g.

Gaile, 1547.
g. Gayll, 1570. g. arī Geyle. Varbūt, Surkantes vietā pa-

reizi jālasa Suckante.

59 Kurzemes vietu vārdos neesmu atradis ne Sukantu, ne Surkantu,
lai gan visi pārējie Kuldīgas novadnieku ciemu un dzimšu nosaukumi

vēl atrodami Turlavas, Kuldīgas, Sarkanmuižas v. c pagastos. Turpretim
vairākkārt sastopams māju vārds Saukanti (J. Endzelīns, Latvijas vietu

vārdi, 11. 7, 9, 10, 39, 41).
65 Formu Syrkant atrodam Kalēja 1550. g. lēņa grāmata un Kur-

zemes bīskapijas māju sarakstā 1582. g. (sk. L. Arbusow, Ein Ver-

zeichnis der bäuerlichen Abgaben im Stift Kurland, S. 258).
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Livonijas pirmtautu politiskā dzīvē. Rezimējot pierādījumus un

iebildumus, jāpievienojas tam historiogrāfijas vir-

zienam, kas atbild pozitīvi uz jautājumu, vai Kul-

dīgas kuršu ķoniņi šī vārda šaurā nozīmē cēlušies

no Kursas senajiem valdniekiem.

Bet varbūt tomēr ir kāds tiesisks pamats arī pretējai mācībai,
ko 1661. g. oficiāli aizstāv hercoga valsts kanceleja, uzskatī-

dama visus kuršu ķoniņus tikai par brīvzemniekiem? Uz to nav

viegli atbildēt, jo Livonijas kārtu vēsture vēl pārāk maz izpētīta.
Bez tam avotu mazais skaits, to dažādība vietas un laika ziņā, kā

arī terminoloģiskās grūtības, meklējot latīņu un lejasvācu no-

saukumiem atbilstošu saturu latviešu dzīvē 61
,

neļauj daudz cerēt

turpmāk. Kas zina, ko īsti nozīmē Indriķa chronikā daudzinātie

seniores, meliores, maiores — kārtu, šķiru vai amatu? Ja pie-

ņemam, ka senie latvieši, tāpat kā ģermāņi un citas tautas, sa-

biedrības dalījumam kārtās lika pamatā personas brīvību, tad

varam apgalvot, ka mūsu senči vispirms pazina tikai divas kārtas

— ļaudis un neļaudis jeb kalpus 62
.

Šai kārtojumā vēlāk iespie-
žas — varbūt, kaimiņu ietekmē — dalījums „kungs un kunga

vīri", kam Kursā atbilst formula „ķoniņš un Te

kārtojuma pamats nav vairs brīvība, bet ar līgumu nodibinātas

gaitas. Tomēr nevienā no abām schēmām neietilpst ne zemnieks,
ne brīvzemnieks.

Latvijas vēstures avotos zemnieka vārds latviski (semenick)

pirmo reizi minēts 1335. g.
63

— vāciski (bur) vēl vēlāk, 14. g. s.

beigās — un arī tikai lauku saimnieka nozīmē. Tā kā visu 15. g. s.

zemes kunga kanceleja blakus šim nosaukumam parasti lieto

veco kārtas apzīmējumu „ļaudis" (homines, lüde) 64
,

tad jā-

secina, ka zemnieku kārta izcēlās līdz ar dzimtbūšanu 15. g. s.

beigās. Tad arī zemnieki un dzimtļaudis kļuva par sinonīmiem,

kamēr senāk par „bauri" sauca katru brīvu ciema vai pilsētas

locekli, kā zemnieku, tā namnieku 65
. Tikai zemniekiem kļūstot

par nebrīvu kārtu, bij iespējams brīvzemnieka (rusticus liber 6(
',

Freibauer) jēdziens. Brīvzemnieki bij pagasta ļaudis, kas ar

61 Sai ziņā par chronistu Indriķi mēs varam teikt to pašu, ko O.

Siebeck's saka par Tacitu un viņa Germania: „Sie alle messen die

germanischen Verhältnisse mit römischem Maßstab, sie bezeichnen die

Stände der Germanen mit römischen Namen: servi, Bbertini, coîond etc.

Jedem Leser muss es auffallen, dass Tacitus selbst fühlt, wie wenig die

römischen Ausdrücke passen..." (Der Frondienst als Arbeitssystem, 33.

Tübingen 1904).
62 A. Svābe, Latvju kultūras vēsture, I. 197—227. Rīgā 1921.
es GU., I. 63.
64 GU., I. 412, S. 372, 1463. g.

65 Deutsches Rechtswörterbuch, hsg. v. d. Preussischen Akademie

der Wissenschaften, I. 1258. Weimar 1931.
66 ÜB., VIII. 440, S. 260. 1431. g.



35

īpašu līgumu uz ilgāku vai īsāku laiku bij aļtbrīvotiļ no parastiem
zemnieku pienākumiem: muižas klaušām, desmitās vai kunga
tiesas. Brīvība attiecās vai nu tikai uz personu, vai arī uz zemi.

Brīvības apjoms un tiesiskais pamats bij ļoti dažāds, kāpēc
brīvzemnieka vārds aptvēra ļaudis ar nevienādu sabiedrisku un

saimniecisku stāvokli. Bet tāpat kā brīvzemnieks joprojām pa-

lika ciema vai pagasta loceklis, tā arī brīvzeme nezaudēja savu

zemnieku zemes raksturu un — atšķirībā no muižas zemes — tie-

siski piederēja pie pagasta novada 67
.

Beidzot no Kurzemes

zemes tiesībām (§ 24) jāsecina, ka vēlāk jurisdikcijas ziņā „brī-
vie sēļi, kurši un zemgaļi" tika pielīdzināti „pārējiem zemnie-

kiem 68. Turpretim novadniekus tiesāja tās pašas tiesas, kas

muižniekus. i

Tā kā ne namnieks, ne bruņnieks nevarēja būt par brīvzem-

nieku, tad apgalvojot, ka kāda persona bijusi brīvzemnieks, vis-

pirms jāpierāda, ka viņa piederējusi pie zemnieku kārtas. Arī

brīvzemnieki paliek šai kārtā, tikai bauda eksemciju nodokļu vai

klaušu ziņā. Bet ir taču visiem zināms fakts, ka neviens no

tiem aktiem, kas nodibināja kuršu ķoniņu tiesisko stāvokli, ne

skaidriem vārdiem, ne klusējot neaizrāda uz viņu piederību pie
Kursas zemniekiem. Pavisam otrādi: 1320. g. lēņa grāmatā mestrs

pielīdzina Tontegodi citiem Vācu ordeņa vasaļiem G9
.

T43Q. g.

lēņa grāmatā teikts, ka Peniķis var valdīt savu novadu ~līdzīgi
citiem brīviem kuršiem". 1504. g. lēņa grāmatā viņš nevien no-

saukts par kuršu ķoniņu, bet arī nostatīts pretim Kuldīgas no-

vada zemniekiem (buren). Bez tam Lipaiķu mācītājs J. K. Hein-

sius 70 1761. g. ziņojumā uzsver, ka Dragūnu, Viesalgu un Saus-

gaļu ciema ļaudis sauc sevi par novadniekiem, lai atšķirtos no

apkārtējo pagastu zemniekiem, kurus viņi dēvē par arājiem un

— uzskatīdami par zemākiem ļaudīm — nekad neprecē viņu
meitas. Šis šķirojums novadniekos un arājos varēja rasties gan
tikai ordeņa laikos.

Bet varbūt kādi citi vēlāki akti hercogu laikos nodibina

kuršu ķoniņu un novadnieku piederību pie zemnieku kārtas? —

Uz to dod atbildi Kuldīgas virspilskunga fon Zasa (Saß,

1787.—1803.) exposé, ko viņš 13. sept. 1803. g." iesūtīja Kur-

67 A. Švābe, Pagasta vēsture, I. 123—128. Rīgā 1926. Kurlän-

dische Güter-Chroniken, I. nr. 42. Mitau 1895. F. Baron Stackelberg,
Das älteste Wackenbuch der Wieck (1518—44). Dorpat 1929.

68 L. Arbusow, Die aitlivländischen Bauerrechte, 43 (Mitteilungen
a. d. livl. Geschichte, XXIII. Riga 1924—26). A. Švābe, Vecākās zem-

nieku tiesības, 6. Rīgā 1927. Diemžēl nav zināms, kad un kur ir bijis
spēkā šīs tiesību grāmatas 24. p.

S9 ÜB., 11. 671: „...iure, quo ceteri vasalli ordinis in Curomïa

possident bona sua..."

70 C. C. Napiersky, Einige Nachrichten von den sogenannten Cu-

rischen Königen, Inland, 1836, Nr. 4, S. 52; Nr. 5, S. 72.

3*
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zemes civīlgubernātoram 71
.

Zass bij pilnīgi kompetents šai jau-

tājumā, jo viņam jau amata pēc bij labi jāpārzina Kuldīgas ķo-

niņu lietas. Viņš raksta: „Agräko hercoga un tagadējo Kul-

dīgas kroņa muižu arendātori savās interesēs centās kuršu ķo-

niņus uzlūkot tikai par zemniekiem, lai viņus izmantotu, gan ar

draudiem, gan ar varas darbiem piespiežot sev kalpot un strā-

dāt. Un ko viens arendātors bij no viņiem izspiedis, to —

viņa pēctecim stājoties amatā — hercoga (izmeklēšanas) kom-

misija ierakstīja Kuldīgas saimniecības inventārā kā neatceļamas

gaitas un pienākumus. Cik cietsirdīgi (gewissenslos) šie muižu

arendātori un disponenti izturējās pret ķoniņiem, redzams jau
no tā, ka hercogs Jēkabs pret savu pašlabumu 1661. g. jutās
spiests viņus aizsargāt. Izņemot, varbūt, šo vienīgo gadījumu,

nelaimīgo ļaužu kliedzieni nesasniedza firsta ausis. Nabadzības

parastās sekas — tumsība, bailība, tiesību un likumu nezināšana,
bet jo sevišķi toreizējos laikos pārāk dārgā tiesāšanās kārtība

tiktāl novājināja viņu spēkus, ka bij pavisam viegli šos izmisuma

rezignācijā pamestos ļaudis beidzot piedabūt pie tā, ko viņi
tagad dara72

, proti: Sausgaļi un Dragūni divreiz nedēļā jāj ar pa-
stu uz Skrundu un divreiz uz Ventspili, bet pārējie 5 ciemi ir spiesti
no savām brīvzemēm dot, līdzīgi citiem dzimtļaudīm, kunga tiesu

(Zins) jeb vakas naudu un sūtīt nedēļas darbiniekus klaušās uz

Kuldīgas muižu." Sava iztirzājuma beigās fon Zass saka: „Allein
dieses unglückliche Völkchen ganz wieder in seine vormaligen
Rechte zu restituieren, es von den drückenden Zinszahlungen und

Gehorchsleistungen, wodurch es ganz unverschuldet in die Klasse

der Erbbauern versetzet worden, zu befreien und in seinen vori-

gen Rang als Gutsbesitzer wieder einzusetzen, dieser Ruhm scheint

nur der gegenwärtigen Regierung vorbehalten zu sein."

Šie Kuldīgas virspilskunga vārdi tiešām piepildījās, lai gan
tikai pēc 80 gadiem: 1810. g. uzsākto prāvu Kuldīgas ķoniņi

vinnēja 1884. g., kad Krievijas senāts ar 12. marta spriedumu
apstiprināja Kuldīgas virspilstiesas 1868. g. spriedumu un at-

zina, ka viņi nav zerpnieki, kāpēc arī atsvabināmi no per-
soniskiem nodokļiem un gaitām (noBHHHOCTen).

Ar ko gan izskaidrojama šada nenoteiktība ūn nevienādība

71 Citēju pēc Rekes norakstu krājuma (Kurzemes provinces muzejā).
Šo ziņojumu pēc 50 g. ar 23. dcc. 1852. g. rakstu Nr. 1695 Baltijas
ģenerālgubernators uzdeva Kurzemes civīlgubernātoram sameklēt Kur-

zemes arehīvos, bet 21. martā 1853. g. tas atbild, ka minētais ziņojums
nekur nav vairs atrodams.

72 „Das gewöhnliche Gefolge der Armut, Unwissenheit, Mutlosig-

keit, Unkunde der Rechte und Gesetze, vorzüglich aber die in vor-

maligen Zeiten kostspielige Justizpflege lahmte alle ihre Kräfte derge-
stalt, dass es nun schon ganz leicht wurde diese bis zur Resignation
der Verzweiflung gebrachten Leute endlich zu bringen, wo sie jetzt
sind. .."
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kuršu ķoniņu un novadnieku tiesiskā stāvokļa novērtējumā un

iztulkojumā? — Atmetot savtīgos nolūkos izdarītās nelikumības,
sevišķi hercogu laikos, paliek divi vēsturiski svarīgi apstākļi:
1. acīmredzama nesaskaņa starp kuršu ķoniņu materiālo un tie-

sisko stāvokli, jo viņi neprata vai nespēja dzīvot, kā to prasīja
viņu kārtas cieņa un gods; 2. viņu privilēģiju lēņtiesiskais pa-
mats, kas sākot ar 17. g. s. juristiem radīja lielas teorētiskas

grūtības, sevišķi Krievijā, kur lēņa tiesības nekad nav bijušas
spēkā. Tā kā šais ilgajās prāvās, ko ķoniņi veda ar fisku,
abas puses atsaucās 73 uz ordeņa lēņa grāmatām un lēņa tiesī-

bām vispār, un tiesa savukārt centās atrast nevien formālo, bet

arī materiālo taisnību, tad partu disputs izvērtās par interesantu

zinātnisku strīdu, kam varēsim sekot tikai iepazinušies ar kuršu

ķoniņu lēņtiesisko stāvokli. Pēc tam atliks noskaidrot novad-

nieku kārtas tiesības, jo šai jautājumā senāts ar savu 1884. g.
spriedumu izvairās dot noteiktu pozitīvu atbildi.

2.

Par lēni (Lehen, feudum) vārda šaurā nozīmē sauc neku-

stamu mantu un tai pielīdzinātas tiesības, ko viena persona (kungs,
vēlāk arī lēņa kungs) nodod otrai (vasalim, vīram, arī lēņa vīram

jeb leimanim) dzimtā valdījumā un īpašumtiesīgā lietošanā ar

pienākumu pildīt lēņa dienestu (iet karā vai citās bruņnieka gai-
tās), pie kam starp kungu un vīru tiek nodibināta savstarpīga
uzticība. Šādu lēni sauc arī par īstu jeb bruņnieka lēni (das
rechte Lehn, Ritterlehn, Mannlehn) 1

,
bet svinīgo aktu, ar ko

to nodibina, par izlēņošanu jeb investitūru. Sākumā lēņa darī-

jumus tikai ierakstīja lēņa reģistri, bet vēlāk izņēmuma gadījumos,
samaksājot kancelejas nodevas, lēņa kungs īpašā dokumentā (lēņa
grāmatā, Lehnbrief) apliecināja notikušo investitūru un tiesī-

bas, ko ieguva lēņa vīrs
2
.

Vēl 14. g. s. pirmā pusē Vācijā lēņa
grāmatas tiek reti pieminētas; tikai gadu simteņa beigās un

15. g. s. to skaits pieaug, bet arī tad tā ir paša leimaņa darī-

šana, vai viņš lēņa grāmatu liek izrakstīt, vai ne 3
.

Tas metodo-

loģiski ir svarīgi zināt, jo pierāda, ka lēņa darījumfi ir bijuši agrāk
nekā lēņa grāmatas, un ka to skaits bij daudz mazāks nekā pašu

lēņu. Ja vecākā kuršu ķoniņu lēņa grāmata datēta ar 1320. g.,

73 Kuldīgas virspilstiesas 1868. g. sprieduma relācijā lasām: „Fiscalis
erkennt nun zwar das Zurückgehen auf die Bestimmungen des Lehn-

rechts gleichfalls hier als nothwendiig an.. ."

R. Hübner, Grundzüge des deutschein Privatrechts, 4. Aufl., 330 ff.

Leipzig 1922. Zoepff, Grundriss, §2. Heidelberg 1850.

8 T. Hagemann, Einleitung in das gemeine in Teutschland übliche

Lehnrecht § 31. Hannover 1801. W. Lippert, Die deutschen Lehn-

bücher, 112. Leipzig 1903.
3 Lippert, 110. Sal. GU., 11. 210.
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tad tas nenozīmē, ka jau 13. g. s. ordenis viņiem nebūtu pie-
šķīris lēņus. To apliecina mestrs Jorke 6. maija 1320. g. lēņa
grāmatā, teikdams, ka Tontegode saņem lēņos „zemi, ko viņa

priekšgājējs nelaiķis Krišjānis reiz ir valdījis" 4
.

Un ka kuršu

novadnieku lēņu ir bijis daudz vairāk, nekā zinām, spriežot
pēc uzglabātām lēņa grāmatām, to norāda mestra Monheima

vārdi otrā Tontegodem 1333. g. dotā lēņa grāmatā: „tāpat
kā citi Kursas jaunkristltie mēdz valdīt savus lēņa novadus" 5

.

Domādams, ka katra lēņa investitūra tika apliecināta ar lēņa
grāmatu, L. Arbuzovs apšauba 6 kuršu lēņu bijumu 13. g. s.,

kas ir nepamatots apgalvojums. Tad šai laikmetā vispār vaja-
dzētu apstrīdēt ordeņa lēņus Livonijā, jo arī par Vidzemi un

Latgali kopā no 1207.—1300. g. uzglabājusies tikai viena ordeņa
lēņa grāmata, un tā pati dota nevācu tautības Maneģintam.

Ja nu kuršiem lēņa tiesības nebij svešas, tad varbūt viņiem

bij arī savs lēņa nosaukums. Uz to M. Šiliņš1 jau 1902. g; deva

pozitīvu atbildi 7
,

ko viņš atkārto arī 1925. g.: „Novads ir

kursisks apzīmējums tai sabiedriskai iekārtai, kas vēlāk vācu

izteiksmē iezīmējās kā feods, Lehngut" 8
. Novadnieks esot va-

saļa latviskais nosaukums, kam Vidzemē atbilstot vāciskais lei-

manis. Lai gan vārds novads aptver dažādus jēdzienus 9 un

19. g. s. Kurzemē par novadu sauca to pašu, ko Vidzemē par

kunga valsti jeb pagastu, tomēr ir zināms pamats atzīt M. Šiliņa

teoriju 10
,

ka senāk Kursā kunga novads bij lēņa, bet novad-

nieks lēņa vīra latviskais nosaukums. To atbalsta vietu vārdu

un tautas dziesmu studijas. Kurzemes māju vārdos „Novadnieki"

sastopami 26 reizes: 6 Ventspils, 5 Talsu, 5 Tukuma, 3 Kul-

dīgas, 3 Grobiņas, 2 Aizputes, 1 Jelgavas un 1 Jaunjelgavas ap-

riņķa pagastos; tā tad galvenokārt senā Kursā, jo Bauskas un

Ilūkstes apriņķos šādu nosaukumu nemaz nav 11
.

Bez tam vēl

Aizputes un Grobiņas apr. ir mājas Novadi un Talsu apr. —

Novadiņi 12
.

Toties senā Sēlijā (Ilūkstes un Jaunjelgavas apr.)

4 ÜB., 11. DCLXXI:
„

...duos uncos terrae, quos Christianus, bo-

nae memoriae praedecessor suus, quondam posséderai.."
5 ÜB., 11. DCCLIII.

6 L. Arbusow, Die altlivländischen Bauerrechte, 92, Nr. 15 (Mit-
teilungen, XXIII. Riga 1924—26,): „Belehnung des (Kuren) Myssete
durch G. von Rogge, Wenden 1301... Es ist dies die erste einiger-
massen sichere Belehnung eines Eingeborenen in Kurland."

7 Rīgas Avīze, 1902, Nr. 12—27.
8 M. Šiliņš, Alšvanga, 44. Latvju Raksti, Valstspapīru spiestuves izd.

9 A. Svābe, Latvju kultūras vēsture, I. 130—136. Rīgā 1921.
10 A. Švābe, Zemes attiecību un zemes reformu vēsture Latvijā, 12.

Rīgā. 1930.

11
J. Endzelīns, Latvijas vietu vārdi, II: 11, 16, 40, 42, 46, 58, 77,

99, 100, 101, 107, 114, 119, 120, 125, 135, 137—140, 147, 149, 150, 153-455.

12 Turpat, 11. 16, 42, 120.
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2 pagastos ir Leimaņu mājas 13
.

Pavisam citu ainu redzam Vid-

zemē, kur tautas dziesmās un vietu Vārdos novadnieka vārds

nemaz nav sastopams, bet gan 15 reizes Leimaņu mājas: 5 Cēsu,
4 Rīgas, 4 Valkas un 2 Valmieras apriņķa pagastos 14

. Līdzīgi
tam, ka dažos Kurzemes pagastos pastāv blakus Ķēniņu un

Novadnieku mājas, tā Vidzemē Saikavas pag. ir Ķēniņi un Lei-

maņi, Salaspils pag. Ķeizari un Leimaņi, bet Koku pag. Ķoniņš
un Leimanis. No tā jāsecina, ka novadnieks tiešām bij lei-

m aņ a no, saukums Kursā.

Liela principiāla nozīme kuršu ķoniņu un novadnieku vē-

sturei ir jautājumam: vai kuršiem, lībjiem, latgaļiem un citiem

„neväcie m" bij lēņa spēja, t. i. vai viņi varēja būt par

īsto lēņa tiesību subjektiem. Šai ziņā doktrīnas domas dalās.

K. Šilings ir pārliecināts, ka Livonijā pretēji Vācijai piedzimšana
no bruņnieku kārtas vecākiem (Ritterbürtigkeit) nebij lēņa spē-

jas rekvizīts, bet visi brīvie vācieši, neatkarīgi no kārtas, bij

lēņa spējīgi, ja tikai viņi varēja pildīt lēņa dienestu 15
.

Citiem

vārdiem, Livonijā lēņa spēja nebij saistīta ar dzimtu kārtu, bet

gan ar ieroču spēju. Bez šiem īstiem jeb bruņnieku lēņiem K.

Šilings atšķir vēl „lēņus ar mazākām" jeb „sliktākām tiesībām" 16
,

kādi bijuši arī tā sauktie ordeņa lēņi 17
.

Formālā ziņā tie bijuši

„nesküpstlti" lēņi, jo investitūra notikusi bez uzticības skūpsta;
materiālā ziņā tie bijuši ~sliktāki", jo piešķirti novadniekiem bez

pavalstniekiem un bez tiesībām viņus tiesāt un ievākt desmito

vai kunga tiesu. Ordeņa lēņi nebijuši saistīti ar bruņnieka die-

nestu, bet gan ar bruņniekam nepiemērotām (grāmatneša, sarga)

gaitām, jo lēņu mazuma dēļ leimaņi nevarējuši pildīt dārgo

bruņnieka dienestu, lai netiktu izputināti. Tie galvenokārt sa-

stopami Kurzemē 18
,

kur Vācu ordenis varējis brīvi rīkoties

saskaņā ar saviem politiskiem nolūkiem. Ordeņa lēņus man-

toja tikai vīriešu kārtas lejupējie; novadnieka meitām nebij pat
likumiskas mūža uztura tiesības. Tā kā vienu pašu ordeņa lēni

ar vienādu juridisku titulu valdījuši gan vācu, gan nevācu tau-

tības novadnieki, tad jāpieņemot, ka lēņa vīra tautībai nebij
nozīmes, un ka starp „kuršu" un novadnieku tiesībām vispār nebij

starpības 19
,

bet tāda pastāvēja gan starp ordeņa un bīskapu
lēņiem.

13 Turpat, 11. 52 un 55.

14 J. Endzelins, Latvijas vietu vārdi, I: 9, 15, 21, 27, 29, 40, 46,

48, 58, 70, 82, 85, 87, 91, 94.

15 C. Schilling, Die lehn- und erbrechtlichen Satzungen des Walde-

mar-Erich'schen Rechts, 77—79. Mitau 1879.

La C. Schilling, 115: „Lehne zu geringerem Rechte; 116: alle

Vasallen zu schlechterem Rechte."
17 Turpat, 118.

18 Turpat, 125—126.
19 Schilling, 128—130.
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K. Šilinga mācības pretinieks ir A. fon Tranzē-Rozeneks, kas

ļau vairāk kā priekš 30 gadiem īpašā rakstā solījās pierādīt,
ka nekādu „ordeņa lēņu" nav bijis, un ka tā sauktās novadnieku

tiesības (Lehngutsrecht) esot identiskas ar Livonijas lēņa tie-

sībām 20
. Diemžēl, šis solījums nav pildīts. Tikai savā mono-

grāfijā par Livonijas bruņnieku lēni (Mannlehen) A. fon Tranzē-

Rozeneks 1903. g. centās apgāzt to K. Šilinga mācības daļu,
kas saturēja apgalvojumu, ka Livonijā lēņa spējīgi bijuši visi

brTvie vācieši. Savos argumentos pret K. Šilingu Tranzē-Roze-

neks galvenokārt atsaucas uz Sakšu spoguli, kas metodoloģiski
nav pielaižams, jo šī sakšu tiesību grāmata (ap 1230. g.) tādā

veidā Livonijā nemaz nebij spēkā. Lai gan viņš ir spiests at-

zīt, ka jautājums par lēņa spēju Livonijā ir ~neparasti grūts" 2l
,

un ka te noteicoša nozīme mazāk bij sausam bruņnieciskuma
principam nekā kareiviskās krietnības postulātam 22

,
tomēr viņš

prezūmē, ka Livonijā nebruņniekiem neesot vis piešķirti īstie

lēņi (zu rechtem Mannlehen), bet gan tikai novadi „zu min-

derem Rechte". Savu nesamierināmo poziciju cīņā pret K. Ši-

lingu viņš aizstāv ar šādu argumentu: „Mums nav vajadzības

pieņemt, ka Livonijā būtu bijuši citādi uzskati par lēņa spēju
nekā Vācijā" 2S. Citiem vārdiem to, kas jāpierāda, viņš po-
stulē kā pierādītu. Ja gribētum autoram sekot, tad šo nepa-

reizo premisu tikpat labi varētu izteikt arī šā: ~Nav vajadzības
pieņemt, ka Prūsijā būtu bijuši citādi uzskati par lēņa spēju nekā

Vācijā". Bet attiecībā uz Prūsiju šo aprioro slēdzienu V. fon

Brinneks a posteriori jau 1891.—96. g. pierādīja kā nepamatotu,
kam 1899. g. pieslējās arī A. fon Tranzē-Rozeneks 24

: ~Prūsijā
līdz 15. g. s. beigām ne bīskapu, ne ordeņa novados nav bijis
īsta bruņnieka lēņa, bet visi lēņi bij ar mazākām1 tiesībām, vien-

alga, vai tie bij piešķirti vācu kolonistiem, vai pirmiedzīvotājiem."

Pat ja kādā Livonijas territorijā jau 13. g. s. būtu apliecināti
īstie bruņnieku lēņi pēc Sakšu spoguļa klasiskā lēņa parauga,
tad tas vēl nedotu tiesību pārējo Livonijas territöriju lēņus ap-

spriest pēc citā valstī atzītām lēņtiesiskām normām. Šāds ne-

vēsturisks, tīri deduktīvs viedoklis nesaskan ar tiesību vēstures

zinātnē vispār pieņemtiem principiem, kādā kārtībā jāpiemēro da-

žādas normas, iztulkojot lēņa grāmatas un izspriežot lēņtiesiskus
strīdus.

Pirmais avots vienmēr ir leņa līgums, ka tas izteikts leņa

20 A. von Transehe, Stadtbürger als Lehnsleute des livländischen

Adels, 3. (Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik, 1899.

Mitau 1901.).
21 A. v. Transehe-Roseneck, Zur Geschichte des Lehnswesens in

Livland, 19. Riga 1903 (Mitteilungen, XVIII.).
22 Turpat, 20.

23 Turpat, 20—21.
24 A. v. Transehe, Stadtbürger als Lehnsleute, 3.
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grāmatā vai citā dokumentā; tad jāgriež vērība uz lēņa vīra

dzimts Īpašām privilēģijām un brīvībām; pēc tam jāapspriež lēņa
kūrijas atsevišķās lēņa tiesības un ieradumi. Tikai tad ceturtā

vietā jāpiemēro attiecīgas provinces lēņa tiesības un piektā vietā

Vācijas valsts likumi, kā arī beidzot langobardu lēņa tiesības 25
.

Šī lēņtiesisko normu piemērošanas kārtība norāda uz lielu parti-
kulārismu lēņa kunga un viņa Vīra attiecībās, kas metodoloģiski
ir svafīgs konstatējums. Tas nozīmē, ka jautājums par Livonijas

lēņa tipiem jāpētī nevis pēc Sakšu vai Švābu spoguļa grāmatu
tiesībām, bet vispirms un galvenokārt pēc pašas Livonijas lēņa
grāmatām. Tas svafīgi arī tāpēc, ka dzīvē bez minēto Spoguļu
klasiski skaidrām lēņtiesiskām formām pastāvīgi varēja sastapt
visādus mistrojumus, kur veseli institūti vai atsevišķas normas

bij piejauktas no citu — galvenokārt gaitas (Dienstrecht) un

zemes (Landrecht) — tiesību sistēmām.

Vadoties no šiem principiem, jāapskata K. Šilinga mācība,
ka Livonijā izveidojušies citi lēņa tipi ordeņa valstī nekā bīska-

pijās (galvenokārt virsbīskapijā) 2G
. Lēņa tiesību vēsturiskais uz-

devums bij radīt kaujas spējīgu bruņniecību smagās kavalerijas
veidā. Zemes kungiem bīskapiem pašiem sava karaspēka nebij,
un viņi varēja to radīt tikai ar bruņnieka lēņa palīdzību, iz-

lēņojot vasaļiem valsts territörijas novadus līdz ar pavalstniekiem
un publiskām tiesībām. Turpretim Vācu ordenis pats bij stipra
militāra organizācija, kāpēc viņam vasaļu bruņniecība bij po-
litiski nevēlama kārta. Ja arī viņš Prūsijā un Kursā izlēņoja savas

valsts novadus, tad visbiežāk izlietoja lēņa tiesības nevis to

tiešiem (militāriem), bet netiešiem (saimnieciskiem, politiskiem)

mērķiem. Pat viņa militāro lēņu uzdevums bij radīt tikai bru-

ņotus palīgspēkus vieglās kavalerijas veidā vai arī noorganizēt
sakaru dienestu kara un miera laikā. Protams, ka šādiem netiešiem

vai blakus mērķiem Vācu ordenis varēja ari neizlietot vācu kla-

sisko lēņa tiesību stingrās formas.

Šī pilnīgi pretējā Livonijas bīskapu un Vācu ordeņa at-

tieksme pret bruņniecību ir jāiegaumē, iztirzājot tā sauktos or-

deņa lēņus. Nevien politiski, bet arī juridiski šāds K. Šilinga
ieteiktais dalījums ordeņa un bīskapu lēņos ir pieņemams, jo tas

šķiro lēņus pēc lēņa kungiem, tā tad pēc lēņa subjektiem.

Turpretim Latvijas tiesību vēsturē ieviestais šķirojums bruņnieku
un „sliktäkos" („mazäkos", „mazvērtīgākos") lēņos 27 ir tikpat

nejuridisks kā, piem., dalījums bruņnieku un „sliktäkäs" mui-

žās. Tas pats sakāms par šķirojumu ~augstākās" un „zemākās 4<

25 T. Hagemann, Einleitung in das gemeine in Teutschland übliche

Lehnrecht. § 48.
25 C. Schilling, 125.
27 C. Schilling, 115: „Lehne zu geringerem Rechte." A. v. Transehe,

Zur Geschichte des Lehnswesens, 3: „Lehne zu minderem Rechte."



42

lēņa tiesībās 28
,

ko nepazīst feodālā jurisprudence, bet ko po-
litiskos nolūkos radīja Prūsijas un Baltijas vēsturnieki 19. g. s.

beigās, lai lēņa tiesībās varētu novilkt — kaut arī tīri fiktīvu —

robežu starp vācu un „neväcu asinīm" 29
.

Protams, ka nosaukumu

minderes Recht centās lietot „undeutsches Recht" (kuršu un

lībju tiesību) nozīmē, lai ar šo nejuridisko terminu pasvītrotu, ka

„mit der Tatsache der undeutschen Herkunft schon eineausgespro-

chene Minderschätzung verbunden war" 30
. Ja pēc ordeņa

un bīskapu lēņu parauga grib lēņus šķirot arī pēc lēņa vīriem,
tad jārunā nevis par augstākiem un zemākiem, bet gan par

bruņnieku, zemnieku un namnieku lēņiem.

Vācu ordeņa lēņi savukārt bij dažādi, atkarībā no provinces,
resp. lēņa kūrijas; tāpēc jāatšķir ordeņa lēņi Prūsijā un Livo-

nijā. Prūsijā ordenis piešķīra lēņus pēc prūšu, poļu, Kulmas

un Magdeburgas tiesībām. Poļu un prūšu lēņa tiesības bij na-

cionālas: te par lēņa Vīriem parasti bij poļi un senprūsi. Tur-

pretim Kulmas un Magdeburgas lēņa tiesības bij territoriālas:

te lēņa spējīgi bij visi Prūsijas brīvie iedzīvotāji, vāci un ne-

vāci 31
.

Ari Livonijā Vācu ordeņa kanceleja lejasvācu valodā sastā-

dītās lēņa grāmatās izšķir vairākus lēņtiesiskus titulus: lībju un

kuršu tiesības no vienas puses, novadnieku tiesības (Lehnguts-

recht) no otras puses. Ziņas par šiem ordeņa lēņa tipiem Livo-

nijā ir ļoti trūcīgas, jo diemžēl nav vēl neviena pilnīga Kursas,

Zemgales un Z. Igaunijas lēņa grāmatu izdevuma. Bet jau pu-

blicētie Vidzemes lēņa tiesību avoti tikai 6 dokumentos

1380.—1447. g. piemin lībju tiesības (livisches Recht) 32
,

kas

vedina domāt, ka arī no turpmākām edicijām šai ziņā nav daudz

ko cerēt. Svarīgi, ka visus lēņus pēc lībju tiesībām devis tikai

Ordenis, bet ne bīskapi. Lai gan uzglabātos avotos izteiciens

„pēc Tībju tiesībām" pirmo reizi sastopams vēl tikai 1380. g.,
tomēr nevar būt šaubu, ka pašas tiesības ir daudz! vecākas 33

. Ja
sākumā tās bij domātas kā nacionālas (llbju tautas) tiesības, tad

vēlāk kļuva par territoriālām (Lībijas, resp. Livonijas) un bei-

dzot, laikam, par nevācu novadnieku tiesībām vispār. Tikai ar to

varu izskaidrot, kāpēc viens pats mestrs (Pletenbergs) kuršu

28 P. Johansen, Siedlung und Agrarwesen der Esten im Mittelalter,
11: „das höchste Lehnrecht"; 16: „ein niederes Lehnrecht". Dorpat 1925.

29 Šādu famozu mēģinājumu izskaidrot Livonijas lēņa tiesību jautā-
jumus ar antropoloģijas palīdzību atrodam H. Boses darbā Der livl.

Bauer am Ausgang der Ordenszeit, 322. Riga 1933-

-30 Turpat. 323. Retinājums mans.

31 W. von Brünneck, Zur Geschichte des Grundeigenthums in Ost-

und Westpreussen, I—II. Berlin 1891—95.

32 GU., I. 109, 124, 182, 310, 320, 324.

33 GU., I, 1.
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tiesnesim Ansim Gailim 1494. g. izleņoja zemi pec kuršu, bet

ap 1515. g. pēc lībju tiesībām v.
Kuršu ieradumi pirmo reizi rakstos apliecināti 1309. g., kuršu

tiesības (kurisches Recht) 1439. g. Peniķa lēnī un kuršiu no-

vadnieku tiesības (kurisches Lehngutsrecht) 1429. g. Stegebutes

(vēlākā Būguļa) lēnī 35
. Maldās P. Johansens, teikdams, ka pē-

dējās minētas jau 1292. g. kādā latīņu lēņa grāmatā: tur ir runa

nevis par kuršu tiesībām, bet gan par ordeņa vasaļu tiesībām

Kursā 36
. Ja vispār vecākos latiņu tekstos grftb meklēt jaunā,ka

vācu termina „kurisches Recht" paraugu, tad pēc manām domām

to var atrast Tontegodes 1333. g. lēņa grāmatā. Zināms, arī

šoreiz var apgalvot, ka kuršu novadnieku tiesības bij vecākas

nekā to techniskais nosaukums, un pēdējais savukārt vecāks nekā

apliecinājums rakstos.

Vai bij kāda starpība starp „kuršu tiesībām" un „kuršu
novad.nieku tiesībām", par to grūti spriest avotu trū-

kuma dēļ. Pagaidām jāpieslienas K. Šilinga domām, ka tās bij
vienas pašas tiesības 37

.
Piem., Peniķis 1439. g. un Ansis Gailis

1494. g. saņem ordeņa lēņus pēc kuršu tiesībām (na kurschern

rechte), turpretim Stegebute (vēlākais Būgulis) 1429. g. pēc

kuršu novadnieku tiesībām (na cuerschen lengudes rechte) un

1464. g. „pēc tām pašām brīvībām un tiesībām kā pārējie kurši

turpat Tukumā valda savus brīvos lēņa novadus" 38
.

Tā kā Tu-

kuma un Kuldīgas novadnieku vēsture liecina par viņu tiesiskā

stāvokļa vienādību, ko 19. g. s. atzina arī Kurzemes tiesu ie-

stādes, tad jāsecina, ka abām lēņa grāmatu formulām bij vie-

nāda nozīme.

Vai bij kāda formāla vai materiāla starpība starp kuršu

novadnieku un novadnieku tiesībām vispār — starp

Lehngutsrecht un kurisches Lehngutsrecht? Jautājums ir sva-

rīgs, jo lieta grozās ap veco strīdu, vai Vācu ordeņa valstī Li-

vonijā bij citādas lēņa tiesības nekā bīskapijās un vai ordenis

uzskatīja par lēņa spējas rekvizītu piederību pie kādas noteik-

tas (piem. bruņnieku) kārtas un (vācu) tautības. Bet arī te jā-

34 E. v. Fircks, Die Familie Gayl in Kurland, 63 (Jahrbuch für Ge-

nealogie, Heraldik und Sphragistik, 1898. Mitau 1899).
S 5 ÜB., VIII. 24; IX. 535- Saf. arī E. v. Fircks, Neue kurländ.

Güter-Chroniken, S. 157, nr. 98. Mitau 1900.
36 ÜB., VI. 2759.
37 C. Schilling, Die lehn- und erbrechtlichen Satzungen, 122. Citādi

uzskati ir O. Štafenhāgenam : „Izteiciens nach kurischem Recht... varēja

apzīmēt nevien lēņtiesiskas attiecības, bet arī kāda novada valdītāja tie-

sisko attiecību kopumu, cik tām bij sakars ar zemi. Pie kuršu tiesībām

piederēja kā kuršu novadnieku, tā gruntsnomas tiesības. Beiträge zur

Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands, IV. 3, S. 332.
"
6 ÜB., VIII. 24 un XII. 247: „...na sodaner fryheit unde rechte

als andere Kuren aldarsulvigest tho Tuckum crc vrye vorlende lande

besitten".
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atšķir dažādi laikmeti un dažādi ordeņa valsts novadi, it se-

višķi Kursa un Igaunija, kādu šķirojumu atrodam jau 14. g. s.

avotos. Ordenim 1245. g. izdevās pārliecināt pāvestu, ka Kursa

ir tikai Prūsijas daļa 39
,

ar ko ordenis te kļuva tikpat neatkarīgs
kā Prūsijā. Turpretim Igaunijas herooģisti viņš ieguva simtu

gadu vēlāk, 1346. g., nopērkot no Dānijas. 4. nov. 1346. g.

mestrs solījās atzīt Igaunijas bruņniecības ~tiesības, žēlastības

un brīvības", ko tai bij piešķīruši dāņu karaļi 40
. Tas nozīmēja,

ka ordenim jāatzīst arī Valdemāra un Erika lēņa tiesības, kas

paredz īstos bruņnieku lēņus — tā tad pilnīgi citu lēņtiesisku
režīmu nekā pārējā ordeņa valstī. Piecdesmit gadus ordenis vil-

cinājās pildīt šo solījumu. Bet 1397. g. Dancigas kongresā,
grūtā ārpolitiskā stāvokļa dēļ, virsmestrs Jungingens bij spiests
nevien atzīt Valdemāra un Erika lēna tiesības, bet vēl Z. Igau-

nijas bruņniecībai piešķirt īpašu privilēģiju (tā saukto Jungingena
žēlastību), ar ko Harijā un Virijā lēņa mantošanas tiesības ieguva
arī sievietes un blakus radi pretstatā līdzšinējai kārtībai, kur

parasti bruņnieka muižu mantoja vienīgi vasaļa dēli. Līdz ar to

Z. Igaunijā tika izskausti vecie jeb stingrie (strenge Mannlehen)

un ieviesās jaunie bruņnieku lēņi (neue Mannlehen), kurus sauca

arī par „žēlastības muižām" (Gnadengüter) 41
,

jo tās bij pie-
šķirtas pēc Jungingena ~žēlastības tiesībām" un atcēla klasiskās

bruņnieku tiesībās noteikto stingro mantošanas kārtību. Ja nu

tā, tad visus ordeņa lēņus en bloc nevar nostatīt pretim īstiem

bruņnieku lēņiem, bet, pirmkārt, jāper iodizē ordeņa lēņa
tiesību vēsture; otrkārt, atsevišķi jāapskata Kursas un Igau-

nijas lēņa kūrijas. FC Šilinga kļūda bij tā, ka viņš pārāk

pārināja ordeņa lēņa jēdzienu.
13. g. s. lēņa grāmatu ir tik maz

42
,

un tās rediģētas tik īsi,
ka nekādi droši slēdzieni nav iespējami. Salīdzinot Rīgas virs-

bīskapa un Vācu ordeņa lēņus, redzam, ka abas kūrijas lieto

vienu lēņtiesisku titulu — iure feodāli 43
.

Šo feodālo tiesību ma-

teriālais saturs tiek prezumēts kā visiem zināms, ko ordenis

izteic ar šādu formulu 44
: „ar tām lēņa tiesībām, ar kurām citi

mūsu ordeņa vasaļi valda savus novadus". Jau 1292. g. at-

rodam šo formulu precizētu: visu Vācu ordeņa vasaļu vietā

jaunais lēņa vīrs tiek noraidīts uz noteiktu lēņa kūriju — uz

39 ÜB., ļ. CLXXX, CLXXXI.

4° ÜB., 11. DCCCLIX.

41 A. v. Tranisehe-Roseneck, Zur Geschichte des Lehnswesens in

Livland, 86, 104.

42 Atskaitot 1 viltotu (ÜB., I. 466), man zināmas tikai 2 ordeņa lēņa
grāmatas Kursā.

43 ÜB., I. 526; GU., I. 31, 37.

44 ÜB., I. 526, A. fon Helmvardeshūzenam 1288. g.: „...iure feo-

dāli, quo ai i i vasalli domus nostrae bona sua feodalia tenent".
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Kursu 45
.

No ta jāsecina, ka Vācu ordenis Kursa turējās pie
citām lēņtiesiskām normām nekā Prūsijā.

No 14. g. s. līdz šim zināmas kādas 45 ordeņa lēņa grā-

matas, ieskaitot arī regestus; no tām kādas 12 attiecas uz Z. Igau-
niju, sākot ar 1347. g. Tāpat kā 13. g.\ s. ordeņa lēņa grāmatas
šai laikmetā līdz pat 1397. g. rakstītas tikai latīniski. Ordeņa
leņi joprojām tiek piešķirti iure feodāli 46

,
kas nozīmē: „tāpat:,

kā citi ordeņa vasaļi valda savus novadus" 47
.

Lai nerastos

pārpratumi, dažreiz šo formulu paplašina ar lēņa kūrijas no-

saukumu: 1320. g. atkal minēta Vācu ordeņa Kursas kūrija,
1347. g. arī Igaunijas kūrija 4B. Tas nozīmē, ka strīdus gadījumā

vasaļa lēņa grāmata jāiztulko pēc vārdā nosauktās kūrijas tie-

sībām un ieradumiem. Salīdzinot 1320. un 1347. g. lēņa grāmatas,
ievērojam šādu raksturīgu sīkumu: Igaunijas kūrija runā par

„mūsu bruņnieku un vasaļu tiesībām un gaitām", tur-

pretim Kursas kūrija pazīst tikai „ordeņa vasaju tiesības".

Tas liecina, ka Vācu ordenis, 1346. g. nopirkdams Igauniju,
atrada tur jau priekšā dāņu laikos nodibināto lēņa vīru šķirojumu

bruņniekos un nebruņniekos; turpretim Kursā un Lībijā ordenis

nešķiroja leimaņus pēc kārtām, kāpēc visus novadniekus sauca

vienkārši par vasaļiem. Ka arī tautību neņēma vērā, liecina

Helmvardeshūzena (1288. g.), Tīdemaņa (1329. g.) un Tonte-

godes (1320. g.) lēņa formulu vienādība, ko atzīst nevien K. Šī-

lings, bet arī citi jaunāki pētnieki 49
.

leguvuši drošu zinātnisku pamatu, varam bez metodoloģiskām

grūtībām iztirzāt abas kuršu ķoniņu vecākās lēņa grāmatas latīņu
valodā no 1320. un 1333. g. Lai gan tās bij adresētas tikai Ton-

tegodem, tomēr to svarīguma dēļ arī pārējie ķoniņi parasti
atsaucās uz šiem ordeņa mestru apzīmogotiem pergamentiem
kā uz savu Lielo brīvības chartiju. Arī tiesu un pārvaldes iestā-

des, apspriežot ķoniņu tiesisko stāvokli, lemj galvenokārt uz

45 ÜB., VI. 2759:
„
... eodem iure, quo ceteri vasalli domus nostrae

in Cur on i a possident borna sua".
46 GU., I. 59 Manegintam Lībā 1327. g.; ÜB-, 11. 662 Talsu Tīde-

manim 1318. g.
47 Tam pašam Tīdemanim 1329. g.: „prout aīii vasalli ordinis bona

sua possident". E. v. Fircks, Neue kurFändische Güter-Chroniken, Nr. 19-

Mitau 1900.

48 ÜB., 11. 671 Tontegodem 1320. g.: „iure, quo ceteri vasalli ordinis
in Cur on i a possident bona sua". Sal. ÜB., VI. 2759 Kudilas Villeki-

nam 1347. g. : „taK iure... sicut ceteri milites et vasalli nostri in terra

Es toni a possident sua bona". P. Johansen, 35 Regesten und Urkunden

zur Gütergeschichte Harrien-Wieriands. Nr. 11.

49 P. Johansen, Siedlung und Agrarwesen der Esten im Mittelalter,
11: „Durch nichts ist erwiesen, dass Eingeborene vor dem zweiten Jahr-
zehnt des 14. Jh. zu minderem Lehnrecht begabt wurden als zugewan-

derte Deutsche... Der Lehnbrief (des Tontegode in Kurland) weist genau
die gleiche Lehnsformel auf, wie... der des Albert von Helmwardeshusen."
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Tontegodes leņa grāmatu pamata 50
,

prezumejot, ka citi ķoniņi
savās tiesībās un pienākumos bij pielīdzināti Tontegodem.

Ordeņa mestra Jorkes Iēņa grāmata Tontegodem 1320. g. Pergamenta
oriģināls Pliķu ciemā pie burmeistera. (Fotokopija no Pieminekļu valdes

archiva, iespiesta pielikumā Nr. 1).

Ar 6. maija 1320. g. grāmatu mestrs Gerhards fon Jorke

apliecina, ka Tontegodem' ir izlēņoti 2 arkli zemes pie Vil-

gāles ezera (toreiz „lacus Syp") un Cerendas upes dzimtā

valdījumā ~ar tām pašām tiesībām, kā pārējie or-

deņa vasaļi Kursā valda savus novadus". Tas

ir tagadējais Pliķu brīvciems Turlavas pagastā 51. Iztul-

kojot šo formulu, Kuldīgas virspilskungs fon Zass 1803. g.

secināja, ka ķoniņu pergamenti „ganz in den nämlichen Ter-

minaten, in welchen die Verlehniungsurkunden über alle übrige

Adelige Güter in Lief- und Kurland verfasst waren, ausgefertigt
wlurden". 1828. g. tās pašas domas izteica virspilskungs fon

50 Tas pa daļai izskaidrojams ar to, ka pārējo ķoniņu grāmatas bij

rakstītas lejasvācu valodā, kas juridiskā ziņā nebij tik precīza kā latīņu
valoda; bez tam pēdējo saprata visi juristi, kamēr lejasvācu valodas zi-

nāšanas 18. un 19. g. s. Latvijā bij loti trūcīgas.
51 Ciems atrodas pie ViFgāles ezera starp Cerendas un Rīvas upēm

uz ziemeļiem no Ķoniņu ciema, ar ko tam saiet kopā robeža. Ciems sa-

stāv no 9 sētām ar 431 ha lielu kopplatību. 1853.
g. Pliķos bij tikai

4 sētas ar apm. 270 pūrvietām kopplatības.
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Holtejs savā 4. augusta ziņojumā 52 ģenerālgubernatoram mar-

ķīzam Paulučl: „...sie alle Rechte der ritterlichen Vasallen

theilten und sich von diesen nur dadurch unterschieden, dass sie

nicht von ritterlicher Art waren". Beidzot, arī Kurzemes civil-

gubernātors fon Brevems 31. dcc. 1836. g. iesniegumā 53 ģenerāl-

gubernatoram baronam fon der Pālenam atzīst, ka kuršu ķoniņu
senčiem izlēņoti viņu novadi „lehnsrechtlich gleich den adelichen

Ordens-Vasallen zum freien Besitz". Kad ar senāta 7. maija
1857. g. ukazu Kuldīgas virspilstiesa 1868. g. sāka no jauna

Pliķu ciems Turlavas pagasta 192Q. g. (Pieminekļu valdes uzņēmums).

iztiesāt ķoniņu lietu, tad atkal puses un tiesa pirmām kārtām

atsaucās uz Tontegodes lēņa grāmatām. Ķoniņu advokāts Kārlis

Neumans tiesā aizstāvēja uzskatu, ka „unter vasalli persönlich

Freie, für ihre Person zu keinen Abgaben und zu ritterlichen

Diensten qualificirte ritterbürtige Männer zu verstehen seien",
bet apriņķa fiskālis aizrādīja, ka „Vasall und Ritterbürtigkeit
nicht immer identisch waren" un ka „die kurischen Könige nur

die Rechte der nichtritterbürtigen Vasallen erhalten haben". No-

klausījusies vēl reiz partu iebildumus un pretiebildumus, tiesa

nolēma, ka ķoniņi „in gemeiner Freiheit mit denen vom Adel

sitzen..., d. h., Adelsrechte, mit Ausnahme der korporativen, per-

sönlich theilhaftig erscheinen" si
. Apellācijas kārtībā šo lietu

1875. g. janvārī izsprieda Kurzemes galma virstiesa Jelgavā
un atzina: 1. ka saskaņā ar Sakšu un Švābu spoguļu lēņa tiesību

teoriju īstos lēņus, kas prasīja kara gaitas, varēja dot tikai

bruņniekiem; 2. ka kuršu ķoniņu grāmatās apliecinātie lēņi bij

52 Valsts archīvs, Kuldīgas virspilskunga lieta Nr. 23 no 1827. g.
53 Valsts archīvs, Kurzemes civīlgubernātora Lieta Nr. 956 no 1836. g.
54 Sprieduma noraksts J. Vidiņa Materiālos par novadniekiem (1912. —

17. g.), L. U. filoloģijas un filozofijas fakultātes bibliotēkā.
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īsti, bet ne zemnieku lēņi (feudastra), un ka pirmie ķoniņi
katrā ziņā tika atzīti par bruņnieku dzimuma personām (jrarja
phinapcKaro npoHCxojKßemH); 3. to spilgti pierāda ķoniņiem pie-
šķirtās medību un ģerboņu tiesības un viņu tieslietu piekritība
virspilstiesai ss

. Beidzot, senāts 1884. g. spriedumā, atsaukda-

mies uz Tontegodes 1320. g. un 1333. g. lēņa grāmatām, pie-
krīt virspilstiesas un galma virstiesas domām, ka ķoniņiem ir

tiesība uz personiskām priekšrocībām nodokļu un gaitu brīvības

ziņā, bet uzskata vēl par nenoskaidrotu jautājumu par viņu pie-
derību pie muižnieku kārtas (ktj cocjiobīio). No prā-

vas gaitas redzam, ka Kurzemes vācu juristi augstāko tiesnešu

personā vai nu visus ķoniņus (virspilstiesa) vai tikai Tonte-

godi un Peniķi (galma virstiesa) uzskatīja par bruņnieku kār-

Ordeņa mestra Monheima Tēņa grāmata Tontegodem 1333. g. Pergamenta

oriģināls Pliķu ciemā pie burmeistera. (Fotokopija no Pieminekļu valdes

archiva, iespiesta pielikumā Nr. 2).

55 Pēc referāta 1884. g. senāta sprieduma, kura noraksts glabājas
turpat.
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tas personām un viņu lēņus par īstiem bruņnieku lēņiem Sakšu

un Švābu spoguļu nozīmē.

Es šim atzinumam varu pievienoties tikai pa daļai: bez

šaubām, Tontegodes 1320. g. lēnis bij īsts kara vīra lē-

nis (feudum proprium), bet ne gruntsnomas darījums (feu-

dastrum). Bet tā kā Vācu ordenis lēņa spēju nesaistīja ar

Sakšu vai Švābu spoguļa mācību, ka lēņa vīram jābūt bruņnieku
dzimuma, tad ir taisnība Kuldīgas apriņķa fiskālim, ka Tonte-

godes lēņa formulā vārds „vasalli" var nozīmēt „ebensowohl

ritterbürtige als nichtritterbürtige Lehnträger". Tikai fiskālis nav

pierādījis, ka ordenis ar minēto lēna grāmatu būtu Tontegodem

piešķīris mazākas tiesības nekā citiem novadniekiem, vienalga,
vai tie bij bruņnieku, namnieku vai kādas citas kārtas locekļi.
Šai ziņā taisnība bij advokāta K. Neumana pusē, par 'kura pret-
iebildumiem tiesa referē šādi: „Die Freisassen... bestreiten zwar

nicht die Existenz auch von Lehen an Nichtritterbürtige, wollen

solchen Fall aber um des Willen nicht auf sich angewandt wissen,

weil sie in casu den Vasallen ganz gleichgestellt werden,

was in der Zeit und in dem Zusammenhange, wann

und wie dies Wort gebraucht wurde, einen ritter-

bürtigen Lehnträger bedeutete"5,J
.

Kā arī būtu, pateicoties Ton-

tegodes 1320. g. lēņa grāmatai visi kuršu ķoniņi, pēc 74 gadu

ilgas cīņas, 1884. g. tika atsvabināti no personiskiem nodok-

ļiem uņ gaitām.
Otra Tontegodes lēņa grāmata, ko viņam 13. maijā 1333. g.

deva mestrs Monheims, bijusi par pamatu apgalvojumiem, ka

sākot ar 14. g. s. 30-iem gadiem ordenis nevāciem piešķīris

„mazäkas" lēņa tiesības nekā vāciešiem 57
.

Lai to pierādītu,
parasti citē 1333. g. izlēņošanas formulu, kas Tontegodi nepie-
līdzina vairs pārējiem ordeņa vasaļiem, bet tikai Kursas jaun-
kristītiem 58

: „piešķiram lēņos divus arklus Syalenes (?) pa-

gastā... lai tos apstrādātu, lietotu un mūžīgi valdītu bez pienā-
kuma dot gobu un pildīt klaušas, brīvi un netraucēti, tāpat kā

citi Kursas jaunkristītie mēdz valdīt savus lēņa novadus".

56 Retinājums mans.

57 H. Bosse, Der Kvl. Bauer, 316: „Erstmalig begegnet uns eine

Belehnung zu diesem neuen geringeren Recht im Jahre 1333... Bezeich-

nend ist die ausdrückliche Befreiung von bäuerlichen Lasten; die ja
für ein normales (sie!) Ordenslehen garnicht in Frage kamen, und der

Hinweis darauf, dass die hier gekennzeichnete Form eines niederen (!)
Lehens für die eingeborenen Lehnsträger üblich (!) geworden war."

Bet taisni uz šīs lēņa grāmatas pamata 19. g. s. Kuldīgas vācu.pilskungi,
kas bij daudz labāki juristi nekā citētais autors, atzina, ka kuršu kārniņu
zeme civiltiesiski ir līdzīga muižas zemei.

58 ÜB., 11. 753: „... contulimus in pheodum duos uneos in pagasta
Syaîlen lin agris, pratis et aliis pertimentiis omnibus, iuxta uncorum perti-
nentiarum numerum debitum, colendos, habendos et possidendos perpétue,
absque census solutione et laboris factione, libère et quiète, sicut caeteri

neophjiti Curoniae bona sua feodalia sunt soliti possidere."

4
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Protams, ka starp abām formulām ir starpība, bet tā nav

izskaidrojama ar ordeņa politikas maiņu nolūkā radīt kuršiem

īpašu mazvērtīgāku lēņa tipu. Ja 1333. g. ordeņa lēņa grā-

mata Tontegodem rediģēta citādi nekā 1320. g., tad iemesls meklē-

jams nevis lēņa subjektos, bet objektos. — Kas pazīst lēņa tie-

sību vēsturi koloniālā Vācijā, tam nav grūti atminēt, ka Tonte-

godes 1320. g. lēnis, tāpat kā Jersikas karaļa Visvalda 1209. g,

un Kretines pilskungu 1253. g. 51J
, bij piedāvāts lēnis (feudum

oblatum), t. i. kungs savu pils novadu (kastellatūru), kas viņam
piederēja par dzimtu (iure hereditario), bij spiests dāvināt ordenim

vai bīskapam ar nosacījumu saņemt to vai daļu atpakaļ kā lēni

(iure feudi). Protams, ka šāds kunga novads jau pirms infeudā-

cijas bij liettiesiskā ziņā līdzīgs vēlākam vasaļa novadam (Mann-

gut), kāpēc arī izlēņojot to nevajadzēja ar īpašu piebildumu
tam pielīdzināt. Turpretim 1333. g. lēņa objekts bij divi arkli

zemnieku zemes Viesalgu 6o ciemā, kas sava tiesiskā rakstura

dēļ bij gruntskungam par labu ar reālnastām apgrūtināta go-
bas zeme (Zinsgut). Šīs reālnastas kuršiem bij jānes saskaņā ar

1267. g. miera līgumu 61
,

ar ko Vācu ordenis nodibināja Kursā

savu gruntskundzību. Katram kursim bij jādod ordenim no ecē-

šās jūdzama zirga resp. arkla 2 pūri gobas rudzu un jāstrādā
ordeņa muižās 2 dienas vasarā un 2 ziemā. Tā nebij perso-

niska, bet tīri lietiska nebrīvība, jo šīs reālnastas gulās uz visu

zemnieku zemi neatkarīgi no valdītāja personas. Tikai ordeņa
mestrs ar īpašu privilēģiju varēja atsevišķām kuršu dzimtīm at-

laist šīs nastas, prasot tai vietā kādu citu pakalpojumu vai

maksājumu. Nezinām, ar kādu allodiālu titulu (t. i., vai pir-

kuma, dāvinājuma, mantojuma, vai citā ceļā) ordeņa vasalis Ton-

tegode bij ieguvis minētos 2 arklus zemnieku zemes, kas at-

radās Syalenes (?) pagastā, kamēr Pliķu ciems kā kunga no-

vads nepiederēja ne pie viena pagasta. Acīmredzot, lēņtiesiskā
ziņā šie 2 arkli nebij feudum oblatum, bet feudum datum.

1333. g. lēņa formulas „absque cenšus solutione et laboris

factione" uzdevums bij apliecināt, ka turpmāk Viesalgu cie-

ma zeme vairs nebūs pakļauta ordeņa gruntskundzībai un

Kuldīgas muižas tiesībām, bet baudīs visas lēņtiesiskā re-

žīma brīvības 62. Citiem vārdiem, ar šo infeudācijas aktu

59 ÜB., I. 15 un 246, A. Švābe, Zemes attiecību vēsture, §5.
60 Kuldīgas virspilskungs fon Zass jau 1803. g. iesniegumā novadu

Syalenes (?) pag. identificē ar Viesalgu ciemu, kur parasti kāds Tonte-

gode bij par burmeisteru jeb „veeo tēvu". Tagad tas atrodas Snēpelea
pag. uz Ventas kreisā krasta, 14 no Kuldīgas, pie Kuldīgas-Skrun-

das šosejas. Ciema kopplatība 356,86 ha ar
10 sētām. 1853. g. šai ciemā

bij 5 sētas ar apm. 285 pūrvietām kopplatības.
61 ÜB., I. CDV.
62 O. Stavenhagen, Freibauern und Landfreie in Livland, 315: „Der

Ausdruck „ohne Zins und Arbeitsleistung"... 5011... ganz besonders den

Übergang aus dem hofrechtlLchen im das lehnsrechtliche Verhaltniss be-

tonen."
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Tontegodes 2 arkli pagasta zemes tiesiski kļuva par kunga
novadu un viņš pats par Viesalgu novadnieku, paturēdams arī

līdzšinējo ķoniņa stāvokli Pliķu ciemā. Ka ordenis ar 1333. g.

lēņa formulu neradīja jaunju lēņa vīru kārtu, to liecina vārdi:

„sicut caeteri neophiti Curoniae". Tā tad jau priekš 1333. g.

Kursā bij vairāk vai mazāk liels nevācu („jaunkristlto") novad-

nieku kadrs, kas atšķīrās no pagasta ļaudīm ar to, ka viņi

valdīja savus lēņa novadus (bona feodalia) pēc kuršu tiesībām.

Galvenokārt uz Tontegodes 1333. g. grāmatas pamata Krie-

vijas senāts ar 22. jūnija 1854. g. spriedumu atzina, ka kuršu

ķoniņu zeme ir brīvzeme, no kuras Kuldīgas valsts muiža nevar

prasīt nekādas reālnastas ne klaušu, ne gruntsnomas (obroka),
ne citu zemes nodokļu veidā. Tā tad 1854. g. ķoniņi atkal at-

karoja hercogu laikos zaudēto lietišķo brīvību, bet joprojām
palika nebrīvi personisko nodokļu (galvas naudas) un gaitu
(rekrūšu) ziņā, kamēr beidzot senāts 1884. g. pielīdzināja viņus
muižniekiem arī personisko brīvību laukā.

Apskatījuši sīkāk abus Tontegodes lēņus, varam turpināt

vispārējo ordeņa lēņa tiesību apskatu. Ka vēl 14. g. s. beigās
Vācu ordenis piešķīra lēņus ar vienādu lēņtiesisku titulu vācu

bruņniekiem un kuršu novadniekiem, to liecina mestra Bruge-

neja 1396. g. lēņa grāmata Kantebutes dēliem (tagad Buguļu
vai Muižnieku mājas Grenču pagastā) un 1398. g. lēņa grā-

mata Heinricham Lodēm Igaunijā. Šai laikā lēņa grāmatas jau

diezgan sīki uzskaita lēņa piederumus, kāpēc varam spriest par

titula „iure pheodali" īsto nozīmi.

Kantebutes dēlu lēnis (ÜB., IV. 1408):
. .. contulimus in pheodum medietatem bonorum... cum omnibus

iuribus, fructibus. Hbertatibus, usibus, com modis et

perti n e n t iii s qui buseun que, agris scilicet cultis et incultis, pratis,
pascuiis, foeņiciddis, silvis, nemoriibus, lignis, rubetis, lignaturis, arbori'bus

melligeris, aquis, stagnis, aucupiciis, venationibus et piscaturis 63, iure pheo-
dali libère in perpetuum possidendo.

H. fon Lodes lēnis (ÜB., VI. 2944):

.. . conferimus in pheodum,... qeto uncos terrae... cum agris cultis

et incuiltis, pratis, pascuis, foenicidiis, paludibus, humectis, aquis, pisca-
turis, silvis, rubetis, aucupiciis, venationibus ceterisque iuribus, Hber-

tatibus, p r oip rietatibv s, commodis, utiHtatibus et per-
tinentiis suis quibuscung v e . . . in perpetuum libère, pheodali
iure, quiete et pacifiee possidendos.

Formulas uzbūvē vienīgi tā starpība, ka kuršu novadnieka

lēni tā sākas ar arkla ideālo piederumu (tiesību) uzskaitījumu,
bet vācu bruņnieka lēnī ar arkla reāliem piederumiem (blakus

lietām). Abiem mestrs izlēņo zemi ar „visäm tiesībām, brī-

63 Ka viduslaikos parasts, arī šais leņa grāmatas tiesību vieta no

saukti šo tiesību objekti.

4*
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vībām, labumiem, priekšrocībām un visādiem piederumiem", starp
kuriem minētas arī zvēru un putnu medības un zvejas tiesības.

Salīdzinot ar 14. g. s. virsbīskapijas lēņa grāmatām 64
,

redzam,

ka minēto ordeņa lēņu formulās izlaisti vārdi „cum iudiciis et

iusticiis" vai „cum iudicio et iurisdictione". No tā jāsecina,
ka Vācu ordenis saviem vasaļiem līdz pat 1397. g. nepiešķīra
ne „tiesu, ne tiesas varu", kas 14. g. s. bij viena no svarīgākām
ordeņa un virsbīskapijas lēņu materiālām atšķirībām. Lai gan
minētās lēņa grāmatās nav skaidriem vārdiem nosauktas des-

mitās tiesas tiesības, tomēr tās jāuzskata par izlēņotām ar iztei-

cienu „cum omnibus iuribus", jo šai formulas daļai 15. g. s.

atbilst vācu nodokļu termins „mit aller rechtycheyt" 65
,

t. i.

ar desmito vai kunga tiesu. Protams, šīs nodokļu tiesības varēja
izlietot tikai tāds ordeņa vasalis, kas bij saņēmis lēņos nevien

kādu novadu, bet arī novada ļaudis. Šai gadījumā to var teikt

vienīgi par Lodes 20 arklu lielo lēni Igaunijā, bet ne par Tu-

kuma novadniekiem, kuru lēņa grāmatās vārds „apsträdä" lie-

cina, ka viņi paši ir zemkopji, bet ne bruņnieki 66
.

Bet jau Dancigas kongresa laikā un vēlāk Vācu ordenis

bij spiests saviem Marijas un Virijas vasaļiem piešķirt arī īstus

bruņnieku lēņus sakšu tiesību nozīmē, kā to liecina mestra Bru-

geneja lēna grāmata bruņniekam (ritter) J. fon Šermbekem,
izrakstīta Dancigā 1397. g. Šai rakstā 67 Vācu ordenis pirmo
reizi lieto terminu leengudesrecht, pie kam no teksta redzams,

ka tas atbilst agrākam latīņu nosaukumam ius pheodale, bet

formula „vorlenen... to leengude" 68 agrākai „contulimus in pheo-
dum". Turpretim Rīgas virsbīskapa kanceleja bona feodalia tulko

vāciski sākumā kā Manngut (1403. g.) vai rechtes Mannlehn

(1419. g.), bet vēlāk Mannlehngut (1426. g.), no kā savukārt

darināts termins Mannlehngutsrecht (1425. g.) pretstatā Vācu

ordeņa lietotam Lehngutsrecht 69 (1397. g.). Lai gan ordeņa
vasalis Šermbeke 1397. g. dabu savas muižas lēņos tikai pēc
novadnieka tiesībām (nach leengudes rechte), tomēr ar

70 „tie-
sas varu, tiesībām, visu kundzību un brīvībām". Un 1427. g.

Rīgas virsbīskapa vasalis Guclefs saņem savu lēni pēc īstām

bruņnieku tiesībām (nach manlehengudes rechte) ar tiem pa-

6* GU., I. 48, 1306. g.; I. 151, 1399- g.
65 Fircks, Neue kurländische Güter-Chroniken, Nr. 67 (1352. g.)

un Nr. 21 (1359. g.).
66 ÜB., 111. 1296 Kantebutem 1391. g.: „...nunc habet, colit et

possidet". ÜB., IV. 1408 Kantebutes defiem 1396. g.: „nunc et ad prae-

sens colu;nt, tenent et possident".
67 P. Johansen, 35 Regesten und Urkunden, Nr. 34.
68 Turpat, Nr. 25,
69 GU., I. 229, 231.
70 P. Johansen, Nr. 34: „. .. myt richte, myt rechte, myt alle eren

herlieheiden, vryheiden..."
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šiem „piederumiem, brīvībām, tiesas varu un tiesībām" 71
,

kā

jau minētais Šermbeke. >
Tā tad no liettiesisikā viedokļa starp šiem abiem formāli da-

žādiem lēņiem nav nekādas materiālas starpības. Tā meklē-

jama ne lietu, bet mantošanas tiesībās. Tāpēc virsbīskapijā jau
15. g. s. sākumā par 'Mannlehn (feudum militare) sāka uzskatīt

tādu bruņnieka lēni, ko var maritot tikai Vīriešu kārtas lejupējie
(feudum masculinum) 72

. Turpretim Harijā un Virijā pēc Jun-

gingena žēlastības (1397. g.) Lehngut arī bij bruņnieka lē-

nis 73
,

bet ar brīvāku mantošanas kārtību, ko 1410. g. ordeņa

kanceleja izteica ar klauzulu 74 : „nach Lehngutsrecht zu halten,
zu haben und zu besitzen, mit solcher Freiheit, als den Rittern

und Knechten zu Harrien von unserem ehrwürdigen Hochmeister

neuerlich (1397!) gegeben ist". Vēlākās ordeņa lēņa grāmatās
šī klauzula tiek pamazām saīsināta 75

,
bet vienmēr paliek uz-

svērts, ka še ir runa par privilēģiju, ko virsmestrs 13 )'7. g.

kā īpašu žēlastību devis tikai Harijas un Virijas bruņniekiem
un puišiem. Turpretim visā pārējā Livonijā ordeņa lēņa grā-

matās lietotais izteiciens Lehngutsrecht norāda uz īpašu lēņa

tipu, kas nav pielīdzināms ne virsbīskapijas bruņnieka, ne Ha-

rijas un Virijas žēlastības lēņiem (feudum gratiae). Tā tad tā

sauktā Igaunijas kūrija bij patiesībā tikai Harija un Virija, ko

Livonijas mestrs pārvaldīja virsmestra vārdā un pilnvarā. Bet

visos citos ordeņa valsts novados, ko mestrs pārvaldīja tieši,
15. un 16. g. s. pastāvēja vienota lēņa tiesību sistēma, ko

avoti sauc par novadnieku tiesībām (Lehngutsrecht), un kas —

laikam sakarā ar territöriäli organizētiem ordeņa mantāgiem —

tīri novadnieciski dalījās Lībijas, Kursas un Jervas novadnieku

tiesībās. Tā kā pretstatā mestra vasaļiem Harijas un Virijas

bruņnieki
3

stingri ņemot, bij virsmestra vasaļi, tad šo pretstatību
varam izteikt arī šā: Harijā un Virijā ordeņa lēņi bij
virsmestra, bet pārējā ordeņa valstī mestra lēņi.

Šo starpību jau 15. g. s. apzinājās paši ordeņa vasaļi, ko

liecina 1438. g. Valkas landtāgs, kur Harijas un Virijas bruņ-
niecību (ridderschopp) reprezentēja 6 Harijas un 10 Virijas

vasaļi, bet visu pārējo Livonijas ordeņa muižniecību (man-

71 GU., I. 234: „... mirt aile thobehorung, vreiheitt, richte, rechte..."

GU., I. 229.
72 GU., I. 157 Fītinghofam 1403. g.: „

kindes kindes na mann-

rechte to erwende". GU., I. 297.
73 Bunge und Toll, Est- und livländisehe BrjefLade, I. 119, 1417. g.:

„...zu halten und zu besitzern zu rechtem Lehngut..."
7* Turpat. I. 110.
75 Brieflade, I. 160, 1435. g.: ...zu solchem Lehngutsrechte, wo-

mit die gemeinen Ritter und Knechte der Lande Harrien und Wierland

vom Hochmeister begnadigt sind". Turpat, I. 919, 1525. g.\ „...nach
Lehngutsrechte, gieich andern Rittern und Knechten an Harien und Wier-

land. zu ewigen Zeiten."
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Schopp) tikai 7 vasaļi 76
.

Šis landtāga locekļu saraksts ir ļoti

svarīgs, jo pierāda: 1. ka Harija un Virija bij viena lēņa kū-

rija, bet visa pārējā ordeņa valsts otra kūrija; 2. ka no agrā-

kiem „bruņniekiem un novadniekiem" (milites et vasalli) jau
1438. g. bij izveidojušās divas dažādas korporācijas — Ritter-

schaft und Mannschaft, kādu dalījumu 1457. g. virsbīskaps Sil-

vestrs apliecina arī Rīgas virsbīskapijā; 3. ,ka pie muižniecības

jeb novadniecības (Mannschaft) piederēja Livonijas mestra va-

saļi; 4. ka starp ordeņa novadniekiem neapšaubāmi bij arī

bruņnieku kārtas vasaļi 77.

Tagad mēģināsim tuvāk raksturot ordeņa novadnieku tie-

sības 15. un 16. g. s. Kā redzējām, tas ir citāds lēņa tips
nekā virsbīskapijā un Harijā-Virijā. Protams, tāpēc vēl nevar

šīs tiesības saukt par ~zemākām" vai „mazvērtīgākām" lēņa
tiesībām 78

. Lēņa grāmatas apstiprina 1438. g. landtāga lie-

cību, ka par ordeņa novadniekiem varēja būt kā bruņnieki, tā

nebruņnieki. Piem., Igaunijas Jervā 1550. g. brāļi fon Rozēni 79

saņem lēņos muižu, dzirnavas, ciemus un zemes „nach Lehn-

gutsrecht". Laikam gan bruņnieks bij arī 1438. g. landtāga dele-

gāts Einvolds fon dem Felde, kam 1437. g. mestrs bij izlēņojis
zemi un ezeru Alūksnes novadā — tāpat pēc novadnieku tiesī-

bām 80
. Turpretim nebruņnieki bij Jēkabs Kochs (Pavārs), kas

1464.—68. g. valdīja ordeņa lēņus Rēzeknes novadā 81
,

un Rīgas
namnieks Slotmakers (Atslēdznieks), kam mestrs 1536. g. īz-

lēņoja salas un zvejas vietas Rīgas apkārtnē 82
.

Par novadnieku

lēņu subjekt je m varēja būt nevien dažādu kārtu, bet arī

dažādu tautību locekļi, ko pierāda mestra Mengedes 83 1456. g.

lēņa grāmata Peniķim un mestra Pletenberga 1494. g. lēņa grā-
mata viņa brālim Johanam fon Pletenbergam B4

.

Peniķa 1456. g. lēnis:

... Penneke und alFe synen rechten waren erve n... eynen

haken landes... an ackern, gerodet unde ungerader, hoyslagen, wesen,

76 ÜB., IX. 378: „W3e H. vom Hove ritter, Geert Gosz ritt er,

Barth. Ērģemes, E. von Velde, Diderick Pirtcz, H. von Gilszen und
Ddderick Metczetaken, von allir manschopp wegen in alle Liefflande

to leengudes r e c h t e bes eten". Sah arī Arbusow, Akten und

Rezesse, I. 440. Riga 1028.

77 1438. g. landtāga Locekļu sarakstā no 7 deputātiem 2 paši sevi

apliecina par bruņniekiem.
78 P. Johansen, Siedlung und Agrarwesen der Esten, 16.
79 Bunge und ToE, Brieflade, I. 1349. Sah ar līdzīgu ordeņa lēni

Igaunijas Vīkā 1447. g. fon der Moīenam. Turpat, I. 186.
so GU., I. 291.
8* GU., I. 415, 423, 438, 443.
82 GU., 11. 684.

ÜB., XI. 610.
84 (L. Arbusow), Kurländische Güter-Chroniken. Neue Folge, Nr. 2.

Mitau 1895.
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weyden, vedryfften, holtjngen, busschen, weiden, byrsen, beken, watern.

sypen, stowingein, bonichbornen, honichweyden, vyszsch. erien, vo-

gelien... to hebbende, to besitzende, to bruikende unde to beholdende

fry uinde vredesamichliken na lengudeszrechte to ewigen tyden...

Mestr, a brāļa Pletenberga 1494. g. lēnis:

.. . Johan van Plettenberge und alle zynjen rechten waren

erven... eyn stucke landes... an ackeren», geradet effte ungeradet, hoys-

legenn, wey.se«, weyden, vedrifften, holtingen, busschen, weiden, wateren,
becken, seen, siepen, honnichbornen, honnichweyden, visscherien

q nn.de vogefie« etc.. tohebbende, tobesittende, togebruckende unde

tobeholdende vrye unde vredesamicklicken na leengudes rechte

tho ewigen tyden...

Salīdzinājums liecina, ka no 1i c un mantojuma tie-

sību vi. edoķja, kā arī formālā un materiālā ziņā,

kuršu ķoniņa Feniķa un ordeņa valsts galvas brāļa

Pletenberga lēņi tiesiski bij pilnīgi līdzīgi. Abiem

ordqnis pēc novadnieku tiesībām piešķīra zemi ar visiem tās

reāliem piederumiem kā arī zvejas un medību tiesībām dzimtā

īpašumtiesīgā valdījumā uz mūžīgiem laikiem, t. i., kamēr vien

vēl būs kāds patiess likumīgs mantinieks, par kādu ordeņa

valstī, izņemot Hariju un Viriju, varēja būt tikai vīriešu kārtas

lejupējie 85. Pletenberga 1494. g. lēnis svarīgs arī tai ziņā,
ka liecina par vienādāml ordeņa lēņa tiesībām dažādās territorijās:

Zemgalē (Jelgavas novadā), Kursā (Kandavas tiesā), Vidzemē

(Lugažu draudzē) un Igaunijā (Kārķu amatā).
Vēl lielāku dažādību redzam, apskatot ordeņa lēņa objek-

tus. Tāpat kā bīskapi, Vācu ordenis izlēņoja galvenokārt zemi

kopā ar tās dabiskiem, un civiliem augļiem, bet ar to starpību,
ka bīskapiju lēņi parasti bij daudz lielāki par or-

deņa lēņiem86
.

Lai gan sastopam arī bagātus ordeņa no-

vadniekus ar 30—50 arkliem' zemes, tomēr vairumā ordeņa lēņi

bij tikai dažus arklus lieli, pie kam 14. g. s. ordenis bieži tu-

rējās pie 2, resp. 4 arklu normas. 15.—16. g. s. ordenis izlē-

ņoja arī dažādus saimnieciskus uzņēmumus (dzirnavas 87
,

pār-

celtuves 88
,

krogus 89), veselas ēkas (klētis, rijas, namus
90) vai

atsevišķas istabas 91
. Ja lēņa priekšmets bij zemnieku zeme,

tad to izlēņoja vai nu bez ļaudīm
92

,
vai kopā ar saimnieka

saimi 93
un iebūviešiem 94

. Pēdējā gadījumā lēņa vīram deva

85 Sal. A. v. Transehe-Roseneck, Zur Geschichte des Lehnswesens

in Livland, 107.

86 A. Svābe, Latvju kultūras vēsture, 11. 190—191. Rīgā 1922.

87 GU., I. 247, 327; 11. 977.
88 GU., I. 639, 643.
89 GU., I. 537, 599, 668; 11. 19- 589-
-90 GU., I. 450; 11. 490, 612, 680.
91 GU., 11. 910.
92 GU., 11. 86, 439.
£»3 GU., 11. 350, 476, 526, 546, 845.

94 GU., 11. 294, 350, 675, 910.
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ari tiesību ievākt no ļaudīm desmito tiesu 95 vai citus nodokļus 96
.

No pārējām novadnieku tiesībām jāmin zvejas 97
,

medību 98
,

kro-

nēšanas un tirgošanas 99 tiesības, kā arī malšanas un koku cir-

šanasloo servitūti. Bet lēņa grāmatās līdz 1559. g.
101

nav

neviena aizrādījuma, ka Vācu ordenis savas valsts

latviešu daļā būtu kādam* novadniekam izlēņojis
tiesāts varu. Tā ir otra svarīga starpība starp novadnieku

un bruņnieku lēņiem.

Ordeņa lēņa priekšmetu dažādībai atbilst arī lēņa vīram

uzlikto pienā,ku(mu dažādība. Parasti novadniekam jāpilda

lēņa dienests 102
,

kas aptvēra kara un citas gaitas. Kara dienests

bij personisks bruņnieka dienests: bruņās 103 ietērptam novad-

niekam bij uz sava rēķina un riska jājāj karā uz laba kara zirga 104
,

lai cīnītos pret krieviem vai citiem ordeņa ienaidniekiem. Daž-

reiz novads bij Jāatkalpo" ar 2 un vairāk bruņotiem kara

zirgiem los
. Ja turpretim lēnis bij pārāk mazs, lai no tā pra-

sītu smagi bruņota kavalerista gaitas, tad novadniekam ar savu

kara kleperi bij jākalpo vieglā kavalerijā uz sava vai komtura

rēķina 106
.

Kara gaitu vietā ordenis varēja prasīt arī citas gai-
tas — piem., sarga

107 vai tulka 108 dienestu. Lēņi vārda ne-

īstā nozīmē nebij jāatkalpo ar gaitām, bet jāatlīdzina ar grunts
vai dzimtsnomas maksājumiem naudā 109

,
vaskos nO

, piparos lll

un tml. Parasti šādu lēņu objekts bij pilsētas novads vai ēkas.

Tāpat kā virsbīskapijā ll2 viena un tā pati persona varēja ar

95 GU., 11. 610.
96 GU., 11. 526: ~eynn gesinde genomet Murnex... mith allerley

gerecht i gkeit, tinse, nuit te"... 11. 546, GU., I. 443. Tāpēc K.

Šilings nepareizi apgalvo, ka ordeņa lēņi piešķirti bez Zims- und ZehntP
recht (Die lehn- und erbrechtlichen Satzungen, 118).

9? GU., 11. 294, 589, 610.
98 GU., 11. 308, 439; I. 668.
99 GU., 11. 290, 294, 963.
109 GU., 11. 220, 294; I. 669-
-101 Šai gadā mestrs Firstenbergs pirmo reizi Kurzemē piešķir novad-

niekam Korfam kakla tiesas tiesības. (L. Arbusow), Kurl. Güter-Chro-

niken, I. nr. 26.

102 GU., I. 247: „nha lehn gudes rechte tho ewygen tyden, sunder

jenuigerleyen deinst efte pflicht alse ander unsers ordens leenlude vann

ihren leenguderen umsem orden plichtich syn tho dionde". I. 248.

"s GU., I. 558.
i«4 GU., I. 215; 11. 290.
105 GU., 11. 321 : „umb szodann guidt thovordensten, twe reysige

perde unnd hamisck dar van holdenn."
106 GU., 11. 955.
"i GU., I. 430.

108 GU., 11. 955.
109 GU., I. 643; 11. 490.
119 GU., 11. 612.

m GU., I. 309-b.
us GU., 11. 329.
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bruņnieka tiesībām (na olden manlëhnrechte) saņemt lēņos bruņ-
nieka muižu un namnieka namu (piem., krogu), tā arī ordeņa
valstī 113 lēņa vīrs ar novadnieka tiesībām (nach Lehngutsrechts)
varēja valdīt kā muižu, tā krogu; muiža bij jāatkalpo ar bruņ-
nieka dienestu, bet par krogu jāmaksā namnieka gruntsnoma —

tā sauktā krogus nauda 114
. Ja namnieka lēnī bez pilsētas grunts-

gabaliem ietilpa arī zemnieku zemes parceles ārpus pilsētas no-

vada, tad namnieka kārtas dēļ lēņa kungs tās atbrīvojat no „des-
mitās un visas citas tiesas pēc Rīgas tiesībām" 115

.
No tā jā-

secina, ka viena persona varēja iestāties ļoti dažādās lēņtiesiskās
attiecībās un līdz ar to uzņemties pilnīgi pretējus pienākumus
atkarībā no lēņa objekta. Bet arī otrādi: lēņa objekts varēja tikt

tiesiski pārveidots atkarībā no lēņa subjekta. Ja pēdējais bij nam-

nieks, tad zemnieku zeme pēc Rīgas tiesībām tika atbrīvota no

desmitās tiesas un citām reālnastām; ja lēņa vīrs bij lībju vai

kuršu novadnieks, tad arī zemnieku zeme kļuVa par brīvu, novadu

pēc lībju ll6 vai kuršu tiesībām — absque cenšus solutione et

laboris factione. Tā radās vairāki jaukti lēņa tipi.

Beidzot, literatūrā ir aizrādīts, ka novadnieku lēņi bijuši n c -

s kūp satīti 117
un nezvērēti (feudum iniuratum) un tā tad

arī neīsti lēņi (feudum improprium), jo pēc Sakšu un Švābu

spoguļa noteikumiem īstu lēni var iegūt tikai ar svinīgāml kom-

mendācijas un investitūras formām un simboliskiem aktiem, kas

starp lēņa kungu un viņa vīru nodibina savstarpīgu uzticību

(Mannschaft, homagium). Izdarot kommendāciju, vīram bij savas

saliktās rokas jāliek lēņa kunga atplēstās saujās un jāapsola uz-

ticība ar zvērastu (pēc langobardu tiesībām) vai skūpstu (pēc
sakšu tiesībām 118). Rīgas virsbīskapijā parasti lēņa vīrs uz-

ticību apsolīja ar zvērastu 119
,

bet lēņa kungs viņu investēja (t. i.

piešķīra lēni) ar skūpstu, gredzenu vai citu simbolu 12°. Tāpēc

par šādiem virsbīskapijas lēņiem var teikt, ka tie bij skūpstīti

lēņi. Tomēr tūliņ arī jāaizrāda, ka pat virsbīskapijas kanceleja
simbolisko investitūru piemin tikai 7 reizes l2l —■ virsbīskapu

"3 GU., 11. 128, 290.
114 Sal.: P. Johansen, Das Rechnungsbuch der Kegeischen Kirchen-

vormünder, XXIV. Reval 1926.
115 GU., I. 281 : „mit den zugehörigen Äckern ausserhalb des Weich-

bildes in einem Rigischen rechte sunder jenigen tegeden und andere

rechtigkeit".
116 GU., I. 284, 324, 391.
117 C. Schilling, Die lehn- upd erbrechtliehen Satzungen des W.

E. R., 116: ein ungeküsstes Lehn, ein Lehn ohne Mannschaft.

118 J. H. v. Kremer, Das longobardisch-österreichische Lehenrecht.

I. 201—2. Wien 1838.
119 A. švābe, Latvju kultūras vēsture, 11. 180—1. Rīgā 1922.
120 Piem., bīskaps Alberts 1209. g. investēja Jersikas karali Vis-

valdi ar 3 karogiem.
m GU., I. 47, 48, 74, 76, 84, 85, 89.
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Izarna (1302. g.), Frīdricha (1306. g.) un Fromholda (1350.—61.

g.) laikā. Tāpēc jāpieņem, ka ari Vidzemē svinīgās simboliskās

investitūras vietā, tāpat kā r. Eiropā, pamazām ieviesās

ieradums piešķirt lēņus nesvinīgā kārtā: vai nu lēņa kungam
mutiski paziņojot mantāgā vai bīskapijas padomē (Stiftsrat), vai

viņa kancelejai vienkārši izsniedzot attiecīgu apliecību lēņa grā-
matas veidā 122. Turpretim lēņa vīra uzticības zvērastu (Treu-
eid) virsbīskapijas avoti piemin vēl 16. g. s. vidū 123.

Lai gan nekādu tiešu liecību nav, tomēr spriežot pēc lēņa

grāmatām jādomā, ka Vācu ordenis Livonijā, tāpat kā Prūsijā,
piešķīra lēņus bez svinīga investitūras akta un lēņtiesiskā uzti-

cības zvērasta 124. Izņēmums šķiet bij atkal vienīgi Harija un Vi-

rijā, kur kādā 1540. g. leņa grāmatā teikts 125
,

ka ordeņa va-

saļi „davon ihre billige Eidpflicht gehuldigt und geschworen
haben". Bet laikam gan tas bij parastais pavalstnieka zvērasts

savam zemes kungam un tāpēc nebij juridiski saistīts ar izlēņo-
šanas aktu. Tā tad visumā ir pareizs apgalvojums, ka ordeņa
novadnieku lēņi bij nezvērēti un neskūpstīti.

Bet vai tāpēc tie bij neīsti lēņi? — Kā jau redzējām,
feodālā dogmatiskā jurisprudence par neīstu sauca lēni, kas

savās dabiskās sastāvdaļās ar kautko atšķīrās no lēņa „īstās
dabas". Lēņa neīstumu (impropriētāti) noteica ne tikdaudz lēņa
tiesības — jo katrai tiesību sistēmai bij savs īsta lēņa kritē-

rijs —, cik lēņa kunga un viņa vīru pieņemtās norunas, līgumi
un ieradumi 326

.
Tā tad šķirojums īstos un neīstos lēņos bij

atkarīgs no katras lēņa kūrijas konvencionālām normām. Vai

Vācu ordenis Livonijā ir pazinis šādu lēņu klasifikāciju, to ne-

viens nezina. Ja nu tā, tad maza vēsturiska nozīme ir tām juri-
diskām konstrukcijām, kas novadnieku lēņus uzskata par neīstiem

tāpēc, ka, piem., tie piešķirti bez jurisdikcijas tiesībām. Bet

tiesas vara it nebūt nepieder pie lēņa būtības 127
. Vai kādam

vasaliml bij izlēņotas jurisdikcijas tiesības, vai ne, tas nebij viņa
tiesību spējas, bet gan lēņa kunga tiesību politikas jautājums.
Tas pats sakāms par dalījumu skūpstītos un neskūpstītos lēņos.
Lai gan lēņa rekvizīts bij uzticība, tomēr formu, kādā uzticība

122 Sal.: J. H. v. Kremer, I. 201. S. Stryks, Examen über das

Lehn-Recht, 168. Franckfurt 1713. Cik man zināms, iziēņošana ar „roku
un muti" virsbīskapiijā pēdējo reizi aprakstīta 1449. g. ÜB., X. 628.

"3 GU., 11. 1049 no 1544. g.; 11. 523, 1051, 1053, 1130.

124 GU., I. 380, 1457. g. mestra Mengedes lēņa grāmata Orgesam:

„...
na leengudes rechte... s under jeniigerleye ey de, recht effte

denst dar van to donde".

125 Bunge und ToH, Est- und livländische Brieflade, I. 1175, 1295;
turpat. I. 1296: ~und davon seinem Landesfürsten die Eidespflicht
geleistet und geschworen".

126 S. Stryks, Examen über das Lehn-Recht, 56.
127 Turpat, 96.
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bij jādod, noteica konvencija 128
. Tā, piem., Austrijā visi lēņi

bij nezvērēti, jo sekojot senam, vienmēr ievērotam ieradumam

tur lēņa uzticību deva nevis ar zvērastu, bet ar rokas piesitienu

(Handschlag- 129); vēl citur pietika ar labās rokas devumu130
.

Tāpēc šādus nezvērētus lēņus sauca arī par rokas lēņiem: (Händ-

chen). Beidzot, ja lēņa kungs bij arī zemes kungs, tad, lēņus

atjaunojot kunga maiņas dēļ, parasti vasaļa lēņtiesiskā uzticība

saplūda kopā ar pavalstnieka valststiesisko uzticību, jo abi akti

notika vienā laikā starp vienām un tām pašām personām. Tā

tas bij Harijā un Virijā.
Šo secinājumu galu galā atzīst arī A. fon Tranzē, kas citādi

pazīstams kā ordeņa lēņu impropriētātes aizstāvis. Viņš saka:

~Pateicoties zemes tiesību ietekmei, 15. g. s. beigās un 16. g. s.

lēņtiesiskie priekšstati nebij vairs tik skaidri. It dabīgi galveno
svaru pārlika uz mantojuma tiesībām, kur — nosakot bruņnieku
lēņu mantošanas kārtību pēc zemes tiesībām - - tika izlīdzināti

asie pretstati starp īstiem lēņiem un lēņiem ar mazākām: tiesībām

(zu minderem Rechte), it īpaši gaitas lēņiem (Dienstlehen). Bez

tam lēņa kunga un vasaļa attiecības sāka apspriest pēc publiski
tiesiskiem principiem līdzšinējo privāttiesisko vietā. Leņa kungs
arvien vairāk pārvērtās par zemes kungu un vasalis par pa-

valstnieku, vasaļa uzticība kļuva par pavalstnieka uzticību, per-
soniskais bruņnieka dienests par jātnieka dienestu (Rossdienst),
un investitūras akts zaudēja savu kādreizējo nozīmību 131."

Minētā autora slēdziens ir gan pareizs, runājot par bīs-

kapijām, bet attiecībā uz ordeni tas jāpapildina divējādā ziņā.

Pirmkārt, zemes tiesību ietekme uz lēņu mantošanas kārtību

ordeņa valstī sākās nevis 15. g. s. beigās, bet 1397. g. ar Jun-

gingena žēlastību —
tā tad tai pašā gadā, kad pirmo reizi

rakstos parādās novadnieku tiesību techniskais nosaukums Lehn-

gutsrecht. Sekojot A. fon Tranzē domu gājienam, jāvelk kon-

sekvence, ka jau toreiz izzuda dogmatiskā starpība starp īstiem

un neīstiem lēņiem. Otrkārt, ordeņa mestrs jau 13. g. s. vis-

pirms bij zemes un tad tikai lēņa kungs, kas attiecības ar

novadniekiem apsprieda nevis pēc Sakšu spoguļa 132
,

bet pēc

ordeņa tiesībām, kur lēņa, gaitas un zemes tiesību insti-

tūti bij vēsturiski sakausēti par īpatnēju normu sistēmu, ko

Prūsijā virsmestri jau 15. g. s. vidū atzina par īstām lēņa tie-

128 Turpat, 82.
i™ J. H. v. Kremer, Lebenrecht, I. 100, 200, 201.

130 Erklärung- des allgemeinen teutschen Lehenrechtes, 170—71.

Wien 1703.

131 A. v. Transehe, Stadtbürger afs Lehnsleute, 2. (Jahrbuch für Ge-

nealogie etc. 1899. Mitau 1901).
132 W. v. Brünneck, Zur Geschichte des s. g. Magdeburger Lehn-

rechts, 99- (Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ.

Abt., Bd, XV., 1894.).
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sībām 133
. Kā jau teikts, par Livoniju nekādu ziņu nav. Bez

tam nekādā ziņā nedrīkst domāt, ka tā sauktie neīstie lēņi būtu

piešķirti tikai zemniekiem un namniekiem, turpretim bruņnie-
kiem doti vienīgi īstie lēņi. Nevien Prūsijā, bet arī Pomerā-

nijā 134
,

Dānijā un citās zemēs muižnieku lēņi bij neīsti lēņi
Sakšu spoguļa nozīmē.

Varbūt, ordenis Livonijā par īstiem lēņiem uzskatīja lēņus

ņevis pēc parastām novadnieku tiesībām, bet pēc kāda šio tie-

sību „augstäka" tipa? — Uz šādu nepareizu secinājumu pa-
mudina Livonijas avotos sastopamais nosaukums vācu novad-

nieku tiesības (dudsches leengudes recht). Diemžēl šī formula

lietota tikai divas reizes un diezgan dīvainā sakarībā. Mestrs

Rotenbergs ar šo titulu izlēņo zemi kādam Veselim 135 Arlavā

1432. g. 3. februārī, un 22 dienas vēlāk ar tādu pašu titulu

virsbīskaps Hennings dod lēni Kokneses rātes kungam Ege-
lonam 136

.
Pēc tam vācu novadnieku tiesības uz visiem laikiem

izzūd no avotiem. Ne lēņa objektu lielums, ne lēņa subjektu
kvalifikācija nedod pamata ša

N
i gadījumā runāt par kādām iz-

cilām vai „augstäkäm" tiesībām 137
.

Tagad varam atbildēt arī uz šīs nodaļas sākumā formulēto

pamatjautājumu, vai bij kāda starpība starp kuršu novadnieku

un novadnieku tiesībām vispār? — Nosaukumi ~kuršu tiesības"

un „kursu novadnieku tiesības" līdz šim Izdotās lēņa grā;matās

sastopami tik reti, ka nav pamata uz šīm nedaudzām liecībām kon-

struēt īpašu lēņa tipu. Pietiek aizrādīt, ka, piem., kuršu no-

vadnieks Gailis 1494. g. dabūja lēni pēc kuršu tiesībām, 1503. g.

pēc lēņa resp. novadnieku tiesībām (iure feudi) 138
,

1515. g. pēc

lībju tiesībām un 1520. g. pēc novadnieku tiesībām vispār (na

lehngudes rechte). Arī Peniķis 1439. g. iegūst lēni pēc kuršu,
bet 1456. g. pēc novadnieku tiesībām. Tāpēc jāpieņem, ka kuršu,

resp. lībju tiesības bij tās pašas ordeņa novadnieku tiesības,
kuras individualizēja ar vārdu „kuršu" vai ~lībju", ja valsts

kanceleja gribēja uzsvērt novadnieka tautību. No tā izriet, ka

visi ordeņa novadnieki, izņemot Hariju un Viriju, bij tiesiski

vienlīdzīgi, ja kāda vasaļa lēņa grāmatā ar īpašu klauzulu (tā
saukto lex investiturae) nebij noteikts pretējais. Citiem vār-

diem, ordeņa novadnieku tiesībās nevāciem bij
tāda pati lēņa spēja kā vācu tautības namniekiem

133
Turpat, 101.

134 Zettwach, Das Pommersche Lehnrecht, 1. Leipzig 1832.
135 ÜB., VIII. 548.
136 GU., I. 266, 25. Febr. 1432. g.

137 K. Silings (Die lehn- und erbrechtliichen Satzungen, 131) nepa-
matoti pieņem, ka deutsches Lehngutsrecht varētu nozīmēt Mannlehnrecht.

138 ÜB., 2. Abt., 11. 563. E. v. Fircks, Die Familie Gayl in Kur-

land, 63—64 (Jahrbuch für Genealogie etc. 1898.).
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un bru ņ niekiem. Toties ekonomiskā un sociālā ziņā ne-

var runāt par vienlīdzību. To pašu viedokli 1854. g. aizstāvēja
Kurzemes civīlgubernātors savā iesniegumā senātam: „Jeden-
falls erscheinen diese Lehnbriefe in der Form, wie im

wesentlichen Inhalte als übereinstimmend mit denen,
die den Ri'tterbürtigen und Adliehen ertheilt wor-

den, und die darin den Freisassen verliehenen Rechte,
als identisch mit den lehnbrieflich ender Letz-

teren, wenn auch der Umfang des Lehnobjects insofern nicht

derselbe ist, als Erstcrc in der Regel nur mit Land von ge-

ringerer Ausdehnung und ohne Leute belehnt wurden." 139

3.

Noskaidrojuši ordeņa novadnieku lēņtiesisko stāvokli vispār,
varam iztirzāt atsevišķiem kuršu ķoniņiem Vācu ordeņa dotās

grāmatas. Tādu ir pavisam II: 1

1. Mestra Jorkes 6. 5. 1320. g. grāmata Tontegodem
2.

„
Monheima 13. 5. 1333. g. „

3.
„

Finkes 1. 12. 1439. g. „
Peniķim

4.
„

Mengedes 5. 3. 1454. g. „

5.
„ Mengedes 24. 8. 1456. g.

„ „

6. Komtura Galena 13. 12. 1500. g. „

7. Mestra Pletenberga 23. 8. 1504. g. „

8.
„

Herses 18. 10. 1470. g. „
Sukantam

9.
„

Pletenberga 20. 12. 1503. g. „
Dragūnam

10.
„

Brugeneja 13. 7. 1546. g. „
Bērtulim un

Jānim
11.

„
Rekes 9. 8. 1550. g. „

Kalējam

Bez tam hercogs Frīdrichs ar 16. februāra 1621. g. grāmatu

dāvināja visiem Kuldīgas ķoniņiem kopā pusarklu lielo Buļļu
zemi. Bet tā kā šim dāvinājumam nav lēņtiesiskā pamata, tad

tas ir nesvarīgs, apskatot kuršu ķoniņus kā ordeņa novadniekus.

No 11 ordeņa grāmatām savukārt tikai 9 ir lēņa grāmatas;

turpretim mestra Mengedes 1454. g. raksts Peniķim ir brī-

vības grāmata un Kuldīgas komtura Galena 1500. g. raksts

Peniķim ir dāvinājuma akts. Lēņa grāmatas dotas 6 dzimtīm:

Tontegodem ar 4, Peniķim vairāk par 5, Sukantam 1/2, Dra-

gūnam 2, Kalējam i/2,
Bērtulim un Jānim ar x arkliem. Cik

139 Retinājums mans. Valsts archīvs, Kurzemes civīlgubernatora kan-

celejas Lieta Nr. 956/1836.

1 Turpat. Civīlgubernātora fon Breverna atzinumā no 1837. g. kļūdas
dcl nav minēta Rekes lēņa grāmata Kalējam.
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liels bij kuršu ķoniņu arkls, nav zināms L>
. Tagad Pliķu brīvciema

platība ir 431 ha, kas atbilst 2 arklu lielam Tontegodes lēnim

1320. g. Tagad Kalēju brīvciema platība ir 440,5 ha, kas laikam

atbilst pusarkla lielam Kalēja lēnim 1538. g. Tagad Ķoniņu brīv-

ciema platība ir 707,3 ha, kas laikam aptver visus Peniķa lēņus
6 arklu vērtībā. Tā tad šķiet, ka nav nekāda aritmētiska samēra

starp arklu un hektāru*.

Tā kā Tontegiodes lēņa grāmatas jau esam iztirzājuši kopā ar

citiem 14. g. s. ordeņa lēņiem, tad atliek aprakstīt vēl tikai 15. un

16. g. s. lēņus Peniķim, Sukantam, Dragūnam, Kalējam un Bērtulim

ar Jāni. Peniķa (Penneike) vārds pirmo reizi minēts 1439. g. lēņa

grāmatā. Tagad kā māju vārds tas sastopams Ventspils apriņķa
Sarkanmuižas pagastā 3

. Protams, vārds bij vecāks nekā aplie-
cinājums rakstos, jo 1439. g. ordenis tikai atjauno agrāko Peniķa
lēni. Spriežot pēc kuršu ķoniņu nostāstiem, Peniķu vārds it kā

izcēlies vācu laikos. Lipaiķu mācītājs J. K. Heinsius 1761. g.

raksta, ka pagānu laikos Peniķi saukti par Ķīkāļiem, „kā vēl

tagad dēvē ciema priekšnieka mājas; tas arī glabā viņu pri-
vilēģijas" 4. 1791. g. pie pilskunga Rekes ieradies Ķīkāļu Mār-

tiņš unjūdzis apliecināt, ka veco ķoniņu pēctecis esot tagadējais
Gaiļu Adams, turpretim citi ķonenieki esot gan ieprecēti, gan

adoptēti svešinieki. Tā tad tradicijas saskan tikai tai ziņā, ka

Peniķis ir vācu laiku nosaukums; turpretim par īstiem ķoniņu
senčiem daži uzskata Ķoniņu ciema Ķīkāļus, bet citi Gaiļus. Tagad
šī brīvciema atsevišķo sētu (arī Gaiļu un Ķīkāļu) saimnieki ir gan-
drīz vienīgi Peniķi un Tontegodes.

Man ir zināma tikai viena Peniķa vārda etimoloģija. Mācī-

2 Kuldīgas virspilskungs fon Holtejs 1828. g. ziņo: „Keine dieser

Besitzlichkeiten ist je einer Messung unterzogen worden... Da nun aber

die Berechnung nach Hacken —je nachdem sie nach dem Flächeninhalt,
nach der Seelenzahl oder nach dem Ertrage der Güter normirt wurde —

ganz verschiedenartig und zum Theil verloren ist, so kann man auch

garnicht mit Gewissheit bestimmen, was hier zum Grunde gelegt worden."

Kuldīgas virspilskungs Emils fon der Rops savā 29. Apr. 1853. g. ziņo-

jumā pieņem, ka līdz 1470. g. ķoniņiem izlēņoti tā sauktie ~vecie mestru

arkli" (à 177 mucasvietas), bet pēc tam Pletenberga arkli (à 96 mucas-

vietas). Šādā ceļā viņš aprēķina, ka visiem ķoniņiem bijis (177X8V2+
96X31/2) 18401/2 mucasvietas jeb 3681 pūrvieta zemes, no kuras 15041/2
mucasvietas iegūtas jau priekš Pletenberga laikiem.

*■> Tas arī saprotams, ievērojot to, ka: 1. ar laiku ķoniņu ciemu

robežu zīmes iznīka, un nolaidības dēl savu robežu ar kaimiņiem viņi
sāka no jauna kārtot tikai 19. g. s.; 2. daļa ķoniņu zemes agrākos lai-

kos tika atsavināta Turlavas muižai un, šķiet, arī Lipaiķu pastorāta-m
Sk. fon Holteja 1828. g. un fon der Ropa 1853. g. ziņojumus.

3 J. Endzelīns, Latvijas vietu vārdi, 11. 152. Bez tam vēl: Penisķi
(103), Pieniķi (98).

4 C. C Napiersky, Einige Nachrichten von den s. g. Curischen

Königen, 73, Inland 1836, Nr. 5.
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tājs J. K. Heinsius 1761. g. izteica domas 5
,

ka Peniķis esot poļu
vārds „panek" un nozīmējot „kundziņu". Šāda etimoloģija ir

gan raksturīga poļu laikiem, kuros dzīvoja Heinsius, bet nenoder,
lai izskaidrotu vārdu, kas apliecināts jau vācu laikos. Darba hi-

potēzes veidā lieku priekšā saistīt Peniķa vārdu ar lejasvācu

„veneken", kas nozīmē karogu kā karaspēka vienību G
,

parasti

Ķonaiņu ciema ģerboņa glezna 1664. g. Lipaiķu baznīcas logā. Paskai-

drojumā (pa labi) teikts, ka šo kopiju 1780. g. licis pagatavot Lipaiķu

mācītājs Kr. Amenda. (Pieminekļu valdes archīvs).

2—5 jātnieku kompāniju (rotu) sastāvā. Šādu etimoloģiju at-

balsta vairākas vēstures liecības. Jau agrāk minētais Johans. Ren-

ners raksta savā 16. g. s. Livonijas chronikā, ka „kuršu ķolniņš
ir zemnieks, brīvs no visām nodevām, kas kara laikā ved zem-

nieku karogu" 7
.

Tā tad kuršu ķoniņš (t. i. Peniķis) bij kuršu

5 Napiersky, Einige Nachrichten, 74.

6 A. Lübben, Mittelniederdeutsches Handwörterbuch, 474: „veneken,
Mannschaft unter einer Fahne". Leipzig 1888.

7 J. Renners Livl. Historien, hsg. von Hausmann und Höhlbaum, 8.

Sal. 266 Ip. 1559. g.: „De Russen... slogen den Curischen koning vam

perde, de entlep mit der fanan to butsche". 267. Ip.: „De Cv ris ehe

koning i s fenrich aver de Curischen buren, wen krich vor fait»
dat wapen is ein louwe".
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novadnieku pulka karodznieks. Jāpieņem, ka jau 1439. g. Pe-

niķis veda kaujās kuršu novadnieku karogu, jo tikai ar šo atbildīgo
amatu varēsim izskaidrot, kāpēc ordenis šai kuršu dzimtij deva

lēņos vairāk zemes nekā jebkuram citam nevācu novadniekam.

Arī Lipaiķu baznīcas logā 1664. g. zīmētais Andreja Peniķa
ģerbonis un Ķoniņu ciema zīmogs tēlo apbruņotu jātnieku ar

karogu rokā 8
.

Tā tad visas liecības norāda uz Peniķi kā ka-

rodznieku.

Ķoniņu ciema zīmogs ar Peniķa
ģerboni (vidū).

Spriežot pēc robežu aprakstā minētā Aizputes ceļa jāsecina,
ka Peniķa 1439. g. lēņa grāmatā minētie 3 arkli zemes atradās

tagadējā Ķoniņu ciemā Turlavas pagastā 9
.

Arī turpmākie or-

deņa lēņi un dāvinājumi Peniķim sākās vai beidzās „pie viņa

vecās zemes", kāpēc izcēlās vienās robežās ieslēgts ciema no-

vads, kura atsevišķās daļas bij iegūtas dažādā laikā ar dažādiem

juridiskiem tituliem. Pirmie 3 arkli Peniķim tika piešķirti 1439. g.

pēc kuršu (novadnieku) tiesībām, otrie 2 arkli 1456. un 1504. g.

pēc novadnieku tiesībām 10; bez tam vēl 1500. g. gabalu Kul-

dīgas komturejas zemes kā ordeņa dāvinājumu. Mestra Finkes

lietotā formula ~pēc kuršu tiesībām" 1439. g. Peniķa lēnī lai-

kam gan nozīmē to pašu, ko mestra Mengedes 1464. g. lietotā

formula Būguļa Lēni 11
:

Peni,ķa lēnis 1439. g.:

. .. hebben, besitten unde bruken frey, glike anderen freien Kuren,

na Kurschem rechte...

8 Napiersky, Einige Nachrichten, 70.
9 Ciems atrodas pie Kuļldīgas-Aizputes ceļa, 22 km. no Kuldīgas.

Ciemā ir 13, resp. 14 sētas ar 707,3 ha lielu platību. Ķoniņu ciema ro-

bežas saiet kopā ar Ziemeļu, Kalēju un Pliķu ciemiem, kā arī ar Tur-

lavas un Vangas muižām. 1853. g. Ķoniņu ciemā arī bij 13 sētas un apm.

918 pūrvietas kopplatības.
10 Kāds D. rakstā Kūru ķoniņi (Baltijas Vēstnesis, 1879. Nr. 17) tulko

šo formulu „na leengudes rechte" ar vārdiem „pēc lienmuižu tiesībām".
11 ÜB., IX. 535; XII. 247.
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5

Buguļa lēnis 1464. g.:

.. . tho hebbende, tho besitzende, tho brückende... na sodaner fryheit
unde rechte, als andere Kuren aldarsulvigest tho Tuckum crc vrye vor-

lende lande besitten.

V. S. Štafenhāgena zīmējums „Ķoniņu ciems" (1861. g.)

Klēts durvis Ķoniņu ciema Vec-

kupšu mājās. (Pieminekļu val-
des uzņēmums 1929. g.).

Kādas tiesības ar šo formulu iegūst un kādus pienākumus

uzņemas novadnieks, to abas lēņa grāmatas prezumē kā visiem
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zjnāmu faktu. Tiešām, šī formula ir paskaidrota jau 1333. g.

Tontegodes lēņa grāmatā 12
.

Bet acīmredzot cēlās pārpratumi,
kāpēc 15 gadus vēlāk, 5. martā 1454. g., mestrs Mengede īpašā

grāmatā uz Peniķa vārda dod minētās formulas autentisku iztulko-

jumu: „Viņš un viņa likumīgie mantinieki ir un paliek (ar no-

dokļiem) neapgrūtināti (unbeswaret) un brīvi no visām mūsu

ordeņa šķūtīm un klaušām, bez pienākuma iet jebkāda kunga vai

viņa kalpotāju gaitās, lai tās būtu kādas būdamas, izņemot

(to gadījumu), ja mūsu ordenim ir vajadzīgas kara gaitas. Bet

Peniķim un viņa minētiem mantiniekiem ir pienākums katrā

laikā būt Kuldīgas komtura rīcībā un klausīt vienīgi viņam, ja
ir vajadzība, arī ārpus kara gaitām (buten reyse)". No šī iz-

Ordeņa mestra Mengedes brīvības grāmata Peniķim 1454. g. Pergamenta

oriģināls Ķoniņu ciemā pie burmeistera. (Fotokopija no Pieminekļu
valdes archiva, iespiesta pielikumā Nr. 4).

tulkojuma varam secināt: ka: 1. Peniķa un citu brīvo kuršu

tiešais pavēlnieks bij zemes kungs, Kuldīgas komturs, kas Kursā

bjj mestra vietnieks kara un tiesas lietās; no tā izriet, ka Pe-

niķim bij tiesība piedalīties ordeņa mantāgos. 2. Neviens cits

kungs vai viņa kalpotājs nevarēja pavēlēt Peniķim, kas juri-
diski jāsaprot kā kuršu ķoniņu eksemcija no gruntskungu un mui-

žas ierēdņu administratīvās un tiesas varas; tā tad Peniķa zeme

bij muižai līdzīga brīvzeme, no kuras nebij jāmaksā ne kunga,

12 „...habendos et possidendos perpétue, absque ce insus so-

lujtione et r aboris factione, libère et quiete, sicut caeteri rae-

ophiti Curoniae bona sua feodalia sunt soliti possidere."
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ne desmitā tiesa, ne arī jādod klaušas. 3. Peniķis bij ordeņa
novadnieks, kam savs lēņa novads bij jāatkalpo ar kara gaitām;
tā tad 1439. g. lēņa grāmatā minētās kuršu tiesības patiesībā

bij kuršu lēņa (t. i. novadnieku) tiesības 13
.

Ar šo eksemto tie-

sisko stāvokli Peniķis un citi kuršu novadnieki ne ar ko neat-

šķīrās no vācu muižniekiem: abas ordeņa pavalstnieku grupas

bij tieši 14 atkarīgas tikai no sava zemes kunga, abām zem-

turības pamats bij lēņa tiesības, abām lēņa novads 15 bij brīv-

zeme,l6 abām bij pienākums sekot savam lēņa kungam kara

gaitās.
Vēl vairāk Peniķi pielīdzināja vācu muižniekiem divas turp-

mākās ordeņa grāmatas. Ar mestra Mengedes 1456. g. aktu

Peniķis ieguva nevien jaunu arklu zemes, bet arī dravas, zvejas
un medību tiesības 17. Ar to pašu lēņa piederumu formulu

tas pats mestrs 1454. g. izlēņoja kādu Vidzemes muižu vācu

muižniekam Firksam 18
.

Nav neviena pierādījuma, ka ar to

15. g. s. vidū ordenis būtu Peniķim piešķīris mazākas tiesības

nekā Firksam. Bet no mestra Mengedes tās pašas dravas, zvejas
un medību tiesības 1464. g. pēc kuršu tiesībām ieguva Grenču

pagasta Būgulis l9
un no mestra Pletenberga ap 1515. g. arī

Ansis Gailis. Beidzot, ar Pletenberga 1504. g. lēņa grāmatu

Peniķis iegūst piekto arklu zemes nevien ar visām agrākām tie-

sībām, bet vēl kā īpašu ordeņa žēlastību — tiesības celt un

maldināt dzirnavas. Tā kā Vācu ordenis uzskatīja dzirnavu tie-

sības par zemes kunga regāliju
20

,
tad sevišķi jāuzsver šīs kon-

cesijas izcilā nozīme 21
,

Lai gan ne visās kuršu ķoniņu lēņa grāmatās ir uzskaitītas

medību tiesības, tomēr zinām, ka tās bijušas nevien Peniķim; un

Tontegodem, bet arī citiem Kuldīgas novadniekiem. Uz to norāda

13 Sal., piem., Anša Gaiļa 1494. g. leni ar 1503. g. lēni, kur agrāka
formula „na Curischen rechte" tulkota „absque ulla prestation e iure

feudi". ÜB., 2. Abt., 11. 563.

14 Šāda veida atkarības tiesisko nozīmi it labi saprata 15. g. s. kurši,
sk. ÜB., VIII. 440, S. 260.

15 Kurzemes bīskapa 1423. g. lēņa grāmatā vasaļa novads nosaukts

par lēņa arkliem (leenhaken). L. Arbusow, Kurländische Güter-Chroni-

ken, Nr. 42. S. 62.

16 GU., I. 391.

17 ÜB., XI. 60. Ķoniņiem bij zvejas tiesības Vilgāles ezerā, ko Kur-

zemes landtāgs 1570. g. atzina par brīvezeru.
i» GU., I. 361.
19 ÜB., XII. 247. Fr. v. Klopmann, Kurländische Güter-Chroniken,

I. S. 184 ff. Mitau 1856.

20 G. Kisch, Das Mühlenregal im Deutschordensgebiete, Sav. ZRG.

48 (1928), S. 180 ff.
21 Vai Peniķis šo tiesību ir izlietojis, man nav zināms. Bet tā kā

Turlavas pag. netāī no Ziemeļu ciema atrodas Sudmalāji, tad ir ticams,
ka ķoniņi tiešām uzcē ra savas sudmalas, Virspilskungs fon der Rops
1853. g. ziņoja, ka kuršu ķoniņiem neesot nevienas dzirnavas.

5*
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jau mācītāja J.K. Heinsius liecība22
,

ka viņi ap 1678. g. dāvinājuši
Lipaiķu baznīcai zvanu, kur bijis izliets kursu ķoniņu medību

skats: parastā tērpā jāšus uz zirga ār sītu rokā un suņiem saitē

viņi dzenas pakaļ zaķiem 1 un vilkiem. Bet ordeņa laikā arī zemnie-

kiem bij atļautas tā sauktās pēcmedības (Nachjagd), kad kungi

bij jau izlietojuši savas pirmmedību (Vorjagd) tiesības; bez

tam viņiem bij jādod ordenim zināma daļa („kunga tiesa")
no medījuma 23

,
kādu kārtību Prūsijā noteica Kulmas derība

1233. g. nevien zemniekiem, bet arī novadniekiem. Vai or-

deņa valsts uzskatīja medību tiesības par regāliju, nav skaidri

zināms, lai gan jaunākie zinātnieki to pieņem 24:
.

Kurzemes her-

cogu laikos jāmin Jelgavas 1570. g. landtāga lēmums, kas at-

ļauj zemniekiem medīt zaķus, lāčus, vilkus un lūšus, bet kā

kunga tiesu prasa atdot zvērādas 25
. Turpretim zemniekiem aiz-

liegts medīt ar „suņiem un kurtiem"; tā tad bij aizliegtas me-

dības ar dzinējiem („klaberjakts", Klapperjagd) un atļautas tā

sauktās klusās medības 26 (stille Jagd), lai gan ar zināmiem

ierobežojumiem. Bet 100 gadus vēlāk ar 1684. g. landtāga lē-

mumu (§ 18) Kurzemes zemniekiem pilnīgi aizliedza šaut un

medīt. No kuršu ķoniņu iesnieguma Kuldīgas virspilstiesai 8. ok-

tobrī 1852. g. redzam, ka viņi savus brīvciemus izcelšanās un

juridisko likteņu ziņā pilnīgi pielīdzina pārējām muižām un lī-

dzīgi tām pastāv uz savām senām tiesībām brīvi medīt un ganīt
bites valsts mežā. Tā kā 1852. g. ķoniņu medību tiesības ap-

strīdēja Kuldīgas valsts mežu revidents fon Bolšvings, tad lietu

nācās izšķirt virspilstiesai, kas ar 17. maija 1854. g.
dumu nolēma, ka Peniķiem ir gan tiesība savu draugu un kal-

potāju pavadībā medīt valsts mežā putnus (Flugwild) ar putnu

suņu palīdzību 27
,

bet aizliegtas citāda veida medības ar suņiem
un dzinējiem. Savu spriedumu tiesa motivē ar to, ka Peniķa

lēņa grāmatās esot runa tikai par ~vogelie" (Vogelfang), kas

bez šaubām nozīmējot vienīgi tai laikā „gebräuchlige Art der

Jagd auf Vögel". Šis spriedums bij nepareizs. Ja tiesa būtu

salīdzinājusi Peniķa lēņa grāmatas ar tā paša laikmeta virs-

bīskapa lēņiem Vidzemes bruņniekiem un ordeņa lēņiem Kurzemes

22 C. Napiersky, Einige Nachrichten, 70. Saf. P. Campe, Die Kir-

chenglocken Lettlands von ältester Zeit an bis zum J. 1860, S. 110 (L.
0. Raksti, Architektūras fakultātes sērija, I. Rīgā 1930.).

23 H. v. Bruiiningk, Der SLvI. Güterurkumden II Band, 31—32 (Mit-

teilungen a. d. livi. Geschichte, XXII, H. I. Riga 1924).
24 G. Kisch, Studien zur Kulmer Handfeste, 220 ff. (Sav. ZRG.

50, 1930).
25 G. F. v. Bunge, Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Cur-

lands, 11. 196, § 23—25. Dorpat 1843.
26 Saf.: G. M. Weber. Handbuch des in Deutschland üblichen Lehen-

rechts, I. 289. Leipzig 1810.

27 Valsts archīvs, Acte des Goldingenschen Oberhauptmanns-Ge-
richts. Archiv-Nr. 5462, Ao 1852—57.
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muižniekiem, tad tā redzētu, ka virsbīskaps parasti medību tie-

sības nemaz nepiemin, bet ordenis lejasvācu tekstos runā tikai

par putnu medībām. Tā tad ar lēņa grāmatām nevar pierādīt,
ka Kuldīgas ķoniņiem būtu bijušas mazākas medību tiesības nekā

Kurzemes muižniekiem. Bez tam, kā jau aizrādīts, Tukuma no-

vadnieku Būguļu priekšteču lēņa grāmata 1396. g. skaidriem

vārdiem runā par „aucupicium, Vena t iones" (putnu ķeršanu,

medībām). Tāpēc arī Peniķa 1504. g. lēņa grāmatā pēc „vogelie"
bij jāgaida vārds „jacht", bet tai vietā lasām tā tad šo

saīsinājumu („un citas") var iztulkot kā „medibu'* tiesības. Ci-

tādi būtu jāpieņem, ka ordenis Kuldīgas novadniekiem piešķīris
šaurākas medību tiesības nekā Tukuma novadniekiem. No tā

jāsecina, ka nevien ordeņa, bet arī hercogu laikos kuršu ķoniņiem

bij tādas pašas medību tiesības un servitūti kā muižniekiem.

Lai gan Kurzemes lēņa grāmatas vēl nav pilnīgā veidā iz-

dotas, tomēr jau tagad ir svarīgi konstatēt, ka 15. g. s. otrā

pusē izzūd nosaukums kuršu tiesības 28 un tai vietā kuršu lēņa

grāmatās ordenis lieto parasto titulu „pēc novadnieku tiesībām".

Līdz ar to zūd pēdējā formālā starpība strap ordeņa vācu un

nevācu lēņiem. Tiesa, 16. g. s. sākumā ordenis vēl atrod par

vajadzīgu paskaidrot, ka kuršiem piešķirto novadnieku tiesību

(Lehngutsrecht) negātīvais saturs aptver visas agrākās kuršu

brīvības 29
.

Tomēr vēlāk — pēc vācu bruņniekiem doto lēņa grā-
matu parauga — ordeņa kanceleja atlaiž nost novadnieku tiesību

negatīvo raksturojumu (kas nav jādara) un izceļ vienīgi šo tie-

sību pozitīvo saturu (kas ir jādara). Parasti lēņa dienesta rak-

sturā arī meklē starpību starp bruņniekiem un novadniekiem.

Ar ko tad bruņnieka lēņa dienests atšķīrās no novadnieka

dienesta? '

Mestra Mengedes 1454. g. dotais kuršu tiesību iztulkojums
vispārīgos vilcienos runā par Peniķa pienākumu iet kara gaitās
(to reysende) un beidzas ar piebildumu: ~ja ir vajadzība, klau-

sīt Kuldīgas komturam arī ārpus kara gaitām" (buten reyse).
No tā izriet, ka mestrs vai viņa vietnieks vārēja prasīt arī

kādu miera laika dienestu, kam varēja nebūt stingri militārs rak-

sturs. Apskatīsim katru dienesta veidu atsevišķi.
Avoti liecina, ka ordeņa novadniekiem kara klausība bij jānes

kavalerijas daļās — tā tad viņu kara dienests bij jātnieku die-

nests. Jau aizrādīju, ka 13. un 14. g. s. ordeņa lēņi \bieži

bij 2 vai 4 arklus lieli. Man šķiet, šāda norma izskaidrojama
ar to, ka Kurzemē — spriežot pēc dažiem norādījumiem — ik

28 Cik man zināms, pēdējo reizi to lieto Pletenbergs 1494. g. Anša

Gaiļa lēņa grāmatā. Atskaitot nedrošo 1515. g. (?) lēņa grāmatu Gailim,
lībju tiesības Vidzemē pēdējo reizi minētas 1447. g. GU., I- 324.

29 Anša Gaiļa 1520.
g. lēnī: „...van allerleie Herndenst und Rech-

tigheit frie... na lehngudes rechten". A. Gaiļa 1503. g. lēnī: „absque Ulla

praestatione".
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no katriem 2, resp. 4 lēņa arkliem prasīja vienu labu kara

zirgu un jātnieku 30
. Protams, no ~bagātības t. i. no lēņa

novada lieluma, atkarājās lēņa vīra kara klausības raksturs, bet

tam bij sociāla, ne tiesiska nozīme. Lielgruntnieks varēja ar

vienu vai vairākiem smagi bruņotiem kara zirgiem doties uz

sava rēķina kā bruņnieks karā; turpretim sīkie ordeņa novad-

nieki spēja nopirkt tikai vieglas bruņas un līdz ar to kalpot
vienīgi vieglā kavalerijā 32

. Beidzot, ordenis varēja sūtīt no-

vadnieku karā ar savu zirgu un uz sava rēķina 33
.

Ka Vācu or-

denis Kursā pēc Prūsijas parauga izšķīra divējādu jātnieka die-

nestu, to liecina vicemestra Jurģa uzsaukums lībekiešiem 31

1261. g., kur bruņniekam vai namniekam ar pilnīgi bruņotu kara

zirgu tiek solīti 60 mansi jeb 1296 ha zemes, bet kalpam

(servus) ar nebruņotu zirgu un vieglām krūšu bruņām 35 10 mansi

jeb 216 ha. Par Kuldīgas ķoniņu un novadnieku kara klausības

veidu tieši varam spriest vienīgi pēc Pletenberga 1503. g. lēņa
grāmatas Dragūnam 36

.
Arī šoreiz ordenis tikai atjauno vecu

lēni 37
ar nosacījumu, ka no izlēņotiem diviem arkliem zemes

Dragūnam „jäseko Kuldīgas komturam ar žirgu kara

gaitās, un ja ir vajadzība labprātīgi ar vienu zirgu jāierodas
(Kuldīgā), lai viņu sūtītu" (citās gaitās). Laikam gan arī pā-

rējiem novadniekiem ik no katriem 2 arkliem zemes bij jāstāda
zem Peniķa (lauvas) karoga pa vienam jātniekam 38

.
Kāds bij

novadnieku apbruņojums 16. g. s., par to varam spriest pēc

Dragūna uzvārda: par dragūniem (no franču dragon, pūķis kā

30 (L. Arbusow), Kurländische Güter-Chroniken, I. 42, S. 62. ÜB.,
2. Abt. H. 589. Sal. GU., I. 303; IL 399.

31 GU., 11. 1022, S. 660: „sein reichtumb sei, das er mit 3 pferden
seinem gn. Hern von seinen gutern dienet",

32 O. Stavenhagen, Sitzungsberichte der kurl. Gesellschaft für Lite-

ratur und Kunst a. d. Jahre 1901, S. 20. Mitau 1902.

33 ÜB., 2. Abt., 11. 563, Anša Gaiļa kara klausība noteikta 1503. g.

lēņa grāmatā: „nos sequi obligātus erit commeatu et sumtibus nostns.

Propterea concedimus eidern et heredibus ejus currum cum equds validis..."

lespējams viltojums.
34 ÜB., I. CCCLXII.

35 Prūsijā ar Kulmas derību 1233. g. ordenis prasīja smagā bruņ-
nieka dienestu no katriem 40 mansiem jeb 864 ha. Izejot pat no ķoniņu
brīvciemu tagadējās platības, jāsaka, ka vienīgi Peniķis (ar 707 ha) un

Tontegode (ar 431-(-356 =
787 ha) varētu kalpot smagā kavalerijā; tur-

pretim citiem ķoniņiem ar 192—444 ha lielu lēņa objektu tas nebif

pa spēkam.
36 Dragūnu ciems atrodas Kuldīgas pagastā Ventas labā krastā apm.

l/p km. uz ziemeļiem no Ēdas upītes. Tagad Dragūnu dzimts pēcteči ir

Vidiņi un ciema kopplatība 444,43 ha ar 6 sētām. 1853. g. bij tikai
4 sētas ar apm. 582 pūrvietām.

37 ÜB., 2. Abt. 11. 589: „... dat sine f oruad er tovorne byth herto

aldervrist besetten unnd gebrucket hebben".
38 To apstiprina Ķoniņu, Viesalgu un Sausgaļu ciemu zīmogi, kas

tēlo jātnieku ar atvāztu zobenu.
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karoga zīme) R. Eiropā 16. g. s. sauca jātniekus, kas prata
cīnīties arī kājnieku ierindā; pareizāk: viņi bij jātniekoti kājnieki.
Lai šaujamo ieroču priekšrocības savienotu ar zirga ātrumu,
biseniekiem deva mazvērtīgus kleperus, kurus ejot uzbrukumā

varēja pamest bez lieliem zaudējumiem 39
.

Citi domā, ka dragūnu
izcelšanās nav saistāma ar šaujamiem ieročiem, bet par dra-

gūniem saukti jātniekoti strēlnieki iO
.

Lai būtu kā būdams, nav

domstarpību, ka pretēji bruņniekam dragūns bij tikai vieglais
kavalerists. Droši vien arī pārējie kuršu ķoniņi, Peniķi un Ton-

tegodi neizņemot, kalpoja šai ieroču šķirā. Arī mestra Rekes

1550. g. lēņa grāmata Jurģim Kalējam 41
par pusarkla lielo lēni

Kalēju ciems Turlavas pagastā 1929. g. (Pieminekļu valdes uzņēmums).

prasa no viņa sekot Kuldīgas komturam kara gaitās un „dar.lt
to, kas brīvniekam jādara priekš komtura". Kalēju ģerbonī re-

dzam laktu ar diviem veseriem. Tāpēc jādomā, ka Kuldīgas
novadnieks Jurģis Kalējs (vēlākais Šmits) tiešām bij kalējs —

39 H. Delbrück, Geschichte der Kriegskunst, IV. 151. Berlin 1920.
40 Lipaiķu baznīcas logā 17. g. s. zīmētie Ķoniņu un Ziemeļu ģer-

boņi tēlo viņus jau kā pistoļu jātniekus jeb kirasierus: katram jātnie-,
kam bez zobena redzama arī pistole pie sedliem. Virspilskungs E. fo:n der

Rops savā 29. apr. 1853. g. ziņojumā raksta, ka šai baznīcā bijuši uz

loga stikliem uzgleznoti 51/2X41/2 collas lieli Ziemeļu, Kalēju un Ķo-
niņu ģerboņi, bet pēdējo 1850. g. vētra izgāzusi un sasitusi; pēc tam

tas vairs nav atjaunots.
41 Kalēju ciems atrodas Turlavas pagastā, apm. km. no Ķoni-

ņiem, un tā robežas saiet kopā ar Ķoniņu brīvciiemu, Lipaiķu mācītāja
muižu un Turlavas muižu. Giemā 12 sētas, kuru saimnieki lielāko tiesa

ir Šmiti; kopplatība 440,4 ha. 1853. g. ciemā bij 6 sētas (un mežsarga
būda) ar apm. 433 pūrvietām kopplatības.
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laikam gan bruņu un ieroču meistars, kas kalpoja ordenim

miera un kara laikā nevis ar zobenu, bet veseri 4
2.

Kalēja lēņa grāmatā lasām, ka viņa zeme atrodas pie Sir-

kanta robežas un Bīskapa ceļa. Minētais Sirkants bij tas pats

Sukants, kam mestrs Herse 1470. g. izlēņoja 4:3
pus arklu ze-

Kalēju ciema ģerboņa glezna
1664. g. Lipaiķu baznīcas logā.

mes. Tā kā Peniķa 1456. g. lēnis arī atradās pie Lipaiķu
zemes un Bīskapa ceļa, tad jāsecina, ka Sukanta lēnis jāmeklē

starp Ķoniņu un Kalēju ciemu robežām. Bez tam hercoga Kārļa
1760. g. reskriptā teikts ~Peniķis jeb Sukants"; tāpēc jādomā,
ka Sukanta lēnis 16. g. s. būs saplūdis kopā ar Peniķa lēņiem,
ar ko Ķoniņu ciema novads kļuva 6 arklus liels. Vai Peniķis ar

Sukantu nevien dzīvoja vienā ciemā, bet bij arī viena dzimts,

uz to grūti atbildēt avotu trūkuma dēļ. Tāpat nekas nav zi-

nāms par Sukanta lēņtiesisko stāvokli.

Tas pats sakāms par mestra Brugeneja 1546. g. lēņa

grāmatu diviem brīvniekiem — Bērtulim un Jānim. Viņu pa-
vārdi nav zināmi, bet 18. g. s. Bērtulis (Bartold) jau bijis

pārvācojies un saucies par Bergholcu. Par viņa lēni teikts,
ka tas esot zemes gabals Kuldīgas novadā pie Ķimales upes un

iZ Jau T. Kaimeiers 1847. g. bij tais pašās domās un aizrādīja, ka

pēc ķoniņu teikām Kalēju ciema ļaudis kaluši ieročus Kuldīgas kon-

venta bruņniekiem (Arbeiten der kurf. Gesellschaft, 111. 34).
43 ÜB., XII. 757.
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Vilku purva. Tas ir tagadējais Sausgaļu
45 ciems, kura zemes

vērtību hercoga Frīdricha Kazimira (1682—98) laikā46 taksēja

par 2, Ferdinanda (1711—37) laikā par 1, bet Pētera (1769—95)
laikā atkal par 2 arkliem 47

. Sausgaļu pienākumi noteikti ar

vispārējo formulu „wie andere Freien tun müssen" 48
. Pretēji

Kalēja lēņa grāmatai šai aktā noklusēts kara gaitu pienākums.
Rezimējot jāsaka, ka spriežot pēc iztirzātām Kuldīgas ķo-

niņu 11. ordeņa grāmatām, var vērot zināmu tiesisku, sabiedrisku

un saimniecisku nevienlīdzību pašu novadnieku dzimšu starpā.
Saimnieciskā ziņā Peniķi ar saviem 5—6 un Tontegodes ar 4

arkliem zemes bij daudz labākā stāvoklī nekā, piem., Kalēji
ar pusarkla lielo novadu. Arī sabiedriskā ziņā Kalēji un Saus-

gaļu Bērtulis nevarēja līdzināties ar Peniķi kā kuršu novad-

nieku pulka vedēju un Tontegodi kā vecas valdnieku dzimts

pēcteci. Tiesiskā ziņā Tontegode jau 14. g. sākumā ne ar ko

neatšķīrās no pārējiem ordeņa vasaļiem Kursā. To pašu varē-

sim apgalvot par Peniķi, kas valdīja savus novadus ar tādām

pašām lēņa tiesībām kā valsts galvas, mestra Pletenberga brālis

Johans fon Pletenbergs. Turpretim Sukanta (1470. g.), Dragūna

(1503. g.), Sausgaļu Bērtuļa (1546. g.) un Kalēja (1550. g.) lē-

ņa grāmatās nav vairs aizrādīts, ar kādu lēņtiesisku titulu vi-

ņiem piešķirta zeme. Ja mēs Tontegodes un Peniķa izcilāko stā-

vokli raksturojam ar vārdu ~ķoniņi", tad par pārējām dzimtīm

toreiz varēja teikt, ka tās ir tikai novadnieki 49
.

Šī starpība kļūst vēl lielāka, salīdzinot lēņa dienesta for-

mulas. Jau Peniķa 1454. g. grāmatā atrodam piebildumu, ka

komturs var viņu kalpināt arī „ārpus kara gaitām", tā tad

prasīt tādus pienākumus, kam nebij tieši militārs raksturs. Dra-

45 Ciems atrodas savrup no pārējiem 6 ciemiem Padures pagastā,
9 km. no Kuldīgas, pie Kuldīgas-Ventspils ceļa. Sausgaļu un Kam-

burnieku ciemam tagad ir 11 sētas ar 202 ha lielu kopplatību. 1853. g.

bij tikai 2 sētas ar apm. 127 pūrvietām. Tas bij pats mazākais un vā-

ciskākais ciems, kur zemes trūkuma dēļ — sevišķi vācieši un žīdi —

nodarbojās ar amatniecību.

46 Kurzemes hercoga archīvs Nr. 966, Contribution zur Lehn-

empfang A° 1683. Toreiz ķoniņiem bij šāds arkļu skaits: Viesalgiem 2,

Sausgaļiem 2, Lauku Ziemeļiem 1, Ziemeļu Mauliem 2, Pliķiem 2, Vec-

dragūniem 1, Kalējiem 1, Kuršu Ķoniņiem 6; kopā 17 arklu.

47 Th. Kallmeier, Einige Bemerkungen, 25.

48 Kalēja 1550. g. lēņa grāmatā šī formula skan: „was einem Freien

gebühret einem Komptur zu tun schuldig und pflichtig sein".

49 Par novadnieku Šmediņu Turlavas pagasta Ziemeļu ciemā nav

nekādu ziņu no ordeņa laikiem, izņemot to, ka komtüra Galena 1500. g.

dāvinājuma rakstā Peniķim minēta kāda Andreja Smēdes robeža. Zie-

meļu ciems atrodas pie Rīvas upītes kādu km. uz ziemeļiem no Ķoniņu
ciema, ar ko tam kopēja robeža. 1683. g. kontribūcijas sarakstā ir minēti

jau 2 ciemi: Lauku Ziemeļi ar 1 un Ziemeļu Mauli ar 2 arkliem zemes.

Tagad Ziemeļu ciema kopplatība ir 273,71 ha ar 6 sētām. 1853. g. arī

bij 6 sētas ar apm. 391 pūrvietu kopplatības.
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gūnu lēņa grāmatā jau skaidri formulēts, ka kuršu novadniekiem

ir divējādi pienākumi pret Kuldīgas komturu: kara gaitas (reise,
hervart) un ceļa gaitas (wegevart) ; abas pildāmas ar vienu zirgu.
Sausgaļu Bērtuļa lēņa grāmatā novadnieka gaitas nemaz vairs

nav konkretizētas, bet vienīgi teikts, ka jādara tas pats, kas ci-

tiem brīvniekiem.

Tas ir raksturīgi, ka Kalēja un Sausgaļu Bērtuļa pienākumi
1546.—50. g. tiek noteikti nevis pēc ordeņa vasaļu (kā Tontego-
dem), brīvo kuršu (kā Būgulim) vai novadnieku (kā Peniķim),
bet tikai pēc brīvnieku parauga. Ja novadnieka brīvībai bij lēņtie-
sisks pamats, tad brīvnieka brīvībai tas varēja būt arī cits — piem.,
darba vai darbuzņēmuma līgums. Šādi brīvnieki bij vācu un

nevācu tautības ordeņa amatnieki un kalpotāji; piem., Kandavas

mucinieks Indriķis, kam mestrs Mengede 1458. g. izlēņoja arklu

zemes pēc novadnieku tiesībām ar pienākumu taisīt Tukuma

komturejas vajadzībām 2 jaunas mucas gadā un izlabot vecās 50
.

Ja šādi brīvnieki nepilda nekādu dienestu, bet tai vietā dod tikai

savu darbu vai darba rezultātu, tad viņiem piešķirtie novadi

nav lēņi šī vārda techniskā nozīmē. Ja turpretim viņiem ir uz-

liktas kādas gaitas (servitium), tad ne katrreiz tās var uzskatīt

par lēņa dienestu: tai vietā var būt vienkāršs kalpotāja die-

nests.

Bieži nav iespējams novilkt jēdzienisku robežu starp gai-
tām, kas ietilpst novadnieka lēņa dienestā, un gaitām, kas jā-

pilda brīvniekam kā ordeņa kalpotājam. Abos gadījumos gaitas
kungs prasa no gaitnieka uzticību 51

. Dogmatiķi vienīgi kara un

galma gaitas (hervart un hofvart) pieskaita lēņa dienestam; tur-

pretim ceļa gaitas (wegevart) uzskata nevis par lēņa, bet par

gaitas tiesību (Dienstrecht) institūtu. Tāpēc lēņi, kas lēņa vīram

bez kara un galma gaitām uzliekot vēl citas gaitas, neesot īsti,
bet gaitas lēņi (Dienstlehne). Ja no šī stingri dogmatiskā viedokļa

meklējam atšķirību starp dažādiem novadnieku lēņiem, tad jā-
saka, ka Dragūna lēnis bij pa daļai īsts, pa daļai gaidas lē-

nis, bet Kalēja un Sausgaļu Bērtuļa lēņos gaitas tiesību principi

bij jau pārsvarā pār lēņa tiesībām. Beidzot, Jāņa Melmežnieka

(Melemes) un Miķeļa Kocha (Muižnieka) 52 1494. g. lēņa grā-
matā 53 redzam ceļa gaitas tīrā veidā. Tomēr mestrs Pletenbergs
piešķīra šo kuršu gaitas lēni ar to pašu juridisko titulu (na

50 E. v. Fircks, Neue kurFândiscbe Güter-Chroniken, Nr. 59. Sah

(L. Arbusow), Kurl. Güter-Chroniken, I. Nr. 33.

51 Arī vecākā Vidzemes zviedru kadastrā 1601. g. sastopam brīv-

zemnieka pienākumu formulas: „frev, heldt ein pferdt zu wegevartz'"
(S. 290) un: „frey, heldt ein pferdt zur heerfahrdt" (290a).,

52 Tagad Tukuma apriņķī Grenču pagastā.
53 ÜB., 2. Abt. I. 62.
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leengudes rechte), ar kadu viņš deva īstu novadnieka leni savam

brālim 54
.

Ceļa gaitas ordenim bij ne mazāk svarīgas par kara

gaitām. Tā kā ordeņa territorija Livonijā bij 67.000 km2
,

liela

un stiepās no Liepājas līdz Narvai, tad šai ierēdņu valstij bij

vajadzīgi īpaši grāmatneši un vēstneši, kuru uzdevums bij uz-

turēt sakarus starp administratīvā aparāta atsevišķiem territo-

riāliem orgāniem (komturiem, fögtiem v. t. t.). Seseves novad-

niekiem Butkūnas ciemā, saskaņā ar hercoga atraitnes Annas

privilēģiju 1599. g., bij „uz sava rēķina un tēriņa ar labiem zir-

giem un ratiem jābrauc uz Poliju, Lietavu un citur" 55
.

Tā tad ne-

vācu brīvniekiem uzticēja valsts grāmatuešu un pat diplomātisko

kurjēru pienākumus starp Kurzemes un Polijas galmiem. Šīs

ceļa gaitas, kas prasīja lielu pienākuma apziņu un pastiprinātu
uzticību, sauca par Dienst bei Botschaften und Versendungen des

Ordens56
. Hercogu laikos tās nevien Butküniem, bet arī Kuldī-

gas ķoniņiem pārvērta par pasta klaušām. Jau 1644. g. viņi su-

Sausgaļu ciema zīmogs ar ģerboni (vidu) un

pastinieka radziņu (augšā).

dzas hercogam Jēkabam „wegen allerhand Neuerungen und

Auflagen", kurš 1661. g. dod rīkojumu, ka no „brlvzemniekiem"
var prasīt pasta „reizes" (Postfuhren) tikai izņēmuma veidā ar

īpašu hercoga vai viņa pilnvarota Kuldīgas muižkunga pavēli 57
.

Tomēr jau 17. g. s. beigās tās bij kļuvušas par kārtējām klaušām

uz noteikta pasta ceļa: Dragūni jāja ar pasta somu no Kuldīgas
uz Skrundu, bet Sausgaļi no Kuldīgas uz Pilteni, resp. Ventspili.

54 Kurzemes civīlgubernātors savā 1854. g. atzinumā ķoniņu ceļa gaitas

pielīdzina kara gaitām: „ebenso waren auch ihre Verpflichtungen gegen

den Orden... nicht weniger als die der ritterbürtigen Belehnten nur

lehnrechtlicher Natur und lehinrechtlieh normirt... Nächst diesem eigent-
lichen Lehndienste bestand noch ein anderes Dienstverhältniss unter dem

Namen der Ministeriaiität, welches... mit dem primairan Lehndienst sich

verband, als ein diesem gleichgestelltes Dienstverhältniss freier Mannen."

55 L. Arbusow sen., Sitzungsberichte der kurland. Gesellschaft a. d.

Jahre 1897, S. 169 f.

56 O. Stavenhagen, Freibauern und Landfreie in Livland, 322 (Bei-

träge, IV. 3).
" Inland, 1853, S. 758. Juškēvičs, 398.
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No hercoga Ferdinanda 1699. g. rīkojuma dabūjam zināt 58
,

ka

„der vorigen Einrichtung gemäss" Ziemeļu ciema Dragūni un

Sausgaļi paši uzņēmušies („auf sich genommen") šo pastnieka
amatu, bet pārējiem ķoniņiem bijis pienākums dot katram

no abiem pasta jātniekiem (Postreuter) gadā 65 florinus, 13 pū-

rus rudzu, 13 pūrus auzu, 13 mārciņas sviesta, 26 mārciņas speķa
un 13 vezumus siena samērā ar savu arklu skaitu. 1714. g. šīs

pasta nodevas pārvērta tā sauktā vakas naudā, kas ķoniņiem

bij jāmaksā līdz pat 1854. g. senāta spriedumam. Tā kā 1683. g.

viņiem bij kopā 17 arkli zemes, tad atskaitot pasta jātnieku 4

(Sausgaļiem 2 un Ziemeļu Mauliem 2) arklus dabūjam 13, no

kuriem katrs reālnastas veidā bij divkārt apgrūtināts ar 5 flo-

riniem, vezumu siena, pūru rudzu un auzu, mārciņu sviesta un

2 mārciņām speķa pastnieku uzturam. Pārvēršot nodevas vakas

naudā, Kuldīgas muiža tikai daļu no tās izmaksāja Dragūna un

Sausgaļa algām, bet pārējo paturēja sev, kamēr beidzot viņiem

uzspieda pilnīgi par velti dot pasta klaušas. Ja šo ķoniņu brīV-

zemes lietisko apgrūtinājumu uzņēmās atklausīt taisni Dragūni un

Sausgaļi, tad laikam gan tāpēc, ka jau ordeņa laikā viņus vai-

rāk izlietoja ceļa nekā kara gaitām. Arī pasta radziņš Sausgaļu
ciema zīmogā liecina par viņu pasta gaitām. Kuldīgas, Sūras,

Kukšu un Sarkanai muižai 1714. g. arī uzlika vakas naudu pasta

jātnieku uzturam un apģērbam, bet tās šo reālnastu pārcēla uz

savu kroņa saimnieku pleciem, prasot no katra 1 timpu „pa-

stiljona naudas" 59. "Arī Vidzemē kā brīvzemniekiem, tā muižām

18. g. s. bij jādod pasta zirgi uz valdības noteiktā trakta 60
.

No tā redzam, ka pasta klaušas kā ceļa gaitu surrogātu
nevar uzskatīt par kādu personisku vai korporatīvu zemnieku kār-

tas pienākumu. Pavisam otrādi, šo gaitu subjekts nav zemnieks.

Vācijā ceļa gaitas senāk sauca par pils gaitām (Burgdienst, sert-

vicium cas'trorum), un tikai 14. g. s. vielu tās sāk "dēvēt arī par

„curruum servicia". Daži zinātnieki uzskata pils gaitas par patstā-
vīgu valsts regāliju, līdzīgu zemes kunga finanču, kara un tiesas

varai 61
.

Palikdamas valsts rokās, tās nezaudēja savu publiski tie-

sisko raksturu. Tikai izlēņotas vasaļiem vai nodotas tālāk fiskam

tās izvērtās par privāttiesiskām muižas klaušām. Arī kuršu no-

vadnieku un zemnieku vēsture liecina par šo pils gaitu pār-

5S Kuldīgas virspilskunga fon Holteja ziņojums 1828. g. Valsts ar-

chīvs, Verhandrungen in Gelegenheiten der Freibauern, lieta Nr. 171/1827.

59 Saf.: J. v. Hahn, Die bäuerlichen Verhältnisse, 83.

60 A. Švābe, Lapa no brīvzemnieku vēstures zviedru laikos, 457.

IMM, 1921, Nr. 5.
61 Sal.: H. Maybaum, Die Entstehung der Gutsherrschaft im nord-

westlichen Mecklenburg, 98. Berlin 1926: „Der Burgdienst gehört wie

alle öffentlichrechtlichen Leistungen zu den Diensten, die für den Staat

und seine Verteidigung geleistet werden, que pro re publica et pro
defensione patrie fieri consuerunt."
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vērtībām, kas abas minētās kārtas pa dažādiem ceļiem dažādā

laikā noveda līdzīgā lietiskās nebrīvības stāvoklī. Ja kuršu arā-

jiem jau ar 1267. g. līgumu bij jāklausa ordeņa muižās 4 dienas

gadā 62
,

tad sākot ar 1711. g. kuršu ķoniņiem bij ik ne-

dēļas jāsūta uz Kuldīgas valsts muižu 5 gaitnieki. — Kā tas

varēja notikt, ka ķoniņu brīvzeme, kas taču bij izlēņota „absque
laboris factione", 18. g. s. tika apgrūtināta ar zemnieku zemes

klaušām ?Ja to negrib uzskatīt par tīri faktisku stāvokli 63 vai

nelikumīgu varas aktu 64
,

tad šai parādībai jāmeklē kāds tie-

sisks pamats. Pēc manām domām ķoniņu brīvzemi pārvērta par
klaušu zemi ar juridiskas fikcijas palīdzību.

Bez kara gaitām lēņa dienests aptvēra arī galma gaitas
(hofvart), kā parasti sauca visas pārējās vasaļa personiskās gai-
tas. Tā tad vārda plašā nozīmē tajās ietilpa vēstneša ceļa (Bo-
tendienste) 65 un tiesneša tiesas gaitas (Gerichtsdienste), bet vārda

šaurā nozīmē tikai goda gaitas (Ehrendienste), t. i., pienākums šā

vai citādi pakalpot savam lēņa kungam viņa godos. Goda gai-
tas ordeņa vaīstī nebij pazīstamas 66

,
bet jau pirmais hercogs Got-

hards 1581. g. izdeva īpašu galma rulli un noteica galminieku
stātu. Tā kā līdz 1642. g. hercogam nebij pastāvīgas reziden-

ces, tad galminieki parasti jāšus sekoja savam valdniekam, pie
kam laikam gan latviešu galma kalpus un ormaņus

67 šais amata

ceļojumos rīkoja kāds kuršu ķoniņš. Tā es spriežu pēc Jelgavas

pils 20. janvāra 1576. g. ierēdņu saraksta, kur starp 113 pērša-

nām sastopam 42 nevācus, to starpā „Peniķi un viņa sievu" 68
.

Vai Peniķis te nozīmēja Peniķu dzimts locekli vai — pēc sen-

prūšu Vītingu parauga — vispār kādu nevācu tautības ierēdni,
kas uzturēja sakaru (tulka?) dienestu starp hercogu un novad-

niekiem, neņemos izšķirt. Virspilskungs fon Holtejs sakās zi-

62 A. Švabe, Zemes attiecību un zemes reformu vēsture Latvija,
§ 11. Rīgā 1930.

63 Tā šo lietu iztulko Kurzemes civīlgubernātors savā 1854. g. at-

zinumā.
64 Virspilskungs fon Zass 1803. g. raksta, ka ķoniņi gan ar drau-

diem, gan ar varas darbiem piespiesti pie klaušām. Virspilskungs fon

Holtejs 1828. g. to izskaidro šā: „Am meisten trugen dazu wol die her-

zoglichen Amtleute bei, die bei völliger Rechtsunwissenheit und Ge-

schichtsunkunde es sich nicht zu erklären wussten, wie es Bauern ge-

ben könne, die nicht dienstpflichtig sind."

65 Kurzemes guberņas valdes padomnieks Diderichs 1836. g. ziņo-

jumā Kurzemes civīrgubernātoram fon Brevernam par ķoniņu vēstnešu

gaitām spriež šā: „dass sie zur Theilnahme an den Kriegs-Zügen und

zum Boten-Reisen, d. h. als Abgeordnete in Ordens-Angelegen-
heiteu, wozu sie als Häuptlinge ihrer Nation und als der verschiedenen

Nationalsprachen kundig, wohl am geeignetesten erscheinen mochten."

66 A. v. Transehe-Roseneck, Zur Geschichte des Lehnswesens in

Livland, 35.
67 J. Juškēvičs, Hercoga Jēkaba laikmets Kurzemē, 112—13.

08 Valsts archīvs Stokholmā, Livonica 35, Monsterrullor.
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näm, ka hercoga Frīdricha (1587.—1642. g.) laikā, galmam ie-

rodoties Kuldīgā, uz pili aicināti ķoniņi, lai pakalpotu savam

zemes tēvam. No tādām goda gaitām nevarēja atteikties neviens

vasalis.

Dažreiz Vācu ordenis saviem novadniekiem uzlika vēl

īpašu pienākumu „palīdzēt rūpēties (vorwaren) par pili, līdz

ko sauc" 69
.

Šai palīdzībai bij vai nu militārs, vai administratīvs

raksturs: novadniekam vai nu jāpalīdz aizsargāt pils (de slothe

waren), vai jājāj pagastos (de wacken riden) ; tā tad pils novadā

jāpalīdz komturam, fögtam vai muižkungam viņu amata darī-

šanās 70
.

Abos gadījumos pils gaitas bij nosacītas un patie-
sībā uzskatāmas par kara vai tiesas gaitu paveidu. Ka nevācu

(novadniekiem bij nevien jāiet pilskunga goda gaitās, bet arī

jāpalīdz viņa ierēdņiem pārvaldes lietās, to zinām no Inčukalna

Hinckes vēstures: 1447. g. mestrs izlēņoja viņam zemi Siguldas
tiesā pēc lībju tiesībām „sunder allerley tegeden und beschwarin-

gen" 71
,

bet jau 1624. g. viņa pārvācotiem pēctečiem bij pilī
jāapkalpo viesi un jāatņem zemniekiem desmitā tiesa.

Tāpat kā Vidzemē pēc Ziemeļu kara strauji pasliktinājās zem-

nieku stāvoklis, tā arī Kurzemē šis karš ar 1709.—10. g. mēri

un iekšējām politiskām cīņām hercoga Ferdinanda laikā veici-

nāja patvaļas režīma nostiprināšanos. 1699. g. par Kuldīgas
muižas disponentu nāca kāds leitenants fon Korfs, kas patva-
rīgi sāka apspiest ķoniņus. Lai gan jau 29. janvārī 1700. g.

hercogs pavēl likt viņus mierā, tomēr 1713. g. ķoniņi atkal sūta

sūdzību hercogam uz Dancigu, ka Korfs no viņiem piedzen va-

kas un klaušas, pie kam nepaklausīgos met dzelžos saslēgtus
cietumā. No šīm sūdzībām dabūjam zināt, ka 1711. g. ļaužu
trūkuma dēļ ķoniņi, izņemot pasta jātniekus Dragūnus un Saus-

gaļus, uzņēmušies „Amtsbedienung nur vor das Mahl", lai zem-

nieki tai vietā varētu apstrādāt muižas laukus. Bet šie vienreizējie

brīvprātīgie palīgdarbi ad intérim muižas pārvaldes apkalpē kļuva

par precedentu, no kura ķoniņi vairs netika vaļā: atsaukdamies

uz 1711. un 1712. g. Kuldīgas vaku grāmatām („inventäriem"),
visi nākošie muižkungi neatlaidīgi prasīja no Ķoniņu, Ziemeļu,
Pliķu un Kalēju ciemu saimniekiem 5 nedēļas kājniekus cauru

gadu, kamēr beidzot senāts 1854. g. atcēla šo nelikumīgo pra-

sību 72
. Ķoniņu piemērs liecina, ka no lēņtiesiskā galma die-

nesta laiku maiņās ar administratīvo pils gaitu starpniecību va-

rēja izcelties parastās muižas klaušas un pastāvēt 140 gadus

69 QU., I. 430 mestra Mengedes 1466. g. lēņa grāmata Beķerim
Rūjienā: „so dass sie nicht verpflichtet sein sollen, in reisen edder heer-

farden tho volgen, sunder aliène de slote helpen tho verwaren, so man

se dar tho eysschet".
70 GU., I. 309 tā paša mestra 1461. g. lēņa grāmata Fišam Rūjienā.
71 GU., I. 324.
78 Pēc virspilskunga fon Holteja 1828. g. ziņojuma.
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tikai tāpēc vien, ka muižkungs Korfs bij vienreiz nelikumīgi

viņus ierakstījis muižas klaušu inventārā. Bet tūliņ arī jāpie-
krīt Kurzemes civīlgubernātora 1854. g. atzinumā izteiktam uz-

skatam, ka šī vēsturiskā sakarība starp ķoniņu galma gaitām
un muižas klaušām bij tikai ad hoc izdomāta juridiska fikcija 7

3,

ar nolūku rast šķietami tiesisku pamatojumu kailam varas aktam.

Nobeidzot kuršu ķoniņu personisko un lietisko tiesību un

pienākumu aprakstu, jānāk pie šāda slēdziena. Vācu ordeņa

lēņi Livonijā, izņemot Hariju un Viriju, liecina par īpašām lēņa

tiesībām, kas stāv tuvāk Prūsijā pazīstamiem lēņa tipiem nekā

Rīgas virsbīskapijā izplatītam bruņnieku lēnim (Mannlehen). Le-

jasvācu tekstos, sākot ar 14. g. s. beigām, ordeņa lēņa tiesī-

bas tiek sauktas par novadnieku tiesībām (Lehngutsrecht), pie
kam dažreiz avoti atšķir vēl lībju un kuršu tiesības. Tā kā or-

deņa lēņa tiesības bij tikai ieradumu tiesības un nav uzglabājies
to sistemātisks apstrādājums tiesību grāmatas veidā, tad nedrīk-

stam tās apspriest pēc citās zemēs uzrakstītām svešām tiesību

grāmatām (Sakšu un Švābu spoguļa), bet šo tiesību sistēma

jāatrod, iztirzājot Vācu ordeņa lēņa grāmatas. Neskaitot līdz

lēņveidīgos (feudastrālos) darījumus (piem., gruutsnomu), da-

būjam, ka ordeņa lēņi bij īsti leņi, kas no virsbīskapijas bruņnieku

lēņiem atšķīrās galveno kārt ar to, ka ordenis tiesību politikas
nolūkos piešķīra mazākus novadus un bez jurisdikcijas tiesībām 74

,

neprasot no saviem vasaļiem ne piederību pie kādas kārtas 75
,

ne tautas. Tāpēc ordeņa lēņi nebij ne bruņnieku, ne zemnieku 76
,

75 „Die Amtsverwalter benutzten die früher auf Grund des Lehn-

rechts bestandene Verpflichtung der Freisassen... gegen den Comthur zu

Goldingen zu ihrem Zwecke, fmgirten statt dieser aufgehobenen Ver-

pflichtung willkührMch eine andere... und obtrudirten auch wirklich solche

fingirte Verpflichtung in der Gestalt von Frohnen."
74 Protams, tāpēc vēf nav nekāda pamata teikt, ka „der bäuer-

liche Charakter tritt eben hier viel stärker in den Vordergrund als

in Preussen". H. Bosse, Der livl. Bauer am Ausgang der Ordenszeit

323. Riga 1933. Tā kā ordenis nepiešķīra tiesas varu Kursā nev i e n am:

vasalim, tad sekojot Šai nejuridiskai domu gaitai, varētum apgalvot, ka

arī Kurzemes bruņnieki bij vairāk zemnieki nekā muižnieki.
75 A. v. Tranisehe-Roseneck, Zur Geschichte des Lehnswesens, 23:

„Bekanntlich hat sich der Deutsche Orden durch academische Bedenken

überhaupt nicht beeinflussen lassen. Hinsichtlich der Lehnsfähig'keit wird

für ihn die Kriegstüchtigkeit zweifellos die wichtigste Erforderniss ge-

wesen sein."

76 H. Bose (Der livl. Bauer am Ausgang der Ordenszeit, S. 317 ff.)
vairākkārt runā par kuršu un lībju novadnieku lēņiem kā par zemnieku

lēņiem (Bauerlehen), bet acīmredzot nesaprot šī juridiskā termina nozīmi.

Pēc G. M. Vēbera (Handbuch des in Deutschland üblichen Lehenrechts,
11. 15. Leipzig 1808) Bauerlehen ir viens no Zinslehen veidiem, kamēr

novadnieku lēņi bij doti „absque cenšus solutione". Pēc T., Knapa (Ge-
sammelte Beiträge zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte, 397 ff. Tü-

bingen 1902) Bauerfehen ir lēnis, ko gruntskungs uz mūžu vai par

dzimtu dod savam zemniekam. Turpretim kuršu novadnieki nebij zem-

nieki un viņu lēņa kungs — Vācu ordenis — nebij viņu gruntskungs.
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bet gan vienkārši novadnieku (t. i. vasaļu) lēņi ar savu

īpašu lēņa kūriju. Atsevišķie lēņtiesiskie akti liecina par izlē-

ņošanas prakses dažādību, kurā var saskatīt tikai vienu kopēju
juridisku ideju: kādas gaitas, tādas tiesības (ius et servitium,
Recht und Dienst), kas sākot ar Kulmas derību (1233.) līdz

pat Gotharda privilēģijai (1570.) stiepjas kā sarkans pavediens

pāri visiem ordeņa pergamentiem 11
.

Tas nozīmē, ka vasaļiem ar

vienādām gaitām (pienākumiem) bij arī vienādas tiesības (brī-

vības), pie kam par vasaļa uzticību — vienalga vai tā bij no-

dibināta ar zvērastu, vai vienkāršu rokas devumu — sprieda
pēc tā, kā viņš izpildīja savas gaitas 78

.
Šī uzticība bij tīri lietiska

(fidelitas realis), kāpēc nepaklausīgam vasalim atņēma izlēņoto
lietu 79

.
Kādas gaitas ordenis prasīja no katra novadnieka, slē-

dzot ar viņu lēņa līgumu, tas nebij tiesību spējas, bet valsts

reālpolītikas jautājums. Izraugoties novadnieku, ordenis neska-

tījās uz viņa piederību (pie vācu vai nevācu „asinīm", aug-
stas vai zemas kārtas), bet gan uz viņa noderību (lēņa die-

nestam). Tāpēc no politiskās lietderības viedokļa ordenim daž-

reiz bij izdevīgāki slēgt lēņa līgumu ar kādu nevācu kungu vai

labieti nekā ar vācu kolonistu. Avoti liecina, ka formālā ziņā
nav nekādas tiesiskas starpības starp novadniekiem vispār un

kuršu vai lībju novadniekiem atsevišķi. Protams, kas uzņēmās
lielākas vai atbildīgākas gaitas, tam deva arī lielākus ienāku-

mus. Tā tad materiālā ziņā novadnieku lēņi bij ļoti da-

žādi: no kā prasīja dārgās bruņnieka gaitas, tam izlēņoja nevien

plašus novadus, bet arī valsts ienākumus (desmito tiesu, klaušas)
no novada ļaudīm; kam bij jākalpo tikai vieglā kavalerijā, tam

varēja izlēņot mazāku novadu un bez pavalstniekiem; kam bij

jāpilda dažas ceļa vai pils gaitas, tā lēnis varēja būt vēl ma-

zāks. Šī gaitu dažādība un nevienādība nenodibināja nekādu

tiesisku gradāciju („zemäkas un augstākas lēņa tiesības") pašā

ordeņa novadnieku kūrijā, bet radīja vienīgi dažādas sociālā

ranga attiecības. No tā jāsecina, ka ordeņa laikā personisko
un lietisko tiesību laukā kuršu ķoniņi un viņu novads ne ar ko

neatšķīrās no Kurzemes muižniekiem un muižas zemes. Šai ziņā
varam pilnīgi pievienoties Kurzemes civīlgubernātora 1854. g. at-

zinumam: „Aus denselben (Documenten) erhellt zur höchsten

Evidenz und vollsten juridischen Gewissheit, dass die Freisassen

durch solche lehnbrieflich beurkundete Gerechtsame für ihre

Person und für ihr Vermögen privilegirt sind, welche als ihrem

77 G. Kisch, Die Kulmer Handfeste, S. 118, § 15: „et domui nostre

ad idem ius idemque servicium teneantur". Stuttgart 1931. ÜB., I. 246.

P. Johansen, 35 Reges tein, nr. 11.
— Gotharda privilēģijas § 6: „der Rit-

terschaft als denjenigen, so mit in gleicher Dienst und Freyheit sitzen".
78 Sal.: Zoepfl, Lehenrecht § 4: „Fidelitas est praestatio ejus quod

debetur".
79 GU., I. 558.
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6

Wesen nach den entsprechenden Rechten des Adels gleichartig,
aus einem und demselben Ursprünge originirend, auf einem und

demselben Fundamente beruhend, in Ansehung ihres Umfanges
sogar gewissermassen sich noch weiter erstreckend erscheinen,
eben deshalb auch die stattgehabte Belastung ihrer Besitzlich-

keiten mit Leistungen für das Amt Goldingen als lediglich fac-

tisch erzwungen und völlig rechtsungiltig erachtet werden muss."

4.

Daudz strīdīgāks ir jautājums par kuršu novadnieku poli-
tiskām' tiesībām. Zinām, ka Vācu ordenis kavēja kārtu izvei-

došanos par publiski tiesiskām korporācijām. Tas sevišķi sa-

kāms par ordeņa politiku pret vasaļiem, kuru korporatīvām sa-

vienībām, izņemot Hariju un Viriju, viņš neļāva izplesties pāri

atsevišķu apgabalu robežām. Ja vasaļi no ordeņa valsts lat-

viešu daļas vispār piedalījās landtāgos, tad viņi tur parasti re-

prezentēja tikai savu apgabalu 80
.

Šāda politika izskaidro or-

deņa novadniecības mazo nozīmi Livonijas landtāgos. Piem.,

1438. g. Valkas landtāgā Hariju un Viriju reprezentēja 16, bet

visu pārējo ordeņa valsti tikai 7 vasaļi. 1457.g. Valkas landtāgā
piedalījās 84 deputāti, starp kuriem bij 57 vasaļu (32 bīskapiju un

25 ordeņa valsts) pārstāvji. No šiem 25 delegātiem Harijas un

Virijas bruņniecība bij sūtījusi 20, bet pārējie ordeņa novadi

tikai 5: 2 no Igaunijas, 1 no Cēsīm, 1 no Siguldas un 1 no

Kandavas. Ja viņiem vēl pieskaitām 2 Kurzemes bīskapijas va-

saļus, tad dabūjam, ka šai landtāgā visas Kurzemes novadniekus

reprezentēja tikai 3 vīri 81
,

kas lieku reizi apstiprina Kurzemes

vasaļu kārtas mazo politisko svaru.

Vācu ordenis bij Kursu iedalījis 5 (Kuldīgas, Ventspils, Gro-

biņas, Kandavas un Tukuma) pils novados, kas sastādīja vienu

mantāga apgabalu. Mantāgs bij vasaļu saeima, ko Kursā sasauca

Kuldīgas komturs (vēlākais virspilskungs), lai spriestu tiesu un

izšķirtu novadnieku korporatīvās un politiskās lietas. Bez tam

atsevišķo piļu pavēlnieki (pilskungi) pulcināja sava novada no-

vadniekus uz kara gaitām un tiesas sapulcēm. Nevar būt nek-

ādu šaubu, ka šais ordeņa mantāgos un pils novadu sapulcēs

piedalījās arī kuršu ķoniņi un novadnieki, jo tā bij nevien viņu

Tiesība, bet arī pienākums, kas izrieta no lēņa dienesta jēdziena.
Tā tad ordeņa laikā kuršu novadnieki piederēja pie vasaļu kor-

80 O. Stavenhagen, Seit wann haben in Kurland politische Kirch-

spiele existiert, 15 (Sitzungsberichte der kurländischen Gesellschaft für

Literatur und Kunst a. d. Jahre 1902. Mitau 1903).
81 L. Arbuisow, Akten und Rezesse der fövl. Ständetage, I. 629.

Riga, 1930.
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porācijas un baudīja visas šīs kārtas tiesības un priekšrocības 82
.

Visskaidrāk tas redzams jurisdikcijas laukā. Kuršu novadnieku lie-

tas izsprieda tās pašas tiesas (komturs un manrichters), kas

sprieda par muižniekiem. 1454. g. lēņa grāmatā teikts, ka Pe-

niķim „nav pienākuma klausīt nevienam — ne kungam, ne kal-

potājam, izņemot Kuldīgas komturu" 83
. Līdzīgu stāvokli 1503. g.

lēņa grāmatā ordeņa mestrs nosaka Dragūnam 84
un 1538. g.

arī Kalējam. Tā tad kuršu ķoniņu tiesas kungs bij nevis kāds

lauku fögts, bet Kuldīgas komturs, kas neapšaubāmi pierāda, ka

novadnieki nebij zemnieki 85
. Heroogu laikos komtura vietā stā-

jās virspilskungs, kas iztiesāja visas muižnieku un to namnieku

lietas, kas dzīvoja uz laukiem. Ar valdības formulu 1617. g.
muižnieku krimināllietām nodibināja īpašu privileģētu forumu

galma tiesas (vēlāk galma virstiesas) veidā. Līdz ar to virs-

pilstiesa palika par muižnieku civillietu pirmo, bet galma tiesa

par otru instanci 86
. Turpretim kuršu ķoniņiem virspilstiesa bij

pirmā instance kā civilām, tā kriminālām lietām, kamēr pūs-
tiesai, sākot ar 1812. g., piekrita vienīgi viņu policijas lie-

tas. Kurzemes civīlgubernātora 1854. g. atzinuma autors (lai-
kam, W. Diederichs) domā, ka ķoniņiem bijusi tiesība lī-

dzīgi muižniekiem krimināllietās sūdzēties un atbildēt Jel-

gavas galma tiesā, bet viņi to nav darījuši tiesas attāluma un

dārguma dēļ 87
.

Šī privileģētā tiesas piekritība pierāda, ka arī

82 Kurzemes civīlgubernātora 1854. g. atzinums: „Demnach standen

sie denn fortwährend, wenngleich sie mit ihren Familien Ackerbau be-

trieben ,und ihre lettische Muttersprache beibehielten... als Ordens Va-

sallen mit den ritterbürtigein Lehnträgern auf gleicher Stelle und im eng-

sten Verbände in der Corporation dieser Vasallen, und unter deretl

Schutz..."

83 ÜB., XI. 328.
8* ÜB., 2. Abt. 11. 589.
85 Par pilnīgu Livonijas tiesu iekārtas nesaprašanu liecina H. Boses

(Der livl. Bauer, S. 322) apgalvojums, ka novadniekiem viņu nevācu asiņu
dēl bijusi vienāda tiesas piekritība ar pārējiem klaušu zemniekiem. Tur-

pretim virspilskungs fon Holtejs jau 1828. g. ziņoja senātam, ka „so

war der Comthur zu Goldingen als Befehlshaber des ganzen Districts

auch Gerichtsherr desselben; und so wie die übrigen Vasallen erkannten

die Freibauern auch ihn nur als solchen an."
86 Fr. G. v. Bunge, Geschichte des Gerichtswesens und Gerichts-

verfahrens, § 100. Ch. G. v. Ziegenhorn, Staats-Recht der Herzogthümer
Curland und Semgallen, § 544, 681.

87 „Keineswegs aber waren die Freisassen durch irgend ein Gesetz

von jenem speciellen Gerichtsstande ausgeschlossen, rechtlich vielmehr

war es ledtiglich etwas Factisches, dass sie daran nicht particiipirten,
und dessen Grund kann nur darin gefunden werden, dass sie freiwillig
und stillschweigend das zur Stelle befindliche, ursprünglich einzige, all-

gemeine adliche Forum (Kuldīgas virspilstiesu!) jenem entfernten beson-

deren Forum (Jelgavas galma tiesu!), wo die Rechtsverfolgung ihnen

schwieriger und kostspieliger war, vorzogen." Arī Kuldīgas virspils-

kungs E. fon der Rops savā 1853. g. ziņojumā raksta: „Erscheint dem-

nach der Gerichtsstand der kurischen Könige in allen Beziehungen dem-
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hercogu laikos viņi nepiederēja pie zemnieku kārtas. Bet jau

Kuldīgas muižkungs fon Korfs, kā tas redzams no kādas 1713. g.

sūdzības, centās ķoniņus pakļaut savai muižas tiesas varai, ko

1786. g. atkārtoja muižkungs fon Sakens. Pret to protestēja virs-

pilskungs fon Zass, aizrādīdams, ka vienīgi viņam ir dota tiesneša

vara pār novadniekiem. Šo piekritības strīdu 1788. g. iz-

sprieda hercogs virspilskungam par labu, paskaidrodams, ka

muižkungs var no ķoniņiem prasīt vienīgi vaku un klaušas 88
.

Šī kārtība palika spēkā arī krievu laikos līdz miertiesu ievešanai

un 1889. g. tiesu reformai vispār. Par Tukuma novadniekiem Bn-

guli un Muižnieku to pašu 1848. g. apliecināja Tukuma pilskungs
grāfs Hermans Keizerlings 89

: „Viņiem ir pašiem sava muižas

policija, un tie nav pakļauti nevienai svešai muižas administrā-

cijai (Gutsvenvaltung), ne arī kādai pagasta tiesai; par poli-
cijas pārkāpumiem viņus tiesā pilstiesa (Hauptmannsgericht), bet

civillietās līdz šim par viņiem bij kompetenta spriest tikai Tu-

kuma virspilstiesa."

Nodibinoties hercoga valstij, Kurzemes muižniecība ar Si-

gismunda Augusta (1561. g.) un Gotharda Ketlera (1570. g.)

privilēģiju (§ 11) ieguva augstāko un zemāko tiesas varu (t. s.

kakla kundzību) pār sava novada ļaudīm. Ar to radās liela

plaisa starp vācu muižniekiem un kuršu novadniekiem, jo pē-

dējiem nebij pavalstnieku. Lai gan viņi paši nebij zemnieki,
tomēr arī citi zemnieki neatradās viņu varā. Cik līdz šim zi-

nāms, tad vienīgi Ansis Gailis 1503. g. dabūja mestra atļauju
nometināt iebūviešus 90

uz savas postā pamestās zemes Ārlavā.

Bez tam 1603. g. hercogs Vilhelms piešķīra Gaiļa „muižiņai"
zemāko tiesas varu 9l

.

Tomēr izšķiroša nozīme bij tam, ka pretēji ordeņa valstij
Kurzemes hercoģistē politiskā vara atradās nevis valdnieka, bet

muižniecības rokās, kas uz valdības formulas (§ 39) pamata
1620. g. izvēlēja 18 vīru komiteju bruņniecības matrikulas sa-

stādīšanai. Tā šo darbu pabeidza 1634. g., un līdz ar to bij
radīts tīri formāls bruņnieku kārtas jēdziens: bruņnieks bij vie>-

nīgi tas, kas bij matrikulēts kā tāds, t. i. ar īpašu formālu aktu

uzņemts 110 dzimtis lielajā korporācijā, kuras augstākais orgāns

bij landtāgs. Muižniecība bij tik stipra, ka 1642. g., hercogam

jenigen des Adels gleich, so ist er doch in Criminal-Sachen von jeher
demjenigen des früheren s. g. Exernten-Standes gleichgestellt worden

und entspricht jetzt dem russischen persönlichen Adel- und dem Ehren-

bürgerstande."
88 Virspilskunga fon Holteja 1828. g. ziņojums.
89 H.von Keyserling, Beiträge und Nachrichten, zur Geschichte der

Freibauern in Kurland, 13—,15 (Arbeiten der kurländischen Gesellschaft

für Literatur und Kunst, V. Mitau 1848).
90 ÜB., 2. Abt., 11. 563.

E. v. Fircks, Die FamiKe Gayl in Kurland, 67. Nr. VIII.

6*
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Jēkabam stājoties amatā, viņa ar poļu karaļa Vladislava ÎV ko-

misāru sankciju varēja deklarēt: „šai zemē, izņemot bruņnieku
kārtu (ausser dem ordinē equestri) nav nevienas citas kārtas

(keim ander statusi) 92". Šīs deklarācijas pareizību Kuldīgas virs-

pilstiesa apstrīd savā 30. janvāra 1868. g. spriedumā, aizrādī-

dama, ka romiešu tiesībās status bij tas pats, kas caput, proti:
brīvu personu tiesību spēja. Bet neviens taču nevarot apšaubīt,
ka šādā brīvības stāvoklī (status libertatis) atradušies nevien

Kurzemes muižnieki, bet arī namnieki un novadnieki. To pie-
rādot Kurzemes padošanās Krievijai 1795. g., kad pavalstnie-
cības zvērastu deva nevien muižniecība, bet arī namnieki un -

atsevišķi no šīm' kārtām 20. jūlijā 1795. g. — novadnieki. Tur-

pretim saskaņā ar ģenerālgubernatora grāfa Pālena 13. jū-

nija 1795. g. reskriptu Kurzemes zemniekiem šāds zvērasts ne-

bij jādod.

Peniķa stabs Ķoniņu ciema burmeistera mājas priekšā. Apm.
8 pēdas augstā staba galā uz dēla uzotēts Peniķa ģerbonis.
(Pēc Pliķu ciema saimnieka Brieža gleznas, fotokopija Pie-

minekļu valdē 1925. g.).

Tā spriežot, virspilstiesa aizmirsa, ka hercogu laikos Kurzeme

atradās tādu iekšēju un ārēju spēku varā, ka aktos rakstītais visai

bieži tika pārkāpts vai netika ievērots; kad vairāk valdīja fakts

neka tiesības 93
.

Šādos apstākļos bij jāsairst ordeņa laikos m>

92 C. v. Rummel, Curīandische Landtags- und Conferential-Schlüsse

1618—1759, S. 79, § 22. Dorpat 1851.
93 J. Grīns, Kurzemes un Zemgales hercogistes satversme, 4, 8.

Rīgā 1927.
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dibinātām korporatīvām saitēm starp ķoniņiem un agrāko vasaļu
kārtu, pie kam viņi nevienai citai brīvai kārtai pieslieties vairs

nevarēja: pie namniekiem tāpēc ne, ka viņi nebij ne amat-

nieki, ne tirgotāji; pie tā sauktiem eksemtiem * jeb literātiem

tāpēc ne, ka viņi nebij studējuši. Novadnieki sastādīja īpašu, li-

kumos neparedzētu brīvnieku kārtu, ko 19. g. s. Kurzemes iestādes

sauca par Freisassen 94 pēc līdzības ar senāko muižnieku nosau-

kumu Landsasse 95. Šai kārtai bij tā pati privileģētā tiesas piekri-

tība, kas matrikulētai muižniecībai; viņai bij medību tiesības

nevien savā novadā, bet arī valsts mežos, lai gan imatrikulētā

muižniecība tās uzskatīja par savām kārtas tiesībām 96
.

Dažiem

novadniekiem, piem., Kuldīgas ķoniņiem, bij pašiem sava kār-

tas pašvaldība, kas sastāvēja no katra ciema vecākiem, kurus

sauca arī par „veciem tēviem", desmitniekiem, burmeisteriem 97

jeb birģermeisteriem. Ciktāl to ļāva pilskunga kompetence, ve-

ciem tēviem bij nodota policijas vara ķoniņu ciemos, jo citas po-

licijas tur nebij. Bez tam viņiem bij jāgādā par priekšniecības

pavēļu izpildīšanu un jāizspriež savu saimes ļaužu kā arī sav-

starpējās ķildas. Tāpēc Kurzemes civīlgubernātors 1854. g. lika

priekšā piešķirt viņiem miesta vecāko tiesības un pienākumus.
Beidzot Kuldīgas ķoniņiem bij kādu laiku patronāta tiesības

uz pašu celto Pētera baznīcu, kas skaitījās par Aizputes filiāl-

baznīcu, un ģerboņu tiesības98
. Tāpēc Kuldīgas virspilskungs

fon der Rops savā 29. aprīļa 1853. g. ziņojumā ģenerālgubei>
nātoram firstam Suvorovam liek priekšā pielīdzināt ķoniņus ne-

matrikulētai muižniecībai vai eksemtai kārtai.

*

Saskaņā ar 1783. un 1809, g. ukaziem pie eksemtiem piederēja
visi mācītie („literäti"), personisko muižnieku pēcteči, pilsētu ierēdņi v. c,
kam nebij īpašu kārtas tiesību, bet kas baudīja eksemeiju personisko .no-

dokļu ziņā; tāpēc arī nosaukums „eksemtie" (t. i., atsvabinātie). Sal.

F. G. v. Bunge, Das liv- und esthl. Privatrecht, I. § 61. Reval 1847.
94 Kuldīgas virspilstiesas 1868. g. spriedums: „...die Benennung

Freibauer eigentlich ganz irrthümlich und die Benennung Freisasse viel

entsprechender erscheinen lässt".
95 Zviedru vecākā Vidzemes arklu revīzija 1601. g.

93 Landtāgs ar 9. 8. 1636. g- lēmumu nosaka, ka „die Nichtadelichen

oder die der Adelsrechte nicht Thailhļaftigen sich der Jagd gänzlich ent-

halten, auch weder Jagd- noch Windhunde halten sollen". Uz šī vie-

dokļa nostājās arī Kurzemes 1845. g. landtāgs (Kurländische Landtagsord-
nung. Mitau 1843).

97 Deutsches Rechtswörterbuch, I. 1275: Bauermeister, burmester —

Bürgermeister (von Stadt oder Dorf). Weimar 1931. Virspilskungs E.

fon der Rops 1853. g. raksta, ka katra ķoniņu ciema sabiedrība sau-

coties sava ciltstēva vārdā, kura patriarohālā varā arī jāmeklējot bur-

meistera amata sākums. Līdz pat pēdējam laikam tas bijis saistīts ar

ģenealoģiskā ziņā vecāko ģimeni, kas dzīvojusi tā sauktajā Burmeistera

sētā, kur šo amatu dēTs mantojis no tēva. Tikai tagad burmeisteru

vēlot amatā uz visu mūžu, un vēlēšanās piedaloties visi ciema saimnieki.
98 Ķoniņu ģerboņi bij redzami nevien viņu zīmogos, bet arī Lipaiķu

baznīcas logos vēl 1887. g.



Ziemeļu ciema ģerboņa glezna 1664. g. Lipaiķu baznīcas logā. Vidū Ovālā

tēlots ķoniņŠ dzeltenos svārkos ar melnu gardibeni galvā jāšus uz salna

zirga. Pa kreisi no ovāla jauneklis zilos svārkos spēlējas ar 2 tuteņiem,
pa labi — meitene ķircina papagaili. Augšā 2 blondi eņģeļi ar ziliem

spārniem un sarkanām saitēm, apakšā spārnota eņģeļa galva; virs tās

augļos un lapās ievīta uzraksta plāksne. (Sal. W. Neumann, Grund-

riss einer Geschichte der bildenden Künste in Liv-, Est -und Kurland,
S. 151. Reval 1887).
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Kursu novadnieku kārtas nelaime bij tā, ka viņa bij skait-

liski neliela 99 un nebij korporatīvi organizēta, kāpēc tai nebij

iespējams izkarot savu pārstāvību un tiesību aizstāvību. Otrs

ķoniņu un novadnieku posta cēlonis bij tas, ka uz viņiem acīm-

redzot neattiecināja hercoga Gotharda privilēģijas (1570. g.) sesto

pantu par veco ordeņa lēņu allodifikāciju Kurzemē 10°, lai gan
no teksta redzams, ka šī žēlastība bij domāta nevien bruņniecībaij
bet arī tiem, „so mit in gleicher Dienst und Freyheit sitzen" 101

.

Šīs tēzes pierādīšanai pietiek atsaukties uz Kurzemes landtāga
un poļu komisāru 1642. g. lēmuma 31. pantu 102

,
kas skaidriem

vārdiem nosaka, ka Gotharda privilēģija nav attiecināta uz vi-

siem veciem orcleņa lēņiem, un ka šie bruņniecības korporā-
cijā neuzņemtie lēņa vīri pieder pie galma karoga (Hoff-Fahne).
Ko tas nozīmē? — Lieta tā, ka 16,. g. s. vidū lēņa dienests

zaudēja savu personisko raksturu un ar nosaukumu jātnieka
dienests (Rossdienst) kļuva par muižu reālnastu 103

,
kuras lie-

lumu noteica pēc muižas zemnieku zemes arklu skaita, prasot
1 apbruņotu jātnieku no 20 apļaužotiem arkliem 104

,
kāda kārtība

pastāvēja līdz 1717. g. Šie muižnieku uzturētie jātnieki sastādīja
2 (Kurzemes un Zemgales) rotas, katrā pa 100 zobenu, ar

nosaukumu Landfahne jeb Adelsfahne, kurām blakus pastāvēja
1 hercoga jātnieku rota ar nosaukumu Lehnsfahne jeb Hof>

99 Pēc kāda 1797. g. saraksta Kurzemes valsts muižām bij pavisam
82 brīvniieku saimnieki. Valsts archīvs, Acta die Freisassen in diesem

Gouvernement betreffend, Nr. 208. Sk. pielikumu Nr. 12.

100 Turpretim fon Holtejs savā 1828. g. ziņojumā saka: „Zwar war

in den Subjectionspacten und dem Privif. Gotthard, auch die Bestäti-

gung Ihrer Privilegien begriffen, aber ihr Verhältniss zum Herzoge
als Landesherrn mugste preeaàxer Natur werden und sich ändern, weil

sie keinen Stand wie die Ritterschaft bildeten — nicht repräsentiert wur-

den — und daher auch nicht wie jene ihre Rechte wahren konnten."

Arī Kurzemes galma virstiesa savā 10. maija 1849. g. spriedumā atzīst,

ka „die Allbdification aller Lehen Ao 1561 und 1570... sich mit auf

die Lehne der Freisassen erstreckte und diese Lehne und deren Träger,
gleich denen der Ritterschaft und Bürgerlichen, das jus gratiae erhielten..."

Baltijas ģenerālgubernatora archīvs Tērbatā (Rūgi Keskarhiiv).
101 Šo uzskatu 1843. g. aizstāvēja ķoniņu vēlākais advokāts K. Neu-

mans (Commentar zum sechsten Artikel des Priv. Gotth., S. 308. Bunge
und Madai, Theoretisch-practische Erörterungen, 111. Dorpat 1843). Kārlis

Augusts Neumans (ap 1809.—63. g.) studēja tiesības Tērbatā (1826.—
29. g.1), kādu laiku bij Kurzemes galma virstiesas sekretārs, bet pēc
tam līdz mūža beigām turpat advokāts. Viņu uzskatīja nevien par labu

juristu, bet pat par autoritāti kā praktiskos, tā teorētiskos tiesību jau-

tājumos.
192 „Die specificirte und andere Lehnleute, welche alte Lehne von

den Herren-Meistern haben, und unter das Privilegium nobilitatis nicht

gehören, können I. F. Gu. von der Hoff-Fahne, dazu sie allewege ge-

höret, nicht trennen." C. v. Rümmer, Curläudische Landtags Schlüsse, 80.

103 (Fr. G. v. Bunge), Geschichte des liv-, est- und curländischen

Privatrechts, S. 187. Petersburg 1862.
104 Gotharda privilēģijas § 10.
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fahne. Hercoga Jēkaba investitūras diplomos šīs rotas lielums

noteikts uz 100 vīriem, kurus komplektēja no valsts zemēm,

vienalga, vai tās bij izlēņotas, vai paša fiska apsaimniekotas.
Acīmredzot, Gotharda privilēģiju neattiecināja uz tādiem ordeņa

lēņiem, kam nebij zemnieku zemes un no kuriem tāpēc nevarēja

prasīt jātnieka dienestu muižnieku karogā. Tā tad jāsecina līdz

ar Kuldīgas virspilstiesu 1868. g. spriedumā, ka hercogu lai-

kos bez muižniecības (Adel) bij arī citi vasaļi, kas sākumā bij pie-
derējuši pie dažādām kārtām, bet tagad visi bij ieskaitīti her-

coga jeb galma karogā kā īpaša jātnieku rota. Citiem vārdiem,
šie vasaļi — un viņu starpā hercoga Jēkaba laikā arī Kuldīgas

ķoniņi 105
— jātnieka dienesta vietā pildīja personīgu lēņa die-

nestu hercogam. Tāpēc es uzskatu par nepareizu Kurzemes civīl-

gubernātora 1854. g. atzinumu, ka kuršu ķoniņi hercogu laiī-

kos bijuši atsvabināti no agrākām personiskām kara un citām

gaitām un viņiem nav bijis jāpilda arī reālais jātnieka die-

nests. Kā redzējām, ķoniņiem kara gaitas bij jādod joprojām,
un bez tam vēl jāuztur pasta jātnieki, kas atbilst muižnieku jāt-
nieka dienestam.

Krievu laikos turpinājās šī pati neskaidrība, kas tad galu galā
ir ķoniņi Un ko no viņiem valsts var prasīt. Vispirms viņus pie-

skaitīja Kuldīgas namniekiem, tad ierakstīja Kuldīgas muižas

inventārā. Ķoniņiem 1809. g. iesniedzot lūgumu, izslēgt viņus
no nodokļu maksātāju kārtas un dvēseļu revīzijas, tieslietu mi-

nistrs kņazs Lopuchins 1810.g. atļāva viņiem uzsākt prāvu arfisku

par restituēšanu tiesībās. Tāpēc jau 1811.g. revīzijā ķoniņi atzī-

mēti kā īpaša maksātāju šķira. Pēc Kuldīgas virspilstiesas 22. de-

cembra 1813. g. sprieduma, ko ar 21. decembra 1814. g. sprie-
dumu apstiprināja galma virstiesa, ķoniņi ir no nodokļiem un

klaušām, kā arī no katra sakara ar Kuldīgas muižu atbrīvojami.
Bet tā kā guberņas fiskālis šo spriedumu pārsūdzēja senātam,
tad pēdējais ar 9. oktobra 1816. g. ukazu pieprasīja Kurzemes

kamerālvaldes un gubernatora domas šai lietā. 1839. g. prāvā
iejaucās arī valsts domēņu ministrija, līdz beidzot 1848. g. ķo-
niņu lietu trešo reizi nodeva senātam, kas ar 22. jūnija 1854. g.

spriedumu atbrīvoja gan viņus no klaušām un gruntsnomas, bet

neatzina par īpaši privileģētu kārtu, kāpēc pieprasīja no vi-

ņiem joprojām galvas naudu un rekrūšus 106
.

Tāds pats liktenis bij Tukuma novadniekiem Būguļiem un

Muižniekiem. Arī no viņiem ap 1693. g. Grenču muiža sāka

prasīt klaušas, riežas un vaku, kūpu vērtība naudā, par abām

mājām kopā, 1787. g. bij 70 dālderu. Bet jau ar 7. oktobra

1793. g. spriedumu, ko 1796. g. apstiprināja Kurzemes virstiesa

(Oberlandgericht), Tukuma virspilstiesa atzina, ka Būguļi, resp.

105 J. Juškevičs, Hercoga Jēkaba laikmets Kurzemē, 316.
106 Valsts archīvs. Kurzemes civīlgubernātora lieta Nr. 956/1836.
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Arndti un Muižnieki, resp. Kochi ir brīvi ļaudis un viņu mājas
tiemi pieder par dzimtu. Šo spriedumu 1797. g. pārsūdzēja Kur-

zemes guberņas prokurors Chr. fon Beer's, celdams šādus ie-

bildumus: 1. Būguļu un Muižnieku mājas esot „zemnieku lēņi",
un tāpēc tās neesot allodificētas ar 14. novembra 1776. g. Po-

lijas karaļa diplomu; 2. lai gan šo māju saimnieki tagad esot

brīvi ļaudis, tomēr viņiem arī turpmāk jādodot muižai tās pašas
gaitas un nodevas, ko devuši viņu senči, nokļūdami nebrīvībā:

„denn wenngleich die Freyheit eines Menschen nicht verjähret,
so können doch Dienste und Abgaben, welche den Pflichten

der Erbunterthanen gleich sind, durch einen undenklichen Besitz

erworben werden." * Šos prokurora iebildumus noraidīja Kur-

zemes galma virstiesa ar 23. janvāra 1800. g. spriedumu, aizrādot,

ka „ein freyer Mensch ebensowenig als eine Sache von einem

Usurpatore, der weiß, daß selbige ihm nicht gehöre, jemals
praescribiret." Lieta nonāca senātā, un tas ar 9. janvāra 1801. g.

ukazu uzdeva Kurzemes domēņu valdei noskaidrot dažus jautā-

jumus. Tās uzdevumā guberņas fiskālis Chr. Pantenijs deva at-

sauksmi, kupā ieteic Būguli un Muižnieku skaitīt par „brīviem

ļaudīm, kas savās muižiņās nodarbojas ar zemkopību." **
Uz šī

pamata 1811. g. dvēseļu revīzijā viņus pierakstīja Grenču mui-

žai kā „brīvos arājus" (freie Ackerbautreibende), par ko grāfs
H. Keizerlings saka: „tas bij Grenču muižas patvaļīgi piedēvēts
kārtas nosaukums, ar ko viņus piedalīja galvas naudas maksātāju
kārtām, lai gan nebij neviena priekšniecības lēmuma par viņu
nodokļu pienākumiem lo7 ." Būguļi un Muižnieki 1816.g. iekaroja
sev īpašu revīzijas listi, bet vēl 19. g. s. Vidū maksāja galvas
naudu un deva rekrūšus, lai gan 10. dcc. 1840. g. viņi atkal

lūdza ģenerālgubernatoru izslēgt tos no nodokļu maksātāju sa-

rakstiem un 1818. g. dibinātās apriņķa tiesas vietā atjaunot viņu
agrāko tiesas piekritību Tukuma virspilstiesā. Kurzemes guberņas
valde ar 16. jūnija 1841. g. rakstu paziņo ģenerālgubernatoram,
ka atzīst abas šīs prasības par pamatotām. Bet izmantodams

jau minētā fiskāļa Pantenija 1801. g. atsauksmi, ka abiem Tu-

kuma novadniekiem ir tāds pats tiesisks stāvoklis kā Kuldīgas

* Valsts archīvs, Nr. 189: Acta in Freyheits-Vindikations Sachen

der Bauern Muischeneeck Tom und Krischan Bugall wider das Krons-

gut Grendsen, Ao 1797.

**
Turpat: „Sie würden auf diesen Fall als Leute zu betrachten seyn,

welche auf den ihren erblich gehörigen kleinen Höfen Ackerbau treiben

und die sich als Freie anschreiben lassen."

107 H. v. Keyserling, Beiträge, 16: „eine Standesbezeichnung, die

ihnen ganz willkürlich von dem Gute Grendsen beigelegt war, und

durch welche sie den kopfsteuerpflichtigen Ständen, zugetbeilt wurden,
ohne dass über ihre Abgabenverpflichtung eine Entscheidung von der

Obrigkeit erfolgt wäre."
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ķoniņiem, ģenerālgubernators ar 28. jūnija 1841. g. rakstu 108
pa-

vēlē Kurzemes guberņas valdei atlikt šīs lietas izlemšanu, kamēr

nebūs zināms senāta spriedums par ķoniņiem.

Tā kā 1854. g. senāta spriedums gan atcēla savā laikā ne-

likumīgi nodibināto kuršu ķoniņu atkarību no Kuldīgas muižas,
bet tai pašā laikā bez kāda pamata atzina viņu zemes par „sa-

biedrisku īpašumu" (oöinecTßeimaH coöcTßeiraocTb) un viņus pašus

par brīviem zemniekiem, tad jau tai pašā gadā visi septiņu ciemu

vecākie, juridiski labi sastādītā iesniegumā, griežas ar protestu

pie ģenerālgubernatora. Viņi aizrāda, ka senāts, izspriezdams civil-

tiesisku strīdu, pretēji procesa noteikumiem, ir izlēmis arī viņu
publiskitiesisko stāvokli, it kā senāts būtu likumdevējs. Bez tam

ironizēdami ķoniņi ieteic pašiem senātoriem vispirms nodibināt

savā starpā komunismu, un tikai pēc tam viņus, sūdzētājus, dzīt

komūnā. — Gadu vēlāk (1855. g.) ķoniņi iesniedz lūgumu ķei-
zaram Aleksandram II vēlreiz skatīt cauri viņu lietu senāta kop-

sapulcē, lai tā galīgi noskaidrotu ķoniņu publiskitiesisko stāvokli

saskaņā ar viņu izcelšanos no Kursas seniem valdniekiem un

viņu lēņtiesiskām privilēģijām ordeņa laikā. Lietai šoreiz bij lab-

vēlīgs virziens. Senāta kopsapulce ar 7. maija 1857. g. ukazu atzina,
ka neviens nevar zaudēt ar tiesisku pamatu iegūtās tiesības tikai

tāpēc vien, ka par tām klusē Krievijas likumu krājums. Līdz ar

to senāts uzdeva Kurzemes guberņas valdei atļaut ķoniņiem pie-
rādīt tiesā savas pretenzijas, kādos nolūkos gubernatora uzde-

vumā Kuldīgas apriņķa fiskālis 28. jūnijā 1860. g. virspilstiesā
uzsāka prāvu pret ķoniņiem, prasot no viņiem maksāt galvas nau-

du, dot rekrūšus un izpildīt citas pašvaldības nastas. Kuldīgas

virspilstiesā ar 30. janvāra/14. febr. 1868. g. spriedumu 109 at-

zina fiskāļa prasību par nepamatotu un ķoniņus, kā privileģētas
kārtas locekļus, par atbrīvotiem (eksemtiem) no visiem perso-

niskiem nodokļiem un gaitām. Šo spriedumu 3./2Q. janvārī 1875. g.

apstiprināja Kurzemes galma virstiesa un, beidzot, 12. martā

1884. g. arī Krievijas senāts.

Kamēr ķoniņi prāvojās, Krievijas politiskā dzīvē notika lielas

pārmaiņas. 1817. g. izdeva likumu par Kurzemes zemnieku brīv-

laišanu, kas nosaka: „Pie zemnieku ļaužu kārtas pieder ikkatrs

cilvēks, kas pie kāda zemnieku ļaužu pagasta pierakstīts." (§ 2).
Bet ķoniņi nebij neviena pagasta locekļi, nebij arī pakļauti mui-

žas policijai, un viņu lietas nepiekrita pagasta tiesai. Tāpēc viņi
necēla zemnieku likumos paredzētās publiskās ēkas (pagasta na-

mu, skolu, nabagu māju,), bet savus bērnus sūtīja Kuldīgas ele-

mentārskolā 110. Tā kā ģenerālgubernatoram marķīzam Paulu-

108 Baltijas ģenerālgubernatora archīvs Tērbatā, lieta Nr. 290/1840.
109 Sprieduma noraksts L. 0. filoloģijas un filozofijas fakultātes bi-

bliotēkā-
1101 A. v. Tideböhf, Die Kurischen Könige, 321.
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či radās šaubas, vai tomēr Kurzemes zemnieku likumi vismaz

pa daļai nav attiecināmi ari uz ķoniņiem, tad viņš piepraļsīja

Kuldīgas virspilskunga fon Holteja atsauksmi, kas 1828. g. at-

bildēja, ka minētie likumi ir spēkā tikai priekš dzimtļaudīm

(glebae adscriptorum), kamēr novadniekiem līdzīgi muižniekiem

piemērojami tikai vispārējie zemes likumi. To pašu atbildēja
13. decembrī 1828. g. komisija, kas bij iecelta šī likuma izve-

šanai dzīvē. Tāpat uz ķoniņiem neattiecās 1866. g. pagasta li-

kums, kas pagasta sastāvu noteica pēc desmitās (1857/58. g.)

vispārējās dvēseļu revīzijas listēm. Turpretim ķoniņiem jau no

1811. g., bet Tukuma novadniekiem no~TBI6. g. bij savas Tistes.

Viss tas liecina, cik grūti bij bruņnieku korporācijā neuz-

ņemtiem bijušo ordeņa vasaļu pēctečiem jaunā valsts iekārtā

izcīnīt sev stāvokli, kas atbilstu viņu agrākām privilēģijām. Un

kad viņiem beidzot tas 1884. g. izdevās, tad šīs privilēģijas
vairs nebij neko vērts: ar 1. janvāri 1874. g. Krievijā stājās
spēkā vispārējais kara klausības likums, kas attiecās uz visām

kārtām. Arī galvas naudu tās agrākā veidā atcēla ar 1. janvāri
1887. g.

Bet ka kuršu ķoniņiem un novadniekiem bij tiesiska ie-

spēja kļūt pat par matrikulētās bruņniecības locekļiem, to pie-
rāda fon Gaiļu dzimtas vēsture. Gaiļu karjeras sākums meklē-

jams mestra Pletenberga 23. septembra 1494. g. dāvinājuma
rakstā zemnieku tiesnesim Ansim, ar ko viņš ieguva 1 arklu

zemes pie Prāviņiem pēc kuršu tiesībām m. Gaiļu īpašumi ar-

vien pieauga, bet par viņiem, tāpat kā par Kuldīgas ķoniņiem,
vācu muižnieki jau ap 1637. g. izplatīja baumas, ka viņi esot

tikai brīvzemnieki. Laikam gan tāpēc Gaiļu dzimta izceļoja vis-

pirms uz Lietavu un vēlāk arī uz Prūsiju, kur ar kara dienestu

un izdevīgām precībām nodrošināja sev cienījamu stāvokli. Bei-

dzot, 1773. g. hercoga Pētera padome izsniedza prūšu leite-

nantam Kazimiram Vilhelmam fon Gailim atestātu, ka viņš pie-
der pie vecas Kurzemes bruņnieku dzimtas 112. Uz šī atestāta pa-

mata ar 1. maija 1845. g. landtāga lēmumu Kurzemē izmirušo,
bet Prūsijā un citur Vācijā labi pazīstamo brīvkungu fon Gaiļu
dzimtu ierakstīja Kurzemes bruņniecības matrikulā.

Tā dzīve, neatkarīgi no doktrīnas domām, ir devusi pozi-
tīvu atbildi uz daudz diskutēto jautājumu, vai latvieši varēja būt

par lēņa tiesību subjektiem un līdz ar to — vismaz in abstracto —

iegūt bruņniecības personiskās un korporatīvās tiesības un priekš-
rocības.

111 ÜB., 2. Abt., 111. 898.

112 E. von Fircks, Die Familie Gay! in Kurland, 78. Fr. von Klop-

mann, Kurländische Güter-Chromiken, 11., 108. Mitau 1894.
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5.

Kuršu ķoniņu un novadnieku mantojuma tiesības or-

deņa laikos bij tādas pašas kā pārējiem ordeņa vasaļiem. Ja ar

īpašu piebildumu mantošanas kārtība netika grozīta, tad lēņa
grāmatu formula „visiem patiesiem likumīgiem mantiniekiem"

nozīmēja, ka lēni manto vienīgi dēli. Vai uz kuršu ķoniņiem
attiecās arī vēlākās (Jungingena, Silvestra v. c.) žēlastības tie-

sības, kā to pieņem Kuldīgas virspilskungs fon der Rops savā

1853. g. ziņojumā
113

, par to grūti noteikti ko apgalvot avotu

trūkuma dēļ. Zināms vienīgi tas, ka 18. g. s. kuršu ķoniņi pil-
nīgi brīvi rīkojās ar saviem novadiem, tos nevien sadalīdami

starp dēliem, bet arī atsavinādami svešām personām, kāpēc vi-

ņiem draudēja trūkums un saimniecisks posts. Lai to novērstu,

Kuldīgas virspilskungs barons G. fon Zass 1801. g. lika ķoniņiem
priekšā ar savstarpēju līgumu noteikt turpmāk visiem ķoniņiem
saistošas mantojuma, tiesības. Šis tā sauktais Zasa mantojuma
līgums (Erbvertrag) pastāvīgas un ilggadīgas lietošanas ceļā ie-

guva likuma spēku, ko atzina nevien ķoniņi, bet arī tiesa. Tā-

pēc sākot ar 1801. g. bij spēkā šāda likumiska mantošanas kār-

tībā. Pilnīgi aizliegts kādu ciema brīvsētu vai tās daļu atsa-

vināt personām, kas nepieder pie ķoniņu kārtas. Brīvsētu atstā-

jot likumiskiem mantiniekiem vai norakstot ar testāmentu vai

atsavinot kādam no ķoniņiem, nav atļauts to dalīt un tālāk par-
celēt. Vienā radniecības pakāpē priekšroka ir agnātiem
(Schwertmagen) pret kognātiem (Spillmagen). Agnātu līnijā
savukārt priekšroka ir pirmd'zimušam, tā tad pastāv majo-
rāta sistēma; turpretim kognātu līnijā priekšroka ir pasta-
rīšam, tā tad pastāv minorāta sistēma. Bezbērnu atraitnis

vai bezbērnu atraitne izslēdz visus mantojuma atstājēja agnā-

tus no nekustamas mantas mantošanas tiesībām. Pēdējiem nav

arī izpirkuma tiesības (Näherrecht) brīvsētas atsavināšanas ga-

dījumā. Bērnam, kas manto tēva brīvsētu, jānodrošina mantojuma

atstājēja atraitnei līdz mūža beigām brīvs dzīvoklis un uzturs,
bet brāļiem jānodod lietošanā bandas zeme (Knechtsland) tik

ilgi, kamēr viņi par to kalpo. Pakalpojuma līgumam beidzoties

bandas zeme krīt atpakaļ brīvsētas saimniekam. Katrs ķoniņš
var ar testāmentu brīvi novēlēt savu mantu, un Šajā ziņā ir ie-

robežots vienīgi ar noteikumu piešķirt bērniem un augšupējiem
parasto neatņemamo daļu (Pflichtteil). Kā redzams no dažiem

ķoniņu testamentiem m
, neatņemamo daļu izmaksāja naudā, ro-

tas lietas, labībā un inventārā. Bez tam dažreiz ar testāmentu

izslēdza no mantošanas tiesībām likumisku mantinieku (piem.,
vecāko dēlu), uzdodot par iemeslu mantinieka nepaklausību vai

kādu nodarījumu, un tā vietā par mantinieku iecēla kādu citu

115 Sk. pielikumu nr. 13.
*M Valsts archīvs, lieta nr. 6493/332 no 1856.—1865. g.
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(piem., jaunāko dēlu), uzliekot viņam par pienākumu nodot iz-

slēgtam ik gadus noteiktu kalpa algu graudā vai bandā un

ierādīt dzīvokli (piem., mežsarga būdu), kamēr viņš pilda kalpa
dienestu (piem., uzrauga mežus un pļavas). Kustamo mantu

neuzskata par novada piederumu, un saimnieks to nemanto ne

kā dzelzs inventāru, ne citā veidā. Kā redzējām, no kustamās

mantas sētas mantinieks izmaksā neatņemamo daļu bērniem un

atraitnei līdzīgās daļās. Ja bērnu nav, tad bezbērnu atraitne

vai atraitnis manto pusi no visas kustamās mantas, kamēr otra

puse piekrīt mantojuma atstājēja blakus radiem.

Tomēr jau priekš 1801. g., ciema sētas dalot starp man-

tiniekiem, blakus ciema vecākā jeb burmeistera sētai izcēlās vai-

rākas pušelnieku sētas, par ko vēl tagad liecina sētu nosaukumi.

Piem., Ķoniņu ciemā Dižie un Mazie Gaiļi, Jaunie un Vecie

Kupši, Kalna un Lejas Ķīkāļi; Kalēju ciemā Kalna, Vidus un

Lejas Valki; Ziemeļu ciemā Ziemeļi un Dižziemeļi; Sausgaļu
ciemā Kalni un Jāņkalni; Viesalgu ciemā Bundžas un Dižbun-

džas. Lai gan 1801. g. pārtrauca sētu sadalīšanu, tomēr jo-

projām, piešķipot neatņemamo daļu vai bandas zemi, bij iespē-
jams vismaz uz laiku tālāk sadrumstalot aramās zemes areālu.

Piem., 1855. g. Pliķu burmeisters Kristaps Tontegode novēlēja
savai sievai testamentā trīs pūrvietas zemes katru savā laukā:

vienu Ruņģa sātē, otru sātē pie Jäteies laukiem, trešo Kulpes
dangā. Tā radās ļoti daudzi aramzemes starpgabali, kas izskai-

drojami ar ciemu satversmi un tās agrārtiesiskām sekām — ar

tā saukto Flurzwang. Vēl 1908. g. Kolonists no personīgiem
novērojumiem varēja liecināt, ka, piem., Ķoniņu ciemā dažam

saimniekam bijuši 25—30 arami gabali, bet visiem 13 saim-

niekiem kopā šādu starpgabalu bijis vairāk nekā *300: dažs sieka,

dažs puspūra, dažs pūra vietu, un tikai rets kāds 2—3 pūrvietas
liels. „Uz savu gabalu neviens nevar tikt, pa cita gabalu ne-

braucis pāri, jo pa neskaitāmām ežām nevar braukt. Saprotams,
ka tādos apstākļos ikviens ārs visiem saimniekiem jāapsēj ar

vienādu labību. Neviens par savu zemi nav pilnīgs kungs, arī

par pļavām ne, jo vienu gadu zināmu pļavu pļauj viens kaimiņš
un otru gadu otrs kaimiņš, tā pa pāram vien. Pļavu ir pa B—l28—12

gabali, kuri izkaisīti dažreiz vai jūdzi viens no otra, bez tam tie

apgrūtināti ar neskaitāmiem servitūtiem. Ganīklas ir bezgala lie-

las, visiem kopējas, ar servitūtiem pārkrautas." 115

Pēc pasaules kara šo starpgabalu skaits nebij mazinājies,
bet varbūt pat pieaudzis. Piem., Ķoniņu ciemā bij 503, Pliķos 155,

Dragūnos 125, Kalējos 300, Viesalgos 217. Vienīgi Sausgaļu un

Ziemeļu ciemos starpgabali iznīcināti jau priekš pasaules kara.

Tāpat saimniecību traucēja daudzie kopgabali, kas parasti sastā-

115 Kolonista, Ķoniņi (Mēnešraksts nr. 1, IQOB, 39. Ipp.).
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vēja no pļavām, ganībām un mežiem, bet dažreiz pat no aram-

zemes. Piem., Ķoniņu ciemā Jauno un Veco Kupšu kopīpašumā

bij 37 gabali. Bez tam nenokārtots bij daudzo servitūtu stā-

voklis, kas bij par iemeslu biežām ķildām un prāvām. Ne velti

jau 1853. g. virspilskungs fon der Rops teica: „Nav pārspī-

lēts apgalvojums, ka pietiek vistai pārlaisties pār kaimiņa pa-

galmu vai ganam nogriezt rīksti svešā robežā, lai ķoniņam būtu

pamats uzsākt prāvu." Lai gan 1920. g. agrārās reformas li-

kumu (I. d., § 2, p. 2) formāli varēja attiecināt arī uz ķoni-

ņiem, jo viņu brīvciemi saskaņā ar Vietējo civillikumu kopojumu

(§ 613, p. 4) bij muižas, proti tā sauktie namnieku lēņi, tomēr

to nedarīja. Tāpat uz ķoniņiem neattiecināja ne 20. jūnija 1924. g.

Likumu par īpašuma tiesībām uz piešķirtām šņoru zemēm, ne arī

satversmes 81. panta kārtībā 12. jūlijā 1928. g. izdotos Notei-

kumus par zemes ierīcību, kas bij domāti galveno kārt Latgales
sādžu šņoru zemēm. Toties 1929. g. 30. aprīlī Saeima izdeva

īpašu likumu par „Kuldigas apriņķa brīvciemu sadalīšanu vien-

sētās" 116
,

kas nosaka, ka sadalīšana piekrīt valstij, kura

to uzdod izpildīt un pārraudzīt tiem pašiem administratīviem

orgāniem (Zemkopības ministrijai, Centrālai zemes ierīcības ko-

mitejai), kas izveda dzīvē agrārās reformas likumu. Likums pa-
redz pat zemes atsavināšanu (§ 6), sadalīto saimniecību korro-

borēšanu spaidu kārtā (§ 12) un pielīdzina ķoniņus jaunsaim-
niekiem valsts aizdevumu un būvmateriālu saņemšanas ziņā (§ 8),
kā arī nodibina ciema pilnvarnieka institūtu (§ 10), kas še aiz-

gūts no Latgales sādžu iekārtas.

Ar to ķoniņi galīgi zaudēja savas vēsturiskās īpatnības, jo
1929. g. likums dzēsa pēdējo tiesisko robežu starp Kursas arā-

jiem un novadniekiem.

116 Sk. pielikumu nr. 18. No juridiskās technikas viedokļa šis li-

kums izstrādāts ļoti nevērīgi un neskaidri. Piem., likumdevējs runā par

„faktiskiem zemes īpašniekiem" (§ 2, 10), kas ir neiespējams juridisks
jēdziens, jo īpašnieka stāvoklis ir tiesisks, ne faktisks. Likumdevējs runā

arī par „ciema zemes faktiskiem valdītājiem" (§ 1), lai gan no konteksta

jāsecina, ka viņš ir domājis nevis zemes turētājus (detentorus), bet tās

īpašniekus, v. t. t.
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Pielikumi

1. Mestra Gerharda fon Jorkes grāmata Tontegodem, 6. 5. 1320. g.,
ÜB., 11. DCLXXI.

Universis Christi fidelibus, praesentis litteras visuris vel audituris,
frater G(erhardus), magister fratrum domus Theutonicorum per Livoniam,
salutem in omnium salvatore. Tenore praesentium constare vommus evi-

denter, quod Tontegodem et suis heredibius, exhibitoribus praesentium,
accedente fratrum nostrorum discretorum consilio et consensu, contulimus

in pheodum duos uncos terrae, quos Christianus, bonae memoriae prae-
decessor suus, quondam possederat, quorum termini taliter sunt distincti:

de rivo Zerenden ascendendo lacum, qui in volgari Syp dicitur, usque

ad cruces in arboribus factas, et, sieut cruces et signa ostemderint, re-

deundo ad dictum rivum Zerenden ex alia parte, ad habendum et cum

omnibus pertinentiis perpetuo possidendum iure, quo ceteri vasalli ordinis

in Curonia possident bona sua. In cuius rei testimonium sigillum nostrum

praesentibus est appensum. Datum Dunemunde, anno Domini millesimo
trecentesimo vioesimo, feria tertia in Rogationibus.

2. Mestra Eberharda fon Monheima grāmata Tontegodem 13. 5. 1333. g.

ÜB., 11. DCCLIII.

Omnibus, praesens scriptum cernentibus, frater Everhardus de Mun-

hem, magister fratrum Theutonicorum per Livoniam, salutern in Domino.

Noveritis, quod Tontegudden et suis veris heredibus, praesentium osten-

soribus, de fratrum nostrorum discretorum consilio contulimus in pheodum
duos uncos in pagasta Syallen, in agris, pratis et alüs pertinentiis omnibus,
iuxta uncorum pertinentiarum numerum debitum, colendos, habendos et

possidendos perpétue, absque census solutione et laboris factione, libère

et quiete, sicut caeteri neophiti Curondae bona sua feodalia sunt solÄi

possidere. In cuius rei testimonium sigillum nostrum praesentibus est

appensum. Datum in Segewalde, anno Domini MCCCXXXIII, in ascen-

sione Domini.

3. Mestra Heidenreicha Finkes grāmata Peniķim 1. 12. 1439. g.,

ÜB., IX. 535.

Wie broder Heidenrik Vincke meister Dutsches Ordens to Liefflande

bekennen unde betugen openbar in dusseme openen brève, dat wi mit

rade unde vulbort unsir ersamen medegebedigere gegeven unde vorlenet

hebben unde mit crafft dusses brèves geven unde vorlenen Penneiken

unde alle sinen rechten waren erven dre haiken landes to Octekalwen

in dusser nagescreven schedingen belegen: int erste antohevende an eyme
Sipe Slavele walke geheten, (von) deme sipe langes den thunen tor

vorder hant to gande beth an eynen eykenen born mit eyme cruce ge-
tekent, von der eyken eyne pyrde entlanges to gande bethuppe den

Aznuputischen wech, dar eyn steen licht mit eyme cruce getekent, von

deme stene den vorbenomeden wech dwers overtogande snoerricht beth

an eynen eykenbom mit eyme cruce getekent, de dar steit upp der

Plackalwischen schedingen, von der schedinge vorgerord eyner grundt
to volgende beth in den vorbenomeden Aznuputtischen wech, dar ok

eyn steen licht mit eyme cruce getekent, von deme stene den vorbeno-

meden wech dwers overtogande beth an eyn brok Satepurwe geheten,
dat brok doertogande beth an eyn siepp, von (deme) sipe to gande
bethupp eyne herde, dar eyn steen licht mit eyme kruce getekent,
von deme vorbenoimeden stene to gande beth an dat erste vorbenomede

siepp, deme sipe to volgende beth an eynen steen mit eyme kruce

getekent, dar sigh dusse schedinge ersten anhoeff. Welker dree haken
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landes vorbenomet sal unde mach Penneike vorgerort mit aile sinen

rechten waren erven mit aller tobehoringen, nuth unde beqwemicheid
wo de genomet sien effte genomet möge werden, mit hoislagen unde
woer de vorbenomede Penneike mit aile sinen rechten waren erven mach

recht to hebben, nichtis nicht butenbescheiden, unde in aller mathe, alze

de vorbenomede Penneike de vorbescreven dre haken landes tovoren hevet

beseten, so sal unde mach de vorbenomede Penneike mit alle sinen

rechten waren erven vort hebben, besitten unde bruken frey, glike
anderen freien Kuren, na Kurschem rechte to ewigim tiden. Des tor

orkunde unde to eyner tuchnisse hebbe wi unse ingesegel laten hangen
nedene an dussen breff, de gegeven iis to Goldiingen am dinxsdage na

sunte Andrewis dage in den jaren na Cristi gebort dusent veerhundert

darnah im negen unde dortigesten jare.

4. Mestra Johana fon Mengedes grāmata Peniķim 5. 3. 1454. g.
ÜB., XI. 328.

Wie broder Johan van Mengede anders genant Oesthoff meister

Duytssches ordensz to Liefflande bokennen und betugen oppenbar in

diesseme opene brieve, dat wie mit raide und vulbort unser eirsamen

medegebediger Panneken van Oktkalven diesem bewiser und àhe sienen

rechten erven begnadiget und bevryet hebben und vermiddelst krafft

diesses brieves begnadigen und befryen, also dat hie und die genanten
siene erven sollen fry und unbeswaret syn und blyven van allerley füre

und arbeyde unses ordens, ok unvorplichtet sien yemandes noch herren

noch dieneren to volgende in yenigerley wysz, denne alleyne so id

unsem orden behoff is und wert to reysende, yodoch so sali Panneken

und siene erven vurberurt vorbunden sien eynem kompthur to Goldingen
tor tyt siende sust ok buten reyse etc., war des behoff is, aïïeynigen
to volgen und anders nicht to ewigen tyden. Des tor orkunde und
tor tuchnisse der warheit so hebben wie unse ingesegell undene laeten

anhangen diesseme brieve, die gegeven is to Rüge am dingeszdage to

vastellavende in den jaren na Cristi gebort duysent vierhondert und

darna in deme vier und vofftigesten.

5. Mestra Johana fon Mengedes grāmata Peniķim 24. 8. 1456. g..
ÜB., XI. 610.

Wy broder Johan van Mengede anders genant Osthoff meister
Dutsches ordens to Lyfflande bekennen unde betugen openbar in dussem

openen brève, dat wy mit rade unde volbort unser ersamen medeghe-
bediger Penneke und alle synen rechten waren erven ghegeven unde

vorlenet hebben unde in erafft dusses brèves geven unde vorlenea

eynen haken landes im ghebede und kerspele to Goldingen in dussen

naberurden schedingen belegen: als int erste antohevende an Lyppayten
lande bet to des Bisschopes wege, deme wege to volgende bet an de

becke Lappaen, langes der beke to volgenide bet to eyner bruggen,
vort van der bruggen to volgende eynen wege, de men ok nomet des

Bisschopes wech, dem to volgende bet in eynen andern wech Wangesz

geheyten, dem ok to volgende bet upp eyn sypp an Penneken olde

lantschedingen, mit all'erleyge tobchoringe, nutte unde beqwemicheit, wo

de benomet syn ader benomet mögen werden, als an ackern, gerodet
unde ungerodet, boyslagern, wesen, weyden, vedryfften, holtingen,busschen,

weiden, byrsen, beken, watern, sypen, stowingen, honichbornen, honich-

weyden, vyszscherien, vogelien pnde war Penneke vorgemelder unde

alle syne rechten waren erven mögen rechten to hebben, nichtesnicht

butenbescheyden, to hebbende, to besittende, to brukende unde to behol-
dende fry unde vredesamichliken na lengudeszrechte to ewigen tyden.
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Des tor orkonde unde tor tuchnisse der warheyt so hebben wy unse

ingesegei undene an dussen breff laten hangen, de ghegeven is to

Wenden ame dage Bartholomei apostoIi in den jaren na Cristi gebort
dusent veerhundert unde darna im sesz unde vyftigesten.

6. Mestra Johana Volthusa fon Herses grāmata Sukantam
18. 10. 1470. g., Inland, 1839, S. 278, nr. 6. ÜB., XII. 757.

Wy broder Johan Walthusen van Hersse meister to Lyfflande
sches ordens bekennen vnd betugen appenbare yn dussem apenen breue,
dat wy myt rade vnde vulbort vnsser ersamen gebediger gegeuen vnd

vorlenet hebben vnd myt crafft dusses breues geuen vnde vorlenen

Sukant vnd alle synen rechten waren erven eynen haluen haken landes van

deme Lippayteschen lande belegen ymme gebede vnd ymme kerspell
to Goldingen vnd yn dusser nagescruen schedinge: ynt erste antogande
van des Bisscoppes wege byt yn eyn brock, vth deme broke eyn

sype entlanges an eynen hoyslach van eyner kuyenstede groit, denn

hoyslage vmme to folgende an eynen Espenbusch vnde also wedder

vmb yn dessen Bisscoppes wech, dar desse schedinge sick ersten an

heuet, mit allerleye tobchoringe, nut vnd bequemicheit, wo de be-

nomet syn edder benomet mögen werden, nichtesnicht buten bescheiden

vnde war Sujkant vnde alle syne rechten waren erven mögen recht to

hebben, vortan to hebbende, to besitten, to beholden vnd to gebrukende
fry vnd fredesameliken to ewigen tiden. Des tor orkunde vnde tor

tuchnisse der Wahrheit so hebben wy vnsse ingesegell vndene an dussen

breff laten hangen, de gegeuen is to Candauw an sunte Lucas dage in

den jaren na Cristi gebort dusent ueirhundert vnd darna ym seuen-

tigestein.

7. Kuldīgas komtura Heinricha fon Galena grāmata Peniķim
13. 12. 1500. g., ÜB., 2. Abt., I. 1075.

Wi broder Hinrick vann Galen, cumppthur tho Goldingen, Dusches

ordens, bekennen unde bethugenn oppenbar, dath wy Panneycken unde

sinen rechten erven eyn stucke landes by sinem lande, dem gebede tho

Goldingen uinschedelick, geghont unde gegeven hebben, belegen in dusser

nageschrevenn schedinge: inth erste anthogande van Andres Smēdes

schedinge dar eyn sten licht myth eym crucze an eym svppe, genomet
Tuxewalka, dem syp uppthovolgende an des Stichteswech, de geyt na

Walteyck, den wech uppthogande wedder an den vorbenomdenn sten.

Dyth vorgeschreven stucke landes mach Andres Panneyck unde sine

rechten erven brücken unde besitten tho ewigen tydenn. Bidden hirum

all unse nakomelinge en unde sine rechten erven darby tho latende.

Tho merer tuchnissze der warheyt hebbe wy unses ampptes ingesegei
wytlicken lathen anhangen dussem brève. De gegeven unde geschreven
is tho Goldingen an sinte Lucyen dage anno Domini 1500.

8. Mestra Valtera fon Pletenberga grāmata Dragūnam 20. 12. 1503. g.,
Inland 1839, S. 279—80, m. 8. ÜB., 2. Abt., 11. 589.

Wy broder Wolter van Plettenberge meister to Lyfflande, Duitsches

ordens, doin kund vnnd bekennen myt dussem vnsem openen breuen,
dat wy mit rade, willen vnnd vulbort unser medegebediger gegunt vnnd

verlent heben, incrafft vnnd macht dusses breves gönnen vnnd ver-

lenen Draggun vnd alle sinen rechten eruen twe hakenn landes im

gebede vnnd kerspel to Goldingen in dusser nagescreuen schedung ge-

legenn: interste antogaende an enen hilligen busche, genomet Elkewalke,
van deme busche recht togande an enen berch, genomet Viteskaln, van

deme berge an enen sype, genomet Surewalke, dem sypen to folgend
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an ene hecke, genomet Edesuppe, der becke to folgende in de Winda, to

gebrukende myt allerley tobehoringe vnnd also dat sine foruader tovorne

byth herto aldervrist beseiten vnnd gebrucket hebben, by sodanem be-

schede, he vnnd sine eruen enem cumpthur to Goldingen myt enem

perde tor heruart folgen sollen, vnnd so men se behouede to uersenden

myt enem perde, soit se guetwillig in gefunden werden. Des in orkunde

der Wahrheit hebbenn wy unse ingesegell vnden an dussen breff doin

hangen. De gegeuen is vp unses ordens huse Wenden am auende Thome

apostoli na Cristi gebort aïs men schreff vyfftein hundert vnnd dre jare.

9. Mestra Valtera fon Pletenberga grāmata Peniķim 23. 8. 1504. g.,
ÜB., 2. Abt., 11. 673.

(W)ie Wolter van Pfettenberch meister to Liflanth, Duitsches ordens,
bekennen unde betugen apenbar myt dussem unsen openen vorsegelden
brève, dat wy mit rade, medeweten unde vufborth unser ersamen mede-

gebedigeren Andreas Penneck dem Cursken konyngh umme synes
truwen demstes willen, den he uns unde unsem orden im latesten vor-

gangen orloge unde veyden in Ruslanth gedaen heft, unde in tokomen-

den tiden don kan unde mach, ome unde sinen rechten waren erven

gegeven unde vorlenet hebben, geven ok unde vorlenen in craft unde

macht dusses unses openen vorsegelden brèves enen haken landes, so

als de im gebede unde kerspell to Goldinge in dusser nagescreven mer-

ken unde schedingen is borgen: int erste antogaende in eyne palthen,
uth der palthen in ene ander palthen, uth der palthen in eyn brock,
genomet Happynckpurwe, van dem broke in eyn ander brock, genomt
Reyxstepurwe, van dem broke fanges des Bisschoppes wech dwers over

den Goldingeskein wech went an Treyden (?) wech, van dem wege
went an eynen born, dar syn olde schedinge is. Noch hebben wy ge-
geven unde vorlenet dem gedachten Andreas Penneck unde all synen

waren erven enen hoyslach van dren kuyen huyes, genomt Maternis,
gelegen by ener beke, genomt Kiua. Noch hebben wy dem ergemelten
Andreas unde synen waren erven gegeven unde vorlenet ene molen

to buwende up eyner beke by synen fände by sodan beschede, den

buren im gebede unde kerspef Goldinge belegen an oren hoyslegen
unschedelich unde myt dem stouwende nicht hinderlick, ofte to na en

sy; myt allerleye tobchoringe, nuthunde bequemicheit, wo de genomet

syn ofte genomet mögen werden, als an ackeren, geradet unde ungeradet.
hoyslegen, wesen, weyden, vedriften, holtingen, birsen, busschen, broken.
wolden, wateren, beken, seen, sipen, vleten, honnichbomen, honnich-

weiden, visscherien, vogelien etc. unde wor Andreas vorgemelt unde

syne rechten waren erven in tokomenden tiden recht mögen to hebben,
nichtes nicht hüten boschedien, vorthan to hebbende, to besittende, to

brukende unde to behoFdende fryg unde fredesamliken na leengudes
rechte to ewigen tiden. Des to merer orkunde der warbeit so hebben

wy Wolter, meister bavengenompt, unse ingesegei nedden an dussen bref

rechtes wetendes laten hangen. De gegeven unde geschreven is up

unses ordens slote Nyenmolen am avende Bartolomei apostoli in den

jaren unses Heren viftein hundert unde veer.

10. Mestra Hermana fon Brugeneja grāmata Bērtulim un Jānim
13. 7. 1546. g., Inland 1853, Nr. 35, S. 756.

Wy Herman van Bruggeney, genandt Hasenkamp, meister Duitsches

ordens tho Lyfflande, doen kund, bekennen und betugen in und mit

dussem unsenn apenen vorsegelden brève vor idermennichlichen, dat wy

mit consente und vulborde unserer werdigen heren mitgebedigern Bartold

und Jan, den fryen, und allen ehren rechten waren erven gegundt, ge-

geven und vorlenet hebben, [alse] wy ebnen och hirmit inkrafft dusses
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brèves gunnen, geven und vorfenen ein studke landes im gebede und

kerspel tho Goldingen in nachfolgender schedunge belegen. Int erste

anthogande an der Kemalischen beke, dar dat Schwyrßde syp influth,
dem sype tho folgen beth an einen eheken born mit twen krutzen gete-
kent, von dem eheken borne beth in ein klein gebrockte, genandt Wulcke

Purbe, dem gebrockte dorch thogaende beth in ein syp, dem sype dar

tho folgen beth in de Kemalische beke, der beken up tho folgen beth

in die vorbenandte schedunge mit den hoyschlegen dartho gehörende und

[beth an her] im gebrucke und weran hefft, mit allerley nuth und

bequemicheit, |wo de genomet sin oder genomet mögen werden,
nichtes nicht buthen bescheiden, tho beholden, tho gebrucken und tho

besitten fry und fredesamlich, doch so bescheidentlicfoen, dat obgedachte
Bartolt und Jan och alle ehre rechten waren erven dat tho ehegen-
thum und och besyt tho hebben wirth nha dem olden, gelick wo andere

fryen doen mothen, folgen sollen. In orkunde der warheit hebben

wy Herman, meister upgemelt, unser imgesegell rechtes wetendes unden

an dussen breff laten hangen. De gegeven und geschreven tho Wolmar,
dages Margarete nha Christi unses heylandes geborth dusenth vyfhun-
dert und darnach in dem sessundvertigsten [jare].

11. Mestra Johana fon der Rekes grāmata Jurģim Kalējam 9.8.1550. g..
Inland 1853, Nr. 35, S. 757.

Wy Johan von der Recke, meister Duitsches ordens tho Lifflandt,
doen kundt, bekennen und betuigen in und mit diesem unserem apenen
vorsiegelden brève, dath wy mit rade, willen und vulborde unser wer-

digen heren midgebediegern Jürgen Calley und synen rechten waren

erven gegeven, gegont und VorCent hebben, als wy in crafft dieses

brèves geven, gunnen und vorlenen einen halven haken landes: antho-

gande an des Bisschoffs wege, dar eint stein lieht mit einem cruitze, von

dem steine recht aver thogande van bornen tho bornen, de mit cruitzen

getekent syn, beth an eine kule, van der kulen vort thogande recht aver

beth an einen andern stein, de mit einem cruitze getekent ist, van dem

cruitze vort recht dar thogande van bornen tho bornen, de mit cruitzen

getekent syn, went an eine sype, up lettisch genomet Tückewalke, den

sype vort nedder tho vofgende beth in eine beke, Lappeine genomt, vorth

uth der Lappeine up tho vofgende eineme sypen, de dar henlanges
Sirkantes syner Scheidung wenth in den Türlauschen weg, dem Tür-

lauschen wege up tho volgende went in des Bisschoffs weg, des Bis-

schoffes weg entlang thogande went an den vorgenomeden stein, dar

sich de Scheidung erste anhevet. Und wen ihme ein cumpthur tho

Goldingen buth, dath sie reisen sollen, so sollen sie ihme volgen und

alle dasjenige, wat einem fryen gebort, einem1 cumpthurn tho doende

schuldig und plege syn. In urkundt und merer tuichniss der warheit

hebben wy Johan, meister obgemelt, rechtes wetens unser ingesiegell
unden diesem breff hangen Taten. De gegeven und geschreven up un-

serem Schlote Wenden avents Laurentif etc. Anno etc. fofftigen.

12. VTfRZEICHNISS *

der unter nachstehenden Krons-Gütern befindliche Freysassen.

(Prod. den 26. Sept. 1797). Gehorch zu Geld

Fuss Rthl. Sechser

Unter Ang ern

Auf Sacke Ackmes, ein deutscher Zinssner

Lorentz, giebt jährlich

* Valsts archīvs, Nr. 208, Acta die Freisassen in diesem Gouvern-
ment betreffend.

7*
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Gehorch zu Geld

Fuss Rthl. Sechser

Unter Abaushoff bey Irmelau

Sibbart Stephan, ein freyer Weber, giebt
jährlich 10

Unter Gross-Buschhoff

Kester Ahr Romeke, ein Freyer, zahlet

jährlich 20

und gehorchet 20 Tage zu Pferd und 20 Tage

Kunge Druwe Karpusch, ein Pohle, zahlet

jährlich 4

und gehorchet zu Pferd 6 Tage und 6 Tage
Burckan Ahr Ellex, ein Pohle, zahlet

jährlich 4

Griweneck Micke!, ein Pohle, zahlet

jährlich 5

Griweneck Sander, ein Deutscher, zahlet

jährlich 20

Unter Br eeden

1
/6: Tieternetze, hierauf ein Pohlnischer

Töpfer

Unter Nieder Bartau

1/4: Undeck Andrey, ein Freyer, zahlet

jährlich 18

Stocke, hierauf ein Fremder, Nahmens Jahn,
zahlet jährlich 2

Unter Candau

Freye Fischer zu Asebau

Asebau oder Wendeling Ans, Schloss-

Bauer, zahlet jährlich 3 6i/2

Jahn Asebau Gerth, ein Schioss-Bauer,
zahlet jährlich 3 6ļ/2

Wedeling od. Asebau Marties, ein

Schloss-Bauer, zahlet jährlich 3 6V2
. 1/2: Cristop Scrapste, hierauf ein Hut-

macher Diebelt, zahlet jährlich 16

Unter Cur Siethen

1/4: Kalwe, hierauf ein Litthauer Frantz,
zahlet jährlich 12

V 8: Kilcken, hierauf ein Litthauer Matties

Sackalewsky, zahlet jährlich 8

und muss seine Gebäuder unterhalten
1/8: Besgalle od. Tilte, hierauf ein Frey er

Heinrich, zahlet jährlich 7

Garre Bruwe, hierauf ein Litthauer Andrey
Mikuschi, zahlet jährlich 8

Wigant, hierauf ein Litthauer Janne Lut-
kus, zahlet jährlich 6

Unter Dubena

Berse Ahr, hierauf ein deutscher Mann

Eck, zahlet jährlich 14

Unter Ellern

Im Dorfe Pautan 4 Geldsaassen, zahlen

jährlich 20
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Gehorch Geld

Fuss Rthl. Sechser

In der Wüsteney Thoming Ahr 6 Geld-

saassen, zahlen jährlich 30

Auf der Wüsteney Grucke Ahr 4 Geld-

saassen, zahlen jährlich 20

Unter Frauenburg
1/8: Janseth od. Salmugger Stanislaw, ein

Litthauer, zahlet jährlich 8

Kuickaln, hierauf ein deutscher Töpfer,
zahlet jährlich 14

Unter Goldin g e n

21 Frey Bauren

74: Weesalgen: Janne, Jurre, Andrey und

Ansehe zusammen 20 U/2
1/2: Sausgalle: Johann und Crist Berchholtz 4

und reiten die Post vom Goldingen nach den

Piltenschen Krug
1: Laucke Semel: Marting und Ans 1/2 5 14i/2
11/4: Seemel Maul: Martin, Jurre, Jurre

und Adam zusammen 1 14 12

11/3: Plicke: Marting, Martin und Christop
und Christop Tontegot zusammen 1 11 13i/2

1 : Wetz Dragun : Ernst und Ernst zu-

sammen und reiten die Post von Goldingen
nach Schrunden 11 131/2

1 : Kalleyen Andsche, Ans und Adam 1 12

Noch unter Goldingen
11 Kurische Könige

1 : Gail Anduf, Adam und Christ V 3 5 161/2
1 : Inge Christop, Jurre und Christop 1/3

5 161/2
1: Kalley Christop, Christ und Andrey Ys 5 161/2
1 : Kihkul Andrey, Jurre und Christ 1

/3
5 161/2

1 : Spngge Maui Andrey x/3
5 161/2

1: Krutze od. Krücke Jurre und Peter 1/3
5 161/2

Unter Gahlenhoff

Jahn Semneck, ein Freyer, zahlet jährlich 35

Dsirreneck, hierauf ein Litthauer Fritz,
zahlet jährlich 8

Unter Oschenecken

%: Klopsche, hierauf ein deutscher Sattler

Heydemann, zahlet 10

y2 : Alles Kaschock, hierauf ein deutscher

Schumacher Meyer, zahlet 10

und hat die Gebäuder zu unterhalten

Auf 1 Stück Oscheneck ein Feldwächter

Krische, ein Deutscher

Unter Rutzau

Auf Cuhren-Land ein deutscher Schmidt

Hermann, zahlet jährlich 7 10

Unter Gross-Sessau

Nowadnecken oder Frey-Bauren, laut privi-
legio vom Hertzoge Friederich von 1630.
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Gehorch Geld

Fuss Rthl. Sechser

V 4 Budder od. Uschel Batrum 7 lļ3/4

V 4: Newesche Christop 7 1134

V 4: Skerre od. Slucte Casimir 7 lls/4

V 4 Zobattes od. Pohle Laur Johst 7 113/4
V 4: Lipste Jobst 3 16

Lipste Jurre 3 16

1/2: Palul Anton 7 lls/4

V 4: Butne od. Predfck Micke! 7 lis/*

V 4: Korel Jeoob 3 16

V 8: Swelle Mickel 3 16

Unter Neu-Seflburg
Schlucken Christop Kraschkowsky, zahlet

jährlich 20

Unter Alt-Sch warden

1 Namicken, hierauf 3 Litthauer: Jurre sen.,
Jurre jun. und Jahn, zahlen jährlich 15

und müssen jährlich 3 Reisen thun

Kleipe Dsirres, hierauf 2 Litthauer Simon

u. Matties, zahlen 6

Unter Setzen

Auf der ehemaligen Forstey der Tischler

Pohlmann, zahlet jährlich 5

Unter A Tt-Saucken

V 4: Obsoh'ng, ein Deutscher, zahlet 6

Unter Gross-Zezern

V 4: Leibing, hierauf ein Sattler Most,
zahlet jährlich 10

13. Ķoniņu mantojuma tiesības.*

Das Erbrecht der kurischen Könige ist in Beziehung

a) auf bewegliches Vermögen (fahrende Habe v. s. w.) und

b) auf ihr unbewegliches Vermögen (die Freihöfe)

ins Auge zu fassen. Jedoch muss vorangeschickt werden, dass die

Erbeinsetzung durch Testamente bei ihnen völlig frei und nur so

weit beschränkt ist, wie solches gemeinrechtlich auch für die anderen

Stände und namentlich für den Ade! durch das den/ Kindern und Ascen-

denten nothwendig zu gewährende Pflichtteil Statt findet. Insbesondere

steht den kurischen Königen! auch — zufmal seit der die völlige Allo-

dification sämmthcher Lehen in Kurrand gewährenden Reichstags-Kon-
stitution d. d. 30 October und 14 November 1776 —

die völlig freie

testamentarische Verfügung über ihre Freihöfe zu, ohne dass sie hierin

durch irgend ein Näherrecht der Stammgenassen oder überhaupt in

anderer Weise als durch das oben erwähnte Pflichtthei! beschränkt

*
No Kuldīgas virspilskunga E. fon der Ropa ziņojuma 1853. g.

Archiv des General-Gouverneurs von Liv-, Est- und Kurland, V. Bauer-

Abteilung, Acta in Sachen der Kurischen Könige Nr. 290/1840, Eesti

Rügi Keskarhiiv Tartu.
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wären. Jedoch gilt auch für diesen Fall die weiter unten zu erörternde

Unveräusserlichkeit der Freihöfe und überhaupt alles den kurischen Kö-

nigen verliehenen und noch in ihrem Besitze befindlichen Grund und

Bodens an Personen anderer Stände.

Indem wir nun ausschliesslich das Intestat-Erbrecht in's Auge fas-

sen, so hat sich solches in Beziehung auf die bewegliche Fahrniss

aller Art darin abweichend von dem Adels-Erbrechte gestaltet, dass

sämmtliche Kinder, ohne Ansehen des Geschlechts, und die nachblei-

bende Wittwe — und zwar diese ohne ihr Eingebrachtes collationiren

zu müssen — zu gleichen Theilen darin zu erben pflegen. Bei kinder-

losem Absterben erbet auch unter den kurischen Königen der Wiitt-

wer oder die Wittwe die Hälfte der Fahrniss, während die andere

Häffte an die Seiten-Verwandten des Erblassers fällt. Endlich gilt
unter den Intestat-Erben der nämliche Vorzug des näheren Verwand-

schafts-Grades und die nämliche kanonische Berechnung des Grades,
wie nach gemeinem Rechte unter dem Adel Kurlands.

In Beziehung auf das unbewegliche Vermögen der kurischen Kö-

nige hat unter ihnen ursprünglich das gemeine Lehnerbrecht in glei-
cher Weise wie unter dem Adel Kurlands gegolten, da sie durch ihre

Belehnungs-Urkunden ihre Güter ausdrücklich nach dem Rechte der

übrigen Ordens-Vasallen erhalten haben. Diese Gleichstellung mit den

übrigen Ordens-Vasallen lässt auch keinen Zweifel übrig, dass die

diesen nach und nach durch die Privilegien der Erzbischöfq Sylvester de

ao. 1457, Linde d. ao. 1523 und Schoening de ao. 1531 — Privilegien,
welche ursprünglich nur für die Vasallen des Erzstifts erlassen, doch

bald auch denen des Ordens per analogiam zu Theil wurden (cf.
Geschieht!. Einl. in den halt. Codex Th. 11.

pag. 84) — gewährten
Rechte freierer Gebahrung mit den Lehngütemi, namentlich also der

unbeschränkten Vererbung in der ganzen Descendenz des ursprünglich
Belehnten, der Theilbarkeit des Lehnguts unter den Erben, der Be-

freiung von dem Angebote an den Lehnherrn bei beabsichtigtem Ver-

kaufe des Lehngutes v. s. w., den kurischen Königen nicht minder1
zu Statten gekommen sind. Nicht minder sind sie der durch die

Privilegien Sigismund Augusts d. d. 28 Novbr. 1561 und Herzog
Götthardt's d. d. 20. Juni 1570 den ehemaligen Ordens-Vasallen er-

theilten Rechte der völlig unbeschränkten Vererbung der Lehngüter
auch auf die weibliche Nachkommenschaften und Seiten-Verwandten al-

ler Art, so wie der völlig freien Veräusserlichkeit derselben, ebenfalls

theilhaftig geworden. Und zwar ist dieses nicht bloss eine juristische
Folgerung aus der staatsrechtlichen Stellung der kurischen Könige,
sondern wird auch durch nachweisbare Thatsachen belegt. Denn nicht

nur ist ein Theil des ursprünglich den kurischen Königen verliehenen
Grund und Bodens in einer sehr fernen Zeit bereits von ihnen an

Personen, die nicht zu ihrem Stande gehören veräussert und auf diese
Weise ganz und gar aus ihrem Besitze gekommen, sondern es hatten

auch schon seit den ältesten Zeiten Theilungen im Grund und Bo-

den unter mehreren Erben oder vielleicht auch theilweise Verkäufe

von Grundstücken an andere kurische Könige Statt gefunden, wo-

durch die jetzt in jedem Dorfe vorhandenen, der Mehrzahl nach über

urkundlichen Nachweis hinausreichenden Freihöfe entstanden sind. —

Um nun dieser allzuweit gehenden und damit zur völligen Ver-

armung der kurischen Könige führenden Theilbarkeit des Grund und

Bodens ein Ziel zu setzen, schlössen die sämmtlichen kurischen Könige
aller Freidörfer unter Vermittelung des damaligen Goldimgenschen Ober-

hauptmanns Baron Gideon von Sass im Jahre 1801 einen Vertrag, in

welchem sie festsetzten:

1) dass von nun an die damals — im Jahre 1801 —
bereits be-

stehenden Freihöfe in keinerlei Weise, weder durch Natural-Thei-
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lung unter mehreren Erben, noch durch irgend welche Dispositionen
der Besitzer, mehr sollten getheilt werden dürfen;

2) dass jede Veräusserung von freisassischem Grund und Boden

an irgend welche Personen, die nicht zum Stande der kurischen Kö-

nige gehören, fortan untersagt sein solle. — Diese letztere Bestim-

mung war übrigens bereits seit fanger Zeit durch allgemein beobach-

tetes Gewohnheitsrecht giltig geworden.
Seitdem nun hat das Intestat-Erbrecht an liegendem unbeweg-

lichem Gute unter den kurischen Königen, durch weitere Ausbildung
des unter ihnen herrschenden Gewohnheitsrechts und häufige gericht-
liche Anerkennung desselben mittelst mehrfaltiger Präjudikate, folgen-
dermassen gestaltet:

1) Die Disposition über die Freihöfe, sei es bei Lebzeiten oder

auf den Todesfall, ist in so weit beschränkt: a) dass sie nur unge-
theilt verkauft, verschenkt, vererbt, kurzum in irgend einer Weise
veräussert werden, und auch ab intestato nur ungetheilt auf den nächsten

Erben übergehen dürfen, ihrer fernerweitigen Theilung und Zersplit-
terung demnach ein für alle Mal Grenzen gesetzt sind. Etwaige Aus-

tausche, namentlich von Streustücken, unter den verschiedenen Frei-

höfen und die Arrondirung der Grenzen unter denselben, sollen hie-

durch jedoch nicht beschränkt werden;
b) Dass jede Veräusserung derselben in irgend einer Art — sei es

im Ganzen oder in einzelnen Parcellen — an Personen, welche nicht

zum Stande der kurischen Könige gehören, ganz und gar unter-

sagt ist;
2) Bei gleichem Verwandschafts-Grade mit dem Erblasser gilt das

Vorzugsrecht der Schwertmagen vor den Spillmagen. Dagegen gehen
die dem Erblasser dem Grade nach näher verwandten Spillmagen
den entfernteren Schwertmagen vor;

3) In der Schwertseite gilt der Vorzug des Erstgeburtrechts, also

das Majorat; in der Spillseite dagegen das Jüngstgeburtrecht oder

das Minorat;

4) Der kinderlose Wittwer oder die kinderlose Wittwe schlies-

sen sämmtKche Agnaten des Erblassers von der Erbschaft in den lie-

genden Gründen aus;

5) Das den Freihof antretende Kind muss der Wittwe des Erb-

lassers jedenfalls freie Wohnung und Existenz ad dies vitae sichern,

imgleichen den Geschwistern — namentlich den Brüdern — ein gewisses
usuelles Knechtsland nebst Löhnung, gegen Leistung von Knechtsdien-

sten zur Benutzung gewähren. Diese Benutzung ist nur eine zeit-

weilige und durch die Leistung der Gegendienste bedingt; cessiren

diese, so fällt auch das Knechtsland an den Eigenthümer des Frei-

hofes zurück. Nie geht dasselbe auf die Erben der Brüder des den

Freihof antretenden ersten Erben über, es sei denn, dass mit diesem

ein neuer Dienstcontrakt dieserhalb geschlossen würde.

6) Geht der Freihof ab intestato in Ermangelung von Des-

cendenz auf einen Agnaten über, so findet bei diesen nicht das Her-

kommen Statt die in gleichem Grade zum Erblasser stehenden
_

Agna-
ten in der im Punkte 5 erwähnten Weise, an der Erbschaft indirect

zu betheiligen ;
7) SämmtKche fahrende Haabe wird vom Freihofe getrennt und

nichts mit diesem unter den Titef eines eislernen Inwentariums oder

sonst wie, vererbet;
8) Der oder die ab intestato in den alleinigen Besitz des Frei-

hofs gelangende Erbe oder Erbin sind dadurch in dem Rechte freier

Veräusserlichkeit, sei es bei Lebzeiten oder auf den Todesfall nicht

beschränkt; namentlich findet ein Näherrecht der Agnaten bei der Ver-

äusserung der Freihöfe nicht Statt.
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Die hier entwickelten Erbrechtsgrundsätze der kurischen Könige
sind durch mehrfache im Archive des Goldingenschen Oberhauptmanns-
Gerichts vorhandene Erbschichtungsverträge und durch viele Präjudikate
anerkannt; namentlich sind sie in neuester Zeit weitläufig erörtert und

ausgeführt in dem, zwischen den kurischen Königen und Königinnen:
Edde und Greethe Widding, Liese Schmidt, Christoph Peters Sohn

Pennicke und Christoph Andrey's Sohn Pennieke in Betref der Vin-

dication des im Freidorf Kouinzeem belegenen Freihofs Krücke ge-

führten vieljährigen Prozesse und in dem denselben erledigenden Ur-

theile des Goldingenschen Oberhauptmanns-Gerichts d. d. 12 May 1852,

publ. 27 Juny ej. a.

14. Setiata spriedums 22. jūnija 1854. g. l

Ne 1015

Kb HcnoJiHeHÎK) h pyKOßoacTßy
Ko 32537.

n o 1-m y .ZlenapTaMeHTy.

yica3i> Ero MurnepaTopcKaro BejinnecTßa,

BcepoccincKaro,

H3t npaßHTejibCTßyiomaro CeHâTa

rocnoAHHy rpa>KAaHCKOMy TyöepHaTopy.

no yKa.3y Ero HiinepaTOpCKaro
npaßHTejibCTßyromift Cehat b cjiym aji h npe/icîaßJieHHoe

HcnpaßJiflromHM-b KypjiHHÄCKaro Fy-
ôepHaTopa, TaMOiHHHMb BHHe-ryôepHaTopoM /T-fcjio, oôb ocbo-

öoÄÄeHin BOJibHbixb noicejiHHb .aepeßeHb Kypnuib-KeHHre oTb

oöpoKa h OTÖbißamn öapiniiHbi Bb noJib3y KypJiHHA-
ckoh Mbi3bi TojibAHHreHb. npHKa3ajiH: cie

Bb 1810 roAy no noaaHHOÔ Bb Oöepb TaynT-
MaHCKift Cyxb npocbé'B >KHTejiHMH AepeßeHb: KypHiHb-KeHHre,

njiHKeH-b, CeMejibHb, KajuieÖHeMb, BecajibreHb, JlparyHb h

CaycrajieHb, oôb ocBOÖOÄÄeiriH nxb on» n;iaTe>Ka oôpOKa h

HcnpaßJieHifl paöoTb Bb nojib3y Ka3eHHOH Mbi3bi rojibÄHHreH'b,
a paBHo OTb B3HOca Bcisx-b Ka3eHHbixb» h OTÖbißama

Äpyrnx-b noBHHHocTeö, Ha ocHOBamH rpaMorb, ÄaHHbixb Tep-

Mefl-CTepaMH H-BMeuKaro bt> pa3Hoe BpeMfl cb 1320 no

1621 roÄ'b. H3Td rpaMOTb cnx-b bhäho, npeÄKaMb npocH-

TetJieft noMcajiOßaHH 3eMjiH Bb B-feqHoe h noTOMCTBeHHoe BJia-

Ä'bHie Ha jichhomtj npaß-fe cb oCßo6o>K,zieHieMb on> ruiavexta

sa oHMH ÄeHOKHoB h Hcnpaßjienii paöorb. CoôpaHtHibiMH

>Ke CB-bAeHiHMH oÖHapyMceHo, hto beb >khtgjih osHaqeHiHbixb

ÄepeßeHb ecTb hotomkh t-bxtd jmixh, kohmtd 3cmjih no>KajioßaHbi,

HTO OHH HM-BIOTb BÖ BJia/TEHill CBOeMb 3eM<7IH, Heöojrbe Toro

1 Valsts archīvs, Kurzemes civīlgubern-āitora kancelejas lieta Nr.

956/1836.



106

KOJiHHecTBa, Kaxoe npcziKaMb hxt. no>KajiOßaHO öbiJio, hto ohh

ynpabvieHieMb. Mbi3bi rojib/iHHreHb Majio noMajiy ömjih oöjia-

raeMbi: iiobhhhocthmh Ha paßHis cb HcnpaBJiHK)iHHMH ohhh

KpeCTbHHaMH H ,fl.a>Ke BBeAeHbl ÖbIJIH Bb HHBeHTapH Cefi Mbl3bl,

HO HO peBH3CKHMb CKa3KaMT> nOKa3bIBajLHCb OHH OTXBJIbHO OTT>

KpCCTbHHb), BOJIbHbIMH nOCGiJIHHaMH. OCHO-

Bbißaacb Ha >kht6jihmh osHa'qeHHbixb

BeHb rpaMOTaxb, npH3HaK)Tb, hto Ka3eHHafl Mbl3a TojlbÄHH-

reHb HenpaßHJibHO o6jK»KHjia nxb oôpoKOMb h paöOTaMH, a

noTOMy h nojiaraiOTb, 3eMJiH npocHTejieö ociaßHTb bb hotom-

CTBeHHOMb HXb BJiaA'bHÎH Ha paBHiE» Cb npHßHJiJierHpo-
BâHHbIMH COCTOHHIHMH, â CaMHXb HXb Bb KpeCTbHHCKOMb 3BaHHi,
He noÄßepran ôapuiHH'B, njiaTe>Ky oôpOKa h Äpyrnxb noÄaTen,

a päBHo h ncfripaßJieniio pejKpyrcKOH hobhhhocth. Ct. chmt.

p-feuieHieMb corjiacHJiHCb KypjiH'HACKaa najiaTa

Hbix-b HMymecTßb h HcnpaßJiHßHiin ,a.OJi>KHOCTb

ryöepHaTopa, TaMommH BHne-ryöepHaTOpb,
Zt'BJio cie Bb npaßHTejibCTßyiouiiH CeHarb. CooöpamaH Tano-

Boe p-biueme M-fecTb cb AaHHbiMH >KHTejiHMb Bbime-

ynoMHHVTbixb ceMH ÄepeßeHb rpaMOTaMH h ct. 7-k» h 8-io

CTaTbHMH V-ro T. Cb. yct. o npaßHTejibCTßyroiHiH CeHax-b

Cb CTOpOHbI, 4TO rpaMOTaMH OCBO6O>K^eHbI

>KHTejiH ÄepeßCHb KypHinb-KeHHre oTb njiaTe>Ka h

OTÖbißaHin öapmHHbi 3a 3eMJiH, HMb no>KajiOßaHHbisi 6e3b npe-
AocTaßJiemH KaKHXb jihöo npeHMyuTecTßb, ,aa h ohh

caiMH He npHCßOHßaiorb ceö-B Äpyrnxb npaßb, xaKb TOJibKo

npHHa,ziJie}KaiiTHXb BoJibHbiM-b nocejiHHaMb; a cb Äpyroft, hto

Bb 03HaHeHHbixb CTaTbHXb CßOjxa noHMeHOBaHbi beb tls co-

CJIOBiH, KOH CBOÖO/IHbl OTb nOÄaTefl H nOBHHHOCTeB, HO Bb

MHCTTd OHbIXb He 3HaqyTCH BOJlbHbie JHOAHj Bb KypjiHHÄiH oöh-

raiomie. npH3Haßan, nvo >khtcjih Kypnuib-
KeHHre hh ott> no 3ßaHiio noce./niH'b, hh

OTb peKpyTCKOÖ H 3eMCKOH nOBHHHOCTeÖ OCBO6O>KÄeHbI ÖblTb

He MoryTb, npaßHTejibCTßyiouTiH CeHaTb, corjiacHO MH-femio

r.r. MHHHCTpoB-b BHyTpeHHHXT> /T/bJib h rocyÄapCTßeHHbixb

HMymecTß-b, noJiaraeT-b: 1-e, cocTOHmifl bo Bjia/r-bHiH KypHHib-
KeHnreHbix-b >KajioßaHHbiH HXb 3cmjih

ocTaßHTb, Ha ocHO/BaniH ÄaHHbixTx rpaMorb, y HHXb h Ha 6y-

BpeMH na npaß-fe oöuieeTßeHHOH coêcTBeHHOCTH; 2-e,

Ca/MHX-b HXb, KaiCb >KHTeJIbCTByK)UUHXTD Ha CBOHXb 3eMJIHX-b,

yBOJIHTb OTb BCfeXb. noBHHHOCTeH Bb HOJIb3y Mbl3bl Tojlb^HH-

reHi) h OTT) njiaTOKa no3eMejibHaro oöpOKa Bb Ka3ny, h Ha-

KoHeHb 3-e, oÖH3aTb HXb njiaTe>KOMb noÄyuiHofi noAa™

no 3BaHiio nocejinKT) h HcnpaßJienieMb 3eMCKHXT> noBHHHOCTeH,

a peKpyTCKyiO nOBHHHOCTb Cb HHXT> B3bICKHBaTb, Ha OCHOBa-

Hin nojio>KeHisi, juin KypjiHHÄCKOH ryöepHin

h o toMT)
,

juin pacnopsi>KeHisi, Bb Kyp-
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jiflHÄCKyio najiary HMyllicctbtd, cb npe-

npeÄcmßJieHHaro TaMoiiiHHMb BHue-ryöepHa-

TopoMb Ä'BJia, nocjiaTb yKa3-b, KaKOßbuvöi 3HaTb KypjiHHÄ-

CKoMy rpa>KAaHCKOMy TyôepHaTOpy h TocnoAb mh-

HHCTpOBb BHyTpeH'HHXb jļ-fejib h HMy-
mecTßiD.

liohh „22" jxhsi 1854 ro^a.

Oöepb CeKpeiapb (no^nncb)
Btd äojiähocth CeKpeTapn (noßriHCb)
noMOLLiHHKb CenpeTapn (no^nHCb)

15. Ķoniņu iesniegums Baltijas ģeneraīgubernātoram 1854. g.

Nr. 1807 Am 27 Nov. 1854.

An Seine Durchfaucht den Herrn General-Gouverneur von

Liv-, Esth- und Kurland, Generallieutenant, Generaladjutant
und hoher Orden Ritter Fürsten Italiiiski, Grafen Suworow-

Rimnikski von den Burrmeistern der Kurischen Könige
ergebenste Unterlegung*.

Bei Ewr: Durchraucht sehen wir uns genöthigt für uns und für

alle unsere Standesgenossen Schutz und Hülfe zu erflehen in einer

Angelegenheit, in welcher unser ganzes Wol und Wehe, ja selbst die

Existenz unserer Standes-Corporation auf dem Spiele steht.

Am 8. November d. J. hat das Goldingensche Hauptmanns-Ge-
richt auf Grund des an dasselbe ergangenen und hier in copia an-

geschrossenen Befehls des Domamenhofes d. d. 18. October a. c. Nr. 11121

von uns eine Erklärung eingefordert in Beziehung auf einen angeblich
am 22. Juny a. c. sub. Nr. 32536 in B,etreff unseres erschienenen Se-

nats-Ukas, dessen Inhalt der Domaimenhof fofgendermassen referirt:

1) dass die in unserem Besitz befindlichen, unseren Vorfahren

verliehenen Ländereien, in Grundlage der uns aus ertheilten Freibriefe,
uns auch für die Zukunft mit dem Rechte eines Gemeinde-Eigen-
thums zu belassen seien (2. Seite[ ;

2) dass wir selbst, als auf eigenen Ländereien Wohnende, von

allen Leistungen für das Krongut Goïdingen und von der Zahlung
eines Grundzinses zur Kronskasse zu liberiren seien und

3) dass uns die Zahlung der Seelensteuer als Bauern und die

Prästation der Landesleistungen zur Pflicht zu machen, die Rekruten-

pflichtigkeit von uns aber in Grunfdfage der für das Kurländische

Gouvernement bestimmten Verordnung zu leisten sei. Bei dem höchst

auffallenden Inhalte dieses Ukases, durften wir uns so lange nur der

oben erwähnte Domainenhofs-Befehl als ein referens absque relato

darüber vorlag — um so mehr gerechten Zweifeln hingeben, ob auch

dieser Inhalt richtig referirt sei, als wir, bestehenden Gesetzen nach,

gewärtigen mussten, dass ein etwa in unserer, seit mehr als vierzig)
Jahren anhängigen Civil-Rechts-Sache wider das Krongut Amt-Goldin-

gen ergangenes Senats-Urtheif uns in vorschriftmässfgem Wege durch

die compétente CMf-Justiz-Behörde publicirt worden wäre. Inzwischen

vernehmen wir jetzt, dass auch in der Kurländischen Gouvernements-

* Archiv des General-Gouverneurs von Liv-, Est- und Kurland,
V. Bauer-Abteilung, Acta in Sachen der Kurischen Könige Nr. 290/4840,
Eesti Rügi Keskarhiiv Tartu.
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Zeitung vom 30. October d. J. Nr. 87 — welche Nummer am 8.

Nov. a. c. bei den Goldingenschen Behörden zum Vortrage gelangt ist
— der erwähnte Senats-Ukas gleichem Inhaltes mit dem Referate des

Domamenhofes abgedruckt und dass dieser Ukas sich ausdrücklich als

ein, in unserer seit 1810 wider das Krongut Amt-Goldingen anhän-

gigen Civil-Rechts-Sache ergehendes Urtheil selbst qualificire und darstelle.

Schon diese Form der Publication eines in einer Civil-Parten-

Sache ergangenen Urtheiles beeinträchtiget uns in hohem Grade. Wir

sind zeither durch keinen Befehl irgend (3. Seite | einer Autorität an-

gewiesen worden die Kurländische Gouvernements-Zeitung amtlich zu

halten, wie denn dieselbe in der That auch in unseren Dörfern ganz
und gar nicht gehalten wird. Es ist daher reiner Zufall, wenn wir

auf diese Weise irgend etwas von dem unseren Rechtsstreit schlich-

tenden Urtheife erfahren haben, während sonst den streitenden Par-

teien jedes Urtheil vorschriftmassig in einem ihm zwar amtlich zu

insinuirenden Termine förmlich publiciret und in authentischer Form be-

händigt werden muss. Hiedurch wird erst die Möglichkeit gewährt
den terminum a quo für die, nur vom Tage der förmlichen Publica-

tion an lauffeinden Appellations-Frist festzustellen. Durch die gewählte
Form der Publication sind wir dagegen ausser Stande gesetzt den

terminum a quo der aus gesetzlich zustehenden Appellationsfrist zwei-

fellos kennen zu lernen oder werden — falls wider Vermuthen dieser

terminus vom Tage des Abdrucks in der uns gar nicht einmal zu-

gefertigten Gouvernements-Zeitung an gerechnet werden sollte — we-

sentlich in der Beinutzung der Appellations-Frist beschränkt und ge-
kränkt, da noch bis hiezu alles, was wir über die Publication in

der Gouvernements-Zeitung ersichtlich, von wem das wider uns er-

nur auf Hörensagen beruhet. — Ferner ist weder aus dem Domainen-

hofs-Befehle, noch —
dem Vernehmen nach — aus dem Abdrucke in

der Gouvernements-Zeitung ersichtlich von wem das wider uns er-

gangene Senats-Urtheil gefällt ist, ob nämlich von dem Pleno des Se-

nats oder von einem und zwar von welchem Departement desselben;
denn auch in letzterer Beziehung können nach der Natur unserer

Rechtssache Zweifel [4. Seitel obwalten, ob sie in dem ersten oder

in dem dritten Departement verhandelt worden. Wir sind daher, durch

das Unterlassen der vorschriftmassigen Urtheils-Publication au uns Sei-

tens der competenten Civil-Justiz-Behörde und durch den Maugel jeder
Eröffnung darüber, von wem dieses Urtheil gefällt sei, selbst darüber

jeder Wissenschaft beraubt, über wen und an wen wir unsere Appel-
lations-Beschwerde gelangen zu lassen haben, ob nämlich an das Ple-

num des Senats über ein Departement desselben oder ob an die Bitt-

schriften-Comission über das Plenum des Senats.

Der Inhalt des — wie wir hören —
in der Gouvernements-Zei-

tung abgedrukten Senats-Urtheils ist aber vollends für uns einer Ver-

nichtung sowohl unserer Wohlfahrt, afe unserer staatsbürgerlichen Exi-

stenz gleich zu achten. Während nämlich der von uns heilsamst und

dankbarliehst acceptirte zweite Punkt des Urtheils aus von den aus

widerrechtlich obtrudirten Frohnleistungen und Geldzahlungen an das

Amt-lGoldingen resp. an die Krons - Kasse entbündet, sollen zufolge
des ersten Punktes — wie wir uns haben sagen lassen — unsere

Ländereien uns in Zukunft: „Als Gemeinde-Eigenthum" gelassen wer-

den. — Diese Bestimmung ist uns völlig unverständlich. — Die unseren

Vorfahren von den Herrmeistern seit dem 13-n Jahrhunderte verliehenen

Ländereien sind — wie auch dem Senate auf Grund einer von dem

Goldingenschen Oberhauptmanns-Gerichte hierüber eingeforderten und in

einem Berichte desselben d. d. 9. Februar 1848 Nr. 99 ausführlich

enthaltenen Darstellung bekannt sein muss — im Laufe dieser langen
Zeit durch Erbtheilungen, Käufe und andere BesitzVerträge das Einzel-
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Eigenthum einiger [5. Seite] unter uns, während die grössere Mehr-

zahl der kurischen Könige, ohne Grundeigenthum, theüs durch Dienste

bei den Verwandten in den Freidörfern, theifs auch ausserhalb dersel-
ben in den verschiedensten Berufen und Gewerben ihre Subsistenz

findet. Das Grundeigenthum an unseren Ländereien ist ferner — wie

sowohl in dem bezogenen Berichte des Oberhauptmanns-Gerichts als,

wenn wir nicht irren, auch in einem Ewr: Durchlaucht von dem ge-
genwärtigen Goldingenschen Herrn Oberhauptmann Baron von der Ropp
am 29. April 1853 sub Nr. 61 über unsere civil- und staatsrechtlichen

Verhältnisse erstatteten ausführlichen Berichte actenmässig begründet
worden — durch fanges und ununterbrochenes Gewohnheitsrecht, wel-

ches überdies im Jahre 1801 unter uns vertragsmassig normirt worden,
jeder ferneren Theilbarkeit entzogen und wird nach einem besonderen

unter uns bestehenden Erbrechte vererbt. Ueber alfes dieses waltet

unter uns gar kein Streit ob und noch weniger ist es Gegenstand
des seit 1810 lediglich in Betreff der von uns wïederriechtiich gefor-
derten Leistungen an das Krongut Amt-Goldingen obschwebenden und

durch das Senats-Urtheil vom 22. Juny d. J. geschlichteten
Streits gewesen. Es ist uns daher unfasslich, wie der Senat dazu ge-

kommen ist, über diesen, von keiner Parthei seiner Dijudicatur unter-

zogenen, ja gar nicht einmal strittigen Gegenstand ein Urtheil zu fällen.

Die Art und Weise aber, in der solches geschehen, ist uns vollends

unfasslich. Während unser Allergnädigster Herr und Kaiser erst un-

Tängst die heillosen Lehren des Communismus im westlichen Europa
durch die Allerhöchsten Manifeste vom 14. Maerz 1848, 26. April und
17. August 1849 — wefches wir aus den auch uns publieirtem Pa-

tenten der [6. Seite] Kurländischen Gouvernements-Regierung vom 18. ej:
m: eta. Nr. 2636, 2. May 1849 Nr. 4138 und 30. Sept. 1849 Nr.8934 ken-

nen gelernt — gebrandmarkt und bald darauf die Verbreiter derselben

siegreich bekämpft hat, soïï zufolge des Senats-Urtheils vom 22. Juny
d. J. diesen nämlichen Gottesheiliger Ordnung widersprechenden Leh-

ren unter uns, wie es scheint, practischer Eingang verschafft werden,
indem ein seit Jahrhunderten als privates Einzel-Eigenthum heraus-

gebildetes Grundvermögen plötzlich zu einen communen Eigenthum
erklärt wird. Während bei der bisherigen, weder zu Klagen unter uns

noch zu einem Rechtsstreite Anlass gebenden Ordnung der Dinge einzelne

Häupter der Familien das Grund-Eigenthum zwar allein besessen, aber

hiemit die Pflicht überkamen und übten, den jüngeren Familiengliedern
Unterkommen und Subsistenz gegen zu leistende Dienste zu gewähren,
soll jetzt — wie es scheint — der Grund und Boden entweder unter

allen jetzt lebenden kurischen Königen getheilt, oder von ihnen allen

gemeinschaftlich als ein gemeinsames Eigenthum genutzt werden! Ab-

gesehen davon, dass dadurch sämmtliche Credit- und Hypotheken-Verhält-
nisse unter uns zerstört und diejenigen, die im guten Gfauben an dem

ferneren Bestehen der von Niemandem angefochtenen bisherigen recht-

lichen Eigenthums-Verhältnisse unter uns, Kapitalien auf unser Grund-

Vermögen creditirt haben, in unverantwortlicher Weise getäuscht wer-

den würden — abgesehen davon, dass schon jetzt der geringe Um-

fang unserer Ländereien unter ihnen allen oder bei gemeinsamer Nutz-

niessung derselben auch die allerbescheidenste Existenz zu bieten nicht

im Stande wäre [7. Seite] — abgesehen hievon ist vollends nicht er-

sichtlich, wie es bei der voraussichtlichen Vermehrung unserer Kopf-

zahl, nach der neuen vom Senate statuirten communistischen Ordnung
der Dinge gehalten werden soll. Sollen immer wieder neue Theilungen
des Grund und Bodens stattfinden? oder wer soll, falls immerwährende

gemeinschaftliche Nutzniessung der Ländereien mit gleichen Anrechte

jedes Einzelnen an dem Ertrage und Vertheilung desselben nach Kopf-
zahl gemeint ist, wer soll denn — da doch nicht alle Hände zugreifen
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könnten — die Bewirtschaftung führen, die Vertheilung vornehmen?
Wir könnten zu der Bitte verleitet werden, dass die Herren Senatoren

doch auch das jetzt in ihren einzelnen Händen befindliche Grundei-

genthum zu einer communistischen Gemeinsamkeit zusammenthun

möchten, um uns durch den eigenen Versuch den Beweis der prakti-
schen Ausführbarkeit der von ihnen für uns beliebten communistischen

Ordnung zu liefern. So lange uns nicht ein solcher Beweis vorliegt, müssen

wir an der Ausführbarkeit dieses Punktes des Senats-Urtheiles zweifeln

und besorgen, dass jeder Versuch der Ausführung unsere Wohlfahrt

zerstören und uns einem unrettbaren Proletariate preisgeben werde.

Vernichtet nun dieser erste Punkt des Senats-Urtheils unsere ma-

terielle Existenz, so bricht der dritte Punkt desselben über unsere bis-

herige privilegirte staatsbürgerliche Existenz nicht minder unbarmherzig
den Stab. Auch hier ist allem zuvor hervorzuheben, dass unsere Standes-

rechte gar nicht Gegenstand der Rechtssache gewesen sind 1
,

in wel-

cher das Senats-Urtheil vom 22. Juny d. J. ergangen ist. Dieser Rechts-

streit ist
—

wie die Akten nachweisen und der Senat selbst in dem

Eingange seines Urtheils referiren soll — von uns selbst veranlasst

und zwar durch [8. Seite] eine rein civifrechttiche Negatorien-Klage,
die wir 1810 wider das Krongut Amt-Goldingen wegen der von uns1
widerrechtlich geforderten Frohnleistungen und Geldzahlungen bei der

competenten ersten Civir-Justiz-Instanz anstrengten. Nur auf diese Klage
hat der officiell hiezu demandirre Vertreter der Krone sowol bei der

ersten Instanz
—

dem Goldingenschen Oberhauptmanns-Gerichte —

als bei der Appellations-Instanz — dem kurländischen Oberhofgerichte —

Red und Antwort gegeben. Keimesweges aber hat die hohe Krone —

unser Gegner in dieser rein privatrechtlichen Forderungs-Sache, —

vor dem Forum der genannten beiden Instanzen eine Reconventionsklage
wider uns angestrengt, durch die unsere Standes-Rechte und Verhältnisse

angestritten würden. Es ist daher in dem in Rede stehenden Prozesse

auch gar nicht von unseren Standesverhältnissen die Rede gewesen; noch

weniger haben wir Gelegenheit gehabt, den — wie wiut jetzt ersehen —

im Senate aufgetauchten Zweifeln über unsere Standesrechte unserer

Seits zu begegnen. So berühren denn auch die in den beiden einheimi-

schen Instanzen, 1813 beim Goldingenschen Oberhauptmanns-Gerichte
und 1816 beim Kurländischen Oberhofgerichte, in unserer 1810 wider

das Krongut Amt-Goldingen entamirten Civil-Rechts-Sache ergangenen

Urtheile — indem sie uns völlig Recht gaben und"von den unserer Seits

angefochtenen Leistungen und Zahlungen entbunden — unsere Standes-

rechte und Verhältnisse theils gar nicht, .theils nur beiläufig in der histo-

rischen Darstellung, ohne sie jedoch auch nur im allermindesten in den

Bereich der verba decisiva zu ziehen 2. Desgleichen ist die von dem,

Vertreter der Krone wider diese Urtheile und namentlich wider [0.

Seite! dasjenige des Oberhofsgericht eingelegte Appellations-Beschwerde
einzig und allein wider die uns zuerkannte Befreiung von den Lei-

stungen an das Amt-Goldingen gerichtet, und Tässt sich selbstverständ-

lich über unsere, in diesen Urtheilen gar nicht dijudicirten Standes-

rechte auch gar nicht, als über einen Appellatians-Punkt, aus. Der Senat

liess unsere Civil-Recht-Sache vom Jahre 1816 — in welchem die Akten

an derselben gediehen — bis zum Jahre 1839 zu unserem grossen

Schaden und Nachtheile völlig liegen3. Im Jahre 1839 endlich bekamen

1 Ģenerālgubernatora kancelejas piezīmes uz iesnieguma malām.

Falsch! s.: das Oberhofgerichtsurtheil von 1849.
2 Ist zwar richtig für 2 andere früheren Entscheidungen, nichtaber für

das Urtheil von 1849.

T Eine unbegründete Beschuldigung. Die Akten lagen in Kurland,
weil die verloren gegangene • .. geschickt wurden.
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wir wieder etwas von einem Fortgange unserer Rechts-Sache zu hören,
indem der Senat mittelst Befehls d. d. 13 April 1839 Nr. 21164 dem

Oberhofgerichte eine nachträgliche Untersuchung und Ermittelung dar-

über aufgegeben hatte:

1) ob alle diejenigen Eingesessenen der Goldingenschen Frei-

dörfer, welche den Reclamations-Prozess von 1810 ausgeführt, auch von

den, laut den beigebrachten Urkunden ursprünglich belehnten 5 Fami-

lien abstammen?

2) welcher Umfang an Land ihren Vorfahren nach den Urkun-

den verlehnt worden und ob die gegenwärtig im Besitze der Freisassen

befindlichen Ländereien jenem Umfange entsprächen?
Das Oberhofgericht übertrug dieses Commissum hinwiederum dem

Goldingenschen Oberhauptmanns-Gerichte, welches dieselben in ei-

ner mühsamen, bis in die geringsten Details gehenden Untersuchung

unterzog und das uns günstige die Beziehung beider gestellten Fra-

gen enthaltende Resultat in einem höchst ausführlichen und erschöpfen-
den Berichte d. d. 9. Februar 1848 Nr. 99 darlegte. Wir haben ver-

nommen, dass das Oberhofgericht dem Sentiment des Oberhauptmanns-
Gerichts vollständig beigepflichtet und in diesem Sinne dem Senate auf

seinen Befehl d. d. 13. April 1839 beilichtet habe. In [10. .Seite] den

durch den Senat im Jahre 1839 gestellten beiden Fragen — liegt durch-

aus nicht was uns darin eine, nur erst in der Revisions-Instanz auf-

tauchende Anstreitung unserer Standesrechte privilegirten Corporation hätte

ahnen lassen können. Und so hat sich denn aucri die durch diese Fra-

gen veranlasste Untersuchung des Goldingenschen Oberhauptmanns-Ge-
richts nur auf die aufgegebene Ermittelung unserer Genealogie und des

Umfanges unserer Ländereien befasst, sich aber keinesweges auf die

Erforschung des rechtlichen Grundes unserer Standes-Privilegien er-

streckt, noch uns in dieser Beziehung gehört 4. Ebenso sind wir auch

später niemals im Auftrage des Senats über unsere Standesrechte und

Privilegien befragt worden. Erst jetzt zum ersten Male erfahren wir, dass

der Senat diese staatsrechtliche Frage, welche lediglich der legislativen
Gewalt anheim fällt, in den Bereich der lediglich privatrechtlicbem judi-
ciairen Erörterung gezogen hat, zu der er allein durch die Acten Un-

seres Rechtstreites veranlasst war und veranlasst sein durfte, und zwar

erfahren wir die Thatsache, dass unsere Standesrechte einer Erörterung
unterworfen worden erst gleichzeitig mit dem über sie ergangenen Todes-

urtheile, ohne dass wir selbst — die zunächst Beteiligten — auch

nur je hierüber befragt oder gehört worde,n wären 5. Zwar gereicht
es uns zu grosser Genugtuung — dass — wie, dem Vernehmen nach,
der Senat selbst in dem historischen Theile seines Urtheils referiren soll
— sämmtliche Behörden Kurlands, das Goldingensche Oberhauptmanns-
Gericht, das Oberhofgericht, der Domamenhof und der Herr Gouver-

nements-Chef übereinstimmend ihr Gutachten dahin abgegeben haben,
dass wir nach wie vor, von Abgaben-Zahlung und Rekrutenpflicht be-

freit bleiben sollen. Dieser, bei der genaueren Kenntniss [11. Seite]
der Landesbehörden mit unseren staatsrechtlichen Verhältnissen ent-

schieden zu unseren Gunsten sprechende Umstand findet indessen bei

dem Senate gar keine Berücksichtigung. Dagegen soll er — wie wir

uns haben sagen lassen — seine uns so höchst nachtheilige Entscheidung
fofgendermassen begründen:

4 Diese Déduction ist unrichtig ... da sie durch das Urtheil vom

1849, welches sie mit Stillschweigen übersahen, publicirt ..., durch das-

selbe aber ihre Standesrechte umständlich im den verbis decisivis fest-

gestellt...
5 Das mag richtig seyn!
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1) „weil wir in den Artickelw 7 und 8 des Tom: V des Swod's

„der Gesetze, Abgaben-Reglement, nicht unter den
von Abgaben und

„Leistungen befreiten Ständen aufgeführt seien."

Hier wird eine Omission des Gesetzgebers uns als culpa ange-
rechnet, während wir doch notorisch bei der Abfassung des Tom: V

des Swod's nicht zugezogen sind und folglich auch für die bei dieser
Abfassung verschuldeten eulposen Unterlassungen der Abfasser wahr-

lich nicht haften können. — Dagegen dürfte es vielmehr für uns in's
Gericht fallen, dass wir in den Artickeln 5, 6 und 8 des Tom: V, wo

die der Kopfsteuer unterliegenden Stände aufgezählt sind, ebenso we-

nig namhaft gemacht sind. Kurz, wir kurischen Könige, die wir keinem

einzigen der in dem Abgaben Reglement aufgezählten Stände und

Corporationen zugezählt werden können und seit bald 600 Jahren einen

eigenen privilegirten Stand bilden, wir sind in dem Abgaben-Reglement
gar nicht erwähnt und kann daher aus diesem weder etwas uns

Nachtheiliges noch etwas uns Günstiges gefolgert werden.

2) „weil unsere Ländereien uns ohne Ertheilung irgend welcher

„persönlicher Vorzüge verliehen sei:"

Dies ist eine offenbar irrtümliche Behauptung. Vielmehr weisen

unsere, durch das Oberhauptmanns-Gericht in copia vidimata dem Senate

unterlegten Lehnbriefe nach, dass uns in denselben mit den Ländereien

auch zugleich grosse persönliche [12. Seite] Vorrechte verliehen wor-

den sind. So verleihet uns der älteste unserer noch vorhandenen Lehn-

briefe, derjenige des Herrmeisters Gerdt von Jorke sub dato Dünamünde

feria 111 in Rogationibus 1320 „jura, quorum caeteri vas a lii ordinis
in Curonia utentür" 6 (s: Das Inland, Jahrgang 1830 Nr. 16). Der Lehn-

brief des Herrmeisters Johann von Osthoff, gen. Mengden, sub dato

Riga am dingesdach to vastellavende 1454 (s: loc. cit. Nr. 17) verleihet

uns ausdrücklich die Freiheit von allen Leistungen irgend welcher Art.

Nach der von der zweiten Abtheilung der Allerhöchst eigenen Kanzellei

seiner Kaiserlichen Majestät verfassten Geschichtlichen Einleitung in

das baltische Ständerecht (s: daselbst II pag: 80) wurde als. „Ordens1-
Vasall" nur der ritterbürtige Besitzer eines Gutes nach Lehnrecht an-

gesehen. Der auf uns angewendete Ausdruck „sicut caeteri vasalli" stellt

uns also den ritterbürtigen Lehnsbesitzern gleich 7. Solches

wird noch mehr bekräftigt durch die Benennung „kurische Könige",
welche unsere Landesherren, sowohl die Herrmeister als die Herzoge
Kurlands uns beilegten (: Lehnbriefe des Herrmeisters Walter von

Plettenberg sub dato Nyenmolen am avende Bartolomei Apostoli
1504 und des Herzogs Friedrich vom Jahre 1621; abgedruckt im

Inlande pro 1839 Nr. 17 und 20). Es wird endlich ausser Zweifel

gesetzt durch das privilegirte Gerichtsforum des Adels, dessen wir

uns von jeher und noch jetzt erfreuen, und die thatsächliche fast 600-

--jährige Freiheit von Abgaben und persönlicher Militairpflichtß, welche

unsere Landesherren und Landesbehörden sicherlich nicht [13. Seiteļ

so lange geduldet hätten, wenn es nicht aus Achtung vor der wolvfir-

brieften rechtlichen Grundlage dieser Befreiung geschehen wäre.

3) „weil wir angeblich selbst nur diejenigen Rechte beanspruchen,
welche den „Freibauern" zustehen:"

Wir wissen nicht, woher der Senat uns diese Bescheidenheit zutraut.

In der Privat-Rechts-Sache, in welcher der Senat das Urtheil vom

6 „Jure, quo caeteri vasalli ordinis in Curonia bona sua feodalia

sunt soliti possidere", so wird ungefähr das richtige lauten.

7 Unrichtig !
8 Die Rekrutirung besteht erst seit dem Anfange dieses Jahr-

hunderts.
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8

22. Juny d. J. gefällt hat, haben wir nur auf Befreiung von den uns

widerrechtlich obtrudirten Leistungen an das Amt-Goldingen geklagt.
Darüber hingegen, dass wir etwa an einem Uebermasse Staatsrechtlicher

Rechte und Freiheiten litten oder darüber, dass unsere privilegirte Be-

freiung von Abgaben und Militairpflicht uns lästig werde, haben wir

niemals geklagt und noch weniger eine desfallsige Klage rechtsan-

hängig gemacht. Eben so wenig sind wir jemals dieserhalb befragt oder

gar ausgeklagt worden und sind daher nie in den Fall gekommen, einen

Verzicht darauf auszusprechen oder uns mit einem niederen Maasse

von Freiheiten, als demjenigen, welches uns rechtlich zusteht, zu-

frieden zu erklären. Wir können daher das uns vom Senate unver-

dienter Weise gezollte Lob der Bescheidenheit und Genügsamkeit nicht

annehmen, müssen vielmehr der Wahrheit gemäss bekennen, dass wir

so ungenügsam sind, unsere verbrieften Rechte bis aufs Aeusserste ver-

theidigen zu wollen. Ja, dieses gehet so weit, dass wir selbst die vom

Senate uns beigelegte Benennung: „Freibauern" ablehnen und auf

unsere althergebrachte, als historische Erinnerung an unsere Abstammung
uns theure, von unseren Landesherren, den Herrmeistern sowol als den

Herzogen stets 9 beigelegte Benennung: „Kurische Könige" auch ferner

bestehen müssen. Zwar in so fern [14. Seite], wie wir das Land unserer

Väter bauen und unsere Existenz von unseren Aeckern ziehen, wür-

den wir keinesweges die Bezeichnung als „Bauern" im gewöhnlichen
Sinne des Worts verschmähen, obgleich uns — wie oben nachgewiesen
—

die Qualität ritterbürtiger Grundbesitzer 10 zustehet. Aber im staats-

rechtlichen Sinne sind wir jedenfalls nicht als „Bauern" zu bezeichnen.

Vor Einführung der Bauerfreiheit trennte die Leibeigenschaft die Klasse

der kurischen Bauern weit von uns. Aber auch nach Aufhebung der

Leibeigenschaft sind wir durch Gesetzgebung und Verfassung völlig
von den Bauern getrennt. Die Bauer-Verordnung erwähnt unserer gar

nicht und hat auf uns in gar keiner Hinsicht Anwendung ll. Wir haben

ein anderes Gerichts-Forum als die Bauern. Wir sind rechtlich von

Körperstrafe, Abgaben und Militairpflicht befreit, die Bauern nicht.

Wir haben weder ein Gemeindegericht noch eine Gemeinde-Verfassung,
weder Magazin noch Gebietslade; die Bauern wol11. Wir haben das

Recht des vollen Eigenthums an unlsern Grund und Boden; die Bauern

nicht. Dagegen haben die kurländischen Bauern des Recht, die Grund-

stücke des Adels auf 50 Jahre in Pacht oder Pfandbesitz zu nehmen

(§ 174 der BV) ; wir haben dieses Recht nicht. Die kurländischen Bauern

haben das Recht von Richtern ihres eigenen Standes gerichtet zu wer-

den; wir nicht. Kurz, wie man auch die Sache ansehe, in keiner

Hinsicht sind wir staatsrechtlich den Freibauern — denn das sind jetzt
äffe Bauern Kurlands — gleichgestellt l2

,
sondern wir bilden einen

eigenen besonderen Stand freier und privikgirter Grundeigenthümer, unter

dem Namen der „kurischen Könige" 'mit eigenthümliicben Rechten

und Pflichten — einen Stand, der in Russland vielleicht kein Analogen
hat, wol aber es einst in Preussen an den dortigen: „preussischen Kö-

nigen" hatte, die — gleich unis von den nationalen Fürsten stammend —

von den Ordensmeistern als freie Grundeigenthümer und ritterbürtige
Vasallen mit Ländereien belehnt worden waren.

4) „weil die Herren Minister des Innern und der Reichs-Domainen

„Gutachten abgegeben hätten,, welche mit dem Urtheile des Senats

„übereinstimmen."

9 Zwei Mai sind sie so genannt werden, von Herrmeister Pletten-

berg und vom Herzoge Friedrich. *
10 Falsch!
11 NB. Richtig!
12 NB. Richtig!
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Es ist schon oben gezeigt, dass die reime Civil-Rechts-Klage, in

welcher das fragliche Urtheil ergangen ist, dem Senat rechtlich durch-

aus gar
keine Veranlassung geben durfte unser, in den unteren In-

stanzen gar nicht 13 zur Sprache gebrachtes staatsrechtliches Verhältniss

in den Bereich seiner Entscheidung zu ziehen und dass der Senat

noch weniger das Recht hatte, hierüber hinter unsenn Rücken, ohne

dass wir nur ja darüber gehört wären, zu erkennen. Die Gutachten

der Herren Minister vermögen diesen Mangel jeder Berechtigung des

Senats keineswegs zu ersetzen.

Das Allerhöchste Manifest der Kaiserin Catharina II vom 15. April
1795 sagt ausdrücklich: „dass allen Ständen und Individuen Kurlands

alle bis dahin besessenen Rechte und Immunitäten garantirt und auf-

recht erhalten werden sollen". Dieses Allerhöchste Kaiserliche Wort

gilt folglich auch uns in ganz gleichem Masse, wie den übrigen Ständen

Kurrands [16. Seite]. In gleichem Sinne lauten die Allerhöchsten Gnade-

briefe des hochseeligen Kaisers Alexander I und unseres jetzt regi-
renden Allergnädigsten Herrn und Kaisers vom 15. September 1801

und 9. Februar 1827. Wir sind darin nirgends von den, den Ständen Kur-

lands Allergnädigst comfirmirten Privilegien ausgenommen. Auf dieses

Allerhöchste Kaiserliche Wort bauen und vertrauen wir mit fester

Zuversicht. Sollte dennoch unser Allergnädigster Herr und'Kaiser aller-

höchst selbst unsere privilegirte, von Abgaben und Militairpflicht exi-

mirte staatsrechtliche Stellung aufzuheben für gut befinden, so werden

wir uns selbstverständlich — wenn auch mit blutendem Herzen
—

seinem Allerhöchsten Willen unterwerfen. Aber wir können weder dem

Senate, noch den Herrn Ministern, noch Seiner Diener irgendeinem —

und wären es noch so hochgestellte — das Recht einräumen, uns die

von Kaiserlicher Majestät Allergnädigst confirmirten Privilegien und

Gnadenbriefe11 zu zerreissen und unter dem Deckmantel eines in

einer ganz speziellen Privat-Rechts-Sache ergehenden Civil-Urtheils einen

legislativen Act zu vollziehen, der nach den Reichsgrundgesetzen eine

den unumschränkten Selbstherrschern aller Reussen ausschliesslich vor-

behaltene Prärogative ist.

Sind wir nach obiger Darstellung von dem Senate in völlig in-

competenter Weise in unserem Eigenthum und in unseren Rechten schwer

gekränkt, so hat der kurländische Domamenhof sich auch seiner Seits

sofort beeilt aus unserem Unglücke Nutzen zu ziehen. Wie aus seinem

[17. Seite] in copia hier angeschlossenen Befehle an das Goldingen-
sche Hauptmanns-Gericht d. d. 18. October a. c Nr. 11121 hervorgehet,
bedrohet er uns nämlich in Folge des Senats-Urtheils vom 22. Juny a. c.

mit Entziehung der uns auf den Kronforst zuständigen Bau- und

Brennholz-Servitute. Zugleich fordert er von uns eine Erklärung ein,
ob wir die Leistungen an das Amt-Goldingen, von denen wir durch

das Senats-Urtheil befreit sind, noch bis Johannis 1855 entrichten wollen,
in welchem Falle der Domamenhof uns gütigst bis dahin auch noch das

uns zuständige Holz ablassen will. Wir haben nun nach der jetzigen
Lage der Dinge bei dem Hauptmanns-Gericht uns — wie unsere in

copia angeschlossene Eingabe vom 15. d. M. ausweiset — nur dahin

auslassen können:

„dass es für uns — weil eines Theils das Senats-Urtheiil vom

,;22. Juny a. c. uns noch gar nicht in vorschriftmassiger Art und Weise

„durch die compétente Civil-Justiz-Behörde publicirt ist und weil an-

deren Theils, sobald diese Publication an uns stattfinden wird, wir so-

13 Falsch !
14 Die Gnadenbriefe verpflichten sie ausdrücklich zur Heeresfolge

und zum Botendienste.
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„fort die Rechtskraft des vom Domamenhofe referirtem Urtheils durch

„die Appellation an die höhere Instanz hemmen werden — jetzt noch

„gar nicht an der Zeit sei, die vom1 Domamenhofe geforderte Erklärung
„abzugeben. Vielmehr würden wir, so lange das qu: Urtheil von uns,

„in der höheren Instanz angefochten wird, nach der bekannten Prozess-

„regel. Dass Hte adhuc pendente der status quo streng aufrecht zu er-

halten sein, selbstverständlich die von uns zeither — wenn gleich in
„debite — im Amt Goldingen entrichteten Frohnleistungen und Wacken-

„Zahlungen nach wie [18. Seite] vor zu praestiren nicht ermangeln
„und gewartigten demnach, dass auch der Domamenhof nicht bloss bis

„Johannis 1855; sondern ebenfalls nach der oben allegirten Prozessregel,
„bis zur allehdlichen Entscheidung unserer Sache in der höchsten und

„letzten Instanz, fortfahren werde, dass uns servitutenmässig zustehende

„Bau- und Brennholz abzulassen."

Indessen haben wir gleichzeitig wider die von dem Domamenhof

angedrohte Massregel durch das Hauptmanns-Gericht unsere feierliche

und rechtsförmliche Verwahrung einlegen müssen und sehen uns ge-

nöthigt Ewr: Durchlaucht noch wider den Domamenhof anzurufen ls
.

In dem Senats-Urtheile vom
22. Juny a. c. ist — nach dem eigenen

Referate des Domamenhofes — unserer Holz-Servitute mit keinem Worte

erwähnt noch weniger ausgesprochen, dass sie uns in Zukunft entzogen
werden sollen. Vielmehr fährt der Domamenhof selbst an, dass diese

Servitute von der sogenannten Oserovschen Commission im Jahre 1803

anerkannt worden. Bekanntlich bildet die von dieser Commission entwor-

fene „Holz-Consignation" die unantastbare rechtliche Basis aller in Kur-

land auf die Kronforste ausgeübten Holz-Servitute. Wir sind in dieser

Consignation sub Nr. 86 mit unseren Servituten aufgeführt. Alle gewalt-
same und sophistische Herumdeutelei des Domamenhofs an dieser An-

erkennung unserer Servitute seitens der Oserowschen Commission wird

daher dieselben nicht weg zu deuteln vermögen und zwar um so we-

niger, als der Domamenhof selbst sich des Geständnisses nicht ent-

brechen kann, dass wir in der „Holz Consignation" von 1803 als

[19. Seite] „nicht gehorchende" Kronswirthe verzeichnet seien. Der Do-

mamenhof stützt zwar seine Argumentation darauf, dass wir in dieser

Consignation „Kronswirthe" und jetzt vom Senate „Freibauern" ge-
nannt werden. Wir haben bereits oben nachgewiesen, dass uns weder die

eine noch die andere Benennung zukommt, sondern dass wir „kurische
Könige" heissen und dieses die von jeher von unseren Landesherren

unserer Standescorporation officiell beigelegte Benennung sei. Der Name

thut nun aber gewiss nichts zur Sache. Der Kern der Sache, üas

punctum saiiens ist hier aber unzweifelhaft die Anerkennung unserer

Holzservitute Seitens der Oserowschen Commission, und zwar mit dem

Zusätze, dass diese uns, trotzdem dass wir nicht gehorchen, zustehen,
woraus folgt, dass die Oserowsche Commission sie keinesweges — wie

der Domamenhof jetzt herauskfügeln will — als ein Äquivalent für

von uns zu feistende Dienste angesehen wissen will, sondern auf Grund

anderer von uns beigebrachter Beweise anerkannt hat. Der Domamenh-

of hebt nun ferner hervor, dass in unseren Belehnungsurkunden ein

Privilegium auf Holz nicht enthalten sei. Wir zweifeln, dass von den

zahlreichen Holzservituten, welche Privatgütern Kurlands auf die Kron-

forste zustehen, auch nur eine einzige aus den ersten, über diese Güter

ertheilten Lehnbriefen originiren. Vielmehr haben sie durchweg ihren

Ursprung theils aus späteren Gnaden-Concessionen der Herzoge, theils

aus besonderen Verträgen, theils endlich auch aus Usucapion und Ver-

jährung; denn alle diese [20. Seite] Erwerbstifel sind für Besitz jeglicher

15 Diese Induction scheint richtig zu sein!

8*
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Art und namentlich auch für Servitute in der kurländischen Landes-

Gesetzgebung, wie nicht minder in der russischen Reichsgesetzgebung
begründet. Ueber einen oder den andern dieser rechtlichen Erwerbstitel

unserer Holz-Servitute haben nun bereits unsere Väter bei der Oserow-

schen Commission sich ausgewiesen. Die Anerkenntniss oder Zurück-

weisung Seitens dieser Commission ist seit dem von der hohen Krone

selbst als unantastbare Fundamental-Basis aller Holz-Servitute Kurlands

festgehalten worden. Sie wird auch für uns gelten müssen.

Dieses alles gegen den Domamenhof geltend zu machen wird nun

eigentlich dann an der Zeit sein, falls derselbe nach einem in der

höchsten und letzten Instanz in unserer Rechtssache ergangenen Urtheile

auf der angedroheten Entziehung unserer Holz-Servitute beharren sollte.

Bis dahin muss pendente lite nach allen Prozessregeln res intégra blei-

ben. Wir recapituliren zum Schlüsse unsere Beschwerden in Fol-

gendem:

1) Der Senat hat in unserer Rechtssache über Rechtsfragen ge-
urtheilt, welche in den unteren Instanzen gar nicht verhandelt worden

und über welche wir, als Parten, niemals gehört worden sind 16
;

2) der Senat hat in unserer rein privatrechtlichen Civil-Sache die

ihm hiebei zustehende lediglich judiciaire Autorität in eine legislatve
verwandelt und staatsrechtliche Fragen in seinen Bereich gezogen, die nur

auf [21. Seite] dem Wege der Gesetzgebung oder durch unseren Aller-

gnädigsten Herrn und Kaiser höchselbst gelöset werden können;

3) es wird, namentlich vom Domamenhofe wie wir so eben ver-

nehmen — auch von der Gouvernements-Regierung durch eben ein-

gegangene desfallsige an die Goldingenschen Behörden erlassenen Be-

fehle zur Vollziehung des Senats-Urtheils geschritten, ohne dass uns

derselbe publicirt und der terminus a quo für unsere Appellation vor-

schriftmassig bekannt gemacht war

4) der Domamenhof legt in das Senats-Urtheil eine darin mit

keinem Worte enthaltene Bestimmung, nämlich, dass uns fortan unsere

Hofz-Servitute entzogen werden sollen, hinein 18.
Wir flehen demnach Ewr: Durchlaucht um Schutz in allen diesen

Rechtskränkungen und zugleich um die Anordnungen:

1) dass das in unserer seit 1810 anhängigen Parten-Sache ergan-

genem Senats-Urtheil uns vorschriftmassig durch die compétente Civil-

Justiz-Behörde publiciret und in forma probante behändigt, auch hiebei

eröffnet werde, von wem dieses Urtheil gefällt ist, ob nämlich vom

Pleno oder von einem Departement des Senats und namentlich von

welchem Departement?

2) dass der terminus a quo für die uns gesetzlich zustehende Appel-
lationsfrist erst vom Tage der in gesetzlich vorgeschriebener Form an

uns erfolgten Publication des Urtheils an beginne;

3) dass während dieser Appellationsfrist und während der in Folge
unserer weiteren Appellation fernerhin dauernden Streit [22. Seite] An-

hängigkeit unserer Rechts-Sache die Ausführung des ergangenen Senats-

Urtheils sistirt und der Domamenhof angewiesen werde, uns während

dessen das uns laut Anerkenntniss der Oserowschen Commission ser-

vitutmässig zustehende Bau und Brennholz-Quantum nach wie vor

abzulassen.

1G Unrichtig!
17

...vom General-Gouverneur zu berücksichtigen.
18 Scheint richtig!
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Durchlauchtigster Fürst!

Wir sind nur ein Häuflein von 400 Seelen. Der Zuwachs an Ab-

gaben und Rekruten, den der Reichsschatz und das Heer unseres Herrn

und Kaisers von uns erhalten kann, ist daher nicht der Rede werth.

Aber das Unrecht, mit dem wir durch das Senats-Urtheil bedrohet sind,
schreit darum nicht minder gen Himmel.

Das heilige Wort der hohen Beherrscher Russlands ist in den

Allerhöchsten Manifesten vom 15. April 1795, 15. Septbr. 1801 und vom

9. Februar 1827 auch uns verpfändet. An dieses Wort halten wir uns mit

dem ganzen hingebenden Vertrauen, welches auch den Geringsten der

Unterthanen des grossen russischen Reichs beseelt.

Und so geben wir uns der Hoffnung hin bei Ewr: Durchfaucht, als

dem hochherzigen Stellvertreter [23. Seite] unseres gerechten Monarchen,
nicht nur die huldreiche Gewährung unserer oben ausgesprochenen er-

gebensten Bitten, sondern auch fernerhin, wenn wir unsere Sache an

die compétente höhere Instanz bringen, Schutz und Vertretung unserer

gerechten Sache zu finden.

Goldingen, den 17. November 1854.

Christoph Pennik (Unterschrift)
Burrmeister von Kurschkoenigen Dorf.

Bergholtz (Unterschrift)
Burrmeister von Sausgallen.

soll heissen Jurre Widding
Burrmeister von Dragun.

soll heissen Jurre Tontegode
Burrmeister von Weesalgen.

soll heissen Christoph Tontegode
Burrmeister von Plicken.

-f~H-
soll heissen Jacob Schmeding

Burrmeister von Seemein.

-f-frf-
soll heissen Martin Schmidt (soll eigentlich Kailei heissen)

Burrmeister von Kafleyzeem.

16. Ķoniņu lūgums ķeizaram Aleksandram II 1855. g. l

BceaßrycT'BHiiiiH MoHapxt.,
BceMHJiocTHB-BHiuiH rocyAapb !

Kt> CronaMb Bamero HMnepaTOpCKaro BejiHMecTßa FlpecTOJia
npHÔ-brHyTb CTapinHHbi (BypMeficTepbi) AepeßeHb

KypHiiib-KeHHre co npocbôoio.
Bo BpeMH pacnpocTpaHeHin BJiacTH H-bMeuKaro pbmapCKaro

* Archiv des General-Gouverneurs von Liv-, Est— und Kurland,
V. Bauer-Abteilung, Acta in Sachen der Kurischen Könige Nr. 290/1480,
Eesti Riigi Keskarhiiv Tartu.
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Op/ieHa mKh npHHa;uie>KaiHHMH HbiH-b Kb Poccihckoh HMne-

plH npHÖaJITiÖCKHMH PyÖepHiHMH, >KHT6JIH SToro Kpasī, KaKb

H3BISCTHO H3b HCTOpiH, COCTOHJIH BT> 3aBHCHMOCTH nOKOJIToHHbIX-b

cBOHXb KOTopbie öhjih nacTbio noKopeHbi,
qacTbio npHHHBb /toöpOBOJibHO XpHCTiaHCKyio Bispy, npHcoeÄH-

HHJiHCb Kb Op/ieHy. 3a chmh no cjildahhmh oeraßajincb 3smjih

HXb Ha ToMb caMOMb ocHOBaHiH, Ha KaKOMb >KajiOßajib

CB-bTCKHMb qjieHaM-b H3b 3aßoeba hhofi 3eMJiH jieHbi. 3eMJiH sth

yKp'BnjieHbi 3a hhmh ocoöhmh, hmhld cmc cyuiecTByiOHTHMH

rpaMOTaMH TepMeftcTepoßb Op/bSHa h 3a noMomb, oi<a3aHHyio
hmh OpAeHy, eure no>KajioßaHbi ôhjih HMb ocoöbiH seMjin Bb

noTOMCTBeHHoe Bjia/rtnie na jichhomtd npaßt, hmgh-

ho ynOMHHaeTCH oöb oöbiqnoMb cmc Hbrnii Ha3BaHiH: „Ky-

pHuib-KeHnre", hto cjiy>KHTb HCHbiMb» AOKasaiejibCTßOMb npo-

Hcxo>KÄeHiH noAb chmt> Ha3ßaHieMT> mnejien

OTb npe>KHHXb KOpeHHbIXb nOKOJI'BHHbIX'b HaqajlbHHKOßb. ÖTb

HHXb. npOHCXOAHT-b, KaKb» OKa3aJIOCb He TOJIbKO H3b HCTOpH-

necKHXb oooôpa>KeHiH, ho h H3b ocpHuiajibHbixb HSCJi-BAOBaHiB

h Bb HOB-bHinee BpeMH no;i,Jie>KaiHHMH Ha-

HajibCTßaMH, BOJibHbie nocejiHHe, >KHByuiie euie hbih-b Ha-

3BaHieMT. KypHuib-KeHHre Bb coöcTBeHHO npHHa/TjioKamnxb
HMb ÄepeßHHx-b, KypjiHHACKoö ryöepmn Bb roJibAHHreHCKOM-b

KOTopbie coxpaHHJiH h HecM-BuiaHHoe

npoHcxotfgieHie cßoe h nojib3oßajiHCb HiscKOJibKo crojrbTin npn-
CBoeHHbiMH hmtd h yTßepÄ/ieHHbiMH bcbmh Pocy/iapHMH npaßa-

MH, TaKb HTO OHH 3THMH 3eMJIfIMH npOKÄe Ha JieH-

HOMb, a nocjrb oôuieft Bb 1776 rojiy m npaß-b
nOJIHOÖ OOÖCTBeHHOCTH, Ha paßHli Cb BJia.T'bïOHTHMb

MH MOKÄy npOHHMb Cb npaßOMb Ha OXOTy,

He no/iJiOKa jihhho njiaTe>Ky hjih ,aa>Ke peKpyTCKOMy

Haöopy.
Bb. 1810 TOAy BO3HHKb CHOpb MOK/iy KypJIHHÄCKOIO Ka3CH-

hok) najiaTOK) h KypHuibi-KeHHre o H-feKOTOpbixb paöoTaxb,
BosjiOKeHHbix-b Ha HHXb Ka3eHHOK) IlajiaToio Bb nojib3y xa-

3eHHoft Mbi3bi ToJibAHHreHb. KypHuib-KeHHre caMH npocHJM
OÖb OCBOÖO)KÄeHiH HXb> OTb CHXb paÔOTb (KOTOpbIH H HblHt

OTMtaHeHbi), a R-fcjio cie aoxoahjio Bb 1816 oôbiKHOßeii-

HHMb nopHAKOMb, qpe3b HHCTaHHin, ao ripa-
BHTejibCTßyiobHaro CeHaTa h p-buieno TaMb jiHUJb roJibKO Bb

1854 roÄy, na ocnOßanin coöpaHHbixb IlpaßHTejibCTßyiouiHMb
CeHaroMb. KaKb o npaßax-b h npHßHJiJierinxb Ky-

TaKb» h o noBHHHocTHXb HXb Bb nojib3y Ka-

3eHHOH Mbl3bl riOJIb/tHHreH'b, H O 3aKOHHOMb OCHOBaHiH OHbIXb,
a Bb TeqeHiH cero BpeMeHH HaAJie>Kajio HaMb

OTÖblßaTb HOBHHHOCTH Bb nOJIb3y Kâ3eHHOH Mbl3bl ToJIb/IHH-

reH-b, KOTopbiH HbiH-fe npHSHaHbi HenpaßHJibHbiMH. Xoth Kyp-
JiHH/i,cKiH no ToqHOMb pa3cmoTpļ>Hin npH3HajiH npa-
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Bo nauie Ha ocTaßjienie Bb CBoen chji-b JibroTb, kohmh nojibso-

BaJIHCb Mbl H'feCKOJIbKO CTOJI'BTiH, H KOTOpMH npeÄ'OCTaßJieHbl

HaMb rpaMOTaMH OpjueHCKHXb DepMencTepOßb h 3a Ttm. yT-

Bep>KÄeHbi, — coßepmeHHO ocHOßaTejibHMMb, OÄHaKoace yxa-

30Mb npaßHTejibCTßyioLaaro CeHaTa OTb 22-ro liohh 1854 r.

3a JsTe 32536 (no 1-My üenapTaMeHTy) BojibHbixb

nocejiHHb KypHuib-KeHHre xoth yacwiHTb orb Bcfexb noBHH-

HOCTeB Bb nOJIb3y Ka3eHHOH Mbl3bl rOJIbÄHHTeHb, KaKOBbIH H-

BHHHOCTH npH3HaHbI HenpaBHTIbHMMH, H >KaJIOBajHHbI H HMb 3eM-

jih ocTaBHTb y HHXb Ha oyayiHee BpeMH Ha npaß-b oomecTBeH-

HOH COÖCTBeHBOCTH, HO OÖH3aTb HXb nJiaTOKCMb HO/iyUIHOH

noaaTH no 3ßaHiio nocejiHHb n HcnpaßJiemeMb. seMCKHXb h

peKpyTCKOH noBHHHOCTeH. Cen yKa3b, cb KOTOparo npHJia-

raeTCH y cero sacBHA'feTejibCTBOBaHHaH Konia, oöbaßJieHb HaMb

3-ro Oeßpajia 1855 ro/ia, KaKb bhaho H3b noahoehmaro >Ke

npn ceMb h mm Bbmy>K,aeHHbiMH Haxo/niMca

MOJiHTb o BceMHJiocTHBMiHeMb Bauiero HMneparopCKaro Be-

jiHqecTßa CoH3BojieHiH nepepa3CMoTp-BHia cero a-kjia ,ayia npn-
3HaHia HauiHXb npaßb, nöo mm yß'ßpeHM, mo 3-th npaßa HaMb

Ä'bHCTBHTejibHO npHHa,a.Jie>KaTb h bo BCHKOMb c/iynals mo>k-

ho JiHiHHTb Hacb OHbixb He nusme, KaKb no BbicoqaHineMy Ba-

uiero HMnepaTopCKaro BejinqecTßa noßeji-BHia. ilo ceMy ocM-fe-

jiHßaeMca Bb onpaß/iaHie BCTp-fenaeMbixb HaMH coMH-bHin Bb

p-binema IlpaßHTejibCTßyiomaro CeHara 06b-

acHHTb cji-feayiomee.
CaMMH Kb ceMy p-bmemio, t. c. HanaTbiö caMHMH

KypHuib-KeHHre cnopb o HenpaßHJibHo Bo3Jio>KeHHbixb Ha HHXb

noBHHHOCTHXb Bb nOJlb3y Ka3eHHOH MM3M, noKa3MßaeTb, 4TO

o JiHHHbixb npHßHJUieriHX'b h npaßooTHOHieHiaxb KypHurb-Ker
HHre CHanajia BOBce pt>qH ne ömjio. 3a CHMb npeaxTaßJiHeTca

HaMT> JIHIHb TOJIbKO Tenepb BO3MO)KHOCTb OCBTaAOMHTbCH O npH-

HHiiaxb, no ko topmMb oöJiaraeMCH noaaTHOK) h peKpyTCKoio
nOBHHHOCTHMH H 3aUIHHJ,aTbCH npOTHBb STOrO. îlpaßHTeJlbCTßyiO-
miß CenaTb, no pa3CMOTpfjmH nocTynHßuiaro Bb ohmö Bb

1816 roay cb Ka3eHHoio mmboio

Bb 1839 roay OöepbrocprepHXTy npHBecTH Bb

H3B-BCTHOCTb, A'bHCTBHTeJIbHO-JIH npOHCXO/THT-b OTb

HO nO>KaJIOBaHHMX'b 3CMJIHMH nHTH CeMeftCTßb BCb Tb /KHTeJIH

noh m enoBaHHMxt> AepeßeHb, koh npon3BOÄHJiH /rtjio 1810 ro-

Äa, h cooTBtDTCTByiOTb jw HHCJiy HXb Haxo/THurincn HMHii BÖ

bvia
/

a'BHiH BOJibHbix-b nocejiHH-b 3eM,/iH. 06a ein Bonpoca, no

CaMOMT» TOHHO Mb H3CJll\zi.OßaHiH, MtaCTHbIMT.

ToJibÄHHreHCKHMb OöepbraynTMaHHCKHMb CyaoMb, KOTopoMy
oöcTOHTejibCTßa Kypnuib-KeHHre Bb tohhocth h3btdCthm, pas-

p-feuieHM h tie pasp-buieHie npH3HaHO co cto-

poHM ripaßHTejibCTßyiomaro CeHara ocHOßaTejibHbiM'b. Ho noA-

BoJibHbie nocejiaHe njiaTOKy h peKpyTCKoft
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nOBHHHOCTH, BOnpOCb Ceft 808Ce He ÔblJlb Bb pa3CMOTp-BHiM,
h npoxHßy OHaro mbi BOBce 3amHmaTbCH He motjih noTOMy,

qTo o TOMb. BOBce cnopa He öbijio h KypJiaHACKia npHcyTCTßen-
Hbia M-fecTa no ceMy npe/iMeTy He nocTaHoBHJiH p-bmeHin, xoth

ohh Bc/fe, t. c. rojibÄHHreHCKiH OöepbraynTMaüEHCKiH Cy/rb,
KypjiHHACKiH OöepbroqbrepHXTTs, KypJiaHÄCKaa llajiaTa Focy-

HMymecTß-b, KypJiHHÄCKOH Työep-
Hin, MH-feHieMb noJiarajiH, hto no npeaoieMy ocTa-

BHTb HaCb npH HaHIHXb) npHBHJIJieriHX-b H CBOÖO/LHbIMH OTT>

naaTOKa h dobhhhocth peKpyTCKofl. 3a cHMb, no

HauieMy mh-bhiio, cie He Morjio 6biTb p-Emeno no cjiy-
qaio HanaTOH HaMH caMHMH thjkôbi ct> Ka3eHHOio mh3ok) Fojib-

ÄHHreHb», h TaKOßoe no a.'fejiy o npenMym.ecTßax'b

COCTOHHia, ÖbIBUIHX-b BT> MHOrO CTOJI'BTiH, 3âBHCHTT>

eaHHCTBeHHO orb I3auiero HMnepaTopCKaro BeanaecTßa. FIo

npHcoeAHHeHia KypJisma,iH kt> PocciflcKon HMnepin, —

6aaa<eHHOH naMHTH HMnepaTpnna EKaTepnaa II BbicoManuiHM-b

MaHHCpecTOMT. 15-ro Anp"Bjm 1795 roÄa BceMHJiocTHß'BHiue no-

BeJlfjTb COH3BOJIHJia, COXpaHHTb BCBMT) nOÄÄaHHbIMb. KypJIHHÄ"
CKHMb npeAocTaßJieHHbia HMb npaßa, h mm Bceno/xaaHH'bHiHe

HairfeeMca, hto BanieMy HMnepaTOpcKOMy BejmaecTßy ÖJiaro-

yroÄHO oyaerb pasp-feuiHTb pa3CMoTptiHie npHHaaJie>Kaui,HX'b
Ha Mi) npaßT>, höo JiacKaeMb. ceoa Bo3MoacHoCTbio ,zTOKa3aTb ocho-

BaTeJIbHOCTb OHbIXTs.

FlpaßHTejibCTßyiomiH CeHarb ocnoßbißaeTb cßoe ptiueHie
Ha ToMb, hto no ct. 7 h 8 T. V CBOÄ- o noa;. ÄHTejiH A<e-

peßeHb KypHUJT>-KeHHre He3HawyTca bt» hhcjiTd T-fexb coojio-

ßin, KOH CBOÖOÄHbI OTb H noBHHHOCTeH. 803-

---mo>khocth, aTOÖbi Bb aaKOHOB-b, KacaioLHeMca äo Bceö

oöuiHpHOH PocciftCKOH HMnepin, 3aKJiioqajiocb bchkoc nacTHoe

coßepuieHHO mtdCthoc h npoHcineaiuee orb HCTopHaecKHXb» co-

öbiTiö nocTaHOßjieHie; ho 3a chmt> TOTb, Koero npaßo cßepxb>

Toro He noaaoKHT'b comh-bhlio, He MO>Kerb "6biTb jinmeHb OHa-

ro. Xtaaœ ßb M-fccTHbixb ysaKOHemö TyöepHiH OcTseö-

ckhxT) o npaßax-b cocTOHHifi, He ynoMaHyTO o aoiTejiax-b ae-

peßeHb KypHuib-KeHHre h npn BceM-b TOMb ohh cymecTßyioT'b
ct> ocoöbiMH npaßaMH, HecooTBtaTCTByroiHHMH HHKâKOMy H3b ae-

Tbipex-b cocTOHHiH, nOHManoßaHHbix'b coo6pa3HO cb oöhihmh

3aKOHaMH HMnepin Bb I Ct. 2 Cßoaa mtdCthbixtd ysaKOlHe-
Hifl oöbißaTejiH, cejibCKie

oöbißaTejm), höo hchtcjih ÄepeßeHb Kypnnib-KeHHre, ne npn-

HajTJlOKa KT) nOJIb3yK)TCH HTdKOTOpblMH ÄBOpHH-

ckhmh npaßaMH, ho He nojib3yioTCH npaßaMH KpecTbHHCKaro

cocjiOßia, TaKb. hto cie o3HaqeHie KpecTbHHb co CTopoHbi npa-
BHTeabCTßyiomaro CeHaTa BOBce ne cooTßtyrcTßyeT'b npaBHMM-b
h qbaKTHqecKHM'b oTHOuieHiHMb. KypjiaHÄCKie KpecTbHHe a<e 6bi-

JiH h jmuib tojibko no no-
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jitmemK) o KypaaHacKHXb KpecTbanaxb, H3aaHHOMy 25-ro Ab-

rycTa 1817 roaa. >KHTeaH aepeseHb KypHuib-KeHHre HHKoraa

He jiHiiiHJiHCb CBOôoabi h Baaa'BHia 3eMaaMH. KypjiaHacKie Kpe-

CTbaHe coöcTBeHHO He Baaa'BK)TT> 3€mjihmh, a npaßooTHOuie-
Hia hx pa3ÔHpaioTca no noao>KeHiio o KypaaiHacKHXb KpecTba-

Hax-b Bb ocoöbix-b npHcyTCTßeHHbixa. M-bcraxb h 00060 ycTa-

HOBJieHHbiMb ca-BacTßeHHbiMb nopaaKOMb» cyaonpoH3BoacTßa;

ohh oCßo6oa<aeHbi ott> ynoTpeôaema repöoßoft öyMarn h bsho-

ca noniJiHHb.; Mea<ay KaKb aanean aepeßeHb KypHui-b-
KeHHre, cb aBopaHCTBOMb h npoaHMH He npHHaaae-

aouiHMH kt> noaaTHbiMb cocToaHiaMb. annaMH, noacyaHbi m-ect-

HOMy (roabaHHreHCKOMy) OöepbraynTMaHHCKOMy Cyay, cnop-

Hbia hxtd jT-Bjia npoH3BoaaTca oömiiwh nopaaKOM-b

na repöoßoft ôyMar-E h no T"BMb caMbiMb npaßHaaMb, KaKia

ycraHOßaeHbi aaa npoanxb HenoaaTHbixb cocToamn, t. e. no

OÔHIHMb M-BCTHbIM-b ysaKOHeHiaMT), KypJIHHaCKH'M'b CTaTyTaMb»
h ycTaHOBHBUiHMca oôbiaaeMb 3aKOHaM-b. Ha >KHTeaen aepe-
BeHb KypHiHb-KeHHre ne pacnpocTpaHaeTca hh oaHO h3Tj co-

CToaßuiHxca aaa KypaaHacKHXb KpecTbaHb nocTaHOßaemfl h

no ceMy Heab3a nocTynHTb cb hhmh, KaKb cb tbmh KpecTba-

HaMHj T-feMb He MeH-ke noTOMy, hto o HHXb ocoôo ne ynoMHHyTo
Bb ct. 7 h 8 T. V CBoa- 3aK. o cßo6oaHbixb ott> noayuJHOH

noaaTH annaxb, h6o CTOab >Ke Maao 3HaayTca ohh bt. anca-fe

T-fex-b, Kon bt> ct. 5, 6 h 8 noKa3aHbi noaaea<amHMH noayuiHOH

noaaTH. npn ceMT> cayaa-b Moamo npHCOBOKynHTb, aTO Kom-

MHccia, yqpe>KaeHHaa Bb 1803 roay, aaa cepßH-

TyTHbixT> npaßT> Ha noayqeme aisca H3b KaseHHbixb aaab, npn-

3Haaa aŒTeaefi aepeßeHb KypHHj-b-KeHHre KaKb ne oTÔbißaio-

iHHXb ôapmHHbi KpecTbHHb, hmtdiouthmh npaßo Ha noayaeHie
H3B-bCTHaro KOanaecTßa a-feca. Mbi He MoaceM-b aonycTHTb, hto-

6bi KaKoe anöo npaBHTeabCTBOBaHHoe HenpaßnabHoe osnsme-

Hic cTTiCHaao anaHbia h npaßa ooôcTBeHHOCTH Hauin. Hacb hh

Bb KaKOMT» cayaata Heab3a npHancaHTb kt> KaseHHbiMb KpecTb-

aHCKHMT. xosaeßaM-b nan BOabHHMa» noceaaHaMb; ocpHHiaab-
Hbia HaiHH Ha3BaHia ycMaTpHßaioTca h3t» rocyaapOTßeHHbix'b
rpaMOTb, cepBHTyTHoe npaso Hauie Ha noayaeHie atca npH3HaHC
h oHbiMT» He 3aM-BHaK)Tca nOBHHHOCTH Bb. noab3y Mbi3bi roab-

aHHreH-b, h6o Ta caMaa Kommhccih hmcHho oôbaCHaeTb, aTo

Mbi He OTÖbißaeMb öapmHHbb H TaKb KaKoe 6bi mm hh HM-fean

npaeo Ha npoaoaa<eHie toto OTnycKa a-feca, ho ohmö HHKaKoro

He HM-feerb BaiaHia Ha npaßa HauiH no cocToaHiio.

jļpyroft ynoMaHyTbifi npaßHreabCTßyiomHMT. CeHaTiOMb ao-

Boab Bb. tomT), hto 3eMaH noacaaoßaHbi HaMT> öeaao npHCßoema
KaKHXb jih6o oooöeHHbixb npeHMVurecTß-b, a'bHCTBHTeabHo ne

6biab 6bi npHßeaeHb h caMoe pisuieHie, KaKb ca-feayerb naMb

o>KHaaTb OTb npaßOcyaia npaßHTeabCTßyK>maro CeHaTa, 6bi-

ao 6bi coßepmeHHO apyroe, ecan 6bi npeacTaßaaaacb HaMb.
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BO3MO>KHOCTb yKa3arb HMeHHo Ha ocoöbiH JiHqHbia npaßa, 3a-

Karonaiomiaca Bb Hauinxb rpaMOTaxb h aapOßaHHbia HauinMb

npeaKaMb,. XtpeßH'bHiHaa H3b Hainnxb rpaMorb, t. c. aaHHaa

TepMeHCTepoMb TepaTOM-b cpOHb aepa. lopKe Bb 1320 roay, npe-

aocTaßaaerb HaMb noaoaaiTeabHo: jura, quorum caeteri va-

salli ordinis in Curonia utentür, t. c. r-fe npaßa, kohmh

noab3yK)Tca npoaie Bacaaabi opaeHa Bb KypaaHain. A hto

Bacaaab 3Ha™rb roabKO pbinapCKaro aeHHHKb,

aoKa3aHO HCTöpHaecKH h rpaMMamaecKH. Bb cocTaßaeHHOMb

BTopbiMTo Ora'baeHieMTj CoöcTBeHHOH Bamero HMnepaTOpcKa-
ro BeanqecTßa KaHneaapin BBeaemn bo 11. a. Cßoaa mtdCt-

Hbixb y3aKOHeHin CTp. 80 hmchho CKa3ano
2
,

hto anuib ToabKO

pbinapCKaro nponcxo>KaeHia Baaa'feaeHb aeHHaro hm-ehih Ha-

3bißaaca BacaaaoMb; h no ceMy aBCTByeTb, hto npeaKaMT>

HaiHHMb aapoßaHbi hmchho tTd caMbia npaßa, KoropbiMH noab-

soßaancb npoqie pbinapCKaro npoHCxoacaeHia aeHHHKH. Paß-

HbiMb oôpa3oMb h aeHHaa rpaMOTa repMencrepa lorana qboHb
OcTroqba, Cb Ha3ßaHieMT> MeHraeHb, aaHHaa Bb 1454 roay

npeaocTaßaaeTb» HaMb hmchho CBOÖoay OTb Bcfexb noBHHHo-

cTen, KaKoro 6u poaa OHis hh öbian. 3th h nponia aeHHbia

rpaMOTbi cymecTßyioTb cmc noaaHHHHKOMb, ohts HCTpeöoßa-
Hbi h 3acßna'BTeabCTßoßaHHbia cb Hnxb Konia npeacTaßaeHbi
ToabaHHreHCKHMb OôepbraynTMaHCKHMb CyaoMb h 3a cHMb

Mbi He 3naeMb, abhetbnreab ho an oHbia He öwan Bb pa3CMoT-

pimin npaßHTeabCTßyiomaro CeHaTa, nan npHHaTbi npOHCxo-
aamia OTb Hnxb npaßa He Bb npaBHOMb h HCTOpnaecKH npa-

BHabHOMb cMbica-fe.

CaMo Ha3BaHie „Kypnmb - Kernire", ynorpeôjieHHoe Bb

aeHHoft rpaMOTTa repMeöcTepa Baarepa dpoHT> naeTTCHÖepra
OT-b 1504 h Tepnora Opnapnxa orb 1621 roaa, yKa3bißaerb
Ha npoHcxo>KaeHie Harne OTb apeßHHXb HanaabHHKOßb 3eM-

an h Ha npeaoCTaßaeHie ocoöaro npeuMyrnecTßa. TloaeMy He

HM-Befca Bb BHay npHHHHbi, no KOTOpoö noaaraerca noHHTâTb

Hacb ocoöbiMb pa3paaoMb KpecTbHHb, xoth no Heß'Ba'BHiio

Han HeypasyMisHiK) Hamnxa» He Bceoöme H3ß-bTTHbixb npHßHa-
aeriö aano HaMT> Ha3ßaHie ~BoabHbixb noceaaHb''. HaKoneHb

npaßHTeabCTßytomin CeHarb oöbacHaerb, hto mh caMH npn-
CBoHßaeMb ceö-B roabKO npaßa BoabHbixb noceaaHb. Mbi He

3HaeMa>, ra'fc ynoTpe6aeno Bbipaateßie cie. Bo BcaKOMb cjiy-

2 Kuršu ķoniņi te atsaucas uz barona O. fon Rādena un grāfa Ern.

Zīversa sastādīto un oficiāli izdoto Baltijas provinču tiesību vēsturi,
kas bij domāta kā vēsturisks kommentārs 1845. g. Baltijas provinču li-

kumu abām pirmām daļām. 5ī darba vācu izdevums saucas „Geschicht-
liche Übersicht der Grundlagen und der Entwicklung des Provinzialr-

rechts in den Ostseegouvernements", I—II. (St. Petersburg 1845). Ci-

tētā vieta atrodas otrā dajā un skan šādi: „Als Vasali wurde jeder ritter-

bürtige Besitzer eines Gutes nach Lehnrecht angesehen" (80. Ip.).
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nat He MoaœM-b anmuTbcn npeaocraßaeHHbixb HaMb. no rpa-

MOTâMb npaßb noTOMy, hto kto anöo H3b Hauinxb aacTynHH-
Koßb ynoTpeönab onoe no Bb KoropoMb aaace BOBce

He ôbiao p-fean coöcTßeHHO* o Hauinxb. npaßax-b cocuoaHia. Bb

BbiconanuieMb MaHHqbecT-fe HMnepaxpHHbi EKaTepHHM II OTb

15-ro Anp-Baa 1795 r. hmchho CKa3ano: „BcbMb cocToaHiaMb

h annaMb KypaanaiH coxpaHHTb h noaaepaaißaTb Beb npaßa

H npeHMyurecTßa, kohmh ohh ao cero BpeMCHH noab3oßaaHCb".

PaßHbiH CMbicab 3aKaiOHaeTca Bb aaHHbixb Bb noca-feacTßiH

acaaoßaHHbixb rpaMOTaxb Aßrycr'bHuiHXb MoHapxoßb Poetin.

Rio CeMy H Mbi BO BCeÖ HaUieÖ CKpOMHOCTH MO>KeMb> Ha-

a'BHTbCH, hto BceMHaocTHB-EHiuee Bauiero HMnepaTopcKaro Be-

annecTßa Bossp-feme, Koero yaoCTOHBaiOTCa BCb noaaaHHbie npe-
ÄOCTaßaeHieMb Kan<aoMy npHHaaaea<auiaro eMy npaßa, pac-

npoCTpaHHTca h Ha Hacb, KOTopbie cM-feeMb hto

panneme o npaßaxb, kohmh, mh noab3oßaaHCb HTjCKoabKo cto-

ataTiH, cocTOHTca no BbiconanuieH Boai., höo mm yßispeHM,
hto nepepa3CMoTp-BHie cero ôyaeTb HMlVrb Bbiroanoe

aaa Hacb noca-bacTßie. HoneMy BcenoaaaHHi3Huie npoc,HMb:

JXaöhi Bauie HMneparopCKoe BeannecTßO BbicoHaHme no-

BeaibTb coH3BoaHaH, o npaéaxb aaiTeaefi aepeßeHb Ky-

pHuib-KeHHre nepepa3CMaTpHßaTb Bb OömeM-b CoôpamH npa-

BHTeabCTßyiouaaro CeHaTa h yTßepaHTb Hacb Bb npeamuxb

npaßaxb, yHHHTOH<eHHbixlb ynasoMb 1-ro üenapTaMeHTa Tlpa-

BHTeabCTßyiouiaro CeHaTa OTb 22-ro liohh 1854 roaa 3a

No 42536.

BceMHaocTHB-bHiniH Tocyaapb!

Bauiero HMnepaTopcKaro BeanaecTßa

B-fepHonoaaaHHbie.

npouieHie coHHHHab THTyaapHMH coß-BTHHKb HeÜMaHb,
nncaa-b oTCTaBHOH Kopnyca }KanaapMOßb nncapb HnKHTa

ArpaHacbeßb cmht. <$>eaopOßb. npocHTean acHTeabCTBo hm'b-

iott. Bb KypaHHacKoH TyôepHiH TaseHnoTCKaro yls3aa Bb ae-

peßHHXb KypHuib-KeHHre.

17. Senāta spriedums 12. marta 1884. g. l

-1884 roaa MapTa 12 aHH. Ho yKa3y Ero HMnepaTopcKaro
BeannecTßa, llpaßHTeabCTßyioiHiH CeHarb cjiyuiajiH cjiisaCTßeH-

noe o npHßaeneHiH TaKb Ha3. KypHuib-KeHHre, aoiTeaeft

7-MH aepeßeHb, HaxoaamHxcH Bb OKpyr-b noabauHreHCKaro

Oôep-b.raynTMaHCKaro Cyaa, FlaHKeHb h ap-, Kb naaTe>Ky no-

aaren h noBHHHOCTeH. npHKa3aa'H: H3b BHano:

1 Si sprieduma noraksts glabājas L. O. filoloģijas un filozofijas fa-

kultātes bibliotēkā J. Vidiņa materiālos.
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ocE/uibie Bb rojib/ļHHreHCKOMb KypaaHacKofl ryö. Bb

7-mh aepeßHHXb: KypHuib-KeHHre, naHKCHb, '3eMeabHb, Kaa-

aefliieMb, BecaabreHb, jļparyHb a CaycraabHT> BoabHbie no-

ceaaHe, Ha3bißaeMbie KypHHibrKenHre, Bb 1810 roay, ocho-

Bbmaacb Ha npußHaaeriax-b aapoßaHHbiXT> hmt. TepMeHCTepaMH
H-BMeuKaro opaeHa bt> XIV, XV, XVI h XVII croa-BTiaxb, xo-

aaTaficTßOßaaH 06b ocßo6o>KaeHiH HXb orb naaTea<a oôpon-
Hbixb> aeHerb h OTÔbißama Hsa'babHbixa. noBHHHOCTeH Bb noab-

-3y Ka3eHHaro HM-bHia roabAHHreHb, a paBHO oTb B3Hoca bcbxtd

Ka3eHHbix-b noaaTCH h Hcnpaßaeiaia apyrnxb, BOsaoHceHHbix-b

na HHXb noaaaeH. Bb cocTOHßuieMca no axoMy noßoay
Hin noaaea<auaaro cyaeÔHaro Misera, yTßepa<aenHOMb Hcnpaß-

aaiouaHMb aoa>KHOCTb KypaaHacKaro TyöepHa-
Topa CKa3aHO, hto >khtcjih noMHHyTbix-b aepeßeHb, Bb BHay

npeacTaßjieHHbixTs hmh rpaMorb, HenpaßHabHo o.6aoa<eHbi 06-

----------poHHOK) h Hsa'feabHOK) noBHHHOcTHMH Bb noab3y Ka3eHïiaro

HM-BHia roabaHHreHb» h hto 3aHHMaeMbia hmh seMan caisao-

Baao 6bi ocTaBHTb Bb noTOMCTBeHHOMb HXb Baaa'bnin Ha-

paBHTD c,b npoHHMH npHBHaaerHpOBaHHbiMH oocaoßiaMH, a ca-

MHxa. HXb Bb KpecTbHHCKOMb> 3BâuiH, He noaßepraa ôapuaHfH-B,

naaTea<y oôpoKa h apyrnxa. noaaTen, a paBHO h OTÔbißaHiio

peKpyTCKon noBHHHOCTH , flpaßHTeabCTßyioHTiH Cenarb, koto-

poMy ôbiad npeacTaßaeno p-binerne, OTb 22 liohh

1854 r., coraacHo ca. MH-bmeMb T.r. MHHHCrpOBb BHyTpeHÎHHXT.
Jl'BJi'h h rocyaapcTßeHHbix-b HMyuiecTßb, nocTaHOßHab: 1) co-

CToamia bo Baaa'BHiH TaKb. Haa. Kypnuib-KeHHre >KajioßaHHbia

HXb npeaxaMb 3eMJiH ocraßHTb, Ha ocHOßamn aaHHbixb rpa-

mottj, y hhxtd h Ha 6yaymee BpeMH Ha npaß-ß oöuiecTßeH-

HOfl COÔCTBeHHOCTH; 2) CâMHXT> HXb, KaKb HŒTeabCTByiOIUHX'b

Ha CBOHxa. 3eMaaxb, yßoanTb ott> bcbxt. noBHHHOCTeH Bb

noab3y Mbi3bi PoabauHreHb h OTb naaae>Ka no3eMeabHaro oôpo-
Ka Bb Ka3Hy, h HaKOHeub 3) oôaßaTb hxt. naaTOKOMT. noayniHOH

noaaTH no 3ßamio noceaaHb h HcnpaßaenieMb 3eMCKHXb no-

BHHHOCTeH, a paBHO peKpyTCKyK) nOBHHHOCTb Cb HHXT> B3bl-

CKaTb, Ha ocHOBaHiH noaoa<eHia, aan KypaaHACKOH ryôepHin
Oöuiee GoôpaHie npaßHTeabCTßyio-

uiaro CeHaTa, BcatacTßie npuhec euHOn noMHHyTbiMH noceaa-

HaMH BcenoAaaHö-BHuieH a<aao6bi Ha 3 nyHKTa. cero nocTa-

HOBaeHia, npunaßb bo BHHManie, hto 3to nepßOHaaaabHo

H3caTsaoßaHO 6biao ToabKO bt> OTHomenin ocßoöwKaema CKa-

-3aHHbix-b KpecTbairb orb nOßHHnocTen Bb noab3y Ka3enHaro

HM-BHia ToabauHreH-b h Bb OTHomemH npaßa Ha 3eMJua, coctoh-

uiin Bb HXb Baaa'BHin, h hto Bonpocb 06b o6a3aHHocTH naa-

THTb noayniHbia noaara h HcnpaßaaTb 3eMCKia h peKpyTCKyio
noBHHHOCTH Bo3Öy>KaeHb öbiab auuib Bnoca-bacTßin T. Te-

Hepaa-b.ryôepHaTopoMb, npeanncaao 7-ro Maa 1857 r. Kyp-
aaHacKOMy TyöepHCKOMy npaßaeHiio Bonpoca. o npaß'B Ky-
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pHiu-biKeHHre Ha ocßOÔoacaeaiH Hxb orb noaaTeft h noBHHHO-

creB npeaocTaßHTb cyaeÔHOMy pa3CMOTp"bHiio Ba» ycTaHOBaeH-

HOMa. nopaaK-fe. Bca-feacTßie cero KypaaHACKiß Oôepb-rocpre-

pHXTa> nopyHHab roabAHHreHCKOMy Oöep-b-raynTMaHCKOMy Cy-

ay HaaaTb npeanncaHHoe noManythMb yKaaoMb CeHaTa cy-
aeÔHoe npoH3BoacTßo no o3HaqeHHOMy cnopy Meacay Ka3Hoio

h BoabHbiMH noceaaHaMH KypHiHb-KeHHre. — roabaHHreHCKiß

a<e qbHcxaab, no noayneHin npeanHcama KypaaHACKaro fy-

ôepHCKaro npaßaeHia o 3auiHrb npaßb h HHTepecoß'b Ka3Hbi,

npeabjHßHab 28 liohh 1860 r. Bb roabAHHreHCKOMb Oöepb-
TaynTMaHCKOMb Kb Bbmieo3HaHeHHbiMb. BoabHMMb no-

ceaaHaMb HCKb o naaroK-B noayniHon noaaTH h HcnpaßaemH

HMH 3eMCKHXb, a paBHO peKpyTCKOB nOBHHHOCTen na tomt.

ocHOßamn: a) hto 3eMaa, KOTopoß Baaa'bïOTb otb-Eihhkh, aa-

poßaHa HMb 6e3b BCHKHXb aHHHbixb npenMyuiecTßb; b) hto

Bb 7. h 8. ot. Y t. Qb. 3aK. otb*bthhkh He nohm ehobaHbi Bb

HHca-b cocaoßiH, ocßoooa<aeHHbixb orb noaaTeß h noßHHHo-

cren, h c) hto ohh He ocßo6o>KaeHbi orb TaKOßbix paßHbiMb

o6pa3oMb HHKaKHMb 3aKOHOMb ņau npeanHcameMb Bbicmaro

HanaabCTßa. TlpoTHßb cero Hcxa orß-bTHHKH oobacnHaH cjils-

ayiomee: 3aaßaeHie Hcrna o TOMb, hto ohh, otblsthhkh, ne

noab3yiOTca HHKâKHMH anHHbiMH npaßaMH, onpoßepraeTca KaKb

npeacraßaeHHbiMH hmh aeHHbiMH rpaMOTaMH, aapoßaHHbiMH HMb

TepMeHCTepaMH Hr-MCHKaro opaeHa XIV, XV, XVI h XVII cma.,

H3b KOTopbixb HecoMH-BHHo HBCTByerb, hto KypHuib-KeHHre
cb He3anaMHrHbixb BpeMeHT> noab3oßaaHCb jinqHbiMH npaßaMH
h npHßHaaeriaMH, TaKb paBHO h BbiconaßiHHMb ManHCpecroMb
HMnepaTpHHbi ĒKaTepHHbi II orb Anp-feaa 15. 1795 r. no cay-
qaio npncoeaHHeHia KypaaHain, KaKOßbiMa. ManncpecroMb noa-

TBepa<aeHbi ôbian oco6ehhbi a npab a at o ß ry6e ph i h

h BcfexT» cocao bi ß. otbt3Thhkh H3bacHHJin, hto

CBoaa» 3aK., KaKb CHcreMaTHHecKoe ooöpaHie BCBxb 3aKonoßb

PoccincKHXb Bb xpoHOaornnecKOMb nopaaKis, no caMOMy cboh-

CTBy cßoeMy ne MoaœTb coaep>KaTb Bb ceô-b BCbXT> mlsct-

Hbixb ocoöeHHocTeö npoßHHniß, ecan ToabKo He

H3aaHbi Ha ceß npeaMerb ocoöeHHbie BbicoHaßmie yKa3bi. Ho

aa>Ke nponycKb Bb 3aKOH"fe He aoKa3bißaeTb eme noTepH

6aaronpio6p-BTeHHbixb npaßb. HaKonenb ohh, otb-bthhkh, nojib-

3yiOTca npaßaMH h npeHMymecTßaMH cßoöoaHbixT. cocTOHHiB

cb He3anaMHTHbixb BpeMeHb, raK hto yace MHBOBajin Beb

CpOKH 3CMCKOH aaBHOCTH. OhH, OTBTdTHHKH, KT> KpeCTbtfHCKOMy
cocaoßiio HHKOraa He npHHaaae>KaaH h hhh'b He npHHaaaeacaTb,

hto AOKa3bißaeTca,KaKb npHßHaaerHpOßaHHOionoacyaHocTbio HXb

roabaHHreHCKOMV Oöepb.raynTMaHCKOMyCyay, aaKT? h ocoôeH-

HOCTbio HXb ynpaßaeHia,He HM-Biomaropömaro ct> noao>K.o Kypa.
KpecTbHHaxb. Ha ocHOßaHin Bbime H3ao>KeHHaro, otb'bthhkh npo-
cnan roabAHHreHarifi Oöepb.raynTMaHCKiß Cyab oTßeprnyTb



126

HCKb (pHCKaJia H npH3HaTb HXb H 3aKoHHbIXb HXb nOTOMKQBb He

noaJie>KauiHMH naaTe>Ky noayuiHOH noaaTH n apyrnxb Haao-

roßb, HapaßH'fe Cb npOHHMH npHßnaaerHpOßaHHbiMH Bb Kyp-
aaHacKOH ryöepmH cocaOßiaiviH. Bb CßoeMb Bo3pa>KeHiH ncrenb

ocnapHßaab npaßnabHOCTb ca'baaHHbixb OTB-bTHHKaMH H3b 03-

HaneHHbixb» rpaMOTb, a TaK>Ke H3b Mamicpecra 1795 r. bh-

Boaoßb, yTßepa<aaa, hto Bb npenoria BpeMeHa aeHHbiMH Baa-

ôbian a'feHCTBHTeabHO h anna M-EmaHCKaro cocao-

ßia, no TaKOßbia He npioöp-bTaan Hpe3b noayneme aeHb öoa-ke

jiH LiHbixb npaßb cocTOHHia, HOKean CKoabKo HM-fcan nepeab
T"bMb. MaHnqbecTb >Ke HivrnepaTpHHbi EKaTepHHbi 11, Ha ko-

TopbiH ccbiaaïOTca otb-bthhkh, anuib npioöp-fe-
TeHHbia h cymecTßyiOHiiH npaßa, ho He aaerb HHKaKHXb ho-

Bbixb npHßHaaeriö. SarfeMb, eean 6bi npaßa oTB-ETHHKOBb öbian

a'bHCTBHTeabHbIMH, TO O TaKOBbIXb, HO MHļ>HIK) HCTHa, BÖ BCH"

KOMb cayna-ß öbiao 6bi ynoMHHyTo Bb Cboa'B M-bcth. V3aK.

ryö. Oct3. Bb cßoeMb onpoßep>KeHin otb-bthhkh H3ao>KHaH,

hto aeHHoe npaßo npeacTaßaaao Bb cpeanie ß-BKa yapoKae-
Hie He ToabKO rpaa<aaHCKoe, ho h noanTHnecKoe h hto bt>

Bnay cero >KHTeaaMT» aepeßeHb KypHuib-KeHHre bm-bctle. cb acH-

HbiMH ynacTKaMH aapoßaHbi öbian h aHHHbia npaßa cocTOHHia.

CaoßO a<e ~Baccaab" osHanaeTb aeHHaro Baaa'BTeaa pbinap-

CKaro npOHCxoa<aeHia. TaKHMb o6pa3oMb aHHHbia npenMyme-
CTBa KypHuib-KeHHre ôbian anuib npH3HaHbi n yTßepHcaeïibi
noca-fe noaHHHeHia KypaaHain Pocchlckoh HMnepin. Ecan a<e bb

CBojļ-fc SaKOHOBTo He ynoMHHyTo 06b STHXb coßepnieHHo onpe-

npaßaxb h npeHMymecTßaxb, to noca-feania He no-

Tepaan Tà-Mb caMbiMb cßoeft n-BHbi, höo cneniaabHbiö 3aKOHb

Bceraa OTM-BHaeTb odurm. Pa3CMOTp-feßb HacToauiee a'feao,

TcabanHreHCKin Oôep-b -TaynTMaHCKin Cyab .Hameab, hto

npea<ae Bcero Ka3Ha aoaama aoKa3aTb, hto ToabAHHreHCKie

BoabHbie noceaaHe He HM-fean n He HM-feioTb HHKaKoro npaßa

Ha BCB t-b npHßnaaerin, KoropbiMH ohh noabsoßaancb Bb Te-

Hemn H-fecKoabKHXb B-BKOBb n HbiH-fe cmc noab3yiOTca. Jļo-

Ka3aTb Hecßoôoanoe cocroame KypHiHb-KeHHroßb Ha ocHOßa-

Hin aapoßaHHbix-b hmt. aeHHbixb rpaMOTb HCTny He yaaaocb,
TaKT. KaKb. B-b rpaMOTaxb sraxb H-BTb HHKaKHXb nocTaHoßaeHin

o HecBOÖOAHOMb aHHHOMb cocTOHHin noMHHyTbix-b noceaaHb.

Cb apyrofl cTopoHbi Bb KHHrt. o cpeoaaabHOMT> npaß-fe 2
,

00-

CTaßaaiouaeH npnöaßaeme Kb cöopHHKy rpa>Ka. 3aKOHoßbKOcth-

HiaHa, Hnraia He CKa3aHO, HTOÖbi aeHHbia noM-fecTba Moran öbirb

OTaaßaeMbi anny HecßOÖoaHaro coctohhīh. Kt> TOMy >Ke 06b

OTB-BTHHKaXb He y nO M HH y TO HH npH OTM-BH-fe KptnocT-

2 Domātas langobardu lēņa tiesības Libri feudorum, kas ar no-

saukumu Décima coïïatio noveliarum bij pievienotas pie Corpus iuris

civilis un kopā ar to recipētas nevien Vācijā, bet arī Livonijā.
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Horo npaßa, hh Bb lioa. o Kypa. k p e ctbah ax b. 3a-

chmtd oTBTjTaHKaMb npHHaaaoKHTb npaßo cboôoahoh oxoth, he

aocTynnoe BOBce aaa HeaßopaHa.. TaKHMb o6pa3oMb aoßoabi

npeacTaßHTeaa Ka3Hbi He 3aKaiOHaioTb bb ce6-b HHKaKoro

npaMoro aoKasaTeabCTßa HCKa, a npeacTaßaeHHbin HMb Kooßen-

Hbia AOKa3aTeabCTßa He km-biott 3HaHeHia bt> Bnay CeHaTCKaro

yna3a ott» 7 MaH 1857 r., Bb KOTopoMT> hto hhkto

He Mo>KeTb aHiHHTbca öaaronpioöp'BTeHHbixT» npaßb. Bca-feacTßie

npocToro yMoanama o ceMb Bb 3aKOHOBb. Tohho TaK>Ke

h oTcyTCTBie BbicoHafluiaro yxasa, npaßa

oTB-ETHHEOBb, He hmTdCtt. Bb Ķ'Bji'h ceMT> p-fematomaro 3HaHeHia,
TaKb KaKb Bonpocb o npocTpaHCTßis npeaocTaßaeHHbixb. otb'bt-

HHKaMT. npaßb aoa>KeHT> ôbiTb hmchbo Ha ocHOßamn Bbime-

o3HaneHHaro yKaaa paspārnēm» HacToamHMb npoH3BoacTßOMb,

coaep>KaHie a<e npeacTaßaeHHbix-b OTB-feTHHKaMH aeHHbixb rpa-

MOTl> HeCOMHTjHHO aOKa3blßaeTb CBOÖOanOe HXb COCTOHHie, HTO

noaTßepa<aaeTca eme h apyrHMH aocTOB-fepHbiMH HCTOHHHKaMH

Kypa. npaßa, Bb KOTopbixT> Bcrp-EHaeTca yKa3aHie Ha cocaoßie

ropoacKHXb >KHTeaen Han M-BuraHb, HBaatOHijeca HapaßH-B Cb

pbinapaMH nan aßopaHaMH npeacTaßHTeaaMH CBOÔoAHbixa. co-

caoßin. Bt> cocaoßie öioprepoßb nan M-BuraH-b nepexoanan

h anna, OTnyureHHbia Ha Boaio nocpeacTßOMT> TaKb Ha3biß.

OTnycKHbixb rpaMOTb (Freibriefe). TepMeHCTepbi H-EMenKaro

opaeHa a<aaoßaaH Booome Bb aeHHoe Baaa'bHie bm-b-

----------ct-b cb npaßaMH h npHßHaaeriaMH KaKb aBopHHaMT. h ôiopre-

paMb, TaKb h 3a ocoöeHHbia ycayrn Bacayra >KHTeaaMb Kpaa.

TâK>Ke Bb nocTaHOßaeHin Tepuora ToTrapaa OTb 22 liohh

1570 r., Bb npHßHaaerin ero OTb 20 roro H<e liohh h Bb p-fe-
ineHin JlaHaTara oTb 9 AßrycTa 1636 r. roßOpHTca o CBOôoa-

HbixTs annaxb, He npaMo hh Kb aßopHHaMb,
hh KT. 6ioprepaMb,H Bb HHca-fe TaKHx-bannb ynoMHHyTbi hmchbo

KypHmT.KeHHre, to ecTb otb-bthhkh. Cßepx-b cero Bb „Hcto-
pHHeCKOMb 0603pl3HiH OCHOBaHiÖ H pa3BHTia MtCTHarO 3aKOHO-

-aa-reabCTßa Oct3. ry6." noaoaaiTeabHbiMT> o6pa3oMb roßOpHTca
o CBOÔoa'fe BCbxa. BaccaaoßT. orb aHHHbixb noaaTen h hobhh-

HOCTeH. HaKOHenb, npHHaaaOKHOCTb OTB-ETHHKOBb Kb COCTOH-

Hiio TaKT> Ha3biß. BoabHbix-b noceaaTib. aoKa3bmaeTca h anTe-

paTypoio, coaepa<aiHeio Bb ce6-fe CB'BA'BHiH o h

npaßaxb Tai<b Ha3biß. KypHuib-KeHHroßb. Do BCBMb chmt. co-

o6pa>KeHiaMb DoabaHHreHCKiH Oöepb-raynTMaiHCKiH Cyab p-fe-

uieHieMb, cocTOHBUJHMca 30 Hhb. /14. Oeßp. 1868 r., onpe-

aaiTeabCTßyioiHHX'b Bb 7-mh aepeßHaxb roabAHHreH-

CKaro y-E3aa 3eMaeßaaa"babneßb, H3BT3CTHbixb noab oohihmt.

Ha3BaHieM-b KypHiHb-KeHHre, kak t. yn<e oCßo6o>KaeH-

Hbixb oTb naaTe>Ka oôpOKafH ott. öapuiHHHOH no-

BHHHOCTH, BM-BCrB CT. 3aKOHHbIMH HXT> HOTOMKaMH, n p H,-

3H3Tb CBOÔOIHbIMH OTT> aHHHbI XT. nOiaTefl, CÖO-
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pOßb H peKpyTCKOH nOBHHH OCTH, HapaBHTD Cb aHLIÜMH

npHBH/iaerHpoßaHHbix-b cocaoßiö. 110 oôbaßaeHia BbiineH3aoa<eH-

Haro p-feuieHifl yi33aHbift cpacKaab npanecb aneaaanioHHyK) >Ka-

ao6y Kypa. 06epT>-ro(prepHXTy. Bt> onpoßepa<eHie aneaaa-

UïoHHaro OT3bißa cpHCKaaa, noB-BpemibiH oTB-feTHnKOBb, ccbiaaacb

Ha p-feuieHie HH3ineH HHCTaHHàn h Ha ris aa'HHbiH, Koropbia co-

aepacaTca Bb noaaea<anieMb ca-BacTBeHHOMb. .npoH3BoacTßl>,
npocnab nocTāHOBHTb ptaneme no alsay, Kb KaKOßofi npocböls

ryöepHCKiö (pncKaab to>ks npHcoeaHHHaca. Coo6pa3Hßb 06-

----------cTOHTeabCTBa cb aneaaaHioHHoro Hiaaoöoio Kypa. ryöepH.
qbncKaaa, Kypa. 06epa»-DoqbrepHXTb Hauieab: 1) hto Bonpocb

o anquofi peKpyTCKOH noBHHHOCTH HOTepHab aaa<e BcaKoe 3Ha-

nerne; 2) hto Bb XIV CTOatTin, Kyaa othochtch nepßbia npea-

CTaßaeHHbia oTB-feTHHKaMH aeHHbia rpaMOTbi, rocnoacTßOßaaa cmc

aeHHaa cncTeMa Bb TOMb BHa'bj Bb KaKOMb ona aomaa ao

Hacb Bb CaKCOHCKOM-b h LLlßaöcKioMb acHHOMT» npaß-fe; 3) hto

no Teopin o3HaneHHaro npaßa HacTOHHue aeHbi, Baaa'bHie ko-

TopbiMH o6a3bißaao cayacö-fe Ha bohh-b, Moran öbiTb ncaayeMbi

aHiHb anHâMT> pbinapCKaro npoHCxoa<aeHia ; 4) hto KaKT» co-

aepHOJiie npeacTaßaeHHbixb OTB-feTHHKaMH rpaMOTb, TaKT. h bh-

aaaa TaKOßbixb OTBĪsTHHKaMb oTb hmchh Baaa'fcabHa khh3h

yö-BÄaaiOTT. Bb TOMb, hto KypHHTb-KeHHre noayHHan hmchho

HacToamie aeHbi, aHe KpecTbHHCKie (Feudaster) h hto nepßbieH3b

npeaKoßb> KypHuib-KeHHroßb npH3HaßaaHCb bo BCHKOMb caynais
3a annb pbinapCKaro npoHCxoacaeHia; 5) hto cie nocataHee 06-

CTOHTeabCTBO HaraaaHO aoKa3bißaeTCH npeaocTaßaeHHMMH or-

BTSTHHKaMH npaßaMH, KaKb to: ocoöbiMb repöoMb, npaßOMb
CBoöoaHOH oxoTßi h npHßHaaernpoßaHHOH nxb noacyaHocTbio

Oôep-b-raynTMaHCKOMy Cyay; 6) hto oTcyTCTßie y »peaKOßb

oTBIsTHHKOBb, HapaßHls cb npoHHMH BaccaaaMH opaeHa, Kop-

nopaTHßHbixb npaßb He HM-BeTb ocoöaro Bb 3HaHeHia,
aaKT> KaKb npaßa sth He ocHOßaHbi pa KaKOMT. anöo 3aKOH-

HOMb aKT-B nan Ha ocoôeHHoH KHHHœcKoft npHßHaaerin, a Bac-

caaßi caMHeb TenemeMT. BpeMeHH oopa3oßaan Me>Kay coöoio

oöniecTßa, Kb KaKOßbiMb ohh He nparaamaan Ty3eMHbixb aea-

HHKOBb, XOTH HOCaTSaHie H noabSOßaaHCb OAHHaKOBbIMH Cb HHMH

npaßaMH; 7) hto npeHMyuiecTßa, aapoßaHHbia Bb npe>KHia Bpe-

MeHa OTB-BTHnKaM-b, noaoÖHo npaßaMb BCBXb amTeaeft Kyp-
aaHain, noa.Tßep>KAeHbi ManHqbecTOM'b 1795 r. h coxpaneHbi sa

HHMH ao HacToamaro BpeMenn, aaKT. KaKT> Iloa. o Kypa. KpecTb.

He Kocnyaocb hxt>, OTB-ETHHKOBb, n naKOHenb 8) hto OTCyrcTßie
noCTaHoßaeHifl o tomt. bt. Cboa'b 3aK., a paßHo h bt» M-fccTHbixb

y3aKoHeHiaxT., oöbacHaeTCH tTdmt. oöcTOHTeabCTBOM-b, hto bo

BpeMa H3aaHia cnxb ysaKonemn npaßa oTBfyrHHKOBb noaaeacaaH

cmc cnopy. Ha loCHOBamH BbimeHsaoaceHHaro KypaaHacKin Oöepb-
roqbrepMXTb ptaneHieMb. orb 3/29 HHßapa 1875r. onpea'baHab:
npH3Haßb pisine hi e roabannreHCKaro O6ep t. -
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9

TaynTMaHCKaro Cyaa npaßHabHbiMb, a aneaanniio He

ocHOBüTejibHOK), yTßepanrb TaKOßoe pfjUieHie. Ha sto p-kme-
Hic 06epb-ro(ļ)repHXTa KypaaHacKifi ryôepHaTopb h KypaaHa-

CKaa Ka3eHHan naaaTa H3bHßHan eorjiacie, npn neMb noca-BaHaa

coßOKynHJia, hto KypHiHb-KeHHre anuib BcalsacTßie yKa3a npa-
BHTejibCTßyiomaro CeHara no 1-My JlenapTaMeHTy ott. 22 liohh

1854 r. 3anHcaHbi öbian Bb noayiHHbiH KpecabancKin OKaaa'b,

H3b KOToparo oaHaKoace ohh BHOBb HCKaioaeHbi ôiaaH yka-
30Mb. HpaßHTeabCTßyiouaaro CeHaTa no TOMy H<e üenapraMeHTy
OTb 9 AnpajiH 1856 r. — ryôepHCKin ace (pHCKaab 3aaßHab

HeyaoßoabCTßie Ha CKa3aH|Boe p-feuierne Oöepb-PocprepHXTa,
BcatsacTßie nero npH panopT-b KypaaHacKaro fyôep-
HaTopa OTb 2 Oeßp. 1879 r. npeacTaßaeno ôbiao na pa3CMo-

TpisHie npaßHTeabCTßyiouaaro CeHara Bb nopaaK-b, ycraHoß-
aeHHOMb aaa Ka3eHHbix'b Ho npenpoßOHcaeHin na

3aKaioHeHie T. ynpaßaaioDaaro MHHHCTepCTBOMb rocyaapCTßeH-
HbIXT. HMymeCTßb H T-ab MHHHCTpOBT. BHyTpeHHHXb Jj/Bab H

<î>HHaHCoBb, T. ynpaßaaiouaiH MHHHCTepCTBOMb rocyaapCTßen-
Hbixb HMyuļecTßT> Bb panopTis CBoeMb OTb 12 Anpisaa 1880r. ao-

Hecb npaßHTeabCTßyiouaeMy CeHaTy, hto oHb, T. ynpaßaahouiin
03naHeHHbiMT> MHHHCTepCTBOMb, npH3HaeTb HacTOHHT.ee

Hbmiä, Koraa Bonpocb naeTb jiuuib oôb ocßo6o>KaeHiH noce-

aaHb KypHuib-KeHHroßb OTb aHHHbix-b noaaTeH h noßHHno-

cTeö, ao MnHHCTepCTBa rocyaapcTßeHHbix'b HMymecTßb He ot-

hochihhmch. T-Hb a<e M,HHHCTpT> BHyTpeHHHXb jļ-feab, B-b pa-

nopT-b OTb 20 Oeßpaaa 1882 r. aonecb, hto oaho to 06-

CTOHTeabCTBO, hto noceaHHe KypHuib-KeHnre ne MoryTb 6biTb

npH3HaHbi npHMO npHHaaae>KaiHHMH hh Kb oAHOMy H3b co-

CaOßifi, H3-biHTbIXb OTb HOAyiHHblXb HOaaTeH HO pyCCKHMb 3a-

KOHaMb, eaßa an MOHœrb caynoiTb aocTaTOHHbiMb ocnoßa-

HieMb. aJia oöaoaceHia HXb chmh noaaTHMH, — rbMb 6oaa.e,
HTO OTT> BCHKHXb aHHHbIXb HOBH HHOCTe H HOCeaHHe 9TH ÔbiaH

CBoöoaHbi 6oab.e 500 aiVrb h hto, naKOHeHb, y3aKoHeHia o

noayHiHOH noaaTH yace npeanoaoHœHbi Kb nepecMOTpy. Bb

BHay cero OHb, T. BHyrpeHHHXb Jl-feab ATHHHcrpb, noaaraerb:

a) hto oöaoaceHie Hbrnis KypHuib-KeHnre noayuiHbiMH coopaMH

npeacTaßaaaocb tjbi HecßOeßpeMeHHbiM'b; b) hto Bonpocb o

JIHHHOH peKpyTCKOH HOBHHHOCTH BT> HaCTOHHI.ee BpeMH ne HM-feeTb

3HaneHia 3a nocaisAOßaßHiHMb BbicoHaniHHMb noßeatoHieMb o

BCeCOCaOBHOH BOHHCKOH noBHHHOCTH H c) HTO HO 3TOMy p"B-
----------uieHie 06epb-raynTMaHCKaro Cyaa no atay o npaßax-b Ky-
pHuiT>-*KeHHre Haaaeacaao 6u ocTaBHTb bt> cnafe. HaKoHenib
r. ToßapHUJ[b MHHHCTpa OHHaHCOBb, Bb panopT-B OTT» 19 CeH-

Taôpa 1883 r., aoHocHTb npaßHTeabCTßyTomeMy CeHaTy o cbo-

eMT> coraacin cb Bbiuie npHßeaeHHbiMb MHimieMb MHHHcrep-
CTBa BHyTpeHHHx-B üta-b. — Pa3CMOTp-BBb HacTOHmee aisao,
npaßHTeabCTßyioLaiH CeHarb HaxöaHTb, hto oho HMtoeT-b npea-
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MeTOMb CBOHMb HCKT. Ka3Hbl O npHßJieaeHiH OC'EaablXb Bb Pojib-

AHHreHCKoMb y-B3A-k KypaaHacKoii ryöepHin BOjibHbixb noceaaHb,

H3B-bCTHbixb. noa'b Ha3BaHieM-b KypHinb-KeHHre, Kb naaTeacy

noayinHbixb> noaaTefl h OTÔbißamio 3eMCKHXb h peKpyTCKOH

noBHHHOCTeH. npH pa3p-BineHiH 3Toro HCKa Hejib3H He 06pa-

THTb, npeacae Bcero, BHHMaHiH Ha to oöcroHTeabCTßO, hto 3a

BBeaeHieMT» ycTaßa o bohhckoh hobhhhocth 1874 r. BO3Ôy}K-

aeHHHH Ka3HOK) Bonpocb o npHßaeaeHiH Ha3Bamibixb noce-

aaHT. Kb oTiipaßaemio stoh hobhhhocth Bb HacToamee Bpe-

mh coßepuieHHO OTnaaaeTb. Bt> 1-oh et. Bbiconanuie yTßep-

HcaeHHaro noaoaœHiH o bohhckoh noBHHHOCTH CKa3aHo: „My>K-
CKoe HaceaeHie 6e3b pasanHia cocTOHHia noaaeaaiTb bohhckoh

noBHHHOCTH''. Bt> BHay CHXb HCHHXb H TOHHbIXT> noaOHCeHiH

3aKOHa He nOaaOKHTT. COMH'feHilO, HTO OTBTdTHHKH O*ÖH3aHbI KT.

HcnpaßaeHiio bohhckoh hobhhhocth, 3aM-BHHBHieH coôoio pc-

KpyTCKyiOj HapaßH-fe co bcemh apyniMH annaMH h coctohhihmh

bt> HMnepiH h He3âBHCHMo OTb o6beMa npeaoCTaßaeHHbixb hmt>

npaßb. 3arbMb oCTaeTca roabKO pa3CMOTp-BTb Bonpocb 06b

06h3hhhocth otbTdThhkobt. Kb naaTe>Ky anHHbixb noaaTeH n

OTÔbißaHiio 3eMCKHxa> noBHHHOCTeH. Hckt> CBOH npeacTaßHTeab

Ka3Hbl OCHOBbIBaab Ha TOMb, BO 1-Xb, HTO 3eMaH, KOTOpOK)
Baaa'bioT'b oTB-bTHHKH Ha ocHOßamn aeHHbixb rpaMorb, aa-

poßaHa hmt» 6e3b BCHKHXb aHHHbixT) npeHMymecTßb, H BO 2-Xb,
HTO HH BT> CBOa"fe 3aKOHOBb, HH BT> M-bCTH.y3aK.ry6.OCT3.OT-
btdthhkh He noHMeHOBaHbi Bb HHca-fe cocaoßin, ocßoooacaeH-

Hbix-b ott. aHHHbixT. noaaTeH. npHCTynaa, aaa pasp-kmema cero

Bonpoca, npe>Kae Bcero kt. pa3CMOTp-EHiio aapOßaHHbixb Hep-

MencrepaMH H-BMenKaro opaeHa Bb pa3Hbia BpeMeHa, Cb 1320

no 1621 r., HmreaaMb aepeßeHb KypHuib-KeHHre aeHHbixb rpa-

mott., npaßHTeabCTßyiouaiH CeHaTb ycMaTpHßaeTb, hto no 03-

HaneHHbiMb rpaMoraMb oTB-bTHHKaMb npeaocTaßaeHo npaßo
noab3oßaTbCH noacaaoßaHHbiMH yaacTKaMH 3eMan Ha t-bxt. a<e

caMbixb npaßaxb, KaKT. h nponie Baccaabi opaeHa Bb Kyp-
aaHaiH. Thkoh BbißOAb npaMO BbiTeKaerb h3t> ôyKßaabHaro
CMbicaa aeHHbixT. rpaMorb, BbiaaHHbixb FepMeHCTepoM-b Tepa-
tomt. fJpoHb lopKe Bb 1320 r. Ha Baaa'BHie aepeßHeio IlaHKeHb

h repMeHcrepoMT> 36eprapaTOMb dpoHb MoHreÖMOMb Bb 1333r.

— Bb nocatsAHen, a paBHO h Bb H-bKOaopbixb nosAHMiuHX'b

rpaMOTax-b BCTp-kaaiOTca H-BKOTopbiH yKa3aHia h Ha caMoe cboh-

ctbo aapOßaHHbixb, Bb BHay cero, npeanaMb HacToaurnxb ot-

B-BTqHKOBT. npaßb. Bt> hhxtj roßOpHTca HMCHHO öoabineio HaCTbK)

„o CBOÔoanoMb ott. ynaaTbi Haaora h oTÖbißama paöoTbi Baa-

atarin". — TaKHMT. o6pa3oMb oKasbißaeTca, hto 3aHßaeme npea-

CTaßHTeaa Ka3Hbi, 06b oTcyTCTßin Bb npeacTaßaeHHbixa. otb-bt-

HHKaMH aeHHbix-b rpaMoraxb yKaßania na KaKia jihöo aHHHbia

npeHMyuiecTßa, aHineno npaßnabHUXb ocHoßanin. Xoth 3acnMT>

HaaaeacHTT. npH3HaTb, hto hmtdioihhmhch Bb aaHHbiMH He
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mohcct öbiTb Bb. TO4HOCTH ycxaHOßaeHa npHnaaae>KHOCTb Ky-

pHMib-KeHHre hmchho kt> ABopHHCKOMy cocaoßiio, HO cobo-

KynHOCTb npaßb, KOTOpbIMH, KaKb. BHAHO H3T> OTBtaTHHKH

noJib3oßajiHCb Bb> Tenemn öoa-fee 500 a-krb h noHbiH-fe cmc

noab3yiOTCH, hec omhTdHho yö-feacaaerb bt, tom-b, hto ohh, ot-

b-bthhkh, 3aHHMaan h 3aHHMaiOTb eme h Bb HacTOHinee BpeMH

bt. HHca-fe apyrnxT. ceabCKHXb oöbißaTeaeö Kpaa coßepmeHHO

HCKaiOHHTeabHoe, npHßHaaerHpOßanHioe noaoaceHie. TaKb, Ha-

npHM-Bpb, OTB-BTHHKH, KaKT. BHAHO H3b 3aKaiOHeHiH KypaHHA"
CKofi Ka3eHHOH îlaaaTbi no HacToameMy aance b-b pc-

BH3CKHXb CKaSKaXb OTb 1797. T. nOKa3bIBajIHCb cboôoahh-

m h aioabMH h aniHb Bca-feacTßie yKa3a PIpaBHT. CeHaTa no

1-My JlenapTaMeHTy OTb 22 liohh 1854 r. ôbian 3anncaHbi Bb

noaaTHOH KpeCTbHHCKiÖ OKaaab, H3b KOTOparO OanaKO BHOBb

HCKaioneHbi Bb 1856 r., raKT. hto no b-baomocthmt. o3HaHeHiion

riaaaTbi h Tenepb eme noKa3bißaioTCH Bb nnca-fe aioaeö CBOôoa-

Haro cocTOHHia. — Mto KacaeTca sarfeMT. topo oöcroHTeabCTßa,
4TO OTB-BTHHKH HH Bb CboATd 3aK. PoctiHCKOH HMnepHl, HH BTd

m-bcthbixt. ysaK. ryô\ Oct3. He noHMeHOBaHbi Bb nncais cocaoßin,
ocßOôoacaeHHbixT. OTb naaTeaca aHHHbixT. noaareH, to oaho

cie oöcTOHTeabCTBO He Moncerb eme cayacHTb ocHOBaHieM-b kt.

oöaoaceHiio hxt. Bb HacToamee BpeMH TaKOBbiMH. Cb oahoh

CTopoHbi otb-bthhkh Bb yKa3aHHbixT> ysaKOHemaxb He noHMe-

HOBaHbi h Bb nnca-fe aHHT>, noaaeacamHx-b sthmt. noaaTHMb,

a ct. apyroö — Oômee Go6pame npaßHTeabCTßyiomaro Ce-

HaTa, B-b yKa3-B cßoeMb ott> 7 Maa 1857 r., npeanHcaao hmchho

KypaHHACKOMy ryöepHCKOMy npaßaeHiio BonpocT. o npaß-fe or-

BT>THHKOBb Ha ocßoôoHcaeme oT-b TaKOßbix-b noaaTeö, bt. Bnay

cnopHaro ero xapaKTepa h oTcyTCßia noaoaaiTeabHbix'b o tomt.

nocTanoßaeHiH 3aKOHa, npeaocTaßHTß cyaeöHOMy p-BineHÜo. Flpn

npoH3BoacTß-B ace cero bt> hh3hihxt> cyaeÔHbixb HHcraH-

n'iax-b BnoaH-B BbiacHHaocb npHßHaaerHpOßaHHoe noaoaceHÎe ot-

B-BTHHKOB-b, ocHOBaHHoe Ha aapoßaHHßixb cHMb noca-BaiialHM-b

aeHHbix-b rpaMoTax-b repMeficTepoßb H-BMeHKaro opaeHa h He

yrpaHeHHoe hmh h no npHcoeanßeHiH KypaaHain kt> HMnepin.
— H3aaHHbiM-b no ceMy noßoay ManncpeCTOM-b HMnepaTpHHbi
EKarepHHbi II ott> 15 Anp-feaa 1795 r. He aoabKo noATßepaw-
iotch bcb npeHMymecTßa, KoropbiMH acHTeaH KypaaHain noab-

soßaancb ao< aoro BpeMeHH, no CBepx-b cero npeaocTaßaaiOTca
HMb eme npaßa pyccKHx-B noaaaHHßixT., CMOTpa no coctohhiio,

KT> KOTOpOMy OHH npHHaaaOKaTT.. H3T. 3TOrO HBCTByeTT», HTO

HCKaioHHTeabHoe noaoaceHie, Bb KoropoMb otb-bthhkh KypHma.-
KeHnre HaxoanaHCb noaa. npaßaemeMT. TiepMeHCTepOBT. H-BMen-

Karo opaeHa h repnoroßb, He noaßepraocb HHKaKoft nepeM-BH-fe
n nocatā npHcoeaHHeHia KypaaHaiH Kb Poetin. 1~10 BCBMb chmt>

coo6pa>KeHiHM-b n npHHHMaa bo BBHMaHie: 1) hto npaßa no

cocTOHHijo, aapOßaHHbiH BepxoßHoß BaacTbio oratDabHbiMT. an-

9*
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l\aWh HJIH COCJIOBiHM'b, MOryTb ÖblTb OTM'feHeHbl TOJIbKO TOtO

>Ke BJiacTbK); 2) qto bt> nporaßHOM-b c/iyna-B npaßa sth nepe-
xoÄHTb kt> 3aK'OHHbiM"b noTOMKaM'b npiodp-BTaTejien npaß-b;

3) HTO bt> BHjiy 9TOPO oöinaro npaßHJia h npeacTaßJieHHbix'b kt>

A'ÈJiyi ÄOKa3aTe,7IbCTB'b O 3aKOHHOM'b npio6pi3TeHLH H nOCTOHH-

HOMb OXpaHeHiH ÄapOßaHHblX-b BOJIbjHbIM'b IIOCeJIfIHaM'b, TaK"b

Ha3HB. KypHin'fa-KeHHraM'b, npaßb no cocTOHHiio, cyAeönoe m"b-

CTO MOKeT-b pa3p-BIIIHTb BOSÖVÄAeHHbIH Ka3HOK) BOüpOCb O

npaßax-b 03HaHeHHbix-b nocejwH'b jimiib bt> tomtj cmhcttb, hto

npaßa no cacTomriio BOJibHbix'b noceJiflirb KypHiirb-KeHHrüß'b
ÄOJI>KHbI ÖblTb npH3Ha(HH 3äK'O'HHO ITpioÖp'BTeHpblMJH H /TBHCTBH-

TeJIbHbIMH ÄO HaCTOHmarO BpeMeRH H HTO OHH MOryTT» ÖblTb

jiHiueHH ÖJiaronpioöp'BTeHH'bix'b hmh npaß-b Jinnib no pacno-

pSDK&HlK) BepXOBHOH BJiaCTH, nOG/rBÄOBaBIIieH BT> 3aKOHO^aTeJlb-

homtd nopanK'b, h 4) hto tbmt> TaKoro

BepxoßHOH BJiacTH jno HacTonmaro BpeMeHH He nocjrßÄOßajio,

a MHHHCTpbi BHyTpeHHHX-b Jļ-Bji-b h <J)HHâ(H,coß'b, corjiaiuaHCb

Cb MHiàHÎHMH HO HaCTOHHieMy A~fcjiy, He

npH3HaK>Tb VÄ'OÖHblM'b OÖJICttKHTb IIOCeJIfIBTb KypHUl'b-KeHHTOB'b
cöopaMH, npaßHTejibCTßyiomiH CeHaTb Haxo/jHTb

npaßHJibHbiMH p'buieHiH roJib/iHHreHCKaro Oöepb.raynTMaHCKa-
ro h KypJiHHÄCKaro OöepbTocbrepHXTa, no KOTOpbiMb

npH3Ha€TCH, hto naa. KypHHib-KeHHre h 3aKOHHbie nx-b

noTOMKH npHHaAJie>KaT'b kt? COCJIOBiHM'b Orb jiHHHHXTa

h noBHHHOCTeH CBOČoTļHbiM'b, a noTOMy npaßHTeJibCTßyiomiH
CeHaTb onpeÄ'fejiHeT'b: p-feuierne rpjibÄHHreHCKaro Oöepb-
TaynTMaHCKaro CyAa, cocTOHßiueeca no HacroHmeMy R'kJiy 20

HHBapH /14 OeßpajiH 1868 r., h KypJiHHACKaro Oöepb-fbqV
repHxxa OTb 3 HHßapai 1875 r. yTBepAHTb. O HeMT> Jim oöb-

HßJieHia oTB'BTHHKaM'b KypJiHHACKoMy OöepTsTodprepHXTy cb

Bo3BpameHieM'b npOHSBoaxTBa noc/iaTb yKa3b, KaxoßbiMb yßi»-

ÄOMHTb H r. T. MaHHCTpOBb BHyTpeHHHXb J\kjTb H <3>HHaH-

COBb.

rio^nncH.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts Prezidents izsludina šadu likumu-

18. Likums par Kuldīgas apriņķa brīvciemu sadalīšanu viensētas*.

(V. V. 99. nr., 4. maijā.)

1. Kuldīgas apriņķī atrodošos brīvciemu zemju sadalīšana vien-

sētās piekrīt valstij.
Piezīme. Uz lēņu grāmatu un ilggadīgas valdīšanas pamata brīv-

ciemu zeme, ciktāl tā nav juridiski pārgājusi atsevišķu personu

īpašumā, skaitās ar visām likumīgi pastāvošām tiesībām un

nastām par to personu kopīpašumu, ko attiecīga pagasta valde,

*' Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums, 1929. g. 81. nr.
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saskaņā ar ciema iedzīvotāju norādījumiem, uzdod ka ciema ze-

mes faktiskos valdītājus.

3. Katra brīvciema zeme sadarāma viensētās, ja to vēlas ne mazāk

kā Va no visiem faktiskiem zemes īpašniekiem, bet ja diviem vai vai-

rākiem ciemiem ir kopēji īpašumi, tad tie dalāmi reizē ar to ciemu, kas

tiek dalīts pirmais. Ciemu savstarpēju un atsevišķu kopēju īpašumu sa-

dalīšana izvedama proporcionāli lauksaimnieciski izmantojamas zemes

(pļavu un aramzemes) platībai, izņemot gadījumus, kur pastāvētu citas,

pilnīgi noteiktas normas vai daļas.
3v Visus sakarā ar brīvciemu zemju sadalīšanu cēlušos strīdus, iz-

ņemot jautājumus par īpašuma tiesībām un mantošanu, izšķir zemes ie-

rīcības iestādes saskaņā ar noteikumiem par zemes ierīcību 33.—41. p.

(Mik. kr< 1028. g. 162 un 163). Tādā pati kārtībā izšķirami visi līdz šiim

pastāvošie strīdi par brīvciemu savstarpējām un iekšējām robežām, kā

arī zemes lietošanu.

4. Katru māju no kopīpašuma izdala un ieprojektē pēc iespējas
vienā gabalā, pielaižot starpgabalos pļavas, mežus un, izņēmuma gadī-

jumos, arī saimniecības galveno ēku vietu.

5. No kopīpašuma izdalāmo māju vai citu zemes vienību robežas

un platības noteicamas projektā, pie kam katrai izdalāmai vienībai jā-

ņem par pamatu līdz šim valdītās zemes platība un labums. Projekta
sastādīšanai izvedami zemes trogi vai zemes vērtēšana, vai arī abi kopā.
Kuru no šiem projektēšanas veidiem pielietot — nosaka apriņķa zemes1
ierīcības komiteja, skatoties pēc vietējiem apstākļiem.

6. Ja ciema sadalīšanu viensētās traucētu jau noteiktās robežās

korrobonētas sairnnieoības zemes, tās apmaināmas pret citām zemēm,
ievērojot zemes vienvērtības un saimniecības lietderības principu. i

Piezīme. Gadījumos, kad par pantā minēto zemes apmaiņu nevar

piegādāt tās personas piekrišanu, kurai par labu šīs zemes ap-

grūtinātas parādiem ar ierakstiem zemes grāmatās, zemes banka

izsniedz aizdevumu apmaināmās zemes taksētās vērtības ap-

mērā minētā apgrūtinājuma dzēšamai. Ja apmaiņai nepiekrīt ze-

mes īpašnieks, tad Zemkopības ministrija šīs zemes atsavina sa-

skaņā ar likumu par nekustamas mantas piespiedu atsavināšanu

valsts vai sabiedriskām vajadzībām (Lik. kr. 1923. g. 59). Pēc

apmaiņas izvešanas un galīgo robežu nospraušanas bijušam ze-

mes īpašniekam ir tiesība iegūt apmainīto zemi savā īpašumā,
atlīdzinot Zemkopības ministrijai tiešos izdevumus, kas cēlušies

sakarā ar zemes atsavināšanu.

7. Brīvciemu pasīvie un aktīvie servitūti, ciktāl tie nav jau agrāk
likvidēti vai atcelti ar agrārās reformas likumu, likvidējami arī uz vienas

puses pieprasījumu, pie kam no apgrūtinātās platības apgrūtinošam īpa-
šumam dofdami 5—25%, skatoties pēc apgrūtināšanas lieluma un izman-

tošanas ilguma vienā gadā.

8.. Tie zemes īietotāji-īpašnieki, kas pie brīvciema zemes sadalī-

šanas viensētās pārceļ ēkas uz citu vietu vai nekultivētu zemi, aizdevumu

un būvmateriālu saņemšanas ziņā no valsts savās tiesībās pielīdzināmi
jaunsaimniekiem.

9. Par zemes uzmērīšanu, sadalīšanu un plānu izgatavošanu māju
īpašnieki vai zemes ieguvēji maksā Zemkopības ministrijai jaunsaimnie-
kiem noteikto cenu un uz tādiem pat noteikumiem, kā arī dod strādnie-

kus un izpilda citus pienākumus saskaņā ar agrārās reformas un citiem
likumiem.

10- Sastādīto brīvciemu zemju sadalīšanas projektu mērnieks ceļ
priekša ieinteresētām personām atsauksmei un pieņemšanai. Ja pret pro-
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jektu ceļ iebildumus vairāk kā puse no ieinteresētām personām, tad pro.

jekts pārstrādājams. Pārstrādātais projekts, vai sadalīšanas projekts, ku-

ram piekritusi vairāk kā puse no ieinteresētiem, uzskatāms par savstarpēju
vienošanās aktu.

Piezīme. Pirms brīvciemu zemju sadalīšanas atsevišķu ciemu fak-

tiskie zemju īpašnieki izvēf no sava vidus pilnvaroto, kas līdz

ciema zemju sadalīšanai skaitās kā visa ciema pārstāvis. Ciemu

pārstāvji nokārto strīdus ciemu starpā, slēdz ciema vārdā līgu-
mus, paraksta dokumentus un iesniedz sūdzības.

11. Jaunieprojekteto saimniecību korroborešana izvedama uz Cen>

trālās zemes ierīcības komitejas galīgi apstiprināta projekta pamata.

12. Galīgi apstiprinātas saimniecības korroborējamas zemes grāmatu

nodaļā gada Laikā; ja tomēr ieinteresētās personas minētā termiņā to ne-

izdarītu, tad uz Zemkopības ministrijas pieprasījumu zemes grāmatu

nodala katram īpašumam atver attiecīgu foliju, bet izdevumus par to

Zemkopības ministrija piedzen no vainīgā īpašnieka administratīvā kārtā.

13. Tuvākus nosacījumus brīvciemu zemju sadalīšanai izdod Centrāla

zemes ierīcības komiteja.

14. Likums stājas speķa ar izsludināšanas dienu.

Rīgā, 1929. g. 4. maijā.
Valsts Prezidents G. Zemgals.

Līkums Saeima pieņemts 1929- g.
30. aprīlī.

Der rechtliche Zustand der „kurischen Könige".

Referat.

Im Lehnbrief vom 23. August 1504 tituliert der Ordens-

meister Plettenberg seinen Vasallen Andrej Peniķis als „kuri-
schen König" (Beilage 9); auch sein Freidorf heisst Kurisch

Königen (Ķoniņi) und befindet sich im Burggebiet der früheren

Goldingenschen Komturei. Herzog Friedrich spricht in der Schen-

kungsurkunde vom 16. Februar 1621 schon von „den sämtlichen

Königen", indem er diese Titulatur nicht nur auf Peniķis be-

zieht, sondern auch auf andere kurische Ordensvasallen, die

in drei Nachbardörfern (Pliķi, Kalēji und Ziemeļi) lebten. Später
führt die kurländische Amtssprache unter dem Gesamtnamen

„kurische Könige" drei weitere Freidörfer auf: Dragūni, Viesalgi
und Sausgaļi. Damit war das Wort „Könige" zur Bezeichnung
eines besonderen Freisassenstandes geworden. 1683 hatten die
7 Freidörfer folgende Hakenzahl: Ķoniņi 6, Pliķi 2, Kalēji 1,

Dragūni 1, Ziemeļi 3, Viesalgi 2,
*

Sausgaļi 2; zusammen 17

Haken. Jetzt haben dieselben folgende Ausdehnung: Koniņi 707,
Pliķi 431, Kalēji 440, Dragūni 444, Ziemeļi 273, Viesalgi 356,
Sausgaļi 202 ha; insgesamt 2853 ha. Aber nicht nur durch
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ihren grossen Landbesitz unterschieden sich die Könige von

den Bauern; beide Stände hatten auch ihre besonderen bür-

gerlichen und politischen Rechte: den Bauernstand bestimm-

ten hof-, den Freisassenstand hingegen lehnrechtliche Normen.

Die 7 genannten Dörfer entstanden aus 11 Lehen (Beilagen

1—11) des Deutschen Ordens, die 6 lettischen Vasallengeschlech-
tern verliehen waren: Tontegode, 'Peniķis, Sukants, Dragūns,
Bērtulis und Kalējs. Den ältesten Lehnbrief erhielt Tontegode
1320, den jüngsten Kalējs im Jahre 1550. Da im 13.

Jahrhundert für die in den Lehnbüchern gebuchten Beleh-

nungen nur in seltenen Fällein besondere Urkunden (Lehnbriefe)

ausgestellt wurden, kann kein Zweifel herrschen, dass wenig-
stens einige der erwähnten Lehen älter waren als die Lehn-

briefe. Mit Bestimmtheit kann das von den Lehen der Vasallen

Tontegode (1320), Peniķis (1439) und Dragūns (1503) gesagt
■werden (Beilagen 1, 3, 8). So muss man in diesen Fällen also

nicht von einer Leihe, sondern von einer Lehnserneuerung spre-
chen. Es ist anzunehmen, dass die Lehen der kurischen Könige
hinsichtlich ihrer Herkunft aufgetragene Lehen waren. Darauf

weisen die Urkunden der Könige Wiswald von Lettgallen 1209

und Lammechin von Kurland 1230 hin. Die Auflassung war der-

jenige Rechtsakt, durch den im 13. Jahrhundert die lettischen

Könige und Landesältesten ihre Liegenschaften den deutschen

Landesherren mit der Bedingung einer Rückverleihung über-

trugen.

Da sich innerhalb der Grenzen der 1230 in Lammechins Ver-

trag erwähnten Länder auch die Freidörfer der kurischen Könige

befinden, ist es möglich, dass sie die Nachkommen Lammechins

oder anderer Herrschergeschlechter Kurlands waren. In der

deutschbaltischen Historiographie sind die Meinungen in dieser

Hinsicht geteilt. Die negative Richtung (P. Einhorn, 1694; K.

Küttner, 1791; O. Stavenhagen, 1891) leugnet eine solche Mög-
lichkeit und sieht in dem von den Staatskanzleien gebrauchten
Titel „kurischer König" einen Scherz, Spitznamen oder eine

Fälschung der Ordensbrüder. Hinter dieser Theorie verbirgt
sich die bekannte Doktrin, dass die alten Letten weder eine po-

litische Kultur noch ihre eigenen Könige gehabt haben. Da-

gegen weist die positive Richtung (z. 8., J. Kallmeier, 1847;
A. v. Tideböhl, 1856) nach, dass es völlig unbegründet ist,
die wahre und echte Bedeutung cles urkundlich belegten Ti-

tels „kurische Könige" zu verwerfen. Diese Ansicht findet ihre

Bestätigung in der Etymologie des Namens Tontegode (vom
norw. tomte, Holfkobold; anord. godi, Tempelbesitzer, Klein-

könig) und von dem Umstand, dass 4 Freidörfer in der Um-

gebung eines heidnischen Burgberges (Pilskalns) gelegen sind,

wo vor dem Deutschen Orden wahrscheinlich ein kurischer Klein-
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König gelebt hat. Dass sich daselbst eine alte Kultstätte befunden

hat, darauf weist der Ortsname „Elkavieta" (Götzenstätte) hin.

Auch in Bezug auf den lehnrechtlichen Zustand der kurischen

Könige besteht keine Einmütigkeit; das ist zum Teil auf den

Mangel an Quellen, zum Teil auf den Mangel an Forschung
zurückzuführen. In dieser Hinsicht hat die bekannte Monogra-

phie „Zur Geschichte des Lehnswesens in Livland" von A. v.

Transehe-Roseneck mehr Schaden als Gutes getan, denn der

Autor hatte nicht die Absicht, das livländische Lehnrecht zu

erforschen, sondern den Sachsenspiegel an Hand von Beispielen
aus der Geschichte des livländischen Rechts zu erläutern- Die

genannte Arbeit ist überdies hinsichtlich der Quellen 'veraltet,
nachdem 1908—23 Dr. H. v. Bruiningks vorbildliche Edition

„Livländische Güterurkunden" erschienen ist. Nach C. Schillings
Muster (1879) haben die späteren livländischen Geschichtsschrei-

ber (O. Stavenhagen, 1890; A. v. Roseneck, 1899 und 1903;
P. Johansen, 1925; H. Bosse, 1933) die dogmatische Einteilung
des Sachsenspiegels in Mannlehen und Lehen ohne Mannschaft

auch in die Rechtsgeschichte Kurlands hineingetragen, wobei sie

den letzteren Lehnstyp als Lehen zu „geringerem", „minderem".,
„schlechterem" oder „niederem" Rechte bezeichneten. Damit

wollten die genannten Forscher ihre soziale oder nationale Min-

derschätzung gegenüber all den Vasallen unterstreichen, die nicht

ritterbürtig oder undeutscher Herkunft waren. Aber mit Aus-

nahme von Harrien und Wierland gab es für diese Einteilung
im übrigen Ordensland keine Begründung. Hier hat sich im

Wege der Gewohnheit und Präzedenz ein besonderer Typ des

Lehnrechts herausgebildet, den die Quellen seit 1397 als Lehn-

gutsrecht bezeichnen.

Das waren die sogenannten Ordenslehen, die sich von den

Mannlehen im Sinne des Sachsenspiegels durch folgendes unter-

schieden: erstens hatte der Orden in Bezug auf die Lehnsfähig-
keit weder seine Rechtslehre noch war er an die Rechtsdogmatik
des Sachsenspiegels gebunden und forderte deshalb auch nicht

von den Lehnssubjekten die Zugehörigkeit zu einem bestimmten

Stand oder einer Nationalität, sondern entschied die Sache rein

realpolitisch oder vom Standpunkte der Kriegstüchtigkeit der

Vasallen; zweitens waren die Ordenslehen in Kurland und Liv-

land gewöhnlich kleiner als die Mannlehen im Erzstifte, weshalb

die kleinen Ordenslehnsleute auch nicht den teuren Ritterdienst

in der schweren Reiterei tun konnten, sondern nach preussischem
Muster leichten Reiterdienst oder andere Dienste dem Staate

leisteten; drittens beabsichtigte der Orden im Gegensatz zu den

livländischen Bischöfen, „die partielle Abtretung von staatlichen

Hoheitsrechten möglichst zu vermeiden" (O. Stavenhagen), wes-

halb er das Zins- oder Zehntrecht nur dann verlieh, wenn das

Lehnsobjekt zinspflichtiges Bauernland war, ohne dass seine Va-
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salien selbst in solchen Fällen die Gerichtsbarkeit über die Hinter-

sassen erhielten.

Das in den Quellen manchmal erwähnte livische resp. ku-

rische Lehngutsrecht unterscheidet sich lehnrechtlich durch nichts

von dem gemeinen Lehngutsrecht, weshalb auch ein und dieselbe

Person, z. B. der Vorfahre des deutschen Freiherrn von Gayl,
der kurische Rechtsfinder Ansis Gailis (d. h. Hahn), sein Ordens-

lehen 1494 nach kurischem, 1515 nach livischem und 1520 nach

dem Lehngutsrecht empfing. Auch Peniķis erhielt sein Lehen

1439 „na kurschem rechte", 1456 aber „na lengudeszrechte"
(Beilage 3 und 5). Wenn wir dieses 1456 an Peniķis vergebene
Lehen mit dem 1494 an Johann von Plettenberg, des Ordens-

meisters Bruder, verliebene Lehen vergleichen, so sehen wir,
dass vom Standpunkt des Sachen- und Erbrechts beide einander

völlig gleich waren. Deshalb ist es lehnrechtlich falsch, die Lehen

der livischen und kurischen Könige als Lehen zu minderem

oder niederem- Rechte oder gar als Bauernlehen zu bezeichnen:

die Könige waren keine Bauern, sondern ein besonderer pri-

vilegierter Stand, die sogenannten Freisassen, was mit dem Urteil

vom 12. März 1884 auch der russische Senat anerkannte (Bei-

lage 17). Ebenso war das an sie vergebene Land kein Bauern-

land, sondern privatrechtlich dem Hofesland gleichgestelltes Frei-

land, das „absque census solutione et laboris factione" ver-

liehen war (Beilage 2). Auch das wurde mit dem Urteil vom

22. Juni 1854 vom russischen Senat anerkannt (Beilage 14).
Der Unterschied zwischen den kurischen Königen und den

ritterbürtigen Ordensvasallen ist nicht etwa in der Verschieden-

heit ihres lehnrechtlichen Zustandes zu suchen, sondern vielmehr

auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Die Könige waren Frei-

sassen, aber sie hatten (mit Ausnahme von Ansis Gailis) keine

bäuerlichen Hintersassen mit dem Recht auf Heren Frondienst

und Zins erhalten; deshalb bearbeiteten sie das Land entweder

selbst oder mit ihren Knechten. Zwar war das Freiland der

Könige nicht mit Reallasten belegt, aber es gehörte auch kein

zinspflichtiges Bauernland dazu, ohne das ein Rittergut gewöhn-
lich nicht zu denken war. Obgleich die Könige keiner Guts-

herrschaft, sondern unmittelbar dem Ordenskomtur und seiner

Rechtsprechung unterstellt waren, genossen sie doch weder die

Rechte der Grundherren noch die der Gutsherren — mit anderen

Worten, ihre Freidörfer waren keine Rittergüter.
Diese Kluft zwischen Freisassen und adeligen Landsassen

wurde erst recht gross beim Zusammenbruch des Ordensstaa-

tes, als 1561 mit dem Privilegium Sigismundi Augusti auch den

bisherigen kurländischen Ordensvasallen die höchste und nie-

drigste Gerichtsbarkeit verliehen wurde. Von den Freisassen er-

hielt nur Gailis 1603 von Herzog Wilhelm die niedrigste Ge-

richtsbarkeit für sein Höfchen. Noch grösseres Unrecht wurde



138

den Königen und anderen Freisassen dadurch angetan, dass das

Gotthardt'sche Privilegium von 1570 über die Allodifikation der

alten Ordenslehen nicht auf sie angewandt wurde. Dadurch wurde

ihr rechtlicher Zustand gänzlich unklar, was von den Verwaltern

des Goldingenschen Kronsgutes ausgenutzt wurde, um anstelle

des früheren Lehndienstes (Heeresfolge, Botendienst) der Kö-

nige allmählich die gewöhnlichen Bauernfronden und Wacken

aufzuerlegen. Das gelang ihnen auch nach den Verwüstungen der

Pest im Jahre 1711, als die verarmten und bedrückten kuri-

schen Könige gezwungen waren, dem Kronsgute alle Dienste

der Leibeigenen, nur in verringertem Umfange, zu leisten. Aber

als Kurland 1795 Russland einverleibt wurde, begann man die

Könige wieder als einen besonderen Exemtenstand anzuerkennen,

der bis zur Justizreform 1889 denselben privilegierten Gerichts-

stand hatte wie der Adel. Ausserdem erlaubte der Justizminister
Fürst Lopuchin im Jahre 1810 den Königen, die Restitution, ihrer

Rechte vor Gericht zu anzustreben, was ihnen auch nach 74-jäh-
rigem Prozessieren durch das Senatsurteil von 1884 gelang.
Leider hatten zu diesem Zeitpunkt ihre Privilegien aus der Or-

denszeit nahezu keine praktische Bedeutung mehr.

Die kurländischen Gerichtsbehörden erkannten völlig einmütig

an, dass die kurischen Könige weder Bauern noch Freibauern,

sondern eher mit nicht matrikulierten Adeligen zu vergleichen
seien, mit gleichem Gerichtsstand, Jagd-, Fisch- und Mühlenrech-

ten, Wappen und eine Zeitlang sogar mit Patronatsrechten auf die

von ihnen errichtete St. Peterskirche. Nur Ansis Gailis Nach-

kommen gelang es im 18. Jahrhundert Mitglieder der kurlän-

dischen Ritterbank zu werden.



L. Ādamovičs

Teoloģiska rakstniecība latviešu valodā

un par latviešiem 1920.—1932. g.
Celts priekša saīsināta veida 1932. g. 28. augusta.

Latviešu teoloģiskā rakstniecība līdz pašai Latvijas Univer-

sitātes nodibināšanai nav uzrādījusi gandrīz nevienu darbu ar

patstāvīga pētījuma raksturu. lepriekšējā cenzūra, sevišķi ga-

rīgā cenzūra, kur konservatīvo luterāņu baznīcas aprindu viedokli

vēl papildināja un pastiprināja šaursirdīgā pareizticīgās baznīcas

interešu un privilēģiju sargāšana, un latviešu atstumšana no aka-

dēmiskās karjeras Tērbatas universitātes teoloģijas fakultātē pa-

ralizēja latviešu teologu zinātniskos centienus. Arī pēc garīgās
cenzūras atcelšanas 1906. g., kad radās lielāka rīcības brīvība

arī teoloģisku jautājumu iztirzā, klajā nāca šinī nozarē tikai tul-

koti raksti, kuru izvēli pie tam vadīja lielāko tiesu ne zinātniska

erudīcija, bet dažādu diletantu iegriba un sensāciju kāre, kā

arī akls gadījums.
Latviešu mācītājiem teologiem, liekas, toreiz samērā maza

bijusi interese pašiem ko teoloģijā pētīt un savas atziņas laist

klajā. Arī citādi redzami darbinieki viņu starpā — piem.: A. Jende
(1861—1918), J. Ermanis (1862—1932), V. Olavs (1867—1917),
K. Freudenfelds (dz. 1867), T. Grünbergs (dz. 1870) — ap-

robežojās ar skolas ticības mācības grāmatu sarakstīšanu vai

ar līdzdarbību populāros reliģiskos laikrakstos — ar sprediķiem
un celsmes sacerējumiem. Vienīgi garīgās rakstniecības vēsturē

radušies vērtīgi darbi no K. Kundziņa sen. (dzim. 1850) un L.

Bērziņa (dzim. 1870) spalvas. Minami vēl K. R. Auninga (1834 —

1914) mitoloģiskie pētījumi, ciktāl Auningu vispār var pieskaitīt
latviešu teologiem, un J. Sandera 136 Ip. bieza grāmatiņa „par
svēto vakariņu" (Rīgā 1907).

Latvijā apstākļi tapuši citādāki un pirmajos divpadsmit ga-
dos, kamēr mūsu dzimtenē radušies mierīga darba apstākļi
(1*920—1932) arī latviešu teologi var uzrādīt jau zināmus darba

panākumus. Bībeles zinātnē visvairāk padarīts Jaunās Derības

arodā un pirmkristietības vēsturē. Literārisku zinātnisku J. D.

tulkojumu gan līdz šim veltīgi gaidām. 1925. g. iznāca K. Kun-

dziņa „Sv. Lūkas evaņģēlijs, Tulkojums no grieķu pirmteksta",
Britanijas un ārzemju bībeles biedrības izdevumā, kas zinātniskas

precizitātes un valodas gluduma ziņā lielumā un visumā pieņe-
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mams, tik latviešu valodas pareizība, noteiktība un spēks —

pēc manām domām — nav viscaur vajadzīgā augstumā. Uzde-

vums sniegt tekstu, kas apvienotu sevī pēc iespējas ciešu ori-

ģināla atdarinājumu un klasisku latvisku izteiksmi, nav arī tik

viegli un ātri veicams darbs, bet būtu katrā ziņā jāsprauž par

mērķi turpmākiem bībeles tulkojumiem vai līdzšinējo tulkojumu

labojumiem. Evaņģēliskas luteriskas baznīcas virsvaldes izvēlētās

bībeles kommisijas darbs nav vēl nekādus redzamus panākumus

devis, kommisijas nospraustie principi arī, cik zināms, pārāk
konservātīvi pieķeras pašreizējam tekstam. Labāk būtu tādēļ ar

darbu nesteigties, bet to labi pārdomāt un tad vēl pamatīgāki
reālizēt. Latviešu J. D. divsimtpiecdesmit gadu jubileju 1935. g.
arī varētu likt par termiņu, līdz kuram vajadzētu sagādāt mūsu

laiku prasībām atbilstošu latviešu J. D. tekstu*).

Vecās Derības latviešu teksta ziņā bij savi plāni nelaiķa do-

centam Ludvigam Bērziņatn (1874—1925), bet tie līdz ar

viņa pāragro nāvi kopā ar viņa citiem pasāktiem darbiem pa-

likuši nerealizēti. Atsevišķiem skolas vajadzībām izvēlētiem tek-

stiem mēģinājis piedot attiecīgo literārisko formu L. Ādamo-

vičs savās skolas grāmatās (sk. tālāk). Atzinību pelna kā ceļa

lauzējs arī mācītājs G. Šaurums ar savu darbu „Pravietis

Hozeja (Jaunās Derības skaņas Vecajā)", Umurgā, 1932., 39. lp.,
kas sniedz papriekš vēsturisku ievadu Hozejas laikmetā un grā-
matā un tad jaunu tulkojumu ar īsām piezīmēm.

Jaunās Derības zinātnē vērtīga ir K. Kundziņa (dzim.
1883) doktora disertācija „Topoloģiskā tradicijas viela Jāņa evaņ-

ģēlijā" (LÜR XII, kas patiesībā ir tulkojums no viņa
darba vācu valodā „Topologische Überlieferungsstoffe im Jo-
hannes Evangelium" (Göttingen 1925). Še nav vieta darba zi-

nātniskai kritikai (sk. manu recensiju Latvju Grāmatā 1926, 198.

ss. lp.), gribu tik atzīmēt, ka tas iet jaunus ceļus, lai iespiestos

vēsturiskajā tumsā, kas apklāj pirmkristietību. Autors analizē Jāņa
evaņģēlija sniegtās ziņas un aprakstus par dažādām vietām un

salīdzina tos ar citiem pirmo kristīgo gadsimteņu datiem, lai

iegūtu pamatus Jāņa evaņģēlija chronoloģiskai datēšanai un sa-

tura vēsturiskuma novērtēšanai. Jāņa evaņģēlijs pie tam pa-
rādās vairāk par kristīgās draudzes vēstures nekā paša Jēzus
dzīves avotu, kāpēc arī darba pēdējai nodaļai ir virsraksts „Kri-

stīgās draudzes vēsture, ciktāl tā izpaužas Jāņa evaņģēlija tra-

dīcijā". Starptautiskā teologu saime uzņēmusi Kundziņa darbu

ar lielu interesi. Konservatīvākie jaunderībnieki izturas skeptiski
vai negātīvi pret autora slēdzieniem, bet citās aprindās tos no-

*) 1933. g. pavasarī iznāca kommisijas locekļu A. M a č ulan a, J.

Ermaņa. T. Grīnberga un X Kundziņa tulkotie evaņģēliji J.

Endzelīna redakcija.
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vērtē atzinīgi un jaunākie darbi par johanisko problēmu to bieži

citē un ar to rēķinās, gan vienu otru tezi kritizēdami un pārvēr-
tēdami. Jāatzīmē tik, ka kāds vācu teologs aiz pārpratuma mūsu

autoru nokristījis par Knudsin, un tāds vārds pa daļai arī ie-

gājis vācu arodliterātūrā. Franču protestantu teologs M. Gogèls

(Goguel) apsveic Kundziņa grāmatā „jaunu metodi, ar ko turp-

māk būs jārēķinās... Viņa plānais sējums... nozīmē jaunu datumu

johaniskās problēmas vēsturē" (Revue d'histoire et de philosophie

religieuse 1926 N° 4 — M. Goguel, Une nouvelle méthode pour

l'étude du problème johannique, p. 366—375).

Zināma radniecība ar minēto darbu ir Kundziņa brošūrai „Das

Urchristentum im Lichte der Evangelienforschung", Giessen 1929

(„pirmkristietlba evaņģēliju pētniecības gaismā"). levērojot to,
ka evaņģēliji uzrakstīti dažus gadu desmitus pēc Jēzus nāves,

tais atspoguļojas jau stiprā mērā pirmdraudzes dzīve un uz-

skati. Autors asprātīgā kārtā izloba no evaņģēlijiem ziņas par

pirmdraudzes kultu, mācību un sadzīvi.

Kundziņa raksts „Zinätniskie pētījumi par Jēzus personu un

Kristus kults" (Reliģ. filozof, raksti 11, Rīgā 1928) dod īsu

pārskatu par dažādiem Jēzus dzīves pētīšanas darbiem un vir-

zieniem 19. un 20. gs. un principiāli noskaidro attiecības starp

Jēzus vēsturiski tveramo personu un Kristus dievināšanu kultā.

Tas pats autors rakstā „Sabiedrība un gara kopība (draudze)",
kas iespiests Rei. fil. rakstu 111. burtnīcā, analizē sabiedriskos

motīvus pirmkristietībā. Kundziņa latviskos sacerējumus vaiņago

pagaidām viņa populārā formā sarakstītā grāmata „Kristus per-

sonība, dzīve un mācība" (Rīgā, 1931, 213 lp.), kas satur mūsu

laiku Jaunās Derības pētniecības atziņas par Jēzus laikmetu,

avotu liecībām, viņa dzīves laiku, vietu un apstākļiem un tad

apm. 2/3 visa darba veltī virsrakstā minētiem tematiem. Šī mo-

nogrāfija apstrādā tikai Jēzus dzīves vēsturiski empīrisko pusi.
Sk. par to J. Rezevska recensiju IMM 1931 11, 254. ss. lp. un

manējo Burtniekā 1931, 638.-643. lp.

J. Rezevskis savā skicē „Jēkaba vēstules problēmas"

(Rei. fil. raksti 111, 1930) iepazīstina ar jautājumiem, ko uzdod

šis īpatnējais raksts. T. Grīnbergs savā rakstā „Alga un at-

maksa evaņģēlijos" (Jaunatnes ceļš, 1930) iztirzā virsrakstā mi-

nēto evaņģēliju ētikas jautājumu.

Jaunās Derības zinātnei vēl jāpieskaita J. Sandera „Vai

Jēzus bija jūds? Pētījums par Jēzus tautību", Rīgā 1927, un

K. Freudenfelda „Apustuļa Pāvila otrā gūstniecība un nāve",

Rīgā 1930. Pirmais no tiem sniedz dažu labu vispārīgu "teolo-

ģisku atziņu, kas līdz šim latviešu valodā vēl iespiestā Veidā

nebij pieejama, taču autora spraustais mērķis — pierādīt, ka

Jēzus nav bijis jūds, bet ārietis — ar vēsturiskiem datiem un

vēsturisku kritiku nav sasniedzams, jo nav zinātnes rīcībā ne-
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kādu cik necik drošu izejas un pieturas punktu šādai problēmas
atrisināšanai. (Sk. K. Kundziņa recensiju Latvju Grāmatā 1928.)
K. Fre ud e;n feld a Varšavas teoloģijas doktora disertācija
sniedz krietnu kaut ari ne pavisam pilnīgu pārskatu par jaunāko
literatūru, kas nodarbojas ar Pāvila dzīves pēdējo gadu da-

tiem, un rāda, kā atrisina attiecīgās problēmas tas diezgan plaši

sastopamais virziens, kas atzīst, ka Pāvils ticis Romā pirmo reiz

no gūsta atbrīvots un priekš otrreizējās apcietināšanas un nā-

ves izdarījis vēl misijas ceļojumus.
„Jāņa evaņģēlija izskaidrojumam", ko izdod Rīgas cv. lut.

misiones draudze, Avotu ielā 29, nav itin nekādas zinātniskas

teoloģiskas vērtības; tas pieskaitāms reliģiskiem lubu ražojumiem
ar sektantisku nokrāsu. Teozofisks murgojums ir bez autora un

tulkotāja vārda iznākusi grāmata „Jēzus Brīnišķīgā Dzīve" (Rīgā,
1932).

Vecās Derības zinātnē atzīmējams profes. J. Bencingera

iestāju lekcijas tulkojums: „Israelis un seno austrumu garīgā
kultūra" (IMM 1922, Nr. 5) un privātdocenta E. Zicāna iestāju
lekcija „Pasaules radīšanas teorija israēliešu kosmogonijā, Gen

1,1—2,4" (Reliģ. filoz. raksti 111, 1930). Pirmais apskata Isrāēļa
tautas kulturālos sakarus ar senajiem austrumiem, kas Bencin-

geram labi personīgi pazīstami. Otrs iztirzā pasaules radīšanas

stāsta literārisko konstrukciju un saturu. L. Ādamovičs savā dar-

bā „Dziesmu dziesma modernās zinātnes apgaismojumā" (Latvju
Grāmata 1927) ievada modernās zinātnes uzskatos par Salamana

augsto dziesmu un sniedz izvēlētu gabalu tulkojumus, šo darbu

izsaukusi J. A. Ozoliņa (Burtnieka) grāmata „Dziesmu dzie-

sma. Monogrāfija par bībelē sastopamo Zālamana augsto dzie-

smu", 1925., kas nostāda šo bībeles grāmatu par ~visvecāko
autentisko drāmu pasaules rakstniecībā", gan ar ļoti apšaubāmu

pamatojumu, un sniedz to arī pārdrāmatizētā veidā ar virsrakstu

„Skaistä dārzniece", 5 cēlienos ar prologu un epilogu. Ar Ozo-

liņa uzskatu un darba kritiku nodarbojas L. Bērziņa studija
„Dziesmu dziesmas problēma" (IMM 1926 I, 447.-457. lp.).

Sava nozīme kā Vecās Derības zinātnes popularizētājām ir

grāmatām, kas tieši domātas skolu vajadzībām, galvenā kārtā

ģimnāzijām. V. Ma ldoui s savā darbā „levadijums Vecā De-

rībā. Isrāēļa tautas vēsture" (Rīgā 1930, 111 lp.) cenšas sniegt
pārskatu par Isrāēļa tautas ģeogrāfiskajiem, politiskajiem, so-

ciālajiem apstākļiem un reliģijas vēsturi, pūlēdamies neizlaist ne-

vienu cik necik zīmīgu datu. L. Ādamovičs savā grāmatā
„Ceļā uz pilnību", Rīgā — 1928, otrā pusē, sniedz „Isrāēļa re-

liģijas vēsturi" tikai galvenos notikumos un personībās, poli-
tisko vēsturi pēc iespējas atstādams ārpusē; te arī daudz lite-

rāriskā valodā sastādītu un pārstrādātu tulkojumu no Vecās De-

rības tekstiem, kas pa daļai jau agrāk bij iespiesti krājumā
„Mūžīgās ilgās" un atsevišķi ar virsrakstu ~Pravieši".
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Abi nule minētie autori arī apstrādājuši skolu vajadzībām
vispārīgās reliģiju vēstures vielu un apmēram tādā pašā garā.
V. Maldoņa (un J. Ozoliņa) „Reliģiju vēsture", Rīgā 1927, sniedz

konspektīvu ievadu dažās reliģijas problēmās un tad iepazīstina

diezgan sīki ar 23 tautu reliģijām. (Sk. manu recensiju Latvju
Grāmatā 1928. g.). L. Ādamovičs „Ceļā uz pilnību", pirmā pusē,

sniedz „ievadu reliģiju vēsturē", kas raksturo dažādus parādību

kompleksus primitīvajā reliģijā un reliģiju vēstures galvenos pos-

mus, atsevišķi attēlodams tikai Indijas un Irāna reliģijas; ari

te laba tiesa tekstu no latviešu folkloras un ēģiptiešu, babiloniešu,
indiešu v. c. reliģiskās rakstniecības — gan citu, gan arī paša
autora (un tā lielāko tiesu) tulkojumos, zināms, ne tieši no

oriģinālvalodas.

Sistemātiskajā reliģijas zinātnē plašākais darbs ir J. San-

de r a teoloģijas doktora disertācija „Trijvienlba un kristīgā diev-

ticība", Rīgā 1926. Autors atrod, ka kristīgā baznīcā no sāktā

gala pastāvējusi noteikta ticība vienīgam dievam, ko tad pagā-
niskas mitoloģijas ietekme un nepareizi ievadīta teoloģiska spe-

kulācija pārvērtusi par trijvienības dogmatu, kura visvarenību

beidzot teoloģiska racionāla doma sāk drupināt un satricināt.

Šādā tik vispārīgā formulējumā šī doma ir apmēram jaunākās

dogmatu vēstures vispārīgs atzinums, gan vienpusīgi racionālā

niansējumā. Bet atsevišķi autora apgalvojumi un sevišķi vēstu-

risko personu un uzskatu novērtējumi saceļ iebildumus gan no

vēsturiskā, gan principiālā viedokļa (sk. manu recensiju Latvju
Grāmatā 1926, 198. ss. lp.), it sevišķi autora mānija uz „ticī-
bas pārlabošanu" un „ticības atjaunošanu", kas viņa zinātniskajiem
pētījumiem cenšas piedot populāru propagandas raksturu. San-

dera raksts bija par iemeslu pārmetumiem, ka viņš novirzījies
no luterāņu baznīcas pamatiem, pat, ka viņa „sludinätai ticībai

nav nekā kopēja ar kristīgo ticību" (Svētdienas Rīts 1926, 93. lp.).
Pret Sanderu tika arī iesniegta līdzīga gara sūdzība Baznīcas

virsvaldei, kas savukārt atzina, ka Sanderu vajadzētu atlaist no

mācītāja amata, bet galu galā atrada mīkstinošus apstākļus, kuru

dēļ „atstäj Sanderam pašam izšķirt jautājumu, vai viņš vēl jo-
projām var savienot savus reliģijas filozofiskos uzskatus ar savu

reliģisko pārliecību un cv. lut. baznīcas mācītāja pienākumiem"
(Svētd. Rīts 1926, 199. lp.). Sanders izšķīrās par palikšanu mā-

cītāja darbā un amatā, bet dabūja noklausīties mācītāju konfe-

rencē 1926. g. 16. jūnijā ļoti asu kritiku un pārmetumus no

bīskapa K. Irbes un mācītāja J. Ermaņa puses.

Vispārīgajā reliģijas filosofijā un reliģiskajā ētikā būtu mi-

nami vairāki darbi latviešu valodā- P. Dāle publicējis rakstus:

„Filosofija reliģijā un dzīvē" (Reliģ. filos. raksti I, Rīgā 1925)
un „Panteisms un panenteisms un ļaunuma problēms" (rakstu
kopojumā Ausma 1926), un „Par reliģisko jūtu irradiācijas (iz-
starojuma) parādībām" (Rei. fil. raksti 111, 1930). Tālāk jāmin
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prof. V. Frost a „Labā ideja" (Reliģ. filos. raksti 11, 1928),
R. Rudzīša „Daiļais un Svētais" (Reliģ. filos. raksti 111, 1930),
V. Maldoņa „Kanta reliģija pēc Kanta

,Religion innerhalb der

Grenzen der bloßen Vernunft'" un viņa „Vai idejas nevar pa-

vēlēt?" (Reliģ. filos. raksti 111, 1930), kā arī savā ziņā viņa
latviešu rakstniecības piemēriem cauraustais ētikas kurss vidus-

skolām, kas iznāca grāmatā „Psīcholoģija, loģika un ētika", ko

viņš izdevis kopā ar V. Frostu (Rīgā 1928). V. Maldoņa „Vļai
modernais cilvēks var Dievu lūgt?" (Reliģ. filos. raksti Ï, 1920)

un K. Kundziņa „Cilvēka mūžs un aizmūžs" (Burtnieks, 1927)

jau pieskaitāmi normatīvai dogmatikai. Reliģijas psīcholoģijā mi-

nams Edm. Šmita diezgan plašais darbs: „Augustina atgriešanās

problēma" (Reliģ. filos. raksti 111, 1930). īpašu vietu ieņem
raksti, kas cenšas analizēt latviešu rakstnieku darbus un tautas

dziesmas no reliģiskas un ētiskas atziņas viedokļa, kā V. Mal-

doņa „Poruka reliģija" (LŪR 11, 1922), „Porujka ētikas pn>-

blēmi", „Poruka aistētiskā audzināšana" (IMM 1924), A. Vī-

tola „Mūsu reliģiskā lirika" (Reliģ. fil. raksti I, 1925) un „Lat-
viešu tikumiskās apziņas raksturīgais elements" (IMM 1925).
Interesantu materiālu šādai analizei À. Vītols sakopojis divās

grāmatās: ~Pie svētavota. Reliģiskās orīģināldzejas krājums",

Rīgā 1926, un „Dieva kalnā. Reliģiskas prozas krājums", 1927.

Pārejot uz "baznīcas vēsturi, nākas konstatēt, ka te lielā mērā

teologam jāsastopas un jārēķinās ar darbiem, ko veikuši neteologi,
kā profānvēsturnieki, tā arī laji. Te arī vairāk nekā citur minēšu

pārskata pilnības dēļ vācu autoru darbus.

Vispirms būtu minami vēsturisku dokumentu kopojumi. Valsts

archiva rakstos iznākušas archiva darbinieces Laumas Slokas

sakopojumā un redakcijā trīs sējumos „Vidzemes draudžu kro-

nikas" (Valsts archīva Uks. III— V, 1925—1927) un „Kurzemes
draudžu kronikas" I. un' ll. daļa (Valsts archīva raksti VII un

IX, 1928 un 1930). Še sakārtoti un darīti pieejami dažādi iz-

raksti no draudžu bazr. T
cas grāmatām, to starpā arī draudžu chro-

n'ikas, kad tādas bijušas valsts archīva rīcībā. Draudzes sakār-

totas pēc alfabēta, diemžēl ne pēc latviešu, bet vācu. Nezināmu

iemeslu dēļ izlaista Skujenes draudze. Arī pret dažiem tekstu

izvēles, un redakcijas principiem var celt iebildumus, bet vispār
darbs ir vērtīgs ieguvums Latvijas baznīcas vēsturei. Tāpat arī

nelaiķa Ed. Kurtz'a sakopotie un vāciski pārtulkotie Rīgas
un Tērbatas jezuitu kollēģijas ziņojumi 1583—1614: „Die Jahres-
berichte der Gesellschaft Jesu über ihre Wirksamkeit in Riga
u. Dorpat 1583—1614". Rīgā 1925. To pašu laikmetu apgaismo
arī K. Kundziņa publicētie „Pretreformäcijas laikmeta dokumenti

par Livoniju Varmijas (Ermelandes) bīskapijas archīvā, Frauen-

burgā (Ritprūsijā)" (Latv. Oniv. Rakstos IX, 1924, 15.—30.

lp.). Bet tā laika Kurzemes vēsturei noder E. Bles es Kara-

ļaučos savāktie un publicētie materiāli par „Baznīcas un skolu
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lietām Grobiņas novada Enocha Remlinga laika (1567 —1599)",
IMM 1930, I.

Materiālu interesantai bet traģiskai lapaspusei latviešu baz-

nīcas vēsturē sniedz O. Nonāca sakārtotie, tulkotie un ar

priekšvārdu ievadītie „Mäcltäju ziņojumi par 1905. g. revolū-

cijai" (Kult. Balss izdevums 1930. g.), bet šī materiāla vērtību

pamazina tas apstāklis, ka te parādās ziņojumi tikai no 34 drau-

dzēm un 1 pāvesta iecirkņa un pie tam nevis oriģinālā, bet

tulkojumā, par kura precizitāti nav iespējams tieši uz vietas

pārliecināties. Grāmatas iznākšana apgādē, kas pazīstama

ar savu partejisko naidīgo izturēšanos pret reliģiju un baznīcu,
ko piem. spilgti dokumentē tās izdotās brošūras: Augusta Cel-

miņa „Kā dievi cēlušies" 1927. g. un P. Birkerta „Ko tauta

saka par baznīcu un mācītājiem" 1927. g., un pašas apgā-

des rīcība, ierindojot so grāmatu literatūras, bet ne zinātnes

nodalījumā (sk. sludinājumu grāmatas vāka iekšpusē), liecina,
ka arī autoru it kā nav vadījis zinātnisks vēsturisks, bet propa-

gandas nolūks.

Par jaunākiem laikiem sniedz diezgan daudz materiāla K.

Beldava „Dzimtene dārgā" (Bēgļu mācītāja piedzīvojumi) I un

II (Rīgā, 1926) un viņa sakopotās vairāku autoru atmiņas „Pie Bābe-

les upēm... raksti par latvju tautas bēgļu laikiem" (Rīgā 1929) un

„Kad dauzās vējš un viļņi, ainas iz lielinieku laikiem" (Rīgā, 1927),
kā arī savāktie lielinieku laika upuru— 28 mācītāju un 2 skolotāju ne-

krologi ar kopēju virsrakstu „Mācītāji, kas nāvē gāja" (Rīgā, 1929).
Šinī sakarā minami arī K. Kundziņa sen. izvilkumi no Smiltenes

baznīcas grāmatām, kas ar virsrakstu „Ko mums stāsta vecās

baznīcas grāmatas" iespiesti daudzos turpinājumos Svētdienas

Rītā 1924. g., un viņa jaunības atmiņas „Gabali iz manas dzī-

ves", iespiestas vispirms „Jaunatnes Draugā" 1925. g., tad at-

sevišķā brošūriņā (Smiltenē, 1930. _/), beidzot viņa studiju gadu
atmiņas „Augstskolas centieni" (Universitas, 1932 Nr. 15 un 16).

Chroniku jeb datu sakopojumu raksturs vēl dažādām svētku

un jubilejas brošūrām. K. Freudenfelds uti A. Mačulāns mācītāju
konferences uzdevumā sastādījuši brošūru „Bīskapu ievešanas svi-

nības Rīgā, 16. jūlija 1922. g". „Svētdienas Rīts" savu 1930. g.

Nr. 18/19 veltījis prāvestam K. Kundziņa tēvam viņa 80. dzim-

šanas dienā — sakopodams tur vairāku autoru apcerējumus un

atmiņas par Kundziņu un citus piemiņas tekstus. No baznīcu

jubilejas aprakstiem manās rokās nākuši K. Skujiņa„Krust-

pils draudzes 100 gadu pastāvēšanas svētku piemiņai 29. jū-

nijā 1924.", „Vēsturisks atskats par Gulbenes cv. lut. draudzi;

piemiņai tagadējās Gulbenes baznīcas 80 gadu pastāvēšanas die-

nai 13._jūlijā 1924. g.",
„
Tirzas baznīca 1826—1926", P. Bē-

renta „Araisu baznīca un draudze savā 700 gadu gaitā, vēsturisks

apskats" (1927. g., 134 lp.), A. Vītola ~Cesvaines draudze, vē-

sturisks apskats, 1929," (no A. Vītola spalvas nākuši vēl arī

10
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citi raksti par Cesvaines draudzes pagātni, piem. „Baznicas grā-

matu ziņas par Cesvaines novadu 18. gs. vidū", IMM 1928), un

Limbažu draudzes ērģelnieka P. Zāna „Limbažu cv. lut. baz-

nīcas un draudzes 250 gadi" (1930).

Šādiem jūbilejas rakstiem tomēr vajadzētu būt iznākušiem

vēl lielākā skaitā. Par vēsturisku pētījumu var saukt īstenībā

tikai P. Bērenta brošūru. Materiālu sakopojuma raksturs vēl baz-

nīckunga A. Novicka grāmatiņai „Aglyuna. Vēsturiskas pīzei-

mes", Rīgā 1929.

Diezgan rūpīgi savākts materiālu kopojums ir Edites Kur ce s

(Edith Kujrtz) „Verzeichnis alter Kultstätten in Lettland" (Mit-
teil, aus d. Uvländ. Geschichte XXII, Riga 1924, 47.—119. lp.).
Te reģistrētas uz dažādu publicētu un nepublicētu dokumentu

pamata pagāniskas kulta vietas un kādreizējās kapellas un baz-

nīcas, pievienots arī vietu rādītājs. Tas pats autors rakstījis
vēl arī par „Eberesch enZauber der Letten" (turp. XXIII, 1926).
H. f. Brüninks (Bruiningk) atkal par vilkaču māņiem „Der

Wehrwolfwahn in Livland und das letzte im Wendenschen Land-

gericht und Dörptschen Hofgericht im J. 1692 deshalb statt-

gehabte Strafverfahren" (turp. XXII).

īpatnēju vietu vēsturisku materiālu kopotāju starpā ieņem diev-

turis K. Bregžis ar savu grāmatu „Baznlcu vīzitāciju protokoli.
Izraksti par jautājumu: Kristīgās ticības cīņa ar latvju tautas re-

liģiju", 1931, 136 lp. Autora apgalvojums priekšvārdā „Visi

izraksti burtiski noteikti" pilnā mērā neatbilst veiktajam darbam:

ir savas kļūdas tekstā un dažās vietās izrakstītājs, liekas tīšām,
noklusē viņam nevēlamas lietas. Piem. no Araišu, 'Raunas un

Cēsu draudzes vīz. prot. 1740. g. (103. ss. lp.) viņš izraksta

ziņas par tukšajām baznīcām, bet nepiemin tālākos protokola

aizrādījumus, ka ļaudis neiet baznīcā tāpēc, ka apmeklē jo kuplā
skaitā brāļu draudzes saiešanas. Madlienas draudzes vīz. prot.
1740 viņš atrod ziņas, ka mācītājs apsūdzēts par kāda zemnieka

sišanu (98. s. lp.), bet neatrod par vajadzīgu minēt, ka šī sū-

dzība tika noraidīta. Vispār diezgan dīvaina autora mēraukla tam,
kas pieskaitāms latviešu tautas reliģijai. Tur viņš bez kautrē-

šanās ieskaita tīri katoliskus elementus, bet arī tādas parādības,
ka skolotāja turētus dievvārdus apmeklē mazāk nekā mācītāja tu-

rētus (90. lp.), tad muižtura sūdzību par mācītāju (99. lp.) un

piedzērušu zemnieku ienākšanu baznīcā (109. lp.). Turpretim
vairākos protokolos autoram pagājuši garām viņa nolūkam ļoti
zīmīgi notikumi un vispār palikuši neizmantoti 1726./1727. g.

ģenerālvīzitācijas protokoli. Apbrīnojams autora čaklums, — bet

samērā niecīgs viņa pakalpojums zinātnei. Ķerdamies klāt pie
nopietna zinātnes uzdevuma, viņš bijis pārāk vāji bruņots ne-

pieciešamajām iepriekšējām zināšanām.

Latvijas baznīcas vēstures parādības aizķer A. Ten teļa ru-
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pīgais un nosvērtais, diemžēl pārāk_ īsais raksts „Latvieši Or-

deņa laikā" („Latviesi" 1930); tad Arorou Matīsa ~Latviešu Li-

terāriskā (Latviešu Draugu) Biedrība savā simts gadu darbā".

Ainas no vāciešu un latviešu attiecību vēstures (Rīgā 1929), un

Ed. Baloža „Modernas kooperācijas priekšteči Latvijā" (Rīgā,

1930). Tā kā galvenie darbinieki „Latviešu Draugu Biedrībā"

bijuši mācītāji, tad Aro nu Matīss savā grāmatā veltī viņiem
ļoti daudz uzmanības, bet tikai kā kultūras darbiniekiem, kas no-

vērtējami, skatoties no viedokļa, ciktāl viņi pētījuši latviešu lie-

tas, veicinājuši latviešu izglītību un sTcohi lietas, un kā viņi izturē-

jušies pret latviešu nacionālajiem centieniem. Zināms, tas viss ir

tikai viena daļa no mācītāja darbības un nedrīkstētu izvērsties par

vienīgo viņu mērauklu, kā to vērojam pie Arona. E. Baloža

darbs rāda vairākus mācītājus kooperācijas veicinātāju lomā. Kā

baznīcas, tā arī atsevišķu mācītāju loma latviešu skolu dibinā-

šanā, veicināšanā un arī — kavēšanā diezgan plaši attēlota A.

Viča „Latviešu skolu vēstures" trijos iznākušos sējumos (Rīgā,
1923, 1926 un 1928), no kuriem vājāks ir pirmais, kas veltīts

18. gs. Vidzemē. ,
Ja L. Arbuzova jun. raksts par Rīgas krāvēju brālības

reliģisko dzīvi „Kirchliches Leben der Rigaschen Losträger im

15. Jahrhundert" (LUR VI 1923, 185.—224. lp.) attiecas tieši

uz latviešiem, tad citiem viņa rakstiem jau vairāk vispusīgs balti-

jisks saturs, kā: „Die handschriftliche Überlieferung des Chro-

nicon Livoniae Heinrichs vom Lettland" (LUR, XV un XVI, 1926

und 1927), „Bischof Albert von Livland" (Bali Monatsschrift

1929) un „Die Forschungen über das Chronicou Livoniae im

letzten Jahrzehnt, 1920—1930" (LUR fil I. 6, 1931). Pēdējā
darbā ietelp arī referāts par A. f. Tranzehes Roze me ka

(Transehe v. Roseneck) „War der Verfasser des Chronicou Li-

voniae Heinrich v. Loon" (Mitteil, aus d. livl. Gesch. XXI, 1928).
Šie darbi kā arī jaunā latviešu vēsturnieka V. Biļķ m a brošūras :

„Die Spuren von Vulgata, Brevier und Missale in der Sprache von

Heinrichs Chronicon Livoniae", 1928, un „Indriķa Livonijas chro-

nika viduslaika gara gaismā", 1931, ir vērtīgi priekšdarbi katram,
kas ķeras pie mūsu dzimtenes vēstures avotiem 13. gs.

Uz reformācijas laikmetu Baltijā attiecas P. Karges
darbi: „Die Reformation und die Gottesdienstordnung des Mark-

grafen-Erzbischofs Wilhelm von Riga, vom März 1546" un

„Religiöse, politische und soziale Strömungen in Riga 1530—1535"

(Mitteilungen aus d. iivl. Geschichte XXII und XXIII, 1924 ss.).

Vispār reformācijas laikmets ir līdz ar 13. gs. visvairāk nodar-

binājis šejienes vācu vēsturniekus. Blakus L. Arbuzova pla-

šajai monogrāfijai „Die Einführung der Reformation in Liv-,
Est- und Kurland" (Forschungen zur Reformationsgeschichte,
Bd. 111, Leipzig und Riga 1919 u. 1921) ar täs 851 lp., kas aip-
fver katoļu laikmeta pēdējo posmu, 15. gs., un reformācijas

10*
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attīstības gaitu līdz apm. 1534. g., minams viņa paša sastādīts

izvilkums latviešu valodā kustība latviešu starpā"

(IMM 1921, Nr. 8). O. Ports (Pohrt), kas bij piegriezies
viduslaiku un reformācijas laikmeta mijai pāris sīkās studijās
„Zur Frömmigkeitsgeschichte Livlands zu Beginn der Reforma-

tionszeit" (Abhandlungen des Herderinstituts zu Riga, I. Bd.,
Nr. 4, Riga 1925), sarakstījis arī „Reformationsgeschichte Liv-

lands. Ein Überblick" (Schriften des Vereins für Reformations-

geschichte, Nr. 145, Leipzig 1928), kas dod pārskatu par re-

formācijas gaitu Baltijā līdz 1562. g.

Pretreformācijas laikmetam veltīts Gern. Klēberga (Klee-

berg) darbs „Die polnische Gegenreformation in Livland", 1931.

Mācītājs P. Bērents (Baerent) ir labākais zviedru laiku

baznīcas vēstures pazinējs pie mums. Viņa raksti attiecas gan arī

uz mācītāju biogrāfijām, jo viņš uzņēmies par jaunu izdot

un papildināt K. E. Napjerska (Napiersky) „Beiträge zur Ge-

schichte der Kirchen und Prediger in Livland", 1843—1852, ko

A. V. Keuslers savā laikā papildinājis tikai līdz 1877. g. Pāris

rakstus vācu valodā Bērents veltījis Cēsu pagâtnéi (Baltische
Blätter 1925). Latviski viņš publicējis bez augšā minētās Āraišu

draudzes vēstures vēl šādus mazāka apmēra darbus: „Araižu

draudzes skolas chronika" (IMM 1923, Nr. 9 un 10), „Pirmie
latviešu tautības luterāņu mācītāji" (IMM 1924, Nr. 10), „Cēsu

pilsētas pirmā pamatskola" (IMM 1926, Nr. 10), ~Līvu pagasts
pie Cēsīm" (Burtnieks 1928, Nr. 6), „Kāda lapa no Vidzemes

kultūras vēstures XVII. gs." (IMM 1929, Nr. 3), kas attēlo Ru-

benes draudzes mācītāja G. Knoblaucha konfliktu ar Ķieģeļu
muižas īpašnieku F. V. Patkulu 17. gs. 30-os gados, „Pirmās
latviešu valodas mācības sastādītāji" (IMM 1930, Nr. 2) — par

Aizkraukles mācītāju J. G. Rehehūzenu, kas darbojies 17. gs.
vidū, un „Pirmais zviedru valdīšanas laiks Vidzemē" (Burtnieks
1930, Nr. 7), kas attēlo 17. gs. pirmo gaddesmitu. Pēdējā rak-

stā tēlotam vēstures posmam pieslejas O. Greifenhāgena raksts

„Begründung und Ausbau der schwedischen Herrschaft in Est-

land und Livland durch Gustav Adolf" (Balt. Monatsschrift 1929).
un A. Tenteļa „Gustavs Adolfs kā Vidzemes kārtotājs" (IMM
1931, Nr. 2).

L. Ādamovičs piegriezies visvairs diviem jautājumiem:

1) latviešu ieaugšanai kristietībā un sakarā ar to pietisma un

brāļu draudzes, kā arī racionālisma darbībai Latvijā, un 2) sen-

latviešu pagāniskas tradīcijas turpināšanai un pārveidošanai pēc

kristīgas ticības ievešanas Latvijā. Pirmajā jautājumā publicētas
„Studijas latviešu brāļu draudzes vēsturē" I—III (Reliģ. Filos,

raksti 11, 1928), vairāki sīkāki raksti par brāļu draudzes sūtņu
ienākšanu Latvijā 18. g. s. (laikrakstos „Brīvā Zeme" un ~Latvis")
un franču valodā referāts „Hernhutes brāļu draudzes īpatnējā
loma latviešu tautas reliģiskajā, garīgajā un sabiedriskajā dzīvē",
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kas nolasīts starptautiskā kristiānisma vēstures kongresā Parīzē

1927. g. Kopojumā „Latviesi II", kas iznāca 1931. g., ievietots

raksts „Latviesu brāļu draudze dzimtbūšanas laikā" (48.—86. lp.),
kas pamatojas uz iepriekš minētajiem sīkākiem rakstiem un dod

jau savā ziņā noslēgtu pārskatu par latviešu brāļu draudzes

attīstību un nozīmi, tēlojot plašāk brāļu draudzes vēsturi no

1738.—1818. g. Kamēr šie darbi piegriežas Vidzemes latviešu

vēsturei, Kurzemei ir veltīts raksts „(j. F. Stendera Mazā Bībele.

Studijas latviešu kultūras un reliģijas paidagoģijas vēsturē*' (RLB
Zinību Kommisijas XIX. Rakstu krājumā 1929. g., 1.—75. lp.

Otrā jautājumā A. publicējis dažus materiālus Filologu Bie-

drības Rakstos: „Pasaku motīvi vēsturiskos dokumentos" un

„Senlatviešu reliģiskas tradicijas Vidzemē 18. gs. pirmajā pusē"

(IX. un X. burtnīcā, 1929. un 1930. g.). Zināmus slēdzienus

autors dod savos vēlāk raksturojamos darbos kopojumā „Lat-

vieši I". i

Atsevišķi stāv raksti: „Reliģiskā dzīve Latvijas evaņģēliskā
baznīcā valsts pirmajos pastāvēšanas gados" (Reliģ. ētisku rak-

stu krājumā „Ausma" 1926), „Kundziņu Kārlis savā dzīvē, darbos

un laikmeta attiecībās. I. Pirmie trīsdesmit mūža gadi 1850—1880"

(Reliģ. filos. raksti 111, 1930) un „Latvijas evaņģēliskā luteriskā

baznīca" (kopojumā „Latvijas republika 10 pastāvēšanas gados"
1928); pēdējā raksta dati ar dažiem papildinājumiem iespiesti
Svenska Kvrkans Arsbok 1931. g. ar virsrakstu „Den evan-

gelisk-lutherska kyrkan i Lettland 1919—1929").

L. Ādamovičs devis arī pirmos mēģinājumus kopskatam par

Latvijas baznīcas vēsturi: populārākā veidā grāmatiņā „Dzimtenes

baznīcas vēsture", 1927, tad rakstos „Latviesi un katoļu baznīca"

un „latvieši un evaņģēliskā baznīcā" kopojumā „Latvieši"
Fr. Baloža un P. Šmita redakcijā 1930. g. Še, pretstatā pret
vācu vēsturnieku darbiem, kristīgās baznīcas stāvoklis un darbība

Latvijā attēlota un novērtēta no latviešu viedokļa.
Latviešu garīgas rakstniecības vēsturē vērtīgus darbus sniedzis

Ludis Bērziņš. Sevišķi minami darbi: „Kristofors Fürekers un

viņa nozīme latviešu literātūrā" (Fil. Biedr. Rakstu 8. sējumā 1928

un atsevišķi) un „Latviešu rakstniecība svešu tautu aizbildnībā"

(kopojumā „Latvieši" 1930. g.).
G. Šaurums sarakstījis grāmatiņu „Juris Neikens, savas

tautas mācītājs" (Umurgā 1926), kurai pievienots kāds Nei-

kena sprediķis.

Plašākus datus par pirmiem latviešu teologiem savācis stud.

theol. E. Ķiploks savos žurnālā „Universitas" iespiestos rak-

stos ar virsrakstu „Pirmie studētie latvieši": par Pēteri Viljamu,
Jāni Zobenu, V. Šteineku, 3 Pērkoniem, D. G. Dalbiņu, J. K.

Irbi, J. Taurīti, K. J. J. Taurīti, H. G. Pēšu un citiem (sk. 11.,.
12., 15., 26., 28., 35. un 37. burtnīcu). Pārskatu par latviešu teo-
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logu saimi lielā mērā tagad atvieglo G. Šauruma monogrāfija

~Tērbatas Universitāte 1632—1932", kur atrodama visu Tērbatā im-

matrikulēto latviešu studentu saraksts ar īsiem biogrāfiskiem da-

tiem1. Sava nozīme ir šai sakarā arī A. Birkerta grāmatām „Lat-

viešu intelligence savās cīņās un gaitās", I. un 11. burtn., 1927.

No teoloģijas studentiem baznīcvēsturiskus rakstus vēl laiduši

klajā J. Meisters („Hernhūtiešu brāļu draudze Liezerē"

IMM 1929, „Materiäli par brāļu draudzes darbiniekiem" — Svētd.

Rīts 1929, „Säule un caune" — Brīvās Zemes illūstr. pielikums
1931, Nr. 13, ~Latviešu autoru raksti par brāļu draudzi Vidzemē

1885—1905" — Svētd. Rīts 1931, Nr. 20) un A. Treijs („Vid-
zemes ziemeļu draudzes — Alūksne, Gulbene, Tirza un Lizume

17. gs. beigās" —
IMM 1930 11, 103. ss. lp., „Katoju laiki Vid-

zemē" — turpat 1932, Nr. 2—4, un sīkāki rakstiņi Svētdienas

Rītā, sākot ar 1930. g.). Jauno autoru spriedumi vēl vienā otrā

jautājumā nenobrieduši un problemātiski, bet nenoliedzama ir

vēsturiska interese un atzīstams čaklums materiālu vākšanā.

Kāds anonims katoļu rakstnieks sarakstījis 3 brošūras par

katoļu baznīcas vēsturi Latvijā, kas nākušas klajā Latviešu katoļu
Savienības izdevumā: „Svētīgais Meinards, latviešu (sic!) apu-

stulis", 1926; „Rigas archibīskapi, senās Vidzemes valdnieki",

1928, un „Svētīgais Alberts — Rīgas bīskaps. Viņa 700 gadu pie-
miņai", 1929. Burtnīcas illustrētas diezgan interesantiem attē-

liem. Autors pilnā mērā atrodas savas konfesijas kalpībā un ar

vēstures faktiem apejas patvarīgi. Leģendas viņa tēlojumā top par
vēsturisku patiesību, dažādi rīkojumi un vēlējumies pārvēršas tūlīt

par īstenību. Ļoti viegli viņš izskauž lībiešus, pārlatvjodams viņus

jau priekš 13. gs., un pārdroši saliek katoļu priesteru rindās

Vidzemē vairumu iedzimto, t. i. latviešu un igauņu. Katoļu baz-

nīca un tās vadoņi tēloti viscaur kā latviešu zemnieku labuma

aizstāvji.
Arī latviešu pareizticīgajiem radies savs vēsturnieks. 1931. g.

iznākusi vēstures skolotāja A. Pommera grāmata „Pareizticlba

Latvijā. Vēsturisks apcerējums" (88 lp.), kas apskata pareizticības
vēsturi Latvijā no 12. gs. līdz pašam pēdējam laikam. Savākts

un apstrādāts vērtīgs materiāls. Autors pie tam noteikti noliedz,
ka ārēji iemesli (materiāli un sabiedriski labumi) būtu pamudi-
nājuši latviešus pieslieties pareizticībai, un uzsver, ka viņiem bijuši
„tikai garīgi un svēti pamudināj/umi" (29. lp.). Kā pareizticības

galveno nopelnu viņš izceļ nodomu — nodot latviešu garīgo
vadīšanu latviešu mācītāju un skolotāju rokās un modināt viņu
nacionālo pašapziņu (30., 33. s. lp., 56. lp.). Šai ziņā A. Pom-

meram līdzīgu viedokli aizstāv arī privātdocents J. Bērziņš savā

rakstā «Mēģinājums ievest krievu burtus leišu un latviešu rak-

stos" (IMM 1930, Nr. I—6), kas vispār satur diezgan plašus, bet

vietām jo pārdrošus ekskursus latviešu garīgo centienu vēsturē

dažādos laikmetos. Turpretim kāds no jaunajiem pareizticīgajiem
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vēsturniekiem P. Kalniņš ir nonācis pie citas pieejas latviešu

pareizticības izcelšanās problēmai un noraida latviešu sajūsmu
par pareizticības reliģisko saturu. Sk. viņa rakstus: „Hernhütietis

Dāvids Andreja dēls Balodis" (IMM 1925, Nr. 5) un „Krie-

viskās pareizticības cīņa ar luteriski latvisko" (turp. 1930, Nr. 9).
Praktiskās teoloģijas laukā pēc Latvijas valsts nodibināšanas

nācās vispirms tikt galā ar uzdevumiem, kas radās, organizējot
apvienotu Latvijas evaņģēlisko baznīcu un pārkārtojot tās dzīvi

saskaņā ar jaunām laika prasībām un latviešu tautas vajadzībām.

Diezgan liels darbs ielikts Latvijas evaņģēliskās baznīcas s a -

tvers mes noteikumos, pie kuriem sāka strādāt jau 1920. g.
Kurzemes un Vidzemes sinožu izvēlētas kommisijas, kas apvie-

noja praktiskajā amatā stāvošus mācītājus ar universitātes teolo-

ģijas fakultātes pārstāvjiem un citu arodu darbiniekiem. 1922. g.

kommisijas vietā stājās Sinodes kommisija, bet galvenais darbs

satversmes galīgā izstrādāšanā uzgūlās uz bīskapa K. Irbes

tēva pleciem. 1928. g. sinodes pieņemtā satversme arī lielumā

un visumā atbilst evaņģēliskās tautas baznīcas ideālam un demo-

krātiska laikmeta prasībām. Zināmas nevēlamas parādības baz-

nīcas dzīvē rodas nevis aiz satversmes nederības, bet tāpēc, ka

vienā otrā vietā rīkojas necienīgas un nespējīgas personas.

1922. g. atnesa vienu kopēju dziesmu grāmatu visām

latviešu evaņģēliskajām draudzēm, kas līdz tam gandrīz 240 ga-
dus vienpus Daugavas bij dziedājušas no Kurzemes un otrā

pusē no Vidzemes dziesmu grāmatas. Jaunajā grāmatā vairāk

ievērotas vidzemnieku, bet ne kurzemnieku baznīcas dziesmu

tradīcijas. Tās galvenais jauninājums bij 690 dziesmu starpā

pāri par 200 jaunu dziesmu, lielāko tiesu tulkojumi, bet arī vai-

rāki oriģināli. Labākos darbus devuši A. Niedra savās kapu

dziesmās, L. Bērziņš — dabas un svētku dziesmās un Rob.

Bērziņš gandrīz visās grāmatas nodaļās; tālāk minami K. Bel-

davs un J. Ērmanis, kas bija arī dziesmu grāmatas kommisijas
priekšnieks. Daži Niedras un brāļu Bērziņu oriģināli var ar

pilnu tiesību stāties blakus labākiem kristīgās garīgās dzejas dar-

biem. Bet dziesmu grāmatas kommisijas izdarītie labojumi ve-

cajās dziesmās pa lielai daļai gan paceļ dziesmu teksta skaidrību

un valodas pareizību, taču labu tiesu neatbilst dzejas un literā-

riskas valodas prasībām. Šis labošanas darbs bij savā ziņā jau

nepareizi ievadīts agrākos laikos un tagad iznāca sasteigts. Pēc

1922. g. nākušas klāt daudzas jaunas orīģināldziesmas un tul-

kojumi, bet tagad paliek ārpus baznīcas dziesmu grāmatas, kaut

gan varētu sekmīgi sacensties ar vienu otru grāmatā uzņemtu maz-

vērtīgu dziesmu. levērību pelna blakus dziesmu grāmatai A.

Niedras garīgo dziesmu kopojums viņa „Nemiera ceļu" I. sē-

jumā 1928. g., L. Bērziņa «Svētrīta skaņas" 1928. g. un vai-

rāki jaunizdoti Rob. Bērziņa garīgo dziesmu krājumi, no kuriem

īpaši minams visjaunākais ar virsrakstu «Dieva meklētāja dzies-
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imas" 1931. g. ar 163 dziesmām. Daļa šais krājumos uzņemto
dziesmu gan pieskaitāmas individuālai reliģiskai lirikai. — Jau-

najām dziesmām radušās arī jaunas meldijas: tās komponējuši J.
Vītols, M. Gubene, L. Bērziņš un K. Zigmunds.

Pirmā jaunā sprediķu grāmata bij kollektīvs darbs, kas

iznāca 1923. g. ar virsrakstu „Tuväk pie tevis, Dievs", mācītāju
Edg. Berga un A. Kleppera sakopojumā, 39 autoriem piedaloties.
Vēlāk iznāca A. Plāmša „Dodi man svētību, Jēzu" 1924. g.
un „Zvaigzne, kurā veros", svētrunu sakopojums, un K. B e ld a v a

«Dodies uz augšu" 1928. g. ar dzimtenes baznīcu attēliem.

A. Skrodelis, kura vairāk gadus izdotais periodiskais garīgu rak-

stu krājumiņš «Mūžīgās ilgās" nesa tautā gandrīz tikai viņa

paša darbus, izdevis pēdējos gados arī lielākus krājumus: «Dvē-
seles klusie brīži" I—IV un «Dzīves ceļā. Reliģiski ētisku rak-

stu un dažādu autoru dziesmu un dzeju krājūms", veltīts jau-
natnei. K. Beldavs un J. Ērmanis izdevuši «Dvēseles dzimtene.

Garīgas dzejas antoloģija" 1927. īsas lūgšanas sakrājis un izdevis

Apsīšu Jēkabs «Lūgšanas visām gada dienām", 1924.

Evaņģēlisko dievkalpojumu kārtībā viss palicis pa

vecam. 1923. g. gan iznāca J. Sandera grāmata «Mūsu kulta

reforma. Kā izveidot mūsu dievkalpošanas un garīgos aktus evaņ-

ģēliskā un nacionālā garā", bet neatrada mācītāju aprindās gan-
drīz it nekādas piekrišanas. Sinodes ievēlētās aģendas un litur-

ģijas kommisijas pēdējos gados apklusušas pavisam, un ļoti reti

notiek ārkārtējos dievkalpojumos mēģinājumi reālizēt kādas li-

turģiskas reformas. Jautājums tomēr liekas pilnā mērā nobriedis,
tiklab luteriskās baznīcas pagātne, kā arī latviešu nacionālie mo-

tīvi dod daudz noderīga materiāla, lai varētu atdzīvināt mūsu

dievkalpojumus.

Nav liedzami diezgan kupli panākumi jaunajai latviešu teo-

loģijai. Bet tie varētu būt vēl lielāki. Vaina krīt labu tiesu uz

mūsu teologiem mācītājiem. Ļoti niecīga viņu daļa nodarbojas
ar zinātnisku rakstniecību un pavisam maza ir mācītāju līdzdarbība

arī pašas baznīcas izdotos laikrakstos «Svētdienas rīts" un «Jau-
natnes ceļš", un iemesli šādai parādībai ir diezgan sarežģīti.
Tālāk, savu tiesu par kavēkli ir zinātnisku teoloģisku rakstu

mazās izredzes uz izdevējiem un lasītājiem. Galu galā ne bez

savas negatīvas nozīmes ir arī baznīcas vadošo aprindu izturē-

šanās pret zinātni un publicistiku. Diezgan bieži nākas dzirdēt,
ka zinātnei neesot nekādas vērtības, mēģina cik vien iespējams
ierobežot dažādas pārrunas par baznīcas un ticības lietām un

darbiniekiem politiskos laikrakstos, it sevišķi, ja tur izteikta kri-

tika par pastāvošo kārtību un darbību, jo to uzskata par nesavie-

nojamu ar baznīcas cieņu, un galu galā J. Sanders nav viens, kas

par saviem teoloģiskiem rakstiem dabūjis atbildēt baznīcas dis-

ciplīnārtiesai vai arī valsts tiesai.
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Norobežošanās no atklātības tomēr nevar baznīcai par labu

nākt. Un runājot par zinātnisko teoloģiju, jāsaka, ka reliģija

pielīdzināma dārgakmenim, kas savu īsto nozīmi un vērtību pa-
rāda tikai tad, kad tas pienācīgi noslīpēts un apstrādāts; šo

slīpēšanas darbu nu veic teoloģija. Zināms, reliģija var būt dzī-

vības spēks arī pavisam bez teoloģijas, bet mūsu laikmetā, kas

augstu stāda vispārīgu izglītību, reliģija var uzturēt savu cieņu
un paliekamo nozīmi tikai tad, ja nenovēršas no zinātnes, bet iet

ar to roku rokā. Tādēļ arī Latvijas evaņģēliskās baznīcas nākotne

savu tiesu būs atkarīga no latviešu teoloģijas rosības, nopiet-
nības un sekmības.

L. Ādamovičs

Aufgaben und Leistungen der lettischen Theologen.

(Vorgetragen in der öffentlichen Sitzung des lettischen wissen-

schaftlichen Komitees d. 28. August 1932.)

Die lettischen Theologen haben vor der Gründung Lettlands

ihre wissenschaftlichen Interessen in sehr beschränktem Maße

bewiesen. Sie haben sich mehr dem religiös kirchlichen Leben

als der wissenschaftlichen Forschung gewidmet. Ihre dogmati-
schen Ansichten sind mehr oder weniger sclavisch der deut-

schen lutherischen Theologie entlehnt. Die geistliche Zensur

unter Rußland und die Ausschaltung der Letten (gleichsam auch

der Esten) von der wissenschaftlichen Laufbahn an der Theolo-

gischen Fakultät in Dorpat, wie auch sehr beschränkte Aus-

sichten auf einen weiteren Leserkreis waren die äußeren Hin-

dernisse für die Entwicklung der lettischen wissenschaftlichen

Theologie. Sogar an der Erforschung der geschichtlichen Ver-

gangenheit der lettischen Gemeinden haben Letten bis dahin

sich wenig beteiligt, nur Tn der Geschichte des lettischen geist-
lichen Schriftums und der lettischen Bauerschule lagen einzelne

bedeutende Arbeiten von K. Kundziņš sen., L. Bērziņš, P. Gai-

lītis,, R. Klaustiņš und J. Kriškāns vor (die beiden letzten sind

aber keine Theologen vom Fach).

Jetzt, nach der Gründung der evang. Kirche Lettlands und

der Theologischen Fakultät an der Universität Lettlands, stehen

die lettischen Theologen vor einer zweifachen Aufgabe: es muß

rein wissenschaftliche theologische Arbeit geleistet werden, in

deren Mittelpunkt die lettische Theologische Fakultät steht, und
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andererseits müssen die theologischen Erkenntnisse ihre Anwen-

dung in der kirchlichen Praxis finden, deren Leitung sich in den

Händen der Baznicas virsvalde (Oberkirchenrat) befindet. Bei

der ersten Aufgabe ist noch eine Nebenfrage von Bedeutung: ob

die Vertreter der einzelnen theologischen Disziplinen irgend wie

auch das eigentlich lettische hervorzuheben und zu erforschen

vermögen, aber in dieser Hinsicht sind die Alttestamentler und

Neutestamentier auf die Übersetzung der biblischen Texte ins

lettische beschränkt.

Fast alle Veröffentlichungen aus dem Gebiet der wissen-

schaftlichen Theologie entstammen von den Lehrkräften der

Theologischen Fakultät: ein jeder von ihnen hat gewisse Lei-

stungen zu verzeichnen. In der Kirchengeschichte wie auch in

der Religionsphilosophie und Ethik begegnen den Theologen
Forscher der Nachbarwissenschaften, der allgemeinen Geschichte

und der Philosophie. In der Kirchengeschichte liegen auch Ar-

beiten katholischer und morgenländisch orthodoxer Autoren vor,

wo meiner Meinung nach der konfessionelle Gesichtspunkt den

wissenschaftlich neutralen überwuchert.

Im einzelnen sind folgende Autoren zu nennen:

Auf dem Gebiet der neutestamentlichen Exegese und der

Geschichte des Urchristentums liegen im lettischen Referat näher

charakterisierte Arbeiten von K. Kundziņš (Kundsin), J. Re-

zevskis, T. Grünberg, J. Sanders und K. Freudenfeld vor. Ins

Gebiet der alttestamentlichen Wissenschaft sind veröffentlichte

Eintrittsvorlesungen von J. Benzinger und Ed. Zicāns, wie auch

einige Arbeiten über das Hohelied zu rechnen. In den einzelnen

Disziplinen der systematischen Religionswissenschaft haben J.
Sanders, P. Dāle, W. Frost, V. Maldonis, A. Vītols lettische

Studien veröffentlicht. Der Kirchengeschichte dienen manche

werte Materialiensammlungen und dann eine Reihe von letti-

schen Arbeiten aus der Feder von L. Arbusow, P. Baerent, L.

Ādamovičs, L. Bērziņš, G. Šaurums und einige Studentenar-

beiten.

In der praktisch kirchlichen Wirksamkeit der Theologen ist

die neue Verfassung der cv. luth. Kirche Lettlands zu nennen,

an deren Ausarbeitung neben verschiedenen Ausschüssen vor

allem der erste Landesbischof Dr. K. Irbe beteiligt gewesen
ist. Seit 1922 haben die evang. Letten wieder ein gemeinsames
Gesangbuch, nachdem sie fast 250 Jahre aus zwei getrennten
Provinzialgesangbüchern ihre geistliche Labung haben schöpfen
müssen. Neben neuen originalen Kirchenliedern sind auch neue

Choralmelodien veröffentlicht. Als Dichter thun sich vor allen

L. Bērziņš, Rob. Bērziņš und A. Niedra hervor. Die Kommis-

sionen für Revision der Agende und der Liturgie hatten ihre

Arbeit eben erst begonnen, als sie schon damit aufhörten. Mangel
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an Interesse und gewisse Gleichmütigkeit den prinzipiell wissen-

schaftlichen Forderungen gegenüber hemmen diese Arbeit. Es

dürfte erwähnt werden, daß J. Sanders mit Vorschlägen „für
die Ausgestaltung unseres Gottesdienstes und der kultischen

Akte im evangelischen und nationalen Geiste" hervorgetreten ist.

Es kann zuletzt nicht übergangen werden, daß die Baznīcas

virsvalde auch Strafverfahren gegen die Autoren einiger theolo-

gischen und kirchenpolitischen Schriften eingeleitet hat.



R. L. B. reorganizētās Zinātņu komitejas
pirmais darbības gads

R. L. B. runas viru 16. martā un 13. aprīļa sēdē apsprieda
un apstiprināja agrākās Zinību kommisijas priekšnieka profesora
P. Šmita, kopā ar profesoru Fr. Balodi un profesoru A. Tenteli

izstrādātos Zinību kommisijas reorganizācijas noteikumus un at-

tiecīgo instrukciju.

Zinību kommisijas reorganizācijas noteikumi.

1. Zinātņu komitejas uzdevums ir krāt, sistematizēt un pētīt
materiālus par Latvijas dabu un latviešu valodu, vēsturi un

kultūru.

2. Zinātņu komiteja sastādās no goda biedriem, 30 kārtējiem
biedriem un 60 vēlētiem biedriem-korespondentiem.

Piezīme Par kārtējiem biedriem var but tikai Rīgas latviešu

biedrības biedri, bet par goda biedriem un biedriem

korespondentiem var but ari nebiedri, neizjemot ari

ārzemniekus.

3. Par kārtējiem biedriem var tikt ievēlēti Latvijas Universi-

tātes profesori un vecākie docenti, personas ar augstāko zinātni-

sko grādu (doktora vai maģistra) un vispāri ievērojami zināt-

nieki, rakstnieki un mākslinieki. Par kārtējiem biedriem var būt

speciālisti šādās disciplīnās: 1) vēsturē 2 personas, 2) baltu filo-

loģijā 2pers., 3) literatūras vēsturē 2pers., 4) archaioloģijā 2pers.,
5) mākslas vēsturē un aistētikā 2 pers., 6) filozofijas un paida-
goģijas vēsturē 2

pers., 7) etnogrāfijā 2 pers., 8) zooloģijā un

antropoloģijā 2 pers., 9) botānikā 2 pers., 10) ģeoloģijā un

ģeogrāfijā 2 pers., 11) mineraloģijā un ķīmijā 2 pers., 12) taut-

saimniecībā 2
pers., 13) tiesību vēsturē 2 pers., 14) rakstniecībā

2 pers. un 15) mākslās 2 pers.

4. Kārtējie biedri izvēl no sava vidus Zinātņu komitejas

priekšnieku, divus viņa vietniekus un divus sekretārus uz vienu

gadu, kas sastāda zinātņu komitejas prezidiju. Mantzini un bi-

bliotēkām var izvēlēt arī no biedriem korespondentiem, ja viņi
ir Rīgas Latviešu biedrības biedri; viņus ievēlē komiteja, bet

apstiprina Latviešu biedrības runas vīru sapulce.

5. Prezidijs izstrādā Zinātņu komitejas darbības (atklāto

priekšlasījumu sarīkošanu, rakstu izdošanu, zinātnisku ekskursiju
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organizēšanu) plānu, Zinātņu komitejas priekšnieks vai viņa viet-

nieks vada zinātniskās un administratīvās sēdes.

6. Zinātņu komitejas sēdes notiek ne mazāk kā 6 reiz gadā.

Zinātņu komitejas zinātniskās sēdes ir publiskas, un tanīs kārtējie
biedri nolasa referātus, kuru saturs atbilst zinātņu komitejas

prezidija izstrādātam plānam. Administratīvās sēdes ir slēgtas,
un tanīs notiek vēlēšanas un tiek pārrunāti Zinātņu komitejas
saimniecības un administrācijas jautājumi.

7. Darba sekmīgai veikšanai prezidijs ar Zinātņu komitejas

kārtējo biedru administratīvās sēdes piekrišanu var nodibināt

arī sekcijas pēc specialitātēm.

8. Zinātņu komiteja turpina agrāko Zinību kommisijas rakstu

krājumu, kura redaktors ir Zinātņu komitejas priekšnieks.

9. Šos noteikumus apstiprina Rīgas Latviešu biedrības ru-

nas vīru sapulce, kā arī instrukciju, kas papildina šos notei-

kumus.

Zinātņu komitejas instrukcija.

1. Pirmais Zinātņu komitejas priekšnieks paliek šai vieta

līdz mūža galam, ja viņš pats neatsakās no šī amata.

2. R. L. B. priekšnieks, ja viņš ir R. L. B. goda biedrs, kā arī

tie profesori, kas R. L. B, goda biedri, ir pirmie reorganizētās

Zinātņu komitejas goda biedri.

3. R. L. B. valde apstiprina amatā pirmo priekšnieku (sal.

§ 1.) un trīs viņa priekšā liktos kārtējos biedrus. Minētās 4 per-

sonas ievēlē nākošos 4 kārtējos biedrus, bet minētie 8 kopā
nākošos 4, tad šie 12 ievēlē pārējos līdz 20, neieskaitot goda
biedrus; šie biedri beidzot ievēlē pēdējos līdz pilnam kopskai-
tam: 30 (neieskaitot goda biedrus).

4. Tagadējās Zinātņu kommisijas biedri, kas nebūtu ievēlēti

kārtējo biedru skaitā, pāriet Zin. komitejas biedros - korespon-
dentos, ja viņi to vēlas.

Zinātņu komitejas izveidošanas un darbība.

R. L. B. runas vīri izvēlēja kodolu jaunās komitejas izveido-

šanai — 3 personas: profesoru J. Endzelīnu kā pirmo latviešu

valodnieku, profesoru Ludvigu Kundziņu kā vecāko latviešu da-

bas zinātnieku un profesoru A. Tenteli kā vecāko latviešu vē-

sturnieku. Līdzšinējā Zinību kommisijas priekšnieka prof. P.

Šmita vadībā kodola locekļi sanāca pirmajā sēdē 2. aprīlī, lai

izvēlētu 4 tālākos komitejas kārtējos biedrus. Par tādiem ievē-

lēja prof. Fr. Balodi, prof. N. Maltu, doc. L. Bērziņu un prof.
j. Plāķi. Otrs vēlēšanu gājiens no_tika 20. aprīlī, kad ievēlēja
4 tālākos kārtējos biedrus: prof. L. Ādamoviču, prof. R. Putniņu,
prof. A. Speķi un prof. E. Zariņu. Trešā vēlēšanu gājienā 4.
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maijā ievēlēja vēl 3 kārtējus biedrus — prof. J. Alksni, prof.
A. Vītolu un doc. A. Švābi. Ceturtajā gājienā, 18. maijā ievēlēja
vēl profesoru J. Auškāpu un profesoru P. Nomali. Kārtējo bie-

dru skaitam sniedzoties pāri 12, komiteja izgājusi no tapšanas
stadijas un ir jau pilntiesīga. — Zinātņu komitejas goda biedri

ir Rīgas Latviešu biedrības priekšnieks A. Krastkalns, prof. J.
Endzelīns, prof. P. Šmits, Latvijas universitātes rektors prof.
M. Bīmanis, Latvijas konservatorijas rektors prof. J. Vītols un

Mākslas akadēmijas rektors prof. V. Purvītis.

Kārtējie biedri pieder atsevišķām katedrām šādā kārtā: 1)
vēsturē — prof. A. Tentelis un prof. L. Ādamovičs, 2) baltu

filoloģijā — prof. J. Plāķis, 3) literatūras vēsturē — vec. doc.

L. Bērziņš un prof. A. Špeke, 4) archaioloģijā — prof. 'Fr. "Ba-

lodis, 5) zooloģijā un antropoloģijā — prof. L. Kundziņš un

prof. J. Alksnis, 6) botānikā — prof. N. Malta un prof. P. No-

malis, 7) ģeoloģijā un ģeogrāfijā — prof. R. Putniņš un prof.
A. Vītols, 8) mineraloģijā un ķīmijā — prof. E. Zariņš un prof.

J. Auškāps, 9) tiesību vēsturē — prof. A. Švābe. Par komitejas

prezidentu skaitās prof. P. Šmits, par priekšnieka vietnieku ie-

vēlēts prof. L. Kundziņš, par sekretāru — prof. L. Ādamovičs.

23. maija, pīkst. 18 notika Latviešu Zinātņu komitejas svi-

nīgā atklāšanas sēde (sk. tālāk protokolu).

Vakara runas vīri uzņēma goda viesus un Tkornitejas locekļus.
Zinātņu komiteja noturējusi 1932. g. pavisam 4 administra-

tīvas sēdes — 20. aprīlī, 4. maijā, 18. maijā un 7. oktobrī, kur

apsprieda komitejas izveidošanu, atklāšanas svinību programmu

un turpmākās darbības plānu. Nolēma starp citu 1932./1933. mācī-

bas gadu veltīt galvenām kārtām dažādu Kursas jautājumu iz-

pētīšanai un attiecīgiem referātiem.

28. augustā komiteja noturēja „v asar a s sapulces" (sk.
tālāk protokolu).

Rudens semestrī noturētas 3 zinātniskas sēdes: 7. ok-

tobrī prof. A. Švābe nolasīja referātu „Kuršu ķoniņu tiesiskais

stāvoklis ordeņa laikā", 4. novembrī prof. P. Šmits nolasīja re-

ferātu „Hērodota ziņas par senajiem baltiem" un 2. decembrī

prof. J. Plāķis — referātu „Varbūtīgās baltu cilšu robežas". Sē-

dēs piedalījās goda biedri, kārtējie biedri un viesi.

R. L. B. Latviešu Zinātņu Komitejas svinīga atklāšanas

sēde 23. maijā 1932. g.

Klāt bija

goda viesi: Valsts Prezidents A. Kviesis, Ārlietu Ministrs K. Za-

riņš, bīskaps J. Rancans, vēlāk Izglītības ministrs A. Ķēniņš;
diplomātiskā korpusa locekļi: Sv. Krēsla Nuncijs Ant. Cekini

(Zecchini), Vācijas sūtnis Dr. Fr. Stieve, Zviedrijas sūtnis Reu-
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tersverds, Beļģijas sūtnis B-on F. de Selys, Somijas sūtnis P. J.
Hynninens, Polijas sūtnis M. Arciševskis, Francijas sūtnis Tripier,

Liel-Britanijas Chargé d'Affaires G. A. Scott, Dānijas Chargé
d'Affaires Langbergs, Igaunijas Chargé d'Affaires J. Mölders,
Amerikas sūtnis Clarence Huves;

Zinātņu komitejas goda biedri: prezidents P. Šmits, R. L. B.

priekšnieks A. Krastkalns, L. U. rektors M. Bīmanis, Latvijas
Mākslas Akadēmijas rektors V. Purvītis un visi līdz šim ievēlētie

kārtējie biedri;

R. L. B. priekšniecība un runas viri, ka ari daudzi aicināti

iestāžu un organizāciju pārstāvji.
1. Pīkst. 18,10 R. L. B. priekšnieks A. Krastkalns sāk savu

uzrunu Latviešu Zinātņu Komitejai: Rīgas Latviešu Biedrības

līdzšinējā Zinību Kommisija atskatās šodien uz savu dārbību

pagātnē, kas bijusi veltīta nacionāla pūra krāšanai — nacio-

nālās apziņas modināšanai. Bet kaūt arī līdzšinējā Zinību Kom-

misija vijusi sev daudz krāšņus vaiņagus, tomēr šie vaiņagi da-

rināti no dažādām lapām un dažādiem ziediem, kurus viens

otrs tautas darbinieks spējis atrast mūsu kultūras druvā, patei-
coties gan gadījumam, gan arī pa daļai sistemātiskam pētīšanas
darbam.

Tagad, kur latviešu tautas pašapziņas process izpaudies pat-
stāvīgas Latvijas valsts nodibināšanā, tagad, kur mūsu zinātnes

spēki vairs nav spiesti dalīti, skaldīti un pa malu malām iz-

kaisīti strādāt un ražot, "tagad pienācis laiks, ka mūsu zinības

izcilie spēki kopotos un strādātu vienā virknē, vienā saimē un

ziedotu savas garadāvanas mūsu tēvijas sistemātiskai pētīšanai
un zinisku problēmu atrisināšanai. Šā mērķa sasniegšanai Rīg.
Latv. Biedrība pārvērtusi līdzšinējo Zinību Kommsiju par Zi -

nātņu Komiteju pēc citu valšķu Zinātņu Akadēmiju
parauga.

Rīg. Latv. Biedrība grib atbalstīt jauno iestādi idejiski un

materiāli un cer, ka arī Latvijai draudzīgo valšķu Zinību Akadēmi-

jas un organizācijas sniegs tai draudzīgu roku. Ar vissirsnīgā-
kiem novēlējumiem pagodinos nodot Zinības Kommisijas darba

lauku jaunam saimniekam — Zinātņu Komitejai.
2. Latviešu Zinātņu Komitejas prezidents prof. P. Šmits

sniedz pārskatu par latviešu zinātnieku organizēšanās centieniem,
R. L. B. Zinību kommisiju, tās nopelniem un tagadējās Latviešu

Zinātņu Komitejas kā privātas zinātņu akadēmijas nodibināšanos.

„Jau 1860. gadā mācīti latvieši ar pazīstamo filiologu K. Biez-

bārdi priekšgalā gribējuši nodibināt savu zinātnisku biedrību,
bet krievu valdība nav gribējusi tādu atļaut. Tikai 1869. gadā,
tas ir nākošā gadā pēc Latviešu biedrības nodibināšanas, tika

organizēta arī jau Zinību kommisija. 'Jaunai biedrībai bija ļoti
daudz darba, kādēļ šai kommisijai no iesākuma bija visādi ka-
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vēkļi ceļā. Apstākļi labojās 1875. gadā, kad kommisijā iestājās
vairāk enerģisku darbinieku, kādēļ tā varēja izdot arī savu pirmo
rakstu krājumu. Pie tās pašas kommisijas nodibinājās arī bi-

bliotēka, etnogrāfiskais muzejs, tautas tradiciju krātuve, studentu

stipendiju fonds un vēl citas apakšnozares. Derīgu grāmatu

nodaļa drīz vien atšķīrās no Zin. kommisijas un iesāka plaša
mērā apgādāt zinātniskas grāmatas. Kommisijas muzeja mantas

ir tagad pārvestas uz Valsts vēsturisko muzeju, kur vēl tagad
ir lielākā daļa biedrības krājumu. Valodniecības nodaļu nodi-

bināja nelaiķa Mülenbachs un tagad to vada prof. J. Endzelīns,
izdodams lielo latviešu-vācu vārdnīcu. Ar tās pašas Zin. kom.

starpniecību nodibinājās arī latviešu teātrs, dziedāšanas biedrī-

bas un pirmā latviešu meiteņu skola. Liela nozīme tautas au-

dzināšanā un vienošanā bija Zin. kom. rīkotām vasaras sapulcēm,
kur sanāca mācītie latvieši un studenti no visām Krievijas malām.

Tagad, kur Latvija ir jau tapusi par patstāvīgu valsti, apstākļi
ir lielā mērā mainījušies. Ir radusies latviešu Universitāte, kon-

servatorija, mākslas akadēmija un ļoti daudz zinātniskas un māk-

slinieciskas biedrības. Zinību kommisija arī vairs nevar spēlēt
savu agrāko lomu. To ievērojot, Zinību kommisija ar biedrī-

bas priekšniecības atļauju un pabalstu ir nolēmusi pārorgani-
zēties par tīri zinātnisku biedrību, kas spraudusi sev par mērķi
pētīt Latviju nevien no filoloģijas, bet arī no dabas zinātņu vie-

dokļa, ievērojot arī literatūru un mākslu. Lai darbība neizplüstu

par daudz plašumā, tad šai programmā neietilpst technika, ma-

temātika, medicīna, vispārēja filozofija, teoloģija un citas līdzī-

gas zinātnes nozares. Agrākā zin. kom. ir jau publicējusi 20

rakstu krājumu, un arī reorganizētā Zin. komiteja turpinās šos

izdevumus, atstājot tomēr populāru rakstu izdošanu citām orga-
nizāciiām.

Jau tālos austrumos dzīvodams, es biju nodomājis pēc pen-

sijas izpelnīšanas pārnākt uz Rīgu dzīvot, strādāt Zinību kom-

misijā un, cik iespējams, pievilkt arī citus latviešu zinātniekus.

Pārcēlies uz Rīgu, es runāju par šo nodomu arī ar R. L. B.

priekšnieku A. Krastkalna kungu, kas izrādīja šai lietā lielu pre-
timnākšanu. Tā tikām norunājuši dibināt kaut ko līdzīgu pri-
vātai akadēmijai. Nodoma izvešanai tomēr vēl nebija labvēlīgu
apstākļu. Tai laikā tika dibinātas daudz zinātniskas biedrības un

arī pie izglītības ministra noorganizējās zinātniska padome, ku-

ras mērķis bija izvērsties par Zinātņu akadēmiju. Cik runāju ar

saviem kollēgām par Zinību kommisijas reorganizēšanu, tad ne-

viens gan neuzstājās pret šādu nodomu, bet visi tā kā baidījās,
vai zinātnisku biedrību mums nav jau par daudz. Minētā pa-

dome pie ministra drīz vien tika atcelta, bet Latvijas pētīšana
dažādos virzienos gāja uz priekšu. Radās atkal interese par
šās darbības apvienošanu lielākā organizācijā. Tai laikā griezās

pie manis profesors A. Tentelis un profesors Fr. Balodis ar da-
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žādiem padomiem un aizrādījumiem privātas akadēmijas lietā.

Tā tika uzmests pirmais statūtu projekts, kas tad vispirms tika

pārrunāts ar R. L. B. priekšnieku. Saskaņojot šo projektu ar

R. L. B. statūtiem, tika ari izvēlēti trīs jaunās komitejas dibi-

nātāji: profesors J. Endzelīns kā mūsu pirmais valodnieks, pro-
fesors L. Kundziņš kā vecākais dabaszinātnieks un profesors
A. Tentelis kā vecākais vēsturnieks. Šos trīs dibinātājus tad nu

es, kā Zinību kommisijas priekšnieks, uzaicināju 2. aprīlī uz sēdi,
kur bija jāizvēlē 4 jauni Zinātņu komitejas locekļi. Par tā-

diem tika izvēlēti sekošie profesori: Fr. Balodis, N. Malta, L.

Bērziņš un J. Plāķis.
Zinātņu komitejas statūti tika vēl apspriesti runas vīru sa-

pulcē 16. martā un vienā priekšniecības sēdē un galīgi ap-

stiprināti otrā runas vīru sēdē 13. aprīlī."

3. Prof. P. Šmits runa par „Herodota ziņām par senajam
baltu ciltīm". (Paplašinātā veidā runa iespiesta šai krājumā
1-17. lp.)

4. Izglītības ministrs A. Ķēniņš apsveic L. Z. K. nodibinā-

šanu kā svarīgu soli. Tautas vispār un tā arī latvieši vispirms

pieķērušies sirds izpausmēm, mākslai un dziesmai. Bet jau labu

laiku atpakaļ R. L. B. nodibināja savu Zinību kommisiju. Ta-

gad pienācis laiks, kur rodas iestāde, kas veiks neatkarīgu pētī-
šanas darbu. Ceru, ka L. Z. K. izveidosies par īstu zinātņu aka-

dēmiju. Novēlu to, izsakot paldies par jau veikto. Tas liecinās,
ka ejam zinātņu laukā pretim patstāvības laikmetam.

5. L. U. rektors Dr. M. Bīmanis pateicās par L. U.

rektora ievēlēšanu par goda biedru, kas nodrošinās sakarus ar

L. U. un zinātnisko pētīšanas darbu vispār. Tuvu būs L. Z. K.

Universitātei, jo galvenie darbinieki L. U. mācības spēki. Nā-

kotnē nāksies komitejai vēl paplašināties, jo trūkst vēl technikas

pārstāvju. — Novēl sekmīgu darbu L. Z. K-jaj, tiem darbinie-

kiem, kas uzņēmušies organizēšanu, veselību un darba sparu,
bet R. L. B. palikt joprojām latviešu kultūras darba priekšgalā.

Sēdi slēdz pīkst. 19-os.

R. L. B. Zimatņu Komitejas Vasaras sapulces 28.

augustā 1932. g.

Sakums pīkst. 10, beigas 14.

Klāt bija prezidents P. Šmits, kārtējie biedri: L. Ādamovičs,
J- Alksnis, J. Auškāps, L. Bērziņš, N. Malta, R. Putniņš, A. Švābe

un E. Zariņš, bez tam' vēl 24 viesi.

1. Prezidents P. Šmits atklāj sedi un saka ievada runu.

Vasaras sapulces nevar vairs turpināties agrāka veidā, jo
apstākļi grozījušies: nav vairs vajadzība pulcināt mazākais reiz

11
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pa gadu pa Krieviju izklīdušos latviešus, ir radušās dažādas

citas iespējas veicināt zinātnisko un sabiedrisko domu. Tomēr šā-

dām sapulcēm ir vēl vienmēr sava nozīme, sevišķi kā pretsvaram
pret laikmetu, kas aizraujas ar politiku, sportu un citām laika

strāvām.

Pati Zinātņu Komiteja pārorganizēta. Tas radījis zināmus

pārpratumus agrāko biedru aprindās, tie jūtoties it kā pārestību
piedzīvojuši, jo nostādīti tik korrespondējošo biedru lomā. Bet

zinātnisko biedrību korrespondējošo biedru stāvoklis ir goda stā-

voklis, kurā vispār uzņem tik redzamākos sava aroda darbiniekus.

Latviešu zinātnē pēdējos gados sasniegti ievērojami panā-
kumi. J. Endzelīna zinātniskā latviešu gramatika, K. Mülenbacha

un J. Endzelīna vārdnīca, vēsturisko pētījumu plašuma un apmēra

pieaugšana — še kā piemēri godam minami.

2. Referents L. Bērziņš runā par jaunāko latviešu

drāmu, ierobežojoties ar 1931. g. izdotiem drāmatiskiem dar-

biem. Skaits diezgan liels, bet svars pavisam citāds. Lielākā

cļaļa ir mazas lugas ar vieglu saturu. Piemēram apskatāmas arī

dažas mazākas lugas, bet pirmā vietā liekamas lielākās.

J. Veseļa „Jumis" uzstājas ar lielām pretenzijām. Indi-

viduālie raksturi domāti kā simboli. Tēlots svarīgs moments

senāriešu vēsturē — pāreja uz jaunām' dzīves vietām. Senai pa-

audzei bojā ejot, tā pāriet mirušo valstī, ~lankā". Traģēdiskajā

gala noslēgumā baismīgais mazināts: Jumis īstenībā neiet bojā,
bet diezgan reāli parādās jaunā dzīvē it kā „vice dievs" nāves

valstī. Ar to traģēdija top mazināta, traģiskais varonis darbojas
tālāk. Drāma tuvojas stāstam, daudz episku momentu, darbība

nav savilkta mezglā, „dūrē" kā mēdz teikt. Parādības no dzī-

ves pirmdzimtenē pārāk vaļējā sakarā ar tālāko. Parādās dažādu

cilšu pārstāvji, kas drāmas darbībā īsteni tālāk vairs nepiedalās;

atsevišķie pārstāvji nav arī pienācīgi raksturoti. Raksturojumu
veic dažādas autora piezīmes un pieliktie virsraksti, kas taču' nav

organiska drāmas sastāvdaļa. Jaunākos laikos, mākslai diferen-

cējoties, uzsver, ka teātrim jātop teatrālam, bet tad dzejai jā-
top arī dzejiskai un drāma nedrīkst pārcelties uz piezīmēm ska-

tuves darbiniekiem. (Sevišķi E. Mednis savā „Tu brīnišķā" lielā

mērā grēko šai ziņā.) Daudz ārēju efektu, kas vērību novērš no

klusākām un vērtīgākām vietām. Stils nevienāds, valoda negluda.
Saistītā valoda visai stūraina. Nepareizas un aprautas vārdu for-

mas, neesoši vārdi un izlokšņu vārdi apdraudē lielās drāmas

formu. — Visumā tomēr šī luga liels mēģinājums. Tomēr izveido-

jums nav pilnīgs. Daudz kas paliek mīklains un tumšs.

Savā ziņā šai lugai radniecīga J. Grot a luga „Steņka Ra-

zins". Pirmajā posmā — apspiesti sādžas Zemnieki, otrā posmā

— Razina un viņa brīvo kazaku darbība uz Volgas un pie Volgas,

trešajā posmā — Razina gūsts un nāves sods Maskavas kremlī.
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Te zināma radniecība ar „Jumi": izceļošana, lielāka masu ku-

stība ar vienu vadību, nodevības iejaukšanās, beidzot vadoņa
nāve. Personas te individuāli dzīvas. Pāri visam lielās Krievijas
kolorīts: plašās tautas masas sākumā vienaldzīgas, tad revolu-

cionizētas. Personām mēs sākam just līdz, — ko panākt ir

arī drāmas uzdevums. Cīņas atmosfaira prasa galvenā kārtā

vīriešu darbiniekus. Drusku maiguma ienes sieviešu tēli: Steņkas
iemīlētā sādžā un vēlākā gūstekne, kas Razinam top par likteni.

Steņka iegūst kareivju naidu un, iegrüzdams jaunavu Volgā, at-

kal sanikno viņas tēvu, kas citādi būtu sabiedrotais. Ar to motīvs

par revanšu atkārtojas. Valoda teicama. Lugas vērtība jāiz-
bauda. lespraustie dzejoļi atklāj kaut ko no tā kazaku plašuma,
ko rāda Gogoļa „Tarass Buļba". Tendences panesamas. Steņ-
kas raksturam īsti neatbilst viņa rezonēšana.

No lielākām lugām vēl minama Edv. Medņa „Tu brī-

nišķā", pēc apmēriem tā ir vislielākā. No jautrības tā aiziet

nost un reizēm tuvinās drāmai. Ja nebūtu trešā cēlienā negai-
dītais atrisinājums, tad vidus gabalā varētu runāt par traģēdiju.
Nosaukums „jautra kaislības komēdija" satur pretrunas (kaislī-
bas nav nekas jautrs) un arī neatbilst lugas raksturam (nakts
kaislību tvanam nav komiska daba). Ar pārcelšanos uz Rīgas
jūrmalu lugas raibums un neaprobežotā fantāzija nonāk mums

tuvos un pazīstamos apstākļos, kur atrisinājums diezgan pro-
zaisks: 3 pāri.

Lielākā daļa mazāko lugu ir komēdijas. P. Rozīša „Jaunä

cepure" ir izdevusies ar vienkāršo izdomu un norisu, kas tuvojas
dzīvē iespējamam. J. Sārta „Gredzena burvība" nāk ar kādu

jaunu motīvu. Tur uzstājas kāds Bērziņš, kas ir latviskojies žīds,
grib būt latviešu intelliģents, bet taču savā ziņā rada Blaumaņa
žīdiem.

Vēl varētu minēt Kļāvi ņa, Vain ovska, Di šl eres dar-

bus. Interesanti, ka lauku sādžas tēlojumu daudz, bet tur lauku

aprindām jau cits raksturs, kas liecina par lielajām pārgrozībām
mūsu dzīvē vispār. Tā piem. maskoti strādnieki (studenti strād-

nieku lomā). Darbam vīts vispār lauru vaiņags.
Vieglas ludziņas drīz nogrims laika klēpī. Lielākie mēģinājumi

dzīvos ilgāk un vērtīgākās intencijas paliks par mantojumu tau-

tas gara dzīvē.

3. L. Ādamovičs nolasa A. Vītola darbu: „Hidrolo-
ģijas attīstība Latvijā". Referents vispirms minēja, kas darīts

Latvijas ūdeņu pētniecībā agrāk, un tad pārskatāmā veidā rak-

sturoja to, kas veikts praksē un teorijā Latvijas pastāvēšanas

laikā; atzīmēti bija arī gadījumi, kad Latvijas zinātnieki re-

prezentējušies ārzemju kongresos. Referātam bija pievienots Lat-

vijā sastādīto hidroloģisko darbu saraksts, ieslēdzot arī vēl ne-

publicētos rakstus. (Referātu iespiestā veidā sniegs nākošais krā-

jums dabas zinātņu nozarē B.)

11*
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4. J. Auškāps nolasa referātu: „Ķīmijas problēmas un

uzdevumi Latvijā". (Referāts būs iespiests Rakstu krājuma da-

bas zinātņu nozarē B.)
L. Ādamovičs nolasa referātu: „Latviesu teologu uzde-

vums un veiktais darbs". Latviešu teologu zinātniskās intereses

priekš Latvijas nodibināšanās parādījušās pavisam niecīgos ap-
mēros. Latvieši vispār vairāk interesējušies par reliģisko dzīvi

nekā par teoloģiju un teoloģiskos atzinumus un dogmatiskos

formulējumus aizņēmušies diezgan nepatstāvīgā kārtā no Vācu

luterānisma. Pat latviešu draudžu vēsturiskās pagātnes pētīšanā
latviešu teologi bijuši visumā kūtri, vienīgi garīgās rakstniecības

un skolu vēstures nozarē ir izdoti daži vērtīgi darbi. Tagad
latviešu teologu uzdevums ir divējāds: tīri zinātniskais darbs,

kura viduspunktā stāv L. U. teoloģijas fakultāte, un teoloģisko
atziņu izmantošana praktiskajā baznīcas dzīvē, ko vada Baznīcas

virsvalde. Pirmā uzdevuma veikšanā būtu svarīgs vēl apakš-

jautājums, ko atsevišķās teoloģijas nozarēs pienāktos darīt tieši

latvisku lietu pētīšanai, bet šai ziņā Vecās un Jaunās derības

teoloģijas arodnieki var ko darīt tikai bībeles tekstu latviskojumos.
Zinātniskajā teoloģijā gandrīz visas publikācijas nāk no teo-

loģijas fakultātes mācības spēku aprindām, un katrs no viņiem
kaut ko devis zinātnei un tautai. Baznīcas vēsturē kā arī reliģijas
filozofijā un ētikā teologi sastopas ar radniecīgo kaimiņu zinātņu
— vispārīgās vēstures un filozofijas pārstāvjiem. Baznīcas vē-

sturē iznākuši arī katoļu un pareizticīgo autoru raksti, kur kon-

fesionālās intereses ņēmušas pārsvaru pār tīri zinātnisko viedokli.

Teoloģijas praktiskajā piemērošanā referents atzīmē jauniz-
strādāto baznīcas satversmi, jaunu dziesmu un meldiju grāmatu

un nodomus izdot izlabotus evaņģēliju tekstus. Aģendas un li-

turģijas kommisijas savu darbu tikko sākušas, kad arī jau pār-

traukušas to. Intereses trūkums un arī nevērība pret principiālo
zinātnisko skaidrību un noteiktību paralizējot šo praktisko darbu.

(Referātā minētos atsevišķos autorus sk. šai burtnīcā iespiestā
rakstā 139. ss. lp.)

6. piedalās J. Missiņš, L. Bērziņš, J. Re-

zevskis un Fr. Ādamovičs.

7. Beigas pārrunas aizķer jautājumu par sapulču turpmāko
raksturu.
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INAUGURATION DU COMITE LETTON DES LETTRES

ET DES SCIENCES

Lundi le 23 Mai 1932

Allocution du Président de la Société Lettonne,
Monsieur A. Krastkalns.

L'ancienne Commission scientifique, qui était depuis des dizai-

nes d'années une Section de la Société Lettonne, jette aujourd'hui
un regard sur son oeuvre accomplie. Cette oeuvre, comme on

le sait, a consisté à rassembler le trésor de la tradition nationale,
actif et créateur.

Bien que l'ancienne Commission a pu tresser bien de jolies

couronnes, qui peuvent orner ses efforts de quelques générations,
cependant on doit remarquer qu'assez de fleurs de ces couron-

nes ont été recueillies par nos savants parfois par hasard ou

plus ou moins systématiquement vu les possibilités de notre

passé, mais néanmoins avec un dévouement profond. '
A présent, après la création de notre état indépendant, les

circonstances ont beauooup changé: l'épanouissement du senti-

ment national ayant donné de telles conséquences, les savants

lettons, surtout les plus éminents, ne sont plus forcés de travailler

pour la culture de leur peuple, dispersés dans le monde entier.

Ils peuvent maintenant réunir leurs forces, les diriger dans un

certain sens pour se consacrer à l'étude systématique de leur

patrie et en premier lieu à la résolution des problèmes scienti-

fiques concernant la Lettonie.

Pour atteindre ce but la Société Lettonne de Riga a trans-

formé l'ancienne Commission scientifique en Comité letton des

Lettres et des Sciences d'après le type des Académies des

autres pays. La résolution s'était faite après la confirmation du

projet, présenté par M. M. les professeurs P. Šmits et Fr. Balodis,
dans le Conseil Administratif de la Société.

La Société Lettonne veut soutenir la nouvelle institution

scientifique de ses meilleures forces, aussi bien moralement que

matériellement, et désire que les Académies et d'autres institu-

tions scientifiques des états amicaux veuillent bien accorder au

Comité letton son bienveillant appui.
Enfin je voudrais ajouter aussi de ma part les meilleurs

voeux à notre Comité savant et lui souhaiter de continuer avec

succès et en de meilleures circonstances les recherches scientifi-

ques, commencées par l'ancienne Commission.

Discours du Président du Comité lettofn des Lettres et

des Sciences M. P. Šmits.

Déjà en 1860 un groupe de lettons intellectuels sous la

direction du philologue bien connu K. Biezbārdis exprima lin
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tention de fonder une société scientifique, maïs ce projet échoua,
car le Gouvernement russe n'aivait pas donné son consentement.

Ce n'est qu'en 1869 que la Commission scientifique a été

créé, un an après la fondation de la Société lettonne à Riga.
Un vaste champs d'activité s'est ouvert à la nouvelle société,
mais de nombreux obstacles ont entravé sa route. L'adhésion

à la Commission en 1875 de plusieurs collaborateurs énergiques
a amélioré les conditions et pour cette raison il a été possible
de publier soin premier recueil de recherches scientifiques. Une

bibliothèque, un musée ethnographique, un recueil de traditions po-

pulaires, un fonds pour des bourses d'étudiants, et d'autres sections

ont été fondées auprès de la Commission. La Section des livres

utiles se sépara bientôt de la Commission scientifique et se mit

à publier sur une large échelle des livres scientifiques. Les objets
faisant partie du musée de la Commission ont étés transférés

actuellement au Musée historique de l'Etat, où se trouve encore

maintenant la plus grande partie de ces objets du Musée de

la Société. La section linguistique a été fondée par feu le pro-
fesseur de lycées K. Mühlenbach et actuellement est dirigée par

'Monsieur le Professeur Dr. J. Endzelīns, qui a publié le grand
dictionnaire letton-allemand. Par l'initiative de cette même sec-

tion ont été organisés le Théâtre letton, des sociétés de chants

et la première école lettonne de jeunes filles. Les réunions con-

voquées chaque été par la Commission scientifique avaient une

grande importance pour l'éducation et pour l'union de la na-

tion. A ces assemblées participaient des lettons intellectuels

ainsi que les étudiants de toutes les régions de l'ancienne Rus-

sie. A présent les conditions ont beaucoup changé; la Lettonie

devenue un Etat indépendant, a créé une Université lettone,

un Conservatoire, une Académie des Arts et beaucoup de so-

ciétés scientifiques et artistiques. La Commission scientifique
ne peut plus jouer son rôle d'autrefois; en considération de ce

fait la Commission scientifique avec l'autorisation et l'appui
du Présidium de la Société Lettone a décidé de se transformer

en société purement scientifique, ayant pour but de faire des

recherches sur la Lettonie non seulement du point de vue

philologique, mais aussi de celui des sciences naturelles, ainsi

que s'occupant de la littérature et des arts. Pour que l'activité

ne se dissimule pas, la technique, les mathématiques, la mé-

decine, la philosophie générale, la théologie et d'autres branches

analogues de la science ne figurent pas dans son programme.

L'ancienne Commission scientifique a déjà publié 20 recueils

et la Commission scientifique reorganisée poursuivra l'édition

de ces ouvrages, en laissant cependant le soin des publications

populaires à d'autres organisations.
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