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§ 1. KATOĻU LAIKI LATVIJĀ

1. KRISTĪGĀS TICĪBAS IENĀKŠANA LATVIJĀ.

1. Pirmie sākumi. 11. gs. senlatviešu kaimiņi austrumos (krievi) un

rietumos (skandinavieši un gotlandieši) bija jau pieņēmuši kristīgo ticību.

Tiklab novērojumi kara gaitās un kara gūstekņi, kā arī tirdzniecības

sakari iepazīstināja tad senlatviešus ar kristīgo kultu, mācību un para-

šām, un labprāt viņi, šķiet, sāka piesavināties kristietību. Ļoti trūcīgas

ir gan ziņas par rietumu katolisma ietekmi tai laikā. 11. gs. beigās

Kursā ir „uzcelta viena baznīca ar kāda tirgoņa pūlēm, ko Dānijas

ķēniņš pavedināja uz to ar daudzām dāvānām" (Brēmenes Ādama ziņa,

1074.—1085. g.). Un vārda „mūks" ieviešanās latviešu valodā ne vēlāk

kā 12. gs. liecina, ka tai laikā viņiem jau diezgan labi bijis pazīstams

šis katoļu nenogurstošais pionieris.

Noteiktākas un drošākas ir ziņas par krievu pareizticības ietekmi.

13. gs. sākumā Jersikā bija jau vairākas pareizticīgas „baznīcas ar

zvaniem, svētbildēm un citiem izgreznojumiem" un pats karalis Visvaldis

un arī kāda daļa viņa pavalstnieku droši vien jau turējās pie pareiz-
ticības. Arī Tolovas (Talavas?) valdnieks Talibaldis ar saviem dēliem un

pavalstniekiem ir kristīti pareizticībā. Vairāki latviešu valodas vārdi,

ikas apzīmē dažādus kristīgus jēdzknus un kulta priekšmetus un dar-

bības, ir aizņemti no krievu valodas, kā: baznīca (?)*), gavēt, gavēnis,

grāmata, grēks, klanīties, kristīt, krists (krusts), kūma (vecākā forma:

koms), nedēļa (svētdiena), nedēļas dienas apzīmējumi un skaitīšanas

veids, pagrabs, sodīt, soģis, svece, svētki, svēts, tulks, zizlis, zvanīt uti.

Daži no šiem vārdiem pēc valodnieku domām aizņemti jau 11., vēlākais

12. gs., piem., krists ( = krusts), zizlis, Pāvils. Senlatvijas austrumos

un Piedaugavā vēlajā dzelzs laikmetā (9.—12. gs.) valkātas rotas lietas

kristīgu simbolu veidā (krusta amulēti) un izgreznotas kristīgiem mo-

tīviem (Kijevas darbi pēc Bizantijas parauga).

2. Katoļu bīskapijas Senīa'tvijā. 13. gs. Baltijā nostiprinājās katoļu

baznīca. Dānijas baznīcai izdevās izplest savu varu tikai pašos ziemeļos,
nodibinot Rēveles (Tallinnas) bīskapiju (1219), atkarīgu no Lundas virs-

bīskapa. Labāki panākumi bija Hamburgas un Brēmenes virsbīskapa

ekspansijas centieniem. Viņa uzdevumā augustīņu kanoniķis Mei-

nards un cisterciešu mūks Teodorichs (Dītrichs) sāka misionēt

lībiešos, viens pie Daugavas Ikšķilē, otrs pie Gaujas Turaidā. Meinardu

Baznīca (leitiski baznņcia) ir laikam tomer vecs baltu vārds.
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arī iesvētīja par pirmo Livonijas (Lidijas, lībiešu zemes) bīskapu

(1186.—1196. g., pāvesta apstiprinājums 1188 g.). Bet katoļu baznīcas

satversmes ievešana sastapa lībiešu pretošanos, un Meinards, tāpat arī

Pareizticīgi krustiņi. Atrasti Austrumlatvijā un Piedaugavā.

viņa pēcnācējs Bertolds (1196—1198) jau izlūdzās pāvesta atļauju
krusta kariem pret šejieniešiem. Trešais bīskaps Alberts (1199—1229)
nāca uz Baltiju ar noteiktu nolūku nodibināt še garīgu bīskapa valsti

pēc Vācijas valsts bīskapiju parauga un nekautrējās izlietot varu un

viltību sava nolūka sasniegšanai. 14 reizes Alberts devās uz Vāciju

pulcināt krustnešus ieroču cīņai pret šejieniešiem. Viņš raisījās vaļā no

Hamburgas un Brēmenes virsbīskapa mētropolitānvaras un 1214. g. tapa

arī patstāvīgs, tieši padots-pāvestam. Viņš padarīja arī arvien vaļīgākas

un vājākas kaimiņu krievu kņazu virskundzības tiesības un, ignorējot

tās, iestājās Vācijas ķeizarvalsts feodālajā (lēņu) sistēmā. Vācijas ķeizars

piešķīra viņam 1207. g. attiecoties uz Lībiju un 1225. g. attiecoties uz

Latviju (Lettia) un Dienvidrietumigauniju Vācijas valsts firsta tiesības

un privilēģijas.

Pāvesti (Innocentijs III!

un viņa pēcnācēji) izrādīja

lielu interesi par jauno mi-

sijas zemi. Viņi centās pa-

turēt to savā tiešā atkarībā

un tāpēc negribēja piešķirt

Albertam virsbīskapa mēt-

ropolitānvaru par visu

Baltiju. Viņu dziļākais no-

lūks bija nodibināt še baz-

nīcas misijas valsti, atstājot

šejieniešiem brīvību unpa-

šu valdniekus, neuzspiežot

viņiem nekādu citu lai-

cīgas valdības varu. Šādā virzienā darbojās pāvesta legāti —

Savojas Vilhelms, bet it īpaši Ainas mūks Balduīns. Bet

viņu centienus krustoja Baltijas vācu kungi, kas gribēja te nostiprināt

savu varu: īpaši bīskaps Alberts un viņa pēcnācējs Nikolajs un pastā-

Bronzas krustiņi (dabiskā lielumā). Darināti

Kijevas novadā, atrasti Daugmalespilskalnā.
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Lappuse no evaņģēlija, ko uzrakstījis 1270. gadā pareizticīgā latviešu

mācītāja dēls Jurģis (oriģināls Rumjanceva muzejā Maskavā).

vīgai militārai palīdzībai nodibinātais Zobenbrāļu ordenis un tā pēcnā-

cējs kopš 1237. g. — Vācu bruņinieku ordenis. Pāvestiem bija jāsamieri-

nās ar to, ka zeme palika viņu tiešā aizgādībā, un zemes Valdnieki

formāli arī atzina viņus par saviem virskungiem. Viņiem nebija citu

ieroču, izņemot ekskommunikāciju un interdiktu, lai uzturētu še savu

tiešu reālu virsvaru. Saziņā ar pāvestu Alberts nodibināja Baltijā arī

citas bīskapijas un bīskapu un ordeņa starpā arī tika sadalīta zeme. — >

Viduslaiku beigās, pāvestu varai pagrimstot, viņu iejaukšanās Livonijas
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lietas ņaca bieži vien par ļaunu. Viņi lema un rīkojas ne pec taisnības,
bet draudzības un kukuļa lieluma.

Baltijā Alberts un viņa pēcnācējs nodibināja šādas bīskapijas:
Estonijas jeb (Dienvid) Igaunijas, kas drīz vien sadalījās Tērbatas

bīskapijā un Sāmzemes un Vīkas bīskapijā, tad Sēlijas bīskapiju
(1218—1226), Zemgales bīskapiju (1226—1251) un Kursas bīskapiju
1234—1583. Kursas bīskapijai 1251. g. pievienoja arī Zemgali. Laikam

jau 1202. g. nodibināja arī Zobenbrāļu, oficiāli „Kristus karapulku
brāļu" (Fratres militiae Christi) ordeni ar templiešu bruņinieku ordeņa
satversmi. Kad Saules kaujā

leiši pilnīgi iznīcināja ordeņa

spēkus, pāvests nolēma uz-

ņemt viņu paliekas Vācu bru-

ņinieku (teutoņu) ordenī, kas

tobrīd darbojās Prūsijā. īpaša
šā ordeņa nozare ar nosauku-

mu Livonijas ordenis stājās

1237. g. Zobenbrāļu ordeņa
vietā. Visas iekarotās zemes

sadalīja starp bīskapiem un

ordeni, sākumā ordenis dabūja

trešo daļu, vēlāk (Kursā) ve-

selas divas trešdaļas. AtsevišM

zemes kungi iedalīja daudz

zemes vasaļiem. Pie Rīdzenes

(Rīdziņas) upes lībiešu ciemā

un vācu tirgoņu faktori i ā di-

binātā Rīgas pilsēta 1201. g.

tapa par' visas zemes galvas

pilsētu.

Ap 13. gs. vidu Baltijā jeb

kā toreiz teica Livonijā, pastā-

vēja 5 garīgas un reizē lai-

cīgas valstis: Rīgas (agrāk Li-

vonijas) bīskapija, Tērbatas

Rīgas doma baznīca bīskapa Alberta

laikā,veltīta Sv. Marijai, pirmo reizi

minēta 1206; (apm. tagadējās Jāņa
baznīcas vieta), nodegusi 1215. g. 1211. g.

ierādīja baznīcai tagadējo vietu, 1226. g.

celtne jaubija zem jumta.Romānisks stils,

bīskapija, Sāmzemes bīskapija, Kursas bīskapija un Livonijas ordeņa

zemes. Vislielākā bija ordeņa valsts. 2) 1246. g. pāvests iecēla Albertu

Zuerbēru par virsbīskapu Visām Baltijas zemēm, arī Prūsijai. 1253. g.

viņš apmetās Rīgā, mirušā Rīgas bīskapa rezidencē, un tā Rīga dabūja

savu virsbīskapu. Rīgas virsbīskaps bija visu citu bīskapu garīgais

priekšnieks; viņa virsbīskapa pārvaldes vara sniedzās arī pār Prūsijas

bīskapijām un Gotlandi. Bet viņa laicīgā valsts palika agrākās Rīgas

bīskapijas robežās.3) Formāli viņš bija visu 5 Livonijas valstiņu

virskungs, no kā visi citi bīskapi un ordeņa mestrs kā savas zemes

kungi bija vasaļa atkarībā, bet faktiskā vara viņam bija mazāka nekā

2) Ordenim bija 67 000 kv.km zemes,
- visam 4 bīskapijām kopa

tikai 40 000.

3) Savā laika Rīgas bīskapijai resp. virsbīskapijai piederēja arī

zemes gabali Kursā un Zemgalē.
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Rīgas doma baznīca.

ordenim, un viduslaikos viņš bieži vien nokļuva lielā atkarībā no ordeņa

(vlrsbīskapijas inkorporācija ordenī).

Senlatviešu dzīves vietas ietilpa Rīgas virsbīskapijā, Kursas bīska-

pijā, ordeņa valstī un Tērbatas bīskapijas dienvidusdaļā (Rūjiena, Tri-

kāta, Valka). Virsbīskapijai bija savs lielāks latviešu gals un mazāks

lībiešu gals (10 draudzes). Garīgā vara ordeņa zemēs piederēja Rīgas

virsbīskapam, Kursā un Zemgalē — beidzot tikai Kursas bīskapam. Visa

Livonija bija novēlēta sevišķā speciālā Sv. Marijas patronātā, apsardzībā

un aizgādībā un nosaukta par Māras zemi.

3. Senlatviešu kristiānizācija. Turaidas lībiešu valdnieks Kaups

(Caupo) bija 1203. g. vasarā kopā ar Teodorichu apceļojis'"Vāciju un

Romā bijis svinīgā audiencē pie pāvesta un saņēmis viņa dāvānas

{naudu un bībeles rokrakstu). Viņš palika visu mūžu (f 1217) uzticīgs

katoļu baznīcai, bet citi lībieši mēģināja pretoties vāciešiem un kristīgai

ticībai, redzēdami, ka kristība nes viņiem politisku un saimniecisku

atkarību no bīskapa un ordeņa. Latviešu cilšu izturēšanās pret katoļu

baznīcas pārstāvjiem ir bijusi dažāda.

Bīskaps Alberts centās vienu senlatviešu novadu pēc otra pievienot
savai valstij, noslēgdams ar valdniekiem un vadoņiem padošanās līgumus.
Kas nepadevās ar labu, to agri jeb vēlu piespieda ar varu. Līgumā ar

padevības solījumu un garantijām (parasti ķīlnieku došanu) bija jāuz-

ņemas zināma nodevu nasta (desmitā tiesa jeb labvēlīgākā „kunga

tiesa",1) un kara klaušas un jāpieņem kristietība. Heinricha Livonijas

f) Kunga tiesa (cenšus, Zins, Tins) bija noteikta lieluma mers no katra

zirga jeb arkla.
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chronika (sarakstīta 1225.—1227. g.),

tstāstot dažus kristīšanas gadīju-

mus, liecina par zināmu kristīgās
ticības sākumu mācību, bet visi

apstākļi rāda, ka nopietna sagata-

vošana uz kristību nav notikusi, it

īpaši tad, kad kristību uzspieda ar

varu. Vienas pils un reizēm pat

vesela novada iedzīvotājus nokristīja

nedaudz dienās. Tāpēc jādomā, ka

kristīgie misionāri mēdza iemācīt un

izskaidrot tikai kādas īsas apliecības

formulas, kas bija kristījamiem jā-

atsaka pašā kristības aktā.

Ciktāl varēja toreiz aiziet kristības

ārišķībā, to liecina chronista, gan ar

zināmu zobgalību, pastāstītās ziņas

par dāņu svētnieku rīcību igauņu

apgabalos, kur viņi sacentās ar Rī-

gas vācu svētniekiem. Katra puse

steidzās pēc iespējas vairāk ciemus

apstaigāt un ļaudis nokristīt. Dāņi,

nevarēdami tik drīz nokļūt ciemos,
esot aizsūtījuši turp lielus koka kru-

stus un iedevuši zemniekiem svētītu

ūdeni, lai tie paši apslacītu savas

sievas un bērnus.

No latviešiem vispirms tika kri-

stīti Idumejas apgabala iedzīvotāji

(straupenieši), kas dzīvoja tur kopā

ar lībiešiem, un vendi ap Cēsīm

(1206). Sēļus, kas turējās kopā ar

leišiem, piespieda kristīties ar varu,

aplencot Sēlpili. Daugavgrīvas cister-

ciešu klostera abts Teodorichs un

Rīgas domkapitula prāvests Egel-

berts atradās pie karaspēka un pēc

padošanās līguma „līdz ar citiem

priesteriem kāpa augšā pie sēļiem

pilī un, iesvētīdami viņus ticībā,

mācīja viņus; viņi apslacīja pili ar

svētītu ūdeni un uzsprauda paaug-

stinājumā svētās Marijas karogu"

(Chron. XI 6). Imerieši pieņēma

Rīgas doma baznīcas zīmogs uz;

kāda 1224. g. dokumenta.

Rīgas pirmā virsbīskapa Alberta

Zuerbēra (Suerbeer) 1253—1273

zīmogs. Virsbīskaps izlej ar vienu

roku ūdens krūzi, otrā tur evan-

ģeliju. Katrā pusē kapella ar vienu

jaunkristīto, viens tur bīskapa zizli,
otrs krustu. Paraksts: PCIA (pro-
vincia) Livoni (Livonia). Apakšā 4

kristījamie upē, pār tiem izstiepta
no debesīm Dieva labā roka; pa-

raksti: (ES)TOI (Estoni). Redzama

arī daļa no virsbīskapa motto, kas

pilnīgā veidā skan: Baptizo gentes
quarum Deus ablue mentes (es kristu

tautas, lai Dievs šķīsta viņu sirds-

prātu).
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kristietību vēl tā paša 1208. g. sākumā. Interese par priestera Alobranda

sludināto Dieva vārdu viņos apvienojās ar vēlēšanos atbrīvoties ar

vāciešu palīdzību no leišu un lībiešu uzmācības. Chronika atstāsta turp-

māko šādos vārdos:

*Ar prieku viņi (imerieši) uzņem Dieva vārdu, izmetuši tomēr

papriekš meslus un izprasījuši savu dievu lēmumu, vai viņiem būtu

jāpieņem Pliskavas krievu krištība kopā ar citiem latviešiem — no

Tolovas, vai latīņu (katoļu) kristība. Jo krievi savā laikā bija atnākuši

un kristījuši savus Tolovas latviešus, kas tiem allaž maksāja nodevas.

Un mesli krita latīņiem par labu, un (latvieši) tika kopā ar lībiešu

baznīcu pieskaitīti rīdzeniekiem. Un Alobrands nokristīja kādus ciemus,

un atgriezies Rīgā, paziņoja to bīskapam. Tad bīskaps, līdzi priecādamies

un vienmēr tiekdamies gādāt par baznīcu, sūtīja atkal uz turieni savu

mācekli Heinrichu, kad tas bija paaugstināts svētos (garīgos) amatos,

kopā ar to pašu Alobrandu. Kad viņi tais robežās bija ar kristību galā,

Alobrands atgriezās atpakaļ. Bet otrs, kad bija uzcelta baznīca un

atdota viņam, palika joprojām pie tiem dzīvot, un, kaut gan bija ļoti

daudzu briesmu apdraudēts, turpināja radīt nākošās dzīves svētlai-

mibu. * (XI 7).

Tālāk Alberts piegrieza Romas katolismam letgaļus, kas bija jau

kristīti pareizticībā. Viņš iekaroja Jersikas pilsētu un piespieda karali

Visvaldi atdāvināt savu valsti Māras baznīcai, saņemot to atpakaļ, par

karoga lēni; Jersikas meslu valstis Autiņa un Cesvaine, kur no Rīgas bija

izplatīta katoļticība, pie tam pārgāja tiešā bīskapa kundzībā. Jersikas

karalis ar saviem pavalstniekiem laikam tieši tika ieskaitīti katoļos

(1209). Arī Talavas valdnieka Talibalda' dēli (Rameķa ar saviem brāļiem)

drīz vien (1214) „atdevās bīskapa varā, solīdami pārmainīt kristīgu ticību,

ko viņi pieņēmuši no krieviem, pēc latīņu parašas" (Chron. XVIII 3).

Pats Talibalds palika laikam pareizticīgs līdz savai nāvei (1216) un līdz

ar viņu arī kāda Talavas daļa. Pareizticības parašas latviešos drīz vien

tika galīgi izskaustas, un latviešu folklorā, liekas, paglabājušās tikai

pavisam niecīgas atliekas no letgaļu pareizticības laikmeta, piem. sv.

Jurģa leģendas fragmenti.

Zemgaļiemnebijā laikam vairs pavisam sveša kristietība (pareizticība

un varbūt arī katoļticība). Taču viņu karalis Viestarts no paša sākuma

izvairījās pieņemt sludinātājus no Rīgas un pat pāvesta legātam Vilhel-

mam neizdevās pierunāt viņu likties kristīties; viņš ielaida pagaidām

Zemgalē tikai vienu legāta sludinātāju. Bet 1219. g. Mežotnes zemgaļi

aicināja pie sevis bīskapu Albertu ar bruņotu spēku. „Gandrīz 300 vīru,
neskaitot viņu sievas un bērnus, pieņēma evaņģēlisko mācību un tika

kristīti" (Chron. XXIII 3). Viestarta iejaukšanās atgrieza viņus atpakaļ

pagānismā. Nākošā gada sākumā bīskapa un ordeņa karaspēks, lībiešu un

letgaļu atbalstīts, nežēlīgi atriebās mežotniešiem: nonāvēja vairāk kā 100

padevušos vecāko un izpostīja un izlaupīja pili. Sakautajiemmežotniešiem
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bīskaps iesūtīja pilī krusta zīmi un dabūja no viņiem solījumu, ka viņi

turpmāk vairs nekad nelauzīšot kristības sakrāmentu. Sēlijas bīskapa

iecirknim tika pievienota arī Zemgale, bet tas izrādījās pāragri. Nevarēja

arī lāga apvienot vienā pārziņā tik plašus apgabalus. 1226. g. likvidēja

Sēlijas bīskapiju, atstājot līdzšinējam kopējam bīskapam tikai Zemgali.

Zemgales bīskaps turpmāk laikam dzīvoja Mežotnē un nodibināja tur

drīzumā arī savu domkapitulu, bet lielākā zemgaļu daļa tomēr vēl palika

nekristīti.

Pa tam kurši bija nākuši pie lēmuma likties kristīties un sāka slēgt

līgumus ar katoļu baznīcas pārstāvjiem. Rīdzenieku iestādes gribēja

dabūt viņus atkarībā no sevis un sūtīt pie viņiem savus priesterus. Bet

pāvesta vicelegāts Balduīns solīja viņiem mūžīgu brīvību tiešā atkarībā

no pāvesta un kurši solīja, ka „viņi visā, drīzumā pieņems priesterus

(ko legāts viņiem nozīmēs), godīgi apgādās tos ar nepieciešamo, un ka

patiesi kristieši paklausīs tiem visās lietās, pieturēsies katrā ziņā pie

viņu derīgiem padomiem, aizsargās viņus no ienaidniekiem kā sevi

pašus, saņems nekavējoties no viņiem visi, tā vīri, kā sievas un bērni,
svētās kristības atdzimšanu un izpildīs citu kristiešu parašas. Bet bīskapu,

kās ar kunga pāvesta autoritāti tiks viņiem iecelts, uzņems ar godbijību

un pazemību, it kā savu tēvu un kungu, paklausīs viņam visās lietās

kā savam kungam un bīskapam pēc citu kristiešu pienācīgā paraduma

vispilnīgākajā padevībā un parādīs viņam godbijību un apakšnieku

cienību, kā tas pienākas pret savu kungu uri bīskapu." (No Balduīna

līguma ar Rietumkursas karali Lamiķi jeb Lameķinu 1230. g., līdzīgs
teksts Balduīna līgumā ar Auštrumkursu 1231. g.). Baznīcas nodevas

kuršiem būtu tad tikpat lielas kā „patiesiem kristiešiem," piem. Gotlandes

iedzimtajiem. — Rīgas bīskapa Nikolaja un zobenbrāļu intrigas un

varmācība atņēma kuršiem izredzes uz patstāvīgas brīvas pāvesta vasai-

valsts nodibināšanu un pakļāva viņu katoliskajiem zemes kungiem Rīgā.

1234. g. jeb pāris gadus vēlāk Kursai iecēla īpašu bīskapu, par kura

mitekli 13. gs. otrā pusē noteica jaundibināto Klaipēdu (Mēmeli), bet

vēlāk Pilteni. Kuršu sacelšanās pret rīdzenieku jūgu (1236., 1244. un

1260. g.) tika nežēlīgi apspiestas, un liela kuršu daļa apkauta. Divas

trešdaļas viņu zemes paņēma sev ordenis, vienu trešdaļu dabūjabīskaps,

bet viņš bija pilnīgā atkarībā no ordeņa.

Līdzīgā varmācīgā kārtā katoļu baznīca, it īpaši ar Livonijas ordeņa

palīdzību, nostiprināja savu varu Zemgalē. Trīs reizes zemgaļus piespieda

pieņemt padošanās līgumu (1250., 1272 un 1281. g.), bet katru reizi zemgaļi

Sacēlās pēc dažiem gadiem, lai nokratītu vācu jūgu. Vācieši, gūdami

virsroku, spieda zemgaļus allaž par jaunu pieņemt kristīgu ticību, bet

zemgaļi, saceldamies pret vāciem, apzinājās cīnāmies par tēvu reliģiju

un dieviem. Taču sakauti viņi atkal „steigšus steidzās pie kristīgās

ticības, nožēlodami sirsnīgi, ko agrāk darījuši" (Atskaņu chronika). Visas

šīs ārkārtēji niknās cīņas nebija jau pēc savas būtības vairs cīņas par
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jeb pret kristīgu ticību, bet senlatviešu cīņas par savu zemi un brīvību.

Pēdējais vārdā pazīstamais Zemgales karalis Nameisis bija jau kristīts

un vairāk kristīgs un cilvēcīgs savā rīcībā nekā vācu bruņinieki. Pāvests

Klēments V ssvā 1310. g. izdotajā bullā izsaka ordenim pārmetumus, ka

tas izdeldējis arī kristītos zemgaļus, apkāvis viesībās ielūgtos labiešus

un vispār rīkojies tik nesaudzīgi, ka 100 000 personu, vīrieši un sievietes,

aizbēguši no savas dzimtenes prom pie pagāniem leišiem.

Vispār pāvesti vairākkārt atgādinājuši bīskapiem, ordenim un saviem

legātiem gādāt par to, lai jaunkristītie netiktu apspiesti un kalpināti un,

pāriedami kristietībā, nenonāktu grūtākos apstākļos un nezaudētu savu

brīvību.

Atsevišķi misijas darbinieki (Dāniēls, Alobrands un Heinrichs), cik

vērojams, arī nopietni pūlējušies „rādīt savām draudzēm ceļu uz mūžīgu
dzīvību" (Chron. X 15). Daži no katoļu svētniekiem miruši asinsliecinieku

nāvē.

Dokumentu ziņas par kuršu un zemgaļu brīvības cīņām papildina
vidusvācu valodā sarakstītā

„Atskaņu chronika" (1290. g.).

4. Katoļu baznīcas darbība senlatviešos. Tiklīdz kāds novads bija

pieņēmis kristietību, tur nodibināja draudzi un cēla baznīcu. Vidzemē

13. gs. beigās laikam pastāvēja jau visas tās pašas draudzes, kas zināmas

17. gs., un to skaits nav daudz grozījies līdz pat mūsu dienām. Kurzemē

gan draudžu bija 13. gs. labu tiesu mazāk nekā tagad, jo ordenis bija

diezgan kūtrs baznīcas lietu kārtošanā.

Katrā draudzē cēla vienu galveno baznīcu, bet tai blakus bija diezgan

daudz privātu baznīciņu (kapellu). Pie galvenās baznīcas bīskaps iecēla

savu baznīckungu, kas noturētu dievkalpojumus (mišas), izpildītu sakrā-

mentus un ievadītu jaunkristītos kristīgā baznīcas un ticības dzīvē.

Baznīcas uzturēšanai un baznīckunga iztikai tika nodibināta īpaša baz-

nīcas zeme un noteiktas draudzes locekļu devas, gan ne visur vienā

un tai pašā lielumā. Dažās draudzēs bija ordenim, domkapituiiem,

klosteriem v. c. garīgām iestādēm un amatpersonām patronāta tiesības,

un viņi izraudzīja kandidātus baznīckunga amatam.

Kā baznīcas tā kapellas bija katra veltīta kādam svētajam kā patro-

nam, kura svētkus svinēja ar iespējami lielu godu un krāšņumu. Daža

laba kapella jeb arī krusts bija uzcelti senlatviešu kulta vietā jeb senču

kapenēs.

Garīdznieku bija sākumā liels trūkums. Bīskapi sagatavoja tos doma

skolās. Pāvesti uzaicināja klosterus un korkungu sabiedrības sūtīt šurp

savus locekļus. Blakus sekulārklēriķiem sākumā darbojās Livonijā daudz

mūku un korkungu. Draudžu priesteru un misionāru darbība arī nebija

vēl viena no otras šķirta un šķirama. Jautājums, vai garīdznieku starpā

bijuši arī latvieši, jāatstāj atklāts, jo trūkst jebkādu noteiktu ziņu.

Viduslaiku beigās, pāvestiem iejaucoties Livonijas garīdznieku iecelšanā,
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ārzemnieki bija lielā pārsvarā par šejienes vāciešiem. Latviski viņi prata

maz jeb neprata nemaz. Vispār katoļu laiku beigās laukos bija liels

priesteru trūkums.

Baznīcas darbinieki nāca arī no šejienes klosteriem: Daugavgrīvas

cisterciešu klostera un franciskāņu un dominikāņu nometnes Rīgā; bija

ari Rīgā cisterciešu sieviešu klosteris un citas garīgas sieviešu organi-

zācijas. Übagotāji mūki bija visrosīgākie sludinātāji, arī pa zemnieku

mājām, un sludināja arī „nevācu valodā".

Katoļu baznīca deva jaunkristītajiemdažus atvieglinājumus baznīcas

disciplīnā un kultā, bet prasīja „pamazītēm iestiprināt ticībā, iemācot

viņiem rūpīgāk grēksūdzes formulu, Kunga lūgsnu un ticības apliecību"

(Innocentija 111 dekrēts bīskapam Albertam 1201. g.). Jādomā, ka gādāja

arī par še minēto gabalu un baušļu, kā arī „Avē Maria" tulkošanu lat-

viešu valodā.

2. KATOLISMA IETEKME LATVIEŠU DZĪVĒ.

1. Ārējais baznīciskums. Līdz viduslaiku beigām latvieši bija jau cik

necik iedzīvojušies katoļu baznīcas ārējās gaitās. Viņi lika kristīt savus

bērnus draudzes baznīcā; tai laikā sacerētās tautas dziesmas tēlo diezgan

bieži un labi uzskatāmi bērna „nešanu pie krustiņa". Krusta svētību

un kristījamā vārda patrona (svētā) aizgādību latvieši laikam gan

novērtēja galvenā kārtā maģiski. Blakus baznīcas kristībai viņi vēl

svinēja arī attiecīgo mājas godu ar senču parašām. Retumis mēģināja

izvairīties no kristības jeb novilcināt to. Baznīcas laulības lietā šejienie-

šiem bija piešķirti daži atvieglinājumi, bet līgavu zagšanu baznīca

apkaroja ļoti stingri, kaut arī nevarēja pavisam izskaust. Katoļu baznīcas

uzskats par laulības slēgšanu atstāja brīvību senču derību, vedību un

precību parašām, un latvieši no savas puses, šķiet, arī nemēdza izvai-

rīties saņemt baznīcas svētību, kas likās nostiprinām mūža derību un

solām salaulātajam pārim ilgu mūžu (LD 16 036 un 16 040). Pats vārds

laulāt un laulība, tāpat arī kāzas ir aizguvums no lībiešu valodas, jo

lībieši pirmie no šejienes tautām iepazinās ar kristīgās baznīcas laulību

prasībām un viņiem radītos vārdus tad katoļu svētnieki pārnesa arī pie

latviešiem (tā vēl arī vārdu „pulgot").

Baznīcas prasītā apbedīšana iesvētītās kapsētās, liekas, vismazāk

iesakņojās latviešos. Katoļu baznīcas kulta ceremonijas mirušo labā

(dvēseļu mišas, atlaižu attiecināšana uz mirušajiem) gan nāca pretim

senlatviešu senču kultam un Visu dvēseļu diena (2. nov.) varēja dot

zināmu patvērumu mirušo piemiņas rītiem, bet turēšanās pie senču

kapenēm un tur, kā arī mājās un baznīcās notiekošā mirušo (dvēseļu)

mielošana radīja lielu spriegumu ar baznīcas prasībām.

Baznīcas („krustapils") apmeklēšana, lai lūgtu tur Dievu („skaitītu

pātarus") un „mielotu savu dvēseli", apdziedāta tautas dziesmās. Svēt-
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•dienu, svētvakaru un „piektvakaru" (ceturtdienas vakaru) svētīšana arī

atbalsojas tur. Ziedojumi baznīcām („bites šuvumiņš" — vasks un

Mārai ziedotie vainagi), krusta mešanas paraša, dažādu katoļu leģendu

•drostalas latviešu folklorā liecina, ka katoļu baznīca ir tomēr paspējusi

nodibināt latviešos ārēju baznīciskumu.

Katoļu baznīcas vispārēja pagrimšana 14. gs. un nemitīgās cīņas

varas un īpašuma dēļ Livonijas ordeņa un Rīgas virsbīskapa starpā

kavēja baznīcas sludināšanas un dvēseļu kopšanas darbu. Augšā minētais

(sk. 14. Ip.) svētriieku sastāvs (cittautieši!) un nepietiekošais darbinieku

skaits, bet it sevišķi viņu pasaulīgums un tikumiskā mazvērtība tieši

kaitēja baznīcas darbībai un cienībai. Tāpēc arī Livonijā 15. gs. pirmajā

pusē radās dažādas reformu prasības (lielo reformu koncilu atskaņas).

Bet no visa tā nekas labs neiznāca.

Izdeva jaunus zemes likumus 1422. g., kas aizķēra arī ticības lietas,
izdeva Rīgas provinces baznīcas noteikumus otrā provinces koncilā 1428.

g. un trešajā 1437. g. Rīgas virsbīskaps Jaspers Linde (1509—1524) atkal

p>ar jaunu un veltīgi sastādīja reformu priekšlikumus, kas centās uzlabot

svētnieku intellektuālo un morālisko līmeni un veicināt ļaužu izglītību

ticības lietās un atdzīvināt viņu rosību kultā. Stāsta, ka, gribēdams

pacelt ļaužu zināšanas ticības mācībās, viņš licis saviem pārvaldniekiem

un vagariem pārbaudīt zemniekus, kas nākuši nodot nodevas. Viņiem

prasījuši, vai viņi protot pātarus; un kas izturējis pārbaudījumu, to

pacienājuši ar ēdienu un dzērienu, bet kas nav neko zinājis, tas dabūjis
sukas.

Pilsētās, it īpaši Rīgā, latvieši bija vairāk iedzīvojušies katolismā.

Tur viņi varēja arī paši ko darīt un rīkot ticības dzīvē. Rīgā latvieši

15. gs. otrā pusē bija apm. 1/3 no visiem iedzīvotājiem, t. i. 2000—3000

personu. Viņu arodorganizācijām bija kristīgu brālību raksturs. Alusne-

sēju brālībai bija Jēkaba baznīcā savs altāris, veltīts Jānim Kristītājam,

nesējiem jeb krāvējiem — Pētera baznīcā altāris veltīts sv. Kunga miesai

(iesvētītai dievmaizei), kam viņi ziedoja daudz mantu, liģeriem — savs

Jānim Kristītājam veltīts altāris Pētera baznīcā.

Rīgā laikam arī izveidojās katoļu baznīcas terminoloģija, kas darināta

pēc Livonijā toreiz lietotās viduslejasvācu valodas paraugiem (aizņem-

tiem savukārt lielāko tiesu no baznīcas latiņu valodas). Šie aizgūtie

vārdi ir mūks (sk. augšā 5. lp.), altāris, priesteris, ķesteris, bikts, pātari

(pater noster), pulkstenis, mise (miša), pāde, upuris un upurēt, bīskaps

(bīskups), prāvests, pravietis, klosteris, eņģelis, paradīze, elle; arī vārds

..baznīckungs" darināts šais laikos. No šiem vārdiem tautas dziesmās

iekļuvuši nedaudzi, piem. baznīckungs, pātari, elle. Bet pātariem te jau
cita nozīme: tie ir sinonīms pļāpām un garai grūti saprotamai runai

(norādījums uz dievkalpojumu nesaprotamajā latīņu valodā). Tas liecina

par latviešu tautas vairuma atstatumu no katoļu baznīcas oficiālās mācības

un dziļākas kulta izpratnes. Baznīcas dogmatikas vietā latvieši vairāk

uzņēmuši katoļu leģendas un māņus, ko dzirdēja un noskatījās no zemē
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ienākušajiem katoļu iedzīvotajiem. Un aizgūtais apvienojas ar pašu

tradīcijām par īpatnēju reliģisku mitoloģisku mistrojumu (sinkrētismu).

2. Latviskais katoliskais sinkrētisms. 14. gs. sākumā senrakstos

sastopami norādījumi, ka kristītie latvieši ne ticībā, ne tikumos neesot

līdzīgi īstajiem ticīgajiem un viņu kristietība esot ļoti nedroša. Oficiāli

baznīcas dokumenti dēvē viņus līdz pašam 16. gs. par neofītiem (t. i.

jauniem draudzes locekļiem), laikam apzinādamies, ka viņi vēl nav

pilnvērtīgi katoļi.

Dažā nomaļākā kaktā dažādi senlatviešu kulti bija droši vien vēl

patvērušies visā pilnībā. Bet lielajā visumā tie bija saplūduši kopā un

piesātinājušies ar katoliskiem elementiem. Šis mistrojums atspoguļojas

spilgti to laiku tautas dziesmās.

Senlatviešu Dieva vārds, izvēlēts par kristīgā Dieva apzīmējumu,

ievadīja šādu sajaukšanos. Tas atviegloja misijas sludināšanu, bet

veicināja arī senlatviešu* Dieva priekšstata iespiešanos kristīgajā Dieva

jēdzienā. Latviešu folkloras Dievs ir vairāk mitoloģiska būte nekā

reliģiski un kultiski godājama dievība un stāv pavisam tālu katoļu

visvarenajam bargajam Dievam. Viņš ir galvenā kārtā patrons lauka

darbiem, vīriešiem, zirgiem — pēc katoļu svēto parauga; viņš ir pat

it kā parauga saimnieks. Viņam blakus tīri cilvēciskā tuvumā stāv

„mīļā Māra", sv. Marijas tēls, pārveidots un papildināts senlatviešu

likteņa dieves Laimas ietekmē. Viņa ir atkal galvenā kārtā sieviešu,

arī govju patrone. Ap šīm abām centrālajām figūrām stāv vesela rinda

katoļu svēto un eņģeļu. Tie pa daļai ir atsevišķu kalendāra svētku un

ar tiem saistīto gadskārtējo auglības rītu un lauksaimniecības darbu

svinību personifikācija, (piem. Jēkabs, Miķelis, Mārtiņš, dižā un mazā

Māra), pa daļai stājušies seno dabas un mājas garu vietā, piem.: zirgu

patrons Jurģis, cūku patrons Tenis jeb Tunis (Antonijs). Vispār senlat-

viešu gadskārtējie svētki ir pakārtojušies kristīgā baznīcas gada ritumam

un piekļāvušies baznīcas svētkiem, piem. Jurģa dienai, Jāņiem, Miķeļiem,

Ziemsvētkiem v. c. Visi latviskotie svētie stāv cilvēkam jo tuvu, viņš

mēdz uzrunāt tos pamazināmos jeb mīlināmos vārdos: Dieviņš, Māriņa,

Jurģītis, Jānītis, Jēkaupiņš, Miķelītis jeb Mīkalītis (Meikulītis) uti. —

Dažas senlatviešu mītiskās būtnes baznīcas ietekme ir iedzinusi ļauno

garu rindās, kā Jupi, Jodu, Velnu, pūķus; citu vietā ir ievirzīti skauģi

un raganas. Senlatviešu viņai saulei blakus iespiedušies viduslaiku elles

un paradīzes priekšstati. Mirušo dvēseļu ceļš iet pie Dieviņa.

Visvairāk tiešu pagānisma mantojumu bija patveries dzimtas,

mājas un druvas kultā, kur baznīcai nebija nemaz iespējams visam

izsekot un nevēlamo apkarot. Bet ar toreizējā „mīļ' Dieviņa" un „mīļās

Māras" ticību tas nebija nekādā nesaskaņā. Baznīcas varmācīgai re-

formu dziņai latvieši bija arī gatavi spītēt, bet dažādos buramos un

pūšamos vārdos viņi bija uzņēmuši ļoti daudz katolisku elementu.
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Latviešu darba tikums un dzimtas svētuma un godbijības trādicijas

toreiz vēl stāvēja augstu. Tos satricināja vēlākie politiskie un sabiedriskie

nemieri un spaidi.

§ 2. REFORMĀCIJAS KUSTĪBA BALTIJĀ.

1. Reformācijas sākums Rīgā. Reformācijas kustība Latvijā sākās

Rīgā. No Vācijas ienācis priesteris Andrejs Knopke bija pirmais

Rīgas luteriešu mācītājs. Viņš bija darbojies sākumā kā kapellāns

(palīgmācītājs) pie Pētera baznīcas un arī pie krāvēju brālības altāra

šai baznīcā. Atvaļināts uz Vāciju papildināt savu izglītību, viņš iepazinās

ar evaņģēlisko mācību un atgriezās Rīgā 1521. g. kā pārliecināts refor-

mācijas sludinātājs, ar Melanchtona ieteikšanas vēstuli.

Bet līdz ar evaņģēlisko mācību un Lutera rakstiem nāca arī ziņas

un rīkojumi par jaunās mācības nosodīšanu. Tā paša gada vasarā

notikušā prelātu (augstāku garīdznieku) sapulce Raunā nolēma izsludināt

arī Livonijā bullu pret Luteru. Tomēr reformācijas gaitu tas netraucēja.

Līdz ar Rīgu arī citas pilsētas kāri tvēra pēc jaunās mācības, un arī

bruņinieki-muižnieki laukos, kaut gan bija katoļu baznīcas iestāžu

vasali, labprāt stājās sakaros ar jauno mācību. Viņi cerēja tā panākt

lielāku brīvību pretim saviem katoļu virskungiem.

Knopke izskaidroja rīdziniekiem Romiešu vēstuli evaņģēliskā garā.

1522. g. 12. jūnijā viņš noturēja Pētera baznīcā ticības disputu ar

mūkiem par 24 tēzēm, kas asi kritizēja katoļu baznīcas mācību un

iekārtu:

* VII. Kas tic, tas dabūs taisnojošo garu, kas pārvērš mūsu dziņas,
ta ka mes izpildām bauslību: nevis ar darbu liekulību, bet ar sirdsprātu
un ar sirdi, jo bauslība ir garīga.

X. Ticīgie ir taisni nevis ar savu, t. i. darbu taisnību, bet ar taisnību,
ko Dievs sniedz caur Kristu savā žēlastībā bez mūsu nopelna. Tāpēc ar

darbiemnevar nākt pie Dieva, nedz arī viņu salabināt, bet nāk pie viņa
ar ticību, kas vēlāk top redzama mīlestībā darbos. Jo ticīgajiem ir

dota vara tikt par Dieva bērniem, nevis darbu darītājiem (sk. Rom.

vēst. 10,3; 3,12).
_

.
XIV. Pastarā tiesā Kristus neatzīs nekādu (ārēju) dievbijību, nekādu

māņticīgu gavēni,
_

nekādas mūžīgas dziesmas, ne aizlūdzēju Olimpu,
ne memorijas,l) brālības, dalību labos darbos, ne indulgencijas (atlaides),
ne vikāriju dibinājumus, ne tempļu un altāru celšanu, ne svētceļojumus,
bet mīlestības darbus, kas izriet no ticības (sk. Rom, vēst. 7,4).

XVIII. Romas vilks ir aptumšojis Kristus slavu ar savu vārdu, ap-

galvo nekaunīgā kārtā, ka viņš esot klints, Pētera vietnieks un baznīcas

galva, un izrāvis evaņģēliju no cilvēku sirdīm, sēd Dieva svētnīcā kā

i) Memorijas (piemiņas svētki). Varbūt te domāta īpaša lūgšana

jaunavai Marijai, kas sākas ar vārdu Memorare (= piemini) un bija ļoti
iecienīta 15. gs. un saistīta ar lielu atlaižu svētību.
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«izpostīšanas negantība" (antikrists) 2), it kā būtu lielāks grēks noziegties

pret viņa nekā pret Dieva bausli (sk. Rom. vēst. 12,4).
XX. Kristus negrib, lai viņa mācekļi tēlotu valdnieku lomas un

lietotu varmācību pār avīm, kas izpirktas viņa asinīm... Kristus atzīst

par apustuļu pēcnācējiem tikai kalpotājus, kam viņš aizliedzis būt par

valdniekiem (sk. Rom. vēst. 12,17).
XXII. Lai trīc Romas antikrists, kas citu priekšā piesavinājies Dieva

kalpu titulu un tomēr nemaz kā tāds neizturas, jo viņš tikko pielaiž

ķeizara majestāti skūpstīt viņa netīrās, mūžīgas podagras cienīgās kājas
un nolādē viņu, ko Dievs atzinis par savu kalpu (Rom. vēst. 13,2) un

apkrauj lāstiem (sk. Rom. vēst. 13,4).*

Valmieras landtāgā 1522. g. no 14.—22. jun. kopā ar triju lielo pilsētu

(Rīgas, Rēveles, Tērbatas) delegātiem turējās visas zemes bruņinieki un

uzstājās pret prelātiem, aizstāvēdami savu patstāvību un prasīdami

tiesības vēlēt garīdzniekus. Pāvesta lāstu bullu pret Luteru landtāgs

nepieņēma un nolēma atlikt visu Lutera lietu, kamēr vispār augstākās

valsts un baznīcas varas un zļnātnes pārstāvji „nebūs nolēmuši un

noteikuši, kā lai tā paliktu, saskaņā ar Dievu un taisnību".

Knopke netraucēts turpināja savu sludināšanu mierīgā garā un

guva arvien vairāk piekritēju. Pilsētas valde iecēla viņu par Pētera

baznīcas mācītāju, bet par Jēkaba baznīcas mācītāju Silvestru Teget-

meijeru, kādu Rostokas priesteri, kas paša darīšanās bija ieradies

Rīgā. Tegetmeijers dedzīgi un nesaudzīgi uzbruka katoļu baznīcai.

Rīgas virsbīskapa Jaspera Lindes un ordeņa mestra

Valtera fon Pletenberga kalts sudraba naudas gabals

ar abu krūštēliem un ģerboņiem. Bīskapam galvā
mitra (amata cepure), mestram uz krūtīm ordeņa
krusts. Otrā pusē Marija ar Kristus bērnu un scepteru

staru glorija.

Rīgas virsbīskaps Jaspers Linde (1509—1524) bija vecs un slimīgs.

Viņš nespēja ierobežot jauno mācību. Pilsoņi sāka zoboties par mūkiem

un garīdzniekiem un draudēt tiem. Divu mūku ceļojums uz Rīgu un

2) Nosaukums «izpostīšanas negantība" nak no Daniela gram. 11,31;
12,11, salīdz. Mk. 13,14.
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Vāciju — meklēt palīdzību pie pāvesta un vācu ķeizara — palika bez

panākumiem, tikai vēl vairāk saniknoja pilsoņus.

Radikālāku garu ienesa Baltijas reformācijas gaitā vācu kažocnieks

Melchiors Hofmans, kas apceļoja Baltijas pilsētas un dedzīgi uzstājās

pret katoļu kungiem. Arī Valmierā viņš sludināja 1523. g., kamēr netika

arestēts un izsūtīts no Baltijas. Paliekamu iespaidu viņš nav atstājis,

nebija arī toreiz vēl nonācis līdz pārspīlējumiem, kas raksturo viņa

vēlāko darbību.

2. Reformācijas panākumi. Knopkes mācekļi sāka sludināt Koknesē

un Limbažos. Tegetmeijers devās uz Valmieru. Arī citās Baltijas pilsētās

atskanēja evaņģēlijs. Luters sarakstījās ar Baltijas evaņģēliskajiem

kristiešiem un uzmudināja un pamācīja tos. 1524. g. pavasarī sākās

uzbrukumi klosteriem un baznīcām, bilžu un altāru dragāšana. Rīgas

melngalvju brālība, kas apvienoja neprecējušos no citurienes ienākušos

tirgotājus, sadragāja un gandrīz pilnīgi iznīcināja savu altāri Pētera

baznīcā. Pāris dienas vēlāk notika vispārīgs uzbrukums Pētera un

Jēkaba baznīcām, kas izpostīja visas kapellas un blakusaltārus, izlauza

iemūrētās relikvijas, sadragāja Marijas un citu svēto attēlojumus un

sadedzināja tos uz Kuba kalna (tagadējā Vienības laukumā). Pēc pāris

nedēļām, Lieldienu sestdienā (26. III), Tegetmeijers pūļa priekšgalā

ielauzās arī Doma baznīcā. Vēlāk pilsoņi izdzina priesterus, pārņēma
atlikušo baznīcas mantu pilsētas valdes ziņā un beidzot 8. augustā

izpostīja arī Doma baznīcas katolisko iekārtu. Līdzīgi grautiņi notika

arī Rēvelē, Tērbatā, Cēsīs un Pērnavā. Par latviešu piedalīšanos grau-

tiņos tiešu ziņu nav, bet jādomā, ka viņu amata savienības (brālības)

pašas būs izpostījušas savus altārus.

1524. g. 24. martā nodibināja Pētera baznīcā „nabagu lādi", kopkasi,

kur vāca naudu saciālai apgādei. Šādiem nolūkiem izlietoja galvenā

kārtā ziedojumus un novēlējumus, kas agrāk bija veltīti katoļu baznīcas

iestādījumu, altāru un mišu uzturēšanai. Kasi pārzināja septiņi vīri,

pa divi pārstāvjiem no pilsētas valdes un lielās un mazās ģildes un

viens no krāvējiem Jēkabs Celle (Ķelle?). . Pēc viena gada pārvaldē

vairs neuzņēma krāvēju pārstāvi.

Latviešiem laikam iekārtoja īpašus dievkalpojumus pie Pētera un

Jēkaba baznīcas. Drīz (1524—1527) nodibinājās Rīgā arī evaņģēliska

latviešu draudze, kas noturēja savus dievkalpojumus Jēkaba baznīcā.

To apkalpoja īpašs virsmācītājs ar vienu jeb diviem palīgiem.

No pilsētām kustība sāka pāriet uz laukiem. Zemnieki, kas iebrauca

pilsētās tirgoties ar saviem ražojumiem, galvenā kārtā ar rudziem un

ar malku, dabūja dzirdēt par jauno mācību. Rēvelē viņus pat skubināja

nepaklausīt vairs kungiem, „jo zemnieki esot tik pat labi ļaudis kā

viņu kungi." Tērbatas bīskapijā izcēlās zemnieku nemieri, bet par

nemieriem latviešu apdzīvotos apgabalos, kur bija labvēlīgāki materiāli
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apstākļi nekā igauņos, nekādu tiešu ziņu nav. Tomēr jadoma, ka arī te

zināma rūgšana un uztraukums bija novērojami.

Tas zināms nepatika bruņiniekiem-muižniekiem. 1524. g. vispārējā

kārtu sapulcē bruņinieki gan vēl gāja kopā ar pilsētniekiem, nostājās

opozīcijā pret jauno virsbīskapu Johanu Blankenfeldu (1524—1527) un

nolēma „palikt bez novirzīšanās pie svētā Dieva vārda un evaņģēlija

pēc abu Derību satura, bez cilvēku mācībām un pielikumiem" un pielaist

nākoša landtāgā evaņģēliskus mācītājus, lai noskaidrotu disputā, kura

puse labāk un pareizāk sludina Dieva vārdu. Bet jau 1525. g. land-

tāgā Valmierā bruņinieki-vasali apvienojās ar saviem zemeskungiem

pret pilsētām un nolēma pabalstīt cits citu pret varmācībām, dumpjiem,

un visiem jauninājumiem, līdz sanāks vācu ķeizara un valsts saaicināts

koncils un galīgi izlems ticības lietas.

Pa landtāga laiku Tegetmeijers bija dabūjis atļauju sprediķot Val-

mieras baznīcā, bet kad viņam iznāca reiz sadursme ar kādu katoļu

mūku un bruņiniekiem, viņš pārcēla sprediķošanu uz kapsētu ārpus

pilsētas, pie Antonija kapellas. Viņam radās piekritēji bīskapu un

ordeņa kalpotāju starpā. Vēlāk viņš sludināja atkal Valmieras draudzes

baznīcā.

Drīz pēc landtāga katoliskais ordeņa mestrs Pletenbergs apstiprināja

Rīgai privilēģiju „palikt pie sv. Dieva vārda un evaņģēlija, kas skaidri

un gaiši sludināms un klausāms pilsētā un tās apkārtnes piederumos."

Landtāga lēmums palika oficiāli spēkā vairākus gadu desmitus. Bet

tā kā bruņinieki prasīja, lai visur sludinātu skaidro Dieva vārdu un

arī dabūja tiesības aicināt mācītājus savu novadu draudzēs, tad dažā

labā vietā nodibinājās evaņģēliskas draudzes. Tomēr laukos reformā-

cijas kustība attīstījās diezgan gausi, it īpaši Kurzemē, kur nebija lie-

lāku pilsētu un bruņiniekiem-vasaļiem bija mazāka patstāvība. Tāpēc

visas katoliskās iestādes palika joprojām, kaut gan arvien vairāk zau-

dēja savu nozīmi. Pēdējais Rīgas virsbīskaps Vilhelms no Brandenburgas

(1539—1563) arī apstiprināja Rīgas pilsētai evaņģēliskās mācības brīvību.

Reformācija noteikti iesakņojās tikai trijās lielajās pilsētās un dažos

atsevišķos novados. Evaņģēliskie centās turēties kopā savā starpā un arī

ar Vācijas evaņģēliskajiem valdniekiem. Kopā ieveda arī reformas baz-

nīcas, skolas un draudžu dzīvē. 1530. g. izdeva Knopkes un Johana

Brīsmana izstrādātu rokas grāmatu vācu valodā: „Isa dievkalpojuma

kārtība... ar dažiem psalmiem un Dieva slavas dziesmām, ko dzied kris-

tīgās draudzēs Rīgā." Te bija uzņemtas vācu luteriešuun šejienes dzejnie-
ku dziesmas lejasvācu valodā; piem., Knopke pārdzejoja kādas 10 Dāvida

dziesmas. 1532. g. Rīgas pilsētas valde sāka uzticēt atsevišķām personām

no sava vidus jeb'arī kādam garīdzniekam baznīcas lietu pārziņu un tā

lika pamatu vēlākai konsistorijas iekārtai un superintendenta amatam.

Jauktā konsistorija nodibinājās Rīgā 1577. g., un tā arī palika vienīgā
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evaņģēliskā baznīcas pārvaldes iestāde visa zeme līdz zviedru laikiem;

viņas tiešais pārvaldes iecirknis bija tikai Rīga un tās tuvākā apkārtne.

3. Latviešu garīgās rakstniecības mēģinājumi. Baznīcas rokas grā-

matas tekstu laikam tulkoja arī latviski. Rīgas latviešu draudzes mācī-

tājs Nikolajs Ram m s (f 1532) un virsmācītājs Johans Ek s (t 1543)

ir pirmo latviešu garīgo dziesmu autori. Ramms dzimis rīdzenieks,

sacerējis latviski 1530. g. dziesmu „Desmit Dieva baušļi". Kaut gan tai

nav atskaņu un rituma, Rīgas draudzes dziedājušas to kādus 150 gadus:

1. No tzirdeS dubben buuS tow titczet, Vnde Dewam wenam kalpoth,
"Ta Gode buus to'w pirmack mecleth vnd ta varde welt nepeminnet. Sweetas

denas Dewe warde walkoht, ta buus tow touwam Dewam kalpoth v. t. t.

4. „To pallidez mums lEsus Chriftus, Katters mutz wuddetaiS tavviS

gir, Ka mheS cziwoyam Dewam peetz prate, ar titezibe vnde milestibe, Bes

ta pallige, Etam mheS posta», ar wutze stveete eziwoschen."

Jobans Eks atstājis latviešu tulkojumā divas dziesmas: „Patteiktz

gir tas Kunx, tas DewS Israel" (pec Lūk. cv. 1, 68 t) un „£> lesu
Chrift, Tu es pattetz ezilwex unde Dews" (no a cv. 14. nod.).

Šīs 3 dziesmas iespiestas 1615. g. izdotā latviešu dziesmu grāmatā

ar vācu virsrakstu: „Psalmen und geistliche Lieder, tvelche m der Kirchen

Gottes zu Riga und anderen Ortern Liefflandes mehr m Liefflendischer Pawr-

sprache gesungen tverden. Dem gemeinen Hauszgesinde und Pawren zur er-

bauung nutz vnd fromen" (Psalmi un garīgas dziesmas, ko dzied Dieva

baznīcā Rīgā un vēl citās vietās Vidzemē Vidzemes zemnieku valodā.

Vienkāršajiem saimes ļaudīm un zemniekiem derīgai un dievbijīgai

celsmei).
Arī katķisma gabali — ticības apliecība, svētā lūgšana un baušļi

šai laikā bija jau pārtulkoti latviešu valodā. Varbūt ap 1530. g. arī jau

iespiests vienkāršais katķisma teksts latviski. Citādi pirmie latviskie

teksti izplatījās rokrakstos.

Lūgsnas paraugs uzglabājies kādā ārzemēs izdotā pasaules aprakstā

(Sebastian Mūnster „Cosmographey" 1550. g.):

„Tabes Mus kas tu eS eckschan debbessis, Schwetitz tows waartz, enack

mums towS walStibe, tows praats bus ka eckschkan Debbes, ta wursan

semeS. Musse denische Mapse duth mumSz schodeen, pammate mumS mutze

Lrake ka meģ pammat muhe parradneken. Ne wedde mums louna badeckle,

pett passarga mums nu wusse loune Amen."

Ārpus Rīgas evaņģēliskas draudzes latviešu apdzīvotās vietās vēl

tiek minētas Bauskā (1530. g.) un Tukumā (priekš 1535. g.), Umurgā

(1532. g.), Alojā (1534. g.) un Rubenē. Droši vien tādas draudzes būs

pastāvējušas arī šur un tur citur.



22

4. Reformācija oficiāli atzīta. 1554. g. vispārīgs Livonijas landtāgs

Valmierā nolēma, ka līdz vispārīgam kristīgam koncilam katrs var

brīvi un netraucēti palikt pie savas ticības un ka par mācītājiem un

baznīcas kalpotājiem turpmāk būtu iesvētījamas tikai tādas personas,

kas ieguvušas pienācīgu apliecību par mācību un dzīvi. Augsburgas

ticības mieru 1555. g. parakstīja līdz ar citiem Vācijas valdniekiem arī

Livonijas mestra pilnvarotais visas zemes vārdā.

1561. g. pēdējais ordeņa mestrs Gothards Ketlers sekulārizēja ordeni

un padevās ar Poliju apvienotajai Lietavai.

Muižnieku iesniegtā lūgumā bija arī pieminēta vēlēšanās, „lai pa-

liktu neaizkārta mūsu svētā ticība, pie kuras mēs līdz šim turējušies,,
mūsu skaidrotās baznīcas mācības... un lai neviens no mums netiktu

kaut kādā kārtā apgrūtināts ar baznīcas vai laicīgas varas priekšnie-

kiem, spriedumiem un pielikumiem ...
Ar šo tuvākā sakarā stāv, ka jāuztur baznīcas, sadrupušās jāuzceļ,

no jauna; un kuras stāv tukšā, bez skaidrā evaņģēlija kalpiem, mācītiem

vīriem vai sprediķotājiem, tās apgādājamas ar Svētītās Majestātes
devīgo roku, un ja kādai atņemtas tiesas un zemes, tad lai to visu atdod,,

jeb citādi pienācīgi atlīdzina."

Šīs prasības Polijas karalis Zigismunds Augusts, liekas, arī ap-

stiprinājis. Bet Vidzemei vēl nebija lemta mierīga dzīve. Krievu cara

Ivana Bargā karapulku _postījumi Livonijas karā (1558—1582) noveda
arī baznīcas dzīvi bēdīgā stāvoklī.

§ 3. KATOLISMA RESTAURĀCIJAS CENTIENI VIDZEMĒ

UN LATGALĒ.

1. Pretreformācija Vidzemē. Polijas un Lietavas karalis Stefans

Batorijs (1576—1586) iesāka Vidzemes polonizāciju un rekatolizāciju..
Pāvesta uzdevumā ieradās viņa legāts Skandināvijā, Baltijā un Krievijā

jezuīts Antonijs Posevīns (Posevino) ar plašām pilnvarām un skubi-

nāja karali un viņa kancleru Zamoiski gādāt par Livonijas atgriešanos

katoļu baznīcā. Karalis, apmeklēdams Rīgu 1582. g. pavasarī, atdeva

Jēkaba baznīcu atpakaļ katoļiem, un tur tāpat kā kaimiņos esošajā

cisterciešu Marijas Magdalēnas klosterī un baznīcā sāka saimniekot

jezuīti. Aizbraucot viņš iecēla par Livonijas pārvaldnieku leišu augst-

mani Viļņas bīskapu (vēlāko kardināli) Georgu Radzivilu (1582—1600).

Tā paša gada beigās izdotā Livonijas satversme nostādīja Vidzemē

pirmajā vietā katolismu, atļaujot evaņģēliskajiem gan brīvi turēties pie

Augsburgas konfesijas „pēc katoļu ticības". Reizē ar to atjaunoja Livo-

nijas bīskapiju ar rezidenci Cēsīs un piešķīra tai plašus zemes īpašumus.

Jau pavasarī bija sākuši darboties Rīgā no Prūsijas atsūtīti katoļu

svētnieki, viņu vidū arī Ertmans Tolgsdorfs. Drīz ieradās arī vēl vairāki,

jezuīti no dažādām provincēm. 1584. g. Marijas Magdalēnas klostera

vietā atvēra bagātīgi līdzekļiem apgādātu jezuītu kollēģiju; vēlāk

audzēkņi katru dienu vingrinājās pusstundu arī latviešu valodā, lai
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varētu darboties latviešu vidū. Katoļi centās viscaur nodibināt atkal

savas draudzes vai iespiesties evaņģēlisko mācītāju vietās. Sākumā gan

viņu stāvoklis bija diezgan grūts, it īpaši pilsētās, bet jezuīti neatlaidīgi

un nepiekusdami turpināja savu propagandu, pārstaigādami zemi, kri-

stīdami ļaudis un saistīdami tos atkal no jauna ar katoļu ticības

parašām un pakļaudami baznīcas iestādēm.

īpašu ievērību pelnaipretreformācijas darbinieks Ertmans (Hartmans)

Tolgsdorfs (jeb Tolksdorfs), kas 1582. g. atnāca no Austrumprūsijas,

darbojās kādu laiku Rīgā un Vidzemes vidienā, beidzot Valmierā kā

draudzes priesteris, tad iestājās jezuītu ordenī; tika iecelts par Jēkaba

baznīcas priekšnieku Rīgā un beidzot darbojās' Cēsīs, kur arī mira

1620. g. Ar savu neatlaidīgo centību, vienkāršo dzīvi un pašaizliedzīgo

darbību, īpaši mēra gados (1601—1603), Ertmans bija tapis latviešu

zemniekiem „tik dārgs, ka tie visur godināja viņa piemiņu un sauca

viņu tikai viscienīgākos vārdos savā valodā; par sirmo kungu, tēvu un

bīskapu". Ātri viņš iemācījās latviešu valodu un bija laikam arī pirmās

mums zināmās iespiestās latviešu grāmatas tulkotājs (1585). Šī grāmata

ir vācu jezuīta Pētera Kanisa jeb Kanīzija latīņu valodā sarakstītā

katķisma tulkojums, kura virsraksts toreizējā valodā un rakstībā bija

šāds: „Jszige pammacischen no themS Pavreksche Galme gabblems Chriftites

macibeS. Prexskan themS nemacigemS vnd ionnems bernems."

Cēsu bīskaps nosaucis Ertmanu par „Livonijas tēvu un apustuli".

Ertmana rakstniecības darba turpinātājs bij jezuīts Georgs Elgers

Pēteŗa Kanīzija katķisms. Tituls un lappuse ar baušļiem.
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(1585—1672), kas, liekas, bijis latviešu dzimuma. Dzimis Valmiera, viņš

dzīvojis vēlāk Rīgā, Cēsīs un it sevišķi daudz darbojies Daugavpilī

(sk. tālāk 28. lp.).

2. Pretreformācijas panākumi, īpaši latviešos. Pilsētās katoļu svētnie-

kiem nācās cīnīties pret iesakņojušos luterismu, laukos kara postījumu

sekas radīja lielas grūtības. Bet valdība atbalstīja katolisma restaurāciju

līdzekļiem un rīkojumiem. Panākumus gaidīja īpaši no zemniekiem, kas

dziļāk un ciešāk paglabājuši „stipru īstās reliģijas sēklu." 1589. g. un

1612. g. iznāca pat karaļa rīkojums, kas aizliedza luteriešu mācītājiem

vāciešiem sludināt nevāciem. Jezuītu ziņojumi apgaismo tuvāk darba

apstākļus un panākumus.

* Visas baznīcas pa visu Livoniju, ciktāl tā bijusi Maskavieša rokās,
ir izpostītas: nav it nekur atrodami kausi, nav it nekur svēto tērpu, nav

it nekur mišas grāmatu, nav itnekur altāra segu. Viss būs jāsagādā

no jauna. Te ir liela un bagāta pļauja, bet maz strādnieku... Sākumā

bez šaubām mums būs jāpiedzīvo vislielākās grūtības, pat tais lietās,
kas nepieciešamas miesas uzturēšanai. Bet viss būs jāpanes Kristus dēļ

dedzīgā garā. Bet attiecoties uz (manu) personu,
— cik vien manī darba

spējas, čakluma, erudīcijas, rūpības un centības, visu to, pat savu

dzīvību, ja nepieciešamība to prasīs, es labprāt izlietošu Dieva draudzes

labā, balstīdamies uz Dieva palīdzību.* (1582. g.).
Par Ertmanu stāsta, ka viņš „grāmatu trūkuma dēļ no savas atmiņas

risinājis katķismus, vārdu (laikam svēto) sarakstus, sprediķus, baznīcas

himnas un dziedājumus (antifonas), ko Livonijā lieto vēl šodien (?)" —

Tā tad lietotas pēc atmiņas uzrakstītas latīniskas baznīcas grāmatas.

* Rīgas iedzīvotāji ir tiktāl samaitāti un ietīti maldu tumsā, ka,

izņemot vienkāršos ļaudis, reti kāds no citiem pilsoņiem apmeklē mūsu

baznīcas; tiem ir vienpadsmit sludinātāju, kuru uzskatiem seko visi,
ienīzdami turklāt visus katoļus.* (No 1582. g. rakstītas Ertmana vēstules.)

* Tagad runāsim sevišķi par latviešiem. Kad katoļu ticība Livonijā
sāka sagrūt, tad zemes kungi nemaz nerūpējās par apakšniekiem, tā ka
tiem tikko bija iespēja iemācīties ticības pamatmācības. Un tāpēc nav

nekāds brīnums, ka viņu vidū tagad gandrīz nekas nav atrodams,
izņemot kristību, no kā varētu pazīt tos par kristiešiem. Pa lielai daļai

viņi svin kāzas pēc pagānu parašām, kas nav nekādas kāzas. Katķisms

guļ novārtā vai nu nicināts jeb aizmirsts. Kas dzīvo attālāk no pilsētas,
no tiem nedaudzi prot Kunga lūgsnu („Mūsu Tēvs"). Tāpēc vienam

pašam priesterim ir uzdevums apstaigāt novadus divdesmit jūdžu atsta-

tumā, aicināt kopā novadniekus un zemniekus, sniegt visiem baznīcas

sakramentus — grēksūdzi, eucharistiju, laulību, kaut gan ir lielas pūles

un grūtības pierunāt uz eucharistiju un pēdējo svaidīšanu lielāko iedzī-

votāju daļu, proti, kas nekad visā savā mūžā nav bijuši pie dievgalda.
Tomēr viņi kāri klausās kristīgo (katolisko) mācību un senos katoliskos

rītus. Kur vien viņi dabū zināt mūsējos ceļā pārnakšņojam, tur pulkiem
steidzas klāt un lūdz katrs sev kādu apustuli par sargpatronu un sāli,
ko mūsējie iesvētījuši, un dažas citas tamlīdzīgas lietas. Šādos gadījumos

viņus skubina pievienoties lūgšanām un klausīties sprediķus. Dažādās

vietās viens otrs, kam, liekas, ar buršanu bija uzlaistas slimības, jeb kas

apburtu lopu un lauka augļu dēļ bija piedzīvojis lielu ļaunumu, tika no

tam vaļā ar svēto eksorkismu (velna izdzīšanu) spēku un dievišķo
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labdarību. Četras latviešu brālības, kas, iziedamas no diezgan laba iesā-

kuma, bija tiktāl izvirtušas, ka likās nodibinātas tikai dzeršanas dzīru

dēļ, ar mūsējo rosību atkal atjaunotas pirmatnējā veidā... Lieldienu
svētkos izsūdzēja grēkus 466 latvieši, pēc tam atsevišķās svētdienās pa

visu gadu 210, bet vāci 300.* (No Rīgas kollēģijas ziņojuma 1589. g.).

Rīgas vācu pilsoņi veda pret

katolismu niknu cīņu, kurai

piejaucās arī cīņa par dēmo-

kratisku pilsētas pārvaldi („ka-

lendāra nemieri"). Jezuītus

izdzina ar varu no pilsētas un

nepilnus četrus gadus (1587—

1591) Jēkaba baznīca bija at-

kal luteriešu rokās. Bet ar

laiku tomēr katoļu rīcība ie-

guva zināmus panākumus, gal-

venā kārtā gan latviešu, poļu

un mazvāciešu aprindās. Grē-

ku sūdzētāju skaits pieauga

Rīgā līdz 6500 (1613.'g.) un

Cēsīs līdz 12000 (1617. g.). Jē-

kaba baznīcā bija jāielaiž atkal

iezuīti.

Luteriešu mācītāju skaits

laukos pastāvīgi samazinājās,

un katoļu priesteru skaits pie-

auga. Atnākušo jezuītu starpā

visvairāk bija vāciešu un poļu,

bet netrūka arī jezuītu no še-

jieniešiem, arī no latviešiem.

1615 g. Rokas grāmatas vienas daļas
titullapa (evaņģeliji un epistulas).

Latviešu zemnieka latviskais katoliskais sinkrētisms samērā viegli

iekļāvās atkal par jaunu katoļu ārējā baznīciskumā. Bet baznīcas vadoņu

un darbinieku skats tagad bija asāks un katolizācijas griba neatlaidīgāka.

Un no viņu viedokļa bija „visa latviešu tauta nodevusies (pagāniskai)

elku kalpībai" (baznīcas vīzitātoru spriedums 1613. g.).

Samērā skaidrākā veidā latviskais pagānisms pastāvēja austrumu

nomalē, Rēzeknes, Ludzas un Viļakas apvidū. Pilnīgāku katolizāciju

kavēja darbinieku trūkums. Visā Vidzemes latviešu un igauņu daļā kopā

darbojās 1613. g. pastāvīgās vietās tikai 12 baznīckungi. Citās vietās

iegriezās Rīgas kollēģijas sūtņi savos kārtējos ceļojumos, ik pa vienam

jeb diviem. Latviešu valodas vingrinājumi Rīgas kollēģijā 1614. g. nāca

jau par vēlu.

Katoliskās Lietavas un Polijas virskundzība un tuvums veicināja

pretreformāciju Kurzemes un Zemgales hercogvalstī. Jelvavas pilī
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notika katoļu un luteriešu disputs 1599. g. Pavisam kādu 15 draudžu

muižu īpašnieki, it īpaši Augšzemē, Ilūkstes apriņķī, atjaunoja savos

novados katolismu; 1634. g. pārveda katolismā Alsungas un Lejas muižas

zemniekus (suitus). Hercogam bija jāuzceļ katoļu baznīca Jelgavā un

Kuldigā, vēlāk arī Liepājā. Ilūkstē bija jezuītu nometne un Skaistkalnē

viņu klosteris 1677.—1820. g.

3. Evaņģēliskā ticība Vidzemē poļu laikos. Vidzemes evaņģēliskās

lauku draudzes palika jo projām bez centrālās pārvaldes un vadības.

Atsevišķi muižu īpašnieki veicināja katolismu, un luterisma ietekme

latviešu zemnieku garadzīvē, nepaspējusi nemaz lāgā parādīties, gāja

strauji mazumā. 1613. g. ārpus Rīgas bija luteriešu mācītāji tikai Cēsīs,

Āraišos, Allažos, Burtniekos un Gaujienā; dažas Piedaugavas draudzes

apkopa Kurzemes mācītāji.

Eglūnas (Aglonas) baznīca. Klosteŗa ēkas no baznīcas pa labi. Klosteŗa

iekārta (klausūra) atcelta 19 gs. 60-os gados.
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Evaņģēlija ticības stiprākais centrs Vidzemē palika visu laiku Rīga,,

kur ticības lietas pārzināja Rīgas konsistorija. Dibinājās jauna pilsētas

draudze, kas 1591. g. iesvētīja savu Ģertrūdes baznīcu. No Jēkaba baz-

nīcas izspiestā latviešu draudze pārgāja 1582. g. uz Jāņa baznīcu. Lat-

viešu draudzes mācītāji turpināja latviešu garīgo rakstniecību, un 1615.

g. Vidzemes latvieši dabūja viņu rediģētu latviešu Rokas grāmatas otru

izdevumu (sk. tālāk § 4). Katķismu un evaņģēliju un epistulu tekstus

iespieda par jaunu ar niecīgiem grozījumiem, bet dziesmu grāmatu (sk.

augšā 2. § 3. p.) saskaņoja ar Rīgas dievkalpojumu parašām Un агГ

katķismu papildināja ar vairākiem jautājumiem.

No šiem laikiem uzglabā-

jušās ziņas par kādu latvieti

kažocnieku Jāni Zonni (Sonne,

varbūt Caune?), kas 1575. g.

pārbaudīts Rīgā mācītāja pa-

līga amatam un ordinēts Bēr-

zaunes draudzei.

Luteriešu garīgais vadonis

17. gs. sākumā bija maģistrs

Hermans Sams o ns. (1579—

1643). Kā zēnu jezuīti bija

viņu gribējuši aizvest uz kādu

no savām mācības iestādēm

Vācijā, bet viņš bija izbēdzis

ceļā saviem pavadoņiem un

tapis vēlāk par dedzīgu un

asu katolisma pretinieku. Kopš
1616. g. viņš bija Pētera baz-

nīcas virsmācītājs.

4. Katolisma restaurācija

Latgalē. Kad 1621. g. Vidzeme

nāca Zviedrijas virskundzībā,

katoļu baznīcas iestādes un

mūku ordeņi pārcēlās uz Lat-

gali, kas palika poļu rokās. Eglūnas dievmāte.

Te tika atjaunota Livonijas bīskapija, bet bīskapi gan visvairāk dzīvo-

ja Varšavā; viņu oficiālā rezidence bija Daugavpils.

Latgalē pretreformācija tika izvesta pilnā apmērā. Rosīgi darbojās

jezuīti, kuru galvenā nometne bija Daugavpilī, un dominikāņi, kas 18. gs.

sākumā radīja sev centru Eglūnas (Aglonas) klosterī ar brīnumdarītāju

Marijas gleznu. Radās arī citu ordeņu klosteri. Daugavpilī darbojās

jezuītu kollēģija, Krāslavā garīgs svētnieku seminārs.

Muižnieki un valdības iecelti pārvaldnieki sacentās savā starpā

baznīcu celšanā un 17. gs. septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados

Latgalē sāka pacelties viena katoļu baznīca pēc otras. Viņa paturēja
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Māras zemes vārdu un dabūja katolisku raksturu. Bet visa baznīcas

pārvalde atradās poļu jeb pārpoļotu vāciešu rokās. Latviešu zemnieki

tomēr ar laiku arvien vairāk iesakņojās baznīcas katolismā.

Daugavpils jezuītu kollēģijā mācījās Georgs Elgers (f 1672),

kura katķisms, svētdienu un svētku evaņģēliju sakopojums, garīgas

dziesmas, tulkotas no latīņu, vācu unpoļu valodas,un vārdnīca iznāca drīz

pēc viņa nāves. Visas šīs grāmatas ir sarakstītas latviešu vidus izloksnē,

no kuras attīstījusies tagadējā rakstu valoda. Pirmā katoļu grāmata

augšzemnieku (latgaliešu) izloksnē bija „Katoliszka Dziesmiu gromota

Diwam wyssuwarygam por gūdu un Latwiszym por izmociejszonu sarok-

stita un izdrukowota Wilnīē 1730 godā pi Baznīckungu Jezuītu." Visos

šais izdevumos pareizrakstībā jūtams poļu iespaids.

§ 4. EVAŅĢĒLISKĀS BAZNĪCAS NODIBINĀŠANĀS UN

NOSTIPRINĀŠANĀS KURZEMĒ UN ZEMGALĒ.

1. Baznīcas satversme. Kurzemes un Zemgales hercogs līdz ar visiem

saviem vasaļiem muižniekiem turējās pie evaņģēliskās Lutera ticības.

Tikai daži novadi vēlāk tapa katoliski, jo nāca katoļu īpašnieku rokās

jeb arī viņu īpašnieki paši pārgāja katolismā (sk. 25. lp.).

Bruņinieku landtāgā 1567. g. hercogs Gothards Ketlers izsludināja

lēmumu nodibināt 70 vietās baznīcas draudzes, atjaunot jeb celt no

jauna tur baznīcas, vairākās vietās arī skolas un nabagu mājas; pie

katras baznīcas bija jānodibina mācītājmuiža un baznīcas (mācītāja)

pagasts. Noteica arī nodevas, kas bija savācamas mācītāju algošanai no

draudzes locekļiem. Pāris gados bija šis lēmums lielajā visumā izpildīts.

1570. g. izdeva Kurzemes baznīcas likumus kā par baznīcas

satversmi un tiesisko stāvokli, tā arī par dievkalpojumu kārtību.

Kurzemes baznīcas priekšgalā nostādīja konsistoriju, kur iegāja 3

augstākie hercoga ierēdņi un 3 mācītāji. Priekšsēdis bija valsts kanclers,

augstākais garīgais loceklis — Jelgavas superintendents. 1636. g. sadalīja

hercogisti septiņos prāvesta iecirkņos: Jelgavas, Sēlpils, Bauskas, Dobeles,

Kuldīgas, Grobiņas un Kandavas. Jelgavas iecirkni pārzināja pats

superintendents. Konsistorijas locekļi bija visi prāvesti un tik pat daudz

laicīgo piesēdētāju. — Piltenes iecirknim, kas visu laiku bija vairāk

vai mazāk neatkarīgs no hercogistes, bija arī sava patstāvīga baznīcas

satversme, 18. gs. pat savs superintendents un konsistorija.

Dievkalpojumu kārtībai ņēma par paraugu Rīgas agendu. Par mācī-

bas pamatu atzina Lutera mācību pēc viņa katķismiem un Augsburgas

apliecības.

Kurzemes pirmais superintendents bija maģistrs Stefans Bīlavs

(Bulau), ko Gothards Ketlers, vēl ordeņa mestrs būdams, bija aicinājis

par savu galma mācītāju un, nodibinot Kurzemes hercogisti, paturēja

arī par Jelgavas mācītāju. Viņam nācās izdarīt hercoga uzdevumā pirmo
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Apriķu baznīca. Iekšienes izbūvi 18. gs. veikuši latviešu amatnieki.

Kurzemes baznīcu vīzitāciju ap 1565. g. Viņš atrada visu tik bēdīgā stā-

voklī, ka gribēja tikt no savas vietas vaļā. Kad mēģinājuši viņu pierunāt

palikt, viņš atteicis, ka superintendentam Kurzemē būtu vajadzīgas

14 sevišķas īpašības, to starpā liela pazemība, darbība un pacietība, bet

viņam tādu neesot. Viņš arī patiesi atstāja savu vietu (ap 1566. g?) un

par viņa pēcnācēju tapa Aleksandrs Einhorns (1566—1575). Einhornam

kopā ar hercoga padomnieku Zalomonu Henningu (f 1589) tad arī tika

uzdotas visas turpmākās vīzitācijas, kas radīja Kurzemes baznīcas iekār-

tas sākumus. Einhorns vadīja arī baznīcas likumu pēdējo redakciju.

2. Mācītāji un Rokas grāmata. Grūti nācās pirmajā laikā sagādāt

pietiekošā skaitā krietnus mācītājus. Tā amatā ietika viens otrs, kās

maz ievēroja garīgos pienākumus, bet vairāk nodevās veikaliem, peļņai
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un izdzīvei. Daudzi ļoti vāji prata „nevācu" (latviešu) valodu. Vienam

mācītājam bija bieži jāapkopj plaši apgabali — vairākas baznīcas un

draudzes. Taču hercoga valdība noturēja vīzitācijas, sekoja kungu un

mācītāju rīcībai, nosodīja nepienācības un nepareizības un centāsl panākt

labošanos. Bet tas viss nebija tik drīz sasniedzams, sevišķi, ja draudzes

muižturi izvairījās noi saviem pienākumiem baznīcas labā. Liela daļa

mācītāju nāca no ārzemēm. Tādiem, zināms, darīja lielas grūtības

latviešu valodā noturamie dievkalpojumi.

Dievkalpojuma rokas grāmatalatviešu valodā sākumā izplatījās rok-

rakstā. Daži gabali atnāca norakstos no Rīgās (sk. 21. lp.), citus iztul-

koja Kurzemes mācītāji paši. Tad hercogs pavēlēja uz sava rēķina ap-

gādāt un iespiest Rokas grāmatas pirmo izdevumu, kas iznāca 1586. un

1587. gadā un tika apvienots vienkopus ar virsrakstu: „Enchiridion" (Rokas

grāmata), kas bija parasts plašākajiem Mazā katķisma izdevumiem.

Te bija M. Lutera Mazā katķisma tulkojums, 58 garīgas dziesmas līdz

ar dievkalpojuma liturģiju, svētdienu un svētku evaņģēliji un lekcijas,

kā arī Kristus ciešanu stāsti. Virsraksti ūn paskaidrojumi bija viscaur

vēl vācu valodā.

Baušļu teksts šai pirmajā katķisma bija šads:

Te Desmette Dewe BowHle Exodi tan 20. wetan.

TaS pirmais BouHliS.
Toew nhe buus czittes Dewes turreth prexkan man.

Tas Oteers

Toew nhe buus Dewe touwe kunge
waerde nhepatthese walkoot.

TaS TresscheS
Thvew buus to sweete Dene sweetyt.

Tas' cettortz

Toew buus touw Thewe vnde touwe

Mathe czenit / ka thoew lab klaiaS /

vnde tu Ilge eziwo wuerHon semmes.
Tas Peektcz

Thoew nhe buus nokouth.
TaS Seeftcz.

Thoew nhe buuS Loulibe paerkaapt.
TaS Septytcz.

Thoew nhe buuS Sackt.

Tas Aftotz.
Thoew nhe buus nhe pathese Ledtczibe

doth / prettibe touwe Tueake.

TaS Doeuwytcz.

Thoew nhe buus ekarot / touwe Tuwake Namme.

TaS Desmetcz.
Thoew nhe buuS ekaroht / touwe
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Tuwake Szewe / kalve / kalpune /

love / ieb nmsse kas tam peder.

Pazīstamā dievkalpojuma dziesma: Gods lai ir Dievam augstībā

(Gods Dievam vien ar pateikšan') šai pirmajā latviešu tulkojumā sākas tā:

WEnam Dewam erkan auxte gir Goodtez
Vnde patteieczibe par winge Heelestibe

Tapeetcz ka nu vnd nee provam

Mums aiskaert war wene greeke.
Wene labbe prate DewS py mums tur

Nu gir lels Mers beS mitteschen

BZuessam Karpām gir nu wens Gals.

Hercogs izdeva pavēli, ka „jānodod vai jānosūta ikvienai baznīcai

visdrīzākā laikā daži eksemplāri", ka grāmata „jāizdala pa draudzes

baznīcām še un tur mācītājiem, viņu palīgiem un dvēseļu kopējiem" un

atgādināja, lai, saņēmuši grāmatas, „mācītāji nepalaistos slinkumā un

neatrautos no studijām un namatēvi tāpēc svētdienās un citās svētku

dienās neatrautos un neizvairītos no baznīcas un kopdievkalpojumiem

atklātās kristīgās sapulcēs, bet lai no abām pusēm ar patiku un mīlestību

sanāktu kopā un vienā sirdī un vienā balsī sirsnīgi pateiktos Visuva-

renajam Tēvam līdz ar viņa Dēlu Kristu, patiesu Dievu un cilvēku,

un Svēto Garu par visu saņemto žēlastību un labdarību..."

Latviešu valoda Enchīridionā vēl ļoti neveikla un nepareiza, dziesmas

Tjez rituma un atskaņām un grūti izdziedamas. Bet mācītājiem tomēr

nu bija rokas grāmata, pie kā varēja turēties latviešu dievkalpojumos.

Un kas no viņiem prata labi runāt latviski, tas jau arī grāmatas tekstu

izrunāja tā, ka latvieši varēja viņu saprast. Otrs Enchīridionā izdevums

iespiests Rīgā 1615. g. Rīgas un Vidzemes latviešu vajadzībām

(sk. augšā 27. lp.).

3. Baznīcas vadoņi un latviešu draudzes. 17. gs. sākumā Kurzeme

piedzīvoja vairākus bada, mēra un kara nemiera gadus, bet ap gadsimta

vidu iestājās miers un labklājība. Arī baznīcas dzīve sāka ar laiku»

nokārtoties. Vairāki krietni prāvesti, superintendents Pauls Einhorns

(superintendents 1636—1655) un pirmais lielais baznīcas rakstnieks Georgs

Mancelis (1593—1654) ievadīja pirmos Kurzemes baznīcas ziedu laikus.

Vēlāk gan Kurzeme atkal tika ierauta kara postā, bet baznīcas rakstnie-

cības attīstība gāja tomēr vēl tālāk uz priekšu, atnesdama kā nobriedušus

augļus Kristofora Firekera daiļās baznīcas dziesmas; viņa darbību lat-

viešu valodas izkopšanā veicināja un turpināja superintendents Hein-

richs Adolfijs (1622—1686, superintentendents ar 1661) un Nīcas un

Bārtavas mācītājs Johans Langi j s (Langius, 1615—1690?). Valdošais

virziens bija stingra luteriska ortodoksija.
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Luterisma ietekme latviešos bija vēl niecīga. Pieraduši pie katoļu

baznīcas parašām un iedzīvojušies savā latviskajā katoliskajā uzskatu

pasaulē, bet maz vēl iepazīstināti ar evaņģēliskajām mācībām, viņi likās

baznīcas vadoņiem barbariski neprašas ticības lietās, labākā gadījumā

„puskristieši jeb pagānu kristieši". Ar aizdomām un zobgalību viņi ska-

tījās uz svešajiem mācītājiem, kas runāja bieži vien gandrīz pilnīgi

nesaprotamā lauzītā latviešu valodā. Mancelis liecina, ka pēc beigtiem

dievvārdiem viens otrs noteicis: „Kas sirma, ko taS VZatzsemmeS KagkiS
sacka". Kungi, kas uzstājās par jaunās ticības pārstāvjiem, nebija nebūt

labāki kā agrāk. Dzimtbūšanasnostiprināšanās radījapret viņiem īgnumu,

varmācība sacēla sašutumu, atkarība izaudzināja vergu tikumus —

liekulību, viltību, ļaunie piemēri (patvarība, dzeršana uti.) pamudināja

uz sekošanu. Nonākdami triju reliģiju (senču tradīciju, katolisma un

luterisma) krustcelēs, latvieši pagaidām skatījās vairāk atpakaļ nekā

uz priekšu.

Oficiālajam katoļu baznīciskumam izbeidzoties, jaunais luteriskais

tik drīz nevarēja ieviesties. Ļoti maz pievilka latvieti tas, ko baznīca

varēja dot. Sprediķa un liturģijas izpratni traucēja mācītāju neveiklā

valoda un tekstu jaunie nezināmie izteicieni un jēdzieni. Sprediķa vietā

laikam bieži lasīja jeb skaitīja katķisma gabalus. Dziedāšana bija at-

karīga no priekšdziedātāja, bet no neritmiskā teksta ar vislabāko gribu

varēja iznākt tikai „dūkšana un kaukšana" (ein Gesumme und Geheule).

P. Einhorna rakstos atrodamas dažas sīkākas ziņas. Bērniem dod

vārdus pašu ģimenē, izvairoties no baznīcas kristības. Laulības noslēdza

pēc senču parašām, nemeklējot baznīcas svētību. Mirušos apglabā senču

kapsētās, bet ne iesvētītos kristīgos kapos, un dievainēs mielo senču

dvēseles. Arī druvas darbos un mājas dzīvē turas pie dažādiem pagānu
kultiem: auglības kulta (Jānis, Dārzumāte, < Laukumāte, Mežamāte),
svētību kulta (pūķis) uc. Ar dažādiem pagānu māņiem un burvībām

jaucas arī katolisma paliekas māņticības garā — pilnos ziedos stāv

pareģošana, zīlēšana, īpašu dienu un laiku cienīšana (piektvakars-
ceturtdienas vakarā, krusta dienas utt.), pūšļošana, vārdošana, „sāls

pūšana", „kannas raudzīšana", nešļavošana, buršana ar Bībeles pantiem

un citiem svētiem vārdiem slimību, sev. asinssērgu un ugunsgrēku gadī-

jumos, svēto un svētbilžu cienīšana utt. Pret visu to nebij tik viegli

cīnīties, it īpaši mācītājam, kas no svešienes bija ienācis, nepazina

šejienes ierašas un neprata latviešu valodu.

Augšminētie baznīcas vadītāji tomēr noteikti ķērās pie darba.

P. Einhorns atgādina mācītājiem viņu pienākumu ik gadus mazākais

vienu reizi apmeklēt visus draudzes locekļus, lai pārbaudītu, ko viņi

mācījušies baznīcā, ko zina no katķisma, kā izturas savā dzīvē un

darbā, vai vēl turas pie kādām pagānisma atliekām un māņiem.
Viņš izdod rokas grāmatas un pamācības, kā rīkoties, un pats savos

biežos vīzitācijas braucienos kontrolē mācītāju darbību un draudžu

stāvokli. Viņš gribētu, lai mācītājs iekārtotu priekš un pēc baznīcas

dievkalpojuma īpašas mācības stundas, kur māca un izskaidro „pātarus",

katķisma elementus un garīgas dziesmas. — Baznīclikumi noteica arī

sodus par baznīcas parašu pārkāpumiem. Par atraušanos no dievkalpo-

jumiem draudēja naudas sods, un ja tas nelīdzēja, pēriens. Kontrolēja.
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arī dievgaldniekus. Vīzitacijas rakstīja priekša pātaru pārbaudījumus,
lai sekotu rīta un vakara lūgsnu un katķisma prašanai.

4. G. Mancelis. Pamazītēm nodibinājās Kurzemē ārējais baznīciskums.

Pastāvīgi pieauga garīgā rakstniecība un tapa arvien pilnīgāka"savā

formā un bagātāka savā saturā, tā ka sāka veidot iekšēji latviešu

tautas dvēseli. Galvenais nopelns še latviešu garīgās prozas rakstniecības

nodibinātājam Mancelim (1593—1654).

Georga Manceļa tēvs bija Mežamuižas draudzes mācītājs. Augstāko
izglītību Georgs dabū Jelgavas lielajā pilsētas skolā, tad Rīgas domskolā.
Štetīnes firsta (kroņa) paidagoģijā un beidzot Rostokas universitātes

teoloģijas un filozofijas fakultātē. Viņam bija krietnas zināšanas sava

laika zinātnes apmēros.
Būdams divdesmit divus gadus vecs jauneklis, vēl galīgi nenobeidzis

savas studijas, viņš tiek iecelts par Valles draudzes mācītāju (1616—1620),

tad, zviedru poļu kara darbības traucēts, pāriet ūz Sēļpili (1620—1626) un

beidzot uz Tērbatu. Tērbatā viņš dabū virsmācītāja vietu un, zviedru

universitāti atverot, top arī par teoloģijas profesoru (1632—1637). Kur-

zemes hercoga Frīdricha uzaicināts, viņš pēc tam atgriezās Kurzemē un

bija līdz sava mūža galam par hercoga Frīdricha un vēlāk hercoga

Jēkaba galma mācītāju.

Mancelis prata labi latviešu valodu un tāpēc zināja labāk izteikties

un rakstīt latviski nekā Enchīridionā autori. Viņš ieveda kārtīgu un

viengabalīgu pareizrakstību un izdeva latviešu valodas mācības grāmatu

(vārdnīcu ar frazeoloģiju).

Mancelis sagādāja pārlabotu un papildinātu Rokas grāmatas izde-

vumu, kas dabūja gan citu nosaukumu: „Vademecum" (latīniski: „nāc

man līdz"), 1631., tad 1643. g. Viņš pārtulkoja latviešu valodā Zālamana

sakāmus vārdus 1637. g. un Sīrāka gudrības grāmatu 1642. g.

Manceļa nāves gadā iznāca viņa „ilgi kārotā postilla" (sprediķu

grāmata), pie kuras viņš bija strādājis ap 20 gadus. Tā bija liela bieza

grāmata, ar 1180 lp. teksta 4° formātā, kas saturēja sprediķus visām

svētdienām un svētku dienām.

Sprediķu grāmata bija domāta galvenā kārtā mācītājiem. Priekš-

vārds tāpēc vācu valodā, un te Mancelis starp citu piemin, ka šejienes

vācieši pat cēluši pret grāmatu iebildumus, — nu arī ārzemnieki,

neprazdami latviešu valodu, varēšot sprediķus celt ļaudīm priekšā.

Manceļa sprediķi cenšas veicināt ārējo baznīciskumu: skubina nākt

uz baznīcu, piesavināties kristīgas mācības; apkaro pagānisma un kato-

lisma atliekas, aizstāv mācītāju cieņu un nozīmi. Bet viņš grib arī

nodibināt un nostiprināt latviešos kristīgas dzīves parašas: svētdienas

svētīšanu, dievpalīga došanu, garīgu dziesmu dziedāšanu, kristīgu

laulības dzīvi uti. Viņš apkaro netikumus: dzeršanu, slinkošanu, netiklību,

lepnību, vieglprātību un cenšas izveidot vecāku un bērnu, vīru un sievu,

kungu, saimnieku un kalpu attiecības kristīgā tikumiskā garā. Salamana
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un Sīrāka gudrības vārdi viņam noder par tikumisku pamācību krāju-

miem, ko viņš ceļ ļaudīm priekšā baznīcā un mājās. Viņš pats apliecina,

ka, divreiz gadā pārbaudīdams ļaudis, viņš pārliecinājies par labiem

panākumiem.

Velns un elles mokas no-

der par dzenuli uz krietnu ti-

kumu:

*Klausies tu arīdzan, tuvella

kalps, kas tu bez mitēšanās
tīšām grēko, baznīcā neej,
Dieva vārdu neklausi, jeb kad

tu baznīcā kādu brīdi esi, tad

tomēr tavs prāts citur nesas.

Klausies tu, saku es, kas tu

tādus grēkus dari: kad tie

Dieva bijātāji augšām celsies

ar prieku, tad tu arīdzan

augšām celsies, bet ar sūrām

vaimanām; jo Jēzus Kristus

tevi nodos tiem velliem, tiem

būs tevi elles ugunī mūžīgi
mūžos mocīt, m tie dūmi tavas

mocības uzkāps mūžīgi mūžos,
.m tu, kas tu mājās, būdams

saulē gozījies, kad citi ļaudis
pa svētdienām baznīcā bija,
Dieva vārdu klausījās, m pā-
tarus mācījās, tu tapsi elles

dibenā grozīts. Ellē tu tapsi

noguldīts ar taviem biedriem

kā avis, m kā viens suns uz

maitas guļ, m kremt, m vār-

nas maitu plūkā, tā arīdzan

tie velli virs tevis gulēs, m tās

Manceļa postillas lappuse.

elles vārnas tevi plukas mūžīgi mūžam, m tu bez mitēšanās kliegsi. *

Bet Mancelis prot arī skubināt un mudināt ar skaistiem no zem-

nieku dzīves ņemtiem piemēriem. Priekšvārdā viņš pats liecina:
* Bībeles stāstus esmu pa starpām ar nolūku iekaisījis, lai latviešiem

arvien vairāk un vairāk Dieva vārds tiek pazīstams.

Daudz evaņģēliju sākumā salīdzināti ar vienu vai otru gabalu mūsu

kristīgā katķismā, lai vienkāršie zemnieki varētu saprast, ka katķisms,
kas viņam tiek priekšā teikts, saskan ar evaņģēliju un ar kristīgas
baznīcas spirdzinājumu. *

* Kad saimniece grib dārzu kopt un apsēt, tad viņa glabā sēklu,

iesien lakatiņā, muskulītī; tāpat glabājams Dieva vārds. *

* Viena avs gremo, ko tā piepeži ēdusi gir: Mums būs arīdzan to

dvēseles barību, katru mēs piepēži esam ēduši un baznīcā būdami

uzlasījuši, gremot un labe mūsu sirdī paturēt, no Dieva vārda ir mājās

jeb darbos būdami labprāt runāt. *

* Dažs saimnieks ilgu laiku savā rokā tur to kumosu, vings rāda

to sunīšam, bet vings tūdeļ tam to nedod, liek tam gaidīt un vēl lēkt

un smaidīties. Dievs rāda tev arīdzan savā vārdā savu žēlīgu sirdi, un
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sola tev, vings grib tev palīdzēt: Bet vings tūdeļ pēc tavu prātu tev

nepalīdz, tūdeļ vings tev nepaklausa. Kāpēc? Tāpēc, ka tev būs allaž
vēl lūgt un Dievu piesaukt. *

Mancelis arī skubina latviešus gādāt par bērnu izglītību.
* Gir Dievs tavam dēlam tādu prātu devis, ka vings varētu Dieva

vārdu iejembties, dod viņu skolā, lai mācās. Neģ tas tev mazs gods
būtu, tavu dēlu uz predika krēsla (t. i. kancelē) stāvam un Dieva vārdu

mācam dzirdēt? Bet no tādām un citām mācībām ne varam mēs šim

brīžam vairāk runāt. *

Manceļa tulkotiem gudrības vārdu krājumiem un it īpaši sprediķu

grāmatai bija ļoti liela nozīme. Nu bija mācītājiem doti palīga līdzekļi,

ar kuriem viņi varēja ievadīt latviešus kristīgajā gara pasaulē. Bet

grūti bija cīnīties pret to, kas gadu simteņiem bija iesakņojies ļaužu

sirdīs, it sevišķi tur, kur ļaudīm nebija uzticības uz mācītāju. Einhorns

min gadījumus, kur zemnieki tieši izvairās no mācītājiem, un skubina

šos piemēroties ar laipnību un pacietību zemnieku uztverei.

Tomēr mācītāju darbam varēja rasties vēl dažādi šķēršļi:

*
...

tu negribi palīdzēt Die-

va namu kopt, dzīdamies tikai

uz to vien, ka tu tavu apcirkni
m maku piepildīt varētu. Kro-

gi m stedeles top uzcelti, bet

pēc Dieva namu, kur Dieva

vārdam būs mācītam m dzir-

dētam kļūt neviens nebēdā:

daža baznīca stāv bez jumta,
lietus līst, sniegs snieg, vējš

pūš caur caurim, ka vairs ne-

viens nevar glābties. Daža tā

nogāzusies ir uz vienu pusi,
ka it ar lielām izbailēm jāiet
iekšā. Kapenes top izrakņātas

no cūkām, it kā rāciņu dārzi,
neviens tās nekopj nei domā

apkārt tām žogu pīt. *

* Ciekkārt mūsu starpā ir,
kas trīs, četr, piec, sešdesmits

gadus vecs kļūst, m ne ir ne-

vienu reizi pie Dieva galda

bijis? Lai jauni ļaudis iet, dažs

saka, es jav vecs esmu. Voi

tad tu, vecs tapis nedomā

arīdzan pie Dieva debesīs

nākt? Jeb šķieti tu, ka tu pie
Vella ellē atrast varēsi, ko tu

pie Dieva debesīs dabūtvari? *

Vēl gadsimta beigās zem-

nieku zināšanas kristīgā mā-

cībā nav nekādas lielās. lerak-

sti Muižasciema draudzes baz-

nīcas grāmatās liecina, ka no Kleinšmita Pātaru grāmatastitullapa.
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917 draudzes locekļiem bez jebkādām zināšanām bijuši 537, to starpā
181 pieaudzis cilvēks (83 vīrieši un 98 sievietes). No 380 pātaru pratē-

jiem 112 ir dievgaldnieki, 41 jaunekļi un bērni, kas vēl neiet pie diev-

galda. Šie 153 prot visu katķismu jeb mazākais 3 pirmos mācības

gabalus, bet pārējie tikai vienu jeb divus mācības gabalus, visvairāk

baušļus (300), tad Mūsu tēvs (249) un ticības locekļus (241).

Manceļa „Vademecum" griezās nevien pie baznīckungiem, bet arī pie

«kristīgiem mājas tēviem". Grāmatai pašai vēl vācu tituls, bet tās

priekšgalā arī latvisks priekšvārds ar uzaicinājumu pirkt šo grāmatu.

Trešajam izdevumam 1673. g. pievienoti Salamana sakāmvārdi un

Babītes mācītāja H. Kleinšmita Pātaru Grāmata, jau ar latvisku

virsrakstu (sk. zīm.). Blakus Rīgā izdotam ceturtajam izdevumam 1685. g.

parādās tai pašā gadā Jelgavā iespiesta «Paplašināta latviešu rokas

grāmata", gan vēl ar vācu virsrakstu: „Vermehrtes Lettisches Handbuch"
f

ko pārlabojis valodā un pareizrakstībā un papildinājis K. Firekers. —

Viss tas liecina, ka pieaug prasības un ka nopietni arī cenšas ap-

mierināt tās. Un vārda «nevāci" vietā jau nācis. lietošanā «latviešu"

nosaukums.

5. K. Firekers. Mancelis bija gan pavairojis dziesmu skaitu, bet

nebija pratis dot latviešiem īstu dzeju. Viņš vēl dzied un liek dziedāt-

* Nāc, Svētais Gars, Kungs Dievs,

piepildi ar tavu žēlīgu dāvanu tavu ticīgo

sirdes un prātus,
tavu dedzīgu mīlību iededzini iekšan tiem:

O, Kungs, caur gaišu spīdumu

py tās ticības sakrays esi

tos ļaudis no visas pasaules mēlēm,

tas gir tev Kungs par godu dziedāts,

Hallelujah, Hallelujah. *

Latviešu garīgās baznīcas dzejas nodibinātājs ir Kristofors Fi-

rekers (fap 1680). Par viņa dzīvi gandrīz nekas nav zināms. Viņš

studējis Tērbatā teoloģiju, bet mācītāja vietā nav bijis. Kopš 1650. g.

viņš dzīvojis Dobelē, apprecējies ar kādu „turīgu un brīvu zemnieku

atraitni."

Trešajā papildinātajā Vademekum'a izdevumā 1673. g. atrodam

„pavairotu dziesmu grāmatu", kurā jau uzņemtas dažas atskaņotas
Firekera dziesmas: vēlāk to skaits vēl pieaug. 1685. g. izdevums jau ir

viscaur Firekera pārstrādāts un dziesmu grāmatā atskaņotas dziesmas

sacenšas ar neatskaņotām. Šai pašā gadā Kurzemes evaņģēliskās draudzes

arī dabūja savu pirmo atsevišķi izdoto dziesmu grāmatu ar 239

dziesmām. Blakus atskaņotām dziesmām atstātas gan vēl arī Manceļa un

citu neatskaņotās.

Pavisam Firekers sadzejojis kādas 185 dziesmas, neskaitot rīta un

vakara lūgsnas pantos. Lielākā dala ir tulkojumi (M. Lutera uc), bet
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netrūkst arī oriģinālu, piem.:

Redz, šī diena jau pagalam,

Bērniņ mīļais, Dieva stādīts

uc. (kopā 19). Firekera tulkoto

dziesmu starpā jo pazīstamas

ir šādas: Gods Dievam vien ar

pateikšan', Es dziļās bēdās no-

saucos, Es savus grēkus sū-

dzos, No Diev' es neatkāpšos,

Kā spoži spīd mans Jēzuliņš,

Dievs, patur mūs pie tava

vārd', Tu Gars no Dieva, svē-

tais Dievs, Dievs Kungs ir

mūsu stipra pils, Šis tiešām

ir tas pēdīgs laiks, Gāz', mana

sirds ar steigšan', Es cēlies

sveiks un vesels, Laid Dievu

visi līdz uc. — Tās vēl tagad

sastāda latviešu dziesmu grā-

matās vērtīgo kodolu.

Augšā citētais Manceļa dzies-

mu paraugs Firekera tulkoju-

mā dabūjis šādu veidu:
_

Vademecum, 4. izd. (1685. g.) lappuse.

Tu Gars no Dieva, svētais Dievs!

nāc mūsu sirdīs, dārgais viess,

un tās ar visu labu pildi,

ar karstu mīlestību sildi;
ak Kungs! tu skaidrais Mācītājs,

kas visur esi aicinājs

tos ļaudis Dieva vārdu klausīt,

par to tev pateic tava draudzīt'.

Alleluja, Gods Dievam dots.

Par Firekera dziesmu nozīmi izteicas pirmās dziesmu grāmatas

izdevējs H. Adolfijs:
* Firekera kungs, sekojot manam lūgumam, pārtulkoja pāris dzies-

mas latviešu pantos, kas skaidras un saprotamas, reizē zilbēs un turklāt

dzejas veidā sadzejotas. Mani klausītāji uzņēma tās ar lielu kāri, netik

vien ātri piesavinājās vārdus, jo daži gabali viņiem tikai nedaudz reizes

lasīti priekšā, bet pēc tam labi uztvēra arī meldiju, ko citādi lielākā

latviešu daļa, liekas, nemaz nespēj lāgā atkārtot. Tie vācieši, kam agrāk
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latvieši ar savu nopūlēšanos (dziedot) bija nepatīkami, tagad smēlušies

sirsnīgu prieku no latviešu dziedāšanas uņ pretim agrākajam paradumam

ar lielu patiku čakli piedalās latviešu dievkalpojumos. Šī ar skaistajām

dziesmām modinātā kāre uz mācīšanos, kārdināja atkal pašu Firekeru

pārtulkot vairāk dziesmu, lai mums nebūtu trūkums pie mācīšanās; tā

attīstoties iznāca beidzot, paldies Dievam! vesela dziesmu grāmata.*

Dziesmu vārdiem un meldijām līdzi ieplūda latviešu ģimenēs un

saimēs arī to evaņģēliskais saturs un deva vērtīgas reliģiskas ierosas,

nostiprinot latviešu tautas patstāvīgo ticības dzīvi.

Firekeram radās sekotāji. No 17. gs. vēl minams maģistrs Gerhards

Remlings (1633—1695), kas bija superintendents no 1691.—1695. g. No

viņa 24 dziesmu grāmatā uzņemtajiem tulkojumiem pazīstamākās ir

Taisies, mana sirds, un posies un Pasaulīt', tu ļaužu ēka. Tad Dundagas

mācītājs Johans Višmans (f ap 1705) ar 16 dziesmām; to starpā tulko-

jums: Es Dievam lieku gādāt. 4 jaukas dziesmas ir Bauskas virsmācītāja

un prāvesta N. F. Hespes (t 1699) tulkojumi: Nu dusēs Visas lietas, Es

pie Jēzus turēšos, Augstais Dievs, kam slava dota uc.

§ 5. VIDZEMES EVAŅĢĒLISKĀ BAZNĪCA ZVIEDRU LAIKOS.

1. Baznīcas satversme, likumi un dzīve. Zviedru valdība saņēma

Vidzemi kā izpostītu zemi ar mazu iedzīvotāju skaitu. Baznīcas bija
bez jumtiem un zvaniem, draudzes bez mācītājiem vai katoļu priesteru
rokās.

Katoļu dievkalpojumus tūlīt aizliedza un aizdzina katoļu priesterus.

Baznīcas pārvaldi uzticēja Rīgas konsistorijai, tad iecēla Hermanu

Samsonu par pirmo Vidzemes superintendentuar neaprobežotāmtiesībām

1622. g. Bet viņa rīcībā ārpus Rīgas bija sākumā tikai 5 mācītāji.

Enerģiski viņš ķērās pie darba: noteica draudžu robežas, nodibināja

mācītājmuižas, aicināja mācītājus no ārzemēm, veicināja baznīcu cel-

šanu, iedalīja prāvestu iecirkņus (1629), turēja mācītāju sinodes (pirmā

1631. g.). Drīz arī tika izdoti noteikumi par baznīcas pārvaldi, tika

nodibināta virskonsistorija Tērbatā un viņai pakārtotas pilsētu un

apriņķu konsistorijas (1633). Latviešu apgabalos bija 3 apakškonsistorijas:

Rīgā, Koknesē un Cēsīs.

Latviešu zeme bija iedalīta 2 apriņķos — Rīgas un Cēsu, un katrā

no tiem nodibinājās baznīcas virstiesa ar baznīcas virspriekšnieku

priekšgalā, kas pārzināja baznīcas pārvaldes un saimniecības lietas

(1650. g.). Katrā apriņķī bija divi prāvesti, tiešie mācītāju priekšnieki

garīgajās lietās. Svarīga loma baznīcas lietu nokārtošanā bija vīzitācijām

(pārraudzības braucieniem), ko izdarīja superintendents, baznīcas virs-

priekšnieks un prāvests. Ikgadus noturēja arī mācītāju sinodes visā

Vidzemē vai pa atsevišķiem apriņķiem. Katrai draudzei bija divi baz-

nīcas priekšnieki, kas stāvēja baznīcas konventa priekšgalā. Visās šais

iestādēs galvenā vara bija muižnieku rokās.
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1693. g. ieveda Vidzemē Zviedrijas baznīcas likumus, kas atcēla

baznīcas virspriekšnieka amatu un apakškonsistorijas un stipri mazināja

muižnieku nozīmi baznīcas pārvaldē. Zviedrijas karalis uzskatīja sevi

par baznīcas galvu un turēja savās rokās arī galveno noteikšanu

mācītāju iecelšanā. Virskonsistorija tapa par tīru garīgu iestādi (bez

muižnieku kārtas locekļiem) un ģenerālsuperintendents, kas agrāk bija

viceprezidents, tapa par tās prezidentu.

Zviedru valdība rūpējās arī par skolu nodibināšanu un bērnu

mācību, uzdodot pārraudzību baznīcai. Kādu laiku darbojās 1632. g.

dibinātā Gustava akadēmija Tērbatā, kur pastāvēja arī teoloģijas fakul-

tāte. 1650. g. Virskonsistorija pavēlēja turēt pie katras baznīcas ķesteri,

kas varētu mācīt jaunatnei katķismu, 1687. g. landtāgam valdība lika

priekšā celt skolas katrā draudzē, un 1694. g. ķēniņš dāvāja katrai

draudzes skolai У* arkla zemes.

Pēc Hermana Samsona nāves (1643. g.) ievērojamākais superinten-

dents bija Johans Fišers (1673—1699), kas dabūja ģenerālsuperinten-
denta titulu.

17. gs. pirmajā pusē arī 2 latvieši bez augstākās izglītības sastopami

mācītāju amatā. Otrā gadsimta pusē šādi latvieši bijuši par karapulku

mācītājiem. Akadēmiski izglītots un ļoti spējīgs latvietis bija Dr. Jānis

Reuters, mācītājs Raunā un vēlāk Kokneses garnizonā. Naidnieku

vācu vajāšanas piespiež viņu atstāt dzimteni 1678. g. Viņš nodarbojies

arī ar Jaunās Derības tulkošanu latviešu valodā.

Ar lielu noteiktību un stingrību izdeva priekšrakstus par kārtīgu

baznīcas dzīvi.

īpaši stingri bija 1636. baznīcas likumi. Par svētdienas miera

traucēšanu un svētdienas sagānīšanu draudēja bargi sodi. Kas nebija
gājis baznīcā, tam par pirmo reizi bija jāmaksā 1 vērdiņš baznīcas
lādei un otru reizi 2 vērdiņi, bet trešo reizi draudēja pieslēgšana pie
kāķa; pērminderus sodīja divkārši. Mirušos, kas nebija aprakti draudzes

kapsētā pie baznīcas, bet citās kapenēs, lika izrakt un pārvest uz

kapsētu, bet vainīgos sodīja ar naudas sodu. Noteica godos (kristībās,
kāzās, bērēs) patērējamo ēdienu un dzērienu vairumu. Muižniekiem, kas
neatlaida zemniekus laikus no darba jeb citādi atturēja ļaudis no

baznīcas dievvārdiem, izteica pārmetumus. Kas pilsētā nāk par vēlu

baznīcā, maksā 6 mārkas soda; bet laukos — dabū pirmo reizi rājienu,
otru reizi maksā vienu mārku. Kas nāk pie dievgalda piedzēries jeb
bez grēku sūdzēšanas, sodāms ar 100 dālderiem, bet ja nespēj maksāt,
ar miesas sodu. Kas ienāk baznīcā piedzēries, sodāms ar 50 dālderiem,
bet ja nespēj maksāt, dzenams sešreiz caur garām rīkstēm vai liekams

uz mēnesi cietumā.

Dievkalpošanas bija viscaur noliktas vienā un tai pašā laikā un

kārtībā. Lielā dievkalpojuma sākums bija noteikts svētdienas rītā

deviņos. Kad lasa Bībeles vārdus, dzied ticības apliecību un dziesmu

„Dievs Kungs, tev' slavējam", visiem jāceļas kājās. Kad skaita grēksūdzes

lūgsnu, sv. vakarēdiena iestādīšanas vārdus un Tēva reizi, visiem,

augstiem un zemiem, jākrīt ceļos. Sprediķis bija jāsaka par svētdienas

evaņģēliju un nedrīkstēja ilgt vairāk par stundu; stingrā salā tam
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vajadzēja būt īsākam. — Jaunekļi un jaunavas, ķas pirmo reizi gāja

pie dievgalda, bija iepriekš jāpārbauda katķismā. Arī brūtes pāriem

atprasīja katķismu.
Zviedru nodibināto kārtību vēl traucēja krievu kari (1655—1661)

un poļu iebrukumi. Mācītāju darbam bija jāpieņem personas, kas neprata

latviešu valodu. Amatā bija iekļuvušas arī dažas necienīgas personas.

Muižnieki bija kūtri baznīcas nodevu maksātāji, dzērāji, ķildīgi.

Zemnieki, sākumā pavisam atraduši no baznīcas dzīves, maz ko zin no

ticības mācībām, uzvedas nepienācīgi baznīcā.

Kāds mācītājs ziņo 1643. g., ka viņa draudzē visi kristījamie bērni

jau paši varot kājām staigāt. Vēl 1663./64. g. nopratinot kādā prāvā

lieciniekus no Kokneses un Vietalvas, dabūja zināt, ka no 19 vīriem 14

nav savā mūžā ne reizes bijuši pie dievgalda;kāds vecāks par 60 gadiem
vīrs bijis pēdējo reizi pie dievgalda katoļu priesteru laikā.

1684. g. Alūksnes prāvests Ernests Gliks (Gltick) raksta: „Cik bēdīgi
še stāv ar nevācu ticību, tas vairāk apraudams nekā aprakstāms. No

desmitiem viens prot tēvreizi un no simtiem viens to mazumiņu ko

viņi mēdz skaitīt no pieciem katķisma gabaliem. Tāpēc baznīca un

altāris stāv tukši, tāpēc ka nepatīk ne Dieva vārds, ne sakraments.

Pret šādu postu var līdzēt vienīgi skolas. — 1690. g. nostādīja baznīcā

pie durvīm pa sargan no katras muižas.

Tikai pamazām izdodas izskaust katoļu māņticības atliekas. Bet

vecās pagāniskās un katoliskās parašas noiet tik vairāk pagrīdē. Senajās

katoļu svētku dienās un svēto svētkos tauta vēl pulcējās pie baznīcām

un kapellām ar parastajiem ziediem: vasku, svecēm, matiem, sīknaudu.

2. Latviešu Bībele un citi garīgi raksti. Zviedru laika rosīgi uzplauka

Vidzemē baznīcas rakstniecība. Vislielākais nopelns šai ziņā bija Er-

nestam Glikam (1652—1705).

Beidzis teoloģijas studijas, viņš 21 gadus vecs ieradās Vidzemē un

sāka mācīties latviski un igauniski. Dzirdēdams, ka latviešiem vēl nav

savas Bībeles, viņš deva sodījumu Dieva priekšā krietni izpētīt latviešu

valodu, lai varētu ķerties pie Bībeles latviešu tulkojuma. „Izstum sauli

no pasaules, tad cits nekas tev neatliks kā bieza tumsība un akls

bezdibens" —
tā viņš izteicās par Bībeles trūkumu kristīgajā draudzē.

Pēc kādiem pieciem gadiem viņš devās uz Vāciju papildināt savas valodu

zināšanas, jo viņš gribēja tulkot Bībeli no tās pirmvalodām: ebrēju un

grieķu.

Atgriezies Vidzemē, viņš sabija 3 gadus par garnizona mācītāju
Daugavgrīvā (1680—1683), tad Alūksnē (1683—1702) un kopš 1687. g.

Kokneses iecirkņa prāvests.

Gliks bija stingrs un dedzīgs cīnītājs par labāku tikumību. Savas

taisnās valodas dēļ viņam nācās piedzīvot diezgan nepatikšanu no

dažādiem pretiniekiem. Nonācis Alūksnē, viņš tūlīt nodibināja 3 skolas,

kuras beiguši «izmācīti zemnieku puiši" dabūja atkal citur skolotāju

vietas. Neatlaidīgi^viņš cīnījās par skolu un baznīcas labāku iekārtu,

iesniedza priekšlikumus valdībai, nosodīja kūtros muižniekus, bet arī

pats pabalstīja nabadzīgus skolniekus ar savām labības nodevām.

1685. g. viņš uzturēja savās mājās 8 nabaga skolēnus. Saņemts krievu
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gūstā, viņš sava mūža pēdējos gados rosīgi darbojās krievu skolas

druvā.

Gliks ir pārtulkojis latviešu valodā kādu ar bībeles pantiem un

jautājumiem un atbildēm paplašinātu M: Lutera katķismu: ~Swel)ta

Behrnu Mahziba ta Deewa kalpa Luterus ar dauds lautahschanahm un

Atbildeschanahm teem Widd-Semmes Latweescheem par labbu wairota un

isspohschata". Kopā ar ģenerālsuperintendentu Fišeru Gliks strādāja pie

Vidzemes dziesmu un lūgšanu grāmatas, kas iznāca 1686. g. ar virsrak-

stu: „Latwiska Dseesmu Grahmata" ™ „Latwiska Deewa-Luhgschanu Grah-
tnata" utt. (sk. zīm.).

Zviedru laikā dziesmu grāmata iznāca vēl vairākos paplašinātos

izdevumos: Izdevumā, kas iespiests 1696.—1703. g., dziesmu skaits pacē-

lās no 319 uz 404, bet ap 1710. g. bija 474 dziesmas, to starpā 12 gabali

no Bībeles (sk. nāk. §, 5. p.).

Gliks pārstrādāja arī Vidzemes vajadzībām Manceļa un Ādolfija

izdoto Kurzemes mācītāju rokas grāmatu, kas iznāca pirmoreizi laikam

Vidzemes dziesmu grāmatas
paraugs. 1686. g.

Vidzemes Lūgšanas grāmatas

titullapa. 1686. g.
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1686. g. ar virsrakstu: „Latwiska Ewangeliumo-Lekziono-Deewa Dseesmo-
Deewa Luhgschano ir zitto Deewa Mahzibo Grahmata tik labb Basniza
ka Mahjas walkojama."

Rīgas mācītāju izdotie Vademekuma izdevumi nevarēja turēties

blakus jaunajām arvaldības atbalstu izdotojām grāmatām. Gadsimta bei-

gās Vidzemē agrākās Rokas grāmatas vietā stājās grāmata ar virsrakstu

„Latwiska Basnizas-Schkolas- un Sehtas-Grahmata tahm Widd- un

Cur-semmes Deewa Draudsehm par labbu pahrraudsita un wairota."
Tā iznāca klajā 1703. g. un tika vēlāk par jaunu iespiesta, bet nevarēja
vairs izplatīties Kurzemē, kurai bija jau pašai sava Rokas grāmata.

Evaņģēliju un epistulu teksti Baznīcas un skolas grāmatā ņemti jau no

Glika Bībeles. Tai bija pievienota tikai augšā minētā dziesmu grāmata

ar 404 dziesmām un Mazais katķisms. Pārējās Vademekuma daļas bija

zaudējušas nozīmi blakus Bībelei un tikai ļaužu lietošanai iznāca at-

sevišķās grāmatiņās ar Bībeles tekstu.

Par savu latviešu Bībeles tulkojumu pats Gliks pastāsta šādas ziņas:

„Pēc tam pārrunājām par manām domām latviešu Bībeles

apgādāšanas ziņā ar ģenerālsuperintendenta kungu, un es piesolījos
tulkot to no ebrēju un grieķu avotiem. Un Dievs apsvētīja šo priekš-

likumu, tā ka ķēniņš Kārlis XI netikvien atzina to par pieņemamu un

lika izsniegt līdzekļus uz to (7500 dālderu), bet arī līdzšinējā negludā

valoda bija diendiēnas jo vairāk pārstrādājama. Un astoņu gadu laikā,

dienām, naktīm strādājot — amata darbus atskaitot — vienam vieni-

gam norakstītājam palīdzot,
svētā Bībele nāca klajā tādā

skaidrībā, ka šādam nolūkam

ieceltiem Kurzemes un Vid-

zemes mācītājiem... nevaja-

dzēja ne 15 nedēļu, šo darbu

vārdu pa vārdam cauri lūkot."

1635. g. tika iespiesta Jaunā

Derība. 1689. g. sāka iespiest

Veco Derību; pie šā darba aiz-

gāja kādi 3—4 gadi, jo pirmā

latviešu Bībeles izdevumā bija

2487 lappuses. 1694. g. ķēniņš

pavēlēja izdalīt Bībeli bez

maksas baznīcām un skolām

par inventāru; pēc tam tā nāca

atklātā pārdošanā. lespiesti

bija 1500 eksemplāri. — Lat-

viešu valodā priekšvārds pie-

vienots tikai Jaunajai Derībai.

Tur sniegta pamācība par tāsPirmā latviešu Bībele. Titullapa.
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nozīmi un beidzot piebilsts: «Tās ir, Mīļais Latvieti, kas man tev no šis

Grāmatas bija jāteic. Celies un topi gaišs, jo tavs Gaišums nāk un

tā KungaGodība uzlec pār tev. Eza. 60,1. Nepaliec ilgāki iekš tās pirmajās

Neziņas, bet pateici Dievam no Sirds, ka viņš arī tev savu Vārdu tavā

Valodā devis lasīt..."

Glika tulkojums valodas skaidrības ziņā paceļas pāri par visiem

iepriekšējiem garīgajiem rakstiem. Tas ir palicis par latviešu litera-

tūras valodas pamatakmeni. Salīdzinot ar šo laiku literatūras valodu,
atrodam tur dažādus vecus vārdus un vārdu formas, kā arī nepielai-
žamus vācu valodas iespaidus; tāpēc arī vēlākie Bībeles izdevumi ir

pārlabojami. Bet ar to Glika nopelns nav mazināts.

Kopš Glika laikiem līdz 1890. g. iespiestas latviešu valodā pilnas
Bībeles 127.378 eksemplāros un Jaunās Derības vien 411.450 eksemplāros.

Pēdējos gadu desmitos ar Britannijas un ārzemju Bībeles biedrības

palīdzību šie skaitļi vēl stipri palielinājušies.

§ 6. VIDZEMES EVAŅĢĒLISKĀ BAZNĪCA 18. GS.

UN 19. GS. SĀKUMĀ.

1. Ārējā iekārta. Padodoties Krievijai 1710. g. Rīgas pilsēta un

Vidzemes muižniecība prasīja, lai atstātu spēkā „līdz šim zemē piekopto

evaņģēlisko ticību saskaņā ar negrozīto Augsburgas apliecību un šīs

baznīcas pieņemtām simboliskajām grāmatām", lai baznīcas pārvaldē

paturētu «mūžīgi kopš senlaikiem parastās konsistorijas" un «pienācī-

gās patronāta tiesības". Pēteris Lielais savā «žēlastības grāmatā" ap-

solīja izpildīt šo solījumu, tikai deva vēl arī pareizticībai brīvību Vid-

zemē. Šos noteikumus apstiprināja arī vēlākie krievu ķeizari.

Virskonsistorija ar sēdekli Rīgā tapa par augstāko baznīcas pār-

valdes iestādi, Rīgas konsistorija paturēja savu patstāvību. Virskon-

sistorijas locekļu izvēli noteica muižnieku landtāgs jeb konvents.

Province palika iedalīta 4 prāvesta iecirkņos. Atsevišķu draudžu saim-

niecība, disciplīna un administrācija bija pilnā mērā baznīcas priekš-
nieku rokās. Vajadzības gadījumos viņi saaicināja visus draudzes

muižturus uz baznīcas konventu, kur tie apspriedās kopā ar draudzes

mācītāju, galvenā kārtā par īpašumiem un saimniecību; bet,

mācītāja vietai atbrīvojoties, muižturi izraudzījās jeb ievēlēja viņam

pēcnācēju. Patronāta draudzēs kandidātu izredzējās un uzaicināja

patrons saziņā ar Virskonsistoriju. Baznīcas priekšnieka un mācītāja

palīgi baznīcas disciplīnas, saimniecības un dvēseļu kopšanas lietās bija

no zemnieku (saimnieku) vidus izraudzīti baznīcas aizbildņi jeb pēr-

minderi. Gadsimta pēdējā ceturksnī ieveda kārtējus baznīcas konventus,
kam bija jāsanāk divreiz gadā, jāpārzin baznīcas pārvaldes ārējās lietas

un disciplīna; sēdēs pieaicināja arī zemnieku pērminderus, bet bez

lēmējas balss tiesībām. Baznīcas priekšnieki un konventi bija padoti

baznīcas virspriekšniekam, mācītāju garīgo darbību pārzināja prāvesti,
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ģenerālsuperintendents un Virskonsistorija. Augstākā instance visās

baznīcas lietās bija 1718. g. nodibinātā Valsts justickollēģija Vidzemes

un Igaunijas lietām (Pēterpilī).

Virskonsistorijas prezidents un ģenerālsuperintendents kopā ar prā-
vestu un baznīcas virspriekšnieku izdarīja ar valdības atļauju vispārējās
baznīcas vīzitācijas. īpaši sastādīta vīzitācijas komisija ieradās ziemā

pēc kārtas visās draudzēs. Baznīcā noturēja dievkalpojumu un pārklau-

šināja zemnieku zināšanas ticības mācībā, pēc tam galvenajā muižā

pārbaudīja, muižturiem un pērminderiem klātesot, draudzes saimniecību

un ievāca ziņas par reliģisko un tikumisko dzīvi, mācītāju un skolo-

tāju darbību utt. Vispārējās vīzitācijas notikušas 1713. g. (kādā

Уз draudžu), 1726. un 1727. g., 1739. un 1740. g. ar paplašinājumu at-

likušajā daļā 1748. g., 1765.—1768. g. un 1774.—1776. g. Pa starpām

prāvesti un baznīcas virspriekšnieki izdarīja speciālas vīzitācijas savos

iecirkņos. īpašas skolu vīzitācijas notika 1735./36. un 1785 /36. g. ziemā.

Vīzitāciju protokolos atrodamas ziņas par baznīcas, draudzes un skolas

darbiniekiem un stāvokli.

2. Pirmā laika grūtības. Ziemeļu kara un 1710. g. mēra postījumu

sekas smagi gūlās arī uz baznīcu. Lielākā mācītāju daļa bija mirusi,

citi aizbēguši jeb aizvesti gūstā. Puse lauku baznīcu bija nodedzināta

jeb stipri nopostīta. Arī skolas un mācītājumuižas bija daudz cietušas.

ledzīvotāju tikumi bija šausmu un posta laikos satricināti un saārdīti.

Mērī bija miruši vairāk kā 60% lauku iedzīvotāju. Dažas draudzes bija

nemierīgajos gados klejojušas pa mežiem un purviem, pa daļai kopā

ar saviem mācītājiem. Citas draudzes palika vakantas 10 un vairāk

gadu.

Muižniekiem piešķirtās privilēģijas nodeva viņu rokās arī gādību

par baznīcām un skolām, bet viņu lielākā daļa bija diezgan nevērīga

pret baznīcu un draudžu lietām, ciktāl tās attiecās uz zemniekiem. Ap

1740. g. vēl trešā daļa lauku baznīcu atradās nepienācīgā, pa daļai

neciešamā stāvoklī. Vispārējā nabadzība, ar ko varēja aizbildināties

sākumā, bija pārvarēta, bet kūtrība un nolaidība baznīcu un skolu

veicināšanā bija liela. Atsevišķu izcilu cienījamu personu ierosināju-

miem un skubinājumiem nemēdza būt muižnieku vidū tikpat kā nekādu

panākumu.

Robi mācītāju rindās lielumā bija aizpildīti jau līdz 1730. g. Sākumā

nedaudzajiem mācītājiem vajadzēja veikt milzu darbu, apkopjot vienam

pašam vairākas draudzes, bet vēlāk jau darbinieku vairs netrūka. Bet

viņu vidū krietnu un apzinīgu mācītāju bija samērā maz, liela daļa
Dija nolaidīgi amatā un kūtri amatpienākumu pildīšanā. Arī dažādi

ārēji apstākļi (draudžu lielā izplatība un locekļu prāvais skaits, satiks-

mes grūtības, īpaši rudeņos un pavasaros, daudzu muižturu egoisms

un antipātija), kā arī personīgas dabas kavēkļi (liels vecums, slimība)

traucēja mācītāja darbu. Kara gados un pirmajos laikos pēc tam bija

viens otrs iesēdies vietā bez jebkāda teoloģiskās izglītības un tikumības

cenza. Visus tos nevarēja atcelt, nebija arī ko vietā likt. Tērbatā vairs
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nebija universitāte, kas gatavoja jaunus mācītājus, tā ka bija jāņem

visvairs ārzemnieki, kas būdami par mājskolotājiem muižnieku ģimenēs,

iemācījās cik necik latviski un tad dabūja mācītāju vietas. Un tādu

gribētāju netrūka, jo Vidzemes mācītāju vietām bija laba ienākumu avota

slava. Tā puse un reizēm pat 2/3 mācītāju bija ārzemnieki.

Mācītāju vairums sākumā bija luteriskās ortodoksijas gara bērni.

Krietnākie viņu starpā, zināms, kārtīgi izpildīja savus oficiālos amata

pienākumus: noturēja svētdienās un svētku dienās dievkalpojumus,
līdz ar katķisma katēchizāciju priekš sprediķa, turēja brūtes mācību,

pārbaudīja un sagatavoja bērnus uz iesvētīšanu, apbraukāja pagastus,

kontrolēdami mājmācību un katēchizēdami ar bērniem un pierakstīdami

pieaugušos pie dievgalda, apmeklēja slimniekus, apbedīja vācus un

„nevācus", vīzitēja skolas, iesniedza ziņojumus priekšniecībai utt. Bet

tas vien netuvināja viņus ļaužu sirdīm.

Vispār mācītājus šķīra no draudzes dziļa sabiedriska plaisa.

Mācītāji atradās atkarībā no savu draudžu patroniem un citiem

muižniekiem un sociālā ziņā stāvēja viņu pusē, kamēr zemnieki bija

nogrimuši smagā dzimtbūšanas jūgā. Un viņu starpā lāgā nevarēja

nodibināties sirsnīgas svētīgas attiecības, kādas nepieciešamas starp

dvēseļu kopēju un viņa draudzi.

Skolas bija ap 1740. g. vēl kādās 12 draudzēs novietotas rijās. Citur

bija uzcelti īpaši skolas nami. Skolēnu skaits bija niecīgs, lielāko tiesu

Skolotājs mācīja tikai 2—4skolniekus. Daudzās skolās neieradās rudeņospat

neviens skolnieks, un skolotāji tad pildīja tikai savu ķestera un priekš-

dziedātāja amatu. Skolotāji bija izkalpojuši kara vīri, sulaiņi, muižkungi

un amatnieki, kas prot „drusku lasīt, lielāko tiesu slikti dziedāt un

mazliet rakstīt, bet gandrīz nemaz rēķināt". Viņu tikumiskais raksturs

stāvēja zemā līmenī; daudz bija «pamatīgu palaidņu".

Skolu uzdevums bija iekalt bērniem katķismu un pātarus un

iemācīt viņus lasīt. Katķismu mācīja, saucot priekšā. Lasīt iemācīja

apmēram 2 ziemās. Skolas apmeklēšanas laiks bija no Mārtiņiem līdz

Lieldienām.

3. Pietisms. Ar laiku mācītāju starpā vairojās pietisma pārstāvji.

Sevišķi tie, kas nāca no Halles universitātes, atnesa jaunas idejas:

interesi par individuālo dievbijību (atgriešanos un atmodu) un filan-

tropijas centienus. Arī atsevišķas pietisma apdvestas muižnieku ģimenes

sāka interesēties par latviešu zemnieku dzīvi, piem. Ungurmuižas

īpašnieks landrāts un baznīcas virspriekšnieks B. fon Kampen-

hauzens un ģenerāļa atraitne Magdalēne Elizabete fon Hallarte

Valmiermuižā.

Ģenerālis L. N. f. Hallarts kopš 1700. g. atradās kā ģenerālleitnants

Krievijas kara dienestā. Viņš bija Narvas kaujas un vēlāk Poltavas

kaujas un Prutas kara gaitu dalībnieks. Pēc Rīgas ieņemšanas viņš
1710. g. 18. jūnijā apprecēja vidzemnieci atraitni Magdalēni Elizabeti
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Leijoni, dzim. Bīlavi (1683—1750). No 1712.—1721. g. Hallarts bija Saksijas
cietokšņu ģeneralinspektors un dzīvoja ar kundzi Drēzdenē, bet

pēc Nīštates mieras līguma iestājās atkal Pētera Lielā kara pulkos
un komandēja armiju Ukrainā līdz 1723. g., kamēr Menšikova

intrigas nepanāca viņa atvaļināšanu. Tiklab Drēzdenes, kā arī Pēterpils
galmā Hallartiem bija ļoti_ redzama vieta, pie kam it īpaši Hallarta

kundze sludināja un veicināja pietismu. Par nopelniem Krievijas labā

ķeizariene Katrīna I atdeva ģenerālim Hallartam nomā Valmiermuižu,
Mūrmuižu, Burtniekus un Zvārti, atstājot 2000 dālderus no nomas viņa
rīcībā. Pēc ģenerāļa nāves 1727. g. viņa kundze mantoja tās pašas

priekšrocības, vēlāk gan tikai attiecoties uz Valmiermuižu un Zvārti.

Viņas rosību lielā mērā traucēja kāda grūta slimība, kas viņu bieži

saistīja pie gultas, bet viņas sirds, runājot grāfa f. Cincendorfa vārdiem,
„degtin dega padarīt Latviju svētlaimīgu."

B. f. Kampenhauzens (1689—1758) bija krievu un zviedru kara

laikā atradies Zviedrijas ķēniņa Kārļa XII kara pulkos. Arī viņš bija

piedalījies Poltavas kaujā un smagi ievainots kreisajos deniņos nogulējis
24 stundas kaujas laukā starp mirušiem. Vēlāk viņš bija kritis sakšu

gūstā un nokalpojis kādu pusgadu Saksijas un Polijas armijā, bet

1711. g. Pēteris Lielais piespieda viņu kā Baltijas muižnieku iestāties

krievu armijā. 1728. g. viņš nopirka no f. Hallarta kundzes Ungurmuižu

un Kūdumu. 1742. g. viņš kā ģenerālleitnants tika iecelts par Somijas

pārvaldnieku un par nopelniem Somijas karā dabūja vēl dāvātu Lenču

muižu. Vidzemes bruņniecība viņu izlietoja ilgus gadus par savu uzticības

vīru pie Krievijas galma un ievēlēja arī par landrātu 1721. g. un par

Pigas apriņķa baznīcas virspriekšnieku un Pilstiesas locekli 1723. g.

Pietisma mācītāji modināja arī muižturos atbildības sajūta par

zemnieku dvēseles dzīvi un ierosināja viņas uz filantropiju zemnieku

labā, sevišķi uz skolu un garīgās literatūras veicināšanu. Sevišķu

ievērību pelna t. s. muižas skolas, kuru uzturēšanu un līdz ar

to bērnu apgādāšanu ar grāmatām un pa daļai pat ar uzturu uzņēmās

attiecīgie muižas īpašnieki.

Vislielākā muižas skola, kas pievilka pat apkārtējo novadu bērnus,
bija Valmiermuižas skola, ko nodibināja 1725. g. muižas rijā un pēc
tās nodegšanas novietoja 1738. g. jaunā īpaši uzceltā mājā. Galvenais

un pastāvīgais darbinieks šai skolā bija kāds Melchiors Pauli (saukts
arī „Paulchen", varbūt Pauliņš, Pāvuliņš?), kas Ziemeļu kara laikā

bija kritis kā zviedru kornets krievu gūstā un darbojies Toboļskā kopā

ar citiem sagūstītiem zviedru virsniekiem pašu dibinātā skolā. Tagad
viņš bija ordinēts par mācītāju un izpildīja muižas mācītāja lomu,
kādu laiku arī pie pašas ģenerālienes, bet visvairāk muižas latviešu

ļaužu vidū. Pēc dažām ziņām viņš bijis latvietis.

Jo liela nozīme latviešu garīgās dzīves izkopšanā bija latviešu

skolotāju sagatavošanas iestādei (semināram), ko ģenerālienef. Hallarte,
f. Kampenhauzena atbalstīta ar ģenerālsuperintendenta J. B. Fišera

(Jahana Fišera dēla) atļauju atvēra Valmierā 1738. g. Vidzemes landtāgs

bija diezgan kūtrs savā gādībā par zemnieku skolām, un vadošās

persona nelabprāt domājapar skolotājiem no pašu latviešu vidus. Tāpēc

f. Hallarte ar saviem draugiem rīkojās patstāvīgi ar saviem personiskiem

līdzekļiem. Ceļot jaunu māju Valmieras draudzes palīgmācītājam

(diakonam), t. s. diakonātu, viņa parūpējās par plašākām telpām —
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semināra vajadzībām. Par vadītāju izraudzījās grāfa Cincendorfa atsūtīto

teoloģijas studentu Magnu Frīdrichu Buntebartu (1717?—1750), kas,

iemācījies latviski, iesāka 1738. g. agrajā rudenī savu mācības darbu

diakonātā ar 8 Valmiermuižas zemniekiem. 1739. g. janvārī viņam bija

jau 15 audzēkņu, vēlāk kādi 30. 1740. g. rudenī salasījās jau kāds 100,

un nākošos gados skaits pieaugat vēl. To starpā bija kādi jaunekļi arī no

Kurzemes.

Valmiera izveidojās par galveno pietisma centru Vidzemes latviešu

daļā. Te jau kopš 1713. g. darbojās Halles pietistu audzēknis mācītājs,

vēlāk prāvests Kristjans Gotholds Neuhauzens (t 1734). Viņš aicināja

šurp no Halles jaunus teologus un kopā ar f. Hallartiem attīstīja lielu

rosību. Hallartu mājas mācītāji bija Halles pietisti un viens pēc otra

dabūja draudžu mācītāju vietas. Otrs centrs bija Rīga, kur darbojās

vairāki A. H. Frankos audzēkņi virsmācītāju un mācītāju vietās, to

starpā arī Jāņa (latviešu) draudzes virsmācītājs Kaspars E1 ver s s

(t 1750) un muižnieku liceja rektors Johans Loders (t 1755). Arī Rēvele

(Tallinna) bija liels pietistu centrs.

Kampenhauzens, piedalījies baznīcas vīzitācijā 1739. g., gauži žēlojās

par patreizējo stāvokli:

* Baznīcas pa lielākai daļai tuvu sakrišanai un papostītas... kap-
sētas bez sētas ... nabagi neapgādāti utt., skolas vēl ļaunākā stāvoklī...
Kas gan labs panākams pie bērniem, ja skolotāji ir pēdējie palaidņi,
kas rāda bērniem visļaunākos piemērus, un citiem atkal trūkst kriet-

nības un vajadzīgās maņas bērnu mācīšanā. Viens slikti lasa un burto,
otrs nezin neko no katķisma... Bet arī liela daļa mācītāju kungu ir

tikpat maz rūpējušies par skolu pacelšanu un uzticīgu jaunatnes

pamācīšanu. Un kā tie izturas pret bērniem un jaunākiem ļaudīm,
tikpat bēdīga lieta ir ar mācītāju amata čaklību, zīmējoties uz pie-
augušiem ...

Pātaga, rīkstes un cietums... nerada kristīgus cilvēkus — to

liecina visi laikmeti — ja neviens nemēģina iemantot ļaužu sirdis un

dēstīt tais īstu Jēzus Kristus atziņu. Tas ir, zināms, mācītāju pienākums,

griezt ļaužu apziņu uz labo pusi. Bet kad apdomā, ka mācītāju mums

nekad nav trūcis un mēs neko labu no viņiem vēl neesam sagaidījuši,
ka daudzi no viņiem viegli un pavirši izpilda savu pienākumu, kā

amatnieki savus roku darbus, apmierinās tik ar sprediķošanu un priekšā
rakstītām katēchizēšanām un arī to pašu vēl izdara diezgan neuzticīgi,
— tad jāatzīst, ka vēl daudz vairāk ir darāms.*

Pietisma ietekmētās aprindas sāka rosīgi papildināt ārējo baz-

nīcisko darbību: dibināja pēc vācu pietistu parauga dievbijības pul-
ciņus, noturēja kopējas lūgšanas stundas, sāka interesēties par latviešu

garīgo reliģisko atmodu un izglītību.
Arī baznīcas vadošajās aprindās — prāvestu un ģenerālsuper-

intendentu rindās — radās pietisma pārstāvji. Tāds bija Jēkabs

Benjāmiņš Fišers, Burtnieku mācītājs un Rīgas pirmāiecirkņa prāvests,

tad Vidzemes ģenerālsuperintendents no 1736.—1744. g. Viņš sekoja

pa tēva pēdām tiklab gādībā par skolām (iesniedz 1737. g. landtāgam

skolu uzlabošanas projektu), kā arī par svēto rakstu izplatīšanu.

No Bībeles pirmā izdevuma bija atlicies kāds simts eksemplāru.
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Pie jauna izdevuma sagatavošanas ķērās vidzemnieki kopā ar kur-

zemniekiem. Nodibināja teksta revīzijas komisiju Rīgā ar pārstāvjiem
no abām pusēm. Bībeli iespieda 1739. g., pēc tam kad iepriekš īsā laikā

bija savākta parakstīšanās uz 6000 eksemplāriem „netik vien pa

muižām, bet arī sevišķi no zemniekiem labprāt" ik pa 12 „labiem
grašiem" gabalā. Pēc vācu valodā sarakstītām veltīšanas uzrunām

iespiests uz 4 lappusēm Virskonsistorijas asesora, Rīgas Jēkaba baz-

nīcas mācītāja F. B. Blaufūsa priekšvārds ar virsrakstu: „Viena

pamācīšana kādā vīzē tie svēti Dieva raksti jālasa, ka tas var cilvēkam

izdoties uz savu dvēseles labumu un mūžīgu dzīvošanu."

Redzams pietisma darbinieks baznīcas priekšgalā bija Kristjans
Dāvids Lenčs, Halles audzēknis, mācītājs Dzērbenē, tad Cesvainē

(un līdz ar to Cēsu apriņķa prāvests), beidzot virsmācītājs Tērbatā.

Ģenerālsuperintendenta vietā viņš sabija no 1779. līdz 1798. g. Par viņa

pietismu spilgtu liecību dod viņa 1858 lappušu biezā «Sprediķu grā-

mata", kas iznāca divās daļās no 1764.—1767. g.

Šīs grāmatas maksu iepriekš nomaksājuši līdz ar dažiem vāciešiem

arī 36 «kristīgi latvieši", un blakus garākamvācu priekšvārdam iespiests
arī latviešu priekšvārds, kas liecina, ka grāmata domāta «skolmei-
steriem", kam mācītāju vietā jātur dievkalpojums, un arī saiņies

tēviem, kas kādu svarīgu iemeslu (negaisa, plūdu) dēļ aizkavēti baznīcu

apmeklēt. Priekšvārds dod pamācību «kā šo grāmatu pareizi valkāt

būs saimniekiem un saimniecēm, skolas bērniem, klausītājiem, baz-

nīcās un sētās, kam šī grāmata priekšlasīta top, un pašiem lasītājiem, kas

to sprediķi priekšlasa."

Skolas bērni, sprediķa lasītāji, dabū dzirdēt šādu skubinājumu:
*Jūs mīļi skolas bērni!... Tie veci, kas jūs tik šķīsti un jauki lasīt

dzird, līgsmosies, jūs apsvētīs un jums vēl priekš Kristus goda krēsla

pateiks, ka jūs caur savu priekšlasīšanu arīdzan esat palīdzējuši, ka

viņi ir debesīs nākuši. *

Netik vien svētdienās, bet arī darbdienās Lenčs ieteic lasīt no

sprediķu grāmatas, sadalot garos (vidusmērā ap 20 lp.) sprediķus pa

daļām. Tā ir tā tad īsta rokas grāmata dievbijības pulciņiem.
Pietisma garu latviešu zemnieku aprindās tomēr neienesa necik

jūtamos apmēros. Pietisms Vidzemē tikai pašķīra ceļu svētīgai brāļu

draudzes darbībai. Ar brāļu draudzes starpniecību arī latviešu garīgo

dziesmu izvēle tapa bagātāka ar pietiskas noskaņas un subjektīvas

jūsmas dziesmām, kas no brāļu dziesmu grāmatām vairāk jeb mazāk

pārgrozītā veidā ienāca vēlāk 19. gs. arī Vidzemes baznīcas dziesmu

grāmatā.

4. Apgaismes laikmets. Ģenerālsuperintendents Lenčs savā laikā

jau veda neatlaidīgu cīņu ar apgaismotāju idejām, kas ap 1750. g. bija

ienākušas arī Vidzemes intelliģences gara dzīvē. Mācītāju starpā arī

radās viens pēc otra dažādi racionālisma pārstāvji. Līdz apm. 1770. g.

ortodoksijas pārstāvjiem gan bija vēl skaita ziņā pārsvars. Bet drīz

vien apgaismes laika gars dabūja virsroku arī Vidzemes baznīcā,
nesdams sev līdz cilvēku tiesību aizstāvēšanu, pastiprinātu gādību par

skolu un izglītību, visādu kultūras ieguvumu propagandu (piem. baku

potēšanu) utt.
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Pazīstamākie apgaismības centienu pārstāvji Vidzemes baznīcas

darbinieku aprindās bija J. G. Eižens (t 1779. g. Krievijā), A. V.

Hūpe 1 s (t 1819. g. Veisenšteinā), Gustavs Bergmans (1749—1814),

Kristofors Reinholds Gkgensons (1752—1814) un Kārlis Gotlobs

Zontāgs (1765—1827).

Gustavs Bergmans bija ilgu laiku mācītājs Rūjienā (1785—1814)
un, iekārtojis pats savu grāmatu spiestuvi, izdeva „Labu ziņu un padomu

grāmatu, vidzemniekiem par labu iztaisītu" (1791) un pirmais krāja un

izdeva latviešu tautas dziesmas. Garīgā literātūrā viņš pazīstams kā

Manceļa spfediķu grāmatas 5. izdevuma korrektors (1769) un Bībeles

3. izdevuma redaktors (1794). Šim Bībeles izdevumam virsraksts, ka tā

sagādāta «Latviešiem un Kurzemniekiem par labu" un Bergmaņa sarak-

stīts priekšvārds ar uzrunu «Labprātīgais Lasītais". Bergmans izdevis

bībelstāstu grāmatu ar virsrakstu: «Svēti stāsti... jauniem ļaudīm par

labu" 1777. g., kas piedzīvoja vēl 2 izdevumus. Viņš sarakstījis sprediķu

grāmatu ar virsrakstu: «Saņemamas Sprediķu Mācības" (1795) un

piedalījies sava laika dziesmu grāmatu izdošanas komisijās. Viņš aizrāda,
ka gribējis ar savu sprediķa grāmatu sagādāt latviešu zemniekiem

pastāvīgu lasāmu grāmatu, lai «darītu šo tautu labvēlīgāku, gudrāku,

cilvēcīgāku un tikumīgāku".

Girgensons bija mācītājs Ērgļos un Jaunpiebalgā un Cēsu

apriņķa prāvests. Viņš izdeva «Stāstus, pasakas, dziesmas un mīklas

par pamācīšanu un izlustēšanu" (1823) un «Robinsonu Krūziņu" (1824).

Kopā ar Bergmanu viņš bijis dziesmu grāmatas komisijas loceklis.

K. G. Zontāgs, ienācis no Saksijas, darbojās sākumā par Rīgas

domskolas rektoru, vēlāk par Jēkaba baznīcas virsmācītāju un no

1803.—1827. g. bija Vidzemes ģenerālsuperintendents. Viņš uzaicināja

landtāga atklāšanas sprediķī 1795. g. muižniekus labot zemnieku stā-

vokli, skubinādams viņus uz kopības garu („Ermunterung zum Gemein-

geist").

*Šis stāvoklis kliedz uz jums, Vidzemes augstdzimušie. Visas iz-

glītotas Eiropas balsis izaicina tevi... Uz jums, provinces gādnieki,
sauc tie tūkstoši..., tie nelaimīgie, kas vēl tagad šeit un citur kā

klīstošas ēnas nes sev līdzi posta ainu: «jel topiet mūsu tēvi!" *

Zontāgsprasa pakāpenisku stāvokļa uzlabošanu—! vispirms palīdzību
zemniekiem tikt pie paliekama nekustama īpašuma, tad tautas garīgu
audzināšanu un tikumisku pacelšanu. Sprediķis atstāja iespaidu uz

klausītājiem. Muižnieki uzdāvinājuši Zontāgam zelta dozi, pilnu dukā-

tiem, ar uzrakstu Gemeingeist, un viņu vidū radās vīrs (landrāts Fr.

Zīverss), kas tieši pēc šā sprediķa esot solījies gādāt svētās taisnības

vārdā par zemnieku stāvokļa pacelšanu un arī neatlaidās, kamēr

panāca kaut ko (1804. g. likumu).

1818. g. pēc Vidzemes zemnieku brīvlaišanas Zontāgs teica land-

tāga sprediķī, ka muižniecība tagad esot novēlusi to kaunu, kas 600

gadus gulējis uz tās.

Zontāgs rūpējās arī par skolām, kas vēl vienmēr atradās virs-

konsistorijas pārziņā. Viņš rakstīja par teoloģiskiem, paidagoģiskiem,

vēsturiskiem, ģeogrāfiskiem un dažādiem sadzīves jautājumiem un
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dibināja un vadīja pats savus laikrakstus. No viņa vācu valodā

iespiestajiem sprediķiem dveš pretim īsts radionālisma gars. Galvenais

saturs ir tikumības un dzīves pamācības. Blakus dabas sprediķiem

un plašiem sentimentāliem dabas aprakstiem un morāles sprediķiem

sastopami arī tīri praktisku dzīves jautājumu iztirzājumi — par miegu,
ziemas labumu dabai un kārtīgu ēšanu un gulēšanu utt. Vācu valodā

viņš sarakstīja arī katķismu un dažādas mācītāju rokas grāmatas, kā

arī izdevis garīgu dziesmu krājumu, kur uzņēma arī lielu skaitu paša

sacerētu dziesmu.

īsti radikāli racionālisti, liekas, nav bijuši Vidzemes mācītāju

starpā, bet citās aprindās arī tādu nav bijis trūkums. Zontāgs pārmet
kādā sprediķī «brīvdomātājiem" muižniekiem, ka viņiem pašiem, pēc

viņu uzskatiem, mācītājs vairs neesot vajadzīgs, bet tikai zemniekiem.

Patvarīgi dievkalpošanas kārtības, kristības formulāra un sv. vakar-

ēdiena liturģijas grozījumi bijuši sastopami vienā otrā baznīcā.

Racionālisma auglis ir jauna dziesmu grāmata «Kristīgas Dziesmas

Vidzemes baznīcās un mājās dziedamas" 1809. g.

Latviešu draudžu reliģiskā dzīvē racionālismam bija maza nozīme.

Netieši arī reliģisko dzīvi veicināja pastriprinātā gādība par skolām

un mājmācības kontrole. Dažās draudzēs lasītpratēju skaits gadsimteņa bei-

gās jau sniedzās pāri 2/5, bet apstākļi dažādās vietās bija dažādi. Viena

vietā valda liels trūkums un nabadzība, tā kā ļaudis nespēj par bērnu

izglītību gādāt (Ļaudonā, Ērģemē). Citur atkal muižnieki maz gādā

par skolām, pat negrib ļaudis laist baznīcā (Apukalnā) un apspiež tos

darbos (Tirzā). Citur skolotāji nemāca bērnus (Skultē). Bet ir arī

vietas, kur mācītājs, būdams apgaismes draugs, gandrīz visu draudzi

piedabūjis pie mācības, piem. J. H. Gulekes laikā (1769—1816) Burt-

nieku draudzes lasīt pratēju skaits pieaug no 67°/« līdz 90%. Vispār

tomēr mācītāju iesniegtās ziņas liecina, ka apaļos skaitļos

1780. g. bijuši 95 200 lasītpratēji pret 78 000 nepratējiem,

1800. g. bijuši 125 000 lasītpratēji pret 73 000 nepratējiem,

tātad lasītpratēju skaits būtu pieaudzis no 55% uz 63°/« divdesmit gadu

laikā. Bet ir vēl draudzes, kur lasīt neprot apm. 2/3
no iedzīvotājiem

(Suntaži).

Liela loma izglītības veicināšanā bija arī brāļu draudzei, kas

dēstīja savos locekļos mīlestību uz garīgiem rakstiem. Vispār pašu

zemnieku mājmācība ir galvenais tā laika izglītības faktors.

5. Vidzemes dziesmu grāmata 18. gs. attīstījās tālāk pa ceļu, kas

bija iezīmēts jau zviedru laikos. Jaunās ritmiskās atskaņu dziesmas,

kas 17. gs. dziesmu grāmatās bija vēl mazākumā, sāka pieaugt skaitā.

Vidzemē jau radies arī jauns apdāvināts un ražīgs dziesminieks Smil-

tenes mācītājs maģistrs Svante Gustavs Dīc s. Viņa dziesmas spiedās

iekšā jau zviedru laikos iesāktajā dziesmu grāmatas izdevumā, kas
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iznāca krievu laikos ap 1711./12. g. Prasības pēc jaunajām dziesmām

bija tik lielas, ka 1720. g. viņš dabūja uzdevumu sastādīt pavisam

jaunu dziesmu grāmatu, kas iznāca 1723. g. No kādreiz lietotajām
150 Manceļa neritmiskajām dziesmām tur uzņemtas tikai kādas 50,
un, liekas, galvenā kārtā tikai Rīgas Jāņa draudzes konservātīvo trā-

diciju dēļ. Toties Firekera dziesmu te trīsreiz vairāk (150) un vēl vairāk

paša Dīca dziesmu (kādas 182). Uzņemtas arī vēl ražīgā kurzemnieka

B. V. Bīnemana (sk. tālāk 60. lp.) un citu dziesmas. Pavisam grāmatā

bija 613 dziesmas, kam pievienoti vēl 12 gabali no Bībeles, galvenā
kārtā psalmi, ko dziedāja Rīgā, kopā 625 numuri.

_

S. G. Dīcs (Dietz, 1670—1722) bija Raunas mācītāja un Cēsu iecirkņa
prāvesta dēls, studējis ārzemēs un ieguvis Leipcigā maģistra grādu.
Kopš 1693. g. viņš bija mācītāja palīgs un kopš 1699. g. patstāvīgs
mācītājs Smiltenē un Palsmanē ar Aumeisteri krievu laikos arī prā-
vests. Ziemeļu kara laikā viņš draudzes vidū pārdzīvoja kara un mēra

šausmas. Stāsta, ka vienu no savām dziesmām (Mans Dievs, es tevi

teikšu) viņš esot sacerējis mežā kara un bēguļošanas laikā, kad

nācies meklēt patvērumu zem egļu saknēm. Viņš bija galvenais zviedru

agendas jeb Rokas grāmatas tulkotājs latviešu valodā 1708. g., kad

bija iebēdzis Rīgā, un jau toreiz tulkoja no zviedru un vācu valodas

un sacerēja pats baznīcas dziesmas. Vienu daļu no tām viņš izdevis

arī atsevišķi tulkotājā un pārstrādātajā «Garīgajā pērļu rotā" (1711),
bet viss lielais vairums uzņemts dziesmu grāmatās. Pavisam Dīcam

ir 211 dziesmu, starp tām 14 oriģināli. Pazīstamākās no tām: Atnāciet

pavalstnieki, Slavēts Dievs visaugstākais, Klausait, kāda balss skan

gaisā, Jēzus dzīvo mūžīgi, Mīļais Jēzu, šeitan mēs, Ak Dievs, tu lēnīgs

Dievs, Spoža skaista saulīte, Nu saules spožums aizgājis, Mīļie, rim-

stait, ko jūs raudat, Ak Jerūzāleme modies. No Dīca oriģināliem minama

viņa grēku sūdzēs dziesma: Man asaras jāslauka, kā Dāvids slaucījis,

un adventes dziesma: Lai slavēts Jēzus vārds paliek.

19. gs. dziesmu grāmatās Dīca dziesmu skaits samazināts, bet arī

vēl visjaunākajā ir 59 viņa tulkojumi un 2 oriģināli.

Vēlākajos dziesmu grāmatas izdevumos nāca vēl klāt jaunas dzies-

mas. Kādu laiku novietoja tās pielikumos, papriekš 23, tad sešdesmitajos

gados vēl 180 dziesmas (daudzas pārņemtas no Kurzemes dziesmu grā-

matas) un 12 psalmus. Grāmatas kodols palika negrozīts, bet dziesmu

kopskaits bija pieaudzis līdz 840. — Dziesmu grāmatu ārējais veids bija

divējāds. Blakus parastajam formātam
— Baznīcas, skolas un sētas

grāmatā kopā ar katķismu un lūgšanu grāmatu (sk. augšā 42. lp.) un

laikam arī atsevišķi, bija kopš 1704. g. ieviesies vēl otrs formāts

«vieglas klātnešanas dēļ... tievā un smuidrīgā tēlī", proti: parastajā

garumā, bet uz pusi samazinātā platumā. Tauta iesauca šādas grāmatas

par nukām, nucenēm jeb nukas grāmatiņām (sk. 52. lpp.). Ārējam

glītumam tiklab vienā kā otrā formātā bija uzņemti nelieli kokgriezumi

gandrīz visu galveno nodalījumu sākumā.

1769. g. iznāca Kristjāna Rāvensberga pārstrādājums ar 719

dziesmām, kas galīgi atmeta dziesmas bez atskaņām un palika lieto-
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"Jaunas latviskas dziesmu grā-
matas" (1762. g.), t. s. nukas grā-

matas, lappuse.

šanā līdz jauna gadsimteņa sāku-

mam, piedzīvodams kādus 7 jaunie-

spiedumus. Virsraksts bija: «Lat-

viska Dziesmu Grāmata, iekš kā

tiklab tās aprastās, kā it no jauna

sataisītas garīgas dziesmas, ir Dieva

draudzēs, ir mājās dziedamas ... top

atrastas". Pievienota bija «Latviska

Dievalūgšanas grāmata, kurā dažādas

tiklab vecas, kā jaunas spēcīgas lūg-

šanas svētā Dievanamā un mājās,

visādos, ir savādos laikos iekš visām

miesas un dvēseles bēdām un vaja-

dzībām lūdzamas, top atrastas: Die-

vam par godu, tai kristīgai latviskai

draudzei par labu..." Vēlāk pievie-

noja arī izvēlētas Dāvida dziesmas

un baznīcas kollektes. -— Mazais

katķisms bija tapis patstāvīgs.

Pavisam zināmi mazākais 14

dziesmu grāmatas izdevumi no 1723.

—1799. g.

Rīgas doma baznīcas mācītājs

Kristjāns Lauterbachs (f 1720.)

ir tulkojis divas plaši pazīstamas

dziesmas: Kas Dievam debesīs liek

valdīt un Dievs labi dār', ko darī-

dams. Rīgas Jāņa baznīcas mācītājs

Liborijs D c p k in s (Dopkin, f 1708)

ir tulkojis — Grēks ir tevīm cilvēks

kavēt urt Ceļš ir man apakš kājām.

Racionālistu dziesmu grāmatu

sastādīja sešu gadu laikā īpaša

komisija, kur darbojās līdzi Zontāgs,

Bergmans, Girgensons, K. Harders

uc. Blakus vecajām dziesmām bagātīgi izmantota Kurzemes racionālistu

dziesmu grāmata, kas bija iznākusi trīs gadus agrāk, un vecā Stendera

un Baumbacha dziesmu grāmatas (sk. tālāk 58. lp.). No pašiem vidzem-

niekiem visvairāk dziesmu deva Girgensons (87, to starpā 17 oriģinālus),

tad K. Harders, G. Bergmans uc. No raunenietes Bormaņu Annas uz-

ņemti 3 oriģināli un no Neredzīgā Indriķa 2. Dziesmu grāmatu komisija
ir „labojusi" visas citu autoru dziesmas, kā vecās, tā jaunās. Nepārgro-
zītas Firekera, Dīca, Bīnemana uc. dziesmas uzņemtas īpašā „vecu

dziesmu pielikumā" (723.—757. dziesma).
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Arī šai dziesmu grāmatai pievienotas «Kristīgas Lūgšanas pēc

beigta sprediķa, rītos, vakaros, priekš un pēc ēšanas, pie sv. vakarēdiena

un uz slimības un nāves gultas lūdzamas".

6. 18. gs. panākumi baznīcas dzīvē. Baznīcas dievkalpojumu saturs

un norise bija maz pievilcīgi. Ērģeļu trūkums un priekšdziedātāju vājā

dziedāšana, kā arī neprašana lasīt padarīja bieži vien dziedāša-

nu baznīcā par šausmīgu skaņu chaosu. Katķisma skaidrošanu un

atprasīšanu dievvārdos uzskatīja par smagu nastu. Dažādu sodu

izziņošana no kanceles un arī publiskā sodu izpildīšana pie baznīcas

saistīja ar baznīcu nepatīkamas atmiņas un baigus priekšstatus. Grūtie

ceļi uz baznīcu īpaši rudeņos un pavasaros un salšana aukstajās

nekurinātajās baznīcās ziemas laikā — viss tamlīdzīgs varēja vairāk

atbaidīt no baznīcas nekā pievilkt. Muižnieku uzliktās klaušas kavēja

kārtīgu baznīcas apmeklēšanu: aizturēja muižas darbos sestdienas

vakaros vēlu un lika ierasties muižā jau pirmdienās agri. No mācītāju

pārbaudījumiem apkārtbraucienos pa zemnieku mājām viens otrs mēdza

pabēgt prom.

Tomēr garīgu rakstu izplatīšana pa sētām un mājām un Kristus

evaņģēlija pievilcība darīja savu darbu. Jau 18. gs. vidū nācās dzirdēt

par veselām dzimtām un ļaužu grupām, kas iesakņojušās kristietībā,

un šis process gāja pastāvīgi uz priekšu. Baznīcas gādība par draudzes

locekļiem tapa arī arvien noteiktāka un rūpīgāka. Diezgan nekārtīgās

un paviršās pirmnieku pārbaudīšanas un sagatavošanas vietā IЦ. gs.

otrā pusē ieveda kārtēju iesvētīšanas mācību. Tā bija ļoti svarīgs

mājmācības papildinājums, jo skolas 18. gs. otrā pusē un 19. gs. sākumā

nīkuļoja un «grāmatnieki", kas pa mājām «mācīja bērniem grāmatu",
t. i. lasīt, paši nebija dažkārt neko daudz vecāki par saviem ābecnie-

kiem. Tā nodibinājās vispirms ārējs baznīciskums. Visas ģimenes lika

kristīt bērnus baznīcas noteiktā kārtā, visi pāri gāja pie mācītāja

laulāties, un mirušos apbedīja baznīcas iesvētītās kapsētās. Apzinīgi

ieturēja svētdienas mieru, diezgan bieži gāja jeb brauca baznīcā, un

gāja pie dievgalda mazākais reizi gadā. Baznīcas dziedāšana daudzās

draudzēs attīstījās ļoti sekmīgi.

Brāļu draudzes reliģiskā rosība ienesa lielāku iekšēju dzīvību arī

vispārējā baznīcas dzīvē.

§ 7. KURZEMES EVAŅĢĒLISKĀ BAZNĪCA

18. GADSIMTĀ UN 19. GS. SĀKUMĀ.

1. Jaunveidošanas darbi 18. gs. sākumā. 18. gs. sākumā arī Kurzemi

aizķēra Ziemeļu kara briesmas. Sakšu, zviedru un vēlāk krievu kara

pulki mitinājās zemē un ievazāja bakas un asinssērgu. 1709. g. vasarā

ienāca no Prūsijas mēris, kas arī vēl nākošā gadā šausmīgi plosījās
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Dievzemītē. Visvairāk dabūja ciest zemnieki: izmira veselas zemnieku

mājas, un vienā otrā novadā palika ļoti maz zemnieku. Visu upuru

skaitu lēzē ap 200 000. Tīrumi palika atmatā, zeme zaudēja uz ilgāku

laiku savu vērtību. Dažos apgabalos nometināja uz dzīvi leišus un

sāmiešus.

B. V. Bīnemans apdzied mera šausmas:

* Šī Sērga mēdz kā avis kaut,
kā zivis saņemt lomā,

un dažu labu bedrē raut,
pirms tas uz nāvi domā.

Gan ātri apcērt zobins daudz,
bet mēris vēl jo žigli žņaudz,

nedz, ko viņš aizņem, rauga.
*

Kāda anonīma jaungada dziesma apdzied vispārējo stāvokli:

* Karš, dārdzīb', sērga šād' un tād',

gan rādījušies šinī gad',
velis un krievs domājs gan uz nāv',
bet tava lēnīb' mūs pārstāv,
ka mūsu zem' un draudzībiņ',

tēvs, māte un mazi bērniņ',

ar mieru dzīvo tagadiņ'.*

Šie notikumi satricināja arī baznīcas stāvokli. Daudz vietās bija

tiešu postījumu pēdas arī baznīcās un mācītājmuižās. Muižniekiem bija

radušās dažādas saimnieciskas grūtības un viņi piesavinājās mācītāj-

muižu zemes, ļāva sabrukt baznīcām vai atkal negādāja par pienācīgu

iztikšanu mācītājam un ķesterim; mācītājmuižas jau arī bija zaudē-

jušas mērī zemniekus. Dažs labs mācītājs burtiski mirst badā. — Mēris

bija prasījis arī savus upurus mācītāju starpā, 54 personas (mazliet

vairāk nekā puse) bija mirušas mērī, to starpā arī superintendents

J. A. Hollenhāgens.

Mes saprotam pilna mera dziesmas vārdus:

* Tās baznīcas ir noplēstas,
mums neir mācītāji,
to kungu pilis apsēstas,
ir kungus tu norāji;
jau izlaupīts m netaupīts,
ko tēvs m māte krājis. *

Par mācītajiem aicina teoloģijas studentus un pat personas bez

jebkādas speciālas izglītības. Superintendenta vieta paliek septiņus
gadus vakanta (1710—1717) un līdz ar to arī daudzas mācītāju vietas.

No 1717.—1746. g. superintendenta amatu izpildīja Aleksandrs

Grēvejis (Grāven, 1679—1746). Jau prāvesta amatā Bauskas un tad

Sēlpils iecirknī viņš bija parādījis labas administrātora dāvanas.

Viņam nācās sava amata 29 gados ordinēt 93 un ievest vietā 120

mācītājus, t. i. apmēram visās Kurzemes draudzēs. Grēvens izdarīja

daudz atsevišķu vīzitāciju un iesāka 1736. g. arī vispārēju baznīcas

vīzitāciju, bet grūtie apstākļi neļāva to izvest līdz galam. Daudz vietās
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Usmas baznīca, latviešu amatnieku celta 18. gs.

hercoga Fridricha laikā, tagad Brīvdabas

muzejā Rīgā.

valdība ar superin-

tendenta gādību cēla

jaunas baznīcas un

mācītājmuižas un no-

kārtoja draudžu dzī-

vi. Nelokāmi un de-

dzīgi viņš kopa savu

uzdevumu, aizstāvē-

dams visur skaidro

luterismu un baznī-

cas amatu cienu, ne-

baidīdamies sa-

dursmju arī ar vis-

vareno Kurzemes

muižniecību.

Plaši sāka attīstī-

ties garīgā rakstnie-

cība. Nepietika vairs

ar Manceļa-Firekera «Latviešu Rokas Grāmatas" jaunizdevumu 1722. g.

Grēvens izdeva 1727. g. pilnīgi jaunu pārstrādājumu, kas nesa blakus

vācu titulam arī jau latviešu virsrakstu: «Jauna latviešu baznīckungu

grāmata utt.", un jau 1744. g. piedzīvoja jaunu izdevumu. Grēvena

laikā iznāca arī otrs Bībeles izdevums (sk. § 6
}

3. p.) un Manceļa

sprediķu grāmatas 4. izdevums, Joachima Baumaņa pārstrādāts un

papildināts ar dažiem jauniem sprediķiem: arī šai grāmatai tagad
blakus virsraksts latviešu valodā. Rodas vēl pavisam jauna J. Fr.

Bankava sprediķu grāmata 1725. g. ar titulu: Stvehtdeenas-

Darbi, Eeksch kurreem

atrohdami Jhsi / un

vee Dtvehseles Uftaisi-

schanas derrigi Svred-

diggi, Pahr teem

Stvehtdeenu un

Swehtku Ewange-

liumeem / Teem Stab-

steem no Kristus Zee-

schanaSunMirschanas,

Kahdahm ismekle-

tahm, no Grehku No- j
luhgschanaS un Atgree-

schanaS, Mahzibahm,
Usmas baznīcas iekšskats. Baroka altārs un

kancele, latviešu kokgriezēju darināts 1705. g.



56

Utt pahr to Katgismu, jeb teem Behrnu Mahzibas Gabbaleem, Kurreem

wehl kahdas ihsaS lautaschanaS peeliktas. VZisseem Latwiskeem DEewa

Mahrda Mihlotajeem par labbu Kristiga Meenteesiba farakstiti no leh-

kaba Fridrika Bankawa / DohdangaS DraudseS Mahzitaja."

Tā piedzīvo 18. gs. pavisam 5 un vēlāk vēl nākošus

piecus. Grāmatas priekšvārdā autors uzrunā latviešus un, pieminēdams
dažādas; teorijas par latviešu izcelšanos, saka: „Tu zini, kas tu bijis esi,
viens pagāns, tū zini, kas tu tagad esi, viens kristīts cilvēks. Tāpēc

dzīvo, kā kristītam cilvēkam pieklājas un atstāj to vecu raugu tās elku

dievības."

Bankava sprediķu grāmata, ir domāta lietošanai mājā. Sprediķu
sākumos iepītas dziesmu rindiņas un pantiņš sprediķa beigās rādā, ka

autors prot izlietot arī garīgās dziesmas izjūtas radīšanai. Pievienotie

6 katķisma sprediķi un „īsas jautāšanas iz tiem bērnu mācības

gabaliem" dod iespēju smelties no grāmatas >arī tuvākus paskaidrojumus

par svarīgiem ticības mācības jautājumiem.
Grēvena laikā likts pamats arī Kurzemes 18. gs. dziesmu grāmatai

(sk. § beigas).

Mācītāju rindās mēra laikos bija iestājies kāds teoloģiski izglītots

latvietis Vilhelms Šteineks (1681—1735), dzimis Vecaucē, studējis

Karaļaučos, aicināts 1710. g. par latviešu draudzes palīgmācītāju Jelgavā,

no 1712. g. līdz nāvei Tukuma draudzes mācītājs. Vācu aprindas pret

viņu izturējušās ar nicināšanu, viņam klātesot, sākušas runāt par

likumiem, kas pastāv par izbēgušu dzimtļaužu atprasīšanu, un nav arī

gādājuši par viņa mācītājmuižas remontiem. 1730. g. viņš sarakstīja

un lika iespiest kādu dziesmu vācu valodā, kas liek dažām allēgoriskām

būtnēm sarunāties par Kurzemes verdzību un sodu, ko pelna pastāvo-

šās kārtības uzturētāji. Par šo dzeju Šteineku apsūdzēja pie konsistorijas

un nosodīja ar 10 dālderiem un atstādināšanu no amata uz 4 nedēļām.

Šteineks tulkojis latviski 4 garīgas dziesmas: Ak vaigs no asins strutām,

Man tiešām netīk, saka Dievs uc.

Citādi visi mācītāji bija vai nu šejienes jeb ārzemju vācieši.

Mācītāju izvēle kroņa draudzēs bija hercoga varā un to izdarīja kon-

sistorija. Citās draudzēs bija hercogam apstiprināšanas tiesības, bet

bija arī daudz muižnieku baznīcu (apm. puse), kur visa noteikšana bija

patrona muižnieka rokās un konsistorija pārzināja tikai mācītāju

eksāmenus, ordināciju un ievešanu amatā.

Kurzemes īpatnējos apstākļos mācītāji atradās ciešā materiālā

un sociālā atkarībā no muižniecības. Daudzās vietās nodibinājās pat

tāda kārtība, ka ar patrona labvēlību mācītāja vieta pārgāja no tēva

uz dēlu, 2, 3, 4 un vēl vairāk paaudzēs no vietas. Kādos 16 gadījumos

vienas ģimenes rokā draudzes mācītāja vieta palikusi apm. 100—150

gadus. Ja vēl pieskaita gadījumus, kur jaunais mācītājs apprecē sava

priekšgājēja meitu, tad amata «mantošana" ģimenē jāatzīst vēl par

daudz plašāku.
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2. Ortodoksija un pietisms. Grēvena priekšgājējs Hollenhāgens

pievienojās Halles pietistiem. Bet Grēvena laikā valdīja Kurzemē stingra

luteriska ortodoksija, tikai viņa pēcnācējs Joachims Baumans, super-

intendents no 1747.—1750. g., jau bija studējis Hallē un uzskatāms par

pietisma audzēkni. Arī citu mācītāju starpā, laikam, bija jau jūtams

pietisma gars, bet tā kā Karaļauču universitātes teoloģijas fakultātē,

ko apmeklēja apm.
2/3 Kurzemes mācītāju, pietisms nebija vienīgais

valdošais virziens, bet sākumā sacentās ar ortodoksiju un vēlāk ap-

vienojās ar racionālismu, tad vienpusīgu spilgtu pietistu veltīgi meklēt

Kurzemes mācītāju aprindās. Nav arī nekas dzirdams par dievbijības

pulciņu dibināšanu. Brāļu draudzes pirmos sākumus Jelgavā Grēvens

apspieda ar valdības palīdzību. Un mācītāju starpā zināms tikai viens

noteikts brāļu draudzes draugs — G. H. Loskīls (Loskiel, f 1780),

kas bijis mācītāja vietā Rindā, tad Ārlavā un beidzot Tukumā un

dabūja arī Kandavas iecirkņa prāvesta vietu.

3. Vecais Stenders. 18. gs. otrā pusē un 19. gs. sākumā Kurzemē

bija izplatīts racionālisms. Mācītāju starpā tā ievērojamākais

pārstāvis un pie tam viens no pirmajiem laikā ziņā bija G. Fr. Sten-

ders (1717—1796). Viņš bija studenta gados darbojies arī Hallē, bet

drīz vien šķīries no pietistiem, paturēdams šo un to no viņu uzskatu

pasaules. Ar savu «Augstās gudrības grāmatu no Pasaules un Dabas"

(1774), ar savām idejām par prāta cilāšanu un māņu apkarošanu
Stenders ir tipisks racionālisma pārstāvis. Kādā rakstā vācu valodā

„Wahrheit der christlichen Religion wider den Unglauben der Freigeister

und Naturalisten" (1772) viņš deva arī savu uzskatu teoloģisku izstrādā-

jumu. Asi viņš nosoda ortodoksiju, prasa «atgriešanos pie dabiskās

atziņas vienkāršības" un, svārstīdamies starp racionālismu un supra-

nāturālismu, tuvojas vairāk pirmējam. Šī grāmata ieguva arī ārzemēs

lielu ievērību. Viņš nosveras arī uz mistiskas dabas filozofijas pusi un

izrāda interesi par slepenzinātni: mūža beigās viņš nodarbojies ar

alķīmiju.

Mācītāja vietu viņš ieņēmis Birzgalē no 1744.—1753. g., tad Zeimē

Lietavā līdz 1759. g. Atgriezies no ārzemēm, viņš bija Sēlpils un Sunākstes

mācītājs no 1766.—1796. g. Viņa literārie darbi baznīcas kalpībā ir šādi:

līdzdalība dziesmu grāmatas komisijā, Svēti stāsti un Mazā Bībele

(1756), Svētās Gudrības Grāmatiņa (1774), Tās Kristīgas Mācības Grā-

mata (1176) un Jauna izskaidrota Dziesmu Grāmata (I 1783, un II 1792).

Stendera Mazā Bībele ir sastādīta pēc kādas vācu Bībeles stāstu

grāmatas (J. Hūbnera, 1714) parauga, bet domāta galvenā kārtā ne

skolēnu, bet pieaugušu lietošanai, it kā stādamās grūtāk pieejamās un

saprotamās Bībeles vietā.

*Šos svētus stāstus vari tu lasīt svētdienās un kad tev vaļas ir un

kurus katrā svētdienā jālasa būtu, to rāda tas rādītais, kas beidzamā

lapā atrodams. Tos tā. kā tagad (t. i. priekšvārdā) mācīts ir, lasot, tu
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vairāk labuma baudīsi, nekā tie, kas svētos laikos, jeb uz vaļu būdami,
cits citam nieku un blēņu pasakas izstāsta. *

Katram stāstam pievienotās, pēc Hūbnera parauga sastādītas jautā-

šanas, mācības'un «svētas domas" ierosināja uz lasītā apceri un iegūtās
mācības izlietošanu dzīvē. Pie tam autors vienmēr saistīja stāsta mācības

ar īpatnējiem Kurzemes dzīves apstākļiem.

«Tās Kristīgās Mācības Grāmata", ir pirmā ticības mācības grāmata

latviešu valodā, kas aptver visu mācības vielu: bībelstāstus, katķismu,

katķisma izskaidrojumus un Bībeles pantus. Te jau parādās noteikti

racionālisma gars.

Priekšvārdā autors saka, ka kristīga ticība pastāv taisnā dzīvošanā

un bez iās neder ne kristība, ne pātari, ne baznīca, ne Dieva galds, ne

visa ticība. Katķisma tekstu Stenders labo, lai padarītu to skaidrāku un,

protams, labāk pieņemamu.
Piektais bauslis: tev nebūs slepkavām būt.

Sestā lūgšana: neļauj mums kārdināšanā krist.

Radikāls ir Stenders garīgajās dziesmās. Viņš piedalījās arī baznīcas

dziesmu grāmatas sastādīšanā (sk. 6. p.), bet nebija ar to mierā. Viņš

atrada, ka baznīcas dziesmu grāmatā «lielāks pulks no dziesmām ar

grūtiem un samisētiem vārdiem sarakstīts" un tāpēc sastādīja savu

īpašu «jaunu izskaidrotu dziesmu grāmatu", kur «dziesmas tā izskaidro-

tas, ka visi vārdi pie sirds iet." Pie šīs grāmatas viņš strādāja gandrīz

visu savu mūžu. Vecās dziesmas viņš uzņēma tikai pārgrozītas, daudz

bija jaunu, paša Stendera tulkotu un sacerētu. Arī Firekeru viņš «laboja".

Pat daži stāsti no Bībeles un baznīcas vēstures salikti pantos.

Līdzīgs mēģinājums bija Johana Kristofora Baumbacha «Jauna
un maza Latviešu Dziesmu Grāmata" (1779).

4. Racionālisma laikmets. Vienā laikā ar Stenderu un vienu pa-

audzi pēc viņa Kurzemes mācītāju starpā sastopami vēl daudzi racio-

nālisma pārstāvji, to starpā ģenerālsuperintendents E. Fr. Oke 1 s

(Ockel, 1785—1816), kas ar saviem vācu valodā sarakstītiem rakstiem

bija pazīstams arī Vācijā.

No ievērojamākiem latviešu draudžu darbiniekiem apgaismes laik-

meta garā vēl minami Aleksandrs Johans Stenders jeb «Jaunais
Stenders" (f 1819), Kārlis Gothards Elferfelds (Elverfeld f 1819),

Apriķu mācītājs un Grobiņas iecirkņa prāvests, kas mūža beigās bija

tuvojies vairāk ortodoksa! baznīcas mācībai; Frīdrichs Gustavs Ma-

čevs k i s (Maczetvski, t1813), Ārlavas mācītājs, tad Piltenes prāvests

un beidzot Piltenes superintendents; Kr. Fr. Šmits fon der

Launics (f 1832), Grobiņas mācītājs un prāvests, un Kārlis Frīdr.

Vatsons (f 1826), Lestenes mācītājs un pirmais Latviešu Avīžu redak-

tors. — Latviešu garīgajai rakstniecībai šie autori devuši divus lielākus

darbus: Mačevska «Jauno Sprediķu Grāmatu" (1793) un «Jaunu un

pilnīgu latviešu dziesmu grāmatu" (1806), t. s. Kurzemes racionālistu

dziesmu grāmatu.
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Mačevskis pieliek sprediķiem aizrādījumus uz dziesmām, kādas būtu

kopā ar sprediķi dziedamas, īpaši ieteikta «izskaidrotā" dziesmu grā-

mata, „kur tik daudz labas un skaidras dziesmas iekšā ir". Sprediķi
cenšas izplatīt prāta gaismu, kas kliedē muļķību, māņus un noziegumus.
Jo gudrāki paliks ļaudis, jo mazāk būs pūšļotāju, apvārdotāju un burv-

ju; jo vairāk prātu cilās, jo mazāk tiks ķēmi un spoki redzēti. Tāpēc

jāmācās visu jo labāk saprast, jālasa godīgu mācītāju sarakstītas grāma-

tiņas un jāvaicā citi prātīgāki ļaudis. Bībeles tekstus autors izlieto, lai

dotu dažādas dzīves pamācības — par Dieva brīnišķo gādību, par to,

„kā mums pareizi būs strādāt", kā svētdienas pareizi svinamas utt.

Iztirzājot līdzību par sējēju un dažādu zemi. Mačevskis uzstāda

sprediķa tematu: „Kā mācamies izšķirt: 1) kas Dieva vārds ir un kā

mēs zināt varam, ka mācītājs mums tiešām Dieva vārdu sludina, un 2)
tad labi vērā liekam, kā mums pret Dieva vārdu būs turēties." Par

mērauklu pirmā jautājuma atrisinājumam viņš dod pārdomu: „Voi gan

es caur to, ko es tagad lasu jeb dziedu, tiešām sirdī un dzīvošanā jo

dievbijīgs, jo taisns, labos darbos jo pilnīgs, jo mierīgs un priecīgs topu,
voi šīs mācības man patiesi pie manas laicīgas un mūžīgas laimes derī-

gas ir". Apstrādājot Lieldienas atsvētes evaņģēliju par neticīgo Tomu,

viņš grib rādīt, ka var «neredzamu dievīgu būšanu manīt un saskatīt"

un māca, «kā vienam kristīgam cilvēkam uz to atjaunotu Dieva pasauli

pavasarā ar prātu būs uzlūkot" un vērot pasaules jaukumu un derīgumu.
— «Nāk liels darba laiks, bet arī dienas top jo garākas, ka varam vairāk

pastrādāt."
Latviešu draudzēs racionālisms nav iesakņojies. Arī racionālisma

dziesmu grāmata, liekas, nav ieguvusi draudžu sirdis. Kaut gan autori

savā priekšvārdā cenšas pierunāt latviešus «skaidrākas mācības, labāki

saprotamus un jo pieklājamus vārdus augstāki cienīt nekā nesaprotamus

tumšus un grūtus" un iepriekš bija parakstīti vairāk kā 5200 eksemplāri.

Kurzemes pievienošana Krievijai 1795. g. saveda kopā kurzemniekus

ar vidzemniekiem arī baznīcas pārvaldes darbā. Kurzemes baznīca arī

nāca atkarībā no justickollēģijas Pēterpilī. Piltenes konsistorija tika

apvienota ar Kurzemes konsistoriju, un sastāvs, izņemot priekšsēdi,

iecelts tikai no garīdzniekiem vien.

Ļoti radikāli priekšlikumi nāca 19. gs. sākumā «apgaismotas valsts

baznīcas garā" no justickollēģijas Pēterpilī, īstenībā no viņas vicepro-
kurora G. F. Zālfelda (Sahlfeld). Viņa izstrādātie projekti gribēja
nostādīt baznīcu par «valsts iestādi", kas pakārtojama vispārīgas liet-

derības viedoklim, kā to saprata apgaismes laikmetā. Mācītājs tika

pārvērsts par tautas skolotāju (Volkslehrer), kas savās kanceles runās

nevien ar Bībeles tekstiem, bet arī ar citiem labiem praktiskiem un

morāliskiem teicieniem «iespiež klausītāju atmiņā veselu rindu derīgu
jēdzienu". Bībeles lasīšanu pie altāra gribēja kā nenozīmīgu (ztvecklos)

ar laiku pavisam izbeigt. Vidzemes un Kurzemes baznīcas pārstāvju

komisija Pēterpilī 1805. g. noraidīja šos projektus un pieņēma savus,

kas nostādīja gan Bībelei blakus saprātu, bet noteikti tomēr saistīja

mācītāja darbu ar Bībeli. Vēl tai pašā gadā arī publicēja «Visaugstāk!

apstiprinātu vispārīgu liturģisku kārtību", bet praksē šī kārtība netika

necik reālizēta, un turpmākais «apgaismotais" Zālfelda baznīcas sat-

versmes projekts sastapa no visām pusēm tikai iebildumus.

Justickollēģijas racionālistiskos projektus Kurzemes muižniecība

stingri noraidīja, izteikdamās pret jebkādiem pārgrozījumiem pastāvošā
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baznīcas iekārtā. Tomer jādomā, ka viens otrs racionālists bus mēģinājis
arī Kurzemē reformēt savus draudzes dievkalpojumus.

5. Kurzemes dziesmu grāmata. 1727. g. iznāca A. Grēvena izdotā

«Jelgavas jauna un pilnīga Latviešu Dziesmu Grāmata" ar 534 dziesmām.

No bezatskaņu dziesmām, uzņemtas tikai 14, jo, kā Grēvens paskaidro

priekšvārdā atskaņu dziesmas ļaudīm labāki «pielīpot", Pats Grēvens

laikam tulkojis ar autora vārda burtiem neapzīmētās 154 dziesmas, no

kurām viena varētu būt oriģināls. Jaunas dziesmas nākošajā izdevumā

(1744) ievietoja pielikumā. Trešo izdevumu 1754. g. Joachims Baumans

kopā ar Veco Stenderu pārkārtoja par jaunu, uzņemot dažas jaunas

dziesmas un izgreznojot grāmatu ar Stendera kokgriezumiem un šo

un to izlabojot. Te bija pavisam 640 dziesmas. Šis izdevums ar «šķeltām

lapām" neiesakņojās draudzēs, kādēļ 1766. g. izdeva atkal 1744. g. izde-

vumu, ievietojot visas jaunākās dziesmas atkal pielikumā; pats pieli-

kums bija kļuvis bagātāks. Pavisam skaita 686 dziesmas. Šo izdevumu

pārdrukāja nepārgrozītu līdz gadsimteņa beigām. Pa visu laiku no

1727.—1796. g. iznākuši 11 dziesmu grāmatas izdevumi. Tikai pašu pēdējo

Stenders vietām labojis. Grāmatai bija pievienotas vairākas Dāvida

dziesmas un 12. nodaļa no pravieša Jesajas grāmatas. Kopā ar to iznāk

un līdz ar to tiek iesieti vienos vākos katķisms un H. Ādolfija lūgšanu

grāmata (Pātaru grāmata).

levērojamākais Kurzemes garīgais dzejnieks 18. gs. sākumā bija
Bernhards Vilhelms Bīnemans, Zemītes, vēlāk Spārnos mācītājs

(f ap 1730), kas tulkojis ap 100 dziesmu, piem. Kungs, kā tev tīk, ar

man tā dar, Kāds sāpju pilns, sirdsžēlīgs Jēzu, esi, Bez bēdām labu

nakti, Dievs, svētais gariņ, pie mums nāc utt. Viņš izdeva 1714. g. īpašu

dziesmu grāmatu ar savām uc. dziesmām. Viņš ir trešais lielākais dzej-

nieks blakus Firekeram un Dīcam. 18. gs. otrā pusē izvirzījās ar savām

dziesmām Vecais Stenders.

Kaut gan Kurzemes un Vidzemes dziesmu grāmatām bija daudz

kas abām kopā, tomēr diezgan liels skaits bija arī tādu dziesmu, ko

pazina tikai vienā provincē. 67 dziesmas no Kurzemes dziesmu grāmatas

nebija uzņemtas Vidzemē, 80 dziesmas no Vidzemes nebija uzņemtas

Kurzemē un 60 dziesmas dziedāja katrpus Daugavas savā tulkojumā.
Racionālisma garā ir Vecā un Jaunā Stendera, Baumbacha, Mačevska

un Launica dziesmas. Mačevskis, Launics un jaunais Stenders ir arī

galvenie darbinieki 1806. g. izdotajā racionālistu dziesmu grāmatā.

Tur uzņemtas pavisam 617 dziesmas. Tikai 73 ņemtas no vecās

Kurzemes dziesmu grāmatas (7 Stendera, 22 Firekera, 6 Dīca, 7 Bīne-

mana) un %A no vecās Vidzemes dziesmu grāmatas, bet arī tās ir labotas

un īsinātas. Nav uzņemtas piem.: Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils un

Redz šī diena jau pagalam. Toties jo bagātāk uzņemtas pašu aprindu
dzejas: no Vecā Stendera 193, no Baumbacha 136, Mačevska 149; Lau-

nica 40, Jaunā Stendera 9 utt. Labākās no tām ir Vecā Stendera un
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Mačevska dziesmas. Vairākas no tam ir uzņemtas vēlākajās dziesmu

grāmātās.

Apgaismes laikmeta idejas atspoguļojas jau dziesmu grāmatas sa-

tura rādītājā. Visspilgtāk! tas redzams nodaļā ar virsrakstu „tikumu
dziesmas", kas stājusies agrākā nodalījuma: „no kristīgas un dievbijīgas
dzīvošanas" vietā. Te atrodam sākumā apakšnodaļu par tikumu vispār,
tad „īpašas tikumu dziesmas", vispirms tās, kas rāda, „kādu prātu
mums uz Dievu turēt būs", tad tās, kas māca, „kas mums pret tuvāku

pienākas", un beidzot, kas nosaka izturēšanos „īpašās dzīves kārtās".

Grāmata liecina par lielu sistēmatisku darbu, ko tās sastādītāji
veikuši. Dziesmu iespaids būs nostādams blakus Manceļa tulkoto gudrī-

bas grāmatu nozīmei, un arī tām ir nenoliedzami bijusi sava loma

latviešu gara dzīves veidošanā.

§ 8. KURZEMES UN VIDZEMES BAZNĪCAS DZĪVE 19. GS.

1. Teoloģijas fakultāte Tērbatas universitātē. 1802. g. Krievijas

valdība nodibināja Tērbatas universitāti, kuras teoloģijas fakultāte

turpmāk sagatavoja mācītājus visas Krievijas evaņģēliskajām draudzēm.

Fakultātes mācības spēki bija sākumā gandrīz visi racionālisma pār-

stāvji, bet jau 20-os gados sāka darboties rosīgi pietiski un konfesio-

nāli profesori, un fakultātes gars drīz vien novērsās no racionālisma.

40-os gados dabūja virsroku konfesionālais luterisms, un fakultātes

sagatavotie mācītāji kopš tā laika noteikti turējās konservatīva lūterisma

garā. Tikai gadsimta otrā pusē fakultātē un baznīcā parādījās mazāk

stingras blakus strāvas.

Mācības valoda fakultātē bija vācu līdz 1915. g. un arī mācības spēki

bija vācieši, kā no šejienes tā arī -ārzemju vācu luteriešiem. Vienīgais

izņēmums (1893—1918, slovaku teologs J. Kvačala, t 1934) nevarēja

grozīt fakultātes vācisko virzienu, kas dažreiz bija latviešu (un igauņu)

studentiem visai nelabvēlīgs. Zinātniskais līmenis fakultātei bija lielāko

tiesu diezgan augsts.

Pasaules kara laikā (1915. g.) izlemtā pāriešana uz krievu mācības

valodu pamudināja vācu mācības spēkus atteikties no darbības fakul-

tātē. Reorganizējot fakultāti 1916. g. pieaicināja arī latviešu un igauņu

teologus, un praktiskajā teoloģijā sākās lekcijas abās minētajās šejienes

valodās.

2. Jauni baznīclikumi. 1832. g. iznāca jauni baznīclikumi visai evaņ-

ģēliskai luteriskai baznīcai Krievijā. Augstākais pārvaldes orgāns pēc

šā likuma bija ģenerālkonsistorija Pēterpilī, kurai bija padotas vai-

rākas provinciālkonsistorijas, to starpā Kurzemes, Vidzemes un Igau-

nijas. Rīgai, Sāmzemei un Rēvelei bija sākumā savas īpašas kon-

sistorijas, kas vēlāk tika pievienotas attiecīgajām guberņas konsistorijām.

Vidzemes latviešu daļā pastāvēja 4 agrākie prāvesta iecirkņi laukos un
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piektais Rīgas pilsētas superintendenta, bet vēlāk prāvesta iecirknis.

Kurzemē un Zemgalē, kopā ar Piltenes iecirkni, bija 8 prāvesta iecirkņi.

Visa noteikšana baznīcas pārvaldē bija nodota muižnieku rokās.

Viņu landtāgi izredzēja kandidātus uz ģenerālsuperintendenta un kon-

sistoriju 2 laicīgo locekļu amatiem, no viņu vidus iecēla konsistorijas

prezidentu. Mācītāji piedalījās konsistorijas 2 garīgo locekļu (asesoru)

vēlēšanās un ievēlēja sava iecirkņa prāvestu. Arī baznīcas virstiesu

(Oberkirchenvorsteheramt) locekļi ar baznīcas virspriekšnieku priekšgalā

tika ievēlēti landtāgos. Ģenerālsuperintendents bija konsistorijas vice-

prezidents.

Atsevišķu lauku draudžu priekšgalā nāca baznīcdraudžu konventu

vēlēti baznīcas priekšnieki. Kurzemē konventa locekļi bija tikai muiž-

nieki, bet Vidzemē kopš 1870. g. puse konventa locekļu bija zemnieki

— pagastu delegāti. Baznīcas priekšniekus varēja vēlēt tikai no muiž-

niekiem vai muižu arendātoriem. Konventu rokās bija atstāta tikai

dfaudzes saimniecības pārvalde un mācītāju vēlēšanas.

Muižnieki neatzina sākumā zemnieku delegātu tiesības balsot līdzi

konventā mācītāju vēlēšanās. Latviešu sabiedrība un laikraksti dedzīgi

iestājās par šīm tiesībām un prasīja vispār draudzēm tiesības vēlēt

pašām savus mācītājus un patronāta atcelšanu. Valdība atzina 1874. g.

zemnieku delegātu pilnīgās balstiesības konventā, bet aizstāvēja

patronātu. Konventa draudzes radās tikai Vidzemē, skaitā 19 (apm. yĶ

no visām Vidzemes draudzēm un
1
/10 no visām Latvijas draudzēm).

Tur latviešu zemnieku delegāti, rīkodamies vienprātīgi, varēja ievēlēt

latviešu mācītājus un baznīcas priekšniekus (latviešu muižturus jeb

muižas pārvaldniekus). Viss lielais draudžu vairums bija muižnieku

patronāta draudzes (kādas 120, t. i. apm. a/3 no visām draudzēm), un

tur visa baznīcas pārvalde kā arī mācītāja aicināšana atradās patrona

ziņā. Kurzemes kroņa draudzēs patronāts bija pārgājis uz konsistoriju.

Vidzemē 1899. g. bija visos 4 latviešu apriņķos 77 baznīcas priekš-

nieki, bet no tiem tikai 14 nemuižnieki un to vidū 6 latvieši. Par lat-

viešu mācītāju skaitu sk. 7. p.

Konventi iecēla pērminderus (draudzes aizbildņus) „no uzticamu

zemnieku vidus", kā baznīcpriekšnieku «palīgus baznīcas saimniecības

lietās un baznīcas policijas rīcībā". Pērminderiembija jāuzskata zemāko

šķiru draudzes locekļu dzīve un uzvešanās, bērnu audzināšana un

mājmācība, jāuzrauga arī skolotāju uzvešanās, jāpiedalās dievkalpojumos

un jāziņo par saviem novērojumiem mācītājam. Baznīcpriekšnieks varēja

pērminderus kuru katru brīdi atlaist no amata, ja atrada tos par

nederīgiem.

Mācītāju sinodēm nosprauda diezgan šauras darbības robežas:

ģenerālsuperintendenta ziņojumu noklausīšanās un ziņojumu sniegšana,

apspriešanās uti. Bet ikgadējām sinodēm bija liela nozīme mācītāju

rīcības saskaņošanā. Draudžu delegātu piedalīšanās sinodēs nebija

atļauta.
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Abas provincēs —
Kurzeme un Vidzeme

—turējās joprojām katra

par sevi baznīcas lietās. Katrai bija sava konsistorija un savas vēstu-

riskas trādicijas, no kurām baznīcas lietu vadītāji negribēja atkāpties.
Tikai baznīcas agenda, pamatojoties uz jaunā baznīclikuma, iznāca

viena: ~Svēta amata grāmata priekš Lutera draudzes mācītājiem

Krievju valstī", 1. izd. 1834. g. Tā bija tiešs tulkojums no attiecīga

vācu izdevuma. Arī turpmāk agendas izdeva kopā, pēdējo reizi 1900. g.

3. Evaņģēliskā baznīciskuma uzvara. 18. gs. latviešos bija vēl daudz

pagānisma atlieku, pa daļai gan kopā ar katolisma māņiem, īpaši

gadsimta sākumā. Vispārējā baznīcas vīzitācija 1739/40. g. uzdūrās

pašā sākumā Valmieras draudzē uz dažiem mājas kulta gadījumiem

un bargi sodīja vainīgos. Ar to panāca, ka zemnieku pērminderi, kas

vislabāk pārzināja šādas tieksmes savās draudzēs, atturējās uzrādīt vai-

nīgos. Ziņas par atsevišķiem senču parašu turpinātājiem tapa trū-

cīgākas, bet vispār vēl diezgan daudz bija liecību, ka nav atmests

senais mājas, druvas un mirušo kults, kā arī senu, katoļu laikos cienītu

vietu (pa daļai varbūt vēl pagānu laiku svētvietu) apmeklējumi un

ziedojumi.

B. f. Kampenhauzens ziņoja par 1739. g. baznīcas vīzitāciju:
*Es vienu par visām reizēm atzīstos ikkatram, ka citkārtēja aklība

un senais pagānisms ar mūsu mācītāju līdzšinējo darbību nebūt nav

izskausts, bet par spīti visām pieņemtajām kristīgajām parašām un

reliģiskajiem kultiem tomēr vēl dziļi sakņojas un jo spēcīgi rosās

daudzos dievvārdu nicināšanas un elku kalpības izvirdumos un māņticī-
gās parašās ... Par pagānisko elku kalpību un māņticību, ko zemnieki,
baidīdamies no soda un mācītāju uzbrukuma, visvairāk slēpj, es vēlāk

dabūju tik daudz ticamu ziņu — par zināmu dienu svinēšanu, ziedoju-
miem uz kalniem un svētās vietās, pūšanu un mērīšanu (braucīšanu?)
veselības atkaliegūšanai un citām velna mākslām, ka es varētu daudz

vietas aizpildīt, minēdams tās *

No sensenām svētvietām 18. gs. vēl cienīja pazīstamo Zilo kalnu,

Austriņa kalnu ar baznīciņu jeb tās drupām mārsnēniešos, Kāpurkalnu

Jaunpiebalgā, arī ar vecas katoļu baznīcas vietu uc.

Zināmi ziedojumi uz īpašiem akmeņiem, zem kokiem, pakalnos, akās

un upēs, pie kam ziedo dabas produktus jēlā un pārstrādātā veidā.

Mājas un druvas kulta cītīgākie sargātāji bija vecie māju saimnieki,

kas reizēm pretstatā visiem citiem dzimtas locekļiem gādāja vēl par to,

lai nodrošinātu mājai un tās saimniecībai senču atzīto senseno mitolo-

ģisko būtņu svētību, kas toreiz bija paslēptas aiz neutrālā Mājas kunga

jeb dieviņu vārda.

Bargie administratīvie un tiesas piespriestie sodi nevarēja izskaust

šīs trādicijas.l ) Jau kopš zviedru laikiem priekšārakstītā svētvietu un

elku izpostīšana panāca lielāku efektu, jo gaidītā un daudzinātā dieviņu

i) Vīzitācijas komisijas piesprieda par elku kalpošanu 5-20pāru rikšu.
Svarīgākos gadījumos tiesāja tiesa. Zīlniekiem un pūšļotājiem 18. gs.
otra pusē apcirpa bardu un matus vienā galvas pusē.
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atriebība nenotika un ar to zuda ticība viņu spēkam. Vēl lielāka nozīme

bija baznīcas sludināšanas un mācības darbam. Pietisma apgaroti

mācītāji un brāļu daudzos sludinātāji iemantoja ļaužu sirdis evaņģēlijam.

Mīlestība pret Jēzu un pieķeršanās viņam raisīja vaļā ļaužu sirdis no

senajiem māņiem, kas tagadšķita velna viltība un slazdi. Apgaismes laik-

meta centieni, grāmatas un skolas veica arī savu darbu: izgaisināja

ticību burvju, skauģu, raganu reālajam ļaunajam spēkam, ko agrāk

atzina arī baznīca.1) Tas viss tapa tagad par «blēņu ticību" un «lieku

ticību."

Tomēr Kristus evaņģēlija uzvara par pagānisma atliekām nenāca

tik drīz un ne visur vienā un tai paša laikā. Slepenībā vēl ilgi bija

paglabājušies daži latviskā katoliskā sinkrētisma elementi, izpauzdamies

gan visvairs tikai buramos vārdos.2) Dažos nomaļākos apvidos mājas

un druvas kults turpinājās vēl līdz 19. gs. četrdesmitajiem un piecdes-

mitajiem gadiem.

Ērģemes mācītājs P. Karbloms ziņo:
*13. maijā 1836. g. es uzņēmu pirmo lielāko krusta karu pret mājas

kungiem (mājas dieviem), kas še vēl stāv lielā godā un kam div-

reiz gada, Jurģos un Miķeļos, mājas saimnieks naktīs nes upurus.
Šos mājas kungus tur par ļauniem gariem, kam ar ziedošanu grib pie-
labināties, viņus darīt_ nekaitīgus.3) Es apskatīju 14 saimniecības. Vienā

nebija saimnieka mājas, saimniece aizbēdza uz mežu un bērni paslēpās

pieliekamajā kambarī. Kāda veca sieviņa veda mani, vaimanādama un

nopūzdamās, uz mājas kunga mitekli
— dārzā pie sētas, ar ecēšām

aizklātu. Svaigas asinis, vistu spalvas, kauli, vecas un jaunas naudas,
sarkani dzīpari bija mcmi liecinieki, ka uz mājas dieva altāra Jurģu
naktī ticis ziedots un gailis kauts. Otrā mājā saimnieks bija ciets kā

akmens — liedzās rādīt upura vietu, kas arī atradās dārzā un kur

23. aprīļa naktī bija ziedots. Elks še mita zem akmeņiem. Kad nocēlām

tos, no zemes izcēlās nejauka smaka no sapuvušām olām un gaļas gaba-

liem, kas tur sakrājušies. Arī še bija sarkanas vilnas dzijas, vecas un

jaunas vara naudas. Citās mājās elka dievi bija gan izbeigušies, bet

upura vietas stāvēja neaizkārtas, jo neviens neiedrošinājās tās aiztikt.

Tās atradās zem veciem kokiem, pa daļai brīvos laukumos, bet vairāk

dārzos ar žogu. Daļa saimnieku klausīja un vietas iznīcināja: kokus

nocirta un zemi uzara, bet daudzi palika pie tā, ka viņi savus zirgus
arot negrūdīšot nelaimē. Pēc tautas māņticības mājas dieviem jāsargā
tikai dārzi un dārza augļi, arī veselība pie cilvēkiem un mājas kusto-

ņiem, kādēļ viņiem ziedoja no dārza augļiem un mājas kustoņiem. No

gaiļa dodot tikai asinis un spalvas; citi atkal gaili dzīvu ierokot zemē.

Kāda upura vieta bija cieši aizaugusi. Kad es saimnieku uzaicināju izcirst

celiņu, viņš liedzās to darīt, viņam esot bailes, un atdeva man cirvi.

1) Baznīcas «Lūgšanu grāmatā" bija lūgsna „pēc žēlīgas paglabšanas

priekš vella un burvju pesteļiem". Citāds viedoklis apgaismes laikā, sk.

piem., Kurzemes racionālistu dziesmu grāmatā 318. dziesmu un Vidzemes

racionālistu dziesmu grāmatā 379. dz.

2) Buramo vārdu uzrakstīšana (kā Fr. Brīvzemnieka krājumā, ko

iespieda krievu valodā 1881. g.) bija jau liecība, ka ļaudis vairs netic

šādu vārdu spēkam.
3) Uzskatā par Mājas kungu ļaunumuparādās jaukristietības ietekme.
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Liku atsaukt saimnieci, bet viņa tikai lēnām un bailīgi tuvojās. Kad

kokus un akmeņus nocirtām, izlīda krupji, kā tumsības gara simbols,

kas te valdīja. *

Arī citās vietās mācītāji ķērušies paši pie cirvja, lai lauztu ļaužu

māņticību, saistītu ar svētiem kokiem.

Liela bija garīgās rakstniecības loma. Jau ap 18. gs. vidu, vismaz

dažās draudzēs, katrā mājā bija pa dziesmu grāmatai, vietām arī pa

Bībelei. Pret gadsimta beigām dziesmu grāmata bija atrodama jau
katrā ģimenē, un tai līdz gāja, kā zināms, kopā ar to iesietā lūgšanu

grāmata. Arī sprediķu grāmata iekarojusi sev paliekamu vietu. Kad

1816. g. izdeva atsevišķi revidētu Jauno Derību, tad iespieda to 15 000

eksemplāros un 1826. g. tā piedzīvoja jau savu sesto un 1849. g. astoto

iespiedumu. 19. gs. laikā Bībele ieviesās jau visās mājās un dziesmu

grāmata bija gandrīz katram pieaugušam cilvēkam sava. Pie tam, iz-

ņemot dziesmu grāmatu un ticības mācības parastākos izdevumus, visa

cita garīgā rakstniecība plūda vienā straumē Vidzemē un Kurzemē.

Garīgie raksti ienesa Kristus tēlu un mācību, kristīgo pasaules uz-

skatu un dzīves mācību latviešu mājās un ģimenēs. Kristīgās audzinā-

šanas un izglītības ietekmi netraucēja vairs aizspriedumi pret baznīcu

kā kungu un mācītāju lietu. Tā 19. gs. otrā ceturksnī noslēdzās kristie-

tības iesakņošanās latviešu tautā. Baznīcas parašas un ticības prasības,

ko kādreiz uzspieda ar varu un sodiem (piem. baznīcas apmeklēšana,

māju pātari, katķisma mācības, iesvētīšanas utt.) un kas ar laiku bija

kļuvušas par ārēju ieradumu, tapa beidzot par visa lielā vairuma iekšēju

prasību. —
Tā ir mūsu vectēvu paaudze, ko tēlo viņas kristīgajā pārlie-

cībā un baznīcas gaitās Neikens, brāļi Kaudzīši un Apsīšu Jēkabs.

4. Bībeles un dziesmu grāmatas izdevumi. Bībeles un Jaunās

Derības izdevumu skaits 19. gs. stipri pieauga. Visvairāk izplatītais garīgo

rakstu veids palika dziesmu grāmata, kas pret gadsimta vidu tiklab

Kurzemē kā Vidzemē atteicās no racionālistu izvēles un gaumes un

atgriezās pie 18. gs. stingrajām konfesionālajām trādicijām. Vidzemes

dziesmu grāmatas komisijas bija piekāpīgākas pret pietistu un brāļu

draudzes dziesmām, jo brāļu draudzes dziesmu grāmatas bija sagata-

vojušas tām ceļu.

19. gs. sākumā Bībeles un Jaunās Derības apgādāja Kurzemes un

Rīgas Bībeles biedrība («Bībeles draugi"). 1854. g. iznāca pirmā latviešu
Jaunā Derība Britanijas un ārzemju Bībeles biedrības izdevumā. Pilnu

Bībeli 1825. g. palīdzēja izdot Krievijas Bībeles biedrība, bet tā drīz

tika slēgta. 1877. g. iznāca pirmā latviešu Bībele Britanijas un ārzemju
Bībeles biedrības izdevumā.

19. gs. vairākkārt rūpīgi revidēta Bībeles valoda. Lielākie nopelni
šai ziņa bija Dobeles vācu draudzes mācītājam Augustam Bīlen-
šteinam (1826—1907), kas veica galveno darbu 1877. g. izdevumam, un

Cesvaines mācītājam Kārlim Robertam Auniņam (1834—1914), kas

sagatavoja Bībeles septīto izdevumu 1898. g., pie kam Auniņa darbu

skatīja cauri arī Valmieras mācītājs J. Ņeulands un Smiltenes
—
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K. Kuridziņš, tad J. V. Zakranovics un citi no Kurzemes. Bībeles valoda

pēdējā izdevumā palikusi tomēr savu tiesu iepakaļ latviešu literātūras

Valodas attīstībai. Par izdoto eksemplāru skaitu sk. 43. lp.

Tiklab Kurzemes, kā Vidzemes racionālistu dziesmu grāmata piedzī-
voja katra vēl 3 izdevumus. Bet Vidzemes pēdējais izdevums (1833) jau
saka uzņemt plašos apmēros pielikumā vecās dziesmas. Atjaunotais
konfesionālisms prasīja atkal pēc tām. Trīsdesmitajos sados mācītāju
sinodes ķērās pie vecās 18. gs. dziesmu grāmatas restaurācijas darba.

Kurzemnieku darbs iznāca 1836. g. Kodols bija 627 vecākās

dziesmas,, kurām tika pievienotas pielikumā arī jaunākās. Vēlākiem

izdevumiem bija 3 pielikumi. Jaunu pārkārtojumuunpārstrādājumu laida

klajā 1878./79. g. ar 530 dziesmām. Pie tā galvenais darbinieks bija
A. Bīlenšteins. Šis izdevums palika negrozīts visu gadsimteni un piedzī-

voja jaunu dziesmu pielikumu tikai 1904. g.

Vidzemes atjaunotā dziesmu grāmata iznāca 1846./47. g. ar

737 dziesmām, ko vēlākajos izdevumos papildināja īpašs pielikums līdz

770. Galvenie līdzstrādnieki bija Kārlis Kristjāns U1 man s (Ullmann,

1793—1871) un Kārlis Ludvigs Kēlbrants (Kaehlbrandt, 1805—1888).

Jaunu pārkārtojumu un pārstrādājumu vidzemnieki gatavoja no 1880.—

1889. g. un izdeva 1891. g. — ar 793 dziesmām. Te galvenie līdzstrādnieki

bija jau minētais Kēlbrants un Jānis Neulands.

Arī dziesmu grāmatu pēdējie izdevumi nesekoja latviešu rakstu

valodas attīstībai.

Visievērojamākās brāļu draudzes dziesmas, kas ienāca baznīcas

dziesmu grāmatā bija Johana Heinricha Losk ī1 a (Loskiel) orīgināl-

dziesmas, piem. Tu esi sirdi man paņēmis, Labu dienu, mieru, veselību,
Kungs Jēzu, palīgs bērniņam, Mazais pulciņ, priecājies, Mēs šeitan esam

viesi uc.

Ulmans vēl pelna ievērību ar tulkojumiem: Ak tu priecīga, Mīlība,
tu mīlējama, Ak kaut man tūkstoš mēles būtu, Kādā nu mierā uc. un

Kēlbrants ar tulkojumiem: Es skaistu rozīt' zinu, Kad es vien pie

viņa, Slavē to Kungu, ak dvēsele mana, Teici to Kungu, to godības

ķēniņu svētu, Jēzu, pavadi, Uzmosties, gars no pirmām dienām, Pastāvi,

pastāvi, Rīta gaisma mūžīga. Nu es gribu gulēt iet uc. Jūlijs Mītels

(Mūihel), Cesvaines mācītājs (f 1871), pārtulkoja dziesmas: Dievs ir

jūtams klātu, lekšā nāc (Nāci Kungs) uc. Šo pašu autoru oriģināli ir

ieguvuši mazāk populāritātes.
19. gs. iznākušas kādas 18 sprediķu grāmatas, no kurām dažas pie-

dzīvojušas vairākus iespiedumus. Bankava sprediķu grāmata iespiesta

šai laikā par jaunu 6 reizes.

Starp garīgo rakstu autoriem bija arī Mazsalacas draudzes zemkopis,

saimnieks un sabiedrisks darbinieks Kristaps Kaktiņš (dzim 1801. g).

Viņš sarakstījis grāmatu „Svētās patiesības liecinieks uz sprediķu vīzi...
par visiem svētdienu un svētku evanģelijumiem un citam sv. rakstu

vietām" (1843), Pātaru grāmatu (1842) uc. garīgus rakstus.

5. Skolas. 19. gs. trīsdesmitajos gados sāka rosīgi attīstīties arī skolu

tīkls, kas līdz tam Kurzemē bija ļoti rets. Pagastskolas un draudzes

skolas paturēja jo projām noteiktu konfesionālu luterisku raksturu.

Ticības mācība bija pirmais mācības priekšmets.
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Likumā par «evaņģēliskām luteru

laukskolām un laukskolotāju semi-

nāriem Igauņu zemē un Kurzemē",
kas stājās spēkā 1875. g., pirmais

paragrāfs nosaka:

* Evanģ. Luteru laukskolu darbs,

iraid: luteru, ļaudis pamācīt, ka lai

ticību un kristīgas dzīvošanas liku-

mus jo labi saprot, un viņiem derī-

gas zināšanas vairot. *

Tuvāki šo paragrāfu pasķaidro
noteikums:

* Kurzemes evaņģēlisku luteru lau-

skolu darbs ir bērnus pamācīt uz

iesvētīšanu un visādi izaudzināt par

derīgiem draudzes locekļiem. *

Līdzīgi noteikumi biji spēkā arī

Vidzemē, Arī pārkrievošanas laikā

pēc 1885. g. skolas nezaudēja savu

konfesionālo raksturu.

Kristaps Kaktiņš.

Mācītāji bija skolotāju tuvākie un tiešie priekšnieki, un skolu lietas

tika izlemtas nevien muižnieku landtāgos, bet arī mācītāju sinodēs.

Skolotāju sagatavošanu mācītāji turēja sākumā pilnīgi savās rokās un

atraidīja prasības dibināt seminārus. Centīgākie viņu vidū sagatavoja

privāti skolotājus savām draudzēm. Bet vēlāk viņi pārliecinājās, ka nav

iespējams iztikt bez kārtējiem skolotāju semināriem un piedabūja arī

Vidzemes un Kurzemes bruņniecību nodibināt ik pa vienam. Vidzemē

atvēra 1839. g. «Latviešu skolmeistaru skolu" Valmierā, ko izredzētais

priekšnieks latvietis J. Cimze izveidoja par draudzes skolotāju sagata-

vošanas iestādi; 1849. g. pārcēla uz Valku, kur nodibināja 1871. g.

arī pagastskolotāju semināru. Kurzemē bruņniecība atvēra 1841. g. Irlavas

skolotāju semināru ar vadītāju vācieti (teoloģijas kandidātu K. Zadovski).

Jaunie semināri audzināja nākošos skolotājus ticīgā baznīcas garā. —

Bruņniecība no savas puses gan ierobežoja semināru programmu un

pūlējās noturēt skolotāju izglītības līmeni, cik vien iespējams, zemu.

Semināru audzēkņi bija labāk sagatavoti savam uzdevumam nekā

agrākie skolotāji. Skolotāju sapulces veicināja viņos kopcentienus un

kopgaru. Viņi piedalījās dzīvi tautiskajā kustībā, izņemot nedaudzus, kas

pārvācojās. Nodibinoties lauku pašvaldībām, zemnieki paši varēja arī

līdzi runāt skolu iekārtas lietās. Skolas sāka uzplaukt.

Skolotāji, būdami pārliecināti evaņģēliskās baznīcas locekļi un bieži

vien arī paši izpildīdami baznīcās ērģelnieku amatu, ievadīja savus

audzēkņus evaņģēliskajā luteriskajā kristietībā. Draudzes mācītājs bija

tiešais skolotāju priekšnieks un viņu darba pārlūks līdz pastiprinātās

pārkrievošanas sākumam ap 1890. g.; vēlāk mācītāja rokās palika tikai

ticības mācības uzraudzība.

Skolu attīstību raksturo šādi skaitļi:
Vidzemē 1819. g. bija 15 draudzes skolu ar 341 skolēnu un 83 pagasta
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skolas ar 1900 skolēniem; mājmācības bērnu skaits bija 39 000. Par

Kurzemes skolām tai laikā pagaidām noteiktu ziņu trūkst.

Vidzemē 1844./45. mācības gadā skaitīja 58 draudzes skolas ar 925

skolēniem, 57 pagastskolas ar 1000 skolēniem un gandrīz 60 000 māj-
mācības bērnu. Kurzemē ap 1850. g. bija 180—200 skolu ar 7000—8500

skolēniem un mājmācībnieku skaits sniedzās apm. līdz 15 000 (ziņas
dažādos avotos nesaskan).

Kurzemē 1877./78. mācības gadā skolas apmeklēja 26 086 skolēni

(96,8 %) no 27 943 bērniem skolas gados. Vidzemē 1880. g. skolēnu skaits

bija 98 % no visiem bērniem skolas vecumā.

6. levērojami vācu tautības mācītāji. Vācu tautības mācītāju vidū

daži izceļas nevien ar savu baznīcas darbu, bet arī ar zināmiem nopel-
niem latviešu izglītības veicināšanā. Kurzemē godam minams Cīravas

mācītājs Johans Kristofs Volters (1773—1858) un Kursīšu, tad Vents-

pils mācītājs, vēlākais ģenerālkonsistorijas loceklis un beidzot vice-

prezidents Pēterpilī un bīskaps F. N. Pauflers (von Pauffler,
1778—1856)..Vidzemē pelna ievērību bīskaps Kārlis Kristjāns Ulmans

(1793—1871) un bīskaps Ferdinands Valters (1801—1869).

J. K. Volters bija Kurzemes mācītāja dēls un pēc studijām
Vācijā dabūja mācītāja vietu Cīravā (1799—1858). Viņš izglītoja Kal-

ņinieku Andreju par skolotāju un izdabūja Cīravas un Dzērves muižas

īpašnieka barona Manteufela atbalstu skolas atvēršanai Dzērvē 1833. g.

Kalninieks-Bergmanis tapa par šīs skolas vadītāju un izglītoja šai

privātā skolā kādus 25 skolotājus. Volters ierosināja arī Kurzemes

muižniekus nodibināt Irlavas semināru.

Frīdrichs Nikolajs Pauflers bija ar muižnieka titulu apbalvota
Jelgavas tirgotāja dēls un pēc studijām Vācijā bija mācītāja palīgs

Dalbiņos, tad Kursīšu un Zvārdes mācītājs (1807—1827). Viņš ierīkoja
sava dzīvoklī latviešu skolu, pats bez maksas mācīja tur bērnus un

izskoloja divus latviešu jaunekļus, kas varēja uzņemties skolotāja amatu

jaundibināmajās Kursīšu un Zvārdes skolās 1824. g. Šādu skolotāju

sagatavošanu viņš ieteica arī citiem mācītājiem un vispār skubināja

viņus gādāt par latviešu skolām un skolotājiem. Ventspilī darbodamies,
viņš tapa arī par Kuldīgas iecirkņa prāvestu un Kurzemes konsistorijas
locekli un varēja vēl iespaidīgāk veicināt savas idejas. Arī pašā Vents-

pils draudzē viņš darbojas rosīgi: nodibināja latviešu lauku draudzei

skolas un vācu amata mācekļiem svētdienas skolu un izgādāja valdības

līdzekļus jaunas baznīcas celšanai (1835).
Kārlis Kristjāns_ Ulmans (1793—1871) bija sākumā mācītājs

Krimulda un Peterupe, no 1835.—1842. g. praktiskās teoloģijas profesors
Tērbatā, kādu laiku arī universitātes rektors. Kad sākās sadursmes

starp krievu valdību un vācu izglītības politiku Baltijā, Ulmans piepeži

zaudēja vietu. Muižniecība viņu ievēlēja par Vidzemes skolu padomnieku
un šai amatā viņš darīja daudz latviešu skolu un izglītības labā, pel-

nīdamies blakus rakstniecībā un darbodamies dažādos baznīcas uzdevumos

(dziesmu grāmatu komisijā, Bībeles biedrībā, cietumu garīgajā apkop-

šanā). 1856.—1868. g. Ulmans bija ģenerālkonsistorijas viceprezidents un

1858. g. dabūja evang. lut. bīskapa titulu. Viņa redzamākais darbs šai

amatā bija evaņģēliskās luteriskās palīdzības kases nodibināšana visas

Krievijas apmērā 1859. g., kas vāca līdzekļus trūcīgu draudžu pabal-

stīšanai, baznīcu, skolu un lūgšanas namu celšanai un remontiem,
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mācītāju un ķesteru stipendijām studiju un mācības laikā utt. Piecdesmit

gadu laikā savākti un izdoti ap 3 miljoniem rubļu (zelta). Ulmans

nodibināja arī žurnālu „Mitteilungen und Nachrichten fiir die evang. luther.

Geistlichkeit Ruļilands" un vadīja to no 1838.—1854. g.

Ferdinands Valters (1801—1869) bija sākumā Ādažu, tad Valmieras

draudzes mācītājs (1833—1857), un draudzes skolotāju (ķesteru) semināra

dibinātājs un izveidotājs. 1842. g, Valteru iecēla par ģenerālkonsistorijas
locekli, un no 1855.—1864. g. viņš bija Vidzemes ģenerālsuperintendents;
arī viņš tika apbalvots ar bīskapa titulu. No vietas viņam bija jāatkāpjas

landtāga sprediķa dēļ, kurā viņš bija runājis par novārtā atstāto

pienākumu pārvācot latviešus un igauņus un radīt tīri vācisku Vidzemi.

Valters bija ļoti enerģisks un apdāvināts darbinieks, kas ar lielu dedzību

un neatlaidību aizstāvēja luterisma intereses pret brāļu draudzi un

pareizticību. Bet līdz ar to viņš bija karsts Baltijas vācietības aizstāvis

un cīnītājs. Latviešu skolas viņš gribēja padarīt par pārvācošanas

veicinātājām un šādā garā arī centās ietekmēt pirmo skolotāju se-

mināra vadītāju Jāni Cimzi (1881), par kura paidagoģisko izglītību

Vācijā viņš bija nopietni gādājis. Viņa pēcnācējs semināra aizgādņa

amatā bija Ulmans.

7. Latviešu teologi un mācītāji. Jau Tērbatas universitātes pirmajos

desmit gados, iestājās tās teoloģijas fakultātē arī daži latvieši, vēlāk

nāca klāt vēl citi. Jūtamāks kļuva latviešu teologu skaits tikai 50-os

un 60-os gados, kad studēja universitātē dažus gadus kopā kādi 12

latviešu teoloģijas studenti. Taču līdz ar latviešu nacionālo atmodu

baznīcas vadība sāka arvien aizdomīgāk skatīties uz latviešu teologiem

un labprāt nedeva viņiem vietas Latvijā.

No pirmajiem latviešu mācītājiem minami Heinrichs Gotlībs Pēš s

{1817—1849), jaunākais mācītājs Rīgas Jāņa baznīcas draudzē 1846. g.,

virsmācītājs tikai pusgadu 1848./49. g., Juris (Georgs) Neikens

(1826—1868), Krišjānis Dzirne (1829—1896) un Jānis Zakranovics

(1836—1908).

Juris Ne ikcn s bija Ārciema Kānadžu saimnieka un brāļu draudzes
saiešanas sacītāja dēls. Viņš beidza skolotāju semināru Valmierā un

uzskatāms par Ferdinanda Valtera mācekli. Strādājis dažus gadus par

skolotāju, viņš, liekas ar Valtera atbalstu studēja Tērbatā teoloģiju un

bija vēlāk mācītājs Dikļos (1857—1866) un Umurgā (1867—1868). Visa

viņa interese bija piegriezta latviešu tautas reliģiskās tikumskās dzīves

izkopšanai. Tai viņš kalpoja netikvien ar savu mācītāja un spre-

diķotajā darbību, bet arī kā skolu un izglītības veicinātājs, kā sabied-

risks darbinieks (pirmie novada dziesmu svētki Dikļos) un pat ar

dzejnieka, rakstnieka un žurnālista spalvu.
Par Neikena runas dāvānām liecina šādas ziņas:
* 1860. g. Neikens bija Gaujienas mācītājam par vienīgo palīgu

Bībeles svētkos Pētera dienā. Neikens sacīja sprediķi 1V« stundu. Tad

draudze drusku izgāja ārā lielā karstuma dēļ. Nu Neikens otrā lāgā
draudzei stāstīja par dažādām Dieva valstības lietām 1% stundas, un

draudze nemaz nepiekusa. Liels klusums un uzmanība valdīja baznīcā.

Neikena vārdi tā bija ķērušies, ka pēc kādiem gadiem pērminderi
viņam rakstīja lūgumu, lai atkal nākot uz Bībeles svētkiem. * (Lud-

vigs Hērvāgens).
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J. Neikens 1857. g.

Par viņa mācītāja darbību stāsta:

* Neikens... apmeklēja katru māju, rāja saimnieku, saimnieci,

kalpus, puišus, meitas, kad atrada netīru jeb nepieklājīgu būšanu. Šai

darbā īpaši atspīdēja Neikena gana mīlestība. Jo visu to darbu viņš

darīja laipnīgi, mīlīgi, tā ka neviens par viņa rāšanu neļaunojās, bet

paklausīja mācībai. * (Ludvigs Hērvāgens).
Neikens sacerējis arī dažas garīgas dziesmas un pamācības dzejoļus.

Viņš nodibināja latviešu stāstu rakstniecību. Savu laikrakstu „Ceļa
biedris" viņš vadīja kristīgā nacionālā garā. — Viņš uzskatīja par

dabisku izglītoto latviešu pāriešanu vācu sabiedrībā un vispār latviešu

pārvācošanos.

Krišjānis Dzirne bija Lielsalacas draudzes skolotāja dēls un

Neikena skolas biedrs seminārā. Abi ar brāli Frīdrichu viņi sekmīgi veica

studijas Tērbatas universitātes teoloģijas fakultātē, bet nevienam neradās

izredze dabūt vietu Latvijā. Mācītāja vietu viņš dabūja sākumā Tērbatā

(1858—1864), tad Krievijā Sarātovas guberņā, vēlāk Jelgavā vācu draudzē
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un tikai mūža beigās lat-

viešu drauzē Raunā (1877—

1896). Dzirne interesējies

par dažādiem teoloģiskiem

jautājumiem un bija rosīgs

garīgs rakstnieks. Viņš iz-

devis sprediķu grāmatu

„Dzīvais ūdens" (1895). Frī-

drichs Dzims rakstīja par

dzimtenes baznīcas vēsturi.

Johans Vilhelms Zakra-

novics (Sakranovicz) pie-
derēja studiju laikā pie
Valdemāra un Barona pul-

ciņa un vairākus gadus pēc

studiju beigšanas kalpoja

par mājskolotāju, gaidī-
dams mācītāja vietu savā

dzimtenē Kurzemē. Par šo

laiku viņš raksta kādā Val-

demāram adresētā vēstulē:

* Man... tik bieži nācās

norīt savus uzskatus un

pavēlēt mutei klusēt, kur

es to gan labprāt būtu da-

rījis citādi. Par slepenu
jaunlatvietimani turēja, un

vēl vienmēr tur visai dau-

dzi, kas uzskatīja par savu

pienākumu asi novērot ma-

nu izturēšanos. Tikai šo

bažu dēļ divas mācītāju

J.V. Zakranovics.

vietās jau iecelti citi kandidāti, atstumjot mani. Tā biju jo vairāk spiests,
lai nezaudētu iespēju iegūt draudzi, drīzāk klusēt, nekā dot iemeslu

varbūtējiem ļaunprātīgajiem iztulkojumiem. Tāpēc es biju gandrīz atlicis

savu iespējamo darbību plašākās aprindās uz to laiku, kad nodrošināts

stāvoklis arī nodrošinātu izredzi uz sekmēm.. .*

Beidzot, pēc 4 gadiem viņš dabūja_mācītāja palīga vietu kādā vācu

draudze. No 1866.—1879. g. viņš bija mācītājs Lutriņos, no 1879.—1907. g.
Liel- un Vecaucē un Ilē. Viņš darbojās līdzi Kurzemes dziesmu grāmatas,
Bībeles un agendas komisijās. No 1898.—1905. g. Zakranovics bija Kur-

zemes konsistorijas garīgais loceklis
— vienīgais gadījums visā Latvijas

baznīcas vēsturē priekš Latvijas valsts tapšanas, kad latvietis bijis
ievēlēts konsistorijā. Viņš sarakstījis arī vairākas grāmatas un rakstus

par ticības un baznīcas dzīves jautājumiem, to starpā arī kādu sprediķa
grāmatu un rīta un vakara lūgšanas ikvienai gada dienai. Savā ģimenes
dzīvē Zakranovics bija atsvešinājies no latviešu sabiedrības.

īpaši pēc 1870. gada latviešu teologu skaits stipri pieauga, kādā

gadā iestājušies pat 22 studenti vienā reizē. Pavisam Tērbatas teoloģijas

fakultāti apmeklējuši vairāk par 200 latviešu teologu, no tiem studijas

beiguši ap 160, bet mācītāju vietas Kurzemē līdz 1905. g. dabūjuši tikai

ap 35, Vidzemē kādi 50. Ļoti daudziem bija jāmeklē mācītāju vietas
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svešumā (ap 50) vai arī jāstājas skolotāja darbā. Daži ir ilgus gadus

gaidījuši uz mācītāju vietām dzimtenē, bet veltīgi.

Vācu vairākums baznīcas konventos, vācu patroni, vecās vācu

mācītāju ģimenes un vāciskās konsistorijas, sargājot savas privilēģijas,

rūpējās par to, lai Latvijā nedabūtu mācītāja vietu neviens latviešu

teologs, kas bija spilgtāk parādījis savus tautiskos centienus un izcilas

darba spējas. Tikai dažās konventa draudzēs Vidzemē šādi latvieši

tika ievēlēti par mācītājiem jau priekš 1905. g., parasti gan pret lielā-

kās muižnieku. daļas gribu, Pēc 1905. g. revolūcijas daži vācu mācītāji

sāka izvairīties no latviešu draudzēm un viens otrs latviešu teologs,

kas bija meklējis svešumā darbu un maizi, varēja dabūt arī latviešu

draudzi dzimtenē. Bet vispār latviešu mācītāju skaits Latvijas

draudzēs nesasniedza pusi visu mācītāju skaita.

leskaitot arī pilnīgi pārvācojušos latviešus Pirmā pasaules kara

sākumā no 93 Vidzemes latviešu daļas mācītājiem tikai nepilna puse

bija latvieši, bet no Kurzemes un Zemgales 103 mācītājiem tikai */5 bija
cēlušies no latviešiem.

Arī draudzes darbā latviešu mācītājiem nācās vienu otru reizi

piedzīvot sadursmes ar baznīcas vadību un muižniekiem, kas nevarēja

un negribēja skatīties uz latviešu draudžu lietām no latviešu viedokļa.

Atkarībā no vāciskās priekšniecības dažs labs latviešu teologs attālinājās

no savas tautas un pārvācojās. Tādiem kādreiz pavērās durvis ari uz

prāvestu vietu. Latvieti ievēlēja pirmo reizi par prāvestu latviešu

mācītāju vairums Cēsu prāvesta iecirknī 1903. g., proti toreizējo
Dzērbenes un Drustu draudzes mācītāju Kārli Irbi (1861—1934), pirmo

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas bīskapu.

No latviešu teologiem un mācītājiem pelna ievērību 1) Jānis

Neulands (1840—1915), ilggadējs Valmieras Valmiermuižas draudzes

mācītājs, ražīgs baznīcas dziesminieks, Bībeles un dziesmu grāmatas

komisijas loceklis, 2) Kārlis Kundziņš sen. (1851—1937), kopš 1880. g.

mācītājs Smiltenē, ar 1920. g. Valkas iecirkņa prāvests, iecienīts teolo-

ģisku un reliģisku rakstu autors, 3) Ādams Jende (1861—1918),

mācītājs Raunā un ticības mācības grāmatu autors, 4) Jānis Ormanis

(1862—1932), mācītājs Lazdonā, ar 1907. g. Krimuldā un rosīgs baznīcas

dziesminieks un rakstnieks un 5) Kārlis B eld avs (1868—1936), ilgi un

veltīgi gaidījis mācītāja vietu dzimtenē, tapa par palīgmācītāju vācu

draudzē Pēterpilī 1902. g., Lielauces mācītājs 1907. g., bēgļu mācītājs

1915—1917. g., beidzot mācītājs Valmierā ar 1917. g., dedzīgs runātājs,

nenogurstošs rakstnieks, ari dzejnieks.

§ 9. LATVIEŠU BRĀĻU DRAUDZE.

1. Kr. Dāvids un grafs Cincendorfs Vidzeme. 1729. g. rudenī ieradās

Rīgā Hernhūtes sūtnis namdaris Kristjāns Dāvids ar kādu
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otru brāli; vēlāk pienāca klāt arī trešais. Viņi uzmeklēja Rīgas

pietistu mācītājus un ar viņu atbalstu sāka rīkot celsmes sanāksmes

vācu amatnieku aprindās. Viņi apsprieda arī izredzes plašākai darbībai

Kristjāns Dāvīds (1690—1751).

latviešu vidū, bet tā maz vilināja viņus. Sekodams ģenerālienes

Hallartes aicinājumam, Dāvids 1730. g. sākumā ieradās Valmiermuižā,

iepazinās ar turienes un apkārtnes Diētiskiem mācītājiem un muižnie-

kiem un apmeklēja arī Rēvelēs pietistu pulciņu. Pavasari un vasaru viņš

nodzīvoja atkal Valmiermuižā un, redzēdams latviešos jaunu plašu darba

lauku, ziņoja par to uz Hernhūti un sāka pats mācīties latviski. Hallar-

ta kundze gribēja paturēt Dāvidu par skolotāju savā muižas skolā,

bet viņam likās, ka nav nemaz nepieciešami skolotāji no Vāczemes.

„Dievam manis nevajaga ne Hernhūtē, ne Vāczemē.ļ Ja viņš var

Ābramam uzmodināt bērnus no akmeņiem, tad viņš var arī no latvie-

šiem pašiem uzmodināt skolotājus, kā viņa sirds to vēlas." Hernhūtes

draudze nolēma, laikam ar lozi, aicināt Dāvidu atpakaļ. Bet sakari starp
Hernhūti un Vidzemi bija nodibināti. Vidzemē ieradās vēl vairākkārt

Hernhūtes sūtņi. Hernhūtē pienāca pieprasījumi pēc daudziem darbinie-
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kiem un darbiniecēm Vidzemes un Igaunijas muižām. Atnākušie brāļi

sāka šur un tur noturēt vācu muižas ļaudīm celsmes sapulces.

1736. g. pašam grāfam Cincendorfam atlika laiks apmeklēt Vidzemi.

Viņa brauciens caur Rīgu un Valmieru uz Rēveli un atpakaļ ilga vienu

mēnesi. Rīgā ģenerālsuperintendents Fišers uzaicināja viņu sprediķot

Jēkaba baznīcā. Rēvelē lūdza viņu palikt par Igaunijas ģenerālsuper-

intendentu. Viņš ieguva valdības personu un daudzu muižnieku simpā-

tijas un dabūja uzaicinājumu atsūtīt uz Vidzemi „brāļus" un „māsas",

kas varētu „darīt labu iespaidu uz tautas tikumību". Plašākā apspriedē

Valmiermuižā brāļu draugi kopā ar Cincendorfu izstrādāja darbības

plānu: nolēma dibināt paši saviem spēkiem un līdzekļiem mācības

iestādi, kur varētu sagatavot latviešu skolotājus, kas „sludinātu Jēzu

Kristu ar siltu sirdi".

Kad ģenerālsuperintendenta Fišera priekšlikums par labāku skolo-

tāju sagatavošanu izkrita cauri Vidzemes landtāgā 1739. g., Hallarta

kundze ķērās pie darba. 1738. g. uz Gaujas krasta jau pacēlās stalta

diakonātā ēka, kur varēja atvērt privātu skolotāju semināru (sk. augšā

46. lp.). Drīz vien arī kaimiņu muižās dibināja skolas, kur pieņēma par

skolotājiem Valmieras semināra audzēkņus. Ģenerālsuperintendents

Fišers ieteica semināru visā Vidzemē.

Jaunā iestāde tapa par plašas atmodas kustības viduspunktu. No

Hernhūtes atsūtītie amatnieki veicināja to atsevišķās muižās.

2. Lielā Valmieras reliģiskā atmoda. K. Dāvids ieradās otru reizi

Vidzemē 1738. g. Ziemasvētkos un раЦка še 2 gadus. 1739. g. sākumā

viņš kopā ar semināra vadītāju M. Buntebartu sāka noturēt Valmierā

pa svētdienām celsmes sapulces arī latviešiem. Starp pirmajiem, kas

ieradās sapulcē bija kauguriešu skolotājs Šķestera Pēteris (apm.

1720—1787) un laikam arī Valmiermuižas kalējs Ķīša Pēteris (apm.

1689—1771), ko bija jau dziļi aizkustinājusi satikšanās ar grāfu Cincen-

dorfu. Sapulču dalībnieku skaits strauji pieauga. Jaunā kustība aizrāva

līdz arī jaunekļus un jaunavas, kas sanāca pavasarī mācītājmuižā un

diakonātā sagatavoties uz pirmo dievgaldu. Diakons J. K. Barlachs

(1705—1766) bija pārliecināts brāļu draugs un arī mācītājs un prāvests

G. J. Brīninks (Brūningk, 1707—1774) bija viņiem labvēlīgs. Brāļi sāka

apmeklēt arī pirmnieku vecākus, un drīz kustība pārņēma visu draudzi

un apkārtni — Cēsu, Trikātas, Raunas un Smiltenes draudzi.

Zīmīgi ir kāda aculiecinieka (varbūt Buntebarta) tēlojumi.
* Brāļi atrada atklātas sirdis un ausis, iepazīstināja ļaudis ar savām

pārtulkotam dziesmām, un kas neprata lasīt, pūlējās šo dziesmu dēļ
iemācīties lasīt un rakstīt. Šā gada Vasarsvētki bija īpašas žēlastības

dienas, un daudzi atmodinātie skaitīja no šā laika savas patiesās
apžēlošanas mirkli. Telpas istabās pietrūka, un mūsu brāļiem vajadzēja
sludināt zem klajas debess, lietojot kāpnes diakonātā priekšā par

kanceli un pārvēršot pagalmu par baznīcu. *
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No pašu latviešu vidus arī bija radušies sludinātāji: blakus Šķestera
Pēterim īpaši minēts vēl kauguriešu Pāvulēnu Jēcis, kas „aiz iekšējas

dziņas sludināja ar varenu spēku evaņģēliju pļavas un pie siena no-

vākšanas." Viņu darbības panākums bija liels atmodas vilnis kau-

guriešos.
* Šur tur pa mežiem dzirdēja vai nu dziedam, vai raudam un

lūdzam žēlastības; un jebšu gan viņi sāka pieķerties ari bauslības

garam, tomēr līdz ar to atkrita taču arī visi ļaunie ieradumi un grēki,

drīzāk par daudz nekā par maz.
*

Annas dienā Buntebarts un Dāvids apmeklēja kauguriešus, un kur

vien viņi nonāca, tur bija salasījies pūlis apakš klajas debess. Viņi
sludināja un lūdza Dievu „ar tādu aizrautību un radīja tādu brēkšanu

pēc žēlastības, ka vieta varētu būt sakustējusies."
* Dvēseles kļuva pa tam arvien kārākas, un, tiklīdz ļaudis sestdienās

un svētku priekšvakaros tika atlaisti no darba, viņi nāca lieliem bariem

uz diakonātu, dziedādami ceļā savas vismīļākās dziesmas (no baznīcas

dziesmu grāmatas): Nāc, tu latvju Pestītājs (dziesmu grāmatā gan bija
vārdi: ļaužu Pestītājs) un Nāciet kopā, bēdu ļaudis. Un tā kā viņi
pietam jutās tik labi, tad viņi nosauca to par savu kāzu laiku. Lai

nu gan viņi cauru dienu un nedēļu bija darbā ļoti noguruši, taču visu

nakti miegs nenāca viņu acīs; un kad viņi bija atgriezušies, tad bij
tomēr pirmie pie darba un turklāt tik mundri, ka viņiem neko nevarēja

manīt. *

Kustībai plēšoties plašumā, šādi nakts gājieni vairojās, jo ceļš
līdz Valmierai bija dažam labam pārdesmit un vairāk kilometru garš.
Arī tuvākajiem nācās kavēt miegu, jo sapulces bija jānotur priekš
baznīcas laika, un dievkalpojuma sākums Valmierā bija nolemts vasaru

astoņos un ziemu pusdeviņos, tā ka brāļi mēdza sākt savas stundas

svētrītos piecos. Gājēju paradums turēties kopā deva pretiniekiem
iemeslu runāt par „dzērvju rindām".

Kustība gāja nevien plašumā, bet arī dziļumā. Mācītājs Brīninks
liecina: „Ļaužu sirdis bija aizkustinātas, tie žēlojās par savu grēku
postu un tā visšausmīgākajiem izvirdumiem, atrada sevi par vainīgiem
nelietīgā sakrāmenta lietošanā, Dieva vārdu nicināšanā un Dieva

lūgšanā bez sirds; atzinās, ka nepazīstot Pestītāju, ka viņiem neesot ne

ticības, ne mīlestības uz viņu, un nezināja sev palīgu un padomu.
Turklāt izpaudās neaprakstāma tiekšanās uz dievvārdiem, un tikko

viņiem bija kaut kas no evaņģēlija pateikts, tas gāja viņiem caur

sirdīm un viņi sāka izplūst asarās. Pa daļai viņi raudāja aiz savas

sirds visdziļākajām izjūtām un ilgām pēc žēlastības, pa daļai aiz prieka

par žēlastības mirkļiem un iepriecinājuma sākumu, kas nāk no Jēzus

vātīm". Šādi pārdzīvojumi tuvināja zemniekus arvien jo vairāk vācbrā-

ļiem un pamudināja viņus stāstīt par savām jūtām un novērojumiem

un prasīt brāļu spriedumu. Tā sākās atsevišķas dvēseļu kopšanas

sarunas.

1740. g. sākumā atmodinātos skaita jau kādus 4000—5000. Jaungada

dienā sadala visu pulku mazākos pulciņos pa 5—6 un nedaudz vairāk

personām katrā. Katram pulciņam bija savs priekšnieks, kas sapulcināja

visus locekļus reizi nedēļas vidū, kad viņiem bija vaļa, un pārrunāja

pēc vajadzības ar katru viņa dvēseles stāvokli, deva arī padomus

reliģiskajā tikumskajā dzīvē. Šādi tuvināšanās un kopdarbības nestipri-
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nāšanas pulciņi grupējas pec dzimuma, vecuma, dzīves vietas un sav-

starpējās uzticības.

Atmodas kustība drīz vien pārgāja arī uz bērniem, kas nāca kopā
savos pulciņos, lūdza Dievu un dziedāja brāļu dziesmas pa mežiem un

ganībām, ar ko apkaunoja daudzus vecos. īpaši tiek minēta Mūrmuižas

vagara meitene, „kas mēdza bieži iet kambarī, metās ceļos un lūdza

Dievu, bet pārējo laiku allaž dziedāja un runāja par Pestītāju. Kad

tēvs reiz sodīja un piedraudēja viņai rīkstes, ja viņa nemitētos lūgt

Dievu, bērns atbildēja: Mīļais tēvs, mana miesa ir jūsu varā, to varat

sakapāt, bet mana sirds pieder Kungam Jēzum, to viņš sev atpircis
asinīm, tur jums nav nekā, ko prasīt. Tas arī pārliecināja tēvu un

padarīja viņu lēnīgāku." — Kokmuižas skolā kādai meitenei gadījās
ekstases brīži, un tad viņa aizlūdza par visu pasauli, ķeizarieni un

visiem viņas kalpotājiem. Daudz ļaužu nāca skatīties bērnu un saņēma

stiprus ierosinājumus; tā arī kocenieši, Valmieras draudzes ziemeļdaļa,
kas līdz tam bija palikuši nomaļus, tika ierauti vispārējā kustībā. Lielā

Valmieras kustība augtin auga.

* Tā kā brāļi pie latviešiem manīja, it kā šie baiļotos, kas viņus
visā līgsmībā drīz vien skumdināja, tad viņi. ne bez iemesla sprieda,
ka būšot kaut kas atliecies, kas viņiem dara rūpes. Tāpēc brāļi nogaidīja
izdevīgu brīdi un runāja ar viņiem vienatnē, lai viņus drīzāk izprašņātu.
Te nu nāca gaismā tādi grēki, kas bija padarīti agrākajā dabiskajā
stāvoklī un kas bija riebīgi. Kad latvieši dzirdēja, ka Jēzus asiņu dēļ

viņi apžēloti un šie grēki izlīdzināti,, un ka nāves sods, kas vecajā
Derībā par tādiem grēkiem bija nolikts, atcelts, viņi nevien apmierinā-

jās, bet tīri vai kusa aiz mīlestības un pateicības grēcnieku draugam,
kas viņu un visas pasaules grēkus nesis un nāves sodu atcēlis. No tā

laika brāļiem darbs veicās vieglāki un dvēseles dabūja uzelpot. Tauta

agrāk savā prātā domājusi, ka zagt neesot grēks, ka viņi ņemot tik

savu daļu, kas viņu senčiem ar varu atņemta. Kad viņi nu bija

atzinuši, cik tāļu šai ziņā noziegušies, viņiem nenācās grūti atzīties

savu kungu priekšā un viņus nolūgties. Šī bija varena liecība Pestītāja
lietas labā, un daudzi no kungiem ar to kļuva savās sirdīs kustināti

un no šā laika visu uzticēja atmodinātajiem. *

3. Brāļu draudzes iekārta, un dzīve. Blakus diakonātam cēla citas

ēkas: mazāku saiešanas namu (16X6 asis) atmodināto latviešu

sapulcēm, tad kādu vēl lielāku (23X7 asis) uz paša Gaujas krasta

ar 2 lielām zālēm vāciešu un latviešu sapulcēm un vācu brāļu dzīvok-

ļiem; te bija telpas arī paplašinātajam semināram. Kopā ar saimniecības

ēkām un netālo riju, kur patvērās sanākušie zemnieki, tagad bija

vesels ēku pudurītis pakalnā upes malā, ko nu nosauca par Jēra kalnu.

Vietu nopirka un uzcēla tur ēkas ar ģenerālienes līdzekļiem.

Jēra kalna saiešanas telpas iekārtoja pēc Hernhūtes parauga. Un

tās savukārt noderēja par paraugu citiem saiešanas namiem (kam-

bariem) Latvijā. Plaša gaiša vienkārša telpa (zāle), ar vienkāršiem

koka soliem un ar sacītāja galdiņu priekšgalā. Gar sienām zaru

svečturi, pie griestiem kroņa svečturi. Vīrieši sēdēja vienā telpas pusē,
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Saiešanas nams Kauguru Gaidēs. Visvecākā saiešana (celta 1765. g.), kas

uzglabājusies. Skolas vajadzībām namam bijusi īpaša piebūve.

sievietas otrā. Sacītāja sols atradās priekšā aiz sacītāja galda, kas

stāvēja pret plašāku, nereti saulainu logu.

Sākumā sapulces noturēja īpašos kambaros, kas tādam nolūkam

tika piebūvēti rijām, citur sāka ar sapulcēm piedarbā. Drīz radās

vajadzība pēc lielākām telpām un sāka celt īpašus saiešanas namus —

kopīgiem spēkiem un kopīgiem līdzekļiem. Šur un tur netrūka arī

muižnieku pabalstu.

Jēra kalna iestādes

apkalpoja abi Val-

mieras ( mācītāji —

Brīninks ar Barlachu

un 7 brāļi. Straupē

brāļu draudzes kustī-

bu vadīja mācītājs

T.Sprekelsens (t 1765).

Straupes mācītājmui-

žā B. f. Kampenhau-

zens ar 2 citiem drau-

dzes muižniekiem uz-

cēla īpašu saiešanas

namu.

Saiešanas nams Plāņu Mežuļos.
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Cepļu saiešanas kambara plāns.
1. Dievvārdu telpa: a) sacītāja

sols, b) sacītāja galds, c) vīriešu

soli, d) sieviešu soli. 2. Sacītāju
istaba. 3. Vīriešu pieejamā telpa.

4. Sieviešu pieejamā telpa.
5. Priekšiņa.

1742. gadā organizēja četras brāļu

draudzes: Valmierā, Straupē, Liepā

un Mārsnēnos — visas pēc Hern-

hūtes noteikumiem. Draudzes locek-

ļus uzņēma ar lozi. Katrai draudzei

bija savi vecāki, darbinieki, palīgi,

atkal ar lozi izvēlēti; tie bija visi

pašu ļaudis. Noturēja mācības stun-

das, Bībeles stundas, draudzes stun-

das un kārtu (koru) stundas. Liela

loma draudzes dvēseļu kopšanas

darbā bija augšā minētajām ne-

lielajām grupām (pulciņiem) un to

atsevišķajām sanāksmēm, kā arī

vadoņu pārrunām ar katru grupas

dalībnieku par sevi („caurrunas").

Organizētu draudžu locekļu skaitu

uzdeva 1743. g. Valmierā — 700 at-

modinātu dvēseļu, Straupē — 800,

Liepā —
800 un Mārsnēnos — 400,

pavisam 2700. Trikātā šai laikā vēl

nevija nekādas organizācijas. Smil-

tenieši bija pievienoti Mārsnēnu

draudzei, bet bija uzcēluši arī pašu

spēkiem saiešanas namu Smiltenes

Vieļēna mājās. Mārsnēnu un Liepas

saiešanas notika turienes jauceltajās

muižas skolās.

Virzienā uz rietumiem brāļu draudzes kustība bija aizsniegusi jūr-

malas zvejniekus Skultē. Dienvidos bija uzliesmojusi ļoti spēcīga kustība

Dolē mācītāja J. Fr. Zīlmana (Sielmanri) vadībā. Uz dolēniešu sapulcēm

ieradās arī kaimiņu draudžu locekļi, pat no Kurzemes. Rīgas latvieši

Pārdaugavā pulcējās ap bagāto tautieti mastu šķirotāju J. Šteinhaueru,

kas vakaros noturēja savā mājā celsmes sapulces.

Brāļu draudzes darbā rosīgi strādāja arī latviešu zemnieku sievas

un meitas. Redzami brāļu darbinieki nāca no brīvzemnieku dzimtām

{Zēmeļiem Jaunburtniekos,- Vaitiņiem spārēniešos). Valmieras semināra

audzēkņi bija kustības intelliģences vadoņi. Brāļiem draudzīgu muiž-

nieku uzturētās muižas skolas — saiešanas šūpulis.

Vācbrāļu skaits toreiz Latvijā bija 15—20 personu.

Ik pa 4 nedēļām Valmieras draudze svētīja uz Jērkalna tā sauktos

draudzes svētkus, uz kuriem latvieši sapulcējās sestdienas, vācieši piekt-
dienas pievakarē. Tur „lasīja ziņojumus no draudžu dzīves par sav-

starpīgu kopīgu pamudināšanu un ar slavu un pateicību pieminēja visu,

ko Dievs darījis svešu un klātesošu dvēseļu labā". Pēc runas par kādiem
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Bībeles vārdiem, griezās atklāti pie tiem, kas gribēja draudzei pievie-
noties, uzsvēra viņiem sabiedrības lielo nozīmi, un tad notika viņu uz-

ņemšana draudzē. Svētkus nobeidza ar lūgšanu. Reizēm dziedāšanu pa-

vadīja ar meža ragiem un arī citiem instrumentiem. Kārtīgās sapulces
noritēja mazāk svinīgi un vienkāršāki: dziedāšana, Bībeles lasīšana,

jūsmu pilnās celsmes runas un lūgšanas, — viss tas notika, zināms,
hernhūtiešu īpatnējā garā un nokrāsā, uzsverot grēku postu „pasaulē"
<t. i. ārpus brāļu draudzes) un dievišķas žēlastības parādīšanu brāļu

draudzē, kas „dibināta iekš tā Jēra vātīm".

Brāļu draudzes dziesmas, ar kurām viņi izpušķoja un kuplināja

saiešanas stundas, stāvēja augstā cienā un atradās pastāvīgi lietošanā.

Viņu svaigās, jūtu pilnās, bieži vien arī salkani-sentimentālās meldijas

atskanēja arī mežos, pļavās un laukos, gan no ganu, gan no dažādu

strādnieku lūpām, un izrādījās par ļoti labu propagandas līdzekli. Tāpēc

arī „brāļi" piegrieza dziesmām lielu vērību un jau 1739. g. iespieda 33

dziesmas atsevišķā burtnīcā, bet 1742. g. lielāku brāļu dziesmu grāmatu

latviešu valodā: „Kādas izlasītas garīgas jaukas dziesmas... tām pēc

savu mūžīgu izglābšanu meklēdamām dvēselēm par labu" ar 235 dzies-

mām, par kuru tulkotāju un sastādītāju min Magnu Buntebartu. Parasti

šo grāmatiņu sauca par „Ortas grāmatiņu", jo tā maksāja ortu

{ap 30 kap.).

Valoda vispār bija diezgan neveikla un nepareiza, sliktāka nekā

baznīcas dziesmu grāmatā. Bet toties atkal dziedātājus aizrāva jūsmīgais,

iespaidīgām gleznām bagātais saturs.

Netrūka ar dažādu pārspīlējumu: reliģiskas jūsmošanas un murgo-

šanas. Daži sāka trīcēt, citi paģība, gulēja ilgāku laiku bez samaņas un

stāstīja tad, ka redzējuši dažādas parādības un ieguvuši sevišķu Dieva

žēlastību. Citi turēja sevi par Dieva izvēlētiem praviešiem. „Brāļi"

apkaroja murgus, bet sajūsma bieži kūsāja pār mēru. Sapulcēs reizēm

dalībnieki jo spēcīgi izjuta Dieva gara tuvumu. Šķestera Pēteris apraksta

kādu sapulci Kaugurmuižā:
* Mums tā bija, kā tiem mācekļiem, kas gāja uz Emau, un lai gan

mēs sāpju vīru neredzējām miesas acīm, tomēr viņš mums bija neiz-

sakāmi tuvu un uzpūta mums savu dzīvības dvašu. Sirdis tika prieka

un arī mīlestības pilnas. *

Hernhūtes amatnieki, tuvodamies latviešu zemniekiem kā līdzīgi

līdzīgiem, ar savu vienkāršību, sirsnību un mīlestības garu bija guvuši

īsā laikā lielus panākumus. Latviešu zemnieks tapa par darbīgu locekli

Kristus draudzē.

4. Vajāšanas. 1742. g. landtāgā ienāca sūdzības par brāļu rīcību.

Sevišķi nebija mierā ar brāļu draudzes iekārtas ievešanu un tautisko

darbinieku iecelšanu. Arī ģenerālsuperintendents Fišers un Virskon-

sistorija ievadīja izmeklēšanu, pieprasot ziņas no visiem mācītājiem.

Landtāgs un Virskonsistorija saziņā viens ar otru radīja 2 jauktas

izmeklēšanas komisijas — vienu Vidzemes latviešu, otru — igauņu

daļai. Bet tās vēl nebija beigušas savu darbu, kad ķeizarienes Elizabetes
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ukazs 16. ap'r. 1743. g. aizliedza brāļu draudzes darbību pavisam. To

bija panākuši Vidzemes muižnieki tieši pie ķeizarienes galma.
* Viņas ķeizariskai mejestātei vēstījuši, ka Vidzemē izcēlusies jauna

sekta, saukta par hernhūtiešiem, kuras dibinātāja esot grāfiene Cincen-

dorfa; un šī sekta izplatījusies tik stipri, ka iekārtotas jau lielas ēkas

sektas piekritēju sapulcēm, sevišķi ap Tērbatu, un notiekot slepenas
sapulces; un starp hernhūtiešiem atrodoties daudz Vidzemes muižnieku,
mācītāju utt., visnotaļ daudz zemnieku. Tāpēc izdota pavēle: tiem vid-

zemniekiem, lai viņi būtu kas būdami, kas pieturas pie hernhūtiešu

mācības, aizliegt tamlīdzīgas lietas, slēgt ēkas, kas uzceltas šādām

saiešanām, un neatļaut tamlīdzīgas sapulces ne šādās ēkās, ne kaut kur

citur, arī neizturēties labvēlīgi pret tām. *

Grāfienes Cincendorfas vārds bija minēts rīkojumā tāpēc, ka viņa
pašreiz bija ieradusies Pēterpilī, lai aizstāvētu brāļu draudzi ķeizarienes

priekšā. Tērbatas apkārtnē igauņos bija nodibinājies otrs liels brāļu
draudzes centrs. —

Grāfiene Cincendorfa aizbrauca, neko neizdarījusi brāļu draudzes

labā. Kad gada beigās ieradās Rīgā pats grāfs Cincendorfs, viņu ap-

cietināja un izsūtīja atpakaļ pār robežu.

Virskonsistorija uz izmeklēšanas datu pamata sastādīja plašu asu

sūdzības rakstu valdības iestādēm un beidzot uzstādīja 6 priekšlikumus:

* 1) izraidīt hernhūtiešubrāļus, kas ienākuši no ārzemēm; 2) aizliegt

pilnīgi kuru katru sarakstīšanos ar tā sauktajiem moraviešu brāļiem;

3) visus viņu ievestos iekārtojumus atcelt, lūgšanas namus iznīcināt jeb

apķīlāt iedzīvotāju labā; 4) atmest un iznīcināt necenzētās hernhūtiešu

mācības — un dziesmu grāmatas, tāpat arī viņu Bībeles tulkojumu utt.;

5) visus kopīgos naudas krājumus un citas kopmantas atdot nabagiem

un 6) visus zemes mācītājus un citus, kas pievienojušies brāļu draudzei

un veicinājuši tās darbību, saukt pie atbildības samērā ar viņu lielāko

jeb mazāko vainu, katru viņam pienācīgas tiesas priekšā. *

Šie rīkojumi un tāpat arī nākošo ģenerālsuperintendentu un Virs-

konsistorijas stingrība nevarēja tomēr iznīcināt brāļu draudzi. Viņai

bija vēl diezgan daudz draugu mācītāju un muižnieku starpā, kas

atbalstīja to. Un latviešu brāļi negribēja nekādā ziņā izbeigt savas

sapulces un atteikties no sakariem ar Hernhūti.

5. Satversme. 1747. g. sākās brāļu draudzes „klusais gājiens". Brāļu

draudzes (unitātes) pārvērta par sabiedrībām (societātēm), ko latvieši

iesauca par „pulkiem" un „pulciņiem". Hernhūtes sūtņu — vācbrāļu

darbība tika stipri ierobežota. Visa pulciņa tiešā vadība un darbība

palika pašu latviešu darbinieku rokās. Nodibinājās noteikta iekārta.

Katram pulciņam bija savs izvēlēts mazpulciņš, no kura vidus atkal

bija izredzētas īpašas uzticības personas („kārtu" priekšnieki, kopēji un

kopējas uti.). 3—7 pulciņi jeb saiešanas draudzes piederēja pie vienas

konferences, kurai bija divas pakāpes: zemākā
— palīgu konference un

augstākā — darbinieku konference, kuras kodols bija t. s. kopēju „mazā

konference". Konferences sanāca pa sestdienas vakariem un viņu uzti-
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čības personas uzturēja sakarus ar vācbrāļiem (hernhūtiešiem), tāpat kā

mazpulciņu uzticības personas ar konferenci. Vācbrāļiem, kuru skaits

bija stipri mazinājies, palika tikai it kā virsuzraudzība, bet visu pārējo

darbu veica latvieši paši. Visas uzņemšanas, kā draudzē, tā mazpulciņā

un konferencē, izlozēja vācbrāļi.

Tā noorganizētā latviešu brāļu draudze turpināja darbību jo projām.

Sākumā gan locekļu skaits mazliet samazinājās, bet ar laiku atkal

sāka pieaugt, it īpaši, kad.nāca zināms ķeizarienes Katrīnas II ukazs,

kas atļāva brāļiem atkal „apmesties Krievijā... un baudīt pilnīgu

sirdsapziņas, reliģijas un baznīcas brīvību" (1764).

Jērkalna ēkas tika slēgtas, pa daļai noplēstas, pa daļai nodega

pērkona negaisā 1765. g., jo Valmiermuiža nāca brāļu pretinieku rokās.

Brāļu kustības vadītāja mītne kopš 1750. g. atradās B. f. Kampenhauzena

uzceltajā Vēvermuižā (Ungurmuižas tiesā) un 1796.—1861. g. Jaunveļķos

Rubenes draudzē.

Garīgos rakstus (dziesmu grāmatas un liturģijas) „klusā gājiena"

laikā iespieda ārzemēs.

6. Jauna rosība. Apm. ap 1770. g. brāļu draudzes darbība dabūja
arī Vidzemē lielāku brīvību un sāka strauji uzplaukt, īpaši ģenerāl-

superintendenta Lenca laikā. Brāļu draudzes kustība iesakņojās Trikātā,

Araišos, Alūksnē, tad gadsimteņa beigās Burtniekos un Apukalnā un

19. gs. sākumā jo plaši abās Piebalgās un mazākos apmēros arī citur.

Visur saviļņojās līdzīgas atmodas kustības kā sākumā Valmierā, visur

pacēlās pašu spēkiem celti saiešanas nami. 1818. g. latviešu brāļiem bija

jau 69 saiešanas ar 9797 uzņemtiem locekļiem. Latviešos darbojas tikai

četri laulāti vācbrāļu pāri, kura nometnes atradās: Vēvermuižā, Jaun-

veļķos (Rubenes draudzē), Birkavā (Trikātas draudzē) un Lintenē (Apu-

kalnā draudzē). Katram vācbrālim bija pakārtotas 5—6 darbinieku kon-

ferences un ap 20 saiešanu.

18. gs. otrā pusē uzturējās Vidzemē kādu laiku brāļu draudžu

virspārzinis Georgs Heinrichs Losk ī 1 s (1740—1814), 7. § 2. p. mīnētā

Kurzemes mācītāja dēls, viens no redzamākajiem brāļu draudzes darbi-

niekiem. Viņš bijis gan brāļu darbinieks Amsterdamā, gan brāļu pār-

stāvis Pēterpilī un mūža pēdējos gados darbojās Amerikā brāļu drau-

dzes bīskapa amatā. Latviešiem viņš sastādīja paša sadzejotas „Garīgas

dziesmas, Dievam par godu un slavu" (1790, Dāldera jeb Pēterburgas

grāmatiņa) un „Liturgias jeb Slavas Dziesmas un Lūgšanas, Piesauk-

šanas un Aizlūgšanas" (1797), ar 100 garīgu dziesmu pielikumu. Abas

grāmatas iznākušas vairākos izdevumos.

7. Brīvas darbības panākumi. 1817. g. iznāca ķeizara Aleksandra I

„žēlastības grāmata", kas apstiprināja pilnā mērā brāļu draudzes stāvokli

Vidzemē.
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Kustība ieguva vēl jaunus apgabalus, no kuriem sevišķi būtu minama

Dzērbenes un Drustu draudze, kur darbojās apdāvinātais runātājs Anšs

Au manis (1783—1852), Dzērbenes Kurmju mājas saimnieks. Pavisam

brāļu draudze iesakņojusies lielākā vai mazākā mērā, uz īsāku vai

ilgāku laiku kādās 30 Vidzemes latviešu draudzēs (apm. pusē no visām).

Saiešanu skaits tuvojies 100 un organizēto dalībnieku skaits sasniedzis

20 000—25 000. Bet saiešanu gājēju ir bijis daudz vairāk, dažās draudzēs

gandrīz Visi.

Apbrīnojama bija ļaužu čaklība saiešanu apmeklēšanā. Jau sest-

dienas nakti daudzi devās ceļā, jo līdz saiešanai bija atsevišķos gadī-

jumos pat līdz 30km ko iet. Svētdienas rītā agri dziedāja saiešanā, pēc

tam apmeklēja baznīcu un pēc pusdienas atkal ieradās saiešanā. Vēlu

pievakarē tik visi izšķīrās, nodziedājuši „cirkulī" zaļajā birstalā ap

saiešanas ēku „Labu dienu, mieru, veselību". Simtiem sanāca ļaužu

svētkos (kārtu svētkos un piemiņas dienās), kad ieradās sacītāji no

kaimiņu draudzēm un reizēm arī pats. tētiņš (vācbrālis presbiters). —

Orta grāmatiņa un Loskīla garīgās dziesmas un liturģijas iznāca 19. gs.

vairākos jaunos iespiedumos.

Brāļu draudzes lietu latvieši uzskatīja par savu koplietu. Apbrīno-

jama bija ļaužu gatavība uz ziedojumiem saiešanu celšanai. Viens veda

baļķus, otrs ķieģeļus, trešs dāvāja logus, ceturts ziedoja savu spēku.

Materiāls sanāca nevienāds, bet rūpīgi izvēlēts, darbs bija vienmēr

krietns, priekšzīmīgs. Palīgi nāca arī no diezgan tālas apkārtnes. Piem.

pirmās Vecpiebalgas saiešanas namam Cepļos nācis liels pabalsts no

apm. 50 km attālās Smiltenes brāļiem. Kāda smilteniešu sieviņa ziemā

ap Treju kungu dienu atvedusi vezumu salmu jumtam, ar zīdāmu

bērniņu pie krūtīm.

Brāļu draudzes bija saistījušas pie sevis parasti labākos un centī-

gākos apgabala ļaudis. Ar lozi ievēlēti draudzē un vēlāk eventuāli arī

draudzes vadībā, viņi pilnā mērā apzinājās savu svaru un nozīmi, kas

reizēm pacēlās līdz paštaisnam iedomīgam farisējismam, bet spēja arī

radīt spēcīgus kristīgus raksturus.

Kad 19. gs. trīsdemitos un četrdesmitos gados radās iespēja un va-

jadzība ievēlēt pagasta pārstāvjus, vecākus, tiesnešus un baznīcas drau-

dzes darbiniekus — skolotājus, pērminderus, tad nereti izvēlējās brāļu

draudzes vadītājus.

Vairākkārt apliecināta arī brāļu draudzes locekļu čaklāka un kriet-

nāka saimniekošana: labāki un tīrāki ir viņu dzīvokļi, rūpīgāk iekopti

lauki, kārtīgāks zirgu iejūgs. Tikumiskā disciplīnā viņi ir stingri, soda

pārkāpumus ar rājieniem un pat ar izslēgšanu no draudzes. Garīgu

rakstu lasīšana un norakstīšana ir iemīļots darbs; apraksta arī atsevišķu

saiešanu izcelšanos un savas dzīves gaitas. Bērnu mācībā un lasīt un

rakstīt prašanā brāļu draudzes apvidi gāja pirmajās rindās.
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Latviešu brāļu draudze bija izveidojusies par. stipru dzīvinošu

raugu latviešu reliģiskajā dzīvē un līdz ar to par ciešu nācionālu un

sociālu organismu, kas viņos grūtos verdzības un vēlāk klaušu laikos

bija jo svarīgs faktors visā latviešu tautā, evaņģēliska reliģiskās paš-
darbības rosība un vienīgā plašākā sabiedriskās pašnoteikšanās iespē-

ja. Konferencēs nodibinātie sakari pāri šaurākās dzimtenes robežām

veidoja kopgaru un kopapziņu.

- Mazpulciņu un konferenču apspriedēs pirmajā vietā bija ticības

un brāļu draudzes lietas. Bet nepalika nepārrunātas arī saimniecības

un sabiedrības dzīves notikumi, un tādā kārtā varēja saskaņot plašā-

ku aprindu uzstāšanos ar. dažādām saimnieciskām un politiskām pra-

sībām.

Vidzemes civīlgubernātors Richters savā ziņojumā par Kaugur-
muižas nemieriem 1802. g. izteicas:

*... ir zemnieku starpā arī hernhūtiešu sekta, kuras perēklis ir

Valmieras draudzē, turpat, kur atrodas Kaugurmuiža un Valmiermuiža,
un arī vēl kaimiņu Cēsu draudzē. Šai sektai ir vairāk pasaulīgu ziņu
(mācību?) nekā no tās varēja gaidīt. Tā zin senu lībiešu cilts nostāstu

un blakus draudzes baznīcām uztur īpašus lūgšanu namus un, sapul-

cēdamās tur, apspriež politiskas lietas. Ja iznīcinātu šo sektu, tad

izceltos karš ticības dēļ, jo viņas draudzes neatlaidīgi turas pie saviem

noteikumiem un visā guberņā ir viņai domu biedri zemniekos. Šī sekta

īstenībā izlaidusi visas melu baumas par brīvību, ko Viņa Ķeizariskā

Majestāte it kā būtu dāvājusi zemniekiem... *

Tuvāki dati par brāļu tiešo lomu sabiedriskajās kustībās vēl nav

izpētīti.

8. Cīņa pret brāļu draudzi. Attīstības gaita nevarēja nekādā ziņā

patikt vācu muižniecības un garīdzniecības vadošajām aprindām, kas

redzēja latviešu brāļu draudzē bīstamu nācionālu spēku. Stāvokli

paasināja vēl tas apstāklis, ka brāļu draudžu sapulces bija neatkarīgas

no mācītājiem. Brāļu draudzes locekļi no vienas puses gan uzturēja

spēkā ārējo baznīciskumu un rīkojās kā baznīcas draudžu locekļi, bet

no otras puses bija it kā pilnīgi patstāvīgi organizēti. Konfesionālā

luterisma gars, ko iedvesa Tērbatas teoloģijas fakultāte, skubināja

mācītājus savukārt sacelties pret brāļu draudzes kulta īpatnībām un

vienaldzību konfesionālā ziņā. Jauno baznīclikumu izlietoja par cīņas

ieroci.

19. gs. 30-os gados sākās baznīcas darbinieku cīņa pret brāļu

draudzi, te atslābdama, te straujāki uzliesmodama. Sākumā vēl netrūka

arī mācītāju starpā brāļu draugu, kas turējās pie kopdarbības principa,

jo rokām taustāma bija brāļu draudzes reliģiskā ētiskā svētība. Bet

brāļu draudzei bija radušies mācītāju vidū nesamierināmi pretinieki,

kas neatlaidīgi skubināja sinodi apkarot to. Jau 1843. g. sinode novērsās

nO brāļu draudzes, un 1844. g. valdības rīkojumi sāka ierobežot brāļu

rīcības brīvību. 1849. g. sinode atkal lēma, ka baznīcas kopdarbība
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ar brāļu draudzi neesot iespējama, un beidzot 1853. g. nolēma „asinātās

konfesionālās sirdsapziņas vārdā" stingri apkarot brāļus gara ieročiem

(baznīcas iesvētīšanas mācībā uti.). Divi no dedzīgākajiem brāļu preti-

niekiem bija Ferd. Valters un A. F. Kristiānijs (Christiani), kas sekoja

viens otram Vidzemes ģenerālsuperintendenta amatā (Valters 1855. g.,

Kristiānijs 1865. g.) un ar savu amata varu arvien vairāk un vairāk

ierobežoja latviešu brāļu draudzi jeb centās pakļaut to baznīcas

vadībai.

9. Pēc iekārtas atcelšanas. 1860./61. g. brāļu draudzes unitātes

direkcija Vācijā atcēla latviešu brāļu draudzēs visas iekārtas īpatnības.

Atsevišķās vietās arī pēc tam vēl spēji uzliesmoja brāļu draudzes nesta

atmodas kustība un tika uzcelti jauni saiešanas nami. Bet vispār jau-

nais laika gars nāca talkā brāļu draudzes pretiniekiem, un kādreiz

tik spēcīgā kustība pamazītēm izdzisa. Tikai vienā otrā vietā, kur bija

nodibinājusies laba satiksme starp draudzes mācītāju un brāļu draudzi,

darbība turpinājās šaurākos apmēros vēl līdz gadsimta beigām. Arī

tagad vēl dzied dažās vecajās saiešanās, ķeras pat pie veco namu

remontēšanas.

Pavisam latviešos var saskaitīt ap 120 saiešanu.

No brāļu draudzes aprindām cēlies mācītājs Juris Neikens un

dzejnieks Jānis Poruks.

§ 10. LATVIEŠU PĀRIEŠANA PAREIZTICĪBĀ.

1. Pirmie latviešu sakari ar pareizticību. Ar Nīštates līgumu 1721. g.

arī pareizticība bija dabūjusi ticības brīvību Vidzemē, bet pareizticīgo

draudžu locekļi bija tikai krievu ienācēji, un pašas šīs draudzes pastā-

vēja tikai pilsētās, latviešu daļā vienīgi Rīgā. Liela daļa krievu ienā-

cēju bija vecticībnieki. 19. gs. sākumā varbūt arī kāds rets latvietis

turējās pie pareizticības.

1836. g. Pliskavas bīskapijā, pie kuras piederēja Baltijas pareiz-

ticīgās draudzes, nodibināja īpašu vikāra amatu; vikārbīskapa sēdeklis

bija Rīga. Zemnieku nemieru gadā (1841) bīskaps Irinarchs nāca sakarā

ar nemierīgajiem zemniekiem, kas meklēja Rīgā taisnību un labākas

nākotnes izredzes. Zemnieki neticēja mācītāju nolasītiem valdības ziņo-

jumiem un paskaidrojumiem, ka nav izdota nekāda ķeizara „žēlastības

grāmata", kas atvieglotu zemnieku stāvokli. Viņi gribēja pierakstīties —

uz izredzēm dabūt zemi, uz izceļošanu uz Dienvidkrieviju („silto zemi")

un sāka pierakstīties arī pie bīskapa Irinarcha — uz ķeizara

jo cerēja tādā kārtā panākt sava stāvokļa uzlabošanos. Liekas, ka bīskaps

un pareizticīgie priesteri devuši ļaudīm šādas cerības.

Muižniecība un luteriskā garīdzniecība iesāka asu cīņu pret šādu

kustību, noliedza zemnieku vēlēšanos patiesi pāriet pareizticībā. Viņiem
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izdevās panākt bīskapa Irinarcha atsaukšanu, bet viņa vieta naca cits

— Filarets (1845—1848).

2. Dāvids Balodis un lielā pāriešanas kustība. 1845. g. sākās plaša

latviešu pāriešanas kustība, kuras vadonis bija brāļu draudzes darbi-

nieks D. Balodis. Kustība iesākās Rīgā.

D. Balodis (1804—1864) bija Krekstiņu saimnieka dēls Madlienas
draudzes Lielas muižas pagasta. Tevs bija baznīcas pērminderis un

sacītājs pie paša rijas uzceltajā saiešanas kambarī, ko muiža drīz tomēr

slēdza. Davīds bija pagasta vecākais un saiešanu darbinieks, bet sanāca

sadursme ar muižu un mācītāju un zaudēja māju. 1840. g. vīns nopirka
Rīgā nelielunamu Vidzemes priekšpilsētā un sāka pelnīties ar galdnie-
cību. Viņa gara dāvanas, labā balss un iznesība izvirzīja viņu redzamā

vietā Rīgas brāļu draudzē, bet vācbrālis nepieņēma viņu par sacītāju,
un viņš ar dažiem biedriem šķīrās no draudzes. Kādu laiciņu viņi

noturēja savas celsmes stundas Jāņa baznīcas virsmācītāja J. H. Tre ija

(Treu) aizbildnībā, bet, turēdamies pie brāļu draudzes trādicijām, zaudēja
Treija labvēlību un atbalstu. Nu viņi dabūja no bīskapa Filareta at-

ļauju sapulcēties pareizticīgajā Pakrova baznīcā (kapsētas rajonā). Pēc

pareizticīgo liturģijas baznīciņā uzstādīja solus un pulti, un Baloža

vadītā sapulce dziedāja brāļu draudzes dziesmas, klausījās viņa
Bībeles lasījumus un to izskaidrojumus, Mačevska sprediķu grāmatas

sprediķus, lūgšanu un svētīšanas vārdus. Bet pēc kāda gada pienāca

brīdis,'kad bija jāizšķiras, vai izbeigt sapulces, vai pāriet pareizticībā.

1845. g. februārī Balodis kopā ar kādām simts personām iesniedza

bīskapam paziņojumu, ka vēloties pāriet pareizticībā un lūdza, lai Rīgā

nodibinātupareizticīgu baznīcu projektētās luteriskās Ģertrūdes baznīcas

vietā, ar latviešu dievkalpojumiem, kur dziedātu brāļu draudzes dzies-

mas, un par priesteri ieceltu Dāvidu Balodi; bet lūdzējus lai pasargātu

no luteriskas valdības vajāšanām, kas esot „parasta lieta". Lūguma

izpildīšanai tika izprasīta Visaugstākā atļauja. Aprīlī notika pati pārie-

šana pareizticībā; pēc dažiem mēnešiem Balodi uzņēma garīdznieku
kārtā un nākošajā 1846. g. iesvētīja par priesteri. Baloža vēlēšanās

palikt Rīgā netika izpildīta, viņš dabūja priestera vietu Ļaudonā, kur

palika līdz mūža galam.

Baloža un viņa pulciņa piemēram sekoja arī citi latvieši. 1844. g.

uzsāktie spaidi pret latviešu brāļu draudzi modināja brāļos naidu pret

evaņģēlisko luterisko baznīcu un tās vācisko vadību. Zemnieki pulkiem

lauzās iekšā pareizticībā, vietām pārgāja pat puse pagasta: gribēja
tikt vaļā no ienīstajiem vācu kungiem un mācītājiem, cerēja uzlabot

savu dzīvi. Bīskaps Filarets ar valdības ziņu izsūtīja vairākus svētniekus,

kas brauca no vienas vietas uz otru, aģitēja par pāriešanu un par to

solīja dažādus labumus. Pārgājēji radās visvairāk Rīgas un Cēsu

apriņķī, sevišķi tais draudzēs, kur mācītāji vajāja brāļu draudzi. Pats

Balodis pārveda pareizticībā ap 10 000 personu. Bet viņš palika savā

sirdī un arī savā priestera darbībā latviešu brāļu draudzes gara cilvēks,
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dabūja dzirdēt par saviem sprediķiem pārmetumus, ka tie esot luteriski,,

un lika skolēniem un jaunatnei dziedāt iemīļotās luteriešu un brāļu

dziesmas.

Vispār pareizticīgie priesteri Latvijā centās piemēroties latviešu

baznīcas parašām: ieveda sprediķošanu, arī draudzes dziedāšanu uti.

Gavēņi un svēto kults nebija latviešu pareizticīgajos populāri.

3. Pareizticīgās draudzes un skolas Vidzemē. Valdības rīkojumi

visādi atbalstīja un atvieglināja pāriešanu. Nodibināja īpašu komiteju

ar uzdevumu vadīt latviešu pāriešanu pareizticībā, noorganizējot

draudzes, celt baznīcas un skolas, gādāt par garīgiem rakstiem latviešu

valodā utt. 1847. g. atklāja Rīgā pareizticīgu garīgu skolu un 1851. g.

semināru, lai sagatavotu priesterus latviešu un igauņu pareizticīgām

draudzēm. 1850. g. izdeva noteikumus par pareizticīgām draudzes un

pagasta, skolām un nodibināja no visām latviešu un igauņu draudzēm

kopā patstāvīgu Rīgas eparchiju ar Rīgas un Jelgavas virsbīskapu

priekšgalā. Par pirmo virsbīskapu tapa Filareta pēcnācējs Platons.

Pareizticīgā baznīca skaita laikā no 1845.—1850. g. 120 000—125 000

pārgājējus no latviešu un igauņu vidus, apm. 10% no visiem guberņas
zemniekiem; latvieši būs no tiem apmēram puse. Vienā pašā 1848. g.

pārgājēju bija pāri par 54 000; bet tūlīt pēc tam pāriešanas kustība

atslāba un no 1850.—1884. g. pārgāja katru gadu tikai daži simti.

1846. g. bija nodibinātas Vidzemes latviešiem jau 18 pareizticīgas drau-

dzes. Baloža Ļaudonas draudze bija tapusi par pamatšūniņu, no kuras

atdalījās Saikavas, Odzienas, Kalsnavas, Mārcienas, Sausnējas un Laz-

donas draudzes.

Ķeizara Aleksandra II valdības sākumā ar 1855. g. krievu valdības

spiediens atslāba. Muižnieki sāka dažādi ierobežot un apspiest pareiz-

ticībā pārgājušos zemniekus. Kāroto zemi neviens nedabūja. Krievu

pareizticīgie priesteri noteikti centās ievest latviešos krievu ticības

parašas. Neprazdami latviešu valodu, viņi netika sākumā nekādā galā

ar iedevumu turēt latviešu sprediķus, deva pat iemeslu smiekliem

un pārpratumiem. Arī draudžu apgādāšana ar nepieciešamo nesekmējās

tik rosīgi, kā bija domāts. 1864. g. no 113 nodomātām baznīcām tikai 46

bija uzceltas, bet 54 atradās īrētās telpās.

4. Atplūdi un jauna pāriešanas propaganda. Pārgājušie sāka iesniegt

lūgumus, lai ļautu viņiem atgriezties luteriskajā baznīcā. Citi griezās

tieši pie mācītājiem un lūdza pieņemt viņus atkal pie dievgalda. Bet

Krievijas valsts likumi nepielaida pāriešanu no pareizticības kādā citā

konfesijā un prasīja arī jauktās laulībās dzimušu bērnu audzināšanu

pareizticībā.

Sākās strīdi ar pareizticīgās baznīcas sastādītiem pārgājušo sarak-

stiem, apšaubīja sarakstīto personu vēlēšanos pāriet pareizticībā. Pat
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krievu valdības personas atzina, ka lielākā daļa sarakstā uzņemto nemaz

neesot nopietni domājuši mainīt savu ticību.

1865. g. iznāca instrukcija Baltijas ģenerālgubernātoram atraidīt

lūgumus atgriezties luterismā, bet apieties saudzīgi ar tādiem, kas klu-

sībā atkrīt no pareizticības. Nu sākās atplūdi atpakaļ vecajā ticībā;

pēc pareizticīgās baznīcas statistikas aizgājusi kāda ceturtā- daļa. —

Pareizticīgi jeb jauktā laulībā dzīvojuši vecāki lika savus bērnus

kristīt luterismā, jaunekļi un jaunavas gāja iesvētīšanas mācībā, daudzi

pie luteriešu dievgalda.

Ap 1885. g. atkal sākās krievu valdības gādība par pareizticības

nostiprināšanu. Atcēla piekāpību pret vēlēšanos atgriezties luterismā,

uzturēja stingri spēkā likumus par pareizticības privileģēto stāvokli un

skaitīja visus luterismā atgriezušos atkal par pareizticīgiem. Mācītājus,

kas uzņēma atpakaļ savus bijušos draudzes locekļus un izpildīju pie

viņiem amatdarīšanas, aicināja laicīgās tiesas priekšā. No 135 Vidzemes

mācītājiem 105 tika tiesāti; tikai dažus attaisnoja, bet citus atcēla uz

kādu laiku no amata, izsūtīja, vai pat atlaida no vietas un pat no

amata. Žēlastības manifests 1896. g. izbeidza iesāktās prāvas pret

mācītājiem.

Mācītāji bija vienojušies savā starpā neatteikt nevienam pareizticī-

gam, kas pie viņiem grieztos dvēseļu kopšanā un meklētu ceļu atpakaļ

uz luterismu.

Nodibinājās pareizticīgas brālības, kas vāca līdzekļus propagandai

un sapņoja par visas Baltijas pievienošanu pareizticīgai baznīcai.

Visrosīgākā bija Pētera Pāvila brālība Rīgā.

Šoreiz propagandu atbalstīja arī zināmas priekšrocības, ko piešķīra

pareizticīgiem visā oficiālajā dzīvē. Dalot kroņa muižas, ievēroja galvenā

kārtā tikai pareizticīgos zemniekus utt. Propaganda nepalika bez panā-

kumiem, šoreiz latviešu pareizticīgas draudzes nodibinājās arī Kurzemē,

īpaši Ventspils, Talsu un Kuldīgas apriņķī, galvenā kārtā miestos. 1897. g.

saskaitīja 56 003 pareizticīgus latviešus, no tiem Vidzemē 44 795 un

Kurzemē 4 858.

Kad iznāca ticības brīvības ukazs 1905. g., laba daļa pareizticīgo
atkal izlietoja iespēju atgriezties luterismā.

1914. g. Rīgas eparchijā bija 210 draudzes, no tām 49 latviešu

draudzes un dažas, kur latvieši bija jaukti ar citām tautībām.

§ 11. LATVIEŠU BAPTISTI UN CITAS SĪKAS

DENOMINĀCIJAS LATVIJĀ.

1. Baptisti. Liepājas latviešu sīkpilsoņu aprindās 19. gs. 50-os gados

pamodās interese par baptismu. Radās pulciņi, kas sāka noturēt sapulces

baptistu garā. Sakarā ar liepājniekiem bija arī pulciņi Zirās, Užavā
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un Ļabragā, kur ierosinājumi bija izgājuši no Ziru mūrnieka-skolotāja

Hamburģera. Pulciņu dalībnieki bija galvenā kārtā amatnieki, redzamā

vietā bija arī daži skolotāji. Brāļu draudzes dziesmu grāmatas deva

pulciņiem garīgo barību. Arī kādi mācītāji sākumā izturējās labvēlīgi

pret pulciņa locekļiem.

Ciešākus sakarus ar brāļu draudzi Rīgā neizdevās nodibināt, brāļu

draudze pati jau tika toreiz ierobežota savā darbībā. Neapturama bija

tomēr dziņa organizēties par patstāvīgu draudzi, jo citādi radās šķēršļi

sapulču noturēšanai.

1860. g. 10 vīru no Užavas un Zirām slepeni aizbrauca pa jūru uz

Klaipēdu un likās tur pagremdēties, nākošajā gadā sekoja citi brau-

cieni uz Klaipēdu. 1861. g. naktī no 9. uz 10. sept. (v. st.) Klaipēdā

kristītais drēbnieks Ādams Ģertners (1829—1876) no Labraga nokri-

stīja Ziras upītē 72 personas, mēnesi vēlāk atkal kādu pulciņu. Ar to

bija arī pašā Latvijā iesākta pagremdēšanas kristība.

Valdības iestādes saziņā ar Kurzemes konsistoriju iesāka vajāt

baptistus. Aizliedza sapulcēties mājās, apcietināja Ģertneru un citus

vadoņus un turēja cietumā. Bet sapulces turpinājās mežos, un dalībnieku

skaits pastāvīgi pieauga.

1863. g. Rietumeuropas baptistu savienība iesniedza ķeizaram

Aleksandram II lūgumu atļaut baptistiem darboties Kurzemē. Arī

Kurzemes sinode iestājās par drīzāku baptistu lietu nokārtošanu. Bet

vajāšanas izbeidzās tikai 1865. g. Beidzot 1879. g. Valsts Padome izstrā-

dāja īpašu likumu, kas deva viņiem ticības iecietību.

Baptisms izplātījās Kurzemē galvenā kārtā gar jūrmalu, un Ādams

Ģertners bija pirmais vadonis. 1869. g. noturēja pirmo draudzes priekš-
nieku konferenci. Kad nodibinājās pirmās pastāvīgās draudzes, 1875. g.

noturēja arī pirmo draudžu konferenci. Pēc baptistu likuma iznākšanas

nodibināja tūlīt Kurzemes un Vidzemes baptistu sabiedrību jeb „Baltijas

baptistu sabiedrību". Par sabiedrības priekšnieku ievēlēja Rīgas drau-

dzes priekšnieku J. Rumbergu. Astoņdesmitajos gados baptistu
starpā radās asas nesaskaņas. Vienā pusē bija draudžu locekļi, kas

turējās vairāk kopā ar Rietumeuropas baptistu trādicijām, otrā pusē ap

Rumbergu grupējās ļaudis, kas gribēja būt patstāvīgi. Nodibinājās pat

otra sabiedrība, kas uzsvērdama sakarus ar ārzemju savienību, nosau-

cās par „Bundes sabiedrību" (1885), vēlāk par Ūnijas sabiedrību. Otrs

virziens pamazām izbeidzās.

Par augstāko koporganu izveidojās „Latviešu baptistu draudžu

saeima", kuras izpildorgāns bija sabiedrības padome. Saeimā apvienoto

draudžu skaits bija 90, no tām kādas 25 ārpus Latvijas —
latviešu

kolonijas Krievijā un Amerikā. Draudzes locekļu kopskaits bija ne-

pilni 8 500.

Sākumā baptisti lietoja brāļu draudžu (Loskīla) dziesmu grāmatu.
1880. g. iznāca viņu pašu dziesmu grāmata: „Garīgu dziesmu krājums

kristīgām draudzēm jeb Ticības balss" (ar 647 dziesmām), ko sastādījis
Ernsts Dinsberģis, pārtulkodams pats ap 300 dziesmu no vācu

baptistu dziesmu grāmatas „Glaubensstimme".
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Baptisti ļoti izkopuši draudžu un kora dziedāšanu un izdevuši

dažādas dziesmu grāmatas ar tulkojumiem no vācu un angļu valodas.

Pēc Latvijas valsts nodibināšanās nodibinājās Latvijas baptistu

savienība, kurai valdība izdeva īpašus noteikumus 1927. g. Baptistu

kopskaits Latvijā bija 1920. g. 8 226 personas (3/5 sievietes), 1925. g.

10 465, 1930. g. 11 454 un 1935. g. 13 368 (apm. 2/з sievietes); ar bērniem

kopā skaits divkāršojas. Visvairāk baptistu ir gar Kurzemes jūrmalu :—

Liepājas un Ventspils apriņķī.

2. Evaņģēliskie brāļi. Ap 1870. g. sāka rasties Lejas-Kurzemē

evaņģēlisku brāļu pulciņi, kas tiecās pēc pašdarbības un patstāvības

ticības dzīvē un bija saņēmuši arī kādus ierosinājumus no Hernhūtes

brāļu draudzes un baptistu paraugu. 1891. g. viņu draudze Liepājā

dabūja atļauju darboties uz baptistu likuma pamata kā „evanģeliska

baptistu brāļu draudze". Tikai pēc 1905. g. radās šiem brāļiem iespēja

patstāvīgi organizēties. Pēc Latvijas nodibināšanās Kurzemes evaņ-

ģēliskie brāļi apvienojās ar Vidzemes brāļu draudzes atliekām. 1924. g.

noturētā brāļu draudžu pārstāvju konference nodibināja Latvijas cv.

brāļu sadraudzību. Bet vēlāk atkal izšķīrās. Kurzemes brāļi gribēja

palikt ārpus Latvijas evanģ. lut. baznīcas. Kad Latvijas evanģ. brāļu

sadraudzība 1929. g. pārreģistrējās par biedrību „Latvijas evanģ. brāļu
draudze" un stājās ciešos sakaros ar Latvijas cv. baznīcas virsvaldi,
Kurzemes evaņģēliskie brāļi atkal norobežojās un organizējās par sevi.

1933. g. valdība izdeva pat īpašus noteikumus par šīm Latvijas cv.

brāļu draudzēm, bet tagad tie atcelti. Evaņģēlisko brāļu kopskaits

apm. 500.

3. Jaunākās sektas Latvijā. Plašāka jaunu denomināciju darbība

attīstījās tikai pēc Latvijas valsts nodibināšanās. Tagad Latvijā var

sastapt adventistus, metodistus, glābšanas armiju un dažādus citus

pulciņus. Viņu darbību pabalsta centrālās ārzemju organizācijas.

§ 12. LATVIJAS EVANĢELISKĀ BAZNĪCA 19. GS. OTRĀ PUSĒ

UN 20. GS.

1. Baznīca un latviešu tautiskie centieni. Baznīcas vadība Kurzemē

un Vidzemē bija cieši saistīta ar muižniecību un atbalstīja tās pri-

vilēģiju uzturēšanu. Pastāvošā kārtība nedeva latviešiem nekādas

pašvaldības tiesības un pašdarbības iespējas baznīcas dzīvē. Latvieši

netikvien jutās atstumti, bet redzēja arī baznīcas vadītājus un darbinie-

kus lielāko tiesu savu politisko un sabiedrisko pretinieku pusē. Tautas

atmodas darbinieku cīņa par latviešu saimnieciskā stāvokļa nostiprinā-
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šanu un politiskajām tiesībām, centieni modināt nacionālo apziņu un

izkopt latvisko kultūru, neatrada oficiālajās baznīcas iestādēs nekādu

atbalstu, bet sastapa ļoti bieži atklātu nosodīšanu un asu pretošanos.

Nedaudzie nacionālie latvieši mācītāju amatā nevarēja grozīt vispārējo

stāvokli. —
Latviešu dabiskā prasība pēc latviešu mācītājiem palika

novārtā. Pat baznīcas likuma noteikums, ka „nevar pieņemt nevienu

mācītāju pret draudzes locekļu vēlēšanos, ja tā ir izteikta ar pamatotiem

iemesliem" nevarēja tikpat kā nemaz grozīt patronu un konsistoriju

nodomus „ielikt" latviešu draudzēs savus izredzētos mācītājus.

Latviešu nacionālo centienu vadītāji no vienas puses prasīja lat-

viešiem līdznoteikšanaš, un līdzdalības tiesības baznīcas un ticības

dzīvē, bet no otras puses sāka apkarot pastāvošo baznīcu un tās dar-

biniekus. Rietumeuropas materiālisms un pozitīvisms atrada diezgan

auglīgu augsnu latviešu jaunajā intelliģencē 50-os un 60-os gados, bet

iesakņojās pagaidām tikai šaurākās aprindās, varbūt pat tikai atsevišķos

cilvēkos. /

Valdemāra pulciņā Tērbatā ir bijuši 2 teologi — J. V. Zakranovics

un J. Fr. Freibergs, bet viņus jau nesastopam vairs Pēterburgas Avīžu

līdzstrādnieku rindās. Viņu mācītāja darbība tos atsvešināja no Valde-

māra, Jura Alunāna un Kr. Barona, kas savukārt atkal nebija baznīcas

un trādicionālās reliģiskās dzīves draugi. Zakranovics pārmet Jurim

Alunānam,ko studentu pulciņā bija iesaukuši par Alleluju, materiā-

lisma propagandu. Alunāns tuvāko pazīstamo vidū ar skepsi un ironiju

runāja par ticības jautājumiem. Auseklis visu mūžu bija noskaņots

pret mācītājiem, arī latviešu mācītājiem, un bieži uzstājās pret viņiem.

Ausekļa tautiskais romantisms lika . viņam jūsmot par senlatviešu

dievticību un daudzināt senos senču dievus. Kristietības vietā viņam ir

sava paņteiska dabas reliģija. Kronvaids savā izglītības gaitā bija

novērsies no baznīcas trādicijām un apšaubīja kādu laiku arī kri-

stīgās reliģijas principus. Bet savā vēlākajā attīstībā piegriezās

atkal tuvāk reliģijai. Viņa humānisma apgarotie centieni veda viņu

asā opozīcijā pret katoļu baznīcu, bet luterismu viņš kādreiz pat

apzīmēja par latviešu vēstures mantojumu, ar ko viņi var lepoties tāpat

kā ar savu valodu un vēsturi. Latviešu topošās intelliģences racionālisms

un intellektuālisms vispār radīja sīkstu augsnu reliģiskai dzīvei. Reli-

ģiskā atmodas kustība latviešu brāļu draudzē un tautiskā atmoda in-

telliģencē it kā nesapratās savā starpā.

2. Latvieši pasaules uzskatu cīņā par un pret reliģiju. „Jaunā strāva"

90-os gados veicināja plašāku aprindu atsvešināšanos no baznīcas un

reliģijas: sāka daudzināt vēsturisko materiālismu, darvinismu un

ateismu. Latviešu sociāldemokrāti bija uzticīgi vācu sociāldemokrātijas

sekotāji un uzsāka tiešu propagandu pret baznīcu, mācītājiem un ticību.

1905. g. kustības vadoņi prasīja baznīcas šķiršanu no valsts un ticības
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mācības izslēgšanu no skolu programmām. Revolūcijas kustība traucēja,

dievkalpojumus baznīcās un uzbruka mācītājiem, arī latviešiem. Revo-

lūcionārās dziesmas dziedāja baznīcas dziesmu meldijās. Krievu skolo-

tāju semināros attīstījās pretreliģiska strāva un aizrāva sev līdz labu

tiesu jaunu skolotāju.

Cīņa pret baznīcu un ņretreliģiskā propaganda mulsināja tautas

plašākās aprindas. Dažs labs tapa šaubīgs un vienaldzīgs ticībā, bet

vislielākā daļa tomēr neatrāvās no kristietības. Viena intelliģences daļa

kopā ar vadošajiem latviešu mācītājiem izlietoja katru izdevību, lai

panāktu kādas baznīcas reformas. Izdevās nodibināt dažas patstāvīgas
draudzes ar draudžu pašvaldību: Nikolaja draudzi Jelgavā, Annas

draudzi Liepājā, Miera draudzi Rīgā un Latviešu pilsētās draudzi Cēsīs..

Izstrādāja arī visas baznīcas satversmes reformu projektus (patronāta

atcelšana, balstiesību došana visiem draudzes locekļiem, draudžu dele-

gātu pieaicināšana sinodēs, baznīcas īpašumu un ienākumu reorgani-

zēšana), bet neviens no tiem netapa par likumu.

Kārtēju baznīcas un ticības dzīvi kavēja draudžu lielums. Rīgas

pilsētā latviešu draudžu locekļu skaits bija vidusmērā pāri par 20 000,
Vidzemē ap 6 800, Kurzemē ap 4 500. Bet bija arī vairākas lauku

un mazpilsētu draudzes, kur bija pāri par 10 000 locekļu (Alūksnē un

Zeltiņā kopā 27 000, Gulbenē 15 000, Dobelē 14 500, Ventspilī 14 000 uti.).
Tik lielās draudzēs neviens mācītājs nevarēja izpildīt kārtīgi un

pienācīgi savu draudzes gana amatu. Ļaužu masas palika mācītājam

svešas un atrāvās no baznīcas.

Draudzēs ar nepatīkamiem jeb „ieliktiem" mācītājiem nebija

saskaņas starp mācītāju un draudzi. Dažos gadījumos draudze pat

atklātās demonstrācijās parādīja savu nemieru (pūlis aizsprostoja baz-

nīcas ieeju, dziedāja baznīcā bez pārtraukuma garīgas dziesmas). Vietām

notika naida un atriebības darbi, kas postīja mācītāju mantu un lau-

pīja dzīvību.

Dievgaldnieku skaits pēc 1905. g. jūtami mazinājās. Latviešu vai-

rums atrāvās no iekšmisijas darba un apkaroja ziedojumu vākšanu

ārmisijai. Latviešu baznīcās vāktie ziedojumi nedeva daudz ienākumu.

Tomēr netrūka arī draudžu ar lielu garīgu rosību. Bībeles svētkos un

kapu svētkos saplūda lieli ļaužu bari klausīties iecienītus un iemīļotus

mācītājus. Garīgi raksti bija sastopami gandrīz visās mājās, un latviešu

bēgļi pirmā pasaules kara laikā ņēma līdzi svešniecības gaitās arī savu

dziesmu grāmatu un kāri gaidīja mācītājus un dievkalpojumus.

Visasākā cīņa pret baznīcu un reliģiju sākās komūnistu varas laikā

(1919), kā Vidzemē un Rīgā, tā arī Kurzemē. Konfiscēja baznīcas un to

īpašumus; ar grūtībām varēja dabūt baznīcas dievkalpojumiem, tiem

blakus noturēja politiskus mītiņus un pretreliģisku musināšanu. Mācī-

tājus un citus draudžu darbiniekus vārdzināja cietumos un notiesāja uz
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nāvi. Vidzemē nošauti 19 mācītāji, Kurzemē 7, daži mira ar cietumā

dabūto tīfu, daudzi aizbēga. — Bet dažā labā vietā radās arī strādnieku

kārtā krietni un sirsnīgi baznīcas un mācītāju aizstāvji.

Vācu okupācijas laikā lielākā daļa vācu tautības mācītāju cieši

saistīja savu rīcību ar okupācijas varu. Kad Vidzemes sinode 1918. g.

rudenī sūtīja pateicības telegrammu vācu ķeizaram, radās tikai 7 lat-

viešu tautības mācītāji, kas nostājās pret to kā nevēlamu baznīcas

ievilkšanu politikā. Kāds Kurzemes latviešu tautības mācītājs ir savas

nācionālās pārliecības dēļ nosūtīts trimdā. Daži desmiti no vācu tautības

mācītājiem Kurzemē atstāja savas draudzes un aizgāja līdzi ar vācu

okupācijas kara spēku uz Vāciju.

§ 13. LATVIJAS EVAŅĢELISKĀ BAZNĪCA.

1. Jauni projekti. Pasaules kara laikā notika Pēterpilī ar valsts

domnieku J. Zālīša un J. Goldmaņa ierosinājumu 9. un 10. martā 1916. g.

latviešu mācītāju sapulce ar 28 dalībniekiem, kas iztirzāja dažādus

baznīcas dzīves reformu projektus. Te atzina draudžu sadalīšanu ad-

ministratīvās vienībās pēc draudzes locekļu tautības, sinodāli konsisto-

riālu baznīcas satversmi un mācītāju izglītošanu teoloģijas fakultātē

tautas valodā.

Pirmie mēģinājumi izpildīt šīs prasības bija 2 latviešu teologu

aicināšana par mācības spēkiem Tērbatas universitātes teoloģijas fa-

kultātē un 1917. g. apstiprinātā Latviešu evaņģēliska luteriska pagaidu

konsistorija ar tīri latvisku sastāvu, kas Latvijā gan vairs nedabūja

darboties, jo to ieņēma vācu okupācijas vara.

2. Evaņģēliskās baznīcas satversme. 1919. g. septembrī notika Kur-

zemes un Vidzemes konsistoriju reorganizācija, dodot latviešiem prezi-

denta un viceprezidenta un divu locekļu vietu. 1920. g. oktobrī Kurzemes

konsistorija tika likvidēta un viņas darīšanas pārņēma Vidzemes kon-

sistorija. 5. janvārī 1922. g. izsludināja noteikumus par konsistorijas

likvidēšanu un Evaņģēliskas luteriskas baznīcas virsvaldes dibināšanu.

Tā paša gada februārī draudžu delegātu sinode ievēlēja 9 Baznīcas

virsvaldes locekļus, 6 latviešus un 3 vāciešus. Virsvaldes prezidentu

K. Irbi ievēlēja par Latvijas evaņģēliskas luteriskas baznīcas bīskapu.

Tai pašā gadā 16. jūlijā Zviedrijas virsbīskaps Sēderblūms, asistējot

Igaunijas bīskapam P. Kukam, ieveda Latvijas bīskapu amatā Pigās

Jēkaba baznīcā.

Kopš 1919. g. novembra pastāv draudžu pašvaldība. Draudzes locekļu
vēlēta padome un padomes vēlēta valde pārzin draudzes saimniecību

un pārvaldi. Draudžu delegātu sinodē piedalās kopā ar mācītājiem arī

draudžu valžu (padomju) pārstāvji. Vispārīgās sinodes sanākušas 1921.,

1922., 1923. 1925., 1928., 1931. (divreiz) un 1932. g.
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Baltijas zemju ev. lut. bīskapi 1922. g.: Igaunijas bīskaps P. Kuks (┼ 1934),
Latvijas bīskaps K. Irbe (┼ 1932), Zviedrijas virsbīskaps N. Sēderblūms

(┼ 1931) un Latvijas vācu draudžu bīskaps P. Pelchavs

Bīskapam Irbēm atteicoties no amata 1931. g., sinode ievēlēja mācī-

tāju Teodoru Grīnbergu (dzim. 1870. g.) par bīskapa vietas izpildī-
tāju, bet 1932. g.'; pārdēvējot Latvijas evanģ. luteriskās baznīcas bīskapu
par archibīskapu, arī šai amatā. 1933. g. viņu svinīgi ieveda amatā

Rīgas Domā, ko sinode bija apzīmējusi par bīskapa oficiālo baznīcu; ari

valdība atzina Domu par archibīskapa katedrāli (1934).
1928. g. martā sinode pieņēma Latvijas cv. lut. baznīcas satversmi,

kas dabūja valsts iestāžu sankciju ar Noteikumiem par cv. lut. baznīcas
stāvokli tā paša gada 14. augustā.

Sinode ir baznīcas gribas izteicēja un tās augstākā likumdošanas
un pārraudzības iestāde. Sinodes pilntiesīgi locekļi ir visi draudžu mā-

cītāji_ un pa vienam delegātam no katras draudzes, kā arī baznīcas
centrālo iestāžu Sinodes izpildu orgāns un baznīcas pilnvarniece
ir uz trim gadiem ievēlētā Baznīcas virsvalde. Virsvaldes pilnajā sastāvā

ievelēja vienu mācītāju un _vienu_ draudžu pārvaldes "darbinieku no

katra prāvesta iecirkņa. Kārtējas pārvaldes lietas izlemj šaurākā Virs-
valdes amatpersonu sede. Katram prāvesta iecirknim var būt arī sava
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Mācītāju konference Rīgā 1939. gada 20. un 21. jūnijā

iecirkņa sinode un valde. Katra draudze ievēlē uz 3 gadiem Baznīcas

padomi un tā no sava vidus
—

Baznīcas valdi. Attiecīgās garīgās amat-

personas (mācītājs draudzē, prāvests iecirknī un archibīskaps kop-
baznīcā) tiek ievēlētas uz nenoteiktu laiku un ir atbilstošo pārvaldes
iestāžu baltstiesīgi locekļi. Bīskaps jeb archibīskaps pie tam ir bijis
ievēlēts arī par Virsvaldes prezidentu.

Evaņģēliskai luteriskai baznīcai valdība devai pašnoteikšanās un

pašvaldīšanas tiesības, atzina tās pārvaldes autonomiju un piešķīra baz-

nīcai un tās iestādēm juridiskas personas tiesības.

1934. g. 20. sept. Likums par cv. lut. baznīcu ieveda baznīcas pār-

valdē vadonības principu.

Baznīcas virsvaldei ir tiesības atcelt baznīcas padomi, valdi jeb

atsevišķus to locekļus un atcelto vietā likt ievēlēt jeb pašai iecelt citus.

Archibīskapam ir dotas veto tiesības attiecībā uz visiem Baznīcas virs-

valdes un tai padoto baznīcas orgānu lēmumiem, tiesības pārcelt un

atcelt mācītājus un izdot noteikumus un instrukcijas baznīcas lietās.

Pagaidām visas baznīcas lietas vada archibīskaps ar viņa izrau-

dzītām Baznīcas virsvaldes amata personām.

2 igauņu un 1 zviedru draudze Latvijā bija autonomas draudzes

pašvaldības robežās. Vācu draudzes Latvijā līdz vāciešu repatriācijai
1939. gadā bija organizētas atsevišķā autonomā vienībā ar īpašu bīskapu

priekšgalā, bet arī iekļautas Latvijas cv. baznīcas satversmē.

3. Latvijas evanģ. baznīcas stāvoklis un darbība. Jaundibinatajai

Latvijas cv. baznīcai nācās sākt darbu grūtos apstākļos. Viena daļa
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baznīcu bija izpostītas, citi baznīcas īpašumi izputināti (zaudējumi ap

11 miij. zelta rubļu); 1920. g. bija vietās tikai kāda ceturtā daļa mācītāju

(56). Latvijas agrārā reforma atsavināja baznīcai un mācītājmuižām

piederīgās zemes un mežus bez atlīdzības, atstājot ikvienai lauku

draudzei tikai 50ha, un atcēla muižu un pagastu klaušas un nodevas

baznīcai. Baznīcas un draudzes ienākumus deva draudžu locekļu lab-

prātīgie ziedojumi īpaša baznīcas nodokļa veidā no katras reģistrētas

personas, viņas zemes un citiem īpašumiem. Valdība pabalstīja baznīcu

ar lielākām summām, ko izlietoja jaunu baznīcu celšanai un remontiem.

Izpostītās baznīcas tika atjaunotas, uzcēla arī dažas jaunas. Latviešu

draudžu skaits pieauga no 175 (1919. g.) uz 308 (1937. g., ieskaitot filiāl-

draudzes). Nodibināja Latgales prāvesta iecirkni. 1937. g. bija pavisam

259 baznīcas un 28 lūgšanu nami. Mācītāju darbā 1937. g. vasarā stāvēja

224 ordinēti garīdznieki, to starpā gan kādi 60 mācītāji un mācītāju

palīgi bez akadēmiskas izglītības. Vakanto draudžu skaits noslīdēja zem

40, un tās bija gandrīz visas tik mazas, ka nespēja uzturēt savu īpašu

mācītāju. Jaunus mācītājus un ticības mācības skolotājus sagatavoja

1920. g. dibinātā teoloģijas fakultāte Latvijas universitātē.

Dievgaldnieku skaits nebija viscaur vienāds. Pēdējos gados tas

pacēlās no vidusmēra ap 50°/o uz apm. 55% no reģistrētajiem draudžu

locekļiem. Bet ļoti liels skaits pilsoņu, kas uzdeva sevi par evanģ.

luteriešiem ļaužu skaitīšanās, nebija reģistrēti nevienā draudzē (apm.

300—350 000, t. i. 30%). Luterieši noslēdza laulības dzimtsarakstu nodaļās

nelielā skaitā (ap 15 °/o), nekristīto bērnu skaits bija līdzīgā samērā.

Baznīcas ārējā dzīve bija visumā diezgan rosīga. Dažādas baznīcas

svinības un svētki labi apmeklēti, tika ievesti blakus Bībeles un kapu

svētkiem vēl īpaši jaunatnes dievkalpojumi, mātes dievkalpojumi (vēlāk

ģimenes diena), varoņu piemiņas svētki. Dažādas sabiedriskas organi-

zācijas lika iesvētīt savus karogus. Bet vispārīgā reliģiskā tikumiskā

dzīvē bija vērojama vēl liela dažādība un spilgti pretstati.

Baznīcai bija sava iekšmisijas inspekcija, kas pārzināja baznīcas

padomju un palīdzības komiteju veikto darbu. Labi noorganizēts bija

baznīcas jaunatnes darbs. Ārmisijas lietas pārzināja īpašs sekretārs.

Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca piebiedrojusies Zviedrijas
baznīcas misijas biedrībai. Misionāre Anna Irbe iestājās 1924. g. zviedru

misijas darbā Indijas dienvidos. Latvijā savāktie līdzekļi izlietoti kopš
1933. g. īpaša Latvijas ciema, Karunagarapurī, uzcelšanai Indijā, Koim-

batoras apgabalā. 1936. g. Latvijā saziedoti ārējai misijai ap Ls 10 000;
1937. g. vāca ziedojumus baznīcas celšanai Latvijas ciemā. Turienes drau-

dzei jau 1946. g. bija līdz 3000 kristītu locekļu (1933. g. tikai 243). Nodi-

bināta pamatskola ar patversmi jaunkristīto bērniem, nabagu patversmu

atraitnēm, kropļiem, nespējniekiem utt.

Viens no pirmajiem kopdarbiem bija jauna dziesmu grāmata, kuras

priekšdarbi bija jau iesākti priekš pasaules kara. „Dziesmu Grāmata

Evaņģēliskām Luteriskām Draudzēm" (1922) satur 690 dziesmu, to starpā
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Latvijas neatkarības laikā celtā Allažu baznīca

(pēc prof. P. Kundziņa projekta).

daudz jaunu latviešu autoru dzejas darbu. Gandrīz visās nodaļās sasto-

pams Roberts Bērziņš (68 tulkojumi, 14 oriģināli), vēl mināms L. Bēr-

ziņš (dabas un svētku dziesmas), A. Niedra (kapu dziesmas) uc. Līdz

ar jaunām dziesmām radās arī jaunas meldijas, 1938. g. dziesmu grāmata

dabūja pielikumu ar 111 jaunām dziesmām, g. k. oriģināliem.

Garīgā rakstniecība uzplauka. Baznīcas "Virsvalde izdeva nedēļas
laikrakstu „Svētdienas Rīts", jaunatnes mēnešrakstu „Jaunatnes Ceļš"

ar pielikumu „Ārmisija" un bērnu nodalījumu „Bitīte", mēnešrakstu
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reliģijai un gara dzīvei „Ceļš". Celsmes rakstniecība ļoti plaša. 1937. g.

iznāca Jaunā Derība jaunā latviešu tulkojumā.

Brīvā evaņģēliskās baznīcas attīstība latviskajā Latvijā radīja

iespējas baznīcas dzīvei izveidoties nācionālā garā un izmantot nācio-

nālās mākslas elementus kulta telpu izdaiļošanai un dievkalpojumu

izkopšanai.

§14. LATVIJAS VALSTS UN KRISTĪGĀS KONFESIJAS

1. Valsts attiecības pret baznīcu un kristietību. Latvijas valsts

pirmajos pastāvēšanas gados liela loma bija aprindām, kas vienaldzīgi

un naidīgi skatījās uz baznīcu, bet latviešu pilsoņu, it īpaši zemnieku

attiecības pret kristietību ir bijušas pozitīvas. Ticības un sirdsapziņas

brīvība ļāva attīstīties arī reliģijai naidīgām strāvām. Sociāldemokrātu

vadībā radās pretreliģiskas organizācijas, laikraksti un grāmatas. Ārpus

konfesijām stāvošo skaits pieauga. 1925. g. ļaužu skaitīšanā 4366 personas

neuzdeva savu konfesijas piederību, bet 1930. g. jau saskaitītas 9006 per-

sonas „bez ticībās" un 5163 personas nav uzdevušas konfesijas piede-

rību. 1925. g. skaitīšana deva pavisam citu ainu: 1480 personas „bez

ticības" un 2010 nezināmas konfesijas. Divas trešdaļas no bezticībnie-

kiem dzīvoja Rīgā, to starpā 1184 latvieši.

Pēdējā neatkarīgās Latvijas valdība ar prezidentu Kārli Ulmani

priekšgalā nostiprināja arī baznīcas un reliģijas stāvokli valstī. Evaņ-

ģēliskās baznīcas satversmē tika uzsvērts vadonības princips. Ticības

mācība dabūja noteiktu vietu visu skolu programmās un tika mācīta

saziņā ar attiecīgās konfesijas garīgo pārvaldi. Kristīgs gars vainagoja

likumā noteikto audzināšanu „personiskā un sabiedriskā krietnībā,

darba un tēvzemes mīlestībā un tautu un šķiru saprašanās garā."

Pirms 1934. g. Saeimā un pašvaldībās, strādnieku organizācijās un pat

skolu padomēs apkaroja reliģiju, centās izstumt reliģisku kultu no

karaspēka, izskaust patversmēs reliģisku apkopšanu un skolās ticības

mācību. Pēc 1934. g. armijas garnizona mācītāju stāvoklis tika nokārtots

ar likumu, un visās valsts un pašvaldības iestādēs tika izbeigti uzbrukumi

kristīgai ticībai. Pretreliģiskas organizācijas un rakstus aizliedza.

1934. g. beigās valdība izdeva Likumu par reliģiskām apvienībām

un to savienībām, kas nosaka reliģisku denomināciju stāvokli valstī, bet

ierobežo pārmērīgu sektantisku skaldīšanos (apvienības locekļu skaits

— mazākais 50, savienību var dibināt mazākais 10 apvienības). Visas

šīs organizācijas reģistrējamas lekšlietu ministrijas Garīgo lietu pārvaldē,

kas pārzin arī lielokonfesiju attiecības pret valsti.
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2. Latvijas konfesiju statistika

1925. g. 1930. g. % 1935. g. %

Evaņģēliski luterieši 1 055 167 (57,20) 1 057 877 (55,68) 1 075 641 (55,14)

Katoļi 416 769 (22,59) 450 210 (23,69) 476 963 (24,45)

Pareizticīgie 167 538 ( 9,08) 169 625 ( 8,93) 174 389 ( 8,94)

Vecticībnieki 89 239 ( 4,84) 96 802 ( 5,09) 107195 ( 5,41)

Mozus ticīgi 95 733 ( 5,19) 93 741 ( 4,93) 93 406 ( 4,79)

Pārējie protestanti 15 652 ( 0,84) 17 069 ( 0,90) 19 146 ( 0,98)

Citi un nezināmi 4 707 ( 0,26) 14 721 ( 0,78) 3 762 ( 0,19)

Nezināmie 1925. g. skaitīšanā bija 4366, kas laikam uzskatāmi lie-

lāko tiesu par bezkonfesijas pilsoņiem. 1930. g. skaitīšanā nezināmie bija

saskaitīti 5163 un 9006 bija uzdevušies bez ticības. 1935. g. — 2010

nezināmo un 1480 bez ticības.

1940. g. sakarā ar lielinieku ienākšanu Latvijā skaitīšana nenotika.

Vācu okupācijas laikā (1943) izdarītās skaitīšanas rezultāti netika

apstrādāti un materiālus, Rīgu atstājot, iznīcināja.

Luterieši pec tautībām sadalījās:

1930. g. 1935. g.

latvieši 979 305 (92,57 %) 1 005 207 (93,45 %)

vācieši 66 016 ( 6,24 %) 58 919 ( 5,48 %)

igauņi 6 240 ( 0,59 %) 5 699 ( 0,53 %)

pārējie 6 316 ( 0,60 %) 5 816 ( 0,54 %)

Katoļi pēc tautībām sadalījās:

1930. g. 1935. g.

latvieši • 337 401 (74,94 %) 388118 (81,37 %)

poļi 58 274 (12,94%) 47 494 ( 9,96 %)

leiši 24 915 ( 5,54 %) 21 952 ( 4,60 %)

baltkrievi 22 220 ( 4,94 %) 14164 ( 2,97 %)

Pareizticīgie pēc tautībām sadalījās:

1930. g. 1935. g.

lielkrievi 104 791 (61,78 %) 103 438 (59,31 %)

latvieši 51211 (30,19 %) .
57 600 (33,03 %)

baltkrievi 9 280 ( 5,47 %) 8 520 ( 4,89 %)

igauņi 1 264 ( 0,74 %) 1 139 ( 0,65 %)

pārējie 3 079 ( 1,82 %) 3 692 ( 2,12 %)

Latviešu pareizticīgo skaits visu laiku mazinājās, daudziem pārejot

luterismā. Vidzemē viņu skaits vēl vienmēr samazinājās, bet Latgalē un

Ilūkstes apriņķī 1935. g. pieaudzis, tāpēc ka daudzi uzdevās par lat-

viešiem, kas agrāk pieskaitīja sevi cittautiešiem.

Pārējo protestantu vidū visvairāk bija baptistu (1930. g. 11 454,

1935. g. 13 368) un adventistu (1930. g. 2395, 1935. g. 3104).



100

Luterieši bija absolūtā vairumā (apm. 72—92 %) visā Kurzemē,

Zemgalē un Vidzemē, izņemot Ilūkstes apriņķi un atsevišķus mazākus

apgabalus, proti: Alsungas un Skaistkalnes apkārtnē pārsvars katoļiem

un Madonas apkārtnē pareizticīgiem. Katoļiem absolūts vairākums bija

Daugavpils, Rēzeknes, Ludzas un Ilūkstes apriņķos (55—66 %), ārpus

Latgales cik necik ievērojamāks katoļu skaits bija Bauskas un Aizputes

apriņķī (24—27 %) un Rīgas pilsētā (44 717). Pareizticīgo skaits sasniedza

gandrīz pusi (48 %) Abrenes apriņķī. Pareizticīgo latviešu skaits Kur-

zemē un Zemgalē laukos samērā niecīgs.

3. Katoļu baznīca Latvijā. Priekš Latvijas nodibināšanās latviešu

katoļi nebija apvienoti vienā pārvaldes vienībā. Latgales katoļu draudzes

krievu virskundzības laikā (1712—1920) ietilpa Mohiļevas virsbīskapa

iecirknī, bet Kurzemes un Zemgales katoļu draudzes — Kaunas jeb

Samogitijas bīskapijā. Jezuītu loma tika ierobežota un 1820. g. viņus

izraidīja no Krievijas. Eglūnā no 1820—1864. g. darbojās teoloģijas

studija. Eglūnas klosterī atcēla klauzūru 80—os gados un klosteri slēdza.

Latgales polonizācija turpinājās. Latgaliešu rakstniecību ierobežoja

aizliegums iespiest viņu izloksnes rakstus latīņu burtiem, jo tos pie-

līdzināja „leitiskām grāmatām ar poliskiem burtiem", kas bija aiz-

liegtas Krievijā no 1870—1904. g.

Ar aizlieguma atcelšanu sākās Latgalē tautas atmodas propaganda,

kuras priekšgalā gāja nācionālie priesteri. Vācu kara pārvaldes laik-

metā latgalieši lūdza pāvestu nodibināt patstāvīgu latviešu katoļu

bīskapiju. 1918. g. 22. sept. pāvests Benedikts XV atjaunoja Rīgas katoļu

bīskapiju. 1920. g. ievēlēja par bīskapu latvieti Antoniju Springoviču

(dzim. 1867. g.) un pakļāva viņam arī Kurzemes un Zemgales katoļus.

Pēc konkordāta noslēgšanas starp Latviju un Sv. Krēslu Rīgas

bīskapija tika pacelta par virsbīskapiju (1922. g.) un dabūja 1937. g.

metropolijas tiesības; Rīgas virsbīskapam metropolītam padots Liepājas

bīskaps. Kopš 1923. g. par palīgbīskapu darbojas Jāzeps Rancāns ar

Markopoles bīskapa titulu. Atjaunotās Rīgas bīskapijas rezidence bija

sākumā Eglūna,'ar virsbīskapi jas atjaunošanu to pārcēla uz Rīgu, kur

Saeima ar izdotu likumu pārvērta evanģ. Jēkaba baznīcu par virsbīskapa

katedrāli. Latvijā darbojās arī daži reliģiski ordeņi.

4. Latvijas pareizticīgā baznīca. Pēc Krievijas revolūcijas radās

nodoms sadalīt Rīgas pareizticīgo eparchiju divās patstāvīgās eparchijās:

Rīgas un Rēveles. Nodoma izpildīšana radīja Latvijas un Igaunijas

pareizticīgo baznīcu. Pareizticīgo baznīcas dzīve bija krietni paputējusi,

bet latviešu pareizticīgie kopīgiem spēkiem centās atjaunot to. Draudžu

pārstāvju saeima Rīgā 1920. g. pieņēma Latvijas pareizticīgās baznīcas

pagaidu satversmi, ievēlēja pārvaldes orgānu, ko nosauca par sinodi un

ievēlēja par virsganu virsbīskapu latvieti Jāni Pommeru, kas tobrīd

bija virsbīskaps Penzā Krievijā. Jānis dabūja 1921. g. no Krievijas
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patriarcha Tichona un viņa svētā sinoda (augstākās baznīcas padomes)

patstāvību visās baznīcas saimniecības, pārvaldes, izglītības un val-

stiskās lietās. 1923. g. Latvijas pareizticīgā saeima (koncils) izstrādāja

savu baznīcas satversmi, kas 1924. g. tika arī reģistrēta lekšlietu mini-

strijā. 1926. g. oktobrī izdoti noteikumi par pareizticīgās baznīcas

stāvokli, kas nosaka pilnīgu virsgana patstāvību un neatkarību no ārpus

Latvijas stāvošām baznīcas iestādēm. Ik pa 3 gadiem jāsanāk saeimai,
kur piedalās priesteri un draudžu delegāti. Saeima ievēlē sinodi —

kolleģiālu pārvaldes orgānu (6 garīdzniekus un 6 laicīgus locekļus) uz

3 gadiem; bet 1929. g. vēlētā darbojās līdz 1936. g.

Pēc Jāņa Pommera (1876—1934) varmācīgās nāves Latvijas pareiz-

ticīgā baznīca stājās sakarā ar Konstantinopeles patriarchu, kas apstip-

rināja 1936. g. virsbīskapi jas pārveidošanos par autokefalu mētropoliju.

Baznīcas saeima 1936. g. ievēlēja par metropolītu Augustīnu Pētersonu

un pēc dažiem mēnešiem Jēkabu Karpu par viņa palīgu, Jelgavas bīs-

kapu; pārvēlēja arī sinodi. Augustīnu iesvētīja amatā īpaši Konstan-

tinopeles patriarcha pilnvarnieki. Metropolīts un bīskaps arī ir sinodes

locekļi.
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IZDEVĒJA PIEZĪMES

Šis prof. Dr. L. Adamoviča darbs pirmo reizi parādījās klajā 1927.

gadā kā attiecīgu paragrāfu atsevišķs iespiedums no viņa «Kristīgās
baznīcas vēstures", kas pārstrādātā veidā iznāca par jaunu 1937. g.

septembra beigās. Šis iespiedums izgatavots no šī pēdējā izdevuma,

saturā nekā negrozot, vienīgi pēdējo paragrāfu tēlojumu pārveidojot

pagātnes formā. Nebija iespējams, reproducēt visus zīmējumus. Pa daļai

tie atvietoti ar līdzīgiem vai jauniem. Bija nodoms tēlojumu turpināt

ar Latvijas baznīcas dzīves pēdējo desmit gadu notikumu apskatu, bet

vairāku iemeslu dēļ no tā atteicos. Mana sirsnīgākā vēlēšanās, lai

autoram, kura trimdas gaitas sākās 1941. g. jūnija liktenīgajā naktī,

būtu reiz iespēja pašam sagatavot savu grāmatu jauniespiedumam.

Autors „Kristīgās baznīcas vēstures" abiem izdevumiem pievienojis

gala vārdus. Par savu darbu autors tur saka:

„Sastādot šo skolas kursu, esmu turējis acu priekšā galvenā kārtā

uzdevumu sniegt uzskatāmu konkrētu faktu materiālu, kas dod taustāmu

dzīvu saturu baznīcas vēstures notikumiem un personām. Tādēļ esmu

paša uzrakstītos tēlojumus un pārskatus papildinājis ar vēstures doku-

mentu un avotu tekstiem, kas ieved tieši vēstures norisē. Visi šie teksti

apzīmēti ar zvaigznīti * sākumā un beigās... Grāmata nav rakstīta

tiešai iekalšanai, tā ir viela, kas skolas darbā izmantojama un apstrā-

dājama

Parastajiem burtiem iespiestais teksts satur sakarīgu tēlojumu un

lielajā visumā atbilst tam, ko var vidusmērā veikt tagadējās vidusskolās

baznīcas vēsturei ierādītajās stundās. Vājākajām klasēm nāksies vēl

šo un to atlaist, pēc skolotāja ieskata. Mazākajiem burtiem (šai izdevumā

tiem pašiem, bet ciešāk saspiestās rindās) iespiestais dod vielu, kas pa

daļai apstrādājama klasē, sagatavojot jauno tematu, pa daļai dod

papildu datus, kas var ieinteresēt spējīgākos audzēkņus. Šī viela nebūtu

parastajā kārtā iegaumējama un atprasāma. Gada skaitļus esmu

uzņēmis tekstā diezgan lielā skaitā, bet tikai konkrētas uzskates

radīšanai, ne mēchaniskai iekalšanai..."

Grāmatas sākumā ievietota autora ģīmetne. Domāju, ka skolotājiem

un mācītājiem, kam šī grāmata būs neatsverams palīgs strādājot trimdas

skolā, tā būs mīļa piemiņa no sava vadītāja un audzinātāja. Grāmatas

beigās atrodams prof. Adamoviča darbu saraksts senlatviešu reliģijas

un Latvijas baznīcas vēstures nozarēs. Diemžēl saraksts nav iznācis

pilnīgs.

Edgars Ķiploks.
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PROF. L. ADAMOVIČA DARBI LATVIEŠU RELIĢIJAS VĒSTURĒ

UN LATVIJAS BAZNĪCAS VĒSTURĒ

Reliģiska kustība Vidzeme 18. g s. 30-ajo-s un 40-ajos gados. Druva,
1910. g.

Reliģiskā dzīve Latvijas evaņģēliskā baznīcā valsts pirmajos pastāvē-
šanas gados. Ausma, 1926. g.

Dzimtenes baznīcas vēsture. 1927. g. 108 Ipp.

Studijas latviešu brāļu draudzes vēsturē. I—III. Rel. filoz. raksti 11,
1928. g.

Le role particulier dc la Communautē des frēres moraves dc Herrn-

hute dans la vie rēligieuse, spirituelle et sociale dv peuple letton.

Annales dc l'histoire dv Christianisme 111, 1928.

Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca. Grāmatā „Latvijas republika
desmit pastāvēšanas gados" 1928. g.

G. F. Stendera „Mazā bībele", Studija latviešu kultūras un reliģijas
paidagoģijas vēsturē. R. L. B. Zin. kom. r. kr. XIX, 1929. g.

Kundzinu Kārlis savā dzīvē, darbos un laikmeta attiecībās Rel. filoz.

raksti 111, 1930. g.

Senlatviešu reliģiskās tradīcijas Vidzemē 18. g. s. pirmā pusē. Filologu
biedr. raksti X, 1930. g.

Latvieši un katoļu baznīca. Krājumā „Latvieši" I 1930. g. Tas pats
vāciski: Die Letten und die katholische Kirche. In: Die Letten.

Aufsātze ūber Geschichte, Sprache und Kultur der alten Letten.

Latvieši un evaņģēliskā baznīca. Turpat. Vāciski: Die Letten und die

evangelische Kirche (besonders im 16. und 17. Jahrh.).

Latviešu brāļu draudze dzimtbūšanas laikos. Krājumā „Latvieši" 11,

1931, g.'

Den evangelisk-lutherska кугкап i Lettland 1919—1929. Svenska kvrkans

Arsbok. 1931.

Vidzemes baznīca un latviešu zemnieks 1710—1740. 1933. g. XVI, 659 lpp.
No tās atsevišķs novilkums: Latviešu brāļu draudzes sākumi un

pirmie ziedu laiki g.

Teoloģiska rakstniecība latviešu valodā un par latviešiĢ 1920—1932.

R.L.B. Zin. kom. r. kr. 21A, 1933. g.

Christian Dāvid parmi les Lettons. Sbornik venovany DDr. J Kvačalovi,
1933.

Daži raksturīgi vaibsti mūsu senču garīgajā sejā. Izgl. Min. mēnešr.

1934. g.

Latviešu zemnieku ticības un tikumības pasaule 18. g.s. pirmajā pusē.

Burtnieks, 1934. g.

Latvju baznīcas vēsture. Latv. konv. vārdn., 1934. g.

Latvija, reliģiskā dzīve. Turpat, 1934. g.

Die erste Verfolgungszeit der lettischen Brūdergemeinde 1743 —45.

Krājumā Studia theologica I, 1935. g.

Pāvesta legats Savojas Vilhelms Latvijā. JMM, 1935. g.

Diferenciācija un integrācija latviešu mitoloģijā. Senatne un māksla,
1936. g.



Ticības mācības stāvoklis Latvijas skolas. Rel. filoz. raksti V, 1936. g.

Des elements nationaux dans l'ēglise lettonne. Actes dv 2-me congrēs

interbaltique dc coopēration iņtellectuelle. 1936. g.

Senlatviešu reliģija (vēlajā dzelzs laikmetā). Krājumā „
Vēstures atziņas

un tēlojumi", 1937. g.

Pārskats par teoloģisko rakstniecību Latvijā. Krājumā „Zinātne tēvze-

mei", 1938. g.

Senlatviešu pasaules ainava. Latvijas Universitātes raksti. Teol. fak.

sērija. I, 1. 1938. g.

Die lettische Brūdergemeinde 1739—1860. 1938.

Der Acker und sein Ertrag m der altlettischen Volksūberlieferung-
Grāmatā „Pirmā Baltijas vēsturnieku konference Rīgā. 1938. g."

Skangalu Jēkabs (1723—1801), audējs, hercoga Birona skrējējs un ziepju

vārītājs. Senatne un māksla, 1938. g.

Dažas „Dieva dziesmu" grupas jaunā skatījumā. Filol. biedr. raksti XIX,
1939. g.

Latviešu ieaūgšana kristietībā. Archibīskapam T. Grīnbergam veltītā

rakstu krājumā Evaņģēlija gaismā, 1939. g.

Priekšlikums Vidzemes zemnieku skolu uzlabošanai 1736. resp. 1737. g.

R. Viperam veltītajā rakstu kopojumā, 1939. g.

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte 1919—1939, 109 lpp., 1939. g.

Latviskums mūsu dievkalpojumos. 1939. g-, 144 lpp.

Skolas grāmatas:

Dzidrais avotiņš. Kristīgas ticības un tikumu mācības sākumi majmacībai
un pirmskolai. 1936. g.2

.

No Dzīvības avota. I-IV, 1926.—1940. g.

Ceļā uz pilnību. Vispārīgās reliģiju vēstures un Israēļa reliģijas vēstures

viela. Vidusskolas kurss. 1937. g.3.

Pilnības ideāls. Jaunās Derības viela. 1939. g2. A un B izdevumi.

Kristīgās baznīcas vēsture. 1937. g.2
.

Bībeles laikmets. Ticības mācības grāmata arodskolām. 1939. g.

Mana skolas "grāmata. Ticības mācība. I-111. 1929 —1935. g.
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