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lEVADAM

šai grāmatā ir sakopoti trīs raksti, kas pirmo reizi iespiesti
1930. un 1932. gadā rakstu krājumā "Latvieši" (I un II daļā).
Tos iespiežot vienā grāmatā, ir nepieciešams tai tituls. Esmu

izvēlējies nosaukumu "Raksti par Latvijas baznīcas vēsturi".

Tagad šai nosaukumā neliekas nekas neparasts. Gribu tomēr

teikt, ka autors, mans akadēmiskais skolotājs, no dzimtenes var-

mācīgi aizvestais un izsūtījumā mirušais prof. Ludis Adamovičs

(1884. -1943. g.) ir šīs disciplīnas — Latvijas baznīcas vēstures

—
celmlauzis un pirmās vagas dzinējs.

Sākot ar 1920. g., šis priekšmets bija uzņemts Latvijas uni-

versitātes Teoloģijas fakultātes mācības plānā un Adamovičs to

lasīja katru trešo gadu. Ik reizes, sākdams jaunu kursu, viņš to

bija pārstrādājis un papildinājis. Diemžēl, grāmatas veidā par

Latvijas baznīcas vēsturi — ir parādījies tikai viņa sarakstītais

kurss ģimnāzijas vajadzībām un novilkums no Latviešu konver-

sācijas vārdnīcā iespiestā koncentrētā pārskata (sk. tālāk). Bez

tam liels skaits rakstu periodiskos izdevumos vai rakstu krā-

jumos.

Saukdams Adamoviču par Latvijas baznīcas vēstures discip-
līnas celmlauzi, es negribu teikt, ka pirms viņa nebūtu neviens

pētījis mūsu dzimtenes baznīcas pagātni vai arī Adamovičs bū-

tu pirmais, kas to būtu darījis no pašu latviešu vidus, Bet viņš
bija pirmais, kas lielos notikumus baznīcas dzīvē nostatīja īpat-
nā, jaunā attieksmē. To tik zīmīgi izsaka, piem., viens no šai

grāmatā iespiesto pētījumu virsrakstiem — "Latvieši un evaņ-

ģēliskā baznīca". Arī daudzi citi ar ļoti nopietnu zinātnisku pie-
eju un materiāliem bija rakstījuši par evaņģēlisko baznīcu "in

Liv-, Est- und Kurland" vai "Baltische Länder" un tur bija pie-
minēti arī nevācieši. Jaunais bija tas, ka Adamoviča pētījumos
šie notikumi mūsu dzīves telpā bija saistīti ar mūsu tautas lik-

teņiem un ar tautas reakciju uz šiem notikumiem. Centrā bija
latvieši.

Ir pagājuši gandrīz jau piecdesmit gadu, kopš šeit publicētie
raksti iespiesti, šai laikā tomēr neviens nav varējis pateikt ko

vairāk, vai atklāt ko jaunu, nekā prof. Adamovičs. Lai svētīta

viņa piemiņa!
Satura rādītājā lasītājs atradīs norādījumus, kur katrs raksts

iespiests. Pēdējā raksta beigās atrodams arī autora paša pama-
nīto iespieduma kļūdu izlabojums. Pirmie divi raksti tajā pašā
1930. gadā parādījās arī vāciski krājumā "Die Letten". Tai ga-
dā Rīgā notika II Baltijas aizvēstures kongress un grāmata bija
domāta kongresa viesiem.
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Svešuma gaitās sevišķi pietrūkst grāmatu par Latvijas baz-

nīcas vēsturi. Esmu centies tās sagādāt, izdodot prof. Adamo-

viča rakstus, proti: 1947. g. viņa "Dzimtenes baznīcas vēsturi"

(pēc 1937. g. izdevuma), 1961. g. viņa divi rakstus, iespiestus
Latviešu konversācijas vārdnīcā, liekot tiem kopīgu virsrakstu

"Latvijas baznīcas vēsture" un 1963. g. viņa lielo darbu "Vidze-

mes baznīca un latviešu zemnieks 1710 -1740" (pirmais iespie-
dums 1933. g.).

Sirsnīgs paldies prof. P. Lazdām, kas laipni aizdeva no savas

bibliotēkas abus rakstu krājumus "Latvieši".

Ceru, ka varēsim izdot vēl citus nelaiķa profesora L. Adamo-

viča periodikā iespiestos rakstus.

E. Ķiploks.



5

Latvieši un katoļu baznīca.

1. Latviešu ciltis iepazinās ar kristīgo ticību tikai tad, kad gan-

drīz visa pārējā Europa jau bija kristīga. Pie viņām sastapās, tāpat

kā savā laikā pie dienvidus slāviem, austrumu pareizticīgās baznīcas

un Romas katoļu baznīcas ietekmes sfēras. Pirmo reprezentēja lat-

viešu austrumkaimiņi krievi, otru — vācieši un skandinavieši.

Krievu baznīca bij toreiz vēl samērā jauna, tai nebija stipras
centrālās vadības, un politisko atbalstu baznīcas ekspansijas tieksmēm

vājināja krievu kņazu savstarpējās ķildas un vēlāk tatāru jūgs.

Tādēļ arī, liekas, netika organizēta krievu misijas darbība pēc no-

teikta plāna un plašos apmēros. Bet chronista spriedums, ka krievu

baznīca bijusi kristiānisma propagandā pavisam neauglīga (mater
Ruthenorum sterilis et infoecunda etc. — Chronicon Lyvoniae

XXVIII, 4), partejisks un izskaidrojams ar viņa pasaules uzskata

vienpusīgumu, kas krievus un viņu pareizticību ierindo īstas Dieva

valstības pretinieku pusē
1). Gan netrūkst vēl arī līdz pašam pēdē-

jam laikam vācu autoru, kas atkārto šo chrönista spriedumu 2),
bet tagad tomēr jāuzskata par galīgi pierādītu, ka latvieši jau pirms
1200. g. caur krieviem iepazinušies ar kristīgu baznīcas dzīvi un ap

to pašu laiku aizguvuši no tiem arī vairākus vārdus baznīcas termi-

noloģijā: baznīca, gavēt, gavēnis, grāmata, grēks, klanīties, kristīt,
krists (= krusts, augšgaliešu izloksnē), kūma (vecāka forma: koms),

nedēļa, nedēļas dienu apzīmējumi un skaitīšanas veids, pagrabs,

svece, svētki, tulks, zizlis, zvanīt un eventuāli arī vēl citi 3).
Cauri gadusimteņiem šie vārdi uzglabājušies latviešu valodā par

dzīviem pagātnes lieciniekiem un apstiprina chronikas datus, kas sa-
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vukārt vēsta, ka latviešiem krievu pareizticība ne vien bijusi pazī-

stama, bet ka viņi to zināmos apgabalos arī kristībā formāli pieņē-
muši (Chron. Lyv. XI. 7., XVI. 3. etc.). Arī atsevišķi archaioloģiski
dati apstiprina pareizticības ietekmi it īpaši austrumlatviešos: vē-

lajā dzelzslaikmeta (9.—12. g. s.) kapos atrastas rotas lietas kristīgu
simbolu veidā un izgreznotas kristīgiem motīviem 4).

13. g. s. sākumā Tolovas apgabals turējās pie pareizticības, un

krievu vasaļu pilīs pie Daugavas bij pareizticīgo priesteri un baznī-

cas ar attiecīgo iekārtu. (Chron. Lyv. XVIII. 3,, X. 3., XIII. 4.).
2. Katoļu baznīca nāca sakarā ar latviešiem, kad bij pašreiz sa-

sniegusi savus ziedu laikus. Pāvestam bija jau izdevies centrālizēt

Romas kūrijā visas katoļu baznīcas administrāciju un saimniecību.

Gribēdama tapt par pasaules' valdnieci, Roma bij uzsākusi jau kopš

gadu simteņiem aktīvu katolicisma propagandu, un izstrādājusi savu

īpatnēju misijas metodi, kas radikāli atšķīrās no misijas paņēmie-
niem pirmos kristietības gadsimteņos. Viņa arī prata sev nodrošināt

vajadzības gadījumā laicīgās varas atbalstu un aizsardzību. Misi-

jas izejas punkti bij klosteri, misijas darbinieki nāca no reliģisko

ordeņu vidus, pirmos panākumus tūlīt steidzās vaiņagot ar jaunas

bīskapijas nodibināšanu, izbīdot līdz ar to jaunus klosterus kā kul-

tūras un reliģijas pionieru nometnes 3).
Plašākie kristiānizēšanas centieni viscaur bij gandrīz neatšķi-

rami saistīti ar jau kristīgo tautu un valšķu politiskas un saimnie-

ciskas ekspansijas dziņām. Tādēļ arī pagānu pretestības laušana ar

„uguni un zobenu" (kas 13. g. s. bij jau parasts paņēmiens katoli-

cisma misijas politikā), kaut arī nesa svēto „krusta karu" izkārtni,

bij visvairāk cīņa varas un bagātības dēļ. Baznīcas misijas dziņa
deva iespēju pārklāt šīm cīņām reliģisku plīvuru 6).

845. g. apvienotā Hamburgas un Brēmenes virsbīskapija bija

katolicisma baze Europas ziemeļu un austrumu kristiānizēšanas gai-
tās. Jaundibinātās Skandināvijas bīskapijas, kas sākumā atradās

zem Hamburgas un Brēmenes virsbīskapa mētropolitānvaras, 12. g. s.

tapa neatkarīgas, un Lundas archibīskapija Dānijā un Upsalas —

Zviedrijā saistīja turpmāk savus misijas centienus katra ar savas

pašas valsts ekspansijas nolūkiem.

Viss, kas noticis latviešu cilšu kristiānizēšanā līdz 1200. g., ziņu
trūcīguma dēļ, nav vairs noteiktā vēsturiskā secība un sakarībā ska-

tāms un attēlojams.

Hamburgas un Brēmenes kā arī Lundas virsbīskapu kristiānizā-

cijas mēģinājumiem Baltijā 11. un 12. g. s. nav zināmi nekādi palie-
kami panākumi. Atsevišķu misionāru, Hiltuīna-Johana (ap XI. g. s.

vidu) un Fulkona (ap XII. g. s. vidu), darbība palika bez sekmēm,
un pret gadsimteņa beigām dāņi jau sāka rīkot krusta karus pret

„ēstiem" 7). Arī augustīniešu korkungs Meinhards, kas ieradās Dau-

gavā Lūbekas tirgotāju sabiedrībā un ar Polockas kņaza Vladimira

atļauju ap 1180. g. apmetās lībiešu ciemā Ikšķilē, un viņa biedrs" ci-

stercietis Teodorichs (Dītrichs), kas darbojās Gaujas lībiešu vidū,
lai gan bij paspējuši dažus lībiešus nokristīt, tomēr pārliecinājās, ka

bez reāla spēka nevarēs savās pozicijās noturēties.
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Tur neko nelīdzēja arī, ka Hamburgas un Brēmenes virsbīskaps
Hartvichs bij iesvētījis Meinhardu par Ikšķiles bīskapu 1186. g. un

izgādājis savai rīcībai un savam jaunajam sufragānbīskapam pāvesta

apstiprinājumu un svētību. Liekas pat, ka tieši bīskapa Meinharda

organizācijas mēģinājumi sacēla pret viņu lībiešus, kas misionāram

Meinhardam bij ļāvuši brīvu rīcību. Meinharda pēcnācējs Bertolds

samaksāja pirmo krusta karotāju uzvaru Daugavas piekrastē ar savu

dzīvību, bet ar ieročiem iegūtie panākumi izbeidzās līdz ar kara pulku
aiziešanu (Chron. Lyv. I. un IL).

„Livonijas bīskaps" Alberts (1190.—1229.) tad arī ieradās pie

Daugavas tikai tad, kad bij savācis pietiekošu krusta karotāju pulku.
Konsekventa varas un diplomātiskas gudrības politika ir viņa iero-

cis, savas kristīgas garīgas valsts nodibināšana Baltijā — viņa mēr-

ķis. Viņam arī izdevās nokratīt Hamburgas un Brēmenes archi-

bīskapa mētropolitānvaru 1213. g.
8), bet viņa vēlēšanās pacelt Rī-

gas bīskapiju par virsbīskapiju sadūrās ar baznīcas varas centrāli-

zācijas politiku un ar pāvestu gribu paturēt visu Baltiju jeb, kā to-

reiz teica, Livoniju savā tiešā virskundzībā, veltījot to sevišķai spe-

ciālai Sv. Marijas aizgādībai un padarot to tādā kārtā par „Märas
zemi" 9). Citas Baltijā nodibinātās bīskapijas bija formāli no Rī-

gas bīskapa neatkarīgas : tā Estonijas (Leales) bīskapija, kas drīz

vien sadalījās Tērbatas un Sāmzemes-Vīkas bīskapijās, tā arī kādu

laiku pastāvējušās — Sēlas bīskapija (1218.—1225.) un Zemgales

bīskapija (1225,—1251.) un beidzot ilgākam mūžam nolemtā Kursas

(Piltenes) bīskapija (1234.—1583.) 10).
Jau 1207. g. Livonija tika uzņemta Vācijas ķeizarvalsts feodāilajā

sistēmā, bet vācu ķeizaru virskundzībai nebij nekādas faktiskas no-

zīmes Livonijas vēsturē 11 ).

Kad vēlāk 1255. g. pāvests Innocents IV. apstiprināja Rīgas

virsbīskapiju, virsbīskapa virstiesības pār visu Baltiju faktiski to-

mēr palika spēkā tikai garīgajā administrācijā un jurisdikcijā. Lai-

cīgas pārvaldes lietās katrs bīskaps bij patstāvīgs, un ja virsbīska-

pos arī netrūka gribas nostiprināt savas virsvaldības tiesības Livo-

nijā, tad viņiem blakus izvirzījās Livonijas ordeņa mestrs, kas turē-

dams savās rokās stiprāku faktisku varu,, arī lielāko tiesu? spēja lo-

cīt pēc sava prāta visas zemes gribu. Arī pēdējie mēģinājumi šinī

ziņā, ko izdarīja virsbīskaps Jaspers Linde 16. g. s. sākumā izbei-

dzās bez panākumiem bīskapu skaudības un ordeņa greizsirdības

dēļ. — 1526. g. beidzot visi Livonijas bīskapi padevās mestram Vol-

teram f. Pletenbergam un zvērēja viņam uzticību.

3. Baltijas cilšu pievienošanos savai valstij bīskaps Alberts un

citi zemes garīgie kungi panāca, noslēgdami padošanās līgumus ar

cilšu vecākiem un vadoņiem. Daži padevās labis prātis, citus piespieda
ar ieroču varu, bet vienmēr līdz ar zemes pāriešanu kāda bīskapa vai

arī- ordeņa rīcībā, padevības solījumu un garantijām bij nevien

jāuzņemas zināma nodevu nasta, bet arī formāli jāpieņem kristietība.

Tas bij akts, ko chronika apzīmē par ticības jūga uz-

ņemšanu resp. uzlikšanu" (ad fidem christianam jeb fidei chri-

stianae subiugare, Chron. Lyv. XXIV., 3., sal. IX., 9.; X. 13., 14., XI.,
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6.). Chronikas attēlotie kristīšanas gadījumi liecina, ka ne par kādu

nopietnu sagatavošanu kristietībai neviens nedomāja. Zināma kri-

stīgās ticības sākumu mācība gan parasti tiek atzīmēta sakarā ar

kristību, bet tā kā vienas pils iedzīvotāju vai pat veselas cilts locekļu
kristība notiek nedaudz dienās, tad šā mācība var būt pastāvējusi, vis-

lielākais, kādu īsu formulveidīgu apliecību iemācīšanā, kas bij jāat-
saka pašā kristības aktā.

Tādā kārtā dabūja vispirms kristību latvieši, kas dzīvoja Idu-

mejā 1206. g., tad sēļi 1207. g., imerieši 1208. g. Arī jau pareizticī-
bai piederīgie zemes gabali pārgāja katolicismā: Koknese 1207. g.,

Gercika 1209. g., Tolova 1214. g. Pirmais mēģinājums ar zemgaliešu

kristību 1219. g. neizdevās. Papriekš vēl kurši 1229. un 1230. g. pa-

devās vāciešiem un likās kristīties, bet zemgaliešu, pareizāki viņu at-

lieku kristīšana plašākos apmēros notika tikai 13. g. s. pēdējos gadu

desmitos 12).

A. švābe 13) nostāda kristību vienkārši par „publisku tiesisku

aktu, ar kuru novadi un ciemi atzina Romas valsts suverēnitāti un

savu pavalstniecību vienam vai otram viņas lēņu kungam", bet ar

to viņš ignorē kristības reliģisko un dogmatisko nozīmi. Pēc katoļu
baznīcas toreizējā uzskata kristība bija izdarāma bez iepriekšējas; ti-

cības mācības. Vienīgais noteikums bij atklāti izteikta griba tapt par

katoļu baznīcas locekli; bet kristība bija tikai iestāšanās akts, sār

kums, kam sekoja draudzes kults un disciplīna, dvēseļu kopšana un

arī kaut kāda pamācība. Katolicisms neapmierinājās arī Baltijā ti-

kai ar kristīšanu vien, bet organizēja kristītos par draudzi un lika

saviem darbiniekiem apkopt šīs draudzes. Tādā kārtā kristības re-

liģiskais raksturs nav noliedzams.

Kāds pāvesta Innocentija dekrēts bīskapam Albertam, datēts

19. apr. 1201. g.
14), no vienas puses deva plašas tiesības atvieglināt

jaunkristītiem kanoniskos laulības ierobežojumus tuvākās radniecības

pakāpēs un ieteica, sevišķi Livonijas baznīcas jaunuma dēļ, jo sau-

dzīgi rīkoties ar viņiem nožēlas sakramentā, bet no otras puses tomēr

centās pēc iespējas saistīt viņus ar baznīcas noteikumiem un piera-
dināt pie baznīcas parašām kā arī iestiprināt ticībā, ie-

mācot viņiem, rūpīgāki grēkusūdzes formulu, Kunga lūgšanu un

ticības apliecību (confessionis formām, orationem dominicam et

symbolum
... edocentes)". Līdzīga pretimnākšana šejienes parašām,

liekas, saskatāma arī tiesībā pašiem izvēlēties sev kapu
vietas 15).

Vispār pāvesti vairākkārt atgādina bīskapiem, ordenim, saviem

legātiem un citāml uzticības personām gādāt par to, lai jaunkristītie
netiktu apspiesti un kalpināti un nenāktu, pāriedami kristietībā, grū-
tākos apstākļos, bet būtu patiesi Kristus piederums un vienīgi Roh

mas baznīcai pakārtoti 16). Atsevišķi misijas darbinieki, kā priesteri
Daniēls, Alobrands un Heinrichs, arī, cik vērojams, nopietni pūlē-

jušies, dzīvojot savās draudzēs,
/r
rādīt tām ceļu uz mūžīgu dzīvību"

(Chron. Lyv. X. 15.) 17). Arī legāts Vilhelms (Guilelmus de Sabau-

dia, Modenas, vēlāk Sabinas bīskaps un kardināls, f 1251.) noteikti
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pildījis sludinātāja un garīdznieka pienākumus lībiešos, latviešos,
igauņos un vēlāk arī kuršos 18).

Zināms, laba griba un prasības pašas par sevi neliecina jau arī

par patiesiem panākumiem. Pastāvīgie atgādinājumi un rīkojumi

jaunkristīto labā drīzāk liecina, ka vispār samērā maz tika darīts

viņu dvēseļu labā. Negādādami par garīdznieku rašanos no latviešu

vidus, zemes kungi atteicās no vissekmīgākās metodes viņu dziļākai
kristiānizēšanai. Un netrūkst liecību par zemes pirmiedzīvotāju
naidu pret ienācējiem viņu spaidu un nastu dēļ. Notiek arī sacelša-

nās, kur parādās tieksme „izdzīt vāciešus un kristiešu nosaukumu"

(Chron. Lyv. XVI. 3) un savā laikā chronisits jūt vajadzību nolasīt

saviem laika biedriem veselu lekciju debesu ķēniņienes dievmātes

Marijas vārdā, ka nedrīkst apspiest viņas jaunkristītos („quoscunque

neophytos, beatae Virginis servos ..XXV. 2.).
4. Dibinot draudzes, vācieši, liekas, pieturējās regulāri pie at-

sevišķo jau priekšā atrasto vienību (provineia, kiligunda) robežām.

Viņu skaits un apmēri no 13.—17. g. s. nevar būt Vidzemē neko daudz

grozījušies, un tādēļ tur 17. g. s. draudžu saraksts lielumā un vi-

sumā laikam atbilst tam, kas bij radies noslēdzot draudžu pirmrei-

zējo organizēšanu 13. gadsimtenī. Kurzemē gan draudžu un baznīcu

skaits palika apmēram negrozīts tikai līdz 16. g. s. otrai pusei.

Zināms, vienas saskaldīšana vairākās lēņu vienībās

varēja veicināt arī jaunu baznīcas draudžu dibināšanu. Mazākais jā-

atzīmē, ka Livonijas kārtu pilnvarnieki konstatē, ka lēņu apgabalos
baznīcas bijušas mazākā atstatumā viena no otras nekā tieši baznī-

cas iestādēm padotos piederumos 19).
Latviešu apdzīvotas draudzes ietilpa Rīgas virsbīskapijā, Kur-

zemes bīskapijā un arī Tērbatas bīskapijā (Rūjiena, Trikāta, Valka),
bet virsbīskapijā un Kurzemes bīskapijā blakus latviešu draudzēm

bija sākumā arī lībiešu draudzes. Savācot kopā dažādos viduslaiku

senrakstos un dokumentos minētos draudžu resp. draudžu baznīcu no-

saukumus, dabūjam ziņas, ka atskaitot Rīgas pilsētu virsbīskapijā
no 13.—15 g. s. eksistējušas kādas 40 — un Kurzemes bīskapijā kā-

das 30 draudzes20). Kādas baznīcas jau varētu gan arī būt palikušas
neminētas.

Katrā draudzē tika celta draudzes baznīca (ecclesia parochialis,
TaUfkirche), kas dabūja savu baznīckungu (plebanus, rector). Ar

šo baznīcu bij saistīta sakramentu izdalīšana, kamēr blakus baznī-

cas — kapellas, kuru skaits Vidzemē ar laiku pieaudzis diezgan liels,

bij veltītas g. k. privātiem (atsevišķo svēto, jādomā: dzimtu un per-

sonu patronu) kultiem. Baznīckungu uzturai un iztikai tika noteikti

īpaši zemes gabali (dos, Widme), kuru lielums gan nebij viscaur

vienāds. Kad Kurzemes bīskaps un ordenis 1252. g. nolēma celt

baznīcas, tad 3 no tām katra dabūja 4 arklus zemes un 30 vezumu

pļavu, bet gada nodevas bij paredzētas vispār katram priesterim
3 lastes labības un 3 sudraba vērdiņi naudā un vēl pa 3 Rīgas pe-

niņiem naudas no katra draudzes locekļa, kas bij mazākais 14 gadus
vecs. Bet 8 citas baznīcas dabūja katra tik pat daudz zemes un pļavu ;

turklāt no katra draudzes locekļa nācās priesterim ikgadus pa sie-
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kam (= Vio pūra) rudzu, miežu un auzu no arkla un vēl no katras

personas, kas mazākais 14 gadus veca, 3 Rīgas peniņi. Arī malku

priesteri dabūja par brīvu 21 ).

Baznīckungus iecēla bīskaps, bet zemes īpašniekam — patronam

piederēja tiesības izraudzīties kandidātus, kurus tas gribēja apveltīt

ar baznīckunga vietu kā prebendu. Šādi patroni bij baznīcas iestāžu

prelāti, domkapituli, klosteri; ordenis bija patrons visās ordeņa ze-

mēs. Laju patronāttiesības pār draudžu baznīcām Livonijā priekš

reformācijas nav droši pierādamas. Laju līdzdalība baznīcas pār-
valdē ierobežojās tikai ar t. s. provizoru tiesībām pārzināt baznīcu

saimniecību, vākt tai ziedojumus v. 1.1. Provizoru tiesības uz laukiem

ieguva lielie zemju īpašnieki 22).

Baznīcas garīgajā darbā blakus sēkulārklēriķiem sākumā aici-

nāja arī reliģisko ordeņu locekļus, izlietojot tos gan galvenā kārtā

tieši misijas laukā 23). Arī jaundibināto draudžu priesteriem bija
bieži jāatstāj savas draudzes un jādodas misijas darbā.

Jautājums par eventuāliem latviešiem pirmo klēriķu starpā jā-

atstāj atklāts. Pirmos laikos tomēr drīzāk bij iespējama latviešu ie-

kļūšana garīdzniekos nekā vēlāk. Viduslaikiem beidzoties, vispār Vid-

zemes garīdznieku starpā ārzemnieki bij lielā pārsvarā par šejienie-
šiem.

Baznīckungu vietas draudzēs, laikam, bijušas kārtēji aizņemtas.
Tikai pret viduslaiku beigām sāka trūkt uz laukiem arvien vairāk

priesteru, gan vairāk darba darītāju nekā prebendu turētāju. Ka-

toļu baznīcas oficiālais kults (mišas, sakramenti), jādomā, lielumā

un visumā arī kārtīgi ticis izpildīts. Baznīckungiem jau nāca arī

talkā mūki, it īpaši dominikāņi, un franciskāņi, kas nebaidījās arī

uzmeklēt zemniekus viņu mājās, bet it īpaši minami kā sprediķotāji
nevācu valodā. 1517. g. minēta nevācu t. i. latviešu sprediķotajā māja
pie Rīgas minoritu klostera Šķūņu ielā. Par baznīckungiem turpre-
tim vēl 15. un 16. g. s. nākas bieži dzirdēt, ka viņi neprot draudzes

locekļu valodu, un atgādinājums, lai viņi iemācītos to vai atkal pie-
ņemtu kapellānus, kas viņu vietā izpildītu „sv. sprediķa amatu", pa-

stāvīgi sastopams oficiālos noteikumos, pieml
.

1428. g. baznīclikumos

un 1516. g. reformprojektā 24). Parastas arī sūdzības par garīdznieku
konkubinātu resp. „saimniecu" (Meiersohe) turēšanu 25).

5. No latviešiem ciešāki ievilkti katoļu baznīcas reliģiskā dzīvē

tikai pilsētās, īpaši Rīgā dzīvojošie amatnieki, arodnieki un mājkal-
potāji. Viņu piederība pie arodorganizācijām — cunftēm un brālī-

bām — nesa sev līdz arī zināmu aktivitāti baznīcas kultā un ārējā
reliģiozitātē. Latviešu alusnesēju brālība Rīgā nodibināja savu pašu
altāri Jānim Kristītājam Jēkaba baznīcā (ap 15. g. s. vidu) un krā-

vēju (Losträger) brālība —altāri sv. Kunga miesai ar Pētera, Erasma

un Kristofora tēliem un savu vikāriju Pētera baznīcā 1458. g.
26).

Krāvēju brālības vikārijas grāmata no apm. 1450.—1523. g. un sodu

grāmatas izvilkumi no 1450.—1459.g., ko publicējis L. Arbuzovs jun.,
ļauj ieskatīties lielajā rosībā, kādu krāvēji attīstījuši „par godu sv.

(Kristus) miesai un visiem Dieva svētajiem" 27).
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Par lauku iedzīvotāju attiecībām pret katoļu baznīcu un ticību

trūkst tiešu ziņu. Netieši var par to spriest, izejot no dažādām re-

formu prasībām un noteikumiem, kas publicēti 15. g. s. pirmā pusē

un tad atkal 16. g. s. sākumā. īpaši jāmin lielo katoļu baznīcas re-

formkoncilu ierosinātie rīkojumi: 1422. g. landtāgā izdotie zemes

likumi (Landesordnung) 28), 1428. g. provinciālkoncilā izdotie Rīgas

provinces foaznīclikumi 29) un 1437. g. provinciālkoncilā izdotie baz-

nīclikumu pārgrozījumi un papildinājumi 30), tad virsbīskapa Jaspera
Lindes (1509. —1524.) izstrādātie reformpriekšlikumi, ko viņš kopš

1512. g. cēla priekšā landtāgiem, sevišķi 1516. g. projekts par „baz-
nīcām un nabaga nevāciem", un attiecīgie landtāgu lēmumi resp. aiz-

rādījumi 31).

Šādi dokumenti vispār lietojami tikai ar uzmanību, jo tanīs sa-

stopami vispārēji baznīcas noteikumi, kas radušies citos vietas un

laika apstākļos 32), un arī tiešie norādījumi uz nevēlamām šejienes
dzīves parādībām nav noteikti lokalizēti, lai varētu noteikt, ciktāl

tie attiecas uz latviešu un ciktāl uz igauņu apgabaliem. Bet ja arī

citi vēsturiskie un folkloristiski dati apstiprina minēto dokumentu zi-

ņas, tad mēs varam tomēr justies uz drošiem pamatiem.

Vispirms jākonstatē, ka oficiālos baznīcas dokumentos vēl līdz

pat 16. g. s. šejienes „neväcus" dēvē par neofitiem, t. i. nule draudzē

uzņemtiem, jauniem draudzes locekļiem. Tas pa daļai varbūt, būs

izskaidrojams ar apziņu, ka šejienes tautas ir samērā jauni katoļu
baznīcas locekļi, bet paliek arī vēl sava tiesa pārliecības, ka viņi nav

vēl nemaz iesakņojusies katoliskā kristietībā 33).

Pie katoļu baznīcas elementārprasībām, kas pastāvīgi tika at-

kārtotas, pieder minētos noteikumos atrodamie baznīcas baušļi: jā-
ietur svētdienas miers, jāapmeklē svētdienas mišas, jāgavē noteiktos

laikos, jādod desmitā tiesa un „upuri", bērni jākristī mēneša laikā

pēc dzimšanas, pienācīga cienība jāparāda kultam un sakramentiem,

īpaši eucharistijai un nožēlai v. t. t. Bet blakus visam tam sa-

stopami stingri noteikumi, kas apkaro „senas pagāniskais parašas"
un ko turpina „viens otrs (nonnulli) neofits" jeb „šīs
provinces zemnieks" (rusticus). Tā, liekas, baznīcai vēl jācīnās pret
kristības nomazgāšanu 34), ko kādreiz bij praktizējuši lībieši Vidze-

mes kristiānizēšanas sākumā (Chron. Lyv. IL, 8), pret diezgan iz-

platīto svaidīšanas (konfirmācijas) atbīdīšanu uz mūža beigām jeb
slimības laikmetu 35), pret Dieva tiesu „ar balti nokarsētu dzelzi jeb
vārošu un reizēm aukstai ūdeni", pret pareģošanu; un bur-

šanu" 36), pret dažādiem kononisku laulības noteikumu pārkāpumiem,
kuru starpā tiek minēta sievu zagšana 37), slepenas derības un nodi-

binātas kopdzīves izšķiršana un jaunas nodibināšana38), Un pret
mirušo apbedīšanu senču kapenēs, pat mežā un aizgājušo vecāku un

draugu mielošanu baznīcās un kapsētās 39). Baznīcas vadoņiem pat
jāliecina, ka „viens otrs zemnieks un mūsu: provinces Livonijas' iedzī-

votājs gaida savu laicīgo mantu pieaugumu un savu nelaimīgo laimi

no pērkona, ko viņi sauc par savu dievu, no čūskām, tārpiem un ko-

kiem, kam viņi paļaujas" 40).
Šos konkrētos datus par senlatviešu pagāniskām trādicijām
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15. g. s>. apstiprina un papildina citas ziņas 16. un 17. g. s. sākuma

rakstos un dokumentos, pie kuriem nāksies vēlāk tuvāki pakavēties.
6. Lielais vispārējais katoļu baznīcas satricinājums reformāci-

jas laikmetā izkustināja tās pamatus arī Baltijā. Bet īstenībā evaņ-

ģēliskas tapa 16. g. s. divdesmitos gados tikai pilsētas ar Rīgu priekš-
galā. Vasaļu muižnieku attiecībās pret reformāciju nebij vienības

visu 16. g. s. pirmo pusi, un zemnieku aprindās par apzinīgu pie-

griešanos jaunai ticībai pagaidām nevarēja būt nekādas runas. Visā

zemē vēl arī pastāvēja formāli katoļu baznīcas vara un katoliskas

iestādes: virsbīskaps, bīskapi, domkapituli, ordenis, klosteri 41 ). Arī

Livonijas ordeņa sabrukums un Livonijas valsts vienības izbeigšanās
1561. g. galīgi neiznīcināja šejienes katolicismu. Tam palika zināma

loma arī konfesionālā ziņā citādi diezgan viengabalīgajā Kurzemē.

Un pārējie latviešu apgabali — Vidzeme un Latgale — (Livonija
vārda šaurākā nozīmē) vēl vairāk kā pussimts gadus palika par ka-

tolicisma un luterānisma cīnās lauku.

Padodoties Polijai, jaunās Pārdaugavas valsts kārtas gan bij da-

būjušas ķēniņa Sigismunda Augusta solījumu garantēt ,/lai paliktos
neaizkārta mūsu svētā ticība, pie kuras mēs līdz šim turējušies, mūsu

skaidrotās baznīcas mācības, kā tās atrodas evaņģēlijā, apustuļu; un

Nīkajas baznīcas sapulces rakstos un Augsburgas ticības aplie l

cībā//42), bet šis solījums nesaistīja viņa pēcnācējus, un tādēļ līdz

ar centieniem apvienot Vidzemi politiski ciešāki ar Poliju, sāka tur

arvien vairāk un stiprāk uzstāties pretreformācijas spēki, kas toreiz

jau darbojās pilnā sparā pašā Polijā 43).
1582. g. 3. decembrī tika atjaunota katoļu bīskapija Cēsīs, pie-

šķirot bīskapam bagātus īpašumus, un nākošā dienā izdotās jaunās
„Livonijas konstitūcijas" izvirzīja atkal katolicismu pirmā vietā, no-

stādot evaņģēliskos par disidentiem, kam brīva Augsburgas konfe-

sijas turēšana atļauta tikai pēc (!) katoļu ticības. Gan neizdevās

tūlīt dabūt enerģisku Cēsu bīskapu, bet renegāts Oto šenkings, bū-

dams sākumā doma prāvests un kopš 1587. g. arī pats bīskaps, pie-
lika visas pūles un lietoja visus līdzekļus, lai atjaunotu katolicisma

varu. — Poļu ādministrātors Vidzemē šinī laikā bija Viļņas bīskaps
un kardināls Georgs Radzivils (1582?—1600.).

Par galveno luterānisma cietoksni uzskatīja Rīgu, un tikko tā

bij arī padevusies Polijas virskundzībai, tūlīt sāka tur ierasties pret-

reformācijas cīnītāji, vispirms Vārmijas bīskapa sūtīti katoļu prie-
steri (1582. martā), tad tieši pāvesta Gregora sūtīti jēzuīti.

1584. g. viņiem izdevās nodibināt jēzuītu kollēģiju Rīgā un dabūt

atkal savās rokās Jēkaba baznīcu; abas šīs iestādes tapa par bazi ro-

sīgai propagandai visā zemē. Rīgas vācu pilsoņu aprindās izcēlās sa-

šutums par piekāpšanos papistu priekšā, kas arī bij viens no tā

saukto kalendāra nemieru (1584.—1589.) iemesliem 44). Bet šiem,

tāpat-jēzuītu izdzīšanai no Jēkaba baznīcas (1587. —1591.) nebij
nekādas paliekamas nozīmes cīņā pret katolicisma restaurāciju

Ar plašiem zemes īpašumiem un naudas ziedojumiem ķēniņš un

viņa valdības vīri pabalstīja jēzuītu kollēģiju. Dažādi rīkojumi iero-

bežoja luterānismu un pašķīra atkal ceļu katolicismam. Viena baznīca
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pēc otras sāka pariet katoļu rokās (Rīgā pavisam 3, tad Limbažos

(1594.), Rēzeknē (1597.), Nītaurē (1600.) v. c.) 45).

Viens no rosīgākiem pretreformācijas darbiniekiem ir no Rīt-

prūsijas atnākušais Ertmans (Hartmans) Tolksdorfs, kas darbojās
kādu laiku par priesteri Valmierā, tad iestājās jēzuītu ordenī, tika

iecelts par Jēkaba baznīcas priekšnieku ; bijis arī redzams darbinieks

Rīgas jēzuītu kollēģijā un tad 16 gadus Cēsīs, kur arī miris 1620. g.

septiņdesmitā dzīves gadā. Viņš sarakstījis arī kādas latviešu grā-

matas, un viņu uzskata par Kanizija katķisma tulkotāju latviešu

valodā 46).
Ar savu neatlaidīgo centību, vienkāršo dzīvi un pašaizliedzīgo

darbību īpaši mēra gados (1601.—1602.) viņš tapis latviešu zem-

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

viņu tikai viscienīgākos vārdos savā valodā: par sirmo kungu, tēvu

un bīskapu". Bīskaps šenkings nosaucis viņu par tēvu un

apustuli" 47).

7. Pretreformācijas darbinieki jau no paša sākuma pārliecinā-

jās, ka viņiem vislielākie panākumi gaidāmi pie nevāciem: latvie-

šiem, igauņiem, poļiem, jo „vācieši cieši turas pie hairesijas", t. i. lu-

terisma 4"). It sevišķi Rīgā iedzīvotāji likās, ļoti „samaitäti un ie-

tīti maldu tumsā" un pati pilsēta „tā nogrimusi hairesijā, ka maz

var no tās gaidīt augļus" 49). Tādēļ arī vislielāko cerību lika sākumā

uz vienkāršiem ļaudīm un zemniekiem. Tādēļ arī jēzuīti pastipri-
nātā kārtā mācījās latviski 50) un Rīgas kollēģijā notika katru dienu

pusstundu kārtēji vingrinājumi latviešu valodā51 ). Pie Tērbatas

koilēģijas pastāv kopš 1585. g. tulkotāju seminārs, kura audzēkņi
prot 8 valodas, un līdzīga iestāde vai arī tā pati, saukta par „kaut ko,

kas nākotnē izveidosies par Livonijas semināru" (seminarii instar

Livonici futurum), ar zemāko aprindu jaunekļiem dabū Rīgā 1599. g.

īpašas telpas 52).

Acīs duras, ka reformācija ierosinājusi katoļu baznīcu un tās

darbiniekus uz lielāku rosību, ko veltīgi centās panākt dažādi rīko-

jumi un atgādinājumi reformācijas priekšvakarā. Arī nevāciem un

viņu valodai tagad piegriež lielāku vērību, Galvenie nopelni šinī

ziņā piešķirami jēzuītiem. Vai tieši kāds latvietis' iekļuvis jēzuītu
ordenī, mazākais, uzņemts ar Rīgas kollēģiju savienotā pārbaudes
(probācijas) namā, par to nekādi tieši dati nav zināmi. Bet ir kādā

dokumentā norādīts, ka kāda igauņu zemnieka dēls bijis jēzuīts 53).

Lai luterāņu mācītāji netraucētu misijas darbu nevācos, tad bij
izdots 1589. g. pat īpašs ķēniņa rīkojumsl

,
lai viņi kā vācieši atturē-

tos no nevācu sprediķiem 54).

Pie Rīgas latviešu arodsavienībām jēzuītiem bijuši nenoliedzami

panākumi. Rīgas koilēģijas ziņojums 1589. g. vēsta, ka „četras lat-

viešu brālības, kas iziedamas no diezgan laba iesākuma, bij tiktāl iz-

virtušas, ka likās nodibinātas tikai dzeršanas dzīru dēļ, ar mūsējo
rīcību atkal atjaunotas pirmatnējā veidā" 55) t. i. dabūjušas atkal

agrāko garīgo noskaņojumu, šis aizrādījums gan nevar attiekties uz

alusnesējiem, jo viņu locekļu saraksti arī vēl pretreformācijas
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laikā tiek turpināti ar latviešu Jāņa draudzes mācītāju Kaspara Tim-

mes un Andrēja šurringa roku 56).

1595. g. Rīgas latviešu katoļiem tika ierādīta īpaša Sv. Jaunavas

baznīca, kur tad svētku dienās noturēja arī katoļu pamācības latviešu

valodā57). Jēzuītu panākumu Rīgā vispār raksturo šādi skaitļi:
1589. g. pieņemti grēksūdzē Lieldienās 466 latvieši, pēc tam atse-

višķās svētdienās pa visu gadu 210, bet vāci 300, tā tad pavisam 976

grēksūdzētāji. 1596. g. grēksūdzētāju skaits pieaudzis uz 3330, tad

1603. g. noslīd uz 2221, 1607. g. sasniedz 5859 un atkal pēc zināmas

svārstīšanās 1613. g. pieaug uz 6500. Jādomā, ka arī jo projām lie-

lākā daļa ir latvieši, pārējie — zemāko aprindu vācieši un poļi. Piem.

1594. g. atzīmēts : no Lutera atrāvušies 10 vācu un 283 latvieši SS). Jē-

zuītu skolu darbība Rīgā, liekas, latviešus aizķēra loti maz
59).

Uz laukiem jēzuītu darbību lielā mērā traucēja krievu karaspēku

postījumu sekas. Baznīcas bija drupās, baznīcas rīki, paramenti un

pat priesteru rokas grāmatas nebij nekur vairs sadabūjamas 00). Tā

Tolksdorfam nācās pēc atmiņas restaurēt latīņu katķismus, nomenklā-

torus, sprediķus; himnas un antifonas 61 ). Tas viss tomēr netraucēja

jēzuītu rosību. Viņu sūtņi visvairs pa vienam, bet reizēm arī divi

kopā pārstaigāja visu zemi desmitiem jūdžu attālumā, turēja spre-

diķus, izdarīja sakramentus un visādā veidā centās atjaunot un no-

stiprināt katolicisma varu
02). Visvairāk viņi nodarbojās ar zemnie-

kiem, kas dzīvoja koilēģijas īpašumos, apstaigājot tos no ciema uz

ciemu un mācot katķismu 03). Liels prieks bija, ja izdevās sastapt

ļaudis, kas sevi vēl turēja par katoļiem, lai arī tie bija, kā Daugav-

grīvas un Ādažu iedzīvotāji, satiksmē ar luterāņiem palikuši nolaidī-

gāki. Bet netrūka arī tādu vecāku cilvēku, kas vairāk desmit gadus

bij turējušies savrup no luteriešiem '*).

Katoļu panākumus veicināja viņu mīlestības darbība mēra un

bada laikos 65). Viņi paši labprāt min savu čaklumu, pieticību, god-

prātību un pazemību, salīdzinot sevi ar luterāņu mācītājiem BB). Viņu
bīskaps Zaļā Ceturtdienā 1598. g. mazgā Rīgas nabagiem „netirumu

kārtām pārklātās kājas" °7). Bet visvairāk ļaužu viņi pievelk ar dzie-

dināšanām, ar lauku, pļavu, dārzu, māju un ēku, maizes un citu pro-

duktu, bišu un lopu, sveču un zaru gredzenu, visādu trauku un darba

rīku, dažādu ūdeņu un zivju tīklu svētīšanu un citām benedikcijām es),
kas te saistās ar kārtējo sakramentu svētību, te lieto svētītus vaska

jērus 69), te svētītu „appüstu" sāli 70), svētītu ūdeni, vīrāku 71) un

relikvijas 72 ). Dažādi speciāli katoļu kulta iestādījumi, nāk lietošanā,
kā 40 stundu lūgšanas, eksorkismi 73), procesijas, drāmatiski uzvedumi.

Krāšņi bīskapa dievkalpojumi un visa „svētā iekārta"74 ) pievelk ļaudis
tāpat kā pātaru zīļu noslēpums (rosarii mysteria) 75). Arī „ķēniņa
priesteru" (regii sacerdotes) lomai bij sava nozīme

76). Sekas bija,
ka arī uz laukiem radās tūkstošiem grēksūdzētāju. Cēsīs 1617. g.

viņu skaitu uzdod 12000 77).

1611. g. noturēja Cēsīs sinodi, bet 1613. g. vispārēju baznīcās

vizītāciju. Pēdējās nolūks bij netik vien ievākt noteiktas ziņas par
draudžu stāvokli, bet arī nokārtot atsevišķu baznīcu tiesības un īpa-

šumus. 43 katoļu draudzes varēja reģistrēt uz laukiem 7"). Bet
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zviedru kari, kas jau kopš 17. g. s. sākuma traucēja polonizāeiju un

katolizāciju, padarīja tām beidzot galu. Rīgas ieņemšanai sekoja
16. sept. 1621. g. rīkojums par jēzuītu un visu citu papistu izvāk-

šanos no Vidzemes, un līdz ar to izbeidzās pretreformācija Vidzemē.

Pastiprinātā veidā tā turpinājās Latgalē — tanī Livonijas daļā, kas

palika Polijai un deva patvērumu no Vidzemes izraidītiem katoļu
baznīcas darbiniekiem.

8. Dažādi 16. g. s. otrās puses un 17. g. s, sākuma raksti, tāpat
arī jēzuītu kollēģiju anāli un 1613. g. vizitācijas protokols liecina,
ka latviešos tanīs laikos vēl ļoti stipri izplatītas pagāniskas tradīci-

jas. Vārdā saukti tiek atsevišķi dievi — Pērkons, Ūziņš, „Moschal",

„Cereckling", daudzināts tiek saules un mēness, koku (ozola un lie-

pas), zalšu un pūķu kults, tiek attēlotas dažādas kulta ceremonijas

(ziedojumi, svētki), un minēti īpaši ziedojumu priesteri, atrodami

aizrādījumi uz precībām pēc pagānu parašām, buršanu un vārdo-

šanu, zīlēšanu ar alus kannu un nažu sviešanu, jo spilgti tēlots ap-

bedīšanas rituāls un mirušo mielošana 78). 1613. g. vizitātors archi-

diakons Teknons konstatē, ka „visa latviešu tauta nodevusies elku

kalpošanai" un ka „pa visu Vidzemi var atrast līdzīgas lietas"; se-

višķi tomēr, liekas, vecie kulti vēl bijuši paglabājušies: Latgalē, Rē-

zeknes un Ludzas apvidū, „kas guļ gandrīz pie pašām Moskovijas ro-

bežām".

Sākumā (1589. g.) jēzuītu priesteri konstatē, ka pie latvie-

šiem gandrīz neko nevar atrast, izņemot kristību, pēc kā var pazīt

viņu kristietību; un drīz vien sāk priecāties par to, ko panākuši, no-

cērtot piedzīvotājiem bīstamus, kļūmīgus un kaitīgus kokus" un pie-

griežot zemniekus, pat viņu priesterus kristietībai 80). Bet šie pa-

nākumi, šķiet, bijuši tik ārīgi. P. Einhorns savā „Reformatio Gentis

Letticae etc." zin stāstīt, ka latviešu zemnieki vazājuši jēzuītus aiz

deguna un zobojušies par viņu ticību un tikai aiz dažādiem aprēķi-
niem turējušies ar katoļiem (bijušas daudzas svētku dienas, baznī-

cas prasības varējuši jo viegli izpildīt, iegūtas dažādas priekšrocī-
bas v. t. t,). Katoļu avoti gan uzsver dievbijību" un ļaužu
saplūšanu dievkalpojumos no lieliem tālumiem 81).

Šinī laikā līdz ar verdzības nostiprināšanos sāka arī parādīties
latviešos vergu tikums. Viltus, krāpšana, spītība, cietsirdība, gata-

vība uz īsta vai iedomāta ienaidnieka novākšanu pie malas, pat zi-

nāmamežonībaun atraušanās no „civilizäeijas pienākumiem (humani-
tatis officiis) — ar šādām īpašībām dažādi autori raksturo toreizējos
latviešus 82). Nelaimīgā tauta meklē iepriecinājumu dzeršanā, kā pa-

gastos, tābaznīcas svētkos; šinī ziņā jau kungi un augstmaņi deva vi-

ņiem spilgtu piemēru 83).

9. Latvieši, atrazdamies kādus četrus gadsimteņus katoļu baz-

nīcas, tās kulta un mācības ietekmē, uzņēmuši dažādus katolicisma

elementus savā kultūrā. Diezgan liels ir to vārdu skaits latviešu

baznīcas terminoloģijā, kas darināti katoļu laikos, galvenā kārtā pēc

Livonijā oficiāli lietotās viduslejasvācu valodas parauga, kas sa-

vukārt atkal gandrīz visus no tiem aizguvuši no baznīcas latīņu
lodās. Tā radušies vārdi: mūks, altāris, priesteris, ķesteris (šķeste-
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ris), pulkstenis, mise, upuris un upurēt, pātari (pēc lūgšanas sā-

kuma: pater noster), pātarus skaitīt (pēc „pātaru zīlēm"), pagāns,

pāde (pādis), prāvests, pāvests, bīskaps (bīskups), pravietis, klo-

steris, eņģelis, paradīze, elle 84). Arī darināts katoļu
laikos 85). Katoļu laikos radušies arī->tie baznīcas valodas vārdi, kas

aizgūti no lībiešiem — laulāt un pulgot 86), — jo šie bij pirmie Balti-

jas iedzīvotāji, ar kuriem Vācu misionāri nāca sakarā. Uz lībiešu

starpniecību norāda arī vecākos latviešu rakstos sastopamā rakstība

„pīskops" 87).
Ari tautas parašās un folklora vēl līdz šai dienai uzglabājušies

katoļu laiku nogulsnējumi.
Senlatviešu gadskārtējie svētki un svinamie laiki pakārtoti

tolu baznīcas gada gaitai un Mārijas svētku un svēto svētku ritu-

mam
88). Latviešu dabas svētki ar savām parašām piekļāvušies kri-

stīgiem svētkiem, kas savā pirmizcelsmē taču arī labu tiesu atva-

sināmi no antīkās senatnes pagāniskiem dabas kultiem. Dievaines

patvērās visu dvēseļu dienas (2. novembra) pavēnī. Dažādi dabas

gari, cilvēku un dzīvnieku patroni un patrones, cik tāl viņi — par

spīti baznīcas gribai un pat apveltīti ar ļaunu garu raksturu —' ne-

paturēja vairāk vai mazāk savu pirmatnējo nozīmi, padevās savu-

kārt baznīcas priekšstatu ietekmei un atdeva savas funkcijas kri-

stīgajiem svētiem ar Māriju priekšgalā. Šāda sakušana bij toties jo

vieglāka, ka katoļu svēto kulta pamatā ir daža laba veca pagāniska

trādīcija, un dažiem no šiem svētiem jau no paša sākuma bij līdzi,
kā Mārijai, bet citiem atkal tikai tālākā vēsturē bij piesavināti da-

žādi patrocinija pienākumi.

Senlatviešu Dievs, debesu tēvs, sakusa ar kristīgo Dievu. Jau-

nava Mārija, kas katolicismā bij pazīstama tiklab kā jaunavu tā

arī sievu patrone („lielä palīdze sievām, grūto sievu atbalsts un

vieglu radību gādātāja"), bet vispār kā debesu ķēniņiene ieņēma
visu svēto vidū pirmo vietu un Livonijā vēl sievišķu nozīmi bij ie-

guvusi ar savu speciālo patrociniju pār visu provinci, — pa daļai sa-

plūzdama kopā ar senlatviešu Laimu, pa daļai tikai izmainoties ar

viņu kulta elementiem, ir tapusi par latviešu Māru un par visredza-

māko figūru latviešu ticējumos katoļu laikmetā 89).

Tā kā ar Jurģa dienu sakrita ganu un pieguļas sākums un ar

Mārtiņiem to beigas, tad ar šiem diviem svētiem un viņu dienām

saistījās lopkopības, īpaši zirgkopības pavasara un rudens rīti, ar

Jura dienu, laikam, arī jaunu zemkopības darbu un eventuāli arī

jauna gada sākums 90). Ar Jēkabu, kas „ar savu maizīt' nāca" (L.
D. 33031.), un Miķeli, kas „atnesa putojošu alus kannu" (L. D.

33238.) 93) un „tauku sivēniņu" (33241.), saistījās rudzu pļauja,
appļāvības un zināmi senseni druvas kulta rīti 92). Bet Jāņa Kristī-

tāja dzimumdiena piesavināja veselu rindu ticējumu un rītu, kas

kopš seniem laikiem piederēja vasaras saulgriežiem un pārejai no

pavasara darbiem uz vasaru, no ziediem uz augļu briedumu93). Kā

lopu, sevišķi cūku patrons vēl ieguva diezgan lielu populāritāti sv.

vientuļnieks Antonijs (Tenis, Tunis, Tanīss)f kas samērā vēlos vi-

dus laikos bij ieguvis slavu, ka var palīdzēt lipīgās lopu sērgās, īpaši
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pret tā saukto cūku rozi 94). — Citiem svētiem kā dzīvnieku patro-
niem diezgan problemātiska loma, bet vienu daļu: no tiem latvieši

mācījās pazīt kā atsevišķu baznīcu patronus un patrones,, kuru

svētkos sarīkotās svinības ir devušas sākumu lielākai daļai vēl tagad

pastāvošo tirgu. — Svēto populāritāti vēl īpaši veicināja,, varbūt,
16. g. s. Rīgas katoļu virsbīskapu Michaela Hildebranda un Jaspera
Lindes centieni pacelt dievbijību ar pastiprinātu svēto un relikviju
kultu 95), lai gan arī jau tā Vidzemē bij diezgan daudz populāru

svēto
96). Jēzuītu annāļi ziņo, ka zemnieki prasījuši „pēc vecās tau-

tas parašas nozīmēt viņiem apustuļus, t. i. kādu no debesu iedzīvotā-

jiem par sargeņģeli, kā aizsardzībā viņi gribētu būt droši paglabāti,

kam viņi mēdz parādīt sevišķu godu un noteikti viņa dzimšanas die-

nas priekšvakarā uzņem mājeniekus ar jo krāšņu mielastu, bet pašu

dzimšanas dienu svētī sevišķi svēti (ipsum autern Natalem colant

sanctissime) 97). Sapulces un tirgi pie latviešu baznīcām attiecīgo

apustuļu un citu baznīcas patronu svētkos pirmos gadsimteņos pēc

katoļu laiku izbeigšanās vēl ļoti iecienīti un par spīti reizēm un vie-

tām diezgan sīvām vajāšanām vēl uzglabājušies šur un tur tagadējos

tirgos.

Latviešu tautas dziesmās visi augšā minētie svētie nostādīti cil-

vēkiem jo tuvu 98). Viņus nemaz vairs nedaudzina par „svētiem", —

ar vienu izņēmumu. Labprāt lieto viņu vārdus pamazināmā formā

(Jānītis, Jurģītis, Jēkabiņš, Miķelītis jeb Mīkalītis v. t. 1.), Mārtiņu
atkal tieši apzīmē par „labo vīru" (L. D. 30209., — 10., — 23.). Epi-
tēts „svēts" tiek piešķirts vienīgi Mārai, bet ar „Svēto Māru" jo
sekmīgi sacenšas „Mīļā Māra" un patur arī virsroku.

Vēl vairāk hagioloģisku un leģendāru katoļu trādiciju elementu

un arī viena otra baznīcas paraša uzglabāti latviešu buramos un pū-
šamos vārdos un noder tagad par mūsu senču katolicisma liecinie-

kiem 99).

Vienīgais publicētais krājums (Fr. Treilanda-Brīvzemnieka Ma-

Tepna/ibi no STHorpacļjHH JiaraincKoro iuieiweHH, 1881) savākts, sprie-
žot pēc aizrādījumiem, tikai luterāņu apgabalos, bet gandrīz ik uz

soļa atver ieskatu katoļu uzskatu pasaulē, piem. Sv. Pēteri te da-

būjam redzēt atslēgu glabātāja lomā (N° 441) un kā siešanas speciā-
listu (No 573 ss). Te arī vairākkārt Pēteris viens (Na 248, 574, 576)

un Jānis viens (N° 631) vai arī abi kopā (Na 416, 457), tāpat arī Mi-

ķelis, Gabriēls, Daniēls (Na 575) apzīmēti par svētiem. Pāris zīmīgu
izteicienu („juru dievekle un svēta Māriņa" — uzrakstījis skolotājs

Ozoliņš Kalna muižā Aizputes apriņķī Na 246, un : „Māra brauc uz

jūru ar zelta karīti un glāžu logiem" — uzrakstījis Reķis Rendā

Na 464), droši vien stāv sakarā ar katoļu priekšstatu par Mariju kā

glābēju jūras zvaigzni (stella maris) 10°). Tipiski katolisks lūgums;
Mīļā Māra, svētā sieviņa, pārmet svētu krustiņu ar savu labo rociņu
(Na 306, uzrakstījis Pločkalns Skrundā). Krusta mešana dziedinā-

šanas un aizsardzības vai atvairīšanās nolūkā te jo bieži ieteikta.

Daudzas tautas dziesmas, aiz kurām noteikti saskatāms katoļu
baznīcas gaitu un parašas fons, arī liecina par zināma ārēja baznī-

ciskuma nostiprināšanos latviešos katoļu laikos. Attiecīgie novēro-
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jumi un pētījumi nav vēl pilnā mērā izdarīti un sakopoti. Bet viegli

papildināt tos konspektīvos aizrādījumus, ko atrodam P. šmita „Etno-

grafisko rakstu krājumos" 101).

Ar lielu uzsvaru atzīmētā vārda dabūšana baznīcas kristībā 102 )

stāv sakarā ar augšā minētās patrona resp. sargeņģeļa iegūšanas iz-

redzēm. Tādēļ arī apzinās, ka „svēti bij kūmu taki, dārga pādes
dvēselīte" (L. D. 1303.). Vecāku palikšana mājās 103) un visas kri-

stību atbildības uzlikšana krusta tēvam, īpaši krusta mātei 104), iz-

riet no katoļu eventuāli arī pareizticīgo šķīstīšanās prasības. No-

teiktā paraša vest pādi kristīt baznīcā 105) pamatojas uz katoļu baz-

nīcas kārtības noteikuma kristīt bērnus tikai draudzes baznīcā, pie

īpaša kristījamā trauka (fons baptismalis, Taufstein), šī trauka

resp. tā vāka izgreznojums ar krustu galā, liekas, dod iemeslu dzie-

dāt, ka bērnu baznīcā „nes pie krustiņa" (1344), „patur pie krustiņa"

(1347, 1855) un tad „atstäj no krustiņa" (1366). Varētu te domāt

arī par krucifiksu uz altāra, kura tuvumā stāvēja kristījamais trauks.

Ar sevišķu svinību izdarāmo eksorkisma un abrenunciācijas aktu rak-

sturo vārdi, ka krustēvs un krustmāte „atsaka ļaunam" (1409) vai

iet baznīcā „pretī krusta zvērēties" (var.: „pie krusta" vai „pret Jēzu"

zvērēties) 100). Kristības ūdeni tur par svētu107) tādēļ, ka katoļi kristī

ar īpaši iesvētītu ūdeni. — Arī citādi ļaudis iet baznīcā („krustapilr"
L. D. 1327, 1612) — Dievu lūgt un pātarus skaitīt, vai „mielot savu

dvēselīti" (1367 pielik.), ietur svētdienas un svētvakarus (L. D.

6838, — 41, — 44, —45) un piektvakarus (6839, 6844, — 47). Gal-

vas nesukāšana piektdienās izriet no piektdienas gavēņa dienas rak-

stura (34140, — 145). Jaunavas nes vaiņagus Māras baznīcā, citi

ziedo „bites šuvumiņu" (vasku sveces — L. D. 30289). Krusta me-

šanas paraša tik dziļi iesakņojusies, ka pat vēro kristību jeb „krusta

kumeliņa" kājas metam krustu (1383, —88). Ja lasām galu galā
tautas dziesmu:

„
Vakar Dievis baznīcā, šodien mani bālēliņi; Va-

kar mija zelta krustus, šodien zelta gredzentiņus" (16050), tad še

liekas attēlota kāda krāšņa baznīcas ceremonija, eventuāli kādakrustu

procesija.
Māra ģērbusies „zīda drēbītēs" (Brīvz. 40), „zil' Māriņa" (387),

„zelta Dieva māte" (45) un tieša uzruna „Zelta Mārīte" (L. D. 1561)

vislabāki, šķiet, izskaidrojami kā kādas Marijas gleznas iespaidi.
10. Latgalē jeb poļu Vidzemē („Inflantijas kundzistē") katoļu

baznīca piedzīvoja restaurāciju vārda pilnā nozīmē. Te atjaunoja Li-

vonijas bīskapiju (Episcopatus Livoniae), kuras vadītāji gan lielāko

tiesu nodzīvoja Varšavā. Bet visa baznīcas pārvalde atradās poļu rokās

un arī garīdznieku lielākā daļa bij poļi. Vācu muižnieku vairums

pārpoļojās un pārgāja katolicismā; poļu valdība izdalīja zemi arī sa-

viem ļaudīm. Vienīgi dziļā plaisa poliskas aristokrātiskas muižniecī-

bas un latviešu zemnieku starpā pasargāja pēdējos no pārpoļošanās.
Savu nacionālo apziņu viņi jau bija zaudējuši un vēl 20. g. s. sākumā

apzīmēja savu tautas piederību ar vārdu „katoli".
Galvenais garīgais centrs bija sākumā Daugavpils. Še tika no-

dibināta jēzuītu kollēģijā, pie kuras darbojās no Cēsīm izraidītais

Georgs Elģers (1585.—1672.), katoļu garīgo dziesmu tulkotājs lat-
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viešu valodā un vairāku citu garīgu grāmatu autors. Augstākā jē-
zuītu mācības iestāde — akadēmija atradās Viļņā un tur arī iespieda

katoļu latviešu grāmatas. Viņu ortogrāfija bij pieskaņota poļu rak-

stībai. 1730. g. iznāca pirmā latviešu grāmata latgaliešu izloksnē.

Jēzuīti dibināja savas misijas stacijas. Muižnieki un augstākie

valdības ierēdņi sacentās savā starpā baznīcu celšanā, un 17. g. s.

septiņdesmitos un astoņdesmitos gados pacēlās Latgalē viena katoļu
baznīca pēc otras. Rosīgi darbojās arī dominikāņu un citu ordeņu
mūki.

Muižnieku pāra Dadziboga un levas šostovicku dāvājums 1700. g.

lika pamatus Aglonas dominikāņu klosterim un baznīcai, kas ar savu

brīnumdarītāju Marijas gleznu izveidojās ar laiku par jaunu Latgales

garīgu centru. 19. g. s. otrā pusē klosterim vairs neatļāva uzņemt jau-
nus mūkus un tas pamazām izmira 108).

Poliskā orientācija palika Latgalei arī pēc tam, kad tā 1772. g,

pārgāja Krievijas piederībā un baznīcas pārvaldes ziņā tika pievie-

nota Mohiļevas mētropolita iecirknim. Tādēļ arī, apspiežot poļu
dumpjus, krievu valdība, un laikam gan ne bez iemesla, turēja aiz-

domās un vajāja vienu otru Latgales katoļu priesteri. Smags trie-

ciens visai zemes garīgai dzīvei bij aizliegums iespiest latgaliešu grā-
matas ar latīņu burtiem, jeb kā oficiāli bija teikts: „leitiskas grā-

matas poliskiem burtiem". Tas pastāvēja spēkā no 1870.—1904. g.

un paralizēja visu turienes garīgo rakstniecību latviešu valodā.

1820. g. Aglonā atvērtā studijā (seminārā) mācīja arī latviešu

valodu, bet vispār latviešu katoļu zemnieku nācionālā kultūra Latga-
les apstākļos nedabūja nekādus lielākus ierosinājumus, kamēr nera-

dās no pašu zemnieku aprindām pirmie intelliģences pārstāvji, to

starpā arī viens otrs latviešu baznīckungs.

1904. g. atceltais ierobežojums grāmatu iespiešanā ievadīja Lat-

gales nācionālo atmodu un tuvošanos pārējai Latvijai. Krievijas

revolūcija 1917. g. un Vācijas okupācijas vara deva iespēju ierosināt

atraisīšanos no Krievijas katoļu baznīcas centrālām iestādēm. 1918. g,

22. septembrī Sv. Krēsls atjaunoja Rīgas bīskapiju, bet savu nacio-

nālu bīskapu latgalieši dabūja tikai 1920 g. Antonija Springoviča
personā, kas 14. aprīlī iecelts, 15. augustā ordinēts bīskapa amatā.

30. V. 1922. g. tika noslēgts Latvijas valdības konkordāts ar

Sv. Krēslu un sakarā ar to bīskapija tika pacelta par virsbīska-

piju un virsbīskaps dabūja vēl sev vikārbīskapu. Sākumā bīskapa
rezidence bij Aglonas klosteris, kur 1920. g. tika arī nodibināts Rīgas
diocezānseminārs. 1924. g. bīskaps ar savu kūriju un semināru

pārcēlās uz Rīgu, kur Saeima ar 25. 111. 1923. g. likumu bij atdevusi

tam Jēkaba baznīcu par katedrālbaznīcu 109).

Latgales latviešu zemnieks dziļi saaudzis ar katoļu ticību. Baznī-

cās, procesijās un arī pa mājām atskan latviešu garīgās dziesmas,
tauta radījusi arī savas reliģiskās tautas dziesmas. Bet tā kā attie-

cīgais materiāls savākts nepilnīgi un vēl mazāk izpētīts, tad pagaidām
vēl nav iespējams izlietot Latgales latviešu folkloru viņu reliģiskās
etnogrāfijas pētīšanai.
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Arī Kurzemē dažās draudzēs tika restaurēts katolicisms 17. un

18. g. s. Katoliski vai katolicismam simpatizējoši muižu īpašnieki

pārvērta evaņģēliskās baznīcas par katoliskām, atrazdami vajadzīgo
atbalstu Polijas valsts iestādēs. Lielāko tiesu līdz ar baznīcu tika

katolizēti arī zemnieki, neprasot viņus pašus, jo muižnieki domājās

rīkojamies saskaņā ar principu „cuius regio eins religio". Tā pārgāja
katolicismā Lauķenes, Ilūkstes, Bebrines, Vecsubātes, Alsungas un Le-

jas muižas v. c. baznīcas 110 ). Katoliskās draudzes savas konfesionā-

lās nošķirtības dēļ uzglabājušas vēl līdz šai dienai arī dažas etnogrā-

fiskas īpatnības, kā piem. Alsungas suiti.

1 ) V., Biļķ i n s — Indriķa chronika viduslaika gara gaismā, 1930.

2 ) P. v. d. Östen-Sacken, — Der erste Kampf des Deutschen Ordens

gegen die Russen, 90 ss. lp. (Mitteil, aus der livländ. Geschichte, Bd. 20, H. 1,
Riga. 1907.)

H. Grüner
— Missionsmethode und Erfolg bei der Christianisierung

Livlands (Mitteilungen und Nachrichten für die evang. Kirche in Russland,

1913): „Mit den Letten an der oberen Düna und in Tholova hatte die griechische
Kirche vielleicht vorübergehende Berührungen" (217. lpp.). Tā paša autora

Kirchliche Terminologie in etymologischer Beleuchtung (Magazin, herausgegeb.
von der Lettisch-Literarischen Gesellschaft XX. 4, 1913) 101. un 105. lp. Tāpat
arī pārvācojies latvietis J. Zakranovics, atreferēdams J. Krodznieka refe-

rātu X. archaiolog. kongresā 1896. un savās piezīmēs pie nāk. piezīmē minētā

Fr. f. Keuslera raksta (Magazin XX. 1.).
3) F. Tpy c m a h — BBt\o.eHHe xpucTHaHCTßa b Jlhc}3jihh;ihh 1884. Fr. v. Reüss-

ier —
Das livische und lettische Dünagebiet u. die Fürsten von Polozk, Gercike

u. Kokenhusen am Ausgang des XII. u. zu Beginn des XIII. Jahrhunderts (Mit-
teilungen aus d. livländischen Geschichte, herausgegeben von der Gesellsch. f.

Geschichte u. Altertumskunde zu Riga, XV), 1893.

Tas pats —
Zur Frage der Beziehungen der russischen Fürsten zu den

Eingeborenen der gegenwärtigen Ostseeprovinzen im XII. u. XIII. Jahrhundert

(Sitzungsberichte der Gesellsch. f. Geschichte u. Altertumskunde zu Riga, 1891)
116 ss. lp.

Tas pats —
Zur Frage der kulturellen Beeinflussung der Letten durch die

Russen in der vordeutschen Periode (Magazin XX. 1. u. 2.) 1897. un 1901.

Ed. Wolter, — Einfluss Westrusslands auf Litauen vor dem XII Jahr-

hundert (Mitteilungen der litauischen literarischen Gesellschaft, Bd. II).
J. Krodznieks

—
Iz Baltijas vēstures 11. 1913., 127.—130. lp., iespiests

jau agrāk Austrumā.

<t>. B. B a jiji o a. — B.najbmecTßO pyccKux i<HH3eii h pacnpocTpaHeHHe xpncT(iaHCTßa

(3an. Mock. Apx. Mhct. VIII. 1910 un atsev. izdevumā HeKOToptie Maiepuajībi

no HCTopHH JiaTbuncK. n/ie.MeHH c IX no XIII CTOjierae, 1910).
K. K. B uga — Lituanica I. X Bonpocy o xpoHO/iornn jihtobckhx 3anMCTBOBaHHči

c pyccKoro 1912 un Die litauisch-weissrusischen Beziehungen und ihr Alter.

Filoloģisko datu kopsavilkums J. Zēvera rakstā Latviešu baznīca kul-

tūras vēstures gaismā (Izgl. Min. Mēnešrak. 1929. I, 373. ss. lp.). „Korns" sk.

LD. 1423. s., — 31., 1586.—93., 1622.—26., 1791.

4
) Fr. Balodis. Vēlais dzelzs laikmets (Latvijas archaioloģija, 1926.),

111. lp.
5 ) K. H o 11, Missionsmethoden der alten und mittelalterlichenKirche, 1912.

u ) Hans Oldek o p, Die Anfänge der katholischen Kirche bei den Ost-

finnen. Eine Untersuchung über die Formen der religiösen Expansion im Mit-

telalter. Reval, 1912.

7) Sīkāki dati un literatūras aizrādījumi H. Oldekop, o. c.

8
) Liv-, Est- und Kurlandisches Urkundenbuch (=UB) I, 26., 44. un 57.

numurs.
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9) Dokumentu dati citēti H. Bruiningk — Messe v. kanonisches Stun-

dengebet nach dem Brauche der Rigaschen Kirche im späteren Mittelalter, Riga,
1904. 324. s. lp.

10) Urkundenbuch I. 35, 37, 40, 47, 61, 65, 81, 219.

H. Hildebrand, Livonica vornämlich aus dem 13. Jahrhundert, im Vat.

Archive, 10. un 11. n.

1218. g. nodibinātās Selas bīskapijas territoriju pievienoja 1225. g. Rigas

virsbīskapi jai; tās vietā nodibinātāZemgales bīskapija tika atcelta 3. 111. 1251. g.

un pašreizējais Zemgales bīskaps iecelts 1234. g. nodibinātā un tobrīd vakantajā
Kursas bīskapijā. Sal. arī Phil. Schwartz — Über den ersten Bischof v. Kur-

land (Sitzungsberichte, Riga, 1889, pag. 6—10). — Zemgales bīskapa amatā pā-

vesti iecēluši dažas personas gan vēl 14. g. 5.,, bet faktiski bīskapija toreiz vairs

nepastāvēja (Sk. L. Arbusow, Römischer Arbeitsbericht 11. (Latv. Univ. Rak-

stos XX, 1929. g., 489. ss. lp.).
11) 1207. g., tika apstiprinātas bīskapa Alberta lēņu tiesības uz Lībiju,

1224. g. arī uz Latviju, Leali un Vīku, līdz ar valsts firsta regālijām (Chron.

Lyv. X, 17; ÜB. I, 67.).
12) Crom Lyv. X. 15; XI. 6, 7, 8, 9; XIII. 4; XVIII. 3; XXIII. 3, 4;

ÜB. I. 103, 104; M. Šiliņa tulkotā „Rīmju kronika" 112.—115. lp.; ÜB. 11. 630. n.

Tuvāki attēlo notikumus J. Krodznieks savos rakstos: „Katoļu baz-

nīca Livonijā" un „Par zemgaliešiem" (Iz Baltijas vēstures I un II), kā arī

Latvijas vēsture 11, 23.—75. lp.
13) Latvju kultūras vēsture 11, 64. lp., sal. 81. lp.
14) Urkundenbuch I. 13. n., sal. L. Arbusow, Römischer Arbeitsbericht I,

Latv. Univ. Rakstos XVII, 323. lp. un ÜB. I. 145. n.
15) Latv. Ūniv. Raksti XVII. 323. lp.
ļ6) Turpat, tad ÜB. 28, 71, 97, 145, 157. n.; sal. arī 112, n. un ÜB. 11.

630. n.
17) J. Krodzni c k s —

Iz Baltijas vēstures 11, 132 ss., 6 ss. lp. R. Ho 11 z-

mann— Studien zu Heinrich v. Lettland (Neues Archiv f. ältere deutsche Ge-

schichtskunde 43, 1920., g., 161.—212. Lp,). Fr., v. Keus s 1 e r — Die Nationalität

des Chronisten Heinrich v. Lettland (Heinrich von Lon) und sein Lebensgang
(Sitzungsberichte, Riga, 1921. 150.—168. lp.).

18) Sk. īpaši Chron Lyv. XXIX. 2.-8. ÜB. I, 69, 72, („te ad evangeli-
zandum Dominum Jesum Christum barbaris nationibus commisso"). 132, 144,
145, 157, 158.

— Sal. J. Krodznieks — Iz Baltijas vēstures 11. 189, ss. lp.; La-

tvijas vēsture 11. 72.—74. lp.
lö) Akten und Rezesse der livländischen Ständetage 111, 136, 7. n.: „dan

de burschop under der achtbarn ritterschop nicht zo with als in den stichten van

den kercken syn gelegen" (kārtu pilnvarnieku atsauksme par 1522. g. landtāgam
iesniegtiem priekšlikumiem).

20) Skaitīšanai izlietoti dati, ko savācis L. Arbuzovs sen. savā darbā

„Livlands Geistlichkeit vom Ende des 12. bis ins 16« Jahrhundert. Dritter

Nachtrag" (Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik 1911, 1912 und

1913).Līdz 16. g. s. beigām var saskaitīt virsbīskapijā 46 un Kurzemes bīskapijā
44 droši identificējamas draudzes, bet daļa no tām minētas dokumentos tikai pēc
reformācijas ievešanas un tādēļ nav augšā skaitītas līdz. L. Arbuzovs ju n.

skaita 48 un 26 draudzes (sk. Die Einführung der Reformation in Liv-, Est-

und Kurland, 43. lp.).
21) Urkundenbuch, I. 240. n.
22) L. Arbu s o w. Einführung etc. 44.—46. lp.
23) Chron. Lyv. XII. 5; ÜB. I. 51; Latv. Ūniv. Raksti XVII, 321. ss. lp.
24) Napier s k y, Die libri redituum der Stadt Riga, 1881, 3, 209. n. ÜB.

VII. 690, 3. n.

25) ÜB. VII. 690, 12. n.; ÜB. IX. 131. n.; AR. 111. 54, 71.—73. n.
26) H. v. Bruini n gk, — Messe und kanonisches Stundengebet nach dem

Brauche der Rigaschen Kirche im späteren Mittelalter, Riga, 1904, 443. s. un

312. s. lp.
27) L. Arbus o w, — Kirchliches Leben der Rigaschen Losträger im

15. Jhd. Latv. Univ. Rakstos VI, 1923., 185.—224. lp.



22

-
X

) L. Arbusow, — Einführung, 52. s. lp.
C. Schirren, Verzeichnis livländischer Geschichtsquellen aus schwedi-

schen Archiven und Bibliotheken, Dorpat, 1861, 138. lp. 363. n.

29) ÜB. VII. 690. n.
30) ÜB. IX. 131. n.

31) L. Arbusow, — Einführung, 52. s. lp.
32) Sal. van Germ e p, — Note sur la valeur documentaire folklorique

des canons des concils et des constitutions synodales (Armales d'histoire du chri-

stianisme 111, Paris, 1928, 94.—108. lp.).
33) L. Arbuzovs sava darbā „Einführung etc" (52. lp. piezīme) izteic

domas, ka izteicienu „neofiti" varētu uztvert kā valodas archaismu Livonijas
baznīcā.

34) Vienīgi tikai 1422. g. zemes likumos. L. Arbu z o v s 1. c« izskaidro šo

aizrādījumu kā eventuālu aizguvumu no pirmās Livonijas provinciālsinodes
1226. g. noteikumiem.

35) ÜB. VII, 690, 34. n.

3<i ) Turpat, 690, 44. n.

37) To apstiprina vel 16. g. s. dati, piem. 1554. g. landtāga protokoli, sk.

A. v. Richter, Geschichte der dem russischen Kaiserthum einverleibten

deutschen Ostseeprovinzen bis zur Zeit ihrer Vereinigung mit demselben 11, Riga,

1859., 410. lp. Sk. arī citātu no Seb. Münstera „Cosmographiae universalis

Lib. VI" (1559) A. Spekkes grāmatā Alt-Riga im Lichte eines humanisti-

schen Lobgedichts vom Jahre 1595, Riga 1927, 137. lp.
38) ÜB. VII. 690, 32. ii. 33. n.
39) Turp. 690, 19. n.

40) Turp. 690, 27. n.

41 ) Tuvākus datus un literāturas aizrādījumus sk. manā nākoša rakstā.

„Latvieši un evaņģēliskā baznīca".
42) J. Krodzn i c k s, — Sigismunda AugUsta privilēģija (Iz Baltijas vē-

stures III), 91. lp.
43) T. Christ i a n i, — Gegenreformation in Livland (Baltische Monats-

schrift XXVI, 1889, 366. ss. un 567. ss. lp. un XXXVII, 1890, 408, ss. un

463. ss. 1p.),.
M) Fr. Dsir ne, — Der Rigasche Kalenderstreit zu Ende des 16. Jhd.

Riga, 1867.

45) Ed. Kurtz, —
Die Jahresberichte der Gesellschaft Jesu über ihre

Wirksamkeit in Riga und Dorpat, 1583—1614, Riga, 1925, 87, 102, 108, 120,
142. lp.

4H) 3. A. — JIaTuuJCKHH KaiexH3HC 1585 rona (Cflß., 1915).
47) N. Sothvel, — Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu etc., 1676,

195. lp., citēts pēc E. A. Voltera o. c, 11. lp. Sal. A. Augstkalns, Piezī-

mes pie veclatviešu rakstiem (Fil. Biedr. Raksti, X, 1930), 105. ss. lp.
48) Priesteru atzinums Radzivila vizitācijas laikā 1584. g. rudenī. Sal. arī

Kurtz o. c. 35. s. lpp.t un A. Posevīna vēstuli, sk. A. Spekkes rakstu

„Poļu laiku Livonijas apstākļi dažu jaunu avotu gaismā (Daugava, 1930), 718. lp.
49) X, Kundziņš, — Pretreformācijas laikmeta dokumenti par Livoniju

Varmijas bīskapa archīvā Frauenburgā (Latv. Ūniv. Raksti IX, 15.—30. lp.;
sk. 5., 2. un 10. vēstuli.

50) Kurtz, o. c, 59., 62., 66. s. lp.,
51) Sitzungsberichte, Riga, pro 1914, 94. lp.
52) Kurtz, o. c. 36. s. un 122. lp.
53) W. Heine, Miscellen zur Geschichte des Jesuitenordens in Livland,

Sitzungsberichte, Riga, pro 1914.

54) Kurtz, 70. lp. P. Einhor n. Reformatio gentis Letticae (Script, rer.

Livonic. II), 616. lp.
55) Kurtz, o. c. 68.

56) L. Arbuzovs, Piezīmes par 16. g. s. vecākajiem latviešu literātūras

pieminekļiem. Visagrākie rokraksti latviešu valodā kopš 1558. (I.M.M. 1920.

Nr. 1.), 42. lp. Sal. arī viņa Studien zur Geschichte der lettischen Bevölkerung
Rigas im Mittelalter und 16. Jhd. (Latv. Ūniv. Raksti I).

57) Kurtz, o. c. 90. lp.



23

58) Turp. passim. Augstāko pilsoņu ģimeņu locekļi, laikam, piegriezušies
katolicismam mazā skaitā; katru tādu gadījumu īpaši min un apraksta. Ar

sevišķu gandarījumu, zināms, atzīmē mācītāju konversiju, piem., 26. lp.
'

59) Kurtz, o. c. 72., 80. _s., 89., 102. s., 104. s. un 119. lp.
M) Kundzin š, o. c, 2 vest.

61) Sothve I,' 1. c.

62) Kurtz, o. c. 63., 66. s., 107., 115. s., 139. s., 166. s., 170. s., 180, ss_„
182., 205. lp.; 48. piezīme minētā Posevīna vēstule ibid. — N. Ķaune — Jē-

zuītu ziņas par ticības stāvokli pie latviešiem 16. g. s. beigās un 17. g. s. sākumā

(Brīvās Zemes illūstrētais pielikums 1930, Nr. 21. un 22.).
63) Turp. 201. un. 205. lp.
64) Turp. 101. un 63. lp.
65) Turp. 148., 153. ss. un 157. lp. Sotvels cildina Tolksdorfa palīdzību ne-

laimīgiem cietējiem.
66) Turp. 62., 105., 120. un passim. Sk. arī Sotvelu 1. c. un Kun-

dzinu o. c.
'

67) Turp. 121.

68) Turp. 27. s., 40., 62., 68,, 80., 86., 117., 140., 172., 194., 229. lp. Sk, arī

48. piez. minēto Posevīna vēstuli, ibid.

69) Turp. 23. s., 172., 200., 251. lp.
70) Turp. 16., 27., 40., 68., 117., 194. lp.
71) Turp. 89. lp.
72) Turp. 200. lp.
73) Turp., 80., 101., 119., 174., 218. lp. Sk. arī Posevīna vēstuli.
74) Turp. 28., 36. („partim supplicaticnum pompa, partim piis spectaculis

delectati"), 98., 103. s. („sacro tenentur apparatu"), 215. lp.
75) Turp. 86. lp.
76) Turp. 24. lp.
77) Turp. 107. s. („multa milia confessionum" par 1597. g.).
78) Vizitācijas ziņojums iespiests Bunge Archiv zur Geschichte Liv-,

Est.- u. Kurlands I, 2Z.—77. Ip.
79) Labu tiesu izrakstu sakopojis A. Spek k c savā darbā Alt-Riga etc.,

137.—141. lp.; bez tam vēl īpaši jāmin ap 1610, g. sarakstītā Dionisii

Fabricii Livonicae Historiae compendiosa series, (S. r. liv. II), 441 lp. un

Kurtz o.e. 67., 117. s., 140., 145., 182. ss,, 205,, 208., 323. lp. Analo-

ģiskas ziņas no Kurzemes atrodamas P. Einhorna rakstos. Sk. arī A. Spek-
k c —

Daži poļu 16. g. s. avoti par mūsu senču ticējumiem (I.M.M. 1930, Nr. 5/6)
N. Ķaune o. c.

80) Kurtz. o. c. 67., 145., 250. v. c. lp.
81) Script, rer.Li v o n. 11, 616. un 595. s. lp. Kurtz o. c. passim;

N. Ķaune o. c. passim; Posevīna vēstule minētā vietā, 716. lp.
82) Guagnini, pēc A. Spekkes — Alt-Riga etc. 135. lp.; A. Spekk c,

Poļu laiku Livonijas apstākļi u.t.t., īp. 721. lp.
83) Baltasara Rusova, Livonijas kronika. Tulk. Ed. Veispāls, Rīgā,

1926., 60. ss., 134., 155. lp.
M) Sk. tuvāki Grüner, Kirchliche Terminologie in etymologischer Be-

leuchtung (Magazin XX, 4), 1913, bet sevišķi J. Zēvera „Latviešu baznīca kul-

tūras vēstures gaismā" (I.M.M. 1929. Nr. 4.)
85) Latvju dainas 1356; 1368., 1, 2, 3, 4; 1408; 16036.

86) Miilenbacha
- Endzelina Vārdnīca I, 428. lp.; 11, 407. lp.

87) Enchiridions: „Pyskopam", „Pyskopes", sk. I.M.M. 1929, 383. lp.
8S) P. Šmits, —

Latviešu mitoloģija 2. izd., 35. nod.. „Tagadejie svētki";
sk. arī materiālu sakārtojumu J. Lautenbacha Latviešu literātūras vēstu-

res 11. nodaļā „Gada mytus jeb senlatviešu svētki un svinamas dienas".
89) P.'šmits o. c. 8., 30.—34. v. c, lp.
90) Turp. 92.

91) Sk. vēl LD. 33233., — 34, — 35.

92)
_

Tuvāki dati manā darbā „Jumis. Das altlettische Ackerbaumysterium".
(Latv. Univ. Raksti, Teoloģ. fak. sērija I, Nr. 1.).

93) Bruiningk, o. c. 441.—447. lp. P. šmits, o. c. 88.-92.
94) Bruiningk, o. c. 363. lp.
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95) L. Arbusow, Einführung etc. 116., un 122. lp. Sal. ÜB. 11. ser.

3. sēj., 49, 7. n., un AR. 111, 28, 15. n.

96) Hagiologisches aus Alt-Livland. Studien und Analekten zur Geschichte
der Heiligenverehrung in Liv-, Est- und Kurland vom Beginn des 13. Jahrhun-

derts bis auf die Gegenwart, von einem L iv 1 a n d e r. (Der Katholik, Zeitschrift

f. kathol. Wissenschaft und kirchl. Leben 1903 u. 1904.).
9r ) Kurtz, 0., c. 250. s. lp.
98) Sal. R. Klaus t i n š, Latvis kultūras un reliģijas mijkrēslī (Druvā,

1912), 948. lp.
99) Turp. 1072. ss. lp.
10°) Sal. Chron. Lyv. XXV, 2: Sie, sie maris Stella suam Semper custo-

dit Livoniam.
101) L, 1912., 79. s. lp. ; IL, 1923., 24. lp.
102) LD. 1332., 1344., 1345.',' pielik. 1340I., 1408, (Šodien tevi baznīcā trīs

eņģeļi sumināja, baznīckunga grāmatā).
'103) P. Šmits, Kristības (Latvju tautas dainas, I), 482. ss.

104) Latvju Dainas kristību dziesmās passim.
105) LD. 1303., 1327., 1332., —34, —38, —44, —50, —53a, —58, —64, —67

(Māras baznīcā) 68., 1400., 2013.

106) LD. 1366., 1413., arī pielik.
107) P. Šmits, Kristības, 485.
109) Konkordāta teksts, Valdības Vēstnesī, 1922, Nr. 162.
108) A. Novic k i s, Aglyna, Vēsturiskas pizeimes. Rīgā, 1929.

n0) Th. Kallmeyer — G. Otto, Die evangelischen Kirchen und

Prediger Kurlands, 1910, 2. izd., 31. ss. lpp.
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Latvieši un evaņģeliskā baznīca.

(īpaši 16. un 17. g. s.).

1. Kristīgās ticības vēsturē Latvijā ļoti stipri izpaužas pre-

tešķība zemes iedzīvotāju vairākuma, t. i. latviešu, un gadu simte-

ņiem valdošā mazākuma — vāciešu starpā. No paša kristīgās baznī-

cas sākuma līdz pat neatkarīgās Latvijas nodibināšanai vāciešu, it

īpaši vācu muižnieku, rokās bij visa baznīcas lietu vadība un gal-

venā rīcība. Tas bija arī galvenais iemesls, kādēļ pēc oficiālās kri-

stiānisma ievešanas Latvijā un pat pēc evaņģēliskās baznīcas nodi-

bināšanas pagāja vēl ilgs laiks, kamēr tas iesakņojās arī latviešu

tautā. Un kad tas bija noticis, tad turpmākā latviešu atstumšana

no aktīvas darbības baznīcas un ticības dzīvē padarīja diezgan pla-
šas latviešu aprindas pasīvas un pat vienaldzīgas pret baznīcu, pie

tam deva iemeslu asām nesaskaņām un cīņām. Tādēļ arī vēl līdz

20. g. s, latviešiem nav savas nacionālās baznīcas.

Līdzīgas parādības visā kristīgā pasaulē sastopamas, liekas, vie-

nīgi tik vēl Igaunijā, kas arī piedzīvojusi tādu pašu vēsturisku lik-

teni. Turpretim Somijā, kaut gan arī tur gadu simteņiem ilgi bij
sava valdoša nācionāla zviedru minoritāte, somu tautai nebij ne-

kādu šķēršļu un kavēkļu radīt un veidot savu nācionālo baznīcu.

Latvijas un Igaunijas baznīcas vēstures salīdzinājums ar Somijas

baznīcas vēsturisko gaitu vēl jo spilgtāki liek sajust abās minētās

zemēs un tautās vāciešu virskundzības kļūmīgās sekas, kas devu-

šas iemeslu šo tautu nācionāliem darbiniekiem apzīmēt Baltijas
baznīcu par „kungu baznīcu", šo apzīmējumu savā laikā dedzīgi uz-

svēra un ar vienpusīgu asumu motivēja igauņu publicists A. Grenc-
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šteins savā brošūrā „Herrenkirche oder Volkskirche? Eine estnische

Stimme im baltischen Chor" (Jurjew 1899. 150 lp.). Bet viņam ir

savi priekšteči jau kādus 100 gadus agrāk: krietnākie un tālredzīgā-

kie apgaismības laikmeta darbinieki Garlībs Merkels (1769.—1860.)

un Kārlis Gotlobs Zonntags (1765.—1827.).

Astoņpadsmitais gadsimtenis ir lielumā un visumā atnesis lat-

viešiem vairāk vai mazāk apzinīgu nosvēršanos uz kristietības pusi un

pakāpenisku atraisīšanos no pagāniska pasaules uzskata un para-

šām, kas līdz tam vēl bij stipri jūtami latviešos. Ar latviešu ieaug-

šanu kristiānisma principos sākās jauns laikmets kristīgās ticības

vēsturē Latvijā» kas izveidoja latviešus par kristīgu tautu. Zīmīgi,

ka šī procesa beigu posmā, pret 19. g. s. vidu, krietnāko baznī-

cas darbinieku aprindās nopietni tika pārrunāta latviešu pārvāco-

šana, lai tādā kārtā aizpildītu nācionālo plaisu Latvijas evaņģēliskā
baznīcā 1)- Bet nāca latviešu nacionālā atmoda, un ap to pašu
laiku arī jauns laika gars sāka ieviesties latviešu, mazākais viņu in-

telliģences pasaules un dzīves uzskatos.

Tā sākās diferenciācija dažādu aprindu attiecībās pret kristīgo
baznīcu un ticību, šķelšanās aiz nācionāliem, intellektuāliem un vē-

lāk arī aiz sociāliem motīviem dziļi satricināja baznīcas stāvokli un

jo spilgti lika sajust un atzīt tās „kungu baznīcas" raksturu. Pēdē-

jais svarīgākais lūzums latviešu vēsturē, Latvijas valsts nodibinā-

šanās, nav izvedis kristīgo baznīcu Latvijā no krizes, kurā tā bij ie-

stigusi, labu tiesu baznīcas vadības dēļ. Taču vispār latviešu paš-
noteikšanās tiesības un pašdarbības iespēja baznīcas dzīvē neatkarī-

gajā Latvijā ievada atkal jaunu laikmetu latviešu attiecībās pret evaņ-

ģēlisko baznīcu.

2. Reformācijas kustība Livonijā sākās 16. g. s. divdesmitos

gados, bet pavisam maz aizķēra zemes iedzīvotāju vairumu, latviešus

un igauņus. Priekšgalā gāja lielās pilsētas Rīga, Tērbata un Rē-

vele un arī vispār tikai pilsētas tapa īsti evaņģēliskas. Pati šī ku-

stība izauga no politiskiem un reliģiskiem ētiskiem centieniem 2).
Zemes kārtas (bruņinieki, pilsētas) dzinās pēc savas patstāvī-

bas pretim zemes kungiem (virsbīskapam, bīskapiem, ordenim) un,

tā kā pēdējie reprezentēja baznīcu, tad nonāca arī zināmā opozicija

pret katoļu baznīcu. Viena otra garīgā valdinieka tieksme nodibināt

savu absolūto virskundzību pār vasaļiem un pilsētām, bet līdz ar to

arī zināma izvirtība (mantkārība, cēlibāta pārkāpšana, uzdzīve, iz-

glītības trūkums) garīdznieku aprindās un uz laukiem jūtamais ga-

rīdznieku trūkums radīja un pastiprināja nemieru ar baznīcu. Pil-

sētas, būdamas garīgi rosīgākas, nostājās kustības priekšgalā.
Arī reliģiskā ziņā pilsētnieku starpā vispirms pamodās nemiers

ar katolicismu, zināma psīcholoģiska reakcija pret baznīcas institū-

ciju reliģiju (ārējo baznīciskumu) un jaunu dievbijības ceļu meklē-

šana. Par šīs noskaņas paudējiem, katolicisma kritizētājiem un

jaunu centienu vadoņiem izvirzījās teologi, kas piederēja tā sauktai

jaunākai humānistu skolai, kuras redzamākais pārstāvis Rietum-

europā bij Erasms. Pazīstamākais un arī redzamākais šāda virziena

darbinieks Vidzemē bija Rīgas Pētera baznīcas kapellāns, krāvēju
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brālības mišas priesteris Andrējs Knopke (Knopkens, 1467./68. līdz

1539.), kas drīz pēc savas atnākšanas uz Rīgu 1517. g. rakstījis
Erasmam trīs vēstules ar lūgumu atbildēt, kā viņš varētu iegūt pa-

tiesu svētlaimību. Uzturēdamies kādu laiku Vācijā, viņš kopā ar

J. Bugenhagenu iepazinās ar Lutera 1520. g. lielajiem reformācijas

rakstiem un 1521. g. vasarā ar F. Melanchtona rekomendācijas vē-

stuli atgriezās savā agrākā vietā Rīgā. Viņš un 1522. g. sept. Rīgā

mantojuma dēļ iebraukušais Rostokas maģistrs Silvestrs Tegetmei-

jers tapa par reformācijas garīgiem vadoņiem Rīgā un Vidzemē, ie-

ņemdami kopš 1522. g. rudens evaņģēliska mācītāja vietu viens Pē-

tera, otrs Jēkaba baznīcā. Pilsētas valde, ieceldama, abus amatā, un

pie tam pret virsbīskapa gribu un ignorēdama viņa tiesības, bij no-

stājusies reformācijas pusē.

Rīgas piemērs aizrāva līdz arī citas pilsētas, un vispārējā kārtu

sapulce Rēvelē 1524. g. jūlijā nolēma
„palikt pie svētā Dieva vārda

un evaņģēlija pēc Jaunās un Vecās Derības satura un spēka, bez

cilvēku mācības un pielikuma". Tā „pasaulīgā un reliģiskā opozicija

saplūda kopā", bet viņas tālāko kopā iešanu izjauca muižnieku bai-

les no jauninājumiem un nemieriem, kas pamudināja viņus jau
1525. g. jūlija landtāgā Valmierā pievienoties zemes kungiem. Pil-

sētas palika par sevi un trīsdesmitos gados arī sadevās kopā uz kop-
rīcību ticības lietās; Rīga nodibināja sakarus ar šmalkaldes savie-

nību Vācijā 1539. g. Neviens arī nekavēja pilsētas reformācijas

gaitā. 1525. g. 21. septembrī katoliskais ordeņa mestrs Valters

f. Pletenbergs apstiprināja Rīgas pilsētai privilēģiju „palikt pie sv.

Dieva vārda un evaņģēlija, kas skaidri un gaiši sludināms un klau-

sāms pilsētā un tās apkārtnes piederumos".

Vasali muižnieki gan izkaulēja no garīgajiem zemes kungiem
starp citām privilēģijām arī tiesību uz Dieva vardu skaidru nevil-

totu sludināšanu un „dievbijīgu un godīgu cilvēku" izraudzīšanu par

savu draudžu mācītājiem (še privātpatronāta sākumi), bet uz tiešu

reformācijas veicināšanu viņi visā kopībā neielaidās, kaut gan blakus

vecās ticības piekritējiem bij viņu vidū radušies arī reformācijas
draugi, kas to arī sāka tieši reālizēt savā novadā, aicinādami evaņ-

ģēliskus mācītājus.
Tā Livonijā jo projām pastāvēja katoliskas baznīcas iestādes —

bīskapijas un ordenis, arī klosteri, bet arvien vairāk tās zaudēja savu

nozīmi un raksturu, pārvērzdamās galu galā par ārēju formu, kas

netraucēja, pa daļai pat pabalstīja reformācijas tālāko attīstību.

Rīgas pēdējais virsbīskaps Vilhelms (1539.—1563.) simpatizēja re-

formācijai un lika 1546. g. martā izstrādāt virsbīskapij ai reformā-

cijas un dievkalpošanas kārtības projektu, kas tomēr nekļuva li-

kums Rīgas domkapitula un īpaši ordeņa pretestības dēļ 3). Tikai

1554. g. janvāra landtāgs Valmierā'galu galā saskaņā ar toreizējo
stāvokli Vācijas ķeizarvalstī oficiāli nolēma atļaut katram brīvi un

bez traucējumiem turēties pie savas ticības, un 1555. g. Augsburgas
ticības mieru, kas blakus „vecai reliģijai" deva brīvas eksistences tie-

sības arī „Augsburgas konfesijas reliģijai", parakstīja arī Livonijas
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ordeņa mestra pilnvarotais. Bet drīzi pēc tam pienāca ordeņa un Li-

vonijas kā politiskas vienības gals (1561.).
Simts gadu laikā, kamēr Livonija bija divu konfesiju cīņas

lauks (1521.—1621.) nevarēja rasties nekāda evaņģēliskas baznīcas

kopvara un centrāla pārvalde ne Livonijā vārda plašākā, ne šaurākā

nozīmē. Latviešu daļā zināma organizācija bij paveikta vienīgi

Rīgā. 1530. g. te izdeva Knopkena un J. Brīsmaņa sastādītu „īsu
dievkalpojuma kārtību ar priekšvārdu par ceremonijām", kam bij

pievienoti „Daži psalmi un Dieva slavas dziesmas, ko dzied kristīgās

draudzes Rīgā" lejas vācu valodā. Grāmata piedzīvoja jaunus izde-

vumus 1537., 1548/49., 1559. g. un to lietoja visā Livonijā 4)- 1532. g.

Rīgas pilsētas valde sāka uzticēt atsevišķām personām no sava vidus

jeb arī kādam garīdzniekam baznīcas lietu pārziņu un tā lika pama-

tus konsistorijas iekārtai un superintendenta amatam. 1577. g. bei-

dzot nodibinājās Rīgā jaukta konsistorija, kā augstākā baznīcas

pārvaldes iestāde pilsētas un apkārtnes draudzēm.

Rīgas priekšlikumi 1597. un 1598. g. landtāgos Cēsīs — aicināt

„superatendentu" baznīcai un skolai un nodibināt konsistoriju visai

zemei, kā arī iecelt baznīcas un skolas padomniekus, tiek gan landtāgā

pieņemti, bet paliek nereālizēti. Mācītājus lika sākumā ordinēt Viteņ-
bergā un Rostokā, vēlāk Rīgā.

Reformācijas sākumi ārpus Rīgas konstatējami Koknesē, Lim-

bažos un Valmierā, liekas, jau 1523. g., Cēsīs 1524. g. Kopš 1526. g.

reformācija sāka iespiesties Kurzemē, no Prūsijas, bet viņas gaita

te bij gausāka. Evaņģēliskie mācītāji iecelti Bauskā 1530. g., un Tu-

kumā (līdz 1535.). Drīz sekoja arī atsevišķas lauku draudzes:

Umurga 1532. g., Aloja 1534. g., Rubene 1546. g. v. t. t.

3. Par aktīvu latviešu līdzdalību reformācijas kustībā var būt

runa tikai Rīgā, kur šo nevācu bija apm. % no visiem pilsētas iedzī-

votājiem (ap 2500). Latviešu mājkalpotāji dabūja ierosinājumus un

skubinājumus no saviem kungiem, latviešu amatus un arodus aizrāva

līdz citu arodorganizāciju piemērs. Kad 1524. g. martā sāka Rīgas
baznīcās postīt altārus, svētbildes un relikvijas, vispār visai katolisko

iekārtu, tad tiklab krāvēji kā arī alusnesēji būs, jādomā, paši novākuši

savu altāru iekārtu pie malas-. Rīgas vidus laiku archīva bojā iešanas

dēļ trūkst gan tiešu ziņu. Pirmajā evaņģēliskajā koporganizācijā,

„nabagu apgādības kasē" septiņu pārziņu starpā ir arī krāvēju pār-

stāvis Jēkabs Ķelle (Jacob Celle); 1525.'g. gan viņam bij no šī amata

jāizstājas.
Kad 1524. g. rudenī galīgi izbeidza publisku katoļu kultu Rīgā,

tad tika nodibināta arī latviešu draudze pie Jēkaba baznīcas ar savu

mācītāju un I—2 palīgmācītājiem. Latviešu brālības turpmāk palika
tīri arodnieciskas organizācijas ar tīri latvisku sastāvu. Dažas no

tām pretreformācijas laikā) padevušās atkal pilnā mērā katoļu ie-

spaidam 5).
Kad Jēkaba baznīca pārgāja jezuītu rokās 1582., latviešu evaņ-

ģēliskai draudzei rāte ierādīja Jāņa baznīcu, kas pēc dominikāņu iz-

dzīšanas bij lietota profāniem nolūkiem. Starplaikā 1587.—1591. atkal

notika dievkalpojumi Jēkaba baznīcā.
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Tā kā Pletenberģa ticības privilēģija 1525. g. 21. IX. noteikti

min arī Rīgas pilsētas apkārtējās zemes, tad jādomā, ka tā sauktā

patrimoniāliecirknī arī būs nodibinājušās pirmās latviešu lauku drau-

dzes. Tālāk, mazākais, latviešu dievkalpojumus sākušas iekārtot ci-

tas pilsētas.
Jau pirmais Rīgas latviešu draudzes mācītājs Nikolajs Ramms,

dzimis rīdzenieks, sācis turēt latviešu dievkalpojumus; to liecina

viņa 1580. g. sacerētā dziesma „Desmit Dieva baušļi". Jāšaubās, vai

viņš to būs uzdrošinājies jau tūlīt pašā sākumā, jo uzdevums radīt

latviešu baznīcas valodu un literatūru toreiz nebij tik viegls. Nekādā

ziņā nevajaga iedomāties tūlīt visa dievkalpojuma "noturēšanu la-

tviešu valodā. Rīgas agenda paredz vēl atsevišķiem liturģijas gaba-

liem latīņu valoduvai izvēli latīņu un vācu valodu starpā. Virsbīskapa
Vilhelma reformācijas projekts noteikti paredz sv. vakarēdiena litur-

ģijā ,/mūsu: tēvs" un iestādīšanas vārdu recitēšanu la-

tīņu valodā, jo viņiem tie vēl gandrīz nav mācīti, un viņi tos citādi ne-

lietīgi lieto" c); evaņģēliju un epistulu lasīšanu tā gan paredz latviešu

valodā („dem armenn pauersvolgk uf undeutsch abgelesen werde").

Tādēļ drīkstēs lēzēt,ka šie lasāmie gabali un dziesmas būs bijuši pirmie
evaņģēliskās baznīcas rakstniecības gabaliņi. Mums zināmi un droši

vien arī citi nezināmi darbi, ko veikuši N. Ramms (f 1532.), viņa pa-

līgs un pēcnācējs (?) Lorencs fon šēdens (f 1534.) un tālāk Johanns

Eks (f 1552.), ir pirmie mēģinājumi radīt latviešu baznīcas grāmatu

(agendu), bet ļoti jāšaubās, vai jau ap 1537. g. tāda arī patiesi bijusi

gatava, kā to gribētu pieņemt L. Arbuzovs 7). Noteiktas pēdas šādai

grāmatai sadzenamas tikai pārdesmit gadu vēlāk. 1560. gadā Prū-

sijas baznīcvizitātors Joh. Funks ziņo, ka atradis Sventajas baznīcā

tā paša gada 19. jūlijā „2 rakstītas grāmatas, iesietas pergamentā,
vienā evaņģēliji un epistulas visu gadu cauri, arī Kunga ciešanas stā-

sti pēc četriem evaņģēlistiem, otrā katķisms divreiz izskaidrots un

vēl citas lietas kopā ar baznīcas ceremonijām, kādas Luters atstājis,
viss kuršu valodā" 8). Kādā sakarā šie rokraksti stāv ar Rīgas la-

tviešu draudžu mācītāju rakstniecības darbiem, nav nosakāms. le-

vērojot to, ka minētā ziņojumā liekas norādīts uz perikopu krājumu,
bet Rīgas agenda turas pie sakarīgas lasīšanas (lectio continua), tu-

vāki stāv lēzējums, ka abu rakstniecības sākumu starpā nav tieša

sakara. Reformācija Kurzemē jau nenāk no Rīgas, un 1587. g. iespie-
stā Kurzemes „neväcu psalmu" krājumā nav atrodamas arī zināmās

Ramma un Eka dziesmas, izņemot, varbūt, Caehardijas slavas dzie-

smas (Benedictus) tulkojumu, jo tā Rīgas agendā 1537. g. bij tieši uz-

ņemta liturģijā. Latviešu tēvreizes teksts no 16. g. s. arī uzglabājies
divos variantos, t. i. t. s. Grünava un Hazentötera tēvreizēs 9), kas arī

varētu būt Kurzemes un Rīgas tēvreizes trādiciju paraugi. Ir zi-

nāms iemesls domāt, ka 1560. g. jau iespiests Lūbekā latviešu kat-

ķisms, kas varētu būt Sventajas baznīcā atrastā katķisma atzaro-

jums vai parallēlteksts 10).

Rīgas latviešu draudžu darbinieku vidū minams vēl doktors

Christjans Michaelis (t 1552.) "), ko daži uzskata arī par latvieti 12).

Par viņu gan vairāk nekas nav zināms, kā kapa uzraksts Doma baz-



30

nlcā, kas viņu apzīmē par „Doctor Barbarici Pius Popeli." Katrā

ziņā viņš darbojies latviešu vidū.

Ka gadu simteņa vidū Livonijā nebij sveši centieni gādāt arī zem-

niekiem augstāku izglītību, par to liecina 1545. g. ievestais zemnieku

nodoklis skolu labā, kas gan uznākušo karu dēļ netika savam mēr-

ķim izlietots. Pašu „skolas naudu" tomēr esot no zemniekiem ik ga-

dus čakli ievākuši 13).

Gothards Ketiers, vēl būdams ordeņa kalpībā, cilāja 50-to gadu
otrā pusē projektu nodibināt Pērnavā „labu skolu jeb ģimnāziju" ar

vācu teologu Dāvidu Chyträus'u kā rektoru, lai izglītotu „nevācu

igauņu, latviešu un kuršu bērnus" pamatīgi latīņu valodā un kristīgā

mācībā un sagatavotu un piemērotu tos mācītāja amatam. Arī ap

to pašu laiku izstrādātais Cēsu mācītāja Georga Milija (arī Mullera)

tautskolu projekts palika tikai uz papīra 14).
Tikai vēl 1615. g. Rīgā tika izdota Livonijas latviešu evaņģēliska

dziesmu grāmata: „Psalmi nn garīgas dziesmas, ko dzied Dieva baz-

nīcā Rīgā un vēl citās vietās Vidzemē (vnd anderen örtern Liefflan-

des mehr) Vidzemes zemnieku valodā (in Liefflendiseher Pawrspra-

che). Vienkāršiem saimes ļaudīm un zemniekiem derīgai un dievbi-

jīgai celsmei" ar 146 dziesmām 15).
Par evaņģēliskās kustības izplatīšanos latviešu lauku iedzīvotāju

starpā nav nekādu noteiktu ziņu. Zemnieku tirgus sakari ar pilsētnie-
kiem varēja noderēt par ceļu, pa kuru ziņas par jauno ticību izplatījās
arī uz laukiem. Arī tur, kur muižas īpašnieks ar savu ģimeni un saimi

pārgāja luterānismā, radās izejpunkti reformācijas kustībai zemnieku

starpā. Bet mums nav nekādu datu par to, ka kustība būtu saviļ-

ņojusi plašāk vai dziļāk zemnieku masas. Nav ziņu ne par kādiem la-

tviešu zemnieku nemieriem un problēmātiska arī „zinäma vispārēja

rūgšana starp zemniekiem" 16). Mazākais ne par kādu reliģisku ku-

stību latviešos nevar lāgā būt runa, jo ārējais baznīciskums, kas la-

tviešus līdz tam bij visvairāk saistījis, pagaidām pavisam maz bija
mainījies. Rīgas agenda neliedza lietot joprojām katoļu garīdznieku
amata tērpu, un tāds, liekas, arī palika praktiskā lietošanā, dažādas

ceremonijas arī tika paturētas „kā atklāti ierosinājumi uz evaņģēliju,

ticību un kristietību" 17). Arī citādi viens otrs liturģijas gabals palika
pa vecam. Un uz laukiem, droši vien, konservātisms bija vēl lielāks

nekā Rīgā. Virsbīskapa Vilhelma reformācija jau paredz, ka vēl pa-

stāv „altāri un baznīcas ar visiem saviem izgreznojumiem un izrotā-

jumiem, kā tie viscaur kopš seniem laikiem jau bijuši tur klāt". Ja

vēl ņemam vērā latviešu baznīcas rakstniecības iztrūkumu un trūku-

mus, mācītāju vājās zināšanas latviešu valodā un vēl arī pašu evaņģē-
lisko mācītāju mazo skaitu, tad jāapstājas pie slēdziena, ka pašā re-

formācijas laikā latviešu zemniekus tikpat kā nemaz neaizķēra refor-

mācijas kustība. Reformācijas pozitīvais rēliģiskais ētiskais manto-

jums palika latviešiem vēl nākotnes mūzika.

Pilnīgi izolēta stāv ziņa par kādu latviešu mācītāja amata kan-

didātu, proti, ka Urgas muižas īpašnieks Reinholds Orgass 1532. g.

uzdevis par H arklu zemes Alojas mācītājam Pēterim ūzenam, pazī-
stamam humānistu cienītājam, izmācīt kādu puisi Indriķi Kuli (Hin-
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rik Kule) par sprediķotāju „nabaga zemniekiem un kristīgai draudzei

par iepriecinājumu". — Tikai pēc vairāk kā 40 gadiem atkal sasto-

pam līdzīgus datus. Kāds Johanns Zonne (Sonne, konjektūra „Caune"

šķiet nevajadzīga), latviešu mūrnieka dēls, pats pēc amata kažoknieks,

piegriežas baznīcas darbam, mācās pie Jēkaba baznīcas latviešu drau-

dzes mācītāja (1552.—1573.) Jürgena Sterbela dziedāšanu un latviešu

valodu (sie!) un palīdz tam draudzi apkopt, atprasot uzdotos katķisma

gabalus. Bērzaunes un Kalsnavas pilskungs Heinrichs Tīzenhauzens

aicināja Zonni 1575. g. maijā par Bērzaunes mācītāja palīgu, T. s.

ministerija (vēlākās konsistorijas priekštece) pārbaudīja viņu un at-

zina par gluži neizglītotu mācībās un atteicās pielaist viņu pie ordinā-

cijas, „ievērojot Dieva vārdu godu un tos, kuriem viņš mācīšot ticību".

Viņš tad arī nolemj palikt vēl Rīgā privāti papildināties zināšanās.

Bet viņa mēģinājuma sprediķis Jēkaba baznīcā tiklab ar žestiem un

runas veidu, kā arī ar „dvēseles siltumu" tā aizkustināja mācītāju kol-

lēģiju, ka viņi tomēr ar visu nezinātniskumu pielaiž viņa ordināciju
9. jūnijā, ko izdara virsmācītājs M. Knopkens. Tālāku zinu diemžēl

trūkst 18).

Šis gadījums arī liecina, ar kādām grūtībām bij toreiz saistīta la-

tviešu dievkalpojumu nodrošināšana. Bet līdz ar to arī iet liecība, ka

Tīzenhauzeni jau priekš 1572. g. uzturējuši „neväcu sprediķotāju".

4. Evaņģēliskās baznīcas ārējās un iekšējās organizācijas darbi

Vidzemē pretreformācijas dēļ tika aizkavēti uz kādu pusgadsimteni,
bet toties te zviedru valdības laikā nāca klāt veicinātājs faktors, kādu

Kurzemes baznīca savā attīstībā nemūžam nedabūja piedzīvot. Zvie-

drijas ķēniņu vara ar noteiktām tieksmēm uz absolūtismu, kas pielī-

dzināms daudzkārt daudzinātajam apgaismotajam absolūtismam, rī-

kojās suverēni arī baznīcas dzīvē un ne bez panākumiem centās pacelt
zemnieku izglītību un ticības dzīvi. Tādā kārtā savas kārtas interešu

aizstāvētājai un pret zemnieku materiālām un garīgām interesēm no-

laidīgai un kūtrai muižniecībai atkal un atkal nācās just zviedru val-

dības piešus un padoties tās skubinājumiem un spiedieniem kārtot

baznīcas un skolas lietas arī latviešu zemnieku labā. — Kurzemē tur-

pretim hercoga vara bij vāja pret mazajiem lielkungiem 19), un viņi
netika daudz tālāk par vienu otru reizi izteiktu labu gribu veicināt

zemnieku garīgo attīstību ar kristīgās baznīcas un ticības palīdzību.
Ārēji gan cik necik evaņģēliskais baznīciskums arī te tika nodibināts

jau 17. g. s., bet tālākā zemes baznīcas vēsture atklāja, ka latviešu

zemnieku intereses un pašdarbības centieni baznīcas un ticības dzīvē

Kurzemē vēl palikuši stipri apspiesti un neattīstīti, salīdzinot ar Vidze-

mes latviešiem.

Arī mācītāji, — kas Vidzemē zviedru laikos ne tik vien dabūja

just valdības atbalstu sava stāvokļa nostiprināšanā pretim muižniecī-

bai, bet vēlāk pat tika nostādīti tieši ķēniņa ierēdņu lomā

un tādēļ varēja mēģināt no muižniecības neatkarīgu baznīcas

un skolas politiku, — Kurzemē atradās tiešā un ciešā atkarībā no

muižu īpašniekiem un arendātoriem un bij ar retiem izņēmumiem tikai

viņu aģenti arī baznīcas lietās, kaut gan atzīmējami arī gadījumi, kad
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viņi mēģināja turēties hercoga pusē. Zemnieku skola Kurzemē 17. g. s.

palika tikai tukša skaņa.
Tiklab Vidzemē kā Kurzemē 16. un 17. g. s. bieži un jo stiprā

mērā baznīcas ārējo un iekšējo dzīvi traucēja un kavēja kari, bads

un sērgas, ne vienu reizi vien sagraudami to, kas ar pūlēm un grūtī-

bām bija uzcelts.

5. Kurzemes evaņģēliskas zemes baznīcas nodibināšana ir Got-

harda Ketlera darbs 20). Bruņinieku landtāgā 1567. g. 28. februārī

tika izsludināts hercoga lēmums nodibināt 70 vietās (27 Zemgalē

un 43 Kurzemē) baznīcas draudzes, atjaunot vai celt tur par jaunu
baznīcas, vairākās vietās arī skolas un nabagu mājas; pie katras

baznīcas bij jānodibina mācitājmuiža un baznīcas (mācītāja) pa-

gasts. Noteica arī nodevas, kas pilnam saimniekam resp. no vesela

arkla bij puspūrs rudzu, miežu un auzu, puseniekam — viens sta-

tenieks, t. i. pusotra sieka tās pašas labības, kājeniekam, kam sava

zeme, viens sieks katras minētās labības, pirteniekam ar zemi —

viens vērdiņš naudā, pirteniekam bez zemes jeb iebūvietim jeb va-

ļeniekam — viens grasis, jūrmalniekiem „divreiz tik daudz kā līdz

šim". Mužniekiem bij uzdevums visu savākt un laikā un pilnā mērā

nodot baznīcas aizbildņiem (Kirchenvormünder) „kopā ar to, ko viņš
dod par sevi pašu un savu saimi", šie tad atkal algoja mācītājus un

citus baznīckalpotājus, pārējo pēc vajadzības izlietodami baznīcas,

skolas un nabagnamu vajadzībām. Vācu amatnieku un miestu iedzī-

votāju nodevas bij jānosaka baznīcas vizitācijās, muižu nodevas no-

teica mazākais 3 Rīgas markas no katrām 10 mājām. Draudžu ro-

bežas noteica īpaša 1570. g. apstiprināta „baznicas grāmata 21).

1570. g. izdeva likumus kā par baznīcas satversmi un tiesisko

stāvokli tā arī par disciplīnu un dievkalpojumu kārtību 22). Kā aug-

stākais baznīcas pārvaldes orgāns tika radīta hercoga iecelta kon-

sistorija ar valsts kancleru un Jelgavas superintendentu priekš-
galā (pavisam 13 personas). Kurzemes baznīcas noteikumiem par

paraugu noderēja „Rigas dievkalpojumu kārtība" gan ar dažiem gro-

zījumiem.
Pie Kurzemes konsistorijas iecirkņa sākumā nepiederēja Gro-

biņas apgabals, ko Gothards Ketlers jau 1560. g. bij ieķīlājis Prū-

sijas hercogam, Brandenburgas markgrāfam, un kas palikdams šinī

atkarībā līdz 1609. g., arī baznīcas lietās bija apvienots ar Prūsijas
zemes baznīcu un padots Prūsijas baznīcas likumiem, kas te palika
spēkā vēl līdz 1638. g.

23). Piltenes apgabals, kas arī nepiederēja sā-

kumā pie Kurzemes hercogistes, bija baznīcas ziņā patstāvīgs ie-

cirknis un ar 1622. g. izdotiem likumiem nodibināja savu konsisto-

riju un superintendentūru (jau 1575. g.). Zināmos laikmetos Piltenes

iecirknis gan atradies arī ciešākā apvienībā ar pārējo Kurzemi

(1687.—1717.) 24). Pie Piltenes iecirkņa piederēja Aizputes, Ārlavas,

Bātes, Cīravas, Dundagas, Edvāles, Embūtes, leres (Irves), Piltenes,

Puzes, Rindas, Sakaslejas, Ugāles, Valtaiķu un Zlēku baznīcas.

Katrā atsevišķā draudzē baznīcas lietas bij jānokārto vizitāto-

riem, kuru starpā vadītāja loma hercogistē bij hercoga padomnie-
kam Zalomonam Henningam (f 1589.). Nācās ne vienā vien vietā
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sastapties ar muižniekiem, kas izvairījās no saviem pienākumiem
baznīcas labā, skatījās uz mācītājmuižām kā savu piederumu un

lika mācītājiem dzīvot „badā un raizēs". Bet radās arī muižnieki,

kas dibināja paši savas privātas baznīcas un draudzes. Diezgan liels

skaits tādu privātbaznīcu radās 16. g. s. beigās un 17. g. s. sākumā,

atsevišķas arī vēl vēlāk. Bet citas baznīcas arī tika iznīcinātas un

viņu zeme piesavināta muižām. Dažas atkal pārgāja katolicismā 25).

1636. g. Kurzeme tika iedalīta 7 prāvesta iecirkņos: Jelgavas,

Sēlpils, Bauskas, Dobeles, Kuldīgas, Grobiņas un Kandavas. Jelga-

vas prāvests bij pats Kurzemes superintendents.

Atsevišķās draudzēs lielas tiesības bija muižu īpašniekiem un

citiem muižniekiem. Kroņa draudzēs (Amtskirchen) gan

hercogs bij vienīgais patrons un rīkotājs, bet muižnieki tikai drau-

dzes locekļi. Bet citur viņi jau kopš 1618. g. sāka iegūt patronāta
vai kompatronāta tiesības, kas 1648. g. arī dabūja hercoga sankciju.
Pašu muižnieku dibinātās baznīcās, ko sauca par privātām vai

brīvām baznīcām, bij visa vara viena vai vairāku patronu

rokās. Tā sauktajās draudzes baznīcās (Kirchspielskirchen) bij vai

nu muižnieku patronāts vien vai viņu kompatronāts ar hercogu; her-

coga patronāts un muižnieku kompatronāts bij arī visām pilsētas
draudzēm. Muižnieku baznīcu skaits ar laiku pieauga līdz hercoga
baznīcu skaitam.

Hercoga summepiskopāts un virskundzība (Landeshoheit) iz-

paudās viņa uzraudzībā par kultu un mācītāja amata darbību un

personīgu dzīvi, ko viņš izdarīja ar superintendenta un prāvestu starp-

niecību, un viņa baznīcas pārvaldes tiesībās, kad lika superintendentam
iesvētīt jaunās baznīcas un pašam vai ar prāvestu starpniecību or-

dinēt un ievest mācītājus, kad tie bij izturējuši superintendenta un

vēlāk visas konsistorijas priekšā attiecīgo pārbaudījumu un saņē-
muši vokāciju uz noteiktu vietu 29).

Mācītāju sinodes visas hercogistes apmērā nebij nemaz pare-

dzētas. Nodibinot prāvesta iecirkņus 1636. g. rakstīja gan priekšā

iecirkņu sinodes, bet atsevišķie mēģinājumi bij neizdevīgi un drīz

vien izbeidzās. Tādā ziņā tikai oficiālās amatpersonas un viņu vī-

zitācijas braucieni bij vienīgais reālais sakars atsevišķo draudžu

starpā. Mācītājiem, kas labi satika ar saviem patroniem vai kroņa
draudzē ar tuvākiem: hercoga ierēdņiem vai muižu rentniekiem, bij
liela rīcības brīvība savā draudzē. — Zemniekiem nebij nekādas tie-

sības līdzi runāt baznīcas dzīvē un pārvaldē.
Pirmajā laikā bij diezgan grūti sagādāt pietiekošā skaitā

krietnus mācītājus. Tā amatā ietika viens otrs, kas maz pildīja ga-

rīgos pienākumus, bet vairāk nodevās veikaliem, peļņai un uzdzīvei.

Liela daļa mācītāju nāca no ārzemēm, jo mācītāju amats Kurzemē bij

diezgan ienesīgs 27).
Drīz vien radās īpašas mācītāju ģimenes, kurās dēls sekoja tē-

vam amatā un diezgan bieži arī tanī pašā vietā. Pazīstamākās viņu
starpā jau no 16. g. s. — Einhorni (6 personas), Remlingi (4 paau-

dzes) un Manceļi (3 paaudzes), tad no 17. g. s. — Adolfiji (11 per-

sonas), Bernevici (15 personas), Bilterlingi (8 personas 7 paaudzēs),
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Braunšveigi (6 p. 5 paaudzēs), Elferfeldi (8 p. 6 paaudzēs), Groti

(9 p. 7—B paaudzēs), Grüneri (8 p. 7—B paaudzēs), Ruprechti (3 pa-

audzes), Kerkoviji (6 p.), Neanderi (8 p.), Stenderi (13 personas

8 paaudzēs). Visas šīs 17. g. s. ģimenes, gan ne vienmēr ar tiešajiem

pēcnācējiem, sniedzas iekšā vēl 19. un pat 20. g. s. Ģimeņu valdī-

bas nozīme taptu vēl skaidrāka, ja ievērotu arī gadījumus, kad jau-
nais mācītājs apprecēja vecā mācītāja meitu.

Atsevišķu baznīcas darbinieku starpā minami superintendenti:
Aleksandrs Einhorns, saukts Kopersmits (1566.—1575.), Pauls Ein-

horns (1636.—1655.) un Heinrichs Adolfijs (1661.—1686.); tad

mācītājs un inspektors Enochs Remlings Grobiņā (1562.?—1599.),

Dobeles prāvests Nikolajs Franks (īsu brīdi arī superintendents,

1656.—57.), Grobiņas prāvests Joh. Bernevics (f 1648.), Nīcas un

Bārtavas mācītājs Johanns Langius (t 1648.) un Grobiņas mācītājs
un prāvests Mag. Gerhards Remlings, kas vēlāk bija arī superinten-
dents (1691.—1695.).

8. Baznīclikumi min latviešu zemnieku, šo „mežonīgo, šausmīgo,

nemācīto un neveiklo nevācu lielo barbarismu" un nostāda tos līdzās

„nesaprātīgiem zvēriem un kokiem" 28). Tuvāki ar latviešu torei-

zējo stāvokli iepazīstina Paula Einhorna raksti, kas sarakstīti vai-

rāk kā pusgadsimteni vēlāk 29). Viņš tēlo30) latviešu veselīgo grūtā
darbā un skarbos dzīves apstākļos norūdīto „cieto un nesavaldāmo

dabu" un tieksmi no agras jaunatnes „uz visādiem netikumiem, kā

meliem, krāpšanu un zagšanu", atzīmē viņu gudrību un apķērību,
bet arī izmanību un viltību, viņu laipnību un pazemību acu priekšā,
kas izrādās par liekulību, aiz kuras slēpjas izsmiekls un ļaunprātība
(galvenā kārtā pret vāciešiem), rīdīšanas un mēlnesības dziņas; vi-

ņiem trūkstot pat vārdu sirdsapziņas un tikuma (conscientia un vir-

tus) apzīmēšanai. Einhorns, redzams, pieliek latviešiem ļoti stingru

mērauklu, bet nebūs arī liedzams, ka atkarības un verdzības stāvo-

klis latviešu raksturu sabojājis. Einhorna raksturojums uzsver gal-
venā kārtā īpašības, kas parādās cilvēku sabiedriskās attiecībās, pie
tam vēl savos piemēros vairākkārt norādīdams, ka tās vērojamas
attiecībās pret vācu kungiem un pilsoņiem. Viņš arī tieši vaino vācu

kungus par latviešu apspiešanu, nicināšanu un izmantošanu31).

Tādēļ, liekas, vispareizāki būs apzīmēt toreizējos latviešus par da-

bas bērniem, kas zem liktenīgā dzīves lāsta zaudējuši dabisko labsir-

dību un vientiesīgo pirmatnējo sirsnību un atklātību.

Jo vērtīgas ir Einhorna ziņas par latviešu ticības dzīvi un uz-

skatiem 32), sevišķi daudzo tiešo konkrēto datu dēļ. Tās liecina, ka

latvieši tobrīd lielumā un vairumā bijuši tikai puskristieši jeb pagānu

kristieši („Semi-Christiani oder Ethnico-Christiani"), jo viņi savā

māju dzīvē turas pie pagānu kultiem un māņiem („wenn sie aber

zu Hause sind, gebrauchen sie sich der Heydnischen Abgötterey und

Aberglaubens, wie man dasz vielfältig erfahren").

Spilgti atsevišķi Einhorna sniegti dati: Bērniem dod vārdus

pašu ģimenē, izvairoties no baznīcas kristības. Laulības noslēdz pēc
senču parašām, ņemot sievas ar varu un viltu un nemeklējot baznīcas

svētības. Mirušos apglabā senču kapsētās, bet ne iesvētītos kristī-
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gos kapos un dievainēs mielo senču dvēseles. Arī druvu un mājas

dzīvē turas, pie dažādiem pagānu kultiem: Laimas kulta, auglības
kulta (Jānis, Dārzu māte, Lauku māte, Meža māte), svētības kulta

(pūķis) v. c.; svētī vēl pagāniskus svētkus (Bluķu vakaru, Jāņus),
nes īpatnējus ziedojumus (sobarus, vilka ziedu) v. t. t. Ar dažādiem

pagānu māņiem un burvībām jaucas arī katolicisma paliekas māņti-
cības garā — pilnos ziedos stāv pareģošana, zīlēšana, īpašu dienu

un laiku cienīšana (piektvakars = ceturtdienas vakarā, krusta die-

nas v. t. t.), pūšļošana, vārdošana, „sāls pūšana", „kannas raudzī-

šana", nešļavošana, buršana ar Bībeles pantiem un citiem svētiem

vārdiem slimību, sevišķi asins apturēšanas un sērgu gadījumos, svēto

un svētbilžu cienīšana v. t. t.

šādiem apstākļiem piemēroti baznīclikumu noteikumi. Bērni

jākristī laikā, miroņi jāapbedī kapsētās, liekot uz kapiem krustus un

nolasot bībeles vārdus par iznīcību, nemirstību un augšāmcelšanos.
Piedraudot ar nāves sodu, liegts ar varu ņemt līgavas un tās vēlāk

atkal sūtīt atpakaļ pie vecākiem. Par citiem rupjākiem pārkāpu-
miem draudēja baznīcas lāsti, par atraušanos no baznīcas dievkalpo-

jumiem naudas sods. Bij paredzēti pat īpaši uzticības vīri no pa-

šiem zemniekiem — no dievbijīgiem vīriem, vecākiem, tiesnešiem un

brīvniekiem, kas pēc dievkalpojuma izsauc zemniekus pēc mājām,

lai kontrolētu, kas ieradušies baznīcā. — Baznīcas gaitas nebija pa-

tiesībā nemaz tik vieglas, jo dievvārdu sākums bij nolikts drīz pēc
sešiem rītā. Priekš un pēc galvenā dievkalpojuma skaitīja priekšā
katķisma gabalus. Arī darba dienās bij paredzēti dievvārdi, treš-

dienās vai piektdienās, pamīšus ar vācu dievvārdiem. Katru rītu,

pusdienas laikā un vakarā zvanīja baznīcās, lai atgādinātu lūgšanas

laikus, „pret velnu, tiranniem, ķeceriem, pāvestu, turkiem; un to bie-

driem". — Pie dievkalpojumiem zemniekus spieda arī pret viņu gribu.

Hercogs Gothards gādāja arī par pareizāku un kārtīgāku lat-

viešu dievkalpojumu gaitu, ko vēl vienmēr kavēja un traucēja at-

karība no latviešu baznīcas tekstiem rokrakstā. Uz viņa rēķina tika

apgādāta un iespiesta pa daļām pirmā latviešu baznīcas grāmata
1586. un 1587. g., kas apvienota vienkopus dabūja vārdu „Enchiri-
dion" (rokas grāmata). Tā saturs un valoda aplūkoti citā sakarā.

Vācu virsraksti un aizrādījumi, kā arī priekšvārds lie-

cina, ka grāmata bij nodomāta vācu mācītāju lietošanai, lai tie zi-

nātu
„
sevišķi pie nabaga vientiesīgiem nevācu ļaudīm pēc tām rīko-

ties un turēties". Zalomons Hennings dabūja tūlīt rīkojumu saņemt
hercoga rentejā grāmatas, dažus eksemplārus uz katru baznīcu, un

„izdalīt tos pa draudzes baznīcām še un tur mācītājiem, viņu palī-
giem un dvēseļu kopējiem" un atgādināt, lai grāmatas saņēmuši,

nepalaistos slinkumā un neatrautos no studijām, un nama-

tēvi tādēļ svētdienās un citās svētku dienās neatrautos un neizvairī-

tos 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 Visuvarenam Tēvam līdz ar

viņa Dēlu Kristu, patiesu Dievu un cilvēku, un Svēto Garu par visu

saņemto žēlastību un labdarību ..."
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Dievkalpojumu toreizējais saturs gan maz varēja pievilkt lat-

viešu zemniekus kristīgai ticībai, drīzāk vēl tos atbaidīt. Daudzi mā-

cītāji ļoti vāji prata latviešu valodu un tādēļ, droši vien, lasīja ro-

kas grāmatas diezgan nemākulīgos tulkojumus tā, ka latvietis tos

diezin vai jel maz varēja saprast, un toties jo grūtāki, ka te viņam
nācās sastapties ar jauniem vārdiem un jēdzieniem. Par sprediķi
zināms tāds valodas lauzītājs nevarēja ne domāt. Tādēļ zemniekam

nācās ne vienu vien reizi noteikt pēc beigtiem dievvārdiem: „Kas
zina, ko tas Vāczemes kaķis saka" 33). Bet vēl jo lielākas grūtības

bij ar dziedāšanu. Vispirms bij jāiemācās dīvainais neritmiskais un

nedzejiskais teksts un tad jāmēģina kaut kā iespiest to meldijā, kas

tam bieži vien bija kā Prokrusta gulta. Ērģeļu trūkums baznīcās pa-

darīja visu dziedāšanu atkarīgu no viena kāda priekšdziedātāja, kas

pats varbūt arī nebij nekāds liels dziedātājs un meldijas turētājs.
Dažās vietās pat trešdienās un svētvakaros pulcināja draudzes lo-

cekļus mācīties garīgās dziesmas. Taču visām pūlēm vajadzēja būt

veltīgām, neiznāca ne vārdi ne meldija, bet tikai dūkšana un kauk-

šana (ein Gesumme und Geheule) un vāciešiem „latvieši ar savu no-

pūlēšanos bij jo nepatīkami" un likās nespējīgi pareizi izdziedāt jel
kādu baznīcas meldiju 34).

No mācītājiem, kas neprata valodas, nevarēja arī gaidīt nekādas

pamācības par ticības pamatiem. Ja viņi ķērās pie katķisma mācības,
tad tur varēja iznākt tikai nesaprotama un apnicīga mācīšanās no

galvas pēc priekšā teiktiem vārdiem. Var saprast, ka te vizitācijām,
kas nosodīja nepienācības un nepareizības un prasīja lielāku centību

no mācītājiem, bija liela nozīme. Tādēļ arī rosīgākie superintendenti,
piem. Einhorns, notur biežas vizitācijas un izdod rokas grāmatas un

pamācības mācītājiem, kā viņiem rīkoties savās draudzēs. Viņš at-

gādina mācītājiem viņu pienākumus ikgadus mazākais vienu reizi ap-

meklēt draudzes locekļus, lai pārbaudītu, ko viņi mācījušies baznīcā,
ko zin no katķisma, kā izturas savā dzīvē un darbā, vai vēl turas

pie kādām pagānisma atliekām un māņiem. Un minēdams gadījumus,
kur zemnieki tieši izvairās no mācītājiem, neuzticēdamies tiem, viņš
skubina šos piemēroties ar laipnību un pacietību zemnieku uztverei.

Par radikālāko līdzekli viņš atzīst skolas un brīvību. „Were es wol

nicht recht Christlich, dasz man sie alle zur Schulen hielte, dasz sie

lesen vnd schreiben lerneten, damit man sie wie die Teutschen zu

allerhand Empter gebrauchen könte, sie auch gar frey machte, dasz sie

wie die Teutschen, im Lande freye Leute würden?" Bet viņš arī ne-

redz iespējas šādus ideālus reālizēt 33). Un vai bieži bij atrodami mācī-

tāji, kas iekārtoja priekš un pēc baznīcas dievkalpojuma īpašas mācī-

bas stundas, kur māca un izskaidro „pätarus", katķisma elementus

un garīgas dziesmas?

9. Baznīcas literātūra ar laiku top labāka un plašāka. Katrs ro-

kas grāmatas tālākais izdevums bij reizē iepriekšējā teksta labojums

un papildinājums, pie kam monumentālāG. Manceļa darba turpinātājs
bij rūpīgais daiļjūtīgais Chr. Fürekers 33). Jau Mancelis konstatē, ka

nu vairs cilvēks, kas neprot latviešu valodu, lasīdams pārlabotos ro-

kas grāmatas tekstus, nevarētu palikt pavisam nesaprasts 37). Bet vēl
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jo lielāka nozīme bij jaimdarbiem, Manceļa tulkojumiem: Salamana

sakāmvārdiem (1637. g.) un Syracha gudrības grāmatai (1642.), kas

sāka iet līdz pārlabotai un paplašinātai rokas grāmatai (Vademecum),
bet sevišķi viņa lielajam oriģināldarbam — sprediķu grāmatai (1654.)
un beidzot Chr. Fürekera ritmiskajām un dzejiskajām latviešu baznī-

cas dziesmām.

Ģeniāls ir Manceļa ķēriens izvēlēties no bībeles grāmatām tul-

košanai Vecās Derības gudrības literātūras spilgtākos un līdz ar to

vienkāršākos paraugus. Tiem ir noteikts folkloristisks kolorīts, tie

ir atvases pie krāšņā austrumu literātūrā jo kupli sazarojušā cilvē-

ces praktiskās dzīves atziņas uzsākušā tautas rakstniecības koka. Un

ar savām konkrētām gleznām, spilgtiem asprātīgiem salīdzinājumiem

un last not least īsiem kodīgiem izteicieniem, tie bij daudz noderīgāki
ļaužu mācībai nekāabstraktais katķisms, kas zin tikai priekšā rakstīt

un aizliegt, normēt un atgādināt, bet konkrēti gandrīz nemaz nepaskai-
dro, netuvina dzīvei un neaizkustina sirdi. Turklāt šī praktiskā dzīves

gudrība sludina čaklumu, saticību, goda prātu, sātību, pieticību, vārdu

sakot, tikumus, uz kuriem varēja celt sadzīves ideālu.
—

Mancelis

pats liecina, ka šīs grāmatas viņam noderējušas it kā par ētikas kom-

pendiju, ko viņš lietojis ar labiem panākumiem, par ko pārliecinājies
divreiz gadā noturētos pārbaudījumos. Tādā pat veidā, laikam, tās

lietoja arī citi apzinīgie mācītāji.

Baznīcas likumi jau arī prasīja, lai mācītāji liktu lielāko svaru uz

baušļiem un tikumu mācību. Mancelis arī savus sprediķus saista ar

atsevišķiem katķisma gabaliem un lielāko tiesu katrreiz pēc evaņģēlija

lasīšanas nāk gandrīz stereotipā frāze: „šis svēts priekše-lasīts evan-

ģeliums pieder... iekšan tiems vārdiems mūsas bērna mācības v. 1.1."

Virsrakstā Syracha grāmata apzīmēta „Das Hausz-Zucht- vnd

Leerbuch Syrachs ...
So wol für die Lettische Kirchendiener alsz

auch für solcher Sprache Christliche Hausz-Väter". Latviešu mājās

gan viņa bez mācītāja starpniecības būs ļoti reti lietota, jo patur savu

vācisko virsrakstu vēl visu 17. g. s., tāpat kā Salamana sakāmvārdi38).

Un viņām blakus nostājās Davīda dziesmu tulkojumi, kas labāk

nekā Jaunās Derības raksti ieved cilvēku konkrētā reliģiskā dzīvē.

Pēdējie principiāli augstāki un vērtīgāki, bet pirmie stāv tuvāk dzīvei

un tās dažādiem momentiem un vajadzībām.
*~Man šķiet, no šī paidagoģiskā viedokļa jānovērtē Manceļa Vecās

Derības tulkojumi, ne no dogmatiski propaideutiskā, kāto/iaraß.Klau-
stiņš savā darbā: „Latvis kultūras un reliģijas mijkrēslī" 30), uzsvēr-

dams Vecās Derības reliģiju kā pārejas pakāpi no pagānisma uz kri-

stietību, un atzīmēdams tās sakrišanu ar latviešu zemnieka uzskatu

pasauli viņa reliģijas mijkrēslī. Mancelim, kā tā laika luteriskās or-

todoksijas pārstāvim, tālu stāvēja reliģijvēsturiskais Vecās Derības

uztvērums un novērtējums, tā bij viņam tāds pats pilnvērtīgs Dieva

atklāsmes dokuments, kā Jaunā Derība.

Manceļa sprediķu grāmata arī domāta galvenā kārtā mācītājiem.
Priekšvārds un atsevišķu sprediķu virsraksti tādēļ vācu valodā, un

Mancelis starp citu piemin, ka šejienes vācieši cēluši pret grāmatu ie-
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bildumus, — nu ari ārzemnieki varēšot, neprazdami latviešu valodu,
celt ļaudīm priekšā sprediķus.

Manceļa sprediķi cenšas veicināt ārējo baznīciskumu: skubina

nākt uz baznīcu un iet pie dievgalda, piesavināties kristīgas mācī-

bas; apkaro pagānisma un katolicisma atliekas, aizstāv mācītāju cieņu
un nozīmi. Bet viņš grib arī nodibināt un nostiprināt latviešos kri-

stīgas dzīves parašas: svētdienas svētīšanu, lūgšanu un aizlūgšanu

praksi, dievpalīga došanu, garīgu dziesmu dziedāšanu, kristīgu lau-

lības dzīvi uti., — kas patiesībā jau tiecas uz visas viņu gara pasaules
pārveidošanu. Viņš apkaro netikumus: dzeršanu, slinkošanu, netika

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

un sievu, kungu, saimnieku un kalpu attiecības kristīgā tikumiskā

garā. — Viņa sulīgā valoda, spilgtie no dzīves ņemtie salīdzinājumi,
arī diezgan biežā dogmatiskā argumentācija — biedināšana ar velnu

un elli — nepalika bez iespaida. — Ko baznīcas likumi un superinten-
dentu noteikumi centās panākt ar ārējiem spaidu līdzekļiem, to

G. Mancelis gribēja sasniegt ar pamācību.
Atkal un atkal Mancelis uzbrūk dažādiem šķēršļiem, kas varētu

traucēt mācītāju darbu. Viņš arī norāda uz svarīgu palīglīdzekli resp.

pamatu īstai ticības atziņai un dzīvei, uz skolu un izglītību. Viņš

atklāj arī izredzi latviešu zemnieka dēlam ietikt mācītāja amatā,
bet viņam arī jāatzīst, ka tā vēl tāla nākotnes mūzika: „Gir Dievs

tavam Dēlam tādu prātu devis, ka vings varētu Dieva vārdu iejemb-

ties, dod viņu skolā, laid mācās. Neģ tas tev mazs gods būtu, tavu

dēlu uz predika krēslu stāvam un Dieva vārdu mācam dzirdēt? Bet

no tādām un citām mācībām ne varam mēs šim brīžam vairāk runāt."

Pagaidām vēl dienas kārtībā ārējā baznīciskuma nostiprināšana, un

to cenšas panākt ar stingrību. Adolfija superintendentūras laikā

kontrolē atraušanos no sv. vakarēdiena un baznīcas apmeklēšanas un

kūtros soda ar naudas sodu jeb rīkstēm. Vizitācijās atgādina izvest

pātaru pārbaudījumus, lai sekotu, vai prot rīta un vakara lūgšanas un

katķismu. Atsevišķi gadījumi, kur varam ieskatīties šādu pārbaudī-
jumu rezultātos, tomēr rāda tikai pirmos retos mācības dīgļus 40).
No dažādiem dokumentiem redzam, ka arī ārējais baznīcu un kapsētu
stāvoklis daudz cietis kara un — nolaidības dēļ.

Liels solis uz priekšu latviešu baznīcas dzīvē bij Fūrekera dzie-

smas. Tās ne tik vien radīja iespēju ievest latviešu draudzēs kārtīgu

baznīcas dziedāšanu, bet ierosināja kāri mācīties un tapa savukārt

par ticības mācības iznesējām tautā. Dziesmu vārdiem un meldijām

līdzi ieplūda latviešu ģimenēs un saimēs arī viņu evaņģēliskais sa-

turs un deva vērtīgas reliģiskas ierosas patstāvīgai ticības dzīvei.

Fūrekeram dzejniecībā radās arī sekotāji, kas gan reti pacēlās viņa

dzejas augstumos, bet labu laiku vēl blakus Fūrekera atskaņotām
dziesmām turpināja darboties arī Manceļa prozaiskās baznīcas dzie-

smas skola. Lūgšanas praksi lielā mērā atvieglināja Fūrekera pan-

tos saliktie lūgšanas teksti.

Kopā ar pirmajām Fürekera atskaņotām dziesmām, Vademekuma

trešā izdevumā (1673. g.), parādās arī pirmā latviešu garīga satura

grāmata, kas domāta tieši pašu latviešu lietošanai — H. Kleinšmita
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„Latvieso Pātaro-Grāmata, uz katras sen dienas gir gaidīts, bet nu

caur Dieva žēlastību sagaidīts tapis un visiem latviešiem, katrai rakstu

prot un lasīt māk, par lab sataisīta" (iznākusi 1672.). šis virsraksts

atgādina, ka no neutrālajiem „neväciem" izkūņojušies „latvieši".
Vienā gadā ar Kleinšmita „Pätaru Grāmatas" otru izdevumu,

kas iet atkal līdz jaunam Vademekuma izdevumam, parādās Fürekera

un Adolfija sagatavots latviešu rokas grāmatas izdevums, kam pie-
vienota „latviesu iedzīvotāju stāvoklim piemērota" lūgšanu grāmata.
Abas lūgšanu grāmatas bij atkal solis uz priekšu baznīcas dvēseļu
kopšanas praksē. Manceļa reprezentētai intellektuālistiskai pamācībai,

kas pie tam, neskatoties uz dažādiem atsevišķiem piemērojumiem,
tomēr principā nav personīga, bet griežas pie draudzes kā kopības, —

seko vadonis individuālā celsmē (Erbauung), kas pieskaņodamies
visādiem paredzamiem konkrētiem dzīves gadījumiem, dziļāki iespie-

žas lietotāju sirdī. Ar šīm grāmatām tiek ievadīta latviešu psīches

un uzskatu pasaules pārveidošana virzienā no iekšienes uz āru. Pa-

šķirstot šo pātaru grāmatu lappuses, varam zināmā mērā sekot iek-

šējam uzbrukumam, ko kristīgais ticības un tikumības ideāls atklāj

pret pagānisma un dabiskās dzīves trādicijām 41 ).
Un tas nebija vairs arī tieši atkarīgs no mācītāja personas, kas

toreiz diezgan bieži nestāvēja savu uzdevumu augstumos un, kā to

liecina Mancelis, vienu otru reizi bij par taisnības iemeslu dažādām

ierunām pret baznīcas mācību, par zobgalību mērķi un vai nu šā vai

tā līdz ar to arī par sava paša darba kavētājiem un traucētājiem.

Garīgo tautas audzinātāju rindu, ko iesāka Mancelis, turpina Fti-

rekers un Kleinšmits. Blakus spaidiem un sodiem nostājas garīga
ietekmēšana, un tai piederēja nākotne. Bet viņas uzdevums bij daudz

grūtāks, nekā tas, ko savā laikā bij veikusi katoļu baznīca. Ne vairs

ar ārēju plīvuri pārklāt pagātnes mantojumu, bet pārkausēt to caur-

caurim to augstāku cilvēcīgu un dievišķīgu vērtību ugunī, kuras sa-

stādīja kristietības kodolu. Ziņu trūkuma dēļ, bet pa daļai, liekas, arī

dažādu dokumentu neizmantošanas un neapstrādāšanas dēļ, nav vēl

iespējams pieiet tuvāk latviešu zemnieku attīstības gaitai, kad viņi
sāka atsaukties uz baznīcas pūliņiem. Manceļa sprediķu grāmatas,
kā arī lūgšanu grāmatu un baznīcas dziesmu teksti satur vienu otru

zīmīgu dvēseļu kopšanas prakses novērojumu, starp citu gan arī

diezgan daudz datu, kas apstiprina dažādu pagānisku trādiciju un

māņu sīksto eksistenci. Bet arī šie avoti nav vēl sistēmatiski izman-

toti un tādēļ jāatturas vēl no tālākiem slēdzieniem sīkumos.

Einhorns liecina ap 17. g. s. vidu, ka latviešu starpā jau „daudzi,
kas tur Dieva vārdus mīļus un vērtīgus un netik vien ierodas labprāt

tos klausīties, bet tik augsti ciena tos, ka gribēdami kaut ko apstipri-
nāt (beteuren) sakot: tas ir tik patiess, kā Dieva vārds." Bet lielākā

daļa vēl tagad esot pagāni 42). Nemierīgi laiki vēlāk atkal paralizēja
baznīcas darbu un tā sekmes. Bet zināmu progresu mēs tomēr drīk-

stēsim lēzēt. Pakāpināta un padziļināta baznīcas darbība gadsimteņa
otrā pusē nav lāgā domājama bez attiecīgās atbalss latviešos, kauču

gan pirmās pieaugšanai ģeometriskā progresijā varēja atbilst tikai

aritmētiskā progresija otrā pusē. Pirmie piētisma pionieri Kurze-
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mes mācītāju vidū — superintendents J. A. Hollenhägens (1696. līdz

1710.) ar dēliem v. c. atvēra vēl tālākas nākotnes izredzes 43), kad

nāca pār Kurzemi karš un mēris, izsizdams no sliedēm līdzšinējās attī-

stības panākumus un nostādīdams Kurzemes baznīcu 18. g. s. padsmi-
tos gados gandrīz vai kādreizējā izejas stāvoklī 44).

10. Zviedru laiki atnesa Vidzemei evaņģēliskās baznīcas satver-

smi un lika pamatus ārējam baznīciskumam 45).
25. septembrī 1621. g. izdotā ģenerālprivilēģijā Gustavs Adolfs

solīja turēties pie Augsburgas ticības apliecības, ievērot jau ievestās

kristīgās ceremonijas, rūpēties par baznīcu un skolu administrāciju,
kā arī gādāt par slimnīcām un nabagu patversmēm. Pirmajam zvie-

dru gubernātoram dotā instrukcija uzdod viņam „pār visām lietām

pielūkot un gādāt, lai uzturētu baznīcas un lūgšanas namus, kas uz-

celti agrākos laikos un nav vēl sakrituši, lai sakritušos pēc iespējas
atkal atjaunotu, apgādājot tos ar luterticīgiem mācītājiem, ... pie-

šķirt mācītājiem algu un uzturu, lai mazos bērnus kristītu kristīgā

ticībā un vecos ļaudis ēdinātu un barotu ar skaidro Dieva vārda ba-

rību". Līdzīgus atgādinājumus dod arī nākošo gubernātoru un ģene-

rālgubernātoru instrukcijas. Faktiska valdības darbība norādītā vir-

zienā un ķēniņu dāvinājumi atbalstīja nosprausto programmu.

Baznīcas jurisdikcija bij sākumā uzticēta Rīgas pilsētas konsisto-

rijai, kas bija toreiz vienīgā evaņģēliskā pārvaldes iestāde visā zemē.

23. VIII. 1622. g. Gustavs Adolfs iecēla par Vidzemes Jbaznīcas un

mācītāju superintendentu un inspektoru" ar plašām, gandrīz neapro-

bežotām pilnvarām toreizējo Pētera baznīcas virsmācītāju Hermanu

Samsonu (1579.—1643.) 4e), kas bij pazīstams kā stingrs luteriskās

ortodoksijas pārstāvis un nesamierināms katoļu ienaidnieks. Ik pus-

gadus noturamās kārtējās baznīcas vīzitācijas un kopš 1626. g. ik-

gadējās mācītāju sinodes pašķīra ceļu viņa enerģiskai, reizēm pat

stūrgalvīgai rīcībai.

Vidzeme bij tobrīd bēdīgā stāvoklī, — izpostīta, kara, bada un

mēra varā. Lielākā daļa baznīcu drupās, mācītāju 1622. g. bij pa visu

Vidzemi tikai 7, un no tiem 2 mira vēl tanī pašā gadā. Līdz 1630. g.

Samsons bij iecēlis amatā 45 mācītājus un 3 prāvestus, to starpā
daudz ārzemnieku, bet no togad vizitētām 50 baznīcām 28 vēl vienmēr

bij pilnīgi vai pa daļai nelietojamas. Pats Samsons min 8 šķēršļus un

kavēkļus baznīcas pacelšanai: nespējīgus garīdzniekus, neuzticīgus

klausītājus, zemnieku izputināšanu karā, badā un sērgās, neskaidrību

parpatronāta tiesībām, pārāk zemu muižnieku īpašumu taksē jumu, kas

tiem dod taisnības iemeslus atrauties no baznīcas pabalstīšanas, tad

mācītāju nedrošās un nenoteiktās algas, nolaidību baznīcu un mācī-

tājmuižu atjaunošanā un beidzot nolaidību un vienaldzību dievkalpo-
jumu izkopšanā. Daudz rūpes darīja mācītājiem un baznīcas vadītā-

jiem muižnieku patvarība un reizēm arī tikumiskā nolaidība. Arī mā-

cītāju tikumiskā dzīve un pienākumu izpildīšana pirmā laikā bieži

nestāvēja diez cik augstu. — Liela daļa no tiem arī vāji prata la-

tviešu valodu 47).

Ģenerālgubernātors Johanns Šūte (Skytte) nodibināja 1633. g.
kollektīvu augstāko baznīcas pārvaldes un tiesas iestādi — jauktu
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virskonsistoriju ar laicīgu direktoru priekšgalā, kurai bij padotas

sākumā 3 apakškonsistorijas. No 1636.—1649. g. bij pa visu Vidzemi

sešas apakškonsistorijas, no tām 3 latviešu daļā — Rīgā, Koknesē un

Cēsīs. Kompetenču strīdi superintendenta un virskonsistoriju starpā

paralizēja kādu laiku abu iestāžu darbību. Taču, lai arī lēnām, baz-

nīcas iestāžu izbūves darbs gāja uz priekšu 4S). Vizitācijas noteikumi

nosprauda līnijas superintendentu un prāvestu rīcībai atsevišķās
draudzēs. Gubernātoru priekšraksti landtāgiem ierosināja stingrāku

pārvaldes kārtību un arī jaunu amatu dibināšanu. Katrā draudzē

darbojās divi baznīcpriekšnieki, un 1650. g. tika radīts katrā zemes

tiesas iecirknī (apriņķī) baznīcas virspriekšnieka amats, kam pienā-
cās baznīcas saimniecības un disciplīnas pārzināšana. Prāvesti bija

pa divi katrā apriņķī. Noregulēts bija arī jau 1636. g. draudžu lie-

lums (60 arklu) un mācītājmuižu saimniecības iekārta un algošana.

Zviedru ķēniņš savā dziņā uz absolūtismu centās ierobežot muiž-

nieku lomu baznīcas pārvaldē. No 1648.—1662. g. muižnieku pār-

stāvji bija izslēgti no virskonsistorijas un tā pārvērsta par collegium

purum ecclesiasticum. levedot Vidzemē 1686. g. izdotos Zviedrijas
baznīcas likumus, atkal atstāja virskonsistorijā tikai garīdzniekus un

teologus (1693. g.) un likvidēja apakškonsistorijas, sadalot viņu pie-

nākumus virskonsistorijas un prāvestu starpā. 1694. g. izdotā Vidze-

mes satversme atcēla līdz ar landrātu institūtu arī baznīcas virspriekš-
nieku amatu un pēc muižu redukcijas pārvērta visas draudzes par

kroņa draudzēm (Regalpfarren) ; tikai nedaudz vietās muižturi va-

rēja pierādīt savas patronāta tiesības, tā ka 1690. g. skaitīja 50 la-

tviešu lauku draudzes par kroņa draudzēm, tikai sešās atzina muiž-

nieku patronātu, bet divas turēja par šaubīgām. Tā lielākās mācītāju

daļas iecelšanu zviedru valdībabij ņēmusi savās rokās.

Baznīclikumi ievēroja arī zemnieku intereses. Apakškonsistoriju

vajadzība bija motivēta ar to, ka „provinces plašas un dažam labam,

īpaši nabaga ļaudīm un zemniekiem būtu par apgrūtinājumu un pat

neiespējami personīgi griezties pie visaugstākās konsistorijas tiesas".

Vizitāciju noteikumi paredzēja arī zemnieku pārstāvju noprasīšanu.
1638. g. noteikumos tie ir „trīs vecāki zemnieki", bet vēlāk sastopami

katrā draudzē arī latviešu baznīcpriekšnieki jeb pērminderi; zviedru

valdības rīkojumi deviņdesmitos gados nenovelk oficiāli nekādas ro-

bežas starp baznīcpriekšniekiem no muižturu un zemnieku aprindām.
Zināms, faktiski jau pastāvēja starpība ir nacionālā ir sociālā ziņā.
Zemnieku pērminderiem bija uzdevums: glabāt vienu atslēgu no baz-

nīcas lādes, kamēr otru glabā vācu baznīcpriekšnieks; uzmanīt, ka

ļaudis svētdienās, svētkos un lūdzamās dienās nestrādātu; pakalpot

mācītājam baznīcā un izpildīt baznīcas priekšnieku rīkojumus baznī-

cas lietās. Par savām pūlēm viņi paši un viņu sievas dabūja brīvas

kapu vietas un brīvu apzvanīšanu 49).

11. Zviedru valdība centās regulēt baznīcas dzīvi un dievkalpo-
jumus visur vienādi, bet tas nebija tik drīzi izdarāms; pilnīga uni-

formēšana, kas bij noteikta 1686. g. baznīclikumos, tika Vidzemē ie-

vesta tikai deviņdesmitos gados. Ārējā baznīciskuma nodibināšanos

centās jau no paša sākuma panākt ar lielu stingrību un nesaudzī-
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giem soļiem. Par svētdienas miera traucēšanu un svētdienas sagānī-

šanu draudēja bargi sodi, samērā ar katra sabiedrisko un mantas

stāvokli. Kas nebij gājis baznīcā, tam par pirmo reizi bij 1 vērdiņš

jāmaksā baznīcas lādei, otru reizi — 2 vērdiņi un trešo reizi drau-

dēja — pieslēgšana pie kāķa; pērminderim uzlika šo sodu divkāršos

apmēros. Bērnus aizliedza kristīt sestdienās un lika vest kristīt baz-

nīcā. Grēksūdzi noteica katram savā draudzes baznīcā. Mirušos, kas

nebij aprakti draudzes kapsētā pie baznīcas, lika izrakt un pārvest

uz kapsētu, bet vainīgos sodīja ar naudas sodu. Pat kāzu un citu dzīru

svinēšana bij regulēta ar īpašiem noteikumiem par viesu skaitu un

patērējamo dzērienu daudzumu. Laulāšanu noteica sākumā darbdier

nās, lai nekavētu dievkalpojumu un netraucētu kārtību, vēlāk svēt-

dienās baznīcā „priekš sprediķa", t. i. dievkalpojuma („in angesicht

der Gemeinevor der predigt", 1696. g. sinodes lēmums), reizē ar bērnu

kristību 50).

Muižniekiem, kas laikā neatlaida zemniekus no darba sestdienas

vakarā, vai citādi kā atturēja zemniekus un muižas saimi no baznīcas

dievvārdiem, bij jāsaņem pārmetumi.

Evaņģēliskās baznīcas ārējam baznīciskumam, kā redzams, nā-

cās grūti sacensties ar latviešu pagānisma trādicijām, kas bij vēl

pilnos ziedos zviedru laiku sākumā, kā to liecina dažādi dati no poļu
un katoļu valdības posma

51). Nu tika uzlikti bargi sodi par elka die-

vību, buršanu, vārdošanu un pūšļošanu. Bet vēl bij jācīnās arī ar da-

žādām katoļu kulta parašām 52). Senās baznīcas svētku dienās un

svēto (īpaši Māras) svētkos tauta pulcējās pa vecam paradumam pie
attiecīgām baznīcām un pat pie katoļu kapellu drupām, nesa parastos
ziedus (vasku, sveces, matus, sīknaudu). Mirušos apbedīja kā vecos

senču kapos, tā arī katoļu laiku kapellās vai pie tām. Daudzi izvairī-

jās arī nest bērnu kristīt un iet pie dievgalda.

Treškārt bij jāved cīņa pret zināmām mežonīgām parašām un

tikumisku pagrimšanu, kā zemniekos, tā muižniekos. Jāizdod rīkojumi
„pret kaušanu, troksni un apgrēcināšanu Dieva namā", kas visvairāk

atgadās augsto svētku laikā, kad zemnieku mājās svin dzīres ar pa-

matīgu iedzeršanu.

„Tie, kas bīdās, stumas, grūstelējas jeb saspaidās, būs 100 dāl-

derus sudraba naudas strāpi dot; un tos, kas Dieva namā viens otra

kacinājas un baras, jeb kas pilli un piedzērušies Dieva namā nāk un

turpat apgrēcību un troksni dara, būs ar 50 dālderiem naudas strāpes

pārmācīt un rāt. Kam pie rokas neir 100 dālderus dot, tam būs 6 reizi

caur spicrīkšu ielu tecēt jeb mēnesi cietumā pie maizes un ūdens pie-
tikt, un par tiem 50 dālderiem to tiesu uz pusi ciest. Pēc to būs tik

labi viens kā otrs baznīcā, kauna krēslu atstāvēt."

1690. g. pat izdod rīkojumu nolikt pie baznīcas durvīm sargus

no muižām, lai izbeigtu ļaužu staigāšanu pa dievvārdu laiku iekšā un

ārā. Ar bargiem sodiem cīnās arī „pret lādēšanu un zvērēšanu", „pret
to bērnu mužināšanām" (15. XI. 1684. g. rīkojums) un „pret nešķī-
stības grēkiem, kas svaiņu starpā notiek" (17. XI. 1699. g. rīko-

jums) 53).
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Tāpat kā Kurzemē, arī še Vidzemē gāja blakus stingrai baznīcas

disciplīnai garīgas ietekmēšanas darbs. Līdzekļi bij pa daļai abās vie-

tās tie paši.

Vispirms garīga rakstniecība, un pie tam tie paši rakstnie-

cības veidi un darbi, vēlāk nāk Vidzemē klāt arī jauni rakstniecības

darbi: lielais katķisms un bībele. Bet tālāk jāatzīmē arī citi garīgās
audzināšanas līdzekļi: skolas, kas Kurzemē 17. g. s. nemaz nedabūja

attīstīties, Vidzemē sāka tomēr uzplaukt ar zviedru valdības gādību.

Garīgās rakstniecības tēvs Mancelis piederēja ar saviem darbiem

tiklab Vidzemei, kā Kurzemei. Viņa Vademekumačetri izdevumi 1631.,

1643., 1673. un 1685. g. un tāpat arī Salamana sakāmvārdu un Sy-
racha gudrības grāmatas tulkojumu un sprediķu grāmatas pirmie
izdevumi tika iespiesti Rīgā un izplatījās arī Vidzemē. Vēl 18. g. s.

Manceļa sprediķu grāmata atrodama ne vienas vien baznīcas inven-

tārā Vidzemē. Vademekums jau nesa sev līdz kopš 1673. g. arī Fü-

rekera dziesmas un Kleinšmita pātaru grāmatu. Tādēļ par šīs rakst-

niecības lomu latviešu zemnieku gara dzīvē sakāms apmēram tas pats,
kas jau teikts, attiecoties uz Kurzemi. Arī dievkalpojumi gāja lielumā

un visumā, laikam, pēc tās pašas kārtības, kas jau arī sakņojās Rīgas

agendā. Tikai vēl 1708. g. Vidzeme dabūja zviedru agendu ar virs-

rakstu : „Rokas grāmata, kurā sarakstīts ir uz kādu vīzi tai Dieva-

kalpošanai ar kristīgām ceremoniēm un baznīcas-ieradumiem iekš

mūsu Zviedru-valstes draudzēm būs noturētai un padarītai tapt."
Tā jau diezgan daudz atšķīrās no Rīgas un Kurzemes agendas trā-

dicijām un palika oficiālā lietošanā Vidzemē līdz 1805. g., faktiski,

liekas, šur un tur arī vēl ilgāki.

17. g. s. beigās arī tās rakstniecības nozares, kas līdz šim bij

gājušas kopā vienā Vademekuma izdevumā, nodalījās pa zemēm. Kur-

zemes izdevumi nošķīrās ar superintendenta H. Adolfija gādību par

sevi un ģenerālsuperintendents J. Fišers gādāja atkal par parallēliem
izdevumiem Vidzemei. Turklāt Dziesmu grāmata, kas līdz šim bij

bijusi tikai Vademekuma sastāvdaļa, tagad tika izdalīta atsevišķi
plašāku aprindu lietošanai un apvienota ar pielikumiem, ko gribēja
dot tieši ļaudīm rokās.

Tāblakus H. Adolfija 1685. g. izdotai Kurzemes rokas

grāmatai" radās vēl tanī pašā gadā garīgas dziesmas un kol-

lektes, kā tās lietojamas tiklab publiskās kristīgās sapulcēs, kā arī

mājās svētcerē", kas bij domāta Kurzemes vajadzībām. Abas grā-

matas vēl ar vācu virsrakstu. (Sk. J. Misiņa rādītāju 728. un 737.

numuru). Un 1686. g. atkal Vidzemes evaņģēliskā baznīca dabūja
savu „Latvisku Dziesmu Grāmatu" un „Latvisku Dieva Lūgšanu Grā-

matu, iekš kā dažādas lūgšanas dažādos laikos, ir iekš visām miesas

un dvēseles bēdām lūdzamas atrastas top". 1690. g. tai sekoja arī

īpašs Vademekuma izdevums „Latviska Evangeliumo - Lekciono -

Dieva Dziesmo- Dieva Lūgšano ir cito Dieva Mācībo Grāmata tiklab

Baznīcā kā Mājās valkojama."
Šo grāmatu sagatavošana notiek ģenerālsuperintendenta Johanna

Fišera (1633. —1705., amatā 1673.—1699.) uzdevumā, un viņu ap-

strādātājs un rediģētājs ir Alūksnes mācītājs un Kokneses iecirkņa
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prāvests Emsts Glüks (1652.—1705.). Viņiem abiem nākas arī pa-

teicība par jauniem garīgās rakstniecības pasākumiem. 1680. g.

Glüks pārtulkoja saīsinātā veidā Fišera izdoto lielo vācu katķismu,

t. s. Frankfurtes katķismu, kas Lutera katķisma tekstu
„vairoja un

izspožāja... ar daudz'jautāšanām un atbildēšanām", un tā palika par

celmu, nokura izauga vesels latviešu eksponēto katķismu koks (1699.,

tad 1724. v. t. t.). Bet īpaši minami abu vīru nopelni latviešu bībeles

tulkojuma pagatavošanā un izdošanā, par ko šinī krājumā runā pla-
šākos apmēros citā sakarā.

Runājot Glüka paša vārdiem viņš ar savu latviešu bībeles tulko-

jumu gribēja ienest „sauli" latviešu gara dzīves „biezajä tumsā un

aklajā bezdibenī". Kad bībele bija gatava 1694. g., viņa gan vēl ne-

atrada tūlīt ceļu plašākās aprindās — latviešu mājās un ģimenēs, jo

trūka lasītāju. Kaut gan maksa bij niecīga, tikai iesējuma tiesa, to-

mēr brīvā pārdošanā izgājuši tikai kādi 800—900 eksemplāri. Bet

bībele tika izdalīta bez maksas baznīcām un skolām par inventāru, —

visām, kas toreiz bija Vidzemes latviešu daļā 54), un dažām personām

un vienai otrai baznīcai Kurzemē („singulis in Curlandia ecclesiis) 55).
Ne tik vien parastos svētdienu un svētku evaņģēlijus un lekcijas, bet

arī kuru katru citu bībeles vietu tagad varēja izlietot baznīcas un

skolas mācībās. Glüka krietnā bībeles valoda stājās visu agrāko bī-

beles daļu un tulkojumu vietā 50) un vispār tapa par pamatu turpmā-
kai baznīcas valodas attīstībai.

12. Zviedru laikos Vidzemē lika pamatus arī latviešu zemnieku

izglītībai. Jau 1625. g. izdotos sinodes noteikumos aizkustināts jau-
tājums par bērnu izglītību un skolām. 1630. g. Tērbatā nodibinātā

„ķēnišķīgajā skolā un ģimnāzijā" bija atļauts iestāties visu šķiru bēr-

niem un bij nodibinātas50 ķēniņa stipendijas. 1633. g. noteikumi par

konsistorijām uzdod prāvestiem apspriesties ar draudzes muižturiem,
vai nebūtu iespējams nodibināt pie galvenām baznīcām vācu skolotāja
vai ķestera amatu, kas varētu palīdzēt mācītājam dziedāšanā un mā-

cītu jaunatnei pātarus, lasīt un rakstīt, bet mācītājam mājās neesot,
vingrinātos ar draudzi kristīgās pamatmācībās un dziedāšanā un palī-
dzētu mirušos apbedīt. Pie mazākām baznīcām gribēja iztikt ķestera
vietā ar zemnieku, kas vislabāki prot Dievu lūgt un dziedāt. 1634. g.
uzlika mācītājiem pienākumu katru gadu noteiktā mēnesī apbraukt

savu draudzi un nevien ievākt ziņas par ļaužu dzīvi, bet arī pārbaudīt
viņu zināšanas. Katķisma gabalu lasīšanai un izskaidrošanai bij jāno-
tiek arī svētdienās baznīcā īpašā rīta jeb katķisma dievkalpojumā,
priekš galvenajiem dievvārdiem. Ar dažādiem jautājumiem vizitāci-

jās superintendents vai prāvesti pārliecinājās, vai un kā minētie

priekšraksti tiek izpildīti.
-1648. g. 26. VII. datēts Stokholmā Aizkraukles mācītāja un Kok-

neses konsistorijas asesora J. G. Rehehūzena „zinojums par baznīcas
stāvokli nabaga nevācos Vidzemē un kā to varētu uzlabot" 57). Tēlotā
aina ļoti drūma. Lielākā daļa zemnieku tikko protot „mūsu tēvs", bet

arī tikai atskaitīt. Dievgaldnieku un slimnieku pārbaudīšana atklā-
jot šausmīgu nezināšanu. Rehehūzens spriež, ka pastarā dienā Dievs

no 100 nevāciem dabūšot tikai piecus. Vainu viņš uzveļ muižturu no-
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laidībai, kūtrībai un sīkstumam („karckheit"), kā arī mācītāju pārāk

augstiem paskaidrojumiem un latviešu valodas neprašanai, kas noved

pie ačgārniem un nepareiziem apzīmējumiem un vienu otru reizi pat

nemaz nedod iespēju kādu gabalu paskaidrot. Uzskatīdams zemnie-

kus par tādiem, kas nemūžam nedomā mācīties, Rehehūzens ieteic

viņus pieturēt stingri pie baznīcas un ievest tur īsu katķisma paskai-
drošanu jautājumos un atbildēs, kas nostiprinātu ļaudis ticības pama-

tos. Viņš pieliek klāt paša sastādītu katķisma izskaidrojumu ar paral-
lēlu vācu un latviešu tekstu un lūdz iespiest ar ķēniņa līdzekļiem, lai

palīdzētu priesteriem un arī vācu saimes tēviem un mā-

tēm". Ar latviešu lasītājiem viņš, acīm redzot, vēl nerēķinās.
Rehehūzena katķisma manuskripts gājis zudumā, bet viņa sprau-

stam mērķim atbilst augšā minētais Fišera un Glüka lielais katķisms.
Taču arī skolu lieta netika aizmirsta SS). 1650. g. iznāca Virskonsisto-

rijas pavēle, ka pie katras baznīcas vajaga būt ķesterim, kas varētu

turēt skolu un mācīt jaunatnei katķismu, un 1668. g. nāca (liekas,

kāda baznīcas virspriekšnieka) rīkojums, ka pie katras baznīcas ie-

celtam ķesterim jāiet apkārt pa mājām iekalt (hart einbilden) zem-

niekiem, ka ir Dievs, Dieva vārds, svētā trijvienība, mūžīga dzīvība,
nāve un elle, un jāskubina viņi iet baznīcā un pie dievgalda. Fišers un

Glüks ar godu minami kā skolu draugi un veicinātāji. Fišers atvēra

ar kroņa līdzekļiem 1684. g. Tērbatā publisku nevācu skolu ķesteru
un skolotāju sagatavošanai. Līdzīgu darbu Glüks veic Alūksnē privā-
tiem līdzekļiem savās 3 latviešu skolotāju skolās 59). Beidzot valdība

lika 1687. g. landtāgam priekšā celt skolas zemniekiem, kas vēl smok

„pagānu aklībā, elku dievībā un māņticības tumsā", un landtāgs arī

nolēma dot katrai baznīcai ķestera zemi, kur tādas vēl nebūtu, un celt

skolas namus. Draudzēs ar ķēniņa patronātu skolas arī nodibinājās

līdz 1692. g., bet pie muižnieku privātām baznīcām skolas vienā otrā

vietā tik drīz neradās. 1694. g., tad ķēniņš Kārlis X. dāvāja katrai

draudzes skolai X arkla zemes. Arī par skolu ēkām un skolotāju algām

izdoti vēl īpaši rīkojumi. Skolu apmeklēšana gan nebij pagaidām vēl

necik čakla, un zviedru valdība bij spiesta domāt ne tik vien par mācī-

tāju skubinājumiem, laist bērnus skolā, bet arī par valdības spaidiem

pret nepaklausīgiem vecākiem, kas negrib bērnus skolā sūtīt <;0).

Zviedru laiku pasākumi sagatavojuši Vidzemes latviešiem ceļu
uz evaņģēlisko baznīcu. Baznīcas iekārta stāvēja stipri un baznīcu

un mācītāju ienākumi bij labi un nodrošināti. Garīgā rakstniecība bij

ieguvusi kā nobriedušu augli pie sava koka „Grämatu grāmatu". Bij
kaisītas pirmās mācības sēklas. Taču raža vēl bij tikai nākotnes ce-

rība. Baznīcas vizitāciju protokoli astoņdesmitos gados un citi doku-

menti"1 ) liecina, ka baznīca vēl nebūt nav uzvarējusi cīņu visās ta-

nīs trīs frontēs, kas augšā minētas. Vēl ziedos pagāniski kulti, vēl

dzīvas pa daļai arī katolicisma atliekas, evaņģēliskās baznīcas para-

šas un mācības tikko sāk ieviesties un nostiprināties latviešu zem-

nieku vidū. Zināšanas vēl vispār ļoti trūcīgas. Lai izvairītos no mā-

cītāja pārbaudījumiem pašu mājās, zemnieki, mācītājam piebraucot,

bēg uz mežu; vai atkal niecīgā skaitā ierodas vizitācijās. Un atro-

dami tāpat starp vecākiem ļaudīm spītīgi senču kultu kopēji un at-
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klāti „Dieva zaimotāji" un sv. vakarēdiena nicinātāji (piem., Lugažos,

Sila Mūrnieks, 1689. g.), kā arī bērni, kas vēl katķisma nav redzējuši

un dzirdējuši (piem., Ikšķilē 1694. g.).
Pirmos panākumus vēl dīgļos pārsteidza ārējs posts un nelaime.

Bada gadi 17. g. s. beigās, tad ar gadsimteņa miju kara posts un

1710. g. mēris izsita visu dzīvi no kārtējās attīstības sliedēm un dziļi
satricināja arī evaņģēliskās baznīcas stāvokli.

No baznīcas darbiniekiem būtu vēl minami no gadsimteņa pir-

mās puses divi latvieši, kas, liekas, mācītāju trūkuma dēļ dabūjuši

vietas. Jānis Kapuns Straupē divdesmitos un trīsdesmitos gados, ne-

prazdams citas valodas, latviešiem tomēr ļoti pa prātam. Matīss Au-

ziņš (Habers) no Lugažiem dabūja vietu Ērģemē un vēlāk Ancene

(f 1641.) un izpelnījās īpašu atzinību no H. Samsona 1-).

Skaista liecība, ka latvieši prata toreiz cienīt arī cittautiešu mā-

cītājus, ja tie bija pret viņiem sirsnīgi un nostājās viņiem tuvu, uz-

glabājušies par Cēsu un Āraišu mācītāju un prāvestu B. Mūlleru (mi-

rušu 50-tos gados), ko latvieši dēvējuši par „mūsu Bērtolīti", jo tas

grūtos kara laikos bij bijis uzticīgs vinu nelaimju biedrs un remdē-

tājs 63).

13. Latviešu iesakņošanās evaņģēliskā kristietībā bij ievadīta

17. g. s., bet tālāko attīstības gaitu traucēja un kavēja vesela parā-
dību rinda. Daļa no tām pieder tikai astoņpadsmitam gadsimte-
nim 64), vai pat tikai tā pirmajiem gadu desmitiem, citas — rakstu-

rīgas Baltijas baznīcas vēsturei vispār.
Kara un mēra postījumi ļaudīs un mantā, mācītāju trūkums

un necienīgu personu iekļūšana mācītāja un skolotāja amatā, baznīcu

un skolu neciešamais ārējais stāvoklis (telpas izpostītas, sabrukušas,

nolaistas), dievkalpojumu un skolas mācību regulārais nepievilcī-
gums, tad tikumiskā izvirtība un brutālitāte visos sabiedrības slā-

ņos —
viss tas 18. g. s. pirmā pusē stiprā mērā atturēja un pat at-

biedēja latviešus no kristīgās baznīcas ticības, bet ar laiku tomēr

tika izlabots un uzlabots 65).

Bet 18. gadsimtenis arī galīgi ierāva dziļo sociālo plaisu baznīcas

iekārtā un dzīvē, kas iet cauri vēl visam 19. g. s. un sniedzas iekšā

pat 20. g. s., — plaisu, kuras vienā pusē atradās privilēģētie notei-

cēji, muižturi (viņi bij likuma priekšā vienīgie draudzes locekļi-
Eingepfarrte) un otrā pusē — beztiesiskais zemnieku pūlis, ko iestāžu

priekšā reprezentēja muižnieku iecelti aizbildņi-pērminderi, gan no

viņu pašu vidus ņemti (no zemniekiem"), bet bez jeb-
kādām lēmējas balss tiesībām. Krievu valdības 1710. g. apstiprinā-
tās muižnieku privilēģijas Vidzemē nodeva viņu rokās visu noteikšanu

kā konsistorijā, tā atsevišķās draudzēs, tā ka Vidzemes baznīca zau-

dēja pilnīgi savu autonomiju un līdz ar to arī agrāk mi-

nēto priekšrocību, salīdzinot ar Kurzemi. Un Kurzemē — garie bez-

hercoga laikmeti veicināja muižnieku patvaļu un nostiprināja galīgi
viņu neaprobežoto rīcību baznīcas dzīvē. Šo stāvokli sankcionēja
1832. g. izdotie „likumi evaņģēliskai luteriskai baznīcai Krievijā",
kas nāca agrāko Kurzemes un Vidzemes baznīclikumu vietā.
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Ar lielu neatlaidību un nepiekāpību muižnieki centās uzturēt

spēkā savu noteikšanu konsistoriju locekļu izvēlē un baznīcas kon-

ventu darbībā, kā arī savas patronāta tiesības, un ar krievu valdības

atbalstu tas viņiem izdevās arī vēl pēc tam, kad citādi jau latviešu

zemniekiem bij dotas zināmas pašvaldības tiesības. Kāds latviešu

publicists ar pilnu tiesību rakstīja vēl 1916. g. par Baltijas evaņģ.
luteriskās baznīcas iekārtu kopojumā ar virsrakstu

„
Feodālisma at-

liekas Baltijā" 6e ).

šāda baznīcas iekārta nostādīja mācītājus pilnīgā atkarībā no

muižniecības, ko zīmīgi raksturojis savā laikā ģenerālsuperintendents
K. G. Zonntāgs (f 1827.) šādiem vārdiem: intereses bij'

pārāk cieši un daudzkārtēji samezglotas ar muižnieku interesēm, lai

pirmais kā pilsonis varētu veikt to, kas viņam kā cilvēkam (un pie-

liksim klāt: evaņģēliskam dvēseļu kopējam, L. A.) pienāktos". Jau

mācītāju izvēloties, skatījās lielā mērā uz to, vai viņš būs uzticams

un drošs muižnieku privilēģiju aizstāvis. Un kas reiz bij ticis mācī-

tāja amatā, to viņa saimnieciskais un sabiedriskais stāvoklis saistīja

jo cieši ar vācu muižniekiem un līdz ar to — attālināja no latviešu

zemniekiem.

šādos apstākļos 18. g. s. Vidzemē, cik var vērot pēc draudžu mā-

cītāju sarakstiem, neradās vairs neviens kārtējs latviešu tautības

mācītājs. Kurzemē tikai mācītāju trūkums pavēra 1710. g. latviešu

teologam V. šteinekam (1681. —1737.) ceļu un mācītāja karjēru, kur

viņš dabūja diezgan daudz ciest savas izcelsmes dēļ un par savu

drosmi nosodīt Kurzemē pastāvošo kārtību 67); divi brāļi Perkūni

(Perkühn) dabū 70-tos gados mācītāju vietas tikai pēc ilgas gaidī-
šanas. Un kad 19. g. s. sāka rasties latviešu teologi, tad jo grūti bij

viņiem dabūt mācītāja vietu Latvijā, īpaši Kurzemē. Muižnieku kār-

tas aizspriedumiem pret latviešu mācītājiem sekundēja veco vācu mā-

cītāju ģimeņu maizes naids, jo tās tīkoja palikt uz visiem laikiem par

„luterisma Lēvija cilti" 68) Baltijā.

Nacionālās pretešķības mācītāju un draudzes locekļu starpā bieži

jūtamā kārtā traucēja draudzes garīgo dzīvi; vispirms jau tad, ja
vācu mācītājs neprata lāgā latviešu valodu, otrkārt aiz grūtībām ie-

dziļināties svešas tautas psīchē un beidzot visur tur, kur tieši sadūrās

abu tautību intereses, kas regulāri sakrita ar dažādu sociālu slāņu
viedokļiem. Un šīs pretešķības bij toties jo kļūmīgākas, ka abu tau-

tību samērs lauku draudzēs bija daži desmiti vāciešu blakus tūksto-

šiem latviešu, t. i. patiesībā šīs draudzes bij gandrīz pilnīgi skaidras

latviešu draudzes.

Pēdējais spilgtais pretešķību izpaudums vācu okupācijas laikā,
kad vācu tautības mācītāji cieši saistīja savu rīcību ar okupācijas va-

ras politiku un ar to pilnīgi diskreditēja sevi apzinīgo latviešu acīs,
atklāja tik dziļu plaisu vācu mācītāju un latviešu draudžu starpā, ka

vairāk desmit agrāko mācītāju neatrada vairs par iespējamu jeb arī

tieši vairs nevarēja palikt savās vietās Latvijas republikā.

Tādā veida Latvijā bija rupjā kārtā nobīdīti pie malas divi sva-

rīgi principi evaņģēliskā baznīcas dzīvē: draudžu pašvaldība un paš-
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noteikšanās, kā arī latviešu dabiskā tiesība uz savas tautības mācī-

tājiem.
Latviešu zemnieks, kas 18. g. s. tika nospiests grūtā verdzības

stāvoklī, un vēl 19. g. s. sākumā atradās gandrīz neciešamā ma-

teriālā atkarībā no muižniekiem, vēroja, ka visas baznīcas un ticības

lietas vadīja un noteica, pat uzspieda ar varu kungi, kuru smago roku

un nesaudzīgo prātu viņam nācās piedzīvot ikdienas dzīvē, un mācī-

tāji, kas stāvēja regulāri kungu pusē. Tas radīja viņos viegli sapro-

tamu aizspriedumu pret baznīcu, kā kungu un mācītāju lietu, un

diskreditēja viņu acīs arī kristīgo ticību.

Mācītāju darbības intensitāti un sekmību paralizēja vēl draudžu

lielums, kā locekļu skaita, tā territörijas izplatības un apdzīvoto vietu

attāluma ziņā 69).
Tomēr par spīti visiem šķēršļiem un kavēkļiem kristīga ticība

uzsāka arī pie latviešiem savu uzvaras gaitu.

Vispirms jāatzīmē, ka evaņģēlija reliģiskais un ētiskais spēks

radīja arī mācītāju un reizēm pat muižnieku vidū atsevišķas perso-

nas, kas aiz šķiru politikas un šaurākām sabiedriskām interesēm ne-

aizmirsa arī vispārcilvēcīgos pienākumus un evaņģēliskos sadzīves

principus. Piētisms un Vidzemē arī brāļu draudze sāka veidot šādus

raksturus, kas visā nopietnībā mēģināja novērst „mūsu nabaga lat-

viešu tautas vispār lielo un nožēlojamo nezināšanu nepieciešamā
pestīšanas gaitas atziņā un dzīvas pieredzes trūkumu ceļos, kas ved

uz taisnu dzīvi iekš Kristus Jēzus" 70). Apgaismības laikmeta idejas

modināja mācītājos centienus, kas gāja vēl tālāk un gribēja arī uz-

labot latviešu necilvēcisko sabiedrisko stāvokli 71 ), šādas personas

jau varēja tuvāki piekļūt latviešu zemnieku sirdij, bet, liekas, dziļa-
jai sociālai plaisai, kas šķīra vienus no otriem, tikai rets kāds tika

pāri, un pilnā mērā, varbūt, pat neviens. Tādēļ mazāk viņu personīgā
ietekme, bet vairāk viņu lietotie līdzekļi — skolu veicināšana un ga-

rīgo rakstu izplatīšana — saistīja latviešus pie kristīgās ticības.

Muižturu vairuma vienaldzības, kūtrības un pat aizspriedumu
dēļ skolas, ar retiem izņēmumiem, vispār nīkuļoja un vārguļoja gan
eksistences gan darbības ziņā un īsteni tikai ap 19. g. s. vidu sāka

izveidoties par cik necik ciešamām izglītības iestādēm. Tomēr lasīt

prašana izplatījās neatkarīgi no skolām, t. s. mājas mācībā, kas at-

radās mācītāju pārziņā un pārraudzībā. Pašu zemnieku „grämat-
niieki", kas reizēm nemaz nebij vecāki par saviem skolniekim 7i ), pa-

nāca to, ka Vidzemē, par kuru pieejami statistiski dati, pret 18. g. s.

beigām lasīt pratēju skaits sasniedz caurmērā jau 63% no visiem

iedzīvotājiem 73). Un kur lasīt prašanai pievienojās griba lasīt, tur
latviešu zemniekam jau 18. g. s. sāka atvērties kristīgās garīgās rakst-

niecības bagātības.

Galvenais faktors latviešu pakāpeniskā tuvināšanā evaņģēliskai
kristietībai ir latviešu garīgās rakstniecības uzplaukums. Gan nav

vēl līdz šim lagā pat ne sākts apskatīt 18. g. s. garīgo rakstniecību

no viedokļa, cik plaši tā iespiedusies zemnieku mājās un ar kādu

idejisku saturu nākusi pie tiem un tos arī faktiski ietekmējusi 7').
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Pirmā vieta te minama dziesmu grāmata, ko 18. g. s. vēl ražīgi

papildinājuši S. G. Dīcs (f 1723.) Vidzemē, G. Fr. Stenders (f 1796.)

Kurzemē v. c. Tad nāk sprediķu grāmatas (blakus Mancelim arī vēl

jauni autori) un bībeles kā arī tās daļu jaunizdevumi. Jaunās Derī-

bas kopš 19. g. s. jau izgāja desmitos tūkstošos eksemplāru 73). Bei-

dzot dažādas ticības mācības grāmatas, kuru starpā īpaši liela loma

bijusi G. Fr. Stendera „Mazai Bībelei", kas darināta pēc J. Hūbnera

bībeles stāstu grāmatas parauga un sniedz plašu un iespaidīgu ie-

vadu kristīgos pasaules un dzīves uzskatos.

Dažādos dokumentos sastopamās sporādiskās ziņas par šo rakstu

izplatību liecina, ka Vidzemē jau pret 18. g. s. vidu, mazākais dažās

draudzēs, ir katrā mājā pa dziesmu grāmatai, vietām pat jau pa bī-

belei. Pret gadsimteņa beigām, jādomā, dziesmu grāmata bij atro-i

dama jau katrā latviešu ģimenē Vidzemē. Pēdējo slēdzienu var at-

tiecināt uz Kurzemi, liekas, tikai ierobežojot uz atsevišķiem apvi-
diem. Bet 19. g. s. pirmā pusē apgrozībā esošo garīgo rakstu skaits

vēl stipri pieaudzis, un Kurzeme nostājusies garīgo rakstu lietošanas

ziņā blakus Vidzemei 76).
Baznīcas un mācītāju darbība, bet sevišķi garīgie raksti dēstīja

latviešos kristīgo pasaules un dzīves uzskatu, tā ka tas beidzot 19. g. s.

otrā ceturksnī patiesi bij iesakņojies visā tautas masā. Gan netrūkst

liecību no 18. g. s. un vēl no 19. g. s. trīsdesmitajiem gadiem par

sīkstu pieķeršanos pagāniskiem kultiem 77), bet tiem bij agrāk vai

vēlāk jāpiekāpjas kristietības priekšā. Sodi un stingrība, bet vēl

sekmīgāki, liekas, apgaismība un izglītība atbalstīja baznīcas propo-

gandu un kristīgās ticības pieredzes un ideju pievilcību un spēku.

Sākumā ar varu uzspiestās baznīcas un ticības parašas (baznīcas ap-

meklēšana, māju pātari, iesvētīšanas mācība v. t. t.) tapa ar laiku

par ieradumu un beidzot par iekšēju prasību.
Blakus pakāpeniskajam no paaudzes uz paaudzi progresējošam

kristietības uzvaras gājienam vairākās vietās Vidzemē, īpaši Vidze-

mes vidienā un ziemeļaustrumu daļā, notikusi akūta latviešu kri-

stiānizēšana reliģiskās atmodas kustībās, šī kustība ir galvenā kārtā

Hernhūtes brāļu draudzes sūtņu ierosināta, bet vēlāk tapa no tiem

vairāk vai mazāk neatkarīga; tā pazīstama kā latviešu brāļu drau-

dzes kustība. Uzliesmodama 1739. g. Valmieras apvidū, tā jo ātri

pārgāja arī uz kaimiņu draudzēm un ar laiku iesakņojās apmēram

pusē no Vidzemes latviešu draudzēm, bet vēl lielākā mērā igauņos.
Latviešu brāļu draudze sasniedza savu kulminācijas punktu Vid-

zemē 19. g. s. otrā ceturksnī. Tās nozīme sāka iet uz leju gadsim-

teņa otrā pusē. Evaņģēliskās luteriskās zemes baznīcas uzsākta cīņa
un jaunas laikmeta vēsmas, pa daļai arī dažādi trūkumi pašā brāļu
draudzē (farisējisms, kultūras un progresa nicināšana) raka lat-

viešu brāļu draudzei kapu. Tomēr latviešu vēsturē tai bijusi liela

loma nevien reliģiskā, ētiskā, bet arī sociālā un nācionālā ziņā 78).
Kurzemē reliģiskā atmoda un pašdarbības dziņa noteiktāki pa-

rādījās tikai 19. g. s. otrā pusē. Sektantiski centieni padarīja šo ku-

stību jo fanātisku un saspīlēja attiecības ar evaņģēlisko baznīcu. Tā

dzima 1860-tos gados latviešu baptistu draudzes Lejaskurzemē. „Lat-
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viešu baptistu draudžu saeima" apvienoja ap 1914. g. kādus 8500 lat-

viešu baptistus un tās sēdeklis bija Rīgā 79 ).

Evaņģēlija idejas iespiedušās arī latviešu folklorā. Nepieciešamu
sistemātisku priekšdarbu trūkums nefauj vēl sīkāki un plašāki pa-

kavēties pie šī jautājuma. Gribu izcelt tikai divus momentus. Pirm-

kārt, kristīgais Dievs, kā to liecina daudzi tautas dziesmu varianti,

stājas dažādu senlatviešu mitoloģisku tēlu un katoļu svēto vietā, pa-

turēdams gan vēl arī vienu otru senlatviešu Dieva pazīmi. Otrkārt

evaņģēliskas reliģiskas un ētiskas pamācības dabū latviešu tautas

dziesmās īpatnēju konkrētu saturu.

Piem.: Paldies saku Dieviņam,
tas darbiņš padarīts;
citu jaunu iesākdami,
lūgsim Dievu palīgā. L. D. 69361

.

Dievs man deva, Dievs man deva,
Dievs rokā neiedeva,
Dievs rokā neiedeva,
iekam pate nepelnīju. L. D. 6854.

Dar, bāliņ', ļautiņiem,
kā saulīte visiem līdz;
līdzi šam, līdzi tam,
līdz' savam naidniekam. L. D. 34181.

Pēdējā dziesmiņa īpatnēji atskaņo kalna sprediķa vārdus: „mī-
ļojiet savus ienaidniekus

...
darait labu tiem, kas jūs ienīst... ka

jūs topat sava Debesu tēva bērni, jo viņš liek savai saulei uzlēkt pār
ļauniem un labiem" v. t. t. (Mat. cv. 5, 44. s.).

Latviešu folkloras pētījumiem šinī virzienā jānoskaidro arī cik

tāl un kādā veidā kristīgā domu pasaule īpatnēji pārveidojusies un

piemērojusies, iekļaudamās latviešu zemnieku psīchē un gara dzīves

apvārsnī. Oficiālai luteriskai dogmātikai, kas nāca ar piespiesto un

apnicīgo katķisma iekalšanu, liekas, bijusi kristietības latviskošanas

procesā minimāla loma.

14. Baznīcas vadība un vācu mācītāju lielais vairākums ne tik

vien nepabalstīja latviešu nācionālos kultūrālos centienus, bet rādīja
tiem nepārprotamu nelabvēlību un pat apkaroja tos. Aizdomīgi ska-

tījās arī uz jaunajiem latviešu teologiem, kuru skaits tapa jūtamāks
ar 19. g. s. piecdesmitiem gadiem un strauji pieauga kopš 70-tiem ga-

diem; un ja vien zināja vai iedomājās, kādu esam noteiktu nācionā-

listu, jeb kā toreiz teica „jaunlatvieti", tad viņam nedeva nekādas

iespējas tikt pie savas draudzes, mazākais tikmēr nē, kamēr viņš ne-

bij piesavinājies vācisku orientāciju, un parādījis labvēlību „zemes

senajām trādieijām", kas izpaudās galvenā kārtā muižnieku šķiras

privilēģijās. Draudžu locekļu — uz laukiem tie gandrīz visi bij lat-

vieši — simpātijas latviešu kandidātiem patroni un citi muižturi

regulāri neņēma vērā. Kāds no tiem izteicis savu viedokli vārdiem:

„
Tikpat kā manām avīm nav jāzin, kādu ganu es viņām pieņemu, tā-

pat zemniekiem nav jāzin, kādu baznīckungu es viņiem ieceļu 80).
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Pavisam Tērbatas ūniversitātes teoloģijas fakultāti apmeklējuši

ap 200 latviešu izcelsmes studentu, no tiem studijas beiguši kādi 150,
bet mācītāju vietas dabūjuši līdz 1905. g. Kurzemē kādi 30 un Vidr

zemē ap 45. Pārējie vai nu bij spiesti meklēt mācītāju vietas ārpus
Latvijas vai pārgāja paidagē-ģiskā darbā. Pēc 1905. g. gan vairākiem

radās iespēja dabūt latviešu draudzes; bet vispār, ieskaitot arī pil-
nīgi pārvācojušos latviešus vēl, pasaules karam sākoties, no tobrīd

darbā esošiem 93 Vidzemes latviešu daļas mācītājiem tik nepilna
puse, bet no 103 Kurzemes un Zemgales mācītājiem tik nepilna Vs

bija nākusi no latviešu aprindām.
Neskatoties uz visu to, latviešu zemnieku vairākums tomēr diez-

gan cieši turējās pie savas ticības un baznīcas. Tikai tur, kur radās

atklātas sadursmes kungu un zemnieku starpā mācītāja izvēles dēļ,
šie sāka tieSi atrauties no baznīcas dzīves. Un ja mācītājs pārāk

stingri „turēja kungu kanti", tad viņš zaudēja cienību apzinīgo zem-

nieku acīs.

Vēlēšanās izkļūt no neciešamā saimniesikā posta un sociālās bez-

tiesības iedzina sākot ar 1845. g. vairāk desmit tūkstošus latviešu

pareizticībā 81).
Vēlēšanās izkļūt no neciešamā saimnieciskā posta un sociālās bez-

nīcu sašķēlās divos virzienos. Viens no tiem vērtēja pozitīvi reliģi-

skās parādības, tikai centās baznīcu padarīt par nacionālu autonomu

tautas baznīcu. Otrs, redzēdams baznīcu allaž tautas interešu preti-
nieku pusē, novērsās no tās un vai nu sapņoja romantiskā sajūsmā
par senču pagānisma atjaunošanu, vai atkal padevās Rietumeiropas

materiālistisko un pozitīvistisko strāvu ietekmei un arvien vairāk at-

tālinājās no jebkuras reliģijas. Šim virzienam jau nebij vairs ceļš

kopā arī ar latviešu nācionāliem mācītājiem.
Senlatviešu pagānisma atdzīvināšanas kustība uzstājās kopā ar

panteistisku dabas filosofiju (tā jau pie Krogzemju Mikus-Au-

sekļa 82 ) f 1879.) un atrod pēdējā laikā piekritējus zināmās rakst-

nieku un mākslinieku aprindās, kas reliģiju vērtē visvairs no aistē-

tiska viedokļa. Materiālisma un pozitīvisma centieni visspilgtāki sa-

skatāmi t. s. jaunajā strāvā, un latviešu sociāldēmokratu propogandā
pret baznīcu un reliģiju, bet jo asā veidā komūnistu uzbrukumos un

vajāšanās.
Diferenciācija latviešu tautas attiecībās pret evaņģēlisko baznīcu

aiz nācionālu centienu, intellektuālās pārliecības un sociālas cīņas mo-

tīviem ievadīja krizi latviešu baznīcas un ticības dzīvē, kas jūtami

samezglojās jau 1905. g. revolūcijas notikumos 83). — Krizes stāvoklis

nav nebūt izbeidzies ar Latvijas evaņģēliskās baznīcas nodibināšanos

neatkarīgajā Latvijas republikā 84). Pagātnes ēnas sniedzas iekšā

tagadnē, un latviešu evaņģēliskā tautas baznīca ir vairāk ideāls nekā

reālitāte.

1) Aronu Matīss
—

Latviešu Literāriskā (Latviešu Draugu) Biedrība savā

simts gadu darbā. Ainas no vāciešu un latviešu attiecību vēstures, Rīgā, 1929.,
79. ss. lp.

2) Livonijas reformācijas laikmets plašos apmēros saistījis vācu vēstur-

nieku vērību. Pirmā vietā minama L. Arbuzova jun. lielā monogrāfija „Die
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Einführung der Reformation in Liv-, Est- und Kurland" (Forschungen zur Re-

formationsgeschichte, herausgegeben vom Verein für Reformationsgeschichte,
Band III), Leipzig und Riga 1919. und 1921, 851 lp., kas aptver reformācijas
priekšvēsturi un gaitu līdz 1534. g. Visam reformācijas laikmetam, līdz 1562. g.,

veltīta mazāka brošūra: O. Pohrt
— Reformationsgeschichte Livlands. Ein

Überblick (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte Nr. 145), Leipzig,
1928. 134 lp. —

No plašākiem rakstiem par atsevišķām reformācijas vēstures

parādībām minams pirmā vietā latvieša Fr. Dzirnes „Knöpken, Tegetmeyer
und Lohmüller, die 3 Männer der Reformation in Livland und ihre Zeit" (Dor-
pater Zeitschr. für Theologie und Kirche, 1859., 235.-58. un 377.-442. lp.) ;

tad Fr. Bienemann
—

Aus Livlands Luthertagen, Reval, 1883; F. Hörschel-

marm —
Andreas Knöpken, der Reformator Rigas. Ein Beitrag zur Kirchenge-

schichte Livlands, Leipzig, 1896; P. Karge — Religiöse, politische und soziale

Strömungen in Riga 1530—1535 (Mitteil, aus der livl. Geschichte. XXIII, 296. līdz

371. 1p.).. Vairāki citi raksti piegriežas tā laika politiskai vēsturei. Par „Refor-

mācijas kustību latviešu starpā" rakstījis L. Arbuzovs Izgl. Min. Mēnešr. 1921. g.

8. numurā, sakopodams te attiecīgos datus no savas lielās monogrāfijas. īsāks

referāts
— V. Olava „Rigas reformātori" (Kopoti raksti 11, 179.—189. lp.).

3) P. Karge, —
Die Reformation und die Gottesdienstordnung des Mark-

grafen-Erzbisehofs Wilhelm von Riga vom März 1546 (Mitteil, aus der livl. Ge-

schichte etc. XXII), Riga, 1924.

4) Uzglabājies tikai viens pirmizdevuma eksemplārs Upsalas bibliotēkā, bet

sk. „Kirchendienstordnungund Gesangbuch der Stadt Riga nach den ältesten Aus-

gaben von 1530 flgg. Herausgegeben u. kritisch bearbeitet von Joh. Geffcken,

Hannover, 1862.".
5) Sk. manu rakstu „Latvieši un katoļu baznīca"
6) P. Karge o. c. 152. lp.: „den undeutschen aber, weil sie das vast noch

nicht unnderricht. unnd desselben sonnst misizbrauchen, uf lateinische sprach".
7) L. Arbusow, — Einführung, 732. lp. Tā paša „Piezimes par 16. g. s.

vecākajiem latviešu literātūras pieminekļiem u.t.t." I.M.M. 1920. Nr. 1.

8 ) C. Ludw,. Tetsch, — Curländische Kirchengeschichte, Dritter Theil,

1770., 318, lp..
Sk. arī Kurl. Sitzungsberichte, 1905., 45. lp.
9) L. Arbuzovs, „Latviešu tēvreizes senos tekstos (I. M. M. 1920,

10. burtnīcā), 357.-362. lp.
10) J. Zevers, — „Kas Zviedrijas bibliotēkās un archīvos atrodams par se-

niem latviešu un igauņu valodas pieminekļiem" (I.M.M. 1928, 12. burtn), 496. lp.
11) J. Chr. Brotze, — Monumenta 11, 14. s. lp.; Rigensia I, 61. lp.
12) Tā A. Birkerts — Latviešu intelliģence I, Rīgā 1927., 49. ss. lp. Arī

Ports (o. c, 103. lp.) pielaiž iespēju, ka viņš varētu būt latvietis.

i») P. Einhorn, —
Historia Lettica '(S. r. L. 11, 600. s. lp.).

li ) Dāvida Chyträus'a 1590. g. datētais priekšvārds, Sal. Henninga „Liff-
lendische Churlendische Chronica etc." (Script, rer. Livon. II), 200. lp. P. Bae-

rents „Pirmie latv. tautības luterāņu mācītāji Vidzemē", I.M.M. 1924, 357. lp.
15 ) J. Misiņš, — Latviešu Rakstniecības Rādītājs (1585.—1910.) Rīgā,

1924., 729. n.

16) L. Arbuzovs, — „Reform, kustība latviešu starpā" (sk. augšā) gan

lēzē tādu, bet tikai, pamatojoties uz vispārējiem slēdzieniem.
17) J. Brīsmanna, — „Vorrede von Ceremonien" 1530. g. agendā, pēc

M. Lutera „Deutsche Messe" 1526.

18) L, Arbusow sen. — Livlands Geistlichkeit vom Ende des 12. bis ins

16. Jahrhundert, Dritter Nachtrag, 224. lp.; L. Arbuzovs jūn. — Reformācijas
kustība latviešos, 839. ss. lp. P. Baerents — „Pirmie latviešu tautības luterāņu

mācītāji Vidzemē" (I.M.M. 1924., 358. s. lp.).
19) J. Krodznieks, — Lielais lielskungs un mazie lielkungi (Iz Baltijas vē-

stures III), 152. ss. lp.
20) Th. Kallmeyer, —

Die Begründung der ev.-luth. Kirche in Kurland

durch Herzog Gotthard, Riga, 1851. Salomon Henning — „Warhafftiger vnd

bestendiger Bericht, wie es bishero und zu heutiger stunde, in Religionssachen,
im Fürstenthum Curland, vnd Semigaln, in Lieffland, ist gehalten worden etc.,
Rostock 1599. (Script, rer. Livon. 11, 291.—330. lp.).
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21) Th. Kallmeyer —
G. Otto, —

Die evangelischen Kirchen und Prediger

Kurlands, Riga, 1910, 7.—13. lp.
G. Otto —S. Hennings Churländisches Kirchenbuch oder Register nebst

Index (Kurl. Sitzungsberichte, 1891, 1.—49. lp.).
22) Sk. J. Grīna, — Kurzemes un Zemgales hercogistes satversme (Burt-

nieks, 1927.), 7. nodaļa „Baznica", 940. ss. lp.
H. Dalton — Verfassungsgeschichte der evangelisch lutherischen Kirche in

Russland I, Gotha, 1887, 189. ss. lp.

Baznīclikumu virsraksts:

Kirchen Reformation des Fürstenthumbs Churlandt vnd Semigal-
lien, in Liefflandt Anno Domini 1570. Psalmo 24. Machet die Thoren weit etc.

Psalmo 118, Thut auf die Thore der Gerechtigneit etc. 1. Samuel. 2. Wer mich

ehret etc.

De Doctrina et Ceremoniis sinceri cultus divini Ecclesiarum
Ducatus Curlandiae, Semigalliaeque etc. in Liuonia. Kirchen Ordnung,
Wie es mit der Lehr Göttliches worts, Ausztheilung der heiligen Hochwirdigen

Sacrament, Christlichen Ceremonien, Ordentlicher vbung, der waren Gottesdiensts,
in den Kirchen des Hertzogthumbs Churlandt vnd Semigallien in Liefflandt, sol

stetes vermittelst Göttlicher hülff gehalten werden, Anno Sal utis 1570. 1 Co-

rinth. 14. Gott ist kein Gott der vnordnung etc.

Gedruckt zu Rostock bey Johan. Stückelmann vnd Andrearn Gutterwitz,
Anno MDLXXII, kl. 4.

Izdevuma ārējs apraksts J. Fr. v. Recke und K. Ed. Napiersky, Allgemei-
nes Schriftsteller- und Gelehrten-Lexicon der Provinzen Livland, Esthland und

Kurland, I, 1827. 485. s. lp.
23) C. L. Tetsch — Curländischer Kirchen-Geschichte zwoter Theil, Königs-

berg und Leipzig, 1768, 86.-96 un 273.—316.
_

E. Biese, — Pārskats par studijām Prūsijas valsts archīva Karaļaučos,
1929. g. vasaras komandējuma laikā. L.U.R. fil. I, Nr. 2; E. Blese —

Baznīcas

un skolu lietas Grobinas novadā Enocha Remlinga laikā (1567.—1599.) I.M.M.
1930. Nr. 1. un 2.

24) Tetsch. o. c. 1.—62. lp., sal. Dalton, o. c. 200. ss. lp.
25) Kallmeyer—Otto, o. c. 31. ss. lp. Divu vecāko baznīcas vizitāciju re-

cesus (Sēlpilī, Gārsenē, Sūbātā) sk. Kurl. Sitzungeberichte, 1892, Anhang.
1.—7. lp.

20) Tetsch
— Curländischer Kirchengeschichte Erster Theil 1767, 271. līdz

284. lp., nodaļa „Nachricht von denen sämtlichen Kirchen der Herzogtümer Cur-

land und Semgallen und ihren jetzigen Lehrern".

27) G. Otto, — „Die Bauskesche Diöcesansynode vom 5. März 1640. Ein

Streifblick auf den Kulturzustand Kurlands um die Mitte des 16. Jahrhunderts"

(Kurl. Sitzungsberichte 1893, 60.—90. lp.) ; Sk. arī Paula Einhorna vēstules

turp. 121.—130. lp.
G. Otto. „Des Bauskeschen Propstes Joach. Arnoldi Manuale 1638.—1640"

(turp. 1894, 90.—133. lp.).
28) Kirchen Reformation, B. I. lapā un Kirchen Ordnung T. 11. lapa.
29) Wiederlegung Der Abgötterey vnd nichtigen Aberglaubens, so vor-

zeiten ausz der Heydnischen Abgötterey in diesem Lande entsprossen, vnd bisz-

hero in gebraucheblieben. Auch Desz AbergläubigenMiszbrauchs der H. Schrifft,
der falschen vnd Gottlosen Meinungen, Worte vnd Wercke, so wieder die Lehre

von den Engeln vnd Teuffein, auch wieder die Tauffe gehalten vnd gebrauchet

werden, Endlich der erdichten Krafft vnd vermeinden Wirckungen so Christli-

chen Ceremonien, alsz Feyrtagen, Item besondern örtern, nemblich Kirchen Alta-

ren in den Kirchen, Lichtern etc. falschlich zu geschrieben werden. Einfältigen
vnd guthertzigen Christen zur nachricht, auch zur vermeidunge vnd abschew sol-

ches Aberglaubens einfältiglieh gestellet, von PAULO EINHORN, Predigern
Göttliches Worts zum Grentzhoffe. Gedruckt zu Riga in Lieffland ..., 1627.

(S. r. L. 11, 639.-656. lp.). 2) Reformatio Gentis Letticae in Ducatu Curlandiae.

Ein christlicher Unterricht, Wie man die Letten oder Vntēutschen im Fürsten-

thumb Curland vnd Semgallen von jhrer alten Heydnischen Abgötterey vnd Aber-

glauben zum rechten Gottesdienst, wahrer Gottesfurcht, vnd ernster meidung
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alles Heydnischen Gottlosen wesens, bringen müge. Frommen vnd Christ-

lichen Predigern, sonderlich den Jungen vnd die ausz Teutschland in disz

Fürstenthumb kommen, vnd solcher Heydnischen Abgötterey nicht kündig, zum

Vnterricht, neben einer Information, wie das Examen des Catechismi oder die

Verhörung der Vnteutschen, Jährlich mit rechten Nutzen anzustellen, auch wie

etlichen Casibus oder besondern fällen, so sich bey abschaffung solcher Abgöt-

terey begeben möchten, zu begegnen, geschrieben vnd verfertiget Durch

PAULUM EINHORN, desselben Fürstenthumbs Superintendentern. Ge-

druckt Riga, durch Gerhardum Schröder, 1636. (S. r. L. 11, 605.—638. lp.).
3) Historia Lettica. Das ist Beschreibung der Lettischer Nation. In wel-

cher Von der Letten als alten Einwohner und Besitzer des Lieflandes, Curlandes

und Semgallen Namen, Vhrsprung oder Ankunfft, jhrem Gottes-Dienst, jhrer
Republica oder Regimente so sie in der Heydenschaft gehabt, auch jhren Sit-

ten, Geberden, Gewohnheiten, Natur und Eigenschaften etc. gründlich und ümb-

ständig Meldung geschieht. Der Teutschen Nation vnd allen der Historischen

Wahrheit Liebhabern, zu einem nöthigen Vnterricht zusammen getragen vnd in

den Druck verfertiget Durch PAULUM EINHORN, Fürstlichen Curländischen

Superintendenten P. M. Dorpt in Liefland.,.. 1649. (S. r. L. 11, 569. līdz

604. lp.).
Par P. Einhornuun viņa rakstiem latviski rakstījuši šādi autori: Kundziņu

Kārlis „Pävils Einhorn un' viņa raksti par latviešiem" (Balt. Vēstn. 1869. g,

92.—95. numurā) ;
Vilis Olavs, „Pavils Einhorns un viņa raksti par latviešiem" (Kopoti raksti

11, 167.—178. lp.) — par pirmo grāmatu.
R. Klaustiņš, Latvis kultūras un reliģijas mijkrēslī. (Druvā, 1912.),

1453. ss. lp.

Klaustiņa darbs vispār ir plašākais par latviešu dzīvi 16. un 17. g. s. Vēl

minams P. Baerent, Notizen zur Geschichte und Kulturgeschichte des 17. Jahr-

hunderts (Sitzungsberichte Riga, 1907.), kas izlieto galvenā kārtā Manceļa po-

stillas aizrādījumus.
*») Historia lettica, sk. S. r. 1. 11, 594. ss.; sal. 590. lp.
31 ) Turpat, 599. ss. lp. 14. nodaļa: „Was es für einen Zustand mit jhnen

gewonnen, da sie unter der Teutschen Gewalt gebracht, und wie sie von denselben

gehalten worden."

32) Visos 3 rakstos dažādās vietās.

33) Šādu gadījumu min G. Mancelis.
34) Sk. H. Adolfija uzrunu „kristigam lasītājam" 1685. g. dziesmu grā-

matā (iespiesta par jaunu no L. Bērziņa, Kristofors Fürekers un viņa nozīme la-

tviešu literātūrā, Fil. Biedr. Raksti VIII, 219. ss. lp.) un A. Grävena priekš-
vārdu 1727. g. dziesmu grāmatā.

3ā) S. r. 1. 602. s. lp.
36) L. Bērziņš, Kristofors Fürekers un vina nozīme latviešu literātūrā

(F.B.R. VIII), 172.—176. lp.
37) Vademecum, priekšvārdā.
38) Misiņš, o. c. 68. s. lp.
39) Druvā, 1912., īp. 1202.—1207. lp.
40) Th. A. Lamberg „Zur Familien-, Kirchen- und Kulturgeschichte Kur-

lands in herzogl. Zeit, aus alten Kirchenbüchern" (Kurl. Sitzungsberichte, 1892,
8.—41. lp.) sniedz ziņas par Muižu ciema draudzi.

41) Sal. R. Klaustiņš o. c. 1074. ss. lp.
42) S. r. 1. 11, 595. lp.

43) Hollenhāgenu sarakstīšanās ar A. H. Franki Hallē, Halle Hauptbiblio-
thek des Waisenhauses C. 72. (15 vēl nekur nepublicētas vēstules).

M ) Daži dati 40. piezīmē minētā Lamberga rakstā. Tetsch, Curländischer

Kirchengeschichte I Theil, nodaļā „Diptycha Curonica etc." ziņas no Hollen-

hāgena un Grävena superintendentūras laikiem.
45) Zviedru laikus Vidzemes baznīcas dzīvē vislabāki un pilnīgāki attēlo

zviedru vēsturnieki: 1) Ernst Lundström, Bidrag tili Livlands kyrkohistoria
unden den svenska tidens första skede frän Rigas intagande tili freden i Oliva

1660, Upsala, 1914, XX, 301. lp.; 2) Fr. Westling Bidrag tili Livlands kyrko-
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historia 1621—1656 (Kyrkohistorisk Ärskrift 1900) uņ turpinājums: Bidrag tili

Livlands kyrkohistoria 1656—1710 (Kyrkohistorisk Ärskrift, andra argangen

1901, 42.—107. lp.). Vestlinga raksta otra puse tulkota vāciski, Beiträge zur Kir-

chengeschichte Livlands von 1656—1710 von Fredrik Westling übersetzt von

T. Christiani in Goldingen (Verhandlungender Gelehrten Estnischen Gesellschaft

XXI. Bd. Erstes Heft, Jurjew, 1904) 1.—67. lp.
46) Chr. Aug. Berkholz, M. Hermann Samson. Rigaer Oberpastor, Su-

perintendent von Livland etc. Eine kirchenhistorische Skizze aus der ersten

Hälfte des 17. Jahrhunderts Riga, 1856.
47) Sk. jautājumus par mācītājiem un muižturiem 1638. g. vizitācijas notei-

kumos un 57. piezīmē minēto dokumentu. P. Baerenta „Kāda lapa no Vidzemes

kultūras vēstures 17. g. s." (I.M.M. 1929.), 235.-239. lp.
48) Attiecīgie zviedru valdības rīkojumi sakopoti pielikumā (Bilagor) pie

augšā minētās Lundströma grāmatas, 215. —301. lp.; (G. J. v. Buddenbrock)
Sammlung der Gesetze, welche das heutige livländische Landrecht enthalten, kri-

tisch bearbeitet I. u. 11. Riga, 1821.

Zviedru 1686. g. baznīcas likumi iespiesti arī atsevišķi . Par baznīcas sa-

tversmi zviedru laikos sk. H. Dalton, Verfassungsgeschichte etc., 113. ss. lp.
49) L. Adamovičs —

Baznīcas un ticības dzīve Vidzemes latviešu draudzēs

1710.—1740. g. (vēl neiespiests).
50) Atsevišķi noteikumi atrodami „Lieffländische Landes-OrdnungenNebst

dazu gehörigen Placaten und Stadgen. Anno 1707; Daži plakāti tika nolasīti

baznīcās, „pie lielām ļaužu sapulcēšanām, jeb ar četrkārt gadā" un tika vēlāk

uzņemti t. s. "baznīcas, skolas un sētas grāmatā" (1703.) ; citi noteikumi atkal
tika piekodināti baznīcas vizitācijas laikā un ierakstīti protokolos. Sk. arī

1696. g. sinodes lēmumus Valsts archīva rakstos V, 1927., 108. lp.
51) Sk., manu rakstu „Latvieši un katoļu baznīca
52) H. Bruiningk. Die Nachwirkung der Gegenreformation in Livland

(1907. g. priekšlasījums, iespiests Sitzungsberichte Riga, pro 1914.). Viss ma-

teriāls šinī jautājumā vēl nav savākts un sistēmatiski apstrādāts.
53) Šie rīkojumi bij iespiesti arī „baznicas, skolas un sētas grāmatā" 1703. g.

izdevumā. Kamēr nav sistēmātiski izmantoti zviedru laiku baznīcas vizitāciju

protokoli, arī šinī jautājumā nav iespējams sniegt pilnīgāku tēlojumu. Sk. piem.
G. Hillnera —

Emsts Glüks, latviešu bībeles tulks, miera darbos un kara brie-

smās, Rīgā, 1918., 28.—31. lp.: Glüka sadursmi ar draudzes muižniekiem un

1684. g. sastādītu iesniegumu oikonomijas valdei par baznīcas un skolas lietu

uzlabošanu.
54) G. Hillners, o. c. 44. lp.
55) No J. Fišera vēstules F. Spēneram, datētas Liepas muižā 16. 111. 1696. g.

(Halle, Hauptbibliothek des Waisenhauses D. 88, 110. lp.).

56) Battoiff.a 93ofniäa§= @(f)lola§ un @ef) ta § ©rafim a t a £afim

2B ib b = un 6ur= fcm me§ Seelua ©raubfefjm par lab&u poßrrau=
bft ta un toairota, 1703., priekšvārds.

57) „Bericht des Kirchenzustandes bey den armen Vndeutschen in Lieff-

land vnd wie demselben zu remediren", iespiests Lundström. o. c. 289.—292.

58) Par draudzes skolu vēsturi zviedru laikos vispār sk. K. G. Sonntag Über-

sicht von der Geschichte der Livländischen Landschulen (Neues Museum der

teutschen Provinzen Russlands L sēj., 2. burtn« 1825.) 13. ss. lp.
V. Kupfer, Die Entstehung und Entwicklungsgang der Kirchspielsschulen,

Balt. Monatsschrift XXXVIII, 1891, 541. ss. lp. Sk. arī Buddenbrock, o. c. 11, 1269.

un 1316. lp.
59) L. Adamovičs, Studijas latviešu brāļu draudzes vēsturē (Reliģ. filos.

raksti II), 76. lp.; tur arī aizrādījumi uz dokumentiem.

60) 1694. g. reskripts ģenerālsuperintendentamFišeram. Buddenbrock 11,
1307.—1319. lp.

cl ) 1696. g. sinodes protokols, sk. izvilkumu Valsts archīva rakstos V,
1927., 107. s.. lp.

62) P. Baerents, „Pirmie latviešu tautības luterāņu mācītāji Vidzemē"

(I.M.M. 1924.), 359. ss. lp.
e3) Valsts archīva raksti 111, 112. lp.
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64) Par 18. g. s. nav vēl vispārēja tēlojuma. Daudz vērtīgu datu par Kur-

zemes baznīcas un ticības dzīvi sniedz Liepājas vācu draudzes mācītāja Mag.

Kārļa Ludviga Teča (Tetsch) „Curländische Kirchengeschichte" I—III, Riga und

Leipzig 1767—1770. Tečs sniedzis arī dažādus ziņojumus par baznīcas dzīves

parādībāmKurzemē un Vidzemē kopojumam Acta Historico Ecclesiastica oder ge-

sammlete Nachrichten von den neuesten Kirchengeschichten (Weimar, 1736. ss.).
Vidzemes tā laika baznīcas lietām ierādīta diezgan plaša vieta A. V. Hūpela

Topographische Nachrichten von Liv- und Estland I—III, 1774—1782 un Nor-

dische Miscellaneen, 1781. ss. Cik necik plašākus pārskatus var atrast tikai par

Vidzemi: Jul. Eckardt'a „Livland im achtzehnten Jahrhundert, Umrisse zu einer

livländischen Geschichte, erster Band: bis zum Jahre 1766" attiecīgās nodaļās un

P. Baerent'a „Die kirchlichen Zustände Livlands in der ersten Hälfte der 18. Jh."

(Baltische Monatsschrift, 56, Bd., 1903, 217.—238., lp.). No biogrāfijām pelna
ievērību Chr. Aug. Berkholca „Jacob Lange, Generalsuperintendent von Livland,
kirchengeschichtliches Zeitbild aus der Mitte des 18. Jahrhunderts", Riga, 1884.

un K. Kundziņa „Vecais Stenders savā dzīvē un darbā aprakstīts" I, Jelgavā,
1879. Skolu lietas, kas stāvēja toreiz tik ciešā sakarā ar baznīcas dzīvi, tēlo diez-

gan plaši A., Vičs savā „Iz latviešu skolu vēstures (Vidzeme no 1700.—1800. ga-

dam) ", Rīgā, 1923. Neiespiests vēl mans darbs „Baznicas un ticības dzīve Vidze-

mes latviešu draudzēs 1710.—1740. g." Daži dati par luterisko ortodoksiju un

piētismu Vidzemē, atrodāmi manās Studijās latviešu brāļu draudzes vēsturē

I—III, Reliģ., filosofiski raksti 11, Rīgā, 1928, 34.—91. lp. Par Kurzemes baznī-

cas dzīvi dažādas ziņas, gan maz aizķerot zemnieku dzīvi, sniedz „Die Geschichte

des Herzogtums Kurland von Dr. Aug. Seraphim" attiecīgās nodaļās.
63) L. Adamovičs — Baznīcas un ticības dzīve v. t. t.

6ö) B. 3eMueßT> —
OcraTKH erpofl bt> npnoajīTificKOM-b Kpat 11,

rOpbeß-b 1916, 37—76. lp.
67) Kurl. Sitzungsberichte 1892, 4.—10. lp.; A. Birkerts — Latviešu intel-

liģence savās cīņās un gaitās I, 1927, 107.—122. lp.
e8) L. Adamovičs — Kundzinu Kārlis savā dzīvē, darbos un laikmeta attie-

cībās I (Reliģ. filosof. raksti III),' Rīgā, 1930, 37. lp.
m) L. Adamovičs — Studijas latviešu brāļu draudzes vēsturē (Reliģ. filos.

raksti II), Rīgā, 1928, 45.-47. lp.
70) Ģenerālienes M. E„ fon Hallartes (1683—1750) izteiciens, sk. turpat,

75. lp.
71 ) J. G. Eisen

— Eines livländischen Patrioten Beschreibung der Leibei-

genschaft wie solche in Livland über die Bauern eingeführt ist, 1764; H. J. v.

Jannau Geschichte der Sclaverei in Liv- und Estland, 1786; K. G. Zonntaga
(Sonntag) landtāga sprediķi.

72) A. Vītols — Baznīcas grāmatu zinas par Cesvaines novadu 18. g. s.

vidū (I.M.M, 1928, II), 54. lp.
73) A. Vičs —Iz latviešu skolu vēstures I, Rīgā, 1923, 254. lp.
74) L. Adamovičs —G. Fr._Stendera „Mazā Bībele". Studija latviešu kul-

tūras un reliģijas paidagoģijas vēsturē (RLB. Zinību Komisijas Rakstu krājums
XIX) 1929. g., 1.—75. lp.

75) J. Misiņš, o.e. 66. un citās attiecīgās lappusēs.
76) L. Adamovičs — Baznīcas un ticības dzīve Vidzemes latv. draudzēs

1710.—1740., nodaļā „Garīgā rakstniecība". Kurzemes 1754. g. dziesmu grāma-
tas priekšvārds. Latviešu Avīzes, 1857, Nr. 6. un 7.

77) L. Adamovičs — Senlatviešu reliģiskās trādicijas Vidzemē 18. g. s.

pirmā pusē (Fil. biedr. raksti X), 1930.

Ērģemes mācītāja P. Karbloma (Carblom) raksts „Heidnischer Opferdienst

Nr 3 9

r

)
hspiel Ermes m der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts" (Inland, 1836,

78) Kaudzītes Matīss — Brāļu draudze Vidzemē. Zinas par brāļu
draudzes celšanos un izplatīšanos vispāri, bet īpaši par viņas darbu starp Vidze-
mes latviešiem un par saiešanu ēkām ikkatrā draudzē, Rīgā, 1878; J. Kro d z-
n i eks — Brāļu draudze Vidzemē. Pirmais laikmets no 1729.—1744. (Austrums
1899; Iz Baltijas vēstures 111, 1914); L. Adamovičs — Dzimtenes Baznīcas
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Vēsture, Rīgā, 1927, 80.—94. lp.; tas pats — Le role particulier de la Commu-

nautē des frēres moraves de Herrnhute dans la vie rēligieuse, spirituelle et so-

ciale du peuple letton (Armales de l'histoire du Christianisme III), Paris, 1928.—

Attiecīgās literātūras raksturojums L. Aadamoviča — Studijās latviešu brāļu
draudzes vēsturē I (Rel. fil. raksti II) „Latviesu autoru raksti par brāļu draudzi.

79) J. Rīss (Riess) — Latviešu baptistu draudžu izcelšanās un viņu tālākā

attīstība. Vēstures materiāli. Rīgā, 1913. g., 336 lp.
80) Āronu Matīss — Latviešu Literāriskā (Latviešu Draugu) Biedrība savā

simtsgadu darbā. Ainas no vāciešu un latviešu attiecību vēstures. Rīgā, 1929,
42. ss. un 241. ss. lp.

81) P. Kalniņš —
Hernhūtietis Dāvids Andrēja dēls Balodis (I.M.M. 1925,

Nr. 5). L. Adamovičs, o. c. 95.—98. lp. No luteriskās baznīcas viedokļa pārie-
šanas kustību tēlo G. E. A. v. Harless

— Geschichtsbilder aus der lutherischen

Kirche Livlands vom Jahre 1845 an. Leipzig 1869; no pareizticīgās baznīcas vie-

dokļa H. A. JleftCMaH — Cyaböa npaßocnaßna b JlučpmuMH c 40-x no 80-x tohob

XIX cro/ieTHH, Rīgā, 1910. Salīdzini arī pareizticīgā latvieša Indriķa Straumīša

piezīmes (1840—1845) (J. Samarina Raksti par Baltiju II), Pēterpilī, 1915.

82) J. Lapiņš — Ausekļa kopoti raksti, Rīgā, 88. ss. lp.
83) O. Nonācis — Mācītāju ziņojumi par 1905. gada revolūciju, Rīgā, 1930.

84) L. Adamovičs — Reliģiskā dzīve Latvijas evaņģēliskā baznīcā valsts

pirmajos pastāvēšanas gados (Reliģ.-ētisku rakstu krājumā „Ausma") 1926.,
110.—117. lpp. un Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca (kopojumā „Latvijas

republika desmit pastāvēšanas gados", Rīgā, 1928.).
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Latviešu brāļu draudze dzimtbūšanas laikos.

1. Literatūra un avoti.

1. Latviešu brāļu draudzes vēsture ir viena no interesantākām

nodaļām latviešu baznīcas vēsturē, bet tai vēl vienmēr trūkst pilnīga
plašāka apstrādājuma. Baltijas vāciešu un viņu uzticības personu

raksti par šejienes brāļu draudzi, atskaitot retus izņēmumus, ir cī-

ņas raksti, kas apkaro brāļu draudzi no luteriskās vācu privilēģēto

aprindu vadītās zemes baznīcas viedokļa. Hernhūtes brāļu draudzes

darbiniekiem atkal brāļu draudze Baltijā bija tikai viena, kaut ari

jo slavena lapas puse Hernhūtes vēsturē vispār, un iekļāvās tādēļ

attiecīgās vietās grāfa Cincendorfa biogrāfijā un citos vēsturiskos

tēlojumos; atsevišķus rakstus par Baltijas brāļu draudzi viņi iz-

deva tikai tad, kad atrada par vajadzīgu atspēkot Baltijas vāciešu

izteiktos pārmetumus. Kādaplašāka monogrāfija par brāļu draudzes

kustību Latvijā, proti Hernhūtes brāļu ūnitātes pirmā archīvāra

Ericha f. Rancaua (Ranzau) 1773. g. sarakstītais darbs „Historische
Nachricht von dem Anfang u. Fortgang des Gnadenreichs Jesu Christi

in Liefland überhaupt und insonderheit in Lettland", vēl vienmēr gla-

bājas rokrakstā ūnitātes bibliotēkā un, liekas, palikusi pat neizman-

tota dažos vēlākos brāļu darbinieku izdevumos. Tāpat 19. gs. septiņ-
desmitos gados sastādītais populārais diakona P. šipanga (Schippang)
darbs „Geschichte des Werkes der Brüdergemeine unter Letten und

Esten", kam latviešu tulkojumā bija virsraksts „Brälu draudzes

darba vēsture starp latviešiem un igauņiem," palicis neiespiests un

tiklab vāciski kā latviski (un varbūt arī igauniski) bij apgrozībā
norakstos 1

).

Brāļu draudzes paraša — lasīt priekšā draudzes svētkos notiku-

mus no draudzes vēstures — jau 18. gs. ierosināja dažādu draudzes
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ziņu pārtulkošanu latviešu valodā. No 1744. g. beigām jau zināms,

ka latviešu brāļiem un māsām lasīti priekšā izvilkumi no pašu drau-

dzes pagājušā gada notikumiem. 1750. g. tika arī ievēlēti katrai sa-

iešanai (draudzītei?) savi rakstītāji, kas rakstītu dienas grāmatu

(diāriju) par visiem turienes brāļu dzīves notikumiem 2) ; vēlāk

piezīmes bija katru mēnesi jāatrāda vadītājiem. Tā radušies dažādi

vēsturiski rakstījumi par latviešu brāļu draudzi, bet pilnā veidā un

pie tam no paša sākuma tie gan laikam nekur nav uzglabājušies.
Man zināmi tikai nelieli fragmenti no 19. gs., latviešu brāļu rakstīti

latviešu valodā, bet no 18. gs. tikai atsevišķo draudzīšu diāriju kop-
savilkumi vācu valodā, vai nu ziņojumu vai arī chronoloģisku diāriju
veidā, ko šejienes brāļu draudzes priekšnieki iesūtījuši brāļu draudzes

vadībai Hernhūtē (Saksijā). Sākot ar 1743. g. un beidzot ar 1885. g.,

gan ar mazākiem un lielākiem robiem pa starpām, glabājās šo ziņo-
jumu vai diāriju virkne brāļu ūnitātes archīvā Hernhūtē. Vai kaut

kur vēl Latvijā paglābušies pilnīgi latviešu brāļu rakstīti pirmdiāriji,

par to atklātībā ziņu trūkst.

Uzglabājušies gan vēl šur tur pašu latviešu brāļu un māsu rak-

stītie dzīves stāsti. H. Enzeliņš savā nule iznākušā grāmatā „Atskats
Trikātas novada senatnē" (1931.) atzīmē, ka plānēniešos vien zināmi

kādi 50 šādu dzīves stāstu, kas sniedzoties pa daļai atpakaļ līdz 18. gs.

vidum. Vēsturniekam šie apraksti jo vērtīgs materiāls, un tādēļ ļoti
vēlama viņu savākšana jeb norakstīšana.

Pirmie brāļu draudzes vēstures tēlojumi latviešu valodā ir ra-

dušies Tērbatas latviešu studentu rakstniecības vakaros 1873. un

1874. g. Teoloģijas students Augusts Rumpēteris, lēdurdzietis, kura

dzimtenē bija vēl dzīvas brāļu draudzes tradicijas, cēla vakarniekiem

priekšā divus priekšlasījumus par hernhūtiešiem Vidzemē"3).

1875. g. Baltijas Vēstnesis iespieda vairākos numuros Kaudzītes

Matīsa rakstu „Brāļu draudze Vidzemē", no kura izauga 1878. g. iz-

nākusi grāmatiņa „Brāļu draudze Vidzemē. Ziņas par brāļu draudzes

celšanos un izplatīšanos vispāri, bet īpaši par viņas darbu starp Vidze-

mes latviešiem un par saiešanu-ēkām ikkatrā draudzē" (136. lp.).

Sevišķi vērtīgas „ar draugu palīdzību" savāktās ziņas par brāļu
draudzes pagātni un toreizējo stāvokli atsevišķās draudzēs, kuru avots

ir augšā minētās dienas grāmatas — „vecas nodzeltējušas lapiņas, kur

saiešanu kopēji šo un to uzzīmējuši". Gan nav šīs ziņas pilnīgas, bet

daudz kas te paglābies no aizmirstības un iznīcības.

1899. g. „Austrumä" iespiests J. Krodznieka raksts „Brāļu drau-

dze Vidzemē. Pirmais laikmets 1729.—1744.", kas galvenā kārtā

balstās uz vācu autoriem: T. Harnaku, H. Plitu un J. Ekartu, bet

izmanto arī dažas latviešu brāļu draudzes aprindās ievāktas ziņas 4 ).

2. Pilnīgas latviskas latviešu brāļu draudzes vēstures trūkums

izskaidrojams ar to, ka attiecīgie archīvu materiāli līdz Latvijas tap-
šanai nebij latviešu pētniekiem pieejami un nebija arī personu, kas

būtu varējušas šādu materiālu apstrādāšanai nodoties. Tagad viss

savākts kopā, galvenām kārtām, divās vietās: brāļu ūnitātes archīvā

Hernhūtē un Latvijas valsts archīvā; pāris dokumentu žūkšņu atro-
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das vēl arī Rīgas vācu vēstures un senātnes pētīšanas biedrības biblio-

tēkas rokrakstu nodaļā. Bet šo materiālu pētīšana un apstrādāšana
nule tik sākusies. Personīgi esmu Hernhūtē izšķirstījis un izrakstījis

galvenos senrakstus no 18. g. s., visvairāk no latviešu brāļu draudzes

dibināšanas laika un tā sauktā „klusā gājiena" sākuma, t. i. trīsde-

smitos, četrdesmitos un pa daļai piecdesmitos gadus. Latvijas valsts

archīvā esmu pa daļai pētījis bijušās Vidzemes virskonsistorijas ar-

chīva dokumentus par brāļu draudzes sākumu, pirmo vajāšanu laik-

metu 18. g. s. četrdesmitos gados un Vidzemes brāļu draudzes vācu

vadoņu konferences protokolus 19. g. s. pirmajā pusē. No materiā-

liem, ko neesmu paspējis vēl izmantot, īpaši jāatzīmē šādi: 1) Vidze-

mes brāļu draudžu darbinieku ziņojumi Hernhūtes centrālajām iestā-

dēm un viņu dienas grāmatas 18. g. s. otrā un 19. g. s. pirmā pusē, —

Hernhūtesarchīvā, Vācijā, 2) 1743. g. izmeklēšanas komisijas proto-

kolu sējumi Latvijas valsts archīvā, 3) eventuāli dati no Vidzemes

virskonsistorijas archīva par brāļu draudzi pēc 1745. g., 4) še-

jienes brāļu draudžu nometņu korespondence un darbvedība 19. g. s.,

kas arī glabājas Latvijas valsts archīvā un 5) vācu brāļu draudzes

centrālās vadības (sinožu un konferenču) protokoli.
Sekojot nepieciešamībai, mēģināšu tomēr dot pārskatu par lat-

viešu brāļu draudzes vēsturi, balstoties atsevišķo neizpētīto doku-

mentu vietā uz dažiem summāriskiem atskatiem un ziņojumiem, ko

minēšu attiecīgā sakarībā un atstājot atklātu jautājumu par vaja-

dzīgiem papildinājumiem un pārlabojumiem. Ceru, ka man izdosies

tagad pilnīgāk un pareizāk notēlot latviešu brāļu draudzes notiku-

mus, nekā to esmu varējis savos agrākos darbos, kas_sarakstīti priekš

iepazīšanās ar minētiem archīvu materiāliem 5). Materiālu apstrā-

dāšanas sākumi jau izpaužas manās „Studijas latviešu brāļu draudzes

vēsturē, I—III", bet neesmu tur vēl ticis tālāk par 1736. g. Latviešu

brāļu draudzes dibināšanas un pirmā posma vēsturi plašākā apstrā-

dājumā satur mans raksts: un ticības dzīve Vidzemes lat-

viešu draudzēs 1710.—1740.", kas, cik paredzams, nāks klajā 1932. g.

sākumā. Tur arī sīkāki raksturoti baznīcas un ticības dzīves apstākļi
Vidzemes zemes baznīcā, kuros kā augsnā krita un attīstījās brāļu
draudzes darbības sēkla.

2. Baznīcas un ticības dzīve Vidzemē 18. gs. trīsdesmitos gados.

1. Hernhūtes brāļu draudzes sūtņi sāka plašākos apmēros dar-

boties Vidzemē 18. g. s. trīsdesmito gadu beigās, kad šejienes dzīve

vispār un tāpat arī baznīcas un skolas dzīve zināmā mērā bij jau at-

žirgusi no Ziemeļu kara un 1710. g. mēra postījumiem. Bet dažādi

apstākļi kavēja zemes baznīcas tālāko attīstību, un līdz pat septiņ-
desmitiem gadiem tā pati kā tāda palika reiz sasniegtā stāvoklī, ka-

mēr apgaismības laikmeta idejas neienesa atkal jaunus centienus un

neatklāja jaunas izredzes.

Muižnieku privilēģētais stāvoklis nodeva viņu rokās visu noteik-

šanu un rīcību baznīcas un skolu lietās, bet viņu lielākā daļa bij diez-

gan nevērīga pret baznīcas un draudžu interesēm, sevišķi — ciktāl
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tās izrietēja no zemnieku vajadzībām. Ap 1740. g. Vidzemes latviešu

daļā vēl Vi baznīcu atradās nepienācīgā, pa daļai neciešamā stāvoklī,

un arī skolas un skolotāji lielāko tiesu nebija tā nostādīti, ka varētu

savu uzdevumu veikt. Nabadzība, ar ko varēja aizbildināties sākumā,

bij pārvarēta, bet kūtrība un nolaidība baznīcas un skolu lietās un

šauru personīgu un šķiras interešu izvirzīšana pirmā vietā bija pa-

rasta parādība toreizējo muižnieku-muižturu aprindās, un atsevišķu
izcilu cienījamu personu ierosinājumiem un skubinājumiem nemēdza

būt viņu vidū tikpat kā nekādu panākumu.
Arī mācītāju vidū krietnu apzinīgu darbinieku bija samērā maz,

liela daļa no viņiem bija nolaidīgi amatā un kūtri amatpienākumu

izpildīšanā, apmierinādamies visvairs tikai ar oficiālo pienākumu
nodarīšanu. Atsevišķos gadījumos mācītāju dzīve bijusi tieši neķītra

un piedauzīga un viņu izturēšanās paralizējusi pilnīgi jebkādu viņu

reliģisku tikumisku ietekmi draudzē. Arī dažādi ārēji apstākļi (drau-

džu izplatība un lielums, satiksmes grūtības, īpaši rudeņos un pava-

saros, muižturu egoisms un antipātija un vispār atkarība no šiem),

kā arī personīgās dzīves kavēkļi (liels vecums, slimība) traucēja mā-

cītāju darbību.

Sekas visam tam bija, ka trīsdesmito gadu beigās apmēram

pusē Vidzemes latviešu lauku draudžu baznīcās un ticības dzīvē

bij palikusi novārtā. Baznīcas apmeklēja labi un puslīdz labi tikai

nelielā draudžu daļā (ap 15%), un tas pats, ko zemnieki tur varēja

iegūt, nesaistīja zemnieku prātus un sirdis. Individuālā dvēseļu kop-
šana mēdza aprobežoties ar grūti slimo pieņemšanu pie dievgalda, kat-

ķisma mācību, kas bieži vien netika pat līdz svarīgāko tekstu iekal-

šanai, nerunājot jau par izpratni, jeb „gudribu". Skolu apgādāšana
arī bij novārtā, un kur bij draudzes skolas, tur nereti skolotāji

izrādījās par palaidņiem". Garīgu rakstu lasītāju bij

maz, un tādēļ arī tie nevarēja necik iesakņoties plašākās aprindās.
Lielumā un visumā bij panākts latviešu zemniekos tikai ārējais baz-

nīciskums, bet mājas vēl pildīja dažādi māņi un senlatviešu pagāni-
sma atliekas (i ).

2. Jaunus centienus Vidzemē bija ienesis pietisms, kas sevišķi
pazīstamā Halles teologa A. H. Frankes mācekļu personās ieplūda
Vidzemē un sāka jau divdesmitos gados iekarot muižnieku ģimenes
un mācītāju vietas. Svarīgs pietisma centrs nodibinājās Valmierā,
kur no 1713.—1734. g.bija par mācītāju Hallē izglītotais Chr. G. Neu-

hauzens, kas tad 1725. g. dabūja talkā jauno Valmiermuižas un Mūr-

muižas rentes turētāju pāri, pietistu aprindās labi pazīstamos un ro-

sīgos — ģenerāli L. N. fon Hallartu (t 1727.) un viņa kundzi Magda-
lēni Elizabeti, dzimušu f. Bülovi (Bülow) un atraitni f. Leijoni

(Leyon). Caur Valmieras pietistu centru ienākušas Vidzemes mā-

cītāju vietās šādas personas: F. B. Blaufuss (Hallartu mājas mācī-

tājs 1726., mācītājs Palsmanē un Aumeisterē 1727., Ērģemē 1730., Rī-

gas Jēkaba baznīcā 1739., kopš 1738. g. arī virskonsist.vijas ase-

sors), Tob. Sprekelzens (Neuhauzena palīgs adjunkts 1725., mācītājs

Straupē 1728., Rīgas apriņķa otrā iecirkņa prāvests 1741.), G. J. Majs

(Valmieras dr. palīgmācītājs-diakons 1728., mācītājs Umurgā
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1736./7.), J. Kasp. Barlachs (kopš 1731. g. Igaunijā, Hallartu mājas

mācītājs 1735., Valmieras diakons 1737.) un J. Fr. Zīlmans (Siei-

mann, Hallartu mājas mācītājs 1737., mācītājs Dolē 1740.). Pec Neu-

hauzena nāves par Valmieras mācītāju atnāca 1735. g. ģenerālsuper-
intendenta Brüninka dēls, Fridr. Justins, kas 1736. g. reizē tika ie-

celts par Rīgas apriņķa pirmā iecirkņa prāvestu un Virskonsistorijas

asesoru un bija Hallē nobeidzis studijas. Ar Hallartiem diezgan

ciešā kontaktā rīkojās landrāts ģenerālmajors Balt. f. Kampenhau-

zens, kopš 1728. g. Ungurmuižas un Kūduma īpašnieks. Mājskolo-

tāja un mājmācītāja vieta viņa ģimenē ievadīja Baltijā pietistus teo-

logus Chr. Fr. Mikvicu (Mikwitz), kas kopš 1724. g. bija Rēveles

Doma virsmācītājs, Joh. Loderu, kas 1728. g. dabūja Rīgas liceja
rektora un Jēkaba baznīcas palīgmācītāja vietu, v. c. Mik vies kopā

ar pirmo Hallartu mājskolotāju un mājmācītāju Alb. Ant. Fīrortu

(Vierorth), kas 1726. g. aizgāja no Valmiermuižas uz Rēveli, par viņa

diakonu, nodibināja tur savu pietisma centru, kam arī bij redzama

loma pietisma veicināšanā pat Vidzemes dienvidos. Trešais pietisma
centrs izveidojās Rīgā, kur jau kopš 1712. g. darbojās latviešu Jāņa
draudzē Halles audzēknis Kasp. Elferss (Elvers) un divdesmito gadu

otrā pusē nāca klāt Chr. Haumans kā Jēkaba baznīcas mācītājs, jau
minētais Loders un Lodera palīgs (subrektors) G. E. Hēlings, kas

pēc Naumaņa nāves 1734. g. ieņēma viņa vietu, un kam savukārt se-

koja 1738. g. Blaufuss. Ar Rīgas pietistu grupu atrodas tuvākos sa-

karos Joh. Justs Grüners (arī Grūnerts), kas 1729. g. (rudenī?) bij
no Vācijas ienākdams dabūjis Krimuldas mācītāja vietu.

Pietistisma mācītāji izrādīja lielāku aktīvitāti draudzes darbā,

sevišķi piegriezdamies individuālai dvēseļu kopšanai un ar to sakarā

stāvošai izglītībai. Viņi modināja arī muižturos atbildības sajūtu par

zemnieku dvēseles dzīvi un ierosināja viņus uz filantropiju zemnieku

labā, sevišķi uz skolu un garīgās literātūras veicināšanu. Sevišķu
vērību pelna t. s. muižas skolas, kuru uzturēšana un līdz ar to bērnu

apgādāšana ar grāmatām un pa daļai pat ar uzturu uzņēmās attie-

cīgie muižas īpašnieki. Vislielākā muižas skola, kas pievilka pat ap-

kārtējo novadu bērnus, bij 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 ir

kāds Melchiors Pauli (saukts arī „Paulchen", vārbūt Pauliņš, Pāvu-

liņš?), kas Ziemeļu kara laikā bij kritis kā zviedru kornets krievu

gūstā un darbojies Toboļskā kopā ar citiem sagūstītiem zviedru virs-

niekiem pašu dibinātā skolā. Tagad viņš ordinēts par mācītāju un

izpilda muižas mācītāja lomu, kādu laiku arī pie pašas ģenerālienes,bet
visvairāk muižas latviešu ļaužu vidū. Pēc dažām ziņām viņš bijis lat-

vietis. Kopā ar viņu strādāja Valmieras palīgmācītājs un Valmier-

muižas mājmacītājs. Viņiem palīdzēja arī 3—4 skolotāji no latviešu

zemnieku vidus. Skolēnu skaits Valmiermuižas skolā 1730. g. pava-

sarī bija nepilns 100, 1736. g. — 110, bet 1739. g. janvārī 135.

Trīsdesmitos gados Vidzemes latviešu daļā radās vēl citas līdzī-

gas muižas skolas: Ungurmuižā, Kārķos, Ēvelē, Jaunēvelē, Ķeižu
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muižā, Palsmane, Vāles muižā, Brenguļos, Mujenos, Kokmuižā un

Rankā (jau 1728. g.)

Par reliģisku atmodu latviešu zemniekos trīsdesmitos gados var

cik necik runāt tikai Valmieras draudzē. M. Paulijs te turējis lūg-

šanas stundas ar saviem skolēniem, un arī vienā otrā zemnieku ģi-

menē jau bijusi iesakņojusies dzīva reliģiozitāte, kas ņēmusi sev ba-

rību no garīgiem rakstiem. No citurienes tamlīdzīgu ziņu trūkst;

šo un to šinī virzienā varētu lēzēt Ērģemes draudzē Blaufusa laikā

un Straupē sakarā ar Sprekelzena darbību. Atmodināto pulcināšana

uz īpašām lūgšanas un celsmes stundām notika attiecīgās muižnieku

ģimenēs un mājās un pievilka tikai tuvu stāvošos vāciešus. Arī pil-
sētnieku vidū (Rīgā un liekas arī Valmierā) šādas sapulces sāka ie-

viesties tikai vācu aprindās, g. k. amatnieku vidū 7 ).

3. Latviešu brāļu draudzes priekšvēsture.

1. Brāļu draudzes sākumu Vidzemē agrāk iespiestos rakstos

mēdza noteikt 1729. g. un šai gadā notikušo brāļu ierašanos Vidzemē

atvasināja no Krimuldas mācītāja J. J. Grūnera uzaicinājuma. Sa-

karā ar to latviešu un igauņu brāļu draudzes svētīja 1929. g. savus

200 gadu pastāvēšanas svētkus. Bet atsevišķu Hernhūtes sūtņu iera-

šanās jau nenozīmē tūlīt brāļu draudzes nodibināšanos, un sevišķi
sakarus ar latviešiem un igauņiem toreiz ienākušie brāļi nemaz ne-

varēja tik drīz nodibināt8). Arī Grūnera loma brāļu aicināšanā diez-

gan problēmatiska. Viņu min šai lietā, pamatojoties uz 1743. g. iz-

meklēšanas un nopratināšanas protokoliem, un nav arī nekādu šaubu,

ka viņš brāļus pie sevis aicinājis un, liekas, bijis arī pirmais Vidze-

mes lauku mācītājs, kas to darījis, bet šī aicināšana, laikam, notikusi

tikai pēc brāļu ierašanās Rīgā. Nopratināšanas materiāliem, kas uz-

rakstīti vairāk kā desmit gadus pēc notikumiem un min tikai kailus

faktus, ārpus norises sakarības, mazāka vērtība nekā dokumentiem,

kas radušies tiešā sakarā ar notikumu gaitu un tēlo darbojošos per-

sonu piedzīvojumus dzīvā uzskatāmā veidā. Tādi dokumenti ir Hern-

hūtes pirmo sūtņu ievērojamākā pārstāvja Christjana Dāvida vēstu-

les, kas ar savām, grūti salasāmām izbalējušām, iespiedburtiem pa-

kaļdarinātām ķeburainām rakstu zīmēm sagādā daudz pūļu, bet arī

dod vērtīgus datus vēsturniekam, kas nebaidās nokāpt pie latviešu

brāļu draudzes vēstures pirmavotiem —brāļu ūnitātes archīvā Hern-

hūtē 9 ).

2. Chr. Dāvids, dzimis Moravijā no čechu tēva un vācu mātes,

bij pēc aroda namdaris. Pārgājis no katolicisma luterānismā, viņš
bij uzsācis sagatavot moraviešu brāļu izceļošanu no dzimtenes, kur

valdīja neiecietīgais katolicisms, un galu galā kopā ar citiem bija
1722. g. nodibinājis Hernhūtes koloniju grāfa Cincendorfa bruņnie-
cības muižas Bertelsdorfas robežās. Ar savu dedzību un pašaizlie-
dzību viņš izvirzījās par vienu no redzamākiem un patstāvīgākiem
Cincendorfa līdzdarbiniekiem brāļu draudzē pašā Vācijā kā arī

Šveicē, Holandē, Grenlandē, Pensilvānijā un Baltijā 10).



64

1729. g. 30. oktobrī Chr. Dāvids līdz ar otru Hernhūtes brāli,
linu audēju Timoteju Fīdleru ienāca kājām Rīgā (caur Klaipēdu un

Jelgavu). Vēlāk viņiem pievienojās vēl Timoteja brālis Johans,

saukts par „bohēmieti" (Böhm). Viņi stājās sakarā ar Rīgas pietisti-

skajiem mācītājiem J. Loderu, G. E. Hēlingu un Chr. Haumanu, dzī-

voja paši par sevi īrētā istabiņā un pārtika ar linu vērpšanu. Ar

kādu 13 cilvēku pulciņu viņi, saziņā ar mācītājiem, noturēja sapul-

ces un „
vadija viens otru uz priekšu Dieva ceļos un brālīgi aprunā-

jās par evaņģēliju". Latviešu nav šai pulciņā, kura darbību drīz iz-

beidz pilsētas fogta aizliegums.

Minētie mācītāji, īpaši Loders, bija norādījuši brāļiem 3 iespējas
darboties Vidzemē — pie ģenerālienes f. Hallartes Valmiermuižā, pie
mācītāja Grūnera Krimuldā un landrāta B. f. Kampenhauzena Un-

gurmuižā, bet viņi nevarēja apņemties palikt še, kur būtu bijis tūlīt

jāmācās latviski un jātop par skolotāju. īsi priekš viņu nodomātās

aizceļošanas uz Vāciju (starp ziemsvētkiem un jaungadu) ieradās

Rīgā ģenerālienes Hallartes pārvaldnieks J. Brumms, bijušais M. Pau-

lija gūsta biedrs Sibirijā, un aizveda Dāvidu savas kundzes uzde-

vumā uz Valmiermuižu. Ceļā Dāvids iepazinās ar Straupes mācītāju

Sprekelzenu, kas agrāk bij kalpojis Valmierā. Viesmīlīgajā Valmier-

muižā viņš sabija tikai 9 dienas, bet jau paspēja sirsnīgi sajūsmināties

par ģenerāliem Hallarti un viņas darbību Jēzus Kristus valstībā un

iepazīties ar B. f. Kampenhauzenu, kas apciemoja ģenerāliem, šinī

laikā viņš jau gūst interesi par Baltijas apstākļiem.
Viņš jūtas aicināts apmeklēt arī Rēveli un pieņem priekšlikumu

apmeklēt Grūneru Krimuldā tikai pēc atgriešanās no Rēveles, ceļā at-

pakaļ uz Rīgu 11).

Jau 10. janvārī.viņš ar ģenerālienes izdotu pasi dodas uz Rēveli,

ar viņa vadībai uzticētiem 15 provianta vezumiem, ko ģenerālienc-

sūta, kā parasts, saviem draugiem — mācītājiem Mikvicam un Fīr-

ortam „viņu plašajiem iestādījumiem". Vezumnieki, Valmiermuižas

latviešu zemnieki, Dāvidam it simpātiski, bet viņi neprot viens otra

valodu un var sazināties tikai zīmēm. Martā Dāvids, laikam, jau atkai

bijis Valmiermuižā un uzturējies te apm. pusgadu, nodarbodamiesar

savu arodu un turēdams celsmes stundas, apmeklēdams arī citus jaun-

iegūtus draugus muižās un mācītājmuižās. Johans Fīdlers, liekas,

uzturējies vairāk Straupē, bet Timotējs tika jau jūnijā sūtīts ar ziņo-

jumu uz Hernhūti, jo kaut gan Chr. Dāvids bij izsūtījis vairākas vē-

stules ar sīkām ziņām, viņš tomēr nesaņēma nekādas atbildes.

Chr. Dāvidu ģenerāliene labprāt būtu paturējusi darboties pie
Valmiermuižas zemnieku skolas, bet viņš atstāja šī jautājuma izšķir-
šanu Hernhūtes brāļu draudzei. Gaidīdams atbildes, viņš mēģina jau
sagatavoties eventuālam darbam latviešos; valodas iemācīšanās vien

pēc viņa domām prasītu veselu gadu laika, un tādēļ vispār būtu jā-
nāk brāļiem šurp mazākais uz 2—3 gadiem. Ar ģenerāliem viņš no-

runājis, ka ies siena laikā zemniekiem līdz pļavā strādāt, lai iemācītos

zemnieku izrunu; latviski lasīt viņš mācās Bībelē un priecājas par iz-

redzi arī iekšēji tuvoties zemniekiem, paprasot viņiem kaut ko no Bī-

beles vai kādas dziesmas.
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Vai noruna arī izpildīta, tas nav vairs zināms. Valodas mācībā

viņš nekādā ziņā tālu nebūs ticis, un arī latviešiem palicis nesasnie-

dzamā tālumā. To apstiprina Ķīša Pēteris, kas toreiz strādāja par

kalēju Valmiermuižā, savā dzīves aprakstā, līdz ar to gan apliecinā-
dams arī lielo interesi, kas viņam pamodusies par šo vienu no

jiem vīriem". Jo vērtīgs tomēr tas apstāklis, ka Chr. Dāvids ar savu

aso skatu bij diezgan dziļi ieskatījies šejienes īpatnējos apstākļos un

informējis par tiem Hernhūti. Viņš ieteica uzsākt še darbību, bija

arī jau vērojis, kā še vislabāki varētu strādāt evaņģelizācijas darbu,

un izteicis drošu cerību, ka arī no pašiem latviešiem varētu skolotāji

celties.

Viņš liecina 13. jūnija vēstulē:
„ ...

še nav tā kā Vācijā." Mā-

cītājiem „še nav lielas nozīmes, viņi nevar neko daudz pavēlēt nedz

aizliegt"; te viss atkarājas no kungiem un tiem, kam viņi ļauj vaļu.
Mācītāji nav ieguvuši ļaužu sirdis (par Neuhauzenu un Maju Val-

mierā viņš gan atsaucas labi), „še ļaudis ļoti bīstas mācītāju, viņiem

nav uzticības uz tiem; tik līdz viņi redz kādu mācītāju nākam (L.A.:

domāta laikam mācītāju ierašanās zemnieku mājās uz pātaru atpra-

sīšanu), tad viņi jau skrien." Palīdzēt te varētu darbinieki, kas dar-

botos brīvā apustuļu kārtā „kā amatnieki un skolotāji vienā reizē"

(3. jūnija vēstulē).

„Es gribu labāk būt mūsu Kunga nerrs nekā Vidzemes mācītājs.

Kas še negrib daudz apkārtskraidīt un iet ar ļaudīm kopā un nevar

paciest sliktu dzīvi, tas te Vidzemē neko daudz neizdarīs ..." — „Es

domāju, ka būtu labi darīts, ja brāļiem no Hernhūtes būtu patika no

ticības ar žēlastības spēku, — ka viņi dotos pēc aicinājuma uz šo zemi,

kas viņiem tiek rādīta, un Kungam Jēzum par patiku gribētu ziedot

sevi mēģinājumam kalpot kādu laiku nabaga latviešiem, sludināt

evaņģēliju un pēc apustulisko darbinieku parauga ēst pašiem savu

maizi"
. . . Bet ne tik tādā ceļā vien varētu nākt latviešiem palīdzība.

„Dievam manis nevajaga ne Hernhūtē, ne Vidzemē. Ja viņš var

Ābrāmam no akmeņiem bērnus uzmodināt, tad viņš var arī no pašu
latviešu vidus uzmodināt skolotājus, kā viņa sirds to vēlas. Viņam
nav vajadzīgi nekādi skolotāji no Vācijas

.. .
Bet ja viņš grib, lai

es būtu sludinātājs ar savu namdara cirvi, tad es arī darīšu to, kā

viņš man to dos, pazemībā un vientiesībā. Lai viņš pasarga mani ne

mana paša gara un no visiem blakus nolūkiem. Lai viņš dara mani

par tārpu, kas ļauj uz ceļa visiem ļaudīm sevi samīt. Lai viņš sa-

gatavo mani uz dzīvību un nāvi un liek man viņa vārda dēļ būt par

nerru pasaules priekšā. Kungs Jēzus gan palīdzēs man cauri tikt, lai

viņš tik ļauj man pastāvīgi palikt pie viņa un pie viņa dziedinātājiem
vārdiem un pie mācības par svētlaimību, tad es arī tikšu pasargāts

no lieliem noziegumiem un ļaunais pats nevarēs man ķerties klāt . .
.

Vidzemē man vēl dažs kas jāmācās, ko es Hernhūtē nevarēju . . ."

Dāvida vēstulēs izskan vesela rinda pieprasījumu pēc dažādiem

darbiniekiem no Hernhūtes, ko šejienes kungi labprāt redzētu savās

muižās. Bet ne atsevišķie atnācēji, ne arī tālāka šejienes jauniegūto

draugu vēstuļu apmaiņa ar Hernhūti nepavirzīja ne par matu uz

priekšu to darbības plānu un tās izredzes, kas izpaužas Chr. Dāvida
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1730. g. vēstulēs. Hallartes kundzes vēstuļu satiksmē ar Cincendorfi!

radās pat zināms pārpratums, kad viņas grūtās slimības dēļ starp-

nieka lomu uzņēmās viņas mājas mācītājs J. A. Kellners (1730. līdz

1735. Valmiermuižā), un radīja viņā grāfam nelabvēlīgu noskaņo-

jumu. Cincendorfa mājas pārvaldnieka, vēlākā sindika D. Ničmana

iegriešanās Valmiermuižā no 18.—31. okt. 1735. atkal noskaidroja ģe-
nerālienei („eine rechte Idee machte") grāfa un draudzes raksturu,

bet uz Hernhūti viņš noveda sīkas ziņas par stāvokli Vidzemē un tu-

rienes draugiem, kā arī dažādus aicinājumus un priekšlikumus, to

starpā f. Hallartes un f. Kampenhauzena sirsnīgu un neatlaidīgu ie-

lūgumu pašam grāfam Cincendorfam ").
3. 1736. g. 8. septembrī Cincendorfs patiesi ieradās Rīgā un

palika Baltijā veselu mēnesi. Viņš apmeklēja visus iepriekš ar Hern-

hūtes sūtņu un personīgu vēstuļu palīdzību iegūtos draugus un ieguva
klāt jaunus — arī zemes augstāko valdības uu baznīcas amatper-

sonu vidū: ģenerāli f. Bonu (Bohn), landmaršalu f. Patkulu, jaun-

iestājušos ģenerālsuperintendentu J. B. Fišeru. Rēvelē viņam likuši

priekšā palikt par Igaunijas ģenerālsuperintendentu. Sprediķojis viņš
tur Olaja baznīcā, kā arī Valmierā un Rīgas Jēkaba baznīcā — 3 rei-

zes, pēc tiešā ģenerālsuperintendenta uzaicinājuma, ģenerālguberna-
toram ar, svītu pirmo reizi klāt esot. Viņa mājastēva un aģenta lomu

Rīgā uzņēmās Loders.

Visgarākais apciemojums tomēr veltīts ģenerālienei Hallartei

Valmiermuižā, no 9.—17. IX. un tad, atgriežoties no Rēveles, divde-

smitos datumos.

Še viņš, laikam, redzēja vistuvāko iespēju „radīt labu" zemnie-

kiem, kas pēc viņa paša izteicieniem, bijis galvenais nolūks privātajā
satiksmē ar Vidzemes mācītājiem.

„.
. . viņš drīz vien ieraudzīja, ka

trūkst ļaužu, kas igauņiem un latviešiem ar siltu sirdi sludina Jēzu

Kristu un šai lietā varētu darboties īsti vientiesīgi un saskaņā ar

viņu apstākļiem. Pie tam tika apsvērts, vai nevarētu un nevajadzētu

vispapriekš radīt iestādi, lai izglītotu no latviešu tautas vidus tādas

personas, kam izrādītos tikdaudz dāvanu un spēju, ka varētu cerēt

izaudzināt no viņiem labus skolotājus." Tā Chr. Dāvida domas at-

skan atkal jaunā izdevumā un jau plašākas sapulcei priekšā (HaI-

larte, Kampenhauzens, Barlachs, Blaufuss, Sprekelzens un vēl daži

citi draugi) 14). — īpaši jāatzīmē vēl Cincendorfa panākumi pie atse-

višķām personām: prāvesta Fr. J. Brüninka, mācītāja Sprekelzena
un diakona Barlacha 15 ).

Arī ar ģenerālsuperintendentu Fišeru Cincendorfs runājis par

latviešu „zemnieku vājo atziņas stāvokli un dziļo nezināšanu die-

višķās lietās" ((Spangenbergs, 1532. lp.), bet Fišera „skolu uzlabo-

šanas projektā", kas uzmests tā paša gada novembra sākumā, blakus

daudziem ļoti vērtīgiem priekšlikumiem un aizrādījumiem, tikai ne-

droši pieminēts latviešu tautības skolotāju jautājums un viņu sagata-
vošana netiek ieteikta. Šinī ziņā Fišera priekšgājēja H. Brüninka

1727. g. sastādītais priekšlikums bija drošsirdīgāks, jo noteikti pare-

dzēja latviešu skolotāju sagatavošanu. Muižnieku landtāgs (1737. g.

no 17. 11. līdz 16. III.) piegriezās gan vairākkārt sasāpējušam skolu
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jautājumam, bet nepieņēma nekādus tiešus konkrētus priekšlikumus,
atstādams visu skolas lietu pastāvošo iestāžu ziņā un rīcībā 13). Taču

uzņēmīgie mācītāji un muižnieki nelikās mierā, un ar Hernhūtes at-

balstu sākās tagad Vidzemē notikumi, kādi še vēl nekad nebij redzēti.

4. Valmieras seminārs. Lielā reliģiskā atmoda Valmieras draudzē,

1. Brāļu draudzes sinode Marienbornā jau 1736. g. pēc Cincen-

dorfa ziņojuma nolēma sūtīt uz Vidzemi sešus skolu darbiniekus, bet

tikai 9. IX. 1737. g. pieci no viņiem varēja atstāt Hernhūti 17). 16. X.

viņi ieradās Rīgā un 26. X. nonāca Valmiermuižā, kur palika kopā

divi nedēļas, ķerdamies tūlīt pie latviešu valodas mācības; viņiem

palīdz mācītājs M. Paulijs un, cik varēdams, arī Ķīša Pēteris. Tad

viņus sadala: teoloģijas kandidāts Magnus Frīdr. Buntenbarts aiziet

sākumā uz Ungurmuižu par mājskolotāju Kampenhauzenu ģimenē un

tik vēlāk atgriežas Valmiermuižā, zeķu adītāju Mārtiņu Hadvigu pie-

ņem Sprekelzens Straupē, dreijmani Türku —
Blaufuss Ērģemē un

tikai Popendiks (Poppendyk) paliek tieši Valmiermuižā Hallartes

kalpībā; korrektoru šmitu ieceļ par vācu skolas rektoru Valmierā.

Pirmie brāļu mēģinājumi tuvoties latviešu zemniekiem bij neiz-

devīgi. „Pie šīs tautas it viscaur novēroja iedzimtu lielu naidu un

verdziskas bailes pret vāciešiem. Tādēļ bij grūti panākt, lai viņi ie-

laistos ar brāļiem un sāktu tiem uzticēties
.. . Brāļus izsmēja, zo-

boja, lamāja, bet viņi nelikās traucēties savos nodomos un apliecināja
nabaga tautai katrā gadījumā, cik ļoti to mīl."

Pirmie panākumi bij atmoda Valmiermuižas kalpotāju starpā,
kas bija gandrīz visi latvieši, to starpā arī Ķīša Pēteris, kas stāsta,
kā Buntenbarts viņu atgriezis 12. maijā 1738. g. „Atmodinātie" nu

tika pieaicināti muižā noturētās vācu sapulcēs.

1738. g. vasarā Buntebarts bija jau arī tikdaudz iemācījies
latviski, ka varēja domāt par viņa uzstāšanos skolas darbā. Tai pašā
laikā ģenerāliene Hallarte, kuras „sirds dega padarīt Latviju svētlai-

mīgu" (Cincendorfa izteiciens) izveda cauri, ka diakonam Barlacham

ceļamā jaunā dzīvojamā ēka tika iztaisīta plašāka, lai tur varētu vēl

ievietot privātu mācības iestādi, „kur zemei par svētību krietni vīri

tiktu sagatavoti par nākamiem skolotājiem un ar to būtu novērsta

jaunatnes nezināšana". Tas viņai gan maksāja naudu zemes gabala
piepirkšanai un lielākiem būves izdevumiem, bet talkā nāca arī

f. Kampenhauzens ar lielāku ziedojumu ķieģeļiem; un Valmieras

draudzes muižturi jau arī darīja savu tiesu 18).

23. augustā Buntebarts tika aicināts par jaunās skolas, pareizāki
semināra, direktoru un apmetās diakonātā; ģenerālsuperintendents
Fišers pārbaudīja viņu un atrada par spējīgu veikt nodomāto uzde-

vumu. Popendikam uzticēja iestādes saimniecības vadību. Tūlīt, lai-

kam (kāds dokuments saka: vasarā), sākās arī mācība ar 8 skolē-

niem no Valmiermuižas zemniekiem, kurus apgādāja ar ēdienu, ap-

ģērbu un grāmatām no pašas muižas. Septembrī vēl darbinieku skaits

pavairojās ar Herrmanu no Hernhūtes un Türku.
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Mācības kurss bija paredzēts veselam gadam. Skolēni palika pa-

stāvīgi brāļu uzraudzībā, un tie pēc kārtas eda ar zēniem kopā un

gāja ar viņiem „kustibas stundās". 1739. g. janvārī baznīcas ģene-

rālvizitācijas komisijas, protokolā ierakstītas diezgan pilnīgas ziņas

par skolas darbības veidu.

Ar mācītāja Barlacha gādību skolā uzņēma arī kādus 36 gadus

veco un jau apprecējušos šķestera Pēteri no Kauguriešu šķesteriem,

bet viņa mācības laiks bija īss. Kārtīgāki dabūja strādāt audzēkņi

no citām vietām, kurus viņu kungi arī apgādāja visvajadzīgākiem

pārtikas līdzekļiem.
'

Ģenerālvīzitācijas laikā 13. janvārī 1739. g.

sastādīts saraksts ar 15 skolēniem 7—30 gadu vecumā, no tiem septiņi

gan jaunāki par 15 gadiem; 8 no Valmiermuižas, 1 no Liepas, 1 no

Kūduma, 2 no Kārķiem, 1 no Ungurmuižas, 1 no Rozbeķes un 1 no

Auciema. Audzēkņu starpā jau pirmā darbības posmā iedegās arī

reliģiska atmoda.

Buntebarts sāka tulkot latviski dažas dziesmas; viņa pirmo tul-

kojumu starpā min dziesmas: „Jēzus ir tā gaišība" un „Mans Jēzus

uzņem grēcniekus".
25. decembrī ierodas atkal daži brāļi no Hernhūtes: no viņiem

Chr. Dāvids un kurpnieks Justs Eskuchs paliek Valmierā. Kopš
1738. g. novembra Valmiermuižā dzīvo kā ģenerālienes mājas ārsts

brālis Krīgelšteins ar sievu, šinī laikā arī mācītājs un prāvests Brii-

ninks nāca brāļiem arvien tuvāk. Tā bij saradies kopā brangs dar-

binieku pulciņš, un nu varēja sākties plašāka un intensīvāka dar-

bība, konferencē", kas turēja visu vadību savās rokās, pie-

dalījušies Buntebarts, Dāvids, Eskuchs, Hadvigs un Barlachs, kas

10. jūlijā 1739. g. apprecēja no Hernhūtes atnākušo māsu Horstmani.

2. Ap gadu maiņu vācbrāļi nolēma noturēt katru svētdienu īpašu
stundu latviešiem, lai dotu viņiem tuvāk iepazīties ar evaņ-

ģēliju". Pirmo stundu Buntebarts un Dāvids noturēja 8. I. 1739. g.

Valmieras vācu skolā ar 8 dvēselēm, kuru starpā īpaši minēts Šķe-
stera Pēteris ar saviem tuviniekiem. Dalībnieku skaits auga ar katru

turpmāko svētdienu, tā ka ceturtai stundai jau pietrūka skolā telpas
un turpmākās tiek pārceltas uz diakonātu, priekš baznīcas dievkal-

pojuma.

Baznīcas vizitācijas komisijas labvēlīgā atsauksme par semināru

pamudināja Virskonsistoriju izdot rīkojumu, kas skubināja visas

draudzes sūtīt uz Valmieru divus jaunekļus, ko varētu sagata-
vot par krietniem skolotājiem. Tā radās skolai īsā laikā līdz 30

audzēkņu: vienu atsūtījis ģenerālsuperinterdents, otru ģenerālgu-
bernātora de Lasija kundze, trešo grāfiene Lövenvolde v. t. t. Ka-

mēr tie tika sagatavoti skolas un atmodas darbinieku amatam, pati
atmodas kustība Valmierā augtin auga. Sapulču dalībniekus diako-

natāsāka sadalīt pēc dzimumiem. Ar 20 pazīstamākiem latviešiem no-

turēja priekš lieldienām mīlestības mielastu un tā ieguva viņu uz-

ticību. Kad priekš debesbraukšanas dienas draudzes puiši salasās

diakonāta un meitas mācītājmuižā, lai sagatavotos uz pirmo reizi

pie dievgalda, tad arī šie nonāk brāļu ietekmē, un ar jaunatnes starp-
niecību kustība tiek ievilkti viņu vecāki. Maija beigās sapulces ap-
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meklē jau pāri par 200 cilvēku un brāļi sāk apstaigāt arī lauku mā-

jas. Runātu vārdu atbalstīja arī jaimpārtulkotās dziesmas, kas pa-

mudināja vienu otru sākt mācīties lasīt un rakstīt. Vasarsvētkos

nāca klāt daudzi jaunatmodinātie; sapulces notika zem klajām de-

besīm, kāpnes diakonāta priekšā pārvērtās par kanceli un pagalms

par saiešanas vietu. Krīgelšteins izsaucas kādā vēstulē: „Uguns no-

kritusi no debesīm un sirdis sāk degt, kad viņām sludina par (Kri-

stus) Krustu. Tā ir liela atmoda!" (23. VI. 1739.). Apmeklētāji nāk

arī no kaimiņu draudzēm: Cēsīm, Trikātas, Raunas un Smiltenes.

Ļaudis, tikko tikuši vaļā no darbiem svētvakarā, nāk lieliem pulkiem

uz diakonātu. Aizkavētais miegs netraucē viņu gaitas. Pazīstamas

baznīcas dziesmas atmodināto mutē dabū citādu nozīmi un — vār-

dus. Dzied: „Nāc tu, latvju (grāmatā: ļaužu) Pestītājs" un pavisam
citādi skan tagad: „Näciet kopā, bēdu ļaudis . . .". Viņi iet uz Val-

mieru „meklet Pestītāju", jeb „meklēt Kungu Jēzu". Vairāku jūdžu

ceļš nav par tālu. Savu prieka sajūsmu viņi izteic bībeliskā sa-

līdzinājumā: viņi svinot ar Pestītāju kāzas, vai saderinoties ar viņu.
It īpaši jaunatne, saimnieku dēli un meitas, bet viņiem līdz arī kalpu

puiši un meitas, top par kārtējiem saiešanu gājējiem. Parasti tie

ir savu aprindu rosīgākie un krietnākie locekļi, un no viņu pašu vi-

dus arī rodas dedzīgi sludinātāji. Valmieriešos un kauguriešos īpaši
min šķestera Pēteri un Pāvulēna Jēci. Brāļu vārdi un dziesmas skan

mežos un pļavās.

Vācbrāļu attiecības ar atmodinātiem tapa arvien tuvākas un sir-

snīgākas, sākās arī atklātas izrunāšanās ar atsevišķām personām,
Tikumos centās katrs tapt labāks un atraisīties no ļauniem para-

dumiem.

Blakus diakonātam ģenerāliene Hallarte lika vēl 1739. g. uzcelt

krievu namdariem Chr. Dāvida vadībā lielu saiešanas namu, kur va-

rēja sanākt pāri par 1000 cilvēku. Pēc šī parauga celti un iekār-

toti citi latviešu saiešanas nami. šinī pašā gadā tika arī iespiests

pirmais brāļu draudzes dziesmu krājums. Mācītāji Sprekelzens un

Majs, uzturēdamies Karalaučos latviešu Bībeles otra izdevuma kor-

rektūras dēļ, gādāja tur par Buntebarta tulkoto un sacerēto dziesmu

izdošanu, pārlūkodami un labodami viņa valodu un pielikdami arī

dažas pašu tulkotas dziesmas klāt. Tā nāca klajā 33 dziesmas vienā

loksnē bībeles 1739. gada izdevuma formātā un iekārtojumā (divās
slejās) ar virsrakstu: „Svahbcig if(aftf)tag gctnfygaS jautūž 3)feefma3 —

ar ģenerālsuperintendanta Fišera ziņu un padomu m).

Neiztrūka lielajā Valmieras atmodā arī reliģisku atmodas ku-

stību negātīvās blakus parādības: nenormāli pārspīlējumi un reliģiska

murgošana. Daži redzēja parādības, citi krita nesamaņā un atmodu-

šies stāstīja dīvainus pieredzējumus, citi trīcēja, citi uzmetās par

praviešiem. Vācbrāļi, kas sākumā bija it kā apmulsuši par šādām

lietām, vēlāk sāka arvien asāki uzstāties pret tām. Chr. Dāvids cī-

nījās pret šiem gariem" ar „krusta vārdu", šķestera Pē-

teris brīdināja neveselīgās fantāzijas. Bet aprima murgi tikai tad,
kad kāda to pārņemta meitene noslīka tuvējā dīķī.
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1740. g. sākumā lielo pulku, kas bij sasniedzis jau 4000'—5000

personu sadalīja mazākās sabiedrībās jeb pulkos, ko vācbraļi varēja

arī pa nedēļu apmeklēt un ar katru par sevi parunāt. Vēl 1739/40.

gada ziemā tika nodibinātas un apgādātas ar Valmieras semināra

audzēkņiem jaunās muižas skolas Mārsnēnos un Liepā, Jaunraunā,

Auciemā un Rozbeķē; Ungurmuižā, liekas, nāca gan klāt tikai jauns

mācības spēks. Pats seminārs pastāvīgi pieauga. 1740. g. februārī

skaita 20 personas, „tikai pieaugušus kalpus un precētus vīrus no

20 jūdžu attāluma; gada laikā gandrīz jau sasniegts 100. Darbinieku

skaitā nāca klāt Heims kā vicedirektors un Mikšu pāris — saimnie-

cībā. Bet gada beigās Chr. Dāvids un Krīgelšteins aizgāja atpakaļ

uz Vāciju.

5. Atmodas kustības paplašināšanās un nostiprināšanās.

Pirmās četras latviešu brāļu draudzes.

1. 1740. g. vasara
20) atnesa plašākus atmodas viļņus bērnu vidū

un ievilka vispārējā strāvā arī kocēniešus, kas līdz tam bij bijuši at-

turīgi. Jauna atmodas kustība uzliesmoja arī straupiešos, kur uz

vietas top aktīvāks Hadvigs. Draudzes muižturi, Kampenhauzens,
Patkuls un Albedills uzcēla ap šo laiku īpašu saiešanas namu Strau-

pes mācītājmuižā. Arī Jaunraunā un Mārsnēnos kārtīgi ik svētdie-

nas pēc baznīcas sāka noturēt sapulces. Jaunraunu un Veselausku

arendēja kapitāna atraitne Anna Helene f. Gavēle (Gawel) dzim. Tī-

zenhauzene (f 1751.), kas ar visu savu ģimeni turējās kopā ar brā-

ļiem. Pie viņiem dzīvoja kopš 1738. g. decembra pozamentnieks Hāf-

ners no Hernhūtes, kas kopā ar muižas sulaini un ar skolotāju (Val-
mieras audzēkni) Staļa Juri tur lūgšanas un mācības stundas, uz

kurām nāk arī Cēsu, Āraišu zemnieki. Mārsnēnus arendēja leite-

nanta atraitne Gustaviane f. Bergholce, dzimusi Albedille, kas ar sa-

viem dēliem arī bij pieslējusies brāļiem. Te sapulces tur jaunākais
Bergholcs un zemnieks Ancis; 1741. g. februārī te nometas dreijātājs

Türks. No šīm sapulces vietām sākumā vairāk paceļas Mārsnēni,
kas pievelk sevišķi vēl smilteniešus; pēdējie arī palīdz uzcelt Mār-

snēnos jaunu īpašu skolas un saiešanas namu. Bet vēl lielāku īomu

vilka Patkula rīcībā esošā Liepmuižā 1740. g. uzceltā skolas māja,
kur apmetās pašreiz no Hernhūtes atnācis teoloģijas kandidāts Zau-

zelīns, strādāja kopā ar kādu latviešu zemnieku (Auduļu Pēteri?)

un bij ievērojams kā runātājs un paidagögs M). Pateicoties viņam,
Liepmuižas skola tapa par galveno sapulču vietu Cēsu un Āraišu

draudžu zemniekiem, kam bij grūti mērīt tālo ceļu uz Valmieru;
šais draudzēs gan netrūka arī citu muižas skolu. Rosīgi darbinieki

abās minētās draudzēs bija divi Valmieras audzēkņi, kas dabūja
1740. g. draudzes skolotāju vietas: Daukšu Jānis Cēsīs un Gavēņa
Anšs Āraišos; abi viņi darbojušies arī atmodas kustībā, kamēr viņu
biedrs, kas sāka darboties Kārķu muižas skolā nav šinī ziņā pazīstams.
Kā Āraišu un Cēsu, tā arī Raunas un Smiltenes draudžu mācītāji ne-

turas kopā ar brāļiem un pa daļai pat naidīgi pret viņiem.



71

1741. g. Valmierā blakus diakonātam uz īpašas ģenerālienes

pirktas zemes tika uzcelta pašā Gaujas krastā liela sarkana māja,

kas bij domāta semināra paplašināšanai un latviešu un vācu sapul-

cēm kā arī brāļu dzīvokļiem. Ar vārdu Jērakalns viņa kopā ar sa-

vām saimniecības ēkām izveidojās par galveno brāļu draudzes centru

Latvijā. Mācītāja prāvesta f. Brüninka pievienošanās brāļu draudzes

darbībai (1742. g. viņš tieši iestājās brāļu draudzē) deva tai vēl lie-

lāku vaļu un attīstības iespēju Valmierā.

Jāatzīmē, ka brāļi pielika nopietnas pūles, lai paceltu latviešu ti-

kumību, apkarodami ar sekmēm it īpaši divus paradumu grēkus: va-

ļību dzimumu satiksmē, kas stāvēja sakarā ar zemnieku saspiesto
dzīvi un abu dzimumu ļaužu gulēšanu citam caur citu, un vergu ap-

stākļos attīstījušos kungu apzagšanu. Bijuši gadījumi, kad zemnieki

nesa kungiem atpakaļ netaisni ievilktas vērtības. Dzimumu nošķir-
šanas labā brāļi vēlāk ar laiku panāca īpašu guļamu kambaru cel-

šanu puišiem un meitām par sevi. Zīmīga ir brāļu cīņa pret „nekau-
nības garu", kas nenosarkstot izstāstīja visus savus kauna darbus.

īpatnēji hernhūtiskais elements, liekas, pirmoreizi jo spilgti pa-

rādījās Heima darbībā, par kuru īpaši atzīmēts, ka viņš, atnākdams

1740. g. oktobrī, „atnesis līdz jauno un jūtu pilno ieskatu mācībā par

Jēzus asinīm un vātīm un nabaga grēcinieku stāvokļa noslēpumā".'

Viņš kā Buntebarta tiešais palīgs, liekas, ieguva diezgan lielu no-

zīmi visā kustībā. Nākošā gadā šo „ieskatu" atkal īpaši uzsvēra pa-

rūku taisītājs, brālis Fr. A. Bīfers (Biefer), kas no savas darba vie-

tas, Rēveles, februārī un septembrī ieradās Valmierā. Saziņā ar Brü-

ninku un ģenerālieni viņš otrā reizē izveda cauri latviešu pārbaudī-

šanu un sadalīšanu „apžēlotos, atmodinātos un aizkustinātos". Bī-

fers iesvētīja arī Jērakalna jauno namu.

2. 1742. g. janvārī Jērakalnā noturēja pirmo latviešu draudzes

dienu. Pavasarī ieradās atkal Bīfers, kas 1741. g. bij nodibinājis
hernhūtiskas draudzes igauņos, un panāca to arī Latvijā. 25/14. ap-

rīlī tika izredzēti ar lozi 40 brāļu draudzes vecākie Valmierā un 30/19.

IV. Bīfers ar Hadvigu iesvētīja tos amatā. Loze nekrita tiem, ku-

rus pirmos lika priekšā, bet citiem — „vientiesīgām un klusām dvē-

selēm". Par laulāto brāļu vecāko tādā kārtā tapa kaugurietis Au-

škas Mārcis un par viņa vietnieku kocēnietis Ceļa Anšs, par laulāto

māsu vecāko — kauguriešu JērnesAnna un viņas vietnieci kauguriešu
Ģeides Kača, par puišu brāļu vecāko valmieriešu Kungela Jēkabs

un viņa vietnieku kauguriešu Paulēna (jeb valmieriešu Pāvuliņa?)
-Jēcis, bet par meitu māsu vecāko valmieriešu Pīlāta Māris un

Muižas (t. i. Valmiermuižas) Līze 22 ).
Citās draudzēs pagaidām palika pulciņi, bet drīz arī tur nodibi-

nāja atsevišķas draudzes. Straupes draudzes dibināšanas diena bija
8. IX/28. VIII.; vecāku iesvētīšanu izdarīja 6. XII., grāfienei Cin-

cendorfai klāt esot, Bīfers un grāfienes pavadone, māsa Grünbeka 23)
23/12. IX. nodibināja draudzi Mārsnēnos, kas dabūja tūlīt savus

vecākos.

Tai pašā dienā nodibināja draudzi arī Liepā, kuras darbiniekus

izredzēja 31/20. XII., un Bīfers iesvētīja tos 24. XII. Par laulāto
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brāļu priekšniekiem te tapa priekuliešu Podiņu Mārcis, raunēniešu

(?)'Medņa Anšs, Liepas Ložu Pēteris, veismaniešu Stiķēnu Mārcis,

strīķiešu Ceļa Mārcis un spāreniešu Vaitiņu Jānis; par laulāto māsu

priekšniecēm — liepēniešu Vagaļu Marieta, priekuliešu Libānu (?)

Time, liepēniešu Sigātu Anna; par puišu brāļu priekšniekiem —

priekuliešu Libānu Ansis, liepēniešu Sigātu Bērtulis un veismaniešu

Stiķēnu Jānis, par meitu māsu priekšniecēm — liepēniešu Baižu Līze,

priekuliešu Ceipu Anna un liepēniešu Stīpnieku Anna 24).

Līdz ar draudzes nodibināšanu sāk ieviesties latviešos hernhū-

tiešu amata nosaukumi. Valmieras draudzē lietoti vārdi: vecākais,

vecākā palīgs, skolotājs, palīgs, uzraugs, paskubinātājs (Ermahner),

slimo kopējs, kalpotājs; Liepā bijuši tik priekšnieki, kalpotāji un pa-

līgi. Katrai kārtai (vīriem, sievām, puišiem, meitām) bij sava priekš-
niecība; skolotāji gan tik vīriešu kārtās. Blakus atklātām sapulcēm

bij slēgtas sanāksmes tiem, kas bija uzņemti draudzē, gan kopā, gan

par kārtām un dažādas darbinieku konferences.

Visaugstākā instance bij vecāko konference, kur pēc Hernhūtes

parašas visus svarīgākos jautājumus, arī uzņemšanu draudzē izšķīra
ar lozi.

Vissvinīgākie svētki bij „draudzes diena", ko noturēja ik pa 4 ne-

dēļām. Tur dziedāja, lasīja draudzes ziņas, turēja uzrunu un lūgšanu

un tad svinīgā kārtā uzņēma ielozētos kandidātus par draudzes lo-

cekļiem. Dziedāšanu pavadīja mūzika, it īpaši Jērakalnā (harmonijs,
ragi, vijoles). Sapulces notika visvairs svētdienās: rītos agri priekš
baznīcas dievkalpojuma un atkal pēc tā. Bet, ja vien bij iespējams,
tad sanāca kopā arī darbdienu vakaros vai naktīs, īpaši mazākās vie-

nībās, t. s. klasēs jeb pulciņos, kas apvienoja vienas vietas (šaurāka
apvidus) brāļus un māsas. Dažās vietās bij parasts sanākt ceturtdie-

nas vakaros. Kārtu priekšniekiem bij pienākums noturēt „caurru-
nas" ar atsevišķiem kārtas locekļiem un kandidātiem un tā sauktās-

„verendel-lūgšanas" (stundas ceturkšņa lūgšanas).
Latviešu darbinieku apspriedes ar vācbrāļiem notika sestdienas

vakaros. Brüninks, Barlachs un Sprekelzens saaicināja tos arī pie se-

vis. levesti bija arī mīlestības mielasti, uz kuriem dalībnieki paši sa-

nesa ēdienus un dzērienus, ja negadījās kāds, kas sagādāja pats visu

mielastu. Pie sv. vakarēdiena brāļi un māsas mēdza iet baznīcās, tu-

rēdamies kopā īpašās ar lozi izvēlētās „sv. vakarēdiena draudzēs". —

1742. g. pirmos mēnešos Buntebarta vadībā bija iespiests Rēvelē ne-

pāršņāptiem burtiem dziesmu krājums: „saf)bag tglaggitag garrigag
jautag §>šeegmag ot)ird brtifetag un no jauna patoairotag taf)m pef)3
šaum murj§d)igu igglarjbagajanu meflebamarjm btoehgelehm par labbu

Steele, brtffehtg pee $el)fabä saf)nä Sklera 1742" (265 + 15 lapp.)
ar 234 dziesmām 25). Tur bija uzņemtas apm. % pirmā izdevuma

dziesmu, šo grāmatu iesauca par „Orta grāmatu" (maksas dēļ). Lī-

dzekļus deva ģenerāliene Hallarte.

Tā latviešu zemnieki un zemnieces bij organizēti savās īpašās
brāļu draudzēs, kur izredzēti pašu ļaudis vadīja viņu ticības dzīvi un

uzstājas kā runātāji un lūgšanu turētāji un reizēm „ar lielu spēku
un liecību visām sirdīm" (kā teikts par šķestera Pēteri). Vācbrāļi at-
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zina, ka viņi izrādījušies par veiklākiem nekā tas sākumā licies, to-

mēr turēja viņus stiprā vadībā un disciplīnā. Latvieši vispār pie-

ķērās jaunai iekārtai un dzīvei ar lielu sirsnību, turēja to par savu

sirdslietu, kuras dēļ bij gatavi uz lieliem ziedojumiem un pūliņiem
(līdzdalība saiešanu celšanā, tālie gājieni), pat uz ciešanām un va-

jāšanām. Smiltenes Vieļēnos jau četrdesmito gadu sākumā uzcelta

saiešanu māja pašu zemnieku spēkiem 23). Bet ja tur pulcējās gandrīz

tikai pašu draudzes locekļi vien, tad lielākos brāļu centros svētkos sa-

nāk tūkstošiem dalībnieku, daudzi pat no 30 un vairāk kilometru at-

tāluma.

Blakus jau minētām vietām bij kustība aizķērusi arī Trikātu,

Burtniekus, Matīšus (viduspunkts Jaunburtnieku brīvzemnieks Zē-

mele), Umurgas draudzes rozbeķiešu galu, Siguldas draudzi un snie-

dzās pat līdz jūrmalai. Dolē bij mācītājs Zīlemans ierosinājis zi-

nāmu atmodas saviļņojumu. Rīgā latviešu pulciņš sanāca ar Elfersa

atļauju Blaufusa vadībā, bet Pārdaugavā rīkojās kāds pārticis lat-

vietis šteinhauers ap 50 atmodināto priekšgalā. No vācbrāļiem Rīgā

darbojās cimdu taisītājs un kažocnieks Zimehens ar sievu. Brāļu ku-

stības sākumus Liepājas un īpaši Jelgavas vācu amatnieku aprindās
izdeldēja ģenerālsuperintendents A. Grāvens ar administrācijas pa-

līdzību.

Organizēto draudzes locekļu skaitu uzdod 1743. gadam Valmierā

700 atmodinātu' dvēseļu, Straupē 800, Liepā un Jaunraunā 800 un

Mārsnēnos 400, pavisam 2700, bet šie skaitļi nav īsti prēcīzi 27). Smil-

tenes pulciņš, liekas, pieskaitīts Mārsnēnu draudzei.

Draudzes locekļu vidū jaunatnei, liekas, bija noteikts skaitlisks

pārsvars pār vecāko paaudzi; arī laulātie brāļi un māsas, cik vēro-

jams, atradušies visvairs trīsdesmitos un četrdesmitos mūža gados.
Tā bija latviešu zemnieku jaunatnes labākā daļa, kas ieplūda brāļu
draudzēs.

6. Brāļu draudzes vajāšanas. Jauni iekārtas principi.

1. Latviešu brāļu draudzes kustība ir reliģiskas atmodas kustība

ar tipiskām šādas parādības pazīmēm: no vienas puses nenoliedzams

reliģiskas un tikumiskas dzīves nopietnības pieaugums, no otras pu-

ses zināma garīga augstprātība, svētulība un murgošana.

Valmieras un Straupes draudzēs brāļu draudzes darbība noritēja

ciešā sakarā ar mācītājiem un baznīcu, bet citu draudžu mācītāji,

kas paši nēgāja ar brāļiem kopā, vēroja jau 1740. g. savu baznīcu

tukšumu un dievgaldnieku skaita samazināšanos. Tas nenotika tādēļ,
ka ļaudis palikuši mājās vai bijuši Dieva vārda nodevēji — saka

Cēsu mācītājs Liborijs Meijs — jo ļaudis pulkiem iet uz brāļu saie-

šanām baznīcām garām. Bet dvēseļu izslīdēšana no mācītāja rokām

viņiem tomēr nebija patīkama. Viens otrs no viņiem pat mēģināja
uzstāties pret jauno virzienu, bet tas bij veltīgi un tikai vēl paasi-
nāja brāļu attiecības pret baznīcu (piem. Āraišos). Vispārēja nevē-

rība pret baznīcu un neuzticība pret vācu mācītājiem tika vēl pa-

asināta ar Hernhūtes brāļu uzsvērto pretstatu starp bauslību un evaņ-



74

ģeliju un viņu sirsnīgo vientiesīgo un vienkāršo uzstāšanos, kas tik

spilgti atšķīra viņus no šejienes parastā baznīckunga tipa; un nu

nāca vēl klāt personīga saķeršanās. Tas brāļu draudzes locekļus at-

svešināja no baznīcām, kuru mācītāji nebij viņu draugi.
Hernhūtē toreiz, pret Cincendorfa gribu, bij stipra tendence —

nodibināt pavisam savu atsevišķu baznīcu, — kas nepalika bez at-

balss Vidzemē darbojošos vācbrāļos. Vācijas teologu propaganda

pret Hernhūti dogmatisku un baznīctiesisku principu dēls savukārt

atkal atrada uzņēmīgas sirdis Vidzemes mācītāju un muižnieku ap-

rindās.

Atsevišķi iebildumi pret brāļiem un nemiers ar tiem izpaudušies

jau no paša viņu darbības sākuma 1738. g. Un jo tālāk, jo vairāk

brieda konflikts starp Vidzemes zemes baznīcu un jaunajām brāļu
draudzēm.

Vidzemes muižniecības lielākā daļa savukārt atkal sāka uz-

traukties par savu dzimtļaužu patstāvību un brīvību ticības dzīvē un

organizācijā. Kamēr daļa priecājās par atmodināto ļaužu krietnumu,
citi sūdzējās par sapulcēm, kas atrauj ļaudis no darba un laupa vi-

ņiem, neizgulēta miega dēļ, darba spējas. Bet visvairāk kungus uz-

trauca plašās pa daļai slepenās zemnieku sapulces un viņu sakari

pāri atsevišķu pagastu un draudžu robežām, kā arī atraisīšanās no

baznīcas uzraudzības un vadības.

Blakus sūdzībām, kas atskanēja par hernhūtiešiem 1742. g. jū-

nija landtāgā un tūlīt pēc tam Virskonsistorijā 28) un deva iemeslu

īpašu izmeklēšanas komisiju dibināšanai Vidzemes igauņu un lat-

viešu daļā 2[l), darbojās arī muižnieku slepenā diplomātija Pēterpilī.
B. f. Kampenhauzens, kas 1742. g. bij iecelts par ģenerālleitnantu
un Somijas ģenerālgubernatoru, bij aizņemts jaunajā darba vietā un

nevarēja turēt pār brāļu draudzēm Vidzemē savu sargātāju roku.

Izmeklēšanas komisija Valmierā (komisijas protokoli datēti no 26,

111. — 22./VIL 1743. v. st.) tikko bij labi iesākusi savu darbību, kad

jau 27./16. aprīlī iznāca ķeizarienes Elizabetes pavēle „aizliegt vid-

zemniekiem, lai viņi būtu kas būdami, turēties pie hernhūtiešu mā-

cības; slēgt šādām sapulcēm uzceltās ēkas un neatļaut un nepielaist

tamlīdzīgas sapulces ne šādās ēkās ne kur citur". Komisija slēdza

un aizzīmogoja Jērakalna (26. IV.) un turpināja vienpusīgi nopratināt
lieciniekus un apsūdzētos un ar savu bardzību biedēt zemniekus; ru-

denī slēdza arī saiešanas namu Straupes mācītājmuižā, un no nā-

košā gada februāra vidus līdz martam notika nopratināšana Straupē.

Ļaudīm atņēma arī kādas 2000 hernhūtiešu dziesmu grāmatas. No

Vidzemes iestāžu rīcības (izmeklēšanas rezultātu kopsavilkuma no-

sūtīšanas uz Pēterpili 1743. g. beigās) palika iespaids, ka hernhū-

tiešu lieta vēl nebūtu galīgi izlemta, bet neskatoties uz visiem brāļu
vadoņu un viņu labvēļu lūgumiem un aizbildinājumiem, aizliegums
palika spēkā un 17./6. jūlijā 1744. g. to vēl pastiprināja Vidzemes

ģenerālgubernatora patents, aizliegdams visus iestādījumus, kas

runā pretim baznīcas satversmei, un sakarus ar hernhūtiešu bīska-

piem ārzemēs. Virskonsistorijas un landrātu kollēģijas vairākkārt

ierosināto vācbrāļu izraidīšanu no Vidzemes valdība gan nesankcio-
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nēja. 1744. g. mēģināja izlieto f. Kampenhauzena starpniecību, lai

piedabūtu viņus aiziet ar labu, bet arī tas nenotikaM )
.

Par spīti vajāšanām bij radušies brāļiem vēl jauni draudzes lo-

cekļi un labvēļi Vidzemes muižnieku un mācītāju vidū, to starpā

f. Mengdenu ģimene Kaugurmuižā un Mujēnos un savā ziņā arī ģe-

nerālgubernatora feldmaršala Delasija (de Lacy jeb de Lascy) kun-

dze Liepmuižā; brāļu draudzē vēl 1743. g. bija iestājies Dikļu mā-

cītājs Georgs Gotšeds un Liezeres Heinrichs Baumanis. Kampenhau-

zens, dabūdams 1744. g. par saviem nopelniem Somijā par dzimtu

Lenču muižu, uzcēla tur tūlīt jaunu muižas skolu, ko gribēja izvei-

dot it kā par Valmieras darba turpinātāju un jaunu centru 31)- Brā-

lis seglinieks Cīglers uzņēmās skolas vadību, Buntebarts apmācīja

viņu skolas darbā, un jau 1745. g. pavasarī skolā bija 120 bērnu;

kad vecāki ieradās skolā bērnus apmeklēt, viņiem turēja celsmes

stundas.

Jauni brāļi nenāca no Vācijas klāt līdz pat 1746. g. rude-

nim, un 1745. g. jau sākās agrāk atnākušo (Bīfera, Heima v. c.)

izceļošana uz Vāciju. Tomēr pavisam bez vācbrāļiem Latvija nekad

nepalika. Viņu satiksme ar latviešu brāļiem gan bij apgrūtināta un

tāpēc sakara dēļ 5. VIII. 1745. g. vācu vecāko konference uzņēma par

locekļiem šķestera Pēteri, kas pēc Auškas Mārča nāves 1744. g. bija
nācis viņa vietā par Valmieras draudzes vecāko, Cēla Anšu un Kuņ-
ģela Jēkabu. Vadībā pagaidām dalījās Brūninks ar Buntebartu un

darīja visu iespējamo, nebaidīdamies uzstādīt neatlaidīgas prasības

un pat uzlikt gan atsevišķām personām gan veselām grupām disci-

plinārsodus.

Vispār brāļu draudžu rīcība šinī laikā bija atkarīga no apstā-

kļiem — no katrreizējas un katrvietējās drošības, iespējas un — lo-

zes. Darbojās, kā bija iespējams, un ja spiediena dēļ bija jāierobe-
žojas, tad gaidīja izdevīgu brīdi, lai varētu atkal atjaunot agrāko

stāvokli, ja tik vien loze neliedza to.

Sapulces mācītājmuižā (Valmierā un Straupē) bija tikpat kā

jāizbeidz jau 1744. g., bet muižās, kur kungi bija labvēlīgi (Valmier-

muižā, Mārsnēnos, Jaunraunā, Liepmuižā), tās varēja turpināties.
Latviešu brāļiem ieteica mājās turēt rīta un vakara lūgšanas, ar ku-

rām tad saistīja arī dažādus hernhūtiskus celsmes paradumus. Ja

arī brīžiem atkarībā no valdības stingrajiem rīkojumiem hernhūtiskie

iestādījumi (konferences, amatu nosaukumi, 1744. g. beigās pat vi-

sas plašākās sapulces) tika atcelti, tad tas bija tikai uz laiku; bai-

dījās arī, amatus pavisam atcelt, radīt ļaudīs apmulsumu, šaurākās

sapulces turpinājās klusībā, kur un kad tas vien bija iespējams, un

ja nevarēja sanākt kārtīgi mājās, tad sagāja kopā krūmos vai kādā

kaktā, kur varēja paslēpties; 1743. g. maijā kāda latviešu palīgu
konference Valmierā bija pat notikusi laivā uz Gaujas. Kādu laiku

1745. g. beigās un 1746. g. sākumā gan bijis jāaprobežojas tikai ar

personīgu satiksmi. — lešanu pie dievgalda baznīcā pa brāļu draudzes

klasēm varēja ieturēt diezgan kārtīgi.
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Vispār latvieši, liekas, neatlaidīgi domājuši par uzsāktās darbī-

bas turpināšanu. Auškas Kačas iecelšana par īpašas atraitņu kārtas

kopēju 23. VI. 1745. g. liecina, ka nevairījās pat domāt par jauniem

pasākumiem, un Lenču skolas darbība un Buntebarta rosība saturēja

visu brāļu kustību kopā. 1746. g. pavasarī ar sajūsmu atkal uzsāka

kārtu sapulces un klašu stundas, kad loze jeb, kā paši brāļi teica, Pe-

stītājs bija tās atkal atļāvis.

2. 1746. g. tika sagatavotas svarīgas pārmaiņas. Buntebarts aiz-

brauca jau aprīļa beigās caur Rēveli uz ārzemēm, lai varētu piedalīties

brāļu sinodē Ceistā Nīderlandē un apspriesties ar brāļu draudzes va-

dītājiem. Viņš varēja ziņot, ka 5 draudzes jeb vienoti pulciņi (Val-

mierā, Straupē, Liepā, Mārsnēnos un Smiltenē, tad jūrmalā, t. i. lai-

kam Skultē) vēl turpina rosīgi savu darbību, sadalīdamies t. s. kla-

sēs jeb atsevišķos pulciņos, kam katram 4 priekšnieki jeb kopēji

(t. i. katrai kārtai savs?). Latviešu brāļu kopskaitu viņš uzdod ap

3000 un latviešu darbinieku ap 700. Viņš sniedz arī informāciju par

latviešu dabu un darbību un Latvijas īpatnējiem apstākļiem. Ap-

spriedes par Vidzemes plānu turpinās vēl pēc sinodes šaurākās ap-

rindās, pašam Cincendorfam un viņa galveniem līdzdarbiniekiem pie-
daloties. Un gala slēdzieni skan: darbību neizbeigt, sūtīt uz Vid-

zemi atkal jaunus darbiniekus (augustā jau daži atkal ieceļo), bet

gādāt par to, lai nācionalie darbinieki paši varētu tālāk vadīt savu

lietu. Cincendorfs izsaka vēlēšanos, lai no latviešiem un igauņiem ra-

stos apustuliski ļaudis. „Ja viņi varējuši tik ilgi paturēt pagānismu,

kādēļ tagad nevarētu patieso būtību?"

Līdz ar to nobriest Buntebartam doma, ka Vidzemes mācītāji

jāatraisa no darbības brāļu draudzēs. Zemnieki paši tikšot vieglāki

cauri ar atbildību valdības priekšā nekā mācītāji. „Viņi atbildētu ar

savu muguru („hielten hin ihren Rücken") un ļautos nopērties, un

ar to lieta būtu cauri un tas nebūtu nekas neparasts." — Arī par derī-

gāko speciālās dvēseļu kopšanas veidu Buntebartam ir savi priekš-
likumi 32).

Brüninks jau 1746. g. beigās bija atteicies no mācītāja vietas un

prāvesta un Virskonsistorijas asesora pienākumiem; nododamies

saimniecībai Jaunraunā, viņš palika brāļu draudzei uzticīgs. Bunte-

barts atgriezās Latvijā 1747. g. un dzīvoja Lenču muižas skolā līdz

2. I. 1749. (22. XII. 1748.), kad aizbrauca uz Vāciju, kur mira 1750. g.

19. IX. Viņam 1747. g. bija atsūtīts par palīgu Pēteris Hese (1718. līdz

1785.), kāds brāļu draudzē pārgājis mācītāja dēls, bet tikai rudenī

viņš varēja stāties tuvākos sakaros ar latviešiem un mācījās lat-

viski, nodzīvodams nedēļām ilgi pa zemnieku mājām un izpildīdams

mājskolotāja pienākumus pie Albedilliem Lipskalnē. Šā paša gada
oktobrī par visa brāļu draudzes darba vadītāju un pārraugu Vid-

zemē atnāca Leonhards Dobers, agrākais ģenerālpresbiters, viens no

nosvērtākiem brāļu draudzes darbiniekiem, kas tad palika še līdz

1749. g. vasarai, dzīvodams gan brāļu nometnē „Sānu dobumā"

Briņķu muižā, Vidzemes igauņu daļā, bet izdarīdams trīs reizes pla-
šas vizitācijas latviešu brāļu draudzēs.
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Pēc viņa aizbraukšanas visa atbildība uzgūlās Hesem, kas 1753. g.

Londonā tika iesvētīts par diakonu un iecelts par visa brāļu darba

vadītāju Latvijā un Igaunijā un palika še līdz savai nāvei 1785. g.

F. J. f. Brünmks, kas 1761. g. nopirka Veselausku un vēlāk arī Paulu

muižu, dažādā veidā atbalstīja viņu un viņam uzturoties Vācijā iz-

pildīja viņa vietu.

P. Heses dzīves vieta kopš 1750. g. 11. aprīļa bija Vēvermāja,
vēlākā Vēvermuiža, ko f. Kampenhauzens bija īpaši uzcēlis brāļu va-

jadzībām, mežā nepilnu pusjūdzi no Ungurmuižas, jo Lenču muižas

skola viņam likās par daudz tuvu lielceļam. Sākumā Hese personīgi

darbojās puišu brāļu kārtā, kāmēr 1760. g. apprecēdamies nepārgāja
laulāto kārtā. Vispār vācbrāļu skaits latviešos visu šo laiku ne-

bija liels. Minams vēl īpaši Hadvigs, kas 1747. g. augustā apprecēja
latviešu brīvatlaisto Līzi un miris 1776. g., un Benjamiņš Sprekelzens,

kas 60-os gados divus lāgus darbojās latviešu puišu brāļu kārtā. Pa

laikiem vācbrāļi mēdza izbraukt uz Vāciju.

7. Klusais gājiens 1747.—1770.

1. Virskonsistorija ar ģenerālsuperintendentu J. A. Cimmermani

kā galveno rīkotāju ieturēja visu viņa darbības laiku (1745. —1770.)

noteikti naidīgu stāvokli pret brāļu draudzi, četrdesmitos gados viņš
izdeva vēl vienu otru stingru apkārtrakstu un rīkojumu pret brāļu
draudzi un tās draugiem mācītājiem un arī vēlāk rūpīgi uzmanīja

un pārbaudīja mācītāju uzskatus. Katram mācītāja amata kandidā-

tam bij jāparaksta īpašs reversāls luteriskās ortodoksijas garā, kas

saturēja stingru hernhūtisma nosodīšanu, katram mācītājam, kas

pārgāja uz citu vietu, bija jāļaujas par jaunu pārbaudīties, un baz-

nīcas vīzitācijās mācītājus stingri nopratināja par viņu mācības

principiem un pat galvenām lasītām grāmatām, kā arī par „sludinā-

tājiem, kas dvēseļu vadīšanas ieganstā turējuši ļaudīm uzrunas pri-
vātās mājās un sētās". Vairākkārt arī vēl piecdesmitos gados un pat
1760. g. pratināja atsevišķus brāļiem labvēlīgus mācītājus un izme-

klēja viņu darbību 33).

Taču asākas brāļu un brāļu draudzes vajāšanas notikušas diezgan

aprobežotā skaitā 34). Noteikti dati zināmi visvairs tikai par Valmie-

ras draudzi, kur Brüninka pēcnācējs mācītāja amatā F. G. Hilde

(1747. —1775.) visādi centās ierobežot latviešu brāļu kustību un pa-

ralizēt zemnieku iemīļotā diakona Barlacha (f 1766.) darbību. Pēc

ģenerālienes Hallartes nāves 1750. g. jaunais Valmiermuižas turētājs

kambar junkurs f. Zīverss sāka arī no savas puses apkarot brāļu
draudzi, bet izdeldēt brāļu kustību tās pirmajā centrā tomēr neizde-

vās; tikai tai bija uz kādu laiku jāierobežo sava atklātība un jāzaudē
viens otrs atkritējs, pat redzamu darbinieku rindās (Zeibota Jānis).
1753. g. februārī kāds Barlacha atgādinājums esot padarījis Hildi

atturīgāku un rāmāku, un vēlākais brāļu draudzes darbinieks Miķe-
lis Pētersons piemin viņu savā dzīves aprakstā gadsimteņa sešdesmi-

tos gados kā rūpīgu draudzes ganu. — Jērakalna loma tomēr bij uz

visiem laikiem beigusies 35). Ģenerāliene bij gribējusi to atdot brāļu
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draudzei un testāmentā novēlējusi Fr. J. f. Briininkam kā uzticības

personai, bet Zīversam izdevās panākt visa Jērakalna ēku kompleksa

un zemes ieskaitīšanu Valmiermuižas tiesā, un 1753. g. viņš tad lika

noārdīt pusi no lielās mājas un skaisto riju (t. i. laikam latviešu sa-

iešanas namu) un materiālu izlietot jaunām būvēm Valmiermuižā,

bet sētu noārdīt un sadedzināt. Nākošreiz Valmiermuižas turētā-

jiem mainoties, Briininkam izdevās gan panākt, ka viņu apstiprināja

par Jērakalna mantinieku 1763. g., bet vecās vietās pirmā godība vairs

neatjaunojās. 1765. g. 23. VIII. atlikušā mājas daļā iespēra zibens,

un tā nodega. — No citām vietām zināmi tik atsevišķi gadījumi, kur

brāļi dabūjuši tieši ciest, piem. Rutkasmuižas kungs f. Hinkeldeijs

licis pērt savus zemniekus 1755. g., lai atturētu tos no sapulču ap-

meklēšanas.

Latviešu brāļi labprāt panesa vajāšanas un iepriecināja sevi ar

stāstiem, ka Dieva sods, ķēris vienu otru no pretiniekiem. Tā uz-

sāktais darbs turpinājās joprojām, un sekmes padarīja pat vienu otru

agrāk naidīgu mācītāju par draugu 33)- Pārliecība, kas izteikta ģe-
nerālgubernātora pārvaldes 1760. g. 12. V. rakstā Virskonsistorijai,
ka no hernhūtiešiem „nav vairs gandrīz nekādas pēdas pāri paliku-
šas", liecina tikai, cik maz toreiz valdība bij informēta par to, kas

zemē notika. Patiesībā brāļu draudze darbojās latviešos vēl vienmēr,

bet tikai citādā veidā.

Centrāliestāžu bardzība netraucēja brāļu draugu labvēlību vie-

tās. 1749. g. sastādītā latviešu brāļu un māsu dzīves vietu sarakstā

minētas 16 lauku draudzēs 55 vietas, un 35 no tām ir brāļu draugu
rokās (dažām ģimenēm gan pāris īpašumu). 1756. g. pārskatā mi-

nēts, ka mazākais 50 vāciešu uztur sakarus ar brāļu draudzi, to starpā
25 muižturi, 1 prāvests (laikam Sprekelzens) un 3 mācītāji, kā arī

pilsoņi no Rīgas, Valmieras un Cēsīm. Un daudz vietās arī par kun-

giem, kas atturīgi pret brāļu draudzi, varēja teikt, ka viņi neliek ku-

stībai šķēršļus ceļā.
2. Buntebarta un L. Doberta, bet it īpaši Heses nopelns ir lat-

viešu brāļu draudzes satversmes un darbības pārkārtojums t. s. klu-

sajam gājienam. 1747. g. tas iesākās, bet pagāja savs laiks, kamēr

jaunā kārtība izveidojās un iesakņojās, lai paliktu tad spēkā visā

turpmākā latviešu brāļu draudzes pastāvēšanas laikā. Jaunie prin-
cipi bija šādi: „Tautai jāturpina savas sanāksmes un sapulces pašai
uz savu atbildību un jāmēģina dabūt ar lūgšanu (pie muižturiem un

mācītājiem) uz to atļauja. Vācu brāļi apmeklēs tos tikai izņēmuma
kārtā un gādās pa dvēseļu kopšanu, cik nu varēs"

37 )- Latviešu brāļi
un māsas sanāca tagad tikai paši savās mājās, īpašās „saiešanu" tel-

pās. Konference Leonh. Dobera vadībā 1749. g. izlēma vēl dažus sī-

kumus: latvieši lietos svešo stundās tikai baznīcas dziesmu grāmatu,
vācbraļi apmeklēs tikai īpašu izredzētu latviešu brāļu sapulces, at-

cels agrākos amatu nosaukumus un tāpat visu citu, kas pašreizējos
apstākļos būtu grūti izvedams vai neiespējams, paturot tikai vien-

kāršos amata apzīmējumus:_ kopēji un palīgi. Lielās draudžu sapul-
ces pagaidām arī tika izbeigtas un viņu darbinieki

atlaisti; sanāca kopā tikai klases jeb pulciņi (latvieši, liekas, saukuši
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tās par draudzītēm). šādas draudzītes bij sākumā Valmierā 4, Liepā

6, Straupē 4 un Mārsnēnos un Smiltenē katrā 1. 1750. g. augustā

tomēr atjaunoja arī, kur tas bij iespējams, plašās sapulces. Sākās

savukārt slēgtas vadošo latviešu darbinieku sapulces pa sestdienu

vakariem, ko apmeklēja vācbrāļi. 1753. g. jaunais darbības veids

tika apstiprināts brāļu draudzes sinodē ārzemēs, vēl reiz noteikti uz-

sverot, ka galvenais darbs jāveic pašiem latviešiem, vācbrāļi tik „stāv
aiz mašīnas".

1749. 8/19. maijā Valmierā datēts 13 latviešu brāļu kopēju un

priekšnieku raksts Hernhūtes brāļu draudzei ar sirsnīgu lūgumu sū-

tīt darbiniekus no sava vidus un „šo vadīšanu un vajadzīgu kalpošanu

pie Evaņģeljuma jo projām pasniegt" un ar sevišķu solījumu ~iekš

nekādas citas draudzes klēpi ne mūžīgi mūžam iedoties jeb vēlēties".

Brāļu ziņojumi min vēl kādu rakstu, ko 16. VII. parakstījuši Lenču

skolā visi latviešu kopēji, lai L. Dobers to paņemtu līdz uz Hernhūti;

šīs vēstules teksts nav zināms. Tādēļ arī jāatstāj vēl atklāts jautā-

jums, cik tāl varbūt latviešu brāļu aprindas saņēmušas ar nepatiku

ziņas par brāļu jauno darbības veidu Vidzemē un samierinājušās ti-

kai ar nepieciešamību.
Brāļu draudzes diasporas darba pārkārtošanai 50-os gados, cik-

tāl tā izpaudās jaunos nosaukumos (Gemeine = „draudzes" vietā ru-

nāja par societātem, sabiedrībām = Gemeinschaften, slēgtiem pulci-

ņiem = geschlossene und verbunden Haufen) nebij faktiski nekādas

nozīmes; liekas, pat latviešu nosaukumos tā neizpaudās 3S).

Pirmos „klusā gājiena" gados latviešu brāļu draudzes vienmē-

rīgu kārtīgu attīstību vēl traucēja dažādas hernhūtiešu dīvainības,
kas pa daļai stāvēja sakarā vēl ar tā sauktā sijāšanas laikmeta

(1743.—1750.) jūsmošanām un pārspīlējumiem. Te jāpieskaita
1746. g. beigās no Vācijas ievestā latviskā „Common Prayer" grāma-

tiņa, kas ir burtisks, pa daļai saīsināts un diezgan neveikls attiecīgā,

Cincendorfa sarakstītā vācu oriģināla tulkojums un satur 15 liturģi-

jas un pielikumu (Anhang) ar 50 dziesmām un pantiņiem 39). Lon-

donas 1749. g. sinodes lēmums iecelt 24 ģenerālmācekļus un „simtus
vienā garā" atnesa 1750. g. šķestera Pēterim un viņa Lienei pirmiem
un dažus mēnešus vēlāk arī Sēlieša Ansim un Naudieša Marijai lat-

viešu mācekļu godu, kā arī pamudināja tai pašā pavasarī sastādīt ar

lozi Latvijā „simtus vienā garā pret austrumiem", kas rekrūtējās

lielāko tiesu no draudžu darbiniekiem un vēlāk tika vēl papildināti.
Simtenieki un simtenieces tika izredzēti no visām kārtām un visām

draudzēm, viņu kopskaits sniedzās 200—350 personām, un visi viņi
bij sadalīti divās grupās

40). Straupiešiem un liepēniešiem bij sa-

pulces vieta noteikta strīķiešu Krīpēnos vai Cēsu pilēniešu Bencī,
bet valmieriešiem, mārsnēniešiem un smilteniešiem — kauguriešu

Zeibotā, vēlāk Gaidē. Šo simtu sapulces sākās 1750. g. martā un bija

pagaidām vienīgās sanāksmes, kur kārtīgi ieradās vācbrāļi. Simtu sa-

pulces izbeidza 1756. g., kad to vietā ieveda kārtējās darbinieku kon-

ferences (valmieriešos pirmoreiz 18. X., liepēniešos 23. IX.).
Darbinieku konferencēm (jeb ka latvieši toreiz teica: „kamparen-

cēm") bij divas pakāpes: zemākā — palīgu konference un augstāko
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darbinieku — kopēju un kārtu priekšnieku konference, no kuras rei-

zēm vēl īpaši nošķīrās mazā konference, kurā iegāja tik kopēji. Pie

vienas konferences piederēja vairāki pulciņi jeb draudzītes, kas ap-

vienoja šaurākas apkārtnes ļaudis. Katra pulciņa priekšgalā bij savs

izredzēts mazpulciņš, no kura vidus atkal noteiktas personas izpildīja

kārtu kopēju un palīgu pienākumus. Mazpulciņu pārstāvji, kas sa-

nāca kopā mazajā konferencē trešdienās vai ceturtdienās, ik pa 2

nedēļām dažādās vietās pēc kārtas konferences iecirknī, bet reizēm

arī tikai mazo konferenču uzticības personas bij galvenie starpnieki
satiksmē ar vācbrāļiem, kas tādā kārtā patiesi palika „aiz mašīnas".

Viņu rokās bij visas uzņemšanas (ar lozi), kā draudzē, tā mazpul-

ciņā un konferencē, un darba virsuzraudzība un virsvadība, bet kārtē-

jie rīkotāji un darītāji atsevišķās draudzītēs un saiešanās bija paši

latvieši.

Katrā konferences iecirknī centās novietot vienu precētu vācbrāļu
pāri. Vācbrāļu sapulces vieta bij pagaidām Jaunraunāpie Brüninka,

bet vispārējas (?) latviešu darbinieku konferences notika katru sest-

dienas vakaru Krīpēnos, un īpašs plosts pār Gauju, kas atradās kāda

latvieša brāļa pārziņā, deva Hesem iespēju ierasties šinīs sapul-
cēs. Konferences iecirkņi bija 4: valmieriešos, liepēniešos, straupie-
šos un mārsnēniešos, draudzīšu skaits 1756. g. uzdots 14. Atsevišķu
saiešanu pulciņu skaits, liekas, bijis vēl lielāks. lekārta vispār bijusi
diezgan elastīga, tikai pieņemtie pamatprincipi palikuši negrozīti.

Reģistrēto draudzes locekļu skaits piecdesmitos gados ap 2500,

bet pastāvīgi, kaut arī lēnām, aug, izņemot Valmieru, kur draudzes

vajāšanās dalībnieku skaits uz laiku sašļuka.
3. Klusā gājiena laikā ievesti dažādi svarīgi pasākumi.
1750. g. augustā svinēti pirmie latviešu puišu brāļu svētki,

1751. g. maijā pirmie meitu māsu svētki Bencī. Laulātu ļaužu svēt-

kiem sāka piešķirt plašāku svinību raksturu tikai sešdesmito gadu
sākumā un 12. un 13. sept. 1762. g. noturēja valmieriešos pirmos lau-

lātās kārtas svētkus, kur piedalījās 4 pulciņu laulātie brāļi un māsas.

Vispār kārtu svētkos saplūda ļaudis lielā skaitā. Piem., 1766. g.

15./4. maijā bij sanākušas meitu kārtas svētkos priekuliešu Podiņos
kādas 240 meitu māsas no Liepas, Valmieras, Smiltenes un Mārsnēnu

draudzēm, un 1771. g. 31. martā puišu kārtas svētkos Krīpēnos bi-

juši kopā 320 puišu brāļi.
1751. g. sākās gādība par bērniem: 31. oktobrī iesvētīja 4 lau-

lātus pārus par „bērnu vecākiem", to starpā Šķestera Pēteri ar viņa
Lieni. Nošķirot no bērniem pusaugu puisēnus un meitenes (toreizē-

jos sarakstos lietoti vārdi: puisīši un meitiņas), radīja pavisam 3

jaunas kārtas. Pusaugu kārtās darbojās puišu brāļi, vai meitu mā-

sas; plašāki pazīstami darbinieki šais kārtās Jaunraunas Baba, pus-

augu meiteņu kopēja kopš 1752., un Inkuļu Mārcis, pusaugu puisīšu

kopējs kopš 1756. g. Bērnu kārtas apkopšana tika nokārtota 1755. g.:
bija izredzēti jau 9 bērnu vecāku pāri, kas noturēja bērnu sapulces

un apmeklēja tos arī mājās, un viņiem palīdzēja puiši un meitas, gan

vadīdami bērnus uz saiešanām, gan uzraudzīdami viņus pa sapulču
laiku, gan mājās stāstīdami viņiem par Pestītāju, mācīdami viņiem



81

dziesmiņas v. t. t. Arī dabisko (t. i. pie brāļu draudzes nepiederošo)
vecāku bērni netika atstāti bez ievērības. Brīvajās svētdienās, kad

nebija citu kārtu sapulces, turēja šaurākas un plašākas bērnu sapul-

ces un konferences. Vēlāk (1769. g.) ik gada ceturksnī noturamo lū-

dzamo dienu priekšvakaros bērnu vecāki un viņu palīgi mēdza sanākt

kopā, lai noklausītos runas par bērnu audzināšanu, pārrunātu par to

un noturētu bērnu konferences.

Svarīga nozīme ir arī dažām sociāla rakstura reformām, kas

stāv sakarā ar brāļu draudzes kustību. Ziņas par tām sniedz pagai-
dām gan tik pašu brāļu avoti. Piecdesmito gadu vidū saimnieki sāk

celt pēc brāļu ierosinājuma atsevišķus kambarus, kur varētu meitu

māsas un pusaudžu meitenes gulēt par sevi. 1756. g. atzīmēts arī,

ka puišiem un meitām tiek piešķirti zemes gabaliņi, lai tie varētu

precēties. Precības lietas jau vispār brāļu starpā kārtoja no drau-

dzes puses — pēc lozes. Tā atzīmēts 1756. g. pārskatā, ka precības
labi pazīstamo brāļu un māsu starpā vadījusi vācu konference un iz-

pildījusi latviešu konference, bet citu precības atstātas atsevišķo
draudžu kopēju ziņā. Bet vispār latvieši nesteidzoties precēties, ie-

kams neesot izdzīvojušies. Dažos ziņojumos atzīmēts, ka puišu brāļu
un meitu māsu saprecināšanai bijušas jāpārvar dažādas grūtības, te

pašu nepatika, te vecāku griba, te precināmo materiālā un sabiedri-

skā stāvokļa dažādība.

Speciālais dvēseļu kopšanas darbs tika rūpīgi izveidots. Kārtu

sapulcēm vēl 50-os gados tika nolikta sava kārtība: laulātiem ļaudīm
bija jāsanāk reizi mēnesī, atraitnēm un atraitņiem pēc iespējas tā-

pat, ja vien laiks un ceļš atļāva, puišiem un meitām divreiz mēnesī,

tāpat arī bērniem (vasaru šīm kārtām arī tikai vienreiz mēnesī), pus-

augu puisēniem un meitenēm, cik bieži bija iespējams. Redzams,

īpaša vērība tiek piegriezta jaunajai paaudzei. Pie tam paturēja
vienmēr acis atsevišķos īpatņus. 1753. g. ievesta savstarpēja novēr-

tēšana (katrā kārtā par sevi?), pie kam par vienu personu izteicās

pēc kārtas visi brāļi resp. māsas un tad beidzot arī viņš pats. 1761. g.

ieveda atkal caurrunas ar katru par sevi. Pat no draudzes izslēgtās

avis" tika pulcinātas un koptas, kā arī atzīmētas sa-

rakstos.

Vielu sapulcēm gādāja, tulkojot dažādas brāļu runas latviešu

valodā un izdalot tās latviešu brāļiem un māsām lasīšanai piemēro-
tos gadījumos: uzņemšanas runas, draudzes runas jeb „diärijus",
kārtu runas, Jēzus vāšu apceres runas („Wundenhomilien") v. t. t.

Tika turētas arī brīvas runas par bībeles pantiņiem, un netrūkst lie-

cību 41 ), ka latviešu darbinieki pratuši ar saviem vārdiem dziļi aiz-

kustināt klausītāju sirdis un vispār godam veikuši savu uzdevumu,
kā piem.: šķestera Pēteris, Benča Lauris un Benča Jēkabs, Podiņa
Lauris, Jaunraunas Kača (1751.—1760. f) un Jauraunas Baba.

Daudzu latviešu brāļu un māsu vēstules no četrdesmitiem un se-

višķi piecdesmitiem (varbūt arī vēlākiem?) gadiem, kas norakstos un

tulkojumos (latviski un vāciski) uzglabātas Hernhūtes archīvā 4-') un

bijušas adresētas gan „Jēra draudzei", gan atsevišķām personām,

īpaši attiecīgo kārtu vadītājiem, liecina, ka latviešu zemnieki uzņemti
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Hernhūtes brāļu draudzes aprindās kā līdzīgi un arī kā tādi jutušies.

Latviešu dzimtcilvēks varēja rakstīt Vācijas valsts grāfam Cincendor-

fam ar uzrunu „Mans mīļais dārgais brālis Ludvig..."
1762. g. aprīlī Valmieras brāļu draudze nosvinēja ar lielu sajūsmu

piemiņas un pateicības svētkus par savu 20 gadu pastāvēšanu, 1767. g.

septembrī atkal atzīmēti līdzīgi svētki, bet jau 25 gadu atskatei,

Straupes, Liepas un Mārsnēnu draudzēm.

4. Specifiski hernhūtiski elementi šai laikā nav gājuši mazumā.

Svinēja īpašus „Mūsu Kunga un vecākā svētkus" 16. septembrī, 1754.

un 1755. g. ieveda īpašas latviešu brāļu un māsu „ikdienas sarunas

stundas ar sāpju vīru, 1757. g. notika Sv. Gara intronizācija par vie-

nīgo baznīcas māti, 1758. g. ieveda mazo pulciņu jeb lūdzēju sapulci

v. t. t. Tulkotās runas izplatīja hernhūtisku dogmatiku, lozungus

un izteicienus, un pie agrākām grāmatām nāca klāt vēl jaunas, kas

bij sarakstītas līdzīgā garā. — Septiņgadu karš (1756. —1763.) gan

apgrūtināja satiksmi ar Vāciju, bet tomēr nepārtrauca to pavisam.

„Common Prayer" vietā, ko paši brāļi sāka atzīt par pārspīlētu

un nelietojamu un izņēma no apgrozības, nolēma jau 1754. g. sastā-

dīt izvilkumus no Hernhūtes „mazās brāļu dziesmu grāmatas", kas

bij sastādīta dziedāšanas stundu vajadzībām, grupējot atsevišķus
dziesmu pantus ap dažādiem tematiem; tā tika saukta pēc savas otrās

daļas virsraksta par Zāronas grāmatiņu. Darbā dalījās Hese un Brū-

ninks, un tā latvieši dabūja arī savu Zāronas grāmatiņu, ko 1755. g.

sāka Vācijā Barbijā (Barby) iespiest un 1757. g. varēja jau izdalīt

latviešu darbiniekiem. Virsraksts bija „SM;baš/ig*la?fita§ garrigag/

jaufag / SMeefmtnag / / fatr-u mubfd)igu (SlaF)bfd)anu /

faf)rtgam / Srnebfelebm par labb.ii. 3>rirfehtß tai gabba 1757." 222

lappusēs iespiesti nenumurēti dziesmu pantiņi, sadalīti trijās ieda-
līšanās" un 25 nodaļās; tad seko 50 lappuses, kas satur „Sal)§ £if)3

turgtesT, „Comon Prayer" liturģiju pārstrādājumus un labojumus.
1759. g. nolēma iespiest ar Cincendorfa aprobāciju t. s. „Liturģijas
grāmatiņu", un to vēl tanī pašā gadā izdarīja Barbijā Heses uzrau-

dzībā. Virsraksts bija: „Söeeng / ®ratyumē /no Saufafym ļ £tta*

n jarjm / ©rnerjtfu un $lmmata / ©feefmtnaf)rn / tappat ļ
fa ar / / 3)riffebtg fchnt ®abba 1759." Grāmata

ar savām 8+246+6 lappusēm satur 103 dziesmu nodalījumus un rā-

dītājus un sadalās 4 daļās: svētku dziesmas, svētdienas un amata

dziesmas, kārtu litānijas un dziesmiņas un, beidzot, draudzes litānijas.
Arī še tekstos izdarīti vēl daži pārgrozījumi, salīdzinot ar Zāronas

grāmatiņu. — Abas grāmatiņas izdotas glīti, teksti paši un arī ri-

tums gludāki nekā Buntebarta sastādītās grāmatās, bet vispār gan

valoda un dzeja nav neko daudz labākas 43).
1760. g. Hese pārveda iesietās liturģijas grāmatiņas un dažādus

norakstītus tekstus, ko vēl Cincendorfs priekš savas nāves bij atzi-

nis par derīgiem pastāvīgai lietošanai latviešos.

Augšā minētās latviešu brāļu un māsu vēstules liecina, ka viņi
bijuši uzcītīgi hernhūtiešu skolnieki: viņu domu pasaule papilnam
piesātināta hernhūtiskiem izteicieniem, priekšstatiem un gleznām,
kas piesavināti, lasot un klausoties brāļu rakstus un runas. Hernhū-
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tiešu vienpusīgais Jēzus ciešanu un vāšu kults, kā arī zināma erotiska

juteklība mūsu dienu cilvēkam sveši un pat — piedauzīgi, bet arī tā

vēstules liecina, ka latviešu brāļi un māsas apzinās stāvam dzīvā per-

sonīgā reliģiskā sakarā ar savu Pestītāju 44).

5. Sarunās ar Krievijas valdību brāļi beidzot panāca, ka Katrī-

nas Lielās, ārzemniekiem piešķirtās privilēģijas tika attiecinātas spe-

ciāli arī uz brāļu ūnitāti. 22./11. februāra 1764. g. ukazs atļāva tās

locekļiem nomesties Krievijā un garantēja sirdsapziņas, ticības un

baznīcas brīvību, šā ukaza sastādītājiem, liekas, nenāca gan ne

prātā, ka brāļu ūnitātei varētu rasties locekļi arī no Krievijas pavalst-
niekiem; šādu iespēju arī noteikti izslēdza Vidzemes ģenerālguber-
natora Brauna (Browne) raksts Virskonsistorijai ar 1. decembra

1767. g. dātumu un savukārt aizliedza visas kaitīgās un uzmusi-

nošās sapulces un lika reskriptu nolasīt no kancelēm 4S). Bet Hern-

hūtes brāļu jaunais tiesiskais stāvoklis Krievijā tomēr deva viņiem
lielāku drošību dzīvot Vidzemē un ierosināja arī brīvāku rīcību lat-

viešos. Baznīcas vizitācijas Valmierā 1766. un Straupē 1767. g. pa-

mudināja gan uz apdomību. 1768. g. Jāņos vācbrāļi vēl atgādināja
latviešu brāļiem lietot plašākās saiešanās tikai baznīcas dziesmu giā-

matas, lasīt gabalus no Jaunās Derības un runāt pašiem par kādu

pantiņu. Pat dziedāšanas stundām Hese sastādīja paraugus no baz-

nīcas dziesmu grāmatas un tāpat arī piemērotas svētku programmas.

Bet jau 1769. g. vasarā brāļi atgriezās atkal pie tulkotām Hernhūtes

runām un Zāronas grāmatas vai „Orta grāmatas".
1769. g. jūlijā P. Hese cēla Marienbornas sinodei priekšā plašu

ziņojumu par brāļu draudzi Latvijā un Igaunijā, kas sīki iepazīsti-
nāja ar visu iekārtu un darbības veidu, kā arī ārējo stāvokli. Lat-

viešu brāļu kopskaits uzdots 2800. Tuvāki ieskatīties atsevišķu drau-

dzīšu sastāvā un struktūrā ap šo laiku ļauj 1766. g. latviski rakstīti

locekļu „katalogi", kas glabājas Hernhūtē. Atsevišķi minēti mazā

pulciņa brāļi un māsas, uzņemtie un neuzņemtie jeb pulku gaidītāji

(nācēji), dažādas kārtas katra par sevi ar saviem darbiniekiem. Pie-

sprausti klāt arī apzīmējumi: labprātīgas, nepieticīgas, labas mīļas
sirdis, sajusdamas sirdis, labas sirdis, remdenas sirdis, paša taisnas,

nezinādams ko grib. Atsevišķi sarakstīti Krīpēnos notiekošās dar-

binieku sapulces 132 locekļi: 35 mazā pulciņa vīru brāļi ar Podiņu
Mārci priekšgalā, 39 mazā pulciņa sievu māsas un atraitnes ar Lo-

des Mažu priekšgalā, 23 mazā pulciņa puišu brāļi ar Podiņu Lauri

priekšgalā un 35 mazā pulciņa meitu māsas ar Jaunraunas Babu

priekšgalā, — katrai kārtai tā tad savs priekšnieks. Atsevišķu drau-

dzīšu mazpulciņos laulātiem pārsvars. Blakus mums jau pazīstamām
lielākām draudžu vienībām (centri Valmierā, Mārsnēnos, Straupē,

Liepā un Smiltenē), kas savukārt atkal sadalās atsevišķās saiešanu

draudzītēs, kuru skaits pa daļai pieaudzis, vēl ir dati par Zērne-

les un Bauņu draudzi (Matīšu baznīcas draudzē). Trikātas draudzē

piecdesmitos gados brāļu centrs bijis Lipskalnē, kur Albedills uzcē-

lis īpašu skolu un pieņēmis brāli Dāvidu Röleru (Röhler) par skolo-

tāju, bet nav man ziņu par tur notiekošām saiešanām. Tādas sākas

60-to gadu beigās Plāņos, kur Mežulī ap 1769. g. uzcēla īpašu saie-
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sanu un Lācī 1770. g. „iestādīja draudzīti" v. t. t. —
Vislielākais ir

Liepas iecirknis.

Brāļu draudzes pirmo laiku paaudze sešdesmito gadu beigas uz-

ņēmusi klāt jau veselu paaudzi un pa daļai arī atdevusi tai vadoņu

lomas, tikai atsevišķi darbinieki vēl stāv savās vietās, kauču lielāko

tiesu pārgājuši citās kārtās — laulātie atraitņos, puiši un meitas lau-

lātos. Vēl darbojas šķestera Pēteris, Ķīša Pēteris, Benča Lauris, Po-

diņu Lauris, Benča Jēkabs, megāļa Pēteris, Ruģēna Kača._ Bet

1771. g. jau miruši no tiem trīs valmieriešu darbinieki: Ķīša Pēteris

(28., 17. V.), Ruģēna Kača un Vagaļa Ilze. Šķestera Pēteris mira 85

gadu vecumā 25./14. 111. 1787. g. kā Gaides saiešanas kopējs, izpel-

nījies mācītāja atzīmi baznīcas grāmatā: „latviešu brāļu draudzes

cildenākais mācītājs"; Ķiegāļa Pēteris mira tik 1802. g. martā 91

gadu vecs 43).

Arī vācu labvēļu aprindas tapa pret 1770. g. retākas. Veci centri

kā Mārsnēni, Jaunrauna, Auciems, Rozbeķe v. c. bij pārgājuši svešu

ģimeņu un personu rokās. Jauni draugi nāca klāt aprobežotā skaita.

Tā arī personu ziņā latviešu brāļu draudze it kā tika atrauta savai

pirmatnējai augsnei un nostādīta uz citiem pamatiem.

8. Brāļu draudzes rosība un panākumi 18. g. s. beigās un 19. s.

sākumā.

1. 1770. g. pēc Cimmermaņa nāves par ģenerālsuperintendentu
nāca Jakobs Lange (1770. —1777.), kas ieņēma pret brāļiem neutrālu

stāvokli. Virskonsistorija vairs nejaucās viņu darbā, stingrais rc-

versāls tika atcelts, un latviešu brāļu draudzēs sākās jauni ziedu

laiki.

Langes pēcnācējs bij. Chr. D. Lenčs (1779.—1796.), kas uzska-

tīja brāļus par atbalstu cīņā pret apgaismības laikmeta garu u:i mē-

ģināja tikai ierobežot viņu īpatnējo iekārtu.

Arī pieaugošais racionālisms savas iecietības dēļ ļāva brāļu drau-

dzei vaļu. 3. VIII./23. VII. 1783. g. ģenerālgubernators Brauns iz-

deva rīkojumu, ka pret brāļiem un viņu draugiem „nav nekas uzsā-

kams, kamēr viņi ir mierīgi un nemēģina sacelties pret zemes liku-

miem, iekārtojumiem un provinces labklājību un mieru". To varēja

jau uzskatīt tīri par oficiālu sankciju līdzšinējai darbībai.

Hese jau pieredzēja jauno laikmetu. Viņam amatā sekoja Georgs
Heinr. Loskīls (Loskiel, 1740.—1814.), dzimis Kurzemē kā Rindas mā-

cītāja dēls, kas sākumā nodarbināts dažādos atbildīgos brāļu drau-

dzes amatos ārzemēs, jau kopš 1782. g. bija Heses palīgs. Par Vid-

zemes brāļu draudzes virspresbiteru Loskīls sabija tikai no 1785. līdz

1789. g., tad viņu pārcēla uz Pēterpili un drīz atkal citās vietās ārze-

mēs. Latviešu brāļu draudzei viņš atstājis vērtīgu dzejisku manto-

jumu. 1790. g. Rīgā iespieda viņa „Cftrnrtqag / S)f.-efma-: / ©ectpam /
par / ©ol)Du / un / ©fa.ru" kas satur 400 tulkotas, brīvatdzejotas
vai sacerētas dziesmas. 1797. g. Barbijā iespieda viņa sastādīto

grāmatu „£iturgiag jeb: „<Slatr>a§ * ©feefmaS /un /_£ubgfd)anag,
SDeefauffd)anag / un / $Jtšlubgfcf)ana3," kur 170 lappuses iespiestām
liturģijām pievienotas vēl „©imtg ©arrigaš S)fcefmma3 tur atrobafjg
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ba\ā)aē un $lplee3';nafd)anGg, 2ut)Q\d)anaē un (3aruna=

fd) ;nag tahg Š)mcl)feleg ar fctoi pafdiu, Seiffd) mag un sļ3amaf)3;fd)a=
nag ug to mub'a)igu ®fir;rnofd)anu. ft Pirmā grāmata saukta pēc

priekšvārda parakstīšanas vietas par Pēterburgas grāmatu („Pēter-

burdzīnu") tapa jo populāra latviešu brāļu vidū, un bija arī

dzejiski vērtīgāka par agrākiem dziesmu klājumiem.
Loskīla pēcnācējs Vidzemes brāļu draudzes vadībā bija Broder-

zens (1789.—1808.), kam sekoja Joh. Ēvalds (1808.—1836.).

2. Jaunos apstākļos vispirms atzīmējams locekļu un saiešanu pie-

augums vecos brāļu iecirkņos, izņemot Mārsnēnus, kas pazūd no sa-

rakstiem kā patstāvīga vienība. Hernhūtes pārstāvis Gregors savā

vizitācijas ceļojumā 1774./75. g. atzīmē latviešos pavisam ap 3000 pie-

augušo draudzes locekļu un 1200 bērnu.

Līdz 18. g. s. beigām 47 ) vēl cēlās jauna rosība Valmieras, Raunas
;

Skultes un Trikātas draudzes brāļu vidū, bet jauna kustība un saie-

šanu organizēšana notika Limbažu (?), Burtnieku un Apukalna drau-

dzēs — pirmajā vietā zemi pirmajam saiešanas namam (pie vecas ri-

jas) dāvājis muižas īpašnieks Fr. f. šroders, otrā brāļu lietu veici-

nāja Jaunlaicenes īpašnieks f. Volfs. 1792. g. beigās 48) Latvijā jau

skaitīja 42 saiešanas, kas sadalītas pa 9 iecirkņiem un stāv divu pre-

cētu pāru Ellenberģu un Grabžīnu (Grabschin) apkopšanā. Pirma-

jam pārim jāpārzin 4 rietumiecirkņi: Krastiņu iec. jūrmalā (Skultē)

ar 2 saiešanām, Straupes iecirknis ar 4 saiešanām, Burtnieku iecirk-

nis ar 4 saiešanām un Cēsu jeb Liepas iecirknis ar 10 saiešanām.

Otrs pāris pārzin 5 vidienas un austrumu iecirkņus: Blomu iecirkni

ar 3 saiešanām, Liberta (Valmieras) iecirkni ar 7 saiešanām, Plāņu
iecirkni ar 2 saiešanām, Smiltenes iecirkni ar 3 saiešanām un Lai-

cenes iecirkni ar 7 saiešanām. Visi latviešu darbinieki kopā sastāda

katras vietas mazpulciņu, un tikai ar viņiem stājas sakarā vācbrāļi.
Katrā saiešanā pēc svētdienas sapulču beigām šis mazpulciņš jeb sa-

iešanu turētāji notur savu sapulci, bet katram iecirknim ir savas dar-

binieku konferences sestdienas vakaros ik pa 2 nedēļām: blakus aug-

stākai „mazai konferencei" ir vēl plašāka palīgu konference. Konfe-

rences vieta katram iecirknim sava: jūrmalas iecirknim Krastiņi,
Straupes — Ķingas, Burtnieku — Garklāvs, Cēsu jeb Liepas —

Po-

diņi, Blomu — Riņģis, Liberta — Liberts, Plāņu — Mežulis, Smilte-

nes — Maculis un Laicenes — Sila Miķelis (tur gan notur tikai kon-

ferences, bet ne saiešanas). Visu latviešu darbinieku sapulces vieta

kādu laiku kopš 1779. g. bija Lenču muižas Celpja skola. — Dalīb-

nieku skaits uzdots tikai no Grabžīnu iecirkņa 22 saiešanām: uzņemti

brāļi un māsas 2574, saiešanu gājēji vēl klāt pāri par 2150 un 1000

bērnu; vislielāki ir Laicenes un Valmieras iecirkņi. Ellenberģu ie-

cirkņu piederīgo skaits nebūs bijis daudz mazāks, tā ka pavisam or-

ganizēto latviešu brāļu un māsu skaits jārēķina ap 5000 un ap 2900

bērnu, bet saiešanu gājēju skaits arī būs bijis ap 4000.

Hernhūtes delegāta J. Chr. Kvanta (Quandt) inspekcijas ceļo-
juma laikā 1773. g., viņš apspriedies netik vien ar vācbrāļiem Vid-

zemē, bet arī ar latviešu mazpulciņiem. Un viņš „ieguvis neaizmir-

stamu iespaidu no lielā un svētīgā Dieva darba latviešos un igauņos".
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1796. g. Broderzens nodibināja Rubenes draudzē Jaunveļķu no-

metni un pāriedams no Vēvermuižas uz turieni, padarīja to par Vid-

zemes brāļu draudzes priekšnieka (virspresbitera) dzīves vietu. Tāda

tā palika 'irdz 1861. g.

Ap gadsimteņa maiņu jauna rosība bij vērojama Āraišos un

Straupē un pavisam par jaunu brāļu draudze iesakņojās ar Laicēnu

iecirkņa starpniecību Alūksnes draudzē. Jaunajā 19. g. s. jo sparīgi
attīstījās brāļu darbība lielajā Apukalna draudzē, un jaunas saieša-

nas cēlaarī Burtniekos, Nabē, Vijciemā. Drīz vien uzliesmoja jaunas

spēcīgas un plašas kustības ar lielām nākotnes izredzēm Jaunpiebalgā
un Vecpiebalgā (1811. g.) un Dzērbenes un Drustu draudzē (ap

1820. g.), bet mazākos apmēros Cesvainē un Mālpilī. 1800. g. nodi-

bināja Birkavas brāļu nometni Trikātas draudzē un 1810. g. brālis

Chr. Traug. Freitāgs (Latvijā kopš 1800.) nodibināja jaunu brāļu no-

metni Linteni (Lindheim, pie Korvas muižas), kas drīz iekaroja sev

redzamu vietu.

Šī attīstības posma gala iznākumu skaitļos rāda Broderzena pēc-

nācēja Ēvalda ziņojums brāļu sinodei Hernhūtē 1818. g. No 144 sa-

iešanām visā Baltijā, 69 atrodas latviešos ar 9797 uzņemtiem brāļiem
un māsām. Viss brāļu darbs latviešos sadalīts četros rajonos. Viena

priekšgalā. — pats presbiters Ēvalds Jaunveļķu nometnē, citos tri-

jos diakoni: Rote — Birkavā, Burkins — Vēvermuižā un Freitāgs —

Lintenē. Lintenes rajonā bijušas 22 saiešanas, apvienotas 5 konfe-

rencēs (iecirkņos), pārējos rajonos tiešais konferenču (iecirkņu) un

saiešanu skaits nav man pašreiz zināms. Vispār atzīmēts, ka viens

konferences iecirknis apvienojis 3—7 saiešanas un katram vācbrālim

bijušas padotas 5—6 konferences (iecirkņi).
Konferences iecirkņa (tas, liekas, sakrita ar baznīcas draudzi)

centrālā pārvaldes iestāde, latviešu darbinieku konference sanāca

sestdienas vakaros ik pa 2 nedēļām un ievilkās līdz vēlai naktij, pat

gaismai, sadalīdamās divās pakāpēs — mazajā konferencē un palīgu
konferencē. Vācbrāļi apmeklēja sava iecirkņa konferences pēc kār-

tas. Visu latviešu darbinieku rīcības centralizācijai notika divreiz gadā

sapulces Krīpēnos, bet lielo attālumu, 14—24 jūdžu, un slikto ceļu
dēļ tās bija maz apmeklētas. Lai saskaņotu viena rajona atsevišķu
konferenču rīcību, sāka ievest arī visu viena rajona darbinieku sa-

nāksmes; Litenē tāda rajona konference nodibināta 1811. g.
4U).

Atsevišķās saiešanās visa vadība bija mazpulciņa rokās, bet zi-

nāma šaurāka komisija no tā vidus vēl tika īpaši sasaukta, lai uzstā-

dītu kandidātus uzņemšanai draudzē. Priekšlikumi ar palīgu konfe-

rences un mazās konferences atsauksmi tad ienāca vācbrāļiem izlo-

zēšanai.

Galvenie darbinieki un saiešanu turētāji, kas piederēja pa-
rasti vecākai paaudzei, tika saukti par tēviem, pievienojot klāt attie-

cīgās mājas vārdu 30). Vācbrāļus sauca atkal par tētiņiem.
Saiešanu sapulces notika svētdienās. Rītā agri sanāca kārtu sa-

pulces (bērniem ik pa 2 nedēļām), pēc pusdienas vispārējās un drau-

dzes sapulces. Ja vispārējā sapulcē bij brīva runa, tad draudzes sa-
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pulcē lasīja bībeli, kādu runu, dzīves stāstu vai misijas ziņas, un ot-

rādi. Pēc sapulcēm, kas aizņēmušas parasti līdz 2 stundām, noturēja

mazpulciņi savas apspriedes. Reizi par gadu katrai kārtai bij savi

svētki — puišiem un meitām visa rajona apjomā, laulāto un atraitņu
kārtai, dalībnieku lielāka skaita dēļ, šaurākos apmēros. Kārtu svētku

dalībnieku skaits sniedzās vairāk simtos. Saiešanu sapulcēm arī bi-

juši simtiem (Lintenē vietām 500—700) dalībnieku, kas pārpildījuši

saiešanu telpas, ka lielākai daļai bijis jāstāv kājās.

Brāļu saiešanas telpas sākumā iekārtoja rijās un piedarbos, vē-

lāk piebūvēja rijām īpašus saiešanas kambarus. Paši zemnieki ko-

pīgiem spēkiem ķērās pie darba, netaupīja ne līdzekļus, ne darba

spēkus. Arī kaimiņu brāļi nāca talkā, šur un tur netrūka arī muiž-

nieku pabalsta. Saiešanu namos galvenā telpā bija plaša vienkārša

garena sapulču zāle, vienkāršiem koka soliem divās rindās un sacī-

tāja galdiņu priekšā. Gar sienām karājās zaru lukturi, pie griestiem

kroņa lukturi. Vīrieši sēdēja vienā telpas pusē, sievietes otrā. Sacī-

tāju sols atradās priekšā aiz sacītāja galda, kas stāvēja pret plašāku,
nereti saulainu logu. Telpu izveidošanā un iekārtā izpaudās arī lat-

viešu nācionālās celtniecības elementi 51 ).

3. Brāļu draudzes saiešanu raksturojumam noder Alūksnes mā-

cītāja 0. F. P. f. Rüla (Rūhl) atstāstījums A. V. Hüpela Nordische

Miscellaneen XXVI. burtnīcā (1791.). Viņš apmeklējis informācijas
nolūkā kādu saiešanu kaimiņu draudzē (Apukalnā) ziemeriešu Ana-

raudās. Saiešanā bijusi kāda brāļu draudzes dziesmu grāmata, no-

plēstu priekšlapu Stendera, Bankava un Lenca v. c. grāmatas. Dzie-

dājuši „ļoti saskanīgi un maigi". Sacītāja tētiņš runājis ļoti ātri, tā

kā bijis gandrīz neiespējams sekot viņa runai, kas saturējusi pēc mā-

cītāja sprieduma „tikai uzķertus vispārīgus izteicienus un atkārtoju-

mus („lauter aufgeraffte Allgemeinsätze und Tautologien mit einer

fast unvernehmlichen Geschwindigkeit"). Tētiņš pie tam runājis
raudulīgā balsī un sācis arvien biežāk cilāt savu kabatas lakatiņu,
slaucīdams savas acis (pēc Rüla aizrādījuma tās bijušas sausas) un

tā sarūdinādams arī klausītājus. Beidzot lasīts kāds gabaliņš arī no

Lenca sprediķu grāmatas, bet loti neveikli („mehr buchstabierte als

las").
Meitu kārtas svētkus apraksta Freitāga tētiņš savā Lintenes ra-

jonā laikmetā no 1809.—1814. g. šādā veidā. Pret sestdienas va-

karu sanākot 4—500 meitu no visām pusēm vienā vietā, daudzas no-

staigājušas tai dienā 5—6 jūdzes kājām. Mazliet atpūtušās un ieko-

dušas kādu kumosu, lielāko tiesu melnas sausas maizes, viņas sanākot

lemt par savām lietām (zu ihrem Beschluß), pēc tam nolasa vēl kādu

dzīves stāstu un tad dodas visas pie miera, vai nu saiešanas telpā uz

māla kula solu starpā, vai šķūnī, kūtī, vai kūtsaugšā, gan salmos, gan

uz kailas grīdas, apsedzoties pašu drēbēm. Apmēram pēc pulksten 2

naktī darbinieces, iedamas no vienas guļamas telpas uz otru, modina

viņas ar kādu dziesmu pantiņu dziedāšanu, pēdējā laikā arī mūzikas

pavadībā, parasti ar 2 klarnetēm un 2 ragiem (?). Svētku prieks un

labsajūta jau tad bieži izpaužas skaļās raudās. Pat dziedātāji nevar

atturēties paši neraudājuši, pārtraukdami dziesmu. Savedušas sa-
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pulcēs telpu pienācīgā kārtībā, viņas sanāk tūlīt uz svētrīta lūgšanu

(Festmorgen-Segen) vēl mākslīgā apgaismojumā. Tad māsas, kas

kopš pagājušiem kārtas svētkiem uzņemtas draudzē, tiek uzņemtas
arī savā kārtā. Izklīzdamas uz kādu brītiņu uz visām pusēm, viņas
noraudās atkal katra par sevi, izrunādamās ar savu Pestītāju. Bro-

kastīs apēd katra savu atlikušo maizes riecienu, labā laikā zem kla-

jām debesīm, svinīgi klusēdamas. Apmēram ap pulkst. sešiem rītā

visas atkal sanāk kopā; viņām nolasa kārtas runu un pēc kāda brī-

tiņa tur runu par izlozēto svētku tekstu. Pēc maza pārtraukuma un

izkrišanas viņas sanāk atkal kopā uz beigu lēmumu (Beschluß), kas

notiek bieži ar sevišķu aizgrābtību, tā ka raudas ļoti dzirdamas. Labā

laikā viņas tad nostājas vēl pie saiešanas nama „cirķelī" uz zaļa
maura un nodzied pašas vēl kādus slavas un pateicības pantiņus par

baudīto svētību. Ar tūkstoš asarām svētkus noslēdz ap pīkst. 9

priekš pusdienas, lai katra varētu atkal vakarā būt laikā pie sava

darba.

Līdzīgā kārtā svinēti arī citu kārtu svētki, tikai, jādomā, puišu
svētkos būs bijušas mazāk asaras. Bērni savas sapulces ik pa 2 ne-

dēļām arī apmeklējuši čakli, nebaidīdamies pat aukstuma, ierodoties

ar viņiem kopā arī pieaugušie. Sevišķi iecienīta esot bijusi bērnu

stunda ziemsvētku naktī pašā rīta agrumā priekš gaismas. Bet tum-

sas, aukstuma un citu grūtību dēļ tā pārcelta uz ziemsvētku vakaru.

4. 19. g. s. pirmos gaddesmitos vairākkārt ir no mācītāju, ir

muižturu puses tiek cildināta brāļu draudzes nozīme zemnieku tiku-

miskās disciplīnas un saimnieciskās labierīcības izveidošanā. Mācī-

tājs, vēlāk ģenerālsuperintendents K. G. Zontāgs cildina brāļu drau-

dzes audzināšanas darbu uz čaklumu, kārtību, atturību, gara nodar-

bināšanu, sirds prāta pacelšanu pār zemes apstākļu spaidiem un svēt-

laimību iekš Dieva un Jēzus, kā arī latviešu zemnieku „pieradināšanu
pie tikumiskās kārtības viņu brīvās pašdarbības stāvokļa iesākumam

(Gewöhnung zur sittlichen Ordnung für den beginnenden Zustand

ihrer freien Selbstthätigkeit) 52).

Kāds muižturis, kas pats neturas pie brāļu draudzes, cildina brāļu
skolu un lūgšanas namu veikto „ļoti derīgo reformu domāšanas un

darbības veidā", tā ka palaidņi tapuši par krietniem ļaudīm, ļauni par

dievbijīgiem, kūtri par čakliem. Brāļu atturīgā, godīgā, pieklājīgā,
klusā, čaklā, paklausīgā un nezaglīgā uzvedība atšķirot viņus pilnīgi
no citiem tautas brāļiem un zemes iedzīvotājiem. Dzīvokļi brāļiem
esot labāki un tīrāki, tur valdot kārtības mīlestība, klusums un laip-
nība. Labs zirgu iejūgs, rati ar dzelzi apkalti, zirgi vairāk skaitā un

labāki, lauki rūpīgi iekopti. Varētu viņi izlikties it kā cita tauta un

rase, ja nebūtu tā pati valoda un uzvalki 53).
Tā kā brāļu draudzes gādāja arī par bērnu mācību un uzskatīja

par pienākumu katram iemācīties lasīt un pēc iespējas arī rakstīt,
lai varētu lietot savas garīgās grāmatas, norakstīt un lasīt hernhū-

tiešu runas, tad brāļu draudzes locekļu starpā bij atrodami gandrīz
visi spējīgākie un krietnākie savas apkārtnes ļaudis. Skolotājus un

pērminderus brāļu draudzes apvidos parasti nācās izraudzīties no

brāļu vidus, un kad 19. g. s. trīsdesmitos un četrdesmitos gades radās
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iespēja un vajadzība iecelt dažādus zemnieku pārstāvjus, tad ir pa-

gasta vecāko, ir tiesnešu godā nāca brāļu draudzes darbinieki jeb maz-

pulciņu locekļi.

lespēju tuvāki ieskatīties atsevišķu darbinieku dvēseles pārdzī-

vojumos un raksturā, dod viena, otra pašrakstītais dzīves stāsts,

piem., valmieriešu Liberta dēla, vēlāk mācītāja Barlacha atraitnes

brīvatlaistā dzimtcilvēka Miķeļa Pētersona (1747. —1816.) 54) un val-

mieriešu Baloža saiešanu priekšnieka JēkabaBaloža (1788. —1870) r>)

dzīves apraksti. Pēdējais jau sniedzas tālu iekšā nākošos brāļu drau-

dzes vēstures posmos, bet autora pirmie soļi brāļu draudzes darbinieka

gaitā — līdz „palīgu kamparancei" — pieder vēl nule aprakstītam

laikmetam.

Neapskatīta jāatstāj pagaidām, priekšdarbiem trūkstot, brāļu
draudzes loma dažādu latviešu zemnieku nemiera kustību gaitā 18. g.s.

un 19. g. s. sākumā. Droši vien mazpulciņu un mazo konferenču

sapulcēs nepalika nepārrunāti arī saimniecības un sabiedrības dzīves

notikumi un grūtības. Bet brāļu draudzes darbinieku tiešā piedalīša-
nās nemiera kustībās vēl nav pienācīgi izpētīta, lai varētu noteikti

apgalvot, ka no latviešu brāļu draudzes vidus vai ar viņas pabalstu
sākušās šaurāku un plašāku aprindu uzstāšanās ar dažādām saimnie-

ciskām un sociālām prasībām 50).

5. Līdz šim savāktie materiāli nedod man iespēju sekot visā pil-
nībā Vidzemes vācu sabiedrības attiecībām pret straujo brāļu drau-

dzes kustības pieaugumu. Cik tāl tās atspoguļojas tā laika rakstnie-

cībā, no vienas puses var vērot pret gadsimteņa beigām zināmu

intereses pieaugumu un racionālisma laikmetam piemērotā garā pa-

sāktu mēģinājumu vākt materiālus par brāļu draudzes veicināto

kultūras progresu. „Nordische Miscellaneen" izdevējs A. V. Hūpels

(1737. —1819.) bijis, šķiet, labvēlīgs brāļu draudzei un dod par to

atsauksmi, ka ar tās pamudinājumiem un labiem padomiem izskausts

dažs kaitīgs paradums un daža sodāma tieksme šejienes zemnie-

kos 57)- Nedaudz vēlāk (1790. g.) kandidāts Frībe (Friebe) Alūksnē

uzstāda jautājumu par šejienes t. s. hernhūtiešu zemnieku labāko

turību, meklēdams vēl noteiktākus un plašākus pierādījumus savām

domām pozitīvā virzienā SS). Nākošā gadā iespiestas divas atbildes D0),
no kurām viena anonima, noteikti labvēlīga brāļiem, bet otra —

Alūksnes mācītāja f. Rüla, kas izteicas skeptiski par hernhūtiešu

reliģisko motīvu pozitīvo nozīmi viņu saimniecības dzīvē. Vispār
liekas būt bijušas diezgan izplatītas domas, ka latvieši, turēdamies

pie brāļu draudzes, paceļas ir garīgā dzīvē ir laicīgā labklājībā pār
saviem tautiešiem, kā tas redzams no augšā minētiem citātiem. To-

mēr racionālisma ideologu spriedumam par brāļu draudzi skanēja
līdz sava pārākuma apziņa. Arī Zonntags izteicās, ka brāļu draudze

augstākās kārtās var tapt ļoti kaitīga cilvēces progresam
,0).

Reliģiskās restaurācijas un jaunpietisma laikmets pēc t. s. tēvi-

jas kara ar interesi un labpatiku vēroja Vidzemes brāļu draudzes

īpatnības un darbību un atnesa tiem pa daļai negribētu tiesiska stā-

vokļa nodrošinājumu.
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Ķeizars Aleksandrs I. ar f. Krūdenera kundzes un Jung-Stillinga

starpniecību bij iepazinies ar brāļu draudzes garu un 1813. g. pat

personīgi apmeklēja Hernhūti. Arī citi iespaidīgi labvēļi pie galma,
kā kņazs Gaļicins un sevišķi Zentenes grāfs vēlāk kņazs K. Līvens,

gribēja atbalstīt šejienes brāļu draudzi. Tā radās nodoms piešķirt

brāļiem Baltijā tās pašas privilēģijas, kas viņiem jau 1764. g. bij
dotas Dienvidkrievijā; un kaut gan brāļu ūnitātes vecāko konference

Vācijā mēģināja noraidīt šo nodomu un cēla pret to dažas ierunas,
taču galu galā Krievijas valdība sagatavoja saziņā ar brāļu virs-

presbiteru Ēvaldu un brāļu aģentu Pēterpilī Mortimeru īpašu ukazu,
kas 7/XI., 27. X. 1817. dabūja ķeizara Aleksandra I. parakstu un pa-
zīstams Baltijas brāļu draudzes vēsturē kā viņa „žēlastības mani-

fests" jeb „žēlastības vēstule" 81).
levads konstatē, ka Hernhūtes societātes iestādes Vidzemē, Igau-

nijā un Kurzemē bijušas līdz tam pilnīgi bez tiesībām, bet ka draudžu

locekļu dzīve un izturēšanās darot viņus tomēr par apsardzības cie-

nīgiem un tādēļ viņiem piešķiramas tiesības un privilēģijas, kas do-

tas viņu brāļiem Sareptā.
1. §. deva brāļiem arī minētās provincēs tiesības brīvi kopt savu

ticību, bet 2. §. noteica viņu rīcības brīvību latviešu un igauņu zem-

niekos: „Mēs atļaujam minētiem brāļu draudzes locekļiem pilsētās,
miestos un ciemos, ar zemes īpašnieku atļauju un pilsētas pārvaldes
ziņu, bez tālākiem šķēršļiem, par labu latviešiem, igauņiem un citiem

brīvprātīgiem dalībniekiem celt, iekārtot un uzturēt savā uzraudzībā

lūgšanas namus jeb saiešanas, kā tas arī līdz šim bijis, šinīs lūgša-
nas namos jeb saiešanās drīkst visi, kas vēlas, pēc līdzšinējā para-
duma netraucēti sanākt, tikai ne parastajās baznīcas dievkalpojuma
stundās un darba laikā, šīs lūgšanai un pamācībai veltītās sapulces
Dieva vārdā, lūgšanu un piemērotu mācību lasīšanai stāv cv. brāļu
draudzes presbiteru un locekļu vadībā un pārvaldībā." 3. §. attie-

cas uz draudzei pašai piederīgiem zemes gabaliem un mājām, bet

4. §. atļāva draudzes ordinētiem sludinātājiem netraucēti darboties

visu to vidū, kas „īsti brāļu draudzes locekļi". Pārējie 7 paragrāfi
attiecas vēl uz dažādiem tiesiskiem un saimnieciskiem jautājumiem
brāļu dzīvē Baltijā 02).

Manifests noteica tieši tikai Baltijas īsto brāļu t. i. vācbrāļu tie-

sības, bet paragrāfs, kas sankcionēja viņu darbību latviešos un' igau-

ņos tai_veidā, kā tas līdz tam bij bijis, attiecās arī uz latviešu brāļu
draudzēm un deva viņu eksistencei un darbībai tiesisku pamatu. Ar

to bij atvieglota brāļu kustības tālākā rosība un izplatība.
Baltijas vācu aprindās vēl bij sastopamas arī labvēlīgas attie-

cības pret brāļu draudzi. Kņazs Līvens, kas no 1817.—1833. g. iz-

pildīja Tērbatas universitātes kurātora pienākumus, palika joprojām
brāļu draugs. Teoloģijas fakultātes profesori, kas ar Līvena starp-
niecību nāca uz Tērbatu, darbojās visvairs evaņģēliska pietisma gaiā
un tamlīdzīgi arī viņu audzēkņi, jaunie mācītāji. Profesora A. X, Fr.
Buša izdotais laikraksts „Do'rpatische Evangelische Blätter" ievie-
toja vel trīsdesmitos gados brāļu draudzei labvēlīgus rakstus. Tomēr

ar laiku tendence apkarot brāļu draudzi pieauga un sāka ieņemt ar-
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vien vairāk noteicēju stāvokli Vidzemes muižnieku un sevišķi mā-

cītāju vidū.

6. Ar 19. gs. divdesmitiem gadiem latviešu brāļu draudzes dar-

bība gāja atkal strauji plašumā un rosībā. 1843. g. brāļu pašu zi-

ņojumi vēsta par 92 saiešanām četros jau minētos rajonos, un orga-

nizēto draudzes locekļu skaits, liekas, bijis 25—30.000.

Bet trīsdesmitos gados sākās Vidzemes evaņģēlisko mācītāju

vidū un tāpat arī no baznīcas un zemes administrācijas puses cen-

tieni ierobežot un apkarot latviešu un igauņu brāļu draudzes, mazā-

kais pakārtot viņu darbību mācītāju vadībai un saskaņot ar evaņ-

ģēliskas luteriskas baznīcas tradicionālajām parašām. Vācbrāļi ne-

gribēja pieņemt jauno kārtību, un latviešu zemnieki arī bija pret to.

Taču viņu gribai nepiešķīra toreizējos apstākļos nekādu nozīmi. Pēc

dažādiem veltīgiem izlīdzināšanas mēģinājumiem un stāvokļa svār-

stībām, mācītāji uzsāka atklātu propagandu pret brāļu draudzi kan-

celē un iesvētīšanas mācībā, un galu galā arī brāļu ūnitātes vecāku

padome Vācijā jutās spiesta padoties nepiekāpīgām Krievijas evaņ-

ģēliskās baznīcas ģenerālkonsistorijas prasībām un nolēma „nocelt

brāļu draudzes ieriktes", t. i. atcelt īpatnējo satversmi un parašas.

Ar 21. 111. 1860. g. datētu rakstu to paziņoja Vidzemes un Igaunijas

brāļiem un māsām, un drīz vien pēc tam lēmumu izveda dzīvē u3).

Saiešanu darbība turpinājusies arī vēl pēc tam, celtas arī vēl

vairākas atsevišķas saiešanas, bet latviešu brāļu draudzes dzīvības

nervs bija pārgriezts, un dzīvība un rosība gāja strauji lejup. Zau-

dēdami pašnoteikšanās tiesības savā draudzes dzīvē latviešu brāļi un

māsas zaudēja tur arī darba prieku, atņemts tika viņiem arī brīvais

vārds, kas
„
piederēja pie atmodināto latviešu dzīvības elpas" "4 ), nāca

arī jauns laiks, kas uzstādīja saiešanu tēviem lielākas prasības nekā

agrāk, un jauns laika gars ar saviem centieniem, kas atņēma vi-

ņiem jaunatnes sirdi. Mācītāju propaganda, nerēķinoties ar radīto

dziļo krizi, atrāva jaunatni tēvu tradicijām, palīdzēja rakt latviešu

brāļu draudzei kapu.

Nenoliedzami bija arī zināmi trūkumi latviešu brāļu draudzēs.

Vienā otrā vietā, it sevišķi mazpulciņu darbinieku vidū, bija ievie-

sies paštaisnības un uzpūtības gars (Kaudzītes Matīss apzīmē to ar

vārdu „izredzētnība"), šur un tur parādījās svētulīga un vienpusīga
sektantisma pazīmes, kā arī tikumiska nolaidība un neskaidrība, un

dažs labs saiešanu tēvs savas trūcīgās izglītības un savas šaursirdī-

bas dēļ nevarēja pienācīgi veikt savus uzdevumus, — bet viss latviešu

brāļu draudzes organisms bija dzīvības spējīgs un netrūka tai arī

spējīgu izcilu darbinieku. Vidzemes evaņģēliskas luteriskas baznīcas

cīņa pret latviešu un igauņu brāļu draudzi gāja galvenā kārtā baznīc-

tiesisku un konfesionālu dogmatisku principu vārdā, un mācītāji,

piederēdami svešai tautai un citiem sabiedrības slāņiem, neprata vai

negribēja, ar retiem izņēmumiem, redzēt latviešu brāļu draudzes po-

zitīvās puses un nezināja arī likt lietā brāļu draudzes reliģiskos tiku-

miskos spēkus un rosīgo aktivitāti.



92

Latviešu brāļu draudzei ir paliekama reliģiska tikumiska nozīme

latviešu tautas vēsturē. Tā ir daudzās Vidzemes draudzēs veikusi

akūtu un spēcīgu latviešu zemnieku kristiānizēšanu reliģiskās atmo-

das kustībās. Kaut arī draudzes dzīves un kulta formās bij savi trū-

kumi un vienpusības, tomēr latviešu brāļi un māsas atdevās ar visu

sirdi un dvēseli savai ticības dzīvei, un tā spēja nevien pārveidot vi-

ņus tikumiski, bet arī pacelt viņu darbu un labklājību. Un vēl ta-

gad atsevišķās Vidzemes vidienas draudzēs var saskatīt latviešu brāļu
draudzes svētīgās darbības pēdas.

Arī garīgā, sabiedriskā un tautiskā dzīvē latviešu brāļu draudzei

savi nenoliedzami nopelni. Tas atbildīgais garīgais darbs, kas bij
uzlikts latviešu dzimtcilvēkiem kā brāļu draudzes priekšniekiem un

kopējiem un lielumā un vairumā arī tika apzinīgi un sekmīgi veikts,

pacēla viņu intelliģenci un attīstīja viņu gara spējas. Bērnu mācībā

un lasīt un rakstīt prašanā brāļu draudzes apvidi 18. gs. noteikti gā-

juši pirmajās rindās 65). Sabiedriska pašdarbība brāļu draudzēs bija

laba skola kopdarbam vispār, un konferencēs nodibinātie sakari pāri
šaurākās dzimtenes robežām ar citu pagastu un draudžu darbinie-

kiem veidoja jau dzimtbūšanas laikos Vidzemes latviešu kopgaru un

kopības apziņu, kas sagatavoja ceļu tautiskai pašapziņai.
šais parādībās arī meklējami savu tiesu iemesli vācu par savu

privilēģēto stāvokli allaž nomodā esošo muižnieku un mācītāju aiz-

spriedumiem un pretestībai pret latviešu brāļu draudzi. Un tās

kļuva nepatīkamas un pat bīstamas politiskā status quo aizstāvjiem,
līdz ko latviešu zemnieks sāka nostiprināties saimnieciskā un tiesiskā

ziņā. Tētiņiem nācās konstatēt, ka nav noliedzams, ka bieži brāļu
draudzēs vairs nav patriarchālās padevības un uzticības kungiem **).

Visas šais pēdējās rindiņās skicētās domas prasa vēl sīkāku un

konkrētāku apstrādājumu un ciešāku pierādījumu, ko varēs sniegt
latviešu brāļu draudzes pēdējā posma vēstures pētījumi un tēlojumi,
kas šoreiz vēl paliek ārpus mana raksta.

1 ) No vācu valodā sarakstītiem darbiem par brāļu draudzi Baltijā pelna
ievērību šādi: Tirzas mācītāja K. Šillinga „Über die Verfassung und die

Wirksamkeit der Brüdereocietät in Livland" (Dorpater Jahrbücher 111, 1834,

385.—397. u. 481.—491. lp.) ; Āraišu mācītāja K. Kyber'a „Kurzer geschicht-
licher Abriß der Wirksamkeit der Brüdergemeine in Ostseeprovinzen", 1853;
Th. Harnack „Die lutherische Kirche Livlands und die hermhutische Brü-

dergemeinde. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte neuerer und neuester Zeit",
Erlangen 1860; H. Plitt „Die Brüdergemeine und die lutherische Kirche in

Livland. Schutzfehrift für das Diasporawerk. Eine Erwiderung auf die Schrift

des Dr. Th. Harnack „Die lutherische Kirche usw." Gotha, 1761, un beidzot at-

tiecīgās nodaļas J. Eck a r d ta „Livland im achtzehnten Jahrhundert. Um-

risse zu einer livländischen Geschichte I Band: Bis zum Jahre 1766", Leipzig
1876. Visu zināmo vācu rakstu sarakstu, raksturojumu un novērtējumu sniedz

mana attiecīgā raksta ievadnodaļa šīs grāmatas vācu parallēlizdevumā.
'-') Kurze Relation von dem Anfang und Fortgang der Erweckung in Lief-

land
—

ABU (Archiv der Brüder-Unität, Hernhūtē Vācijā) R (übr) 19. G.

Nr. 14, n 6a,

:i ) Rakstniecības vakaru protokoli —■ korporācijas Letonijas arehīvā —

min divus Rumpētera referātus: 17. nov. 1873 „gabals iz hernhūtiešu vēstures

Vidzemē" un 21. sept. 1874 „hernhūtieši Vidzemē 1764—1817"; atstāstīts arī

referātu saturs.
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4 ) Pilnīgāku pārskatu un novērtējumu sk. „Latviesu autoru raksti par

brāļu draudzi" (Studijas latviešu brāļu draudzes vēsturē I, Reliģ. filozof, raksti

11, 1928, 34.—41. lp.).
5 ) „Reliģiskā kustība Vidzemē 18. gs. trīsdesmitos un četrdesmitos gados"

(laikrakstā „Latvija", 1910. g.).

„Le role particulier de la Communautē des freres moraves de Herrnhute

dans la vie rēligieuse, spirituelle et sociale du peuple letton" (Armales de l'hi-

stoire du Christianisme 111, 1928, 169.—179. lp.). Manas „Studijas latviešu

brāļu draudzes vēsturē I—III (Reliģ. filos. raksti 11, 1928) iespiestas, iekams

biju izmantojis Hernhūtes un citus ārzemju archīvus; tur ieviesušās kļūdas un

nepilnības izlabošu IV. studijā, kas būs iespiesta Reliģ. filos. rakstu IV. burtnīcā.

6) L. Ādamovičs — Latvieši un evaņģēliskā baznīca (sk. rakstu krā-

jumu „Latvieši", 1930), 219. ss. lp. un attiecīgie 64. piezīmē citētie darbi. Tas

pats — Baznīcas un ticības' dzīve v. t. t. (iespiestās tēzes). Tas pats — Lute-

riskās ortodoksijas loma brāļu draudzes kustības sagatavošanā (Studijas latv.

brāļu draudzes vēsturē 11, Reliģ. filos. rakstos 11, 1928) 42.—56. lp.

L. Ādamovičs — Senlatviešu reliģiskās tradicijas Vidzemē 18. gs. pirmā
pusē (Fil. biedr. raksti X), 1930.

7 ) L. Ādamovičs —
Pietims Vidzemē kā brāļu draudzes darbības sa-

gatavotājs (Studijas latv. brāļu draudzes vēsturē, 111, Reliģ. filos. rakstcs IL

1928) 56.—85. lp. Olaf Sild — August Hermann Francke' möjud meie maal

(Die Einflüsse A. H. Franckes_auf das kirchliche und geistige Leben in Estland

und Livland), Tartu 1928. L. Ādamovičs — Baznīcas un ticības dzīve u.t.t.

s) L. Ādamovičs —
Vai 1729. g. ir latviešu brāļu draudzes dibināšanas

gads? (Brīvā Zemē 1929. g. Nr. 193.).

9) ABU: R. 21. A Nr. 24b Briefe von Christian David, n. 36
— Chr. Dā-

vida, Rīgā 6. XL 1729. datēta vēstule; R. 19. G a a Nr. 18a Allgemeiner Brief-

wechsel mit Livland 1730—1757, n. 1 — Chr. Dāvida vēstule, datēta Rē-

velē 4. 11. 1730; turpat n. 7—9 — Chr. Dāvida vēstules, datētas Val-

miermuižā 4. V., 2. VI. un 13. VI. 1730; R. 21. A Nr. 24b, vēstule

n. 39, datēta turpat 3. VI. 1730. šo vēstuļu un arī citu datu kopsavilkums ABU:

19. Ga Nr. 2. n 1 „Kurzer Extract aus der Brüder Christian Davids und

Thimcth. Fiedlers im Glauben, Gehorsam und Segen gewagte Reyse nach Lief-

land 1729 und 1730". Vēl minama Lodera vēstule grāfam Cincendorfam un

draudzei, datēta Rīgā 27./16. V11._1730 (R. 19 Ga a Nr. 17b, n. 154) un 9 per-

sonu pateicības vēstule uz Hernhūti, datēta Rīgā tai pašā dienā.

Vēlāk uzrakstītas ziņas: 1) Grünera ziņojums Virskonsktorijai 1. VIII.

1742 (LVA = Latv. Valsts Archīva: Berichte der Pastoren betr. die hermhut-

ische Bewegung 1742, Vol. II p. 21) un viņa noklaušināšanas protokola pirm-
uzmetums, datēts Rīgā 3. X. 1743, — attiecīgā gada Virskonsistorijas aktīs

LVA. 2) Chr. Dāvida noklaušināšanas protokols LVA: „Protocolla der Herren-

Hutschen Commission 1743" Vol II pag. 319 ss; vina paša ziņojumi par no-

klaušināšanu ABU: R. 21. A Nr. 24b n. 98, 17. 11. 1743 datētas vēstules no-

raksts, un H. Pli 11 ~Die Brüdergemeine und die luth. Kirche in Livland etc."

1861., 139.—146. lp. 3) J. Lodera „Kurtzer Bericht von der vergangenen

Herrnhuterey in Liefland" (Das Examen des kaiserl. Lycei etc., Riga 1750) lie-

tojama ar kritiku, jo te 20 gadu atstatumam no notikumiem pievienojās vēl au-

tora vēlēšanās norobežoties no hernhūtiešiem, ko viņš agrāk bij silti pabal-

stījis — •—

10) Th. Bechler — Christian David, Herrnhut 1922. Gerh. Rei-

chel
—

Die Anfänge Herrnhuts. Ein Buch vom Werden der Brüdergemeine,

Herrnhut, 1922, 168. 1. ss. lp. — L. Ādamovičs — Christian David parmi
les Lettons (tiks iespiests prof. Kvačalam viņa 70 gadu dzimšanas dienai par

godu izdodamā krājumā)

") L. Ādamovičs — Ceļojums no Hernhūtes uz Rīgu 1729. g. („Lat-

vis" 1929. g. Nr. 2456.). Tas pats — Pirmie brāļu draudzes sūtņi Rīgā
1729. („Latvis" 1930. g. Nr. 2462.). Herrn. Baron'B ruini n g k — Das

Geschlecht von Bruiningk in Livland, Riga 1913, pag. 112 ff.
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12) Citētas še tulkojumā 3. un 13. jūnija vēstules, orīģinālteksts 10. pie-
zīmē minētā rakstā „Christian David parmi les Lettons". L. Ādamo-

vičs —
1730. gads latviešu brāļu draudzes vēsturē („Latvis" 1930 Nr. 2702.

un 2703.).
13) ABU: Aus Br. David Nitschmans Diario während seines Aufenthaltes

in Liefland von 23. Sept. — 6. Nov. 1735.

14) Aug. Gottlieb Spangenberg —
Leben des Herrn Nicolaus Lud-

wig Grafen und Herrn von Zinzendorf und Pottendorf, 1772—1775, 983.-992.

un 1532. lp. J. W. Cröger — Geschichte der erneuerten Brüderkirche I,

1852, 304. ss. lp.
15) Par Brüninku sk. Herrn. Baron Bruiningk cit. gram. 145. lp. Par

Barlachu un Sprekelzenu kā arī Loderu — viņu vēstules ABU: R. 19. G a a

Nr. 17b Briefe von Pastoren in Liefland etc. n. 93., 94., 156., 157., 158., 193.

un 194.

1B) L. Ādamovičs — Studijas u. t. t. 111., 81. ss. lp.
17) Turpmākā stāstījuma pamats —

Hernhūtes archīva un bibliotēkas rok-

raksti: anonimais (Buntebarta un P. Heses?) atstāstījums „Kurze Rela-

tion von dem Anfang und Fortgang der Erweckung in Liefland" (R. 19. G

Nr. 14, n. 6a) un E. f. R anc a u a „Historische Nachricht von dem Anfang
und Fortgang des Gnadenreichs Jesu Christi in Liefland überhaupt und inson-

derheit in Lettland" 1773. Atsevišķi senraksti, uz kā balstās viens otrs sīkums,
būs minēti tālākās piezīmēs.

1S) Baznīcas vizitācijas protokols Valmieras draudzē 1739. g. 10.—15. I.

(LVA) ar oriģinālā pievienotiem dokumentiem par diakonāta skolu, to starpā

f. Hallartes 12. I. datēta vēstule vizitācijas komisijai, ko tulkojumā sniedz

L. Adamoviča „Studijas v. t. t. 111, 75. lp.", un no kurienes ņemti augšā ci-

tētie izteicieni.

19) Acta Historico Ecclesiastica oder gesammlete Nachrichten

von den neuesten Kirchen-Geschichten, Bd. 8, Weimar 1744, 310. lp. LVA:

Virskonsistorijas aktīs 1743. g•— Sprekelzena 20. 5. datēta vēstule ar pieliktu
Fišera vēstuli Sprekelzenam, kas datēta 30. IX. 1739. ABU: R. 19. G a

Nr. 8, n. 60 kādas Krīgelšteina vēstules noraksts. — Uzglabājies tikai viens šī

dziesmu krājuma eksemplārs Rīgas Latv. Biedrības Zinību Komisijas bibliotēkā.
20) Turpmākā tēlojumā izmantotas ziņas no dažām Buntebarta un Chr. Dā-

vida vēstulēm, kas rakstītas uz Hernhūti 1740. g. februārī, martā un aprīlī
(ABU: R. 19. G a 1 Nr. 2!), tad LVA: Berichte der Pastoren betr. die herrnhu-

tkche Bewegung 1742 un attiecīgo draudžu vizitācijas protokoli 1740. g. rudenī.

Arī Erich, v. Ranzau — Diasporageschichte. Historie der Brüder Diaspora in

England, Schweden, Schwedisch u. Preussisch Pommern, Preussen und Liefland,
409.—472. lp. Atsevišķi svarīgi ziņu avoti minēti turpmāk vēl par sevi.

21) Par Liepmuižas skolu un turienes sapulcēm tuvākas ziņas LVA: Be-

richte der Pastoren v. t. t., ziņojumos no Cēsu un Raunas draudzēm. No lat-

viešu zemnieka stāvokļa kustību attēlo Kiegāļa Pēteris (1711—1802) savā dzīves

aprakstā, kas glabājas Hernhūtes ABU. Starp citu viyš stāsta, ka apkalpojis
Liepmuižas saiešanas: slaucījis telpas, uzstādījis solus, tīrījis sveces v. t. t.

22) Kurze Relation etc. 37. s. lp,
23) ABU: R. 20 B Nr. 9 n. 7: Der Gräfin Erdm. Dorothea v. Zinzendorf

eigenhändiges Diarium der Liefl. Reise 1742/43, sub dato.

24) Kurze Relation etc. 40. Lp,
23) Virsrakstu citēju no D. Jos. Th. Müller

— Hymnologisches Hand-

buch zum Gesangbuch der Brüdergemeine. Herrnhut 1916, 64. lp. Turpat mi-

nēts, kā pirmo latviešu brāļu draudzes dziesmu avots „Das Gesangbuch der Ge-

meine in Herrn-Huth. Daselbst zu finden im Waysenhaure, 1735;" 17372, 17413

ar pielikumiem. Virsrakstam devušas paraugu citas Vācijā izdotas dziesmu grā-
matas. Pašu latviešu grāmatu man tomēr neizdevās Hernhūtē sadabūt, kaut

gan tā likās būt bijusi Müllera priekšā.
2B) Smiltenes baznīcas priekšnieka F. Behrends'a sūdzība izmeklēšanas ko-

misijai 1743. g., sk. Virskonsistorijas archīvā.

27) Dati atrodami P. Sipan g a rokrakstā „Brāļu draudzes darba vēsture

starp igauņiem un latviešiem" 6. §. — Sprekelzens kādā rakstā Virskonsistorijai
22./XI. 1743 min vairāk nekā 200 atmodinātu dvēseļu Straupē, bet vēstulē Cm
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cendorfam 11./IX. 1743. viyš stāsta, ka latviešu brāļu draudzes locekļu skaits

Straupē apm. 350, bet kopā ar citiem kopšanā esošiem esot mazākais 600; ļau-
dis sanākot kopā no pāri par 9 baznīcas draudzēm.

2S) Landtāga aktis ļoti lakoniskas hernhūtiešu jeb moraviešu brāļu jautā-

jumā. Ģenerālsuperintendenta Fišera „Pro memoria", datēts 29. VI. 1742, un

Virskonsistorijas 29. jūnija 1742 g. (v. st.) sēdes protokols hernhūtiešu lietā

ir atrodami LVA.

-
9 ) Atsevišķi dokumenti, kas attiecas uz izmeklēšanas komisijām, iespiesti

AHE VIII (1744), turpat XIV, Anhang (1751) un XV (1751) arī izvilkumi no

komisijas protokoliem. Valmieras izmeklēšanas komisijas protokoli LVA: „Prc-

tccolla der Herren-Hutschen Commission 1743," 2 sējumi.
::u) v. Ranzau

— Historische Nachricht, 1773, 134. lp.
31) Galvenie avoti turpmākam tēlojumam anonimais raksts „Kurze Rela-

tion etc." un E. f. Rancaua „Historische Nachricht etc.".

32) ABU: R. 19. G a Nr. 1 Livländische Conferenzsachen. Briefe und Re-

solutionen von Zinzendorf 1730—1752: R. 19. G a Nr. 3, n. 8b Buntebarta „Ei-

nige Bemerkungen über Lettland," datējums Londonā 11. 9. 1746.

33) Reversāla teksts iespiesties J. Eka r t a „Livland im achzehnten Jahr-

hundert," 441. lp. Virskonsistorijas un ģenerālgubernātorarīcību attēlo īsumā

T. Harnaks o. c. 158. s. lp. Par baznīcas vizitācijās uzstādītiem jautājumiem
liecina piem. Cēsu apriņķa otrā iecirkņa vizitācijas komisijas protokoli 1748. g.,

īpaši Liezerē, kur darbojās mācītājs H. Baumans.

34) Ziņas par vajāšanām atrodamas 17. piezīmē minētos rakstos un atse-

višķos brāļu draudzes darbinieku paziņojumos ABU: R. 19. G a Nr. 3. Šais zi-

ņojumos smelti arī citi tālāk minētie dati par kluso gājienu. M. Pētersona

(1747—1816) dzīves apraksts ABU.

35) ABU: R. 19. G. a Nr. 7b. — Collectanea den Lammsberg in Liefl. be-

treffend 1744—1767.

3 ) 1753. g. ziņojums (ABU) vēsta piem., ka Lange Smiltenē neceļot šķēr-
šļus un Meijs Cēsīs esot tapis labs draugs.

3T ) P. Heses dzīves apraksts laikrakstā „Nachrichten aus der Brüder-

gemeine" 1861, 5. burtnīca. Sk. Plitt o. c, 154 lp. piezīme.
SH ) Plitt o. c. 154. lp.; Ranz au — Diasporageschichte etc. 453. lp.
39) Latviskais „Common Prayer" uzglabājies, liekas, tikai vienā eksemplārā

Hernhūtes archīva bibliotēkā. „Common Prayer" grāmatiņa, liekas, saukta lat-

viešos par „Cērpuli" (no īsinājuma C. P.).
40) Sk. ABU: R. 19. Ga Nr. 20 latviešu brāļu draudzes „katalogus".

41) Šipangs — Brāļu draudzes vēsture u.t.t. §13. —
Dažas liecības par tā

laika garīgo svētību.
42) ABU: R. 19. G a Nr. 11, n. 208.—254.
43

) Zāronas grāmatas un Litāniju grāmatas eksemplāri man bij pieejami
Hernhūtes archīva bibliotēkā.

44) Blaku 42. piezīmes datiem vēl minamas Jaunraunas Babas runas —

ABU: R. 19. Ga Nr. 8, n 8 un atsevišķi dzīves apraksti.
ļ5) Th. Har n a c k," o. c. 178. s. lp.
4;) Par Ķīša Pētera un Šķestera Pētera nāvi sk, attiecīgos ierakstus Val-

mieras t. 1. baznīcas grāmatā.

4T) Turpmākā raksta daļā izlietoti savu tiesu arī dati, kas atrodami Kau-

dzītes Matīsa monogrāfijā „Brälu draudze Vidzemē".

48) ABU: R. 19, Ga Nr. 3. n. 21.

4") Dati no Freitāga tētiņa ziņojuma par Lintenes iecirkni 1809.—1814. g.,

kas norakstā nācis manās rokās. No šī paša avota arī laba tiesa datu turp-

mākā tēlojumā.
50) Nord. Miscell. 20./21. St., 469. lp.; sk. arī Kaudz ī te s Matīsa „Brälu

draudze Vidzemē", 94. lp.
51) P. Kundzi nš

—
Brāļu draudzes saiešanas nami Latvijā (Illūstrēts

Žurnāls, 1927., B.—ll. lp.).

■"'-') K. G. Sonntag —
Feier der Freilassung der Livländischen Bauern

im Januar 1820 in der Krons-Kirche zu St. Jakob in Riga, 22. lp. Tas pats —
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Erinnerungen an das Jahr 1801 in Amtsvortragen von Albanus, Busse, Collins,
Danckwart und Sonntag usw., Riga, 1802, XXIX. s. lp.

53) Reinh. v. Rosen
—

Reflexionen über die nunmehr nothwendige, auch

mögliche Aenderung der bisherigen Wirtschaftsmethode in den Ostseeprovincen

usw. St. Petersburg (Hamburg, 1826, § 52.

54) ABU.
55) P. šmid t s — Autobiogrāfijas no diviem senākiem brāļu draudzes lo-

cekļiem (Rīg. Latv. Biedr. Zinību Komis. Rakstu Krājums XVIII, 1926., 167. s. lp.
s(i ) Sk. piem. Vidzemes civīlgubernātora Richtera ziņojumu lekšlietu mi-

nistrim 29. XI. 1802. g.
— A. Kāpostiņa „Vidzemes zemnieku nemieri Kau-

gurmuižā 1802. g." (Valsts archīva raksti I, 1924.), 52. lp.
57) Nord. Miscell. XL, 320- lp.
SR ) Ibid. XX./XL, 464.—475. lp. „Wegen einer Bemerkung über die in

Liefland zur Brüdergemeine oder zu den sogenannten Herrnhütern gehörenden
Bauern".

59 ) Ibid. XXVI., 301.—316. lp. Veranlaßte Gedanken über die Herrnhu-

terey unter den liefländischen Bauern".
60) K. G. Sonnt a g — Erinnerungen an das Jahr 1801, XXIX. Lp
61) H. Plitt o. c. 166. ss. lp.
62) Manifesta teksts iespiests vācu tulkojumā „St. Petersburger Senats-

Zeitung", 1817, Nr. 49 (8. XII.) un „Befehl aus der Livländischen Gouverne-

ments Regierung v. 14. XII. 1817, Nr. 51, arī „Berlinische Neueste Nachrichten

aus dem Reiche Gottes", 2. Jahrgang, 1818, Jan. 23.—27. lp. Uz tā balstās

T. Harnaks (o. c. 221. ss. lp.). Kāds cits tulkojums ar zīmīgu izšķirību, 2. § ie-

spiests „Hamburgische Zeitung", sk. Plitt, o. c. 184. lp.
°3 ) Brāļu draudzes virspriekšnieka G. B. Müllera korespondence ar ev.-lut.

ģenerālkonsistoriju iespiesta C. Chr. Ulm a nn Das gegenwärtige Verhältniß

der evang. Brüdergemeinde zur evang.-luth. Kirche in Liv- und Ehstland usw.,

Berlin, 1862, 17.—39. lp. Brāļu ūnitātes 1860. g. 21. 111. vēstules tulkojums —

Kaudzītes Matīsa „Brälu draudze Vidzemē", 53. ss. lp.
64) Izteiciens no brāļu diakonu konferences protokola 1858 g. februārī.

«) Sk. A. Vičs, Iz latviešu skolu vēstures I, 1923., 248.-253. lp.: dati

par lasītpratēju skaitu 1798.—1800. g.

B6 ) Brāļu diakonu konferences protokols 1850. g. jūlijā.

lespiedkļudu labojumi

61.1pp. 21. rindā no augšas beigās jālasa: „baznicas un ticības dzīve".
61.

,
25.

„ „ „ „ ,un katķisma".
61.

„
18. rin<~'ā no jālasa: „bet mājās vēl piedēja".

67.
„

17. rindā no augšas jālasa: „konrektors" (ne „korrektors).
71.

,
14. rindā no apakšas jālasa. „Cēļa Anšsv

"1.
,

12
, „Gaides Kača".

72.
„

3. undā no augšas jālasa: «Ceļa Mārcis".
84.

~

13.
„ „ . .skolotājs", (ne „mācītājs*).

90.
.

21. rindā no apak: as jālasa: „Dieva vārda lasīšanai, lūgšanām un pieklājīgām
pamācībām stāv cv."



SATURA RĀDĪTĀJS

latvieši un katoļu baznīca

Rakstu krājumā "latvieši" 1,178.-197.1p. 5

Latvieši un evaņģēliska baznīca

Rakstu krājumā "Latvieši" 1,198.-230.1p. 25

Latviešu brāļu draudze dzimtbūšanas laikos

Rakstu krājumā "Latvieši" 11,48.-86.lp. 58
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