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«Portus semigallorum.»

Jau senvēsturiskajos laikos zemgaļiem pa Lielupi un Dau-

gavu bija izdevīgas izejas Baltijas jurā, tāpēc šo upju krastos

atradās viņu ostas. Daugavas krastā bijušo zemgaļu ostu mūsu

archeologi atrada tikai nesen, izdarīdami izrakumus Daugma-
les pilskalnā. Kādu zemgaļu ostu piemin arī 13. g. s. sarakstītā

Indriķa chronika, nosaukdama to par «portus semigallorum,»
tomēr nenosaka tuvāk tās atrašanās vietu. Daži mūsu pētnieki
meklē šo vietu Lielupes lejas galā, citi domā, ka tā atradusies

tagadējās Jelgavas vietā un saukusies par Mītavu. Šis nosau-

kums esot atvasināts no vārda «mīt», «mainīt» un raksturojot
šo vietu kā tirdzniecības, maiņas vietu. Bagātajai Zemgalei arī

bija vajadzīgas ostas satiksmei ar ārzemēm, un zemgaļu spēki
bija arī tik stipri, ka viņi šīs ostas -Daugavas un Lielupes krastos

varēja nosargāt pret dažādo tuvāko kaimiņu uzbrukumiem.

Bet 13. g.s. šis latviešu un viņu kaimiņu līdzsvars tika satricināts,

jo radās jauni tīkotāji pēc latviešu zemes un viņas bagātībām.
Tie bija vācieši, kas tagad ieradās un tūlīt parādija savas

tieksmes kļūt par noteicējiem saimnieciskajā ziņā šais zemēs,

sagrābjot visu tirdzniecību savās rokās. Lai šos nodomus reali-

zētu, tad vispirms tie centās iegūt svarīgāko tirdzniecības ceļu
— Daugavu, kas bija panākams nostiprinoties tās krastos. Bet

daļa tirdzniecības notika arī pa Lielupi, un tas nepatika vā-

ciem. Tāpēc jau ap 1200. g. kāds misionārs Teodorichs, kas

še darbojās saskaņā ar vācu tirgotājiem, devās uz Romu un

izlūdza no pāvesta rīkojumu, kas aizliedza visiem tirgotājiem
apmeklēt «Zemgaļu ostu». Indriķa chronikā par to lasām šā-

das rindiņas: «Arī uz viņa paša (misionāra Teodoricha) lūgu-
mu un uzstāšanos tas pats augsti cienijamais Romas krēsla

biskaps noteikti aizliedza, piedraudot visiem ar anatemu, ap-
meklēt tirdznieciskā nolūkā Zemgali, sevišķi tās ostu. Šo

faktu (t. i. aizliegumu) vēlāk paši tirgotāji slavēja, un to pašu
ostu ar kopēju lēmumu viņi slēdza ar aizliegumu, ka, ja kāds

vēlāk tirdznieciskā nolūkā iedrošinātos viņā ieiet, līdz ar to tam

tiktu atņemta manta un dzīvība. Tā vēlāk, divi gadus pēc

pilsētas (Rīgas) dibināšanas, daži gribēja lauzt savu soli jumu;
sākumā visi tirgotāji pārliecinādami lūdza tos neiet uz Zemgali.
Bet tie, neievērodami apustulisko aizliegumu un tirgotāju ko-

pējo lēmumu maz vērtēdami, laidās savā kuģī lejup pa Dau-
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gavu Pārējie, redzot viņu pārdrošību, pievirzija citus kuģus
un uzbruka viņiem. Beidzot divi vīri, t. i. kuģa locis un kap-
teinis, tika saķerti un sodīti ar briesmīgu nāvi, bet citi tika pie-

spiesti atgriezties». Tomēr šķiet, ka zemgaļu tirdzniecība pa

Lielupi būs turpinājusies netraucēti, līdz vāci arī Lielupes
krastos uzcēla savu pili, jo Lielupes ostas vārds minēts vēl

1263. g. noslēgtajā ordeņa mestra līgumā par jūras ostām ar

Kurzemes bisķapu. Abas puses vienojās, ka ordeņa mestra rī-

cībā nāk Lielupes osta (Semegalles A) un Vinda (Ventspils), tur-

pretim Kurzemes biskapam paliek Līva (Liepāja). Lai nostipri-
nātu savu iespaidu Lielupes krastos, ordenis drīzumā ķērās

pie pils celšanas.

Mītavas pils celšana.

Zemgaļi jau gandrīz pus gadu simteni bija varonīgi atvai-

rijuši vācu uzmākšanos savai zemei. Bija nodunējušas sla-

venās Saules (1236. g.) un Durbes (1260. g.) kaujas, kurās vācu

spēki tika gandrīz pavisam iznīcināti. Tomēr kā deviņgalvai-

najam velnam pasakās, kur vienas nocirstās galvas vietā vien-

Vecās Jelgavas pils skats no 1673. g.

mēr uzauga divas jaunas, tā arī vāciem plūda palīgos arvien

jauni laimes un dēku meklētāju pulki, ar kuriem cīņa bija

jāuzņemas no jauna. Nav brīnums, ka dažreiz zemgaļu spēki
arī apsīka. 1265. g., lai varētu piekļūt zemgaļu pilīm tuvāk

no Rīgas puses, vāci iesāka celt savu pili Lielupes krastos.

No šīs jaunuzceltās pils tika sarīkoti sirojumi; no šejienes vē-

roja, kas notiek Zemgalē; še arī dažkārt paslēpās kaujās cie-

tušās karaspēka daļas.

Par pils celšanu Lielupes krastos sevišķi ir interesējies pā-
vesta legats Modenaš Viļums. Pirmo reizi ieradies Latvijā, ap

1230. g. viņš devis rīkojumu celt pili Lielupes baseinā tanī
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vietā, cik augstu var nokļūt kuģi. Tomēr legata gribu nebija
iespējams izpildīt zemgaļu pretestības dēļ. leradies otrreiz
1242. g. 19. apr., viņš ar dokumentu piešķīra Livonijas orde-

nim Lielupes krastos ceļamās pils apkārtnē divas jūdzes zemes.

Tomēr arī tagad nekādi darbi netika uzsākti. Modenas Viļu-
ma vēlēšanās piepildijās tikai 14 gadus vēlāk. 1266. g. 25.

maijā lasām pāvesta apstiprinājuma rakstu ordenim, ka agrā-
kais legata rīkojums par zemes piešķiršanu pils vajadzībām

paliek spēkā. Tepat pāvests piemin, ka pils jau iesākta celt.

Tomēr pils vārds vēl netiek minēts. Tālāk par pils celšanu

runā Atskaņu un Vartberga chronikas. 13. g. s. sadzejotajā
Atskaņu chronikā par pils celšanu pastāsta tā:

«Viņš (ordeņa mestrs) lika celt Lielupē četras jūdzes uz

augšu pret zemgaļiem pili, par ko zemgaļi nebija priecīgi: Šo

pili nosauca par «Mytowe . . .». Pati pils celšana ir norisinā-

jusies 1264./65.g., jo jau nākošajā 1266. g., kad ordenis bija sarī-

kojis karagājienu pret zemgaļiem un cietis šinī ciņā neveiksmi,

sakautie vāci pilī atraduši patvērumu no vajātājiem. Par pils
celšanu 1265. g. liecina arī Vartberga chronikā:

«1263. g. par ordeņa mestru bija brālis Konrāds fon Man-

ders. Viņš 1265. g. uzcēla Mītavas un Vitenšteinas pilis.» -—

Pils uzcelta Lielupes kreisajā krastā. Par salu šī krasta

mala pārveidota tikai vēlāk, kad bija no Platonesupes uz Driksnu

izrakts kanalis. Laikā no 1328.—40. g. pils celšana pabeigta
galīgi. Pils bijusi uzbūvēta pa lielākai daļai no laukakmeņiem

četrstūra veidā, un katrā stūrī atradies tornis. Apmēra ziņā
pils bijusi maza, tikai 30 metrus plata un 35 metrus gara divstāvu

mūra ēka; torņi bijuši vienu stāvu augstāki. Šī vecā pils pa-

stāvēja līdz 1738. g., kad to hercogs Ernests Birons lika noārdīt

un uzsāka celt jauno pili. Vecā pils atradusies tagadējās pils
pagalma vidū, tuvāk galvenajai ieejai.

Leišu uzbrukumi.

Liels skaits zemgaļu pēc viņu pēdējās pils Sidrabes nodedzi-

nāšanas, negribēdami kalpot svešajiem kungiem, aizgāja uz

Lietuvu. Še viņi nedzīvoja mierā, bet mēģināja kopā ar lei-

šiem vairākas reizes atgūt atpakaļ savu dzimteni. Bieži šie

kari bija veiksmīgi, bet dažādu apstākļu dēļ cerētos panākumus
nedeva. Par šādiem leišu un, jādomā, arī zemgaļu uzbruku-

miem Zemgalei un Mītavas pilij vairākās vietās stāsta Vartberga

chronikā. Pirmās ziņas attiecas uz 1345. gadu:
«Kamēr ordeņa mestrs ar karaspēku bija Sāmsalā, lietuvju

ķēniņš (Alģirds), savācis lielu karaspēku, gāja caur ordeņa
zemi. Kāda Paies nodevības dēļ viņš ieņēma vispirms Tērveti
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un izpostija pili ar uguni līdz pamatiem; te nonāvēja astoņus

brāļus ar viņu cilvēkiem, neskaitot vienkāršo tautu. Tālāk

ķēniņš nonāca līdz Mītavas pilij un to iekaroja kopā ar priekš-

pilsētu (suburbio), bet tā kā pils bija no mūra, tad nevarēja
to izpostīt; viņi aizveda līdzi garīdzniekus kopā ar 8 brāļiem
un 600 cilvēkiem no tautas.»

No šīs chronikas ziņas redzam, ka Mītavas pils priekšpil-
sētiņā jau dzīvojuši vairāki simti iedzīvotāju. Vāciešu skaits

ir pavisam niecīgs. Jaunu lietuvju un zemgaļu karapulku uz-

brukumu Mītavas pils piedzīvoja 1361. gadā. Par to tai pašā
chronikā rakstīts šā:

«1361. gadā dienā pēc apustuļa Mateus (24. febr.) lietuvji
pēkšņi ieņēma Lielvārdes baznīcu un ar laupijumu un gūstek-

ņiem atgriezās atpakaļ. Tanī pašā laikā, sadalijuši karaspēku,
viņi bijuši arī pie Mītavas.» Šis uzbrukums skāris Mežotnes

un Mītavas pilis. Par to lasām kādā tiesas aktī. Te ordeņa

pārstāvis pastāsta, ka Mītavas un Mežotnes pilis ordeņa varā

bijušas jau no seniem laikiem, bet tagad (1366. g.) tās abas

leiši esot izpostijuši, un to savešanai kārtībā esot vajadzīgas
vismaz 2000 markas. Šķiet, ka Mītavas pils ir tikusi atjaunota,

jo viņa spējā izturēt jaunu leišu uzbrukumu, kas notika pēc 10

gadiem.

Šis uzbrukums 1376. g. bijis lietuvju atbilde uz ordeņa
mestra iepriekšējo sirojumu pa Lietuvu. Ar pretviziti ordenim

steidzies pats dižkunigaitis Ķeistuts. Par tās norisi mums ne-

daudz pastāsta tā pati Vartberga chronikā:

«Viņi (lietuvji) ar karaspēku ieradās pie Mītavas pils, no-

dedzinājuši priekšpilsētu (suburbio cremato), nolaupija ganībās
esošos zirgus un citus lopus un tad devās tālāk uz Dobeli.»

Tā redzam, ka biežie leišu uzbrukumi ir stipri kavējuši pla-
šāku pilsētas attīstību. Lietuvju uzbrukumi aprima pēc 1386.

g., kad Lietuva savienojās ar Poliju un kad viņu intereses vēr-

sās vairāk uz krievu zemēm. Tad arī Zemgalē iestājās mie-

rīgāki laiki.

Pilsētas sākumi.

Kad lietuvju uzbrukumi 14. g. s. beigās aprima un Zemgalē

iestājās mierīgāki laiki, Mītavas pils priekšpilsētiņa drīzi tika atkal

atjaunota. Tās uzplaukšanu ir sekmējuši dažipils komturi. Tā kā-

dā 1285. g. Mītavas pils komtura izdotajā rakstā lasām, ka viņš

visiem tirgotājiem garantē drošu ceļu uz Mītavu, tāpat apjemas
atlīdzināt visus ordeņa karaspēka un laupītāju nodarītos zaudē-

jumus. Šķiet, ka komtura izsolītās garantijas būs atkal devu-

šas tirgotājiem drosmi vest savas preces uz Mītavu. No chro-
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nista Vartberga vārdiem saprotam, ka priekšpilsētiņa pie pils
ir atradusies jau 1345. g. un ka tās iedzīvotāji vispirms cietuši

no ienaidnieku uzbrukumiem. Var domāt tomēr, ka šī priekš-
pilsētiņa bijusi turpat pils tuvumā, jo ienaidnieku biežo apcie-
mojumu dēļ dzīvošana atstatāk no pils bija saistīta ar briesmām.

Mieram ieilgstot, iedzīvotāji būs uzdrošinājušies apmesties tālāk

no pils, otrā pusē Driksnai. Tad pat, jādomā, pilsētiņai būs

radies Jelgavas nosaukums, kas aizņemts no lībiešiem un no-

zīmē «pilsēta»
1
).

Par Jelgavu 15. g. s. ziņu ir ļoti maz. Tikai vērojam, ka

Jelgavas pilsētiņas attīstības gaita aizvien iet uz priekšu. To

atzīmē Kurzemes tiesību vēsturnieks Cīgenhorns savā Kurzemes

tiesību vēstures grāmatā (18. g. s.) teikdams, ka visiem esot

zināms, ka Jelgava jau 1435. g. bijusi pilsēta, ka tai bijusi
pašai sava tiesa un savi pilsētas iekārtas nosacijumi. Doku-

mentos tomēr šī ziņa nekur neapstiprinās. Noteiktākas un

plašākas ziņas par Jelgavu gūstam tikai 16. g. s. Ap 1522. gadu
ir minēta Jelgavā baznīcas pastāvēšana. Kad tā uzcelta, nav

zināms, tikai no tam varam spriest, ka iedzīvotāju skaits bijis

pietiekoši liels, lai uzceltu un uzturētu baznīcu.

16. g. s. otrajā pusē sākās krievu uzbrukumi ordeņa valstij.

Sakarā ar nekārtībām un pašu zemes kungu nesaticību savā

starpā nebija nekādas iespējas cīnīties pret šiem iebrukumiem.

Tāpēc 1561. g. 28. nov. pēdējais ordeņa mestrs Gotards Ketlers

noslēdza padošanās līgumu ar Lietuvas un Polijas ķēniņu. Par

to Ketlers kā atlīdzību saņēma uz lēņu tiesībām daļu no agrā-

kajām ordeņa zemēm, t. i. Kurzemi un Zemgali, un klāt vēl

ieguva hercoga titulu sev un saviem pēcnācējiem. No sākuma

jaunais hercogs bija arī Vidzemes pārvaldnieks un dzīvoja Rī-

gas pilī. Tikai 1566. g. viņam Vidzemes pārvaldīšanu atņēma,
un tam bija jāmeklē piemērota dzīves vieta jaunajā hercogistē.
Par tādu viņš izvēlējās Jelgavu. 1568. g. pēc lielāka Jelgavas

pils remonta hercogs pārcēlās uz šejieni. Sākot ar hercoga

galma apmešanos Jelgavas pilī, pieauga arī pilsētiņa, un tā ie-

guva arvien lielāku nozīmi saimnieciskajā dzīvē. Tanī sāka

ieplūst iedzīvotāji — gan amatnieki, gan tirgotāji. Tad arī her-

cogs savai rezidencei ir piešķīris pilsētas tiesības. Ap 1572. g.

Jelgava ir ieguvusi vēl tagad pastāvošo ģerboni (kronētu brieža

galvu uz sarkana forta). Tālāko Jelgavas dzīvi vērojam no ve-

*) Pilsētas apzīmēšanai šo vārdu ir lietājuši šinī laikmetā dažkārt arī

latvieši. Vēl 17. g. s. Manceļa sprediķu grāmatas pirmajā izdevumā sasto-

pam teikumu «Kristus iejāja tanī Jerusalemes jelgavā». Tāpat, negribē-
dami lietāt vācisko «Friedrichstadt», hercoga Frīdricha dibināto pilsētiņu,
latvieši nosauc to par «Jelgaviņu» vai «Jaunjelgavu», t. i. jauno pilsētu.
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cakās uzglabājušās Jelgavas ieņēmumu un izdevumu grāmatas,

kas aptver laikmetu no 1573.—78. gadam. To hercogam iesnie-

dzis Jelgavas fogts (tiesnesis) Nikolajs Franke. Tanī arī jau
ir pateikts, ka 1573, g. Jelgavai bijusi sava namnieku grāmata

(pilntiesīgo pilsoņu saraksts). 1574. g. Trīsvienības baznīcas

celšanas ziedojumu listē ziedotāju starpā ir minēts arī «birģer-
meistars». lepriekš minētajā kases grāmatā šinī pašā gadā
ierakstīts, ka par pilsētas zīmoga izgatavošanu zeltkalim sa-

maksātas 11 markas. No šīm ziņām varam spriest, ka Jel-

gava savas pilsētas tiesības būs ieguvusi 1572. vai 1573. gadā.
Pats pilsētas tiesību piešķiršanas dokuments nav uzglabājies.

Ap 1574. g. vērojam, ka Jelgavai ir jau visi pilsētas pār-
valdes orgāni: birģermeistars, tiesas fogts, rāte un sekretāra

vietas izpildītājs. Pēdējā vietu sākumā izpildijis kāds hercoga
ierēdnis, bet jau trīs gadus vēlāk Jelgavai ir pašai savs pilsētas
rakstvedis Jēkabs, kurš sajēmis 70 markas algas.

1577. g. Jelgavas «birģermeistars» bijis kads Jēkabs Ļau-
dons.

Jelgavas pilsoņu nami atradušies ap divām ielām. Pašu

pilsētu cieši apņēmis liels mežs. Jelgavas pilsētas iedzīvotāju
skaits šinī laikā vēl ir samērā mazs. Namnieku skaitu varam

rēķināt 80—90. Hercogam iesniegtajā kases grāmatā atzīmē-

tas arī jaunuzņemto pilsoņu iemaksas. No 1573.—74. gadam

Jelgavas namsaimnieku skaits pavairojies par 54 personām, betno

1575.—78. g. — tikai par 35; tā tad katru gadu nākuši klāt

tikai 9 jauni namnieki. To starpā bijuši arī latviešu tirgotāji
un amatnieki. Tā 1575. g. fogta sodu grāmatā ir atzīmēts «ne-

vācu krāmu tirgotājs Korts». Viņš arī ir bijis Jelgavas nam-

nieks, jo ar tirdzniecību varēja pelnīties tikai namnieki. Lat-

viešiem apmesties uz dzīvi Jelgavā nenoliedz nedz 1593. g. rātes

izdotie noteikumi, nedz arī hercoga 1606. g. izdotā pilsētas sa-

tversme. lepirkšanās nauda pilsoņos bija tikai 4 markas, un

to viegli varēja nomaksāt arī zemnieki.

Jelgavas amatnieki savās organizācijās ir sākuši apvienoties

jau pirmā hercoga laikā. Ap 1574. g. te bijuši 12 dažādi amati

ar 18 meistariem. To starpā tīri latviski bijuši audēju, drēb-

nieku un miesnieku amati, pa daļai podnieku amats v. c.

Latviešus redzam ari pilsētas dienesta un hercoga galma

ļaužu vidū.

Tā no 1574. g.—7B. g. Jelgavas pilsētas policijas dienestā

ir kāds latvietis Pēteris. Viņš saņem diezgan labu algu —34

markas naudā un drēbēs. Hercoga galma ļaužu starpā latvieši

ir ieņēmuši vairāk ka V3 daļu. Hercoga galmā 1576. g. biju-
šas pavisam 113 personas, no tiem 42 bijuši latvieši.
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Hercogs Gotards ļoti rūpējās arī par luterāņu ticības nostipri-
nāšanos jaunajā hercogistē. Tika sarīkota baznīcu vizitacija,
un pēc tam nāca hercoga rīkojums celt 70 jaunas baznīcas.

Pieminēto vietu starpā ir arī Jelgava. Jelgavā darbus uzsāka

1573. g., iesākot celt Sv. Annas baznīcu. Nākošajā gadā uzsāka

arī Sv. Trīsvienības baznīcas celšanu. Abas celtnes pabeidza

galīgi tikai nākošajā g. s. pirmajā pusē. Hercogs rūpējās arī

par pilsoņu izglītību, jau 1567. g. runā par skolas iekārtošanu.

Vēlāk šo skolu sauca par lielo pilsētas jeb latiņu skolu. Pie

abām baznīcām vēlāk tika iekārtotas arī zemākās skolas.

Arī hercoga pils apkārtne kļuva bagātāka ar dažām jau-
nām celtnēm. Še hercogs uzcēla baznīciņu, domātu kapeņu
ierīkošanai. Šo celtni 1583. g. iesvētija. Turpat blakus pilij
radās vairākas jaunas ēkas: staļļi, noliktavas un garnizona

telpas.

Hercogs Gotards, rūpēdamies par pilsoņu labklājību, pie-
šķīra tiem arī zemi lietāšanai. Tā atradusies no pilsētas uz

Svētes upes pusi.
Tomēr par hercogistes galvas pilsētu vārda īstajā nozīmē

Jelgava izveidojās tikai Gotarda dēlu valdīšanas laikā. Vecā-

kais dēls Frīdrichs (1587.—42.) mantoja Zemgali, un tā kā tās

lielākā pilsēta bija Jelgava, tad pēdējā kļuva par hercoga rezi-

denci. Frīdrichs ir diezgan daudz darijis Jelgavas attīstības

sekmēšanai. Agrāko divu ielu vietā tika iekārtotas vairākas

jaunas. Rūpēdamies par tirdzniecību, hercogs ierādija pilsētā
vietu četrstūrainam tirgus laukumam, kas pastāv vēl līdz mū-

su dienām. Pilsētas rāte arī nokārtoja pašu tirgošanās kār-

tību, izdodama 1598. g. jaunus noteikumus. Dažus gadus vē-

lāk sekoja paša hercoga izdotā jaunā pilsētas satversme. No

šiem diviem dokumentiem redzam tuvāk Jelgavas pilsoņu dzīvi

16. g. s. beigās un 17. g. s.

Pilsētas satversme.

Hercogs Gotards Ketlers, piešķirdams Jelgavai pilsētas tie-

sības, deva tai arī pirmo satversmi. Par paraugu bija ņemta

Rīgas pilsētas pārvaldes iekārta. Pilsoņu dzīvi kārtoja daž-

kārt arī pati Jelgavas rāte un pilsoņu pārstāvji, izdodami veselu

virkni nosacijumu. Kara laikos šie pirmie hercoga un rātes

rīkojumi ir gājuši bojā vai kopā ar pilsētas archivu aizvesti

uz ārzemēm. Vecākie Jelgavas pilsoņu dzīvi regulējošie no-

teikumi ir uzglabājušies tikai no 1593. g. un vecākā pilsētas
satversme no 1606. gada. Ka ir bijuši arī vēl kādi vecāki

rīkojumi, uz to norāda iepriekš minēto uzglabājušos doku-

mentu beigās pievienotie aizrādijumi, ka agrākā policijas un
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tiesas iekārta paliek speķa, cik tālu to jaunie nosacijumi

neatceļ.

Vispirms apskatīsim 1593. g. 6. oktobrī rātes un pilsoņu

pārstāvju Jelgavas iedzīvotājiem izdotos noteikumus. Rīkoju-

mu krājumiņš aptver pavisam 19 nodaļas, kurās dod norādi-

jumus pilsoņiem, kā rīkoties dažādajos saimnieciskās dzīves ga-

dijumos. Pirmā nodaļa ir par tirgiem un tirgošanos, tālāk

seko atsevišķi noteikumi par gaļas un maizes tirdzniecību, par

krogiem, viesnīcām, darba algu un dienas strādniekiem dažā-

dās nozarēs, vairākas nodaļas aptver mājas kalpu un kalpo-

ņu, tāpat arī mazmājnieku stāvokli, savas nodaļas ir par laipu,
ielu, aku turēšanu kārtībā un nakts sardzēm.

Interesanti ir noteikumi par tirgošanos Jelgavas tirgū. Tir-

gus dienās zemniekiem jāļauj brīvi un netraucēti ar savām

mantām, labību un lopiem ierasties tirgus laukumā un tos

pārdot, lai katrs pilsonis un iedzīvotājs sev vajadzīgo varētu

nopirkt. Tāpat zemnieks var savu vedamo pārdot iegriezies pie
kāda pilsoņa, pie kura viņš parasti mēdz apstāties. Zemnieku

nedrīkst apturēt uz ielas, neļaujot viņam doties uz tirgu vai

pie pazīstama tirgotāja, tāpat tirgotāji nedrīkst tālu iziet pretī

ārpus pilsētas un še no zemniekiem nopirkt viņu preces. Leiši

var tikai vienu tirgus dienu uz tirgus laukuma pa olektim pār-
dot savus audumus. Noteikumu pārkāpēji saņem sodu. Rīgas

tirgotāji no zemniekiem lopus drīkst pirkt tikai tirgus lauku-

mā un tikai tad, ja jelgavnieki paši tos vairs nepērk. Nekādā

ziņā rīdzinieki tieši no zemniekiem nedrīkst pirkt labību, medu,

vasku, linus, linsēklas, ādas, talku v. c. Šīs preces

viņi var pirkt tikai no Jelgavas tirgotājiem. Svarīgā-
kiem produktiem — maizei un gaļai — ir noteikta cena.

Tīras rudzu maizes 16 lotis pārdodamas par 1 sekseri, balt-

maizi par 1 sekseri var dabūt tikai 9 lotis. Parasti klaipi bi-

juši 2un 3 mārciņas smagi, un tie maksājuši 3 sekserus. Zem-

nieki tirgus laukumā varējuši pārdot arī gaļu. Tādam nolū-

kam bijuši iekārtoti 3 jeb 4 ozola kluči un garš sols.

Jelgavā ir bijušas ļoti daudzas iebraukšanas vietas, kas reizē

bijuši arī krogi. Šajos krogos noliegts par kalpotājiem turēt

vairāk kā divus precētus pārus, jo pilsoņiem trūkstot strād-

nieku. Tā paša iemesla dēļ krogos nedrīkst pieturēt arī lostrei-

berus. Krogus nedrīkst dot pajumti izbēgušiem zemniekiem.

Nedrīkst atļaut spēlēt kauliņus un kārtis v. t. t.

Vairākas nodaļas aptver atalgojumu lietas dažādu nozaru

strādniekiem. Alga bijusi noteikta, pārmaksātājiem draudējis
sods. Dienas strādnieka alga laikā no Miķeļiem līdz Lieldie-

nām noteikta naudā 6 sekseri dienā un maize, laikā no Liel-
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dienām līdz Miķeļa dienai 9 sekseri dienā un uzturs. Dienas

strādniecei no Lieldienām līdz Miķeļiem — 6 sekseri dienā un

uzturs, no Miķeļiem līdz Lieldienām tikai 4 sekseri naudā. Mal-

šanas un veļas mazgāšanas darbiem cits atalgojums. Alus brū-

veru atalgojums jau ir daudz augstāks: 24 sekseri naudā, uz-

turs un trīs kannas alus dienā, tāpat noteikts atalgojums no-

zīmēts iesalniekiem, sviestniekiem un zāģētājiem.

Interesants ir mājas jeb gada kalpa (Haushalt) atalgojums.
Tas pa lielākai daļai ir «graudā»: 1 pāris bikšu, 2 pāri zeķu,
1 kažoks, 1 pāris apakšveļas, 3 krekli, nazis, cepure, pāris
cimdu, 3 pāri kurpju un josta.

Kalpone saņem 3 kreklus, 3 priekšautus, 1 linu svārkus un

vienus pelēkus svārkus, 3 pārus kurpju, pāri zeķu; dzīvojot
otru gadu, 1 krāsotus svārkus jeb cepuri, tad vēl jostu 2 mar-

ku vērtībā, matu saiti par 6 sekseriem olektī un 1 nazi.

Ceļinieku uzņemšanai iekārtojamas viesnīcas. Lai sveši-

nieki tās varētu atrast, tad uz durvīm izliekama izkārtne, tāpat
redzamā vietā izliekams arī cenu saraksts.

Gājēju ērtībai gar ielu malām noliekamas IV2 olekts platas
laipas. Lai varētu apkarot ugunsgrēkus, tad 10 namniekiem

kopā jāizrok viena aka. Pilsoņiem un krogu turētājiem jāpie-
dalās nakts sardzēs, lai apkarotu zādzības un citas nebūšanas.

Pilsēta bijusi sadalīta kvartālos, kuru priekšgalā ir atradušies

savi priekšnieki.
1596. g. Gotharda Ketlera dēli Frīdrichs un Vil-

helms mantoto hercogisti sadalija savā starpā. Frīdricham

piekrita Zemgale, Vilhelmam Kurzeme. Tad arī Frīdrichs sāka

vairāk interesēties par savas valsts galvas pilsētu. Tās tie-

siskajā iekārtā bija vēl daudz nepilnību un trūkumu. To no-

vēršanai Frīdrichs 1606. g. 5. sept. izdeva likumu krājumiņu
«Jaunā Jelgavas pilsētas policijas kārtība»2). Tanī vairāk kā

50 gan īsākās, gan garākās nodaļās mēģināts noregulēt Jelga-
vas pilsētas pārvaldi un pilsoņu dzīvi. Jaunās pilsētas tiesības

ietver gandrīz pilnīgi arī iepriekš minētos 1593. g. izdotos rātes

rīkojumus. No šīm jaunajām tiesībām, kuras Jelgavā bija

spēkā vēl hercoga Jēkaba laikā, vērojam pilsētas pārvaldes ie-

kārtu, pilsoņu saimnieciskās dzīves iespējamības un iedzīvotāju
sagrupējumus. Pilsētas kungs bija hercogs, tāpēc viņš arī re-

gulēja pilsētas dzīvi. Pilsētas pārvaldes amata personas sniedza

viņam pārskatu par pilsētas ieņēmumiem un izdevumiem. Her-

cogs pats iecēla rāti. Tās rokās atradās pilsētas pārvalde. Rātē

ietilpa 12 rātes kungi. No viņu vidus vēlēja birģermeistaru un

2) «Neue Policev Ordnung dieser Stadt Mietau
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fogtu. Pārējie locekļi ietilpa dažādajās komisijās. Svarīgs rā-

tes uzdevums bija tiesas spriešana. Svarīgākos gadijumos rātes

spriedumus varēja pārsūdzēt pašam hercogam. Fogts izpildija
dažkārt pilsētas galvas vietu, viņam promesot. Fogts kopā ar

vienu rātes kungu iztiesāja mazāk svarīgas lietas. Citi rātes

kungi ietilpa kases kolēģijā, kas pārzināja nodokļu ievākšanu.

Šinī svarīgajā komisijā ietilpa pats birģermeistars, fogts un ve-

cākais rātes kungs. Pie viņiem glabājās pilsētas naudas lādes

atslēgas. Pilsētas sekretārs rakstija atsevišķu kases grāmatu. To

katru gadu pārbaudija rātes un pilsētas vecāko pārstāvji, un

tad tika iesniegts ziņojums par to hercogam. Pilsētas pārval-
des rīcībā hercogs bija atvēlējis pavisam 6 dažādus ienākumu

avotus: 1) pilsoņu tiesību iegūšanai iemaksāto naudu, 2) uz-

ņēmumu naudas, 1 dālderi no katras tirgus bodes, tikpat no

maiznieka un miesnieka galda tirgū, 3) 1 šiliņu no pūrvietas
zemes (apstrādājamas) 4) vērdiņu no nederīgas zemes, 5) vie-

nu guldeni gadā no katra krogus un 6) daļu no iekasētām soda

naudām. No šiem ienākumiem pilsētai bija jāuztur baznīcas,

skolas un nespējnieku nami.

Jaunajā pilsētas satversmē sīkāki minēti nosacijumi pilsoņu
tiesību iegūšanai. Redzam, ka kļūt par Jelgavas pilsoni bija
samērā viegli. Namnieka tiesības ieguva, pirmkārt, katrs, kas

bija Jelgavas namnieka bērns. Pilsoņa tiesības varēja nopirkt
jeb iegūt no hercoga kā īpašu privilēģiju. Katram, kas gribēja
kļūt par Jelgavas pilsoni, bija jāpierāda, ka viņš dzimis liku-

mīgā laulībā un nav sodīts. Tirgotājiem un aldariem šīs tie-

sības maksāja 10 dālderus, amatniekiem 5 dālderi. Pilsoņiem
bija arī jādomā par pilsētas aizsardzību, tāpēc no pilsoņu tie-

sību kandidātiem prasija ieroču uzrādīšanu. Tirgotājam vaja-
dzēja būt pilnām krūšu bruņām un bruņu cepurei; kā uz-

brukšanas ieročiem — garam šķēpam vai garai degļa jeb atslēgas
šautenei; aizsargāšanās ieročiem — īsam šķēpam jeb zobenam.

Amatnieku rīcībā bija jābūt šautenei, krodzinieka un dienas

strādnieka — pusmēnesim jeb halebardeivai īsam šķēpam un aiz-

sargāšanās ieročiem tādiem pašiem kā tirgotājiem. Tikai uz-

rādot šos ieročus, jaunais pilsonis tika pielaists pie zvēresta no-

došanas un ierakstīts pilsoņu sarakstos.

Plašākas politiskas tiesības pilsoņiem tomēr neizdevās iegūt,
kaut vai tiesību ņemt dalību landtāga sēdēs. Pilsētu skaitam

Kurzemē pavairojoties, pilsoņi uzsāka cīņu par savu politisko
tiesību paplašināšanu. 1648. g. panāca ar izlīgumu tik daudz, ka

pilsētām paziņoja landtāgu sanākšanas laiku, lai tās varētu

iesniegt savas prasības jeb sūdzības. Likumi nosaka arī «pil-

soņu pārtiku», t. i. dažādos peļņas iegūšanas veidus. No šī
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viedokļa viņus sadala trīs daļās: tirgotāji, amatnieki un dienas

strādnieki. Viņu peļņās arodi ir stingri norobežoti, neļaujot
iespiesties citam cita nozarē. Norobežošanās šo šķiru starpā
iet tik tālu, ka ir pat noteikts, cik greznu apģērbu drīkst nēsāt

tirgotājs, amatnieks un kalpotājs, tāpat noteikts, cik ilgi drīkst

svinēt kāzas, kristības un bēres, cik ielūdzams viesu, cik ēdienu

liekams uz galda, cik ilgi un kā drīkst dejot un tml.

Lai zemniekus pasargātu no tirgotāju ļaunprātības mēru

un svaru ziņā, tad jaunā satversmē skarts arī šis jautājums.

Tirgotāji var mērīt labību ar pūru, kurā ietilpst 7V3 Rīgas
sieku bez kaudzes. Uz pūra mēra jābūt uzdedzinātai hercoga
zīmei. Tādai pašai zīmei jābūt arī uz citiem mēriem un sva-

riem. Nosacījumu pārkāpēji saņem 30 marku lielu sodu. Pie

rātsnama durvīm atradās piestiprināts pareizs olekts mērs, pie
kura bija salīdzināmas tirgotāju olektis un apzīmogojamas ar

hercoga zīmi.

Kara briesmas 17. g. s. sākumā.

17. g. s. sākumā Jelgavas mierīgo attīstību sāka apdraudēt
tālumā atskanošie kara dārdi. Gadu simta sākumā bija iesā-

kusies cīņa starp Poliju un Zviedriju. Zviedrijas troņa manti-

nieks Sigismunds, kura māte bija poliete, bija uzaudzināts Po-

lijā par stingru katoli. Polijas ķēniņam mirstot, viņu ievēlēja
arī par Polijas ķēniņu. Pēc sava tēva nāves Sigismunds man-

toja Zviedrijas troni. Bet viņa katoļiem draudzīgā ticības po-

litika rādija sašutumu protestantiskajos zviedros, tādēļ viņu at-

cēla no troņa un valsts priekšgalā izvirzija Sedermlandes her-

cogu Kārli. Sigismunds 111 tomēr ar to negribēja samierinā-

ties, un tas noveda pie poļu un zviedru kara, kura sīvākās cīņas

tika izcīnītas Vidzemē. Sākumā zviedriem karā veicās labi, un

1601. g. tie ieņēma visu Vidzemi un nonāca līdz Rīgai un Kok-

nesei, bet tad viņus kara laime atstāja, un poļi kopā ar leišiem

atguva zaudēto Vidzemi. Šī kara laikā Vidzemi pārstaigāja
vairākkārt sveši karapulki, visu izpostīdami un izlaupīdami.
Kara postam pievienojās vēl cita nelaime: 1601. g. liela neraža

piemeklēja Vidzemi un arī Kurzemi, un tās sekas bija liels

bads, kas turpinājās divus gadus. Bada posts stipri skāra ari

Zemgales iedzīvotājus. Viss tas atstāja arī uz Jelgavas pilsētas
attīstību negativu iespaidu. Bodekera chronikā par bada postu

Zemgalē lasām bēdīgas ziņas:

«Tāpat atgadijās, ka arī ap Jelgavu un citur Kurzemē ēda

suņus, kaķus, žurkas, sprāgušus zirgus, lai cilvēki glābtu sevi

no bada. Atgadijās pat cilvēkēšanas gadijumi.»
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Zviedru iebrukums Vidzemē atkārtojās vēl 1605. g., bet pie

Salaspils tie cieta atkal neveiksmi. Te poļiem palīgos piestei-
dzās Kurzemes hercogs Frīdrichs ar saviem jātniekiem, un

kauja izšķirās par labu poļiem.
Šī kara laikā Jelgavu ir piemeklējušas dažkārt posta pilnas

uguns nelaimes. Par tādu stāsta 1607. g. jau iepriekš minētā

Bodekera chronikā:

«16. un 17. aug. Jelgavu piemeklēja liels ugunsgrēks. No-

dega daudzi nami līdz pat tirgus laukumam, to starpā arī ap-

tieka.»

Tomēr ar hercoga atbalstu pilsoņi nodegušos namus drīzi

atjaunoja, kas bija diezgan viegli izdarāms, jo namus cēla no

koka ar salmu un lubu jumtiem.

1621. g. atkal atjaunojās karš starp Poliju un Zviedriju.
Šoreiz tas skāra arī tieši Jelgavu. Tūlīt pēc Rīgas ieņemšanas
Gustava Ādolfa karapulki devās uz Jelgavu un oktobra mēnesī

to ieņēma. Pats hercogs Frīdrichs, zviedriem tuvojoties, aiz-

bēga pie poļu karaspēka. Pilī palika komandants Šrēderis ar

400 karavīriem, kas bija labi apbruņoti. Arī noliktavas biju-
šas pilnas ar kara materiāliem, bet komandantam nebijis ne-

maz drosmes: tikko ieraudzījis tuvojoties zviedrus, viņš tūlīt

pacēlis balto karogu. Zviedri pie Jelgavas ieradās laivās un

galerās. Pretī izgāja rātes kungi, gribēdami sastapt zviedru

virsniekus. Bet tad piepeši pilsētā atskanējuši daži nejauši šā-

vieni. Zviedru kareivji, iztulkodami tos kā pret viņiem vērstus,

ar degošām luntēm gatavi šaušanai metušies pilsētā un iesā-

kuši apkaut pilsoņus un uzlauzt viņu namu durvis. Laupīšana
un slepkavošana ilgusi visu nakti. Otrajā rītā iesākusies pil-
sētas dedzināšana. Atlikušajiem dzīvajiem pilsoņiem neatlicis

nekas cits kā ar spieķi rokās klejot pa zemi apkārt, lūdzot dā-

vanas. Zviedri izpostijuši arī baznīcu iekšpusi un aizveduši vi-

sus baznīcu piederumus. Daudzas Annas baznīcas mantas vē-

lāk atpirktas Rīgā, kur zviedri tās bija pārdevuši. Šos Jelga-
vas pilsoņu šausmu un baiguma pilnos brīžus savās uzrakstī-

tajās atmiņās ir atstāstijis kāds Jelgavas pilsonis Buselbachs.

Arī Jelgavas pilī zviedri ieguva lielu laupijumu. Viņu rokās

krita visa hercoga manta, tāpat lieli ieroču un pārtikas krā-

jumi. Zviedri pili no jauna nocietināja un tanī atstāja stipru
garnizonu.

1622. g. Kurzemē ieradās lielāks lietuvju karaspēks un mē-

ģināja atgūt Jelgavu. Šinī cīņā pret zviedriem ņēmuši dalību

arī vairāki tūkstoši latviešu zemnieku. Uzbrukumā gan izdevās

ieņemt tikai pilsētu, bet pils aizstāvji turpināja pretoties. Tad

nolēma zviedrus izmērdēt badā, kas arī izdevās pēc piecu mē-
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nešu ilgām pūlēm, jo zviedri beidzot padevās. Bet jau jūnijā

pie Jelgavas ieradās pats Gustavs Ādolfs un no jauna uzbruka

pilij un pilsētai. Arī zviedriem savukārt pili neizdevās ieņemt,
bet gan tikai pilsētu. Tad iesākās miera sarunas, un tika no-

slēgts pamiers.
1623 gada Jelgavas pilsoņu starpa plosijusies kada sērga,

bet pēc dažiem gadiem to piemeklējuši ilgi un posta pilni plūdi.
1625. gada jūnijā pie Jelgavas atkal ieradās zviedru kara-

pulki un ieņēma pilsētu. Pretēji iepriekšējam apsolijumam tie

pilsētu pamatīgi izlaupija un izdedzināja. Pāris dienas vēlāk

padevās arī pils aizstāvji.
Ši paša gada 14. oktobri atkal liels ugunsgrēks prasija gan-

drīz Vs no visām pilsētas ēkām.

Tā 17. g. s. pirmajā ceturksnī karš, bads, sērgas un slep-
kavības bija visā zemē un pilsētā prasijušas

1/s no visiem iedzī-

votājiem. Tikai 1629. g. starp karojošām pusēm Altmarkā no-

slēgtais pamiers deva zemei mieru. Jelgava zviedru rokās pa-

lika tomēr vēl līdz 1635. gadam, kad to atkal nodeva atpakaļ
Kurzemes hercoga pārvaldīšanā. Kādā chronikā par šo kara

postu ir īsas ziņas, kas labi raksturo šo posta pilno laikmetu:

«Zeme bija izpostīta. Zemnieki sabēguši mežos. Lopi no

muižām bija aizdzīti. Jelgavas apkārtne astoņu jūdžu attālumā

līdzinājās tuksnesim.» —

Jelgava hercoga Jēkaba laikā.

Kurzemes hercogam Frīdricham nebija troņa mantinieka.

Par tādu viņš izraudzija savu brāļa dēlu Jēkabu. To arī Polijas
ķēniņš 1639. g. apstiprināja par Frīdricha līdzvaldnieku un pēc-

nācēju. Pēc sava tēvoča nāves 1642. g. Jēkabs sāka valdīt viens

pats un atradās Kurzemes hercogistes priekšgalā 40 gadus. Vi-

ņa valdīšanas laikā hercogiste pārdzīvoja savus spožākos uz-

plaukuma laikus, bet pārcieta arī smagas un posta pilnas kara

briesmas. Saprotams, arī Jelgava, Kurzemes galvas pilsēta, dzī-

voja līdzi visiem zemes likteņiem. Hercogs Jēkabs, sekodams

merkantilisma idejām, centās Kurzemē izveidot pats savus rūp-
niecības uzņēmumus, un tādus viņš iekārtoja arī Jelgavā. Tā-

pat hercogs sekmēja tirdzniecības attīstību savā zemē. Atbal-

stīdams Jelgavas tirgotājus, viņš uzsāka cīņu ar Rīgas pilsētas
uzliktajiem muitas ierobežojumiem Jelgavas precēm. Savā gal-

vas pilsētā hercogs vēlējās redzēt attīstītu amatniecību, un to

viņš panāca, apstiprinot dažādoamatnieku organizācijas — cunf-

tes. Rūpēdamies par pilsētas aizsardzību pret ienaidnieku uz-

brukumiem, hercogs Jelgavu nocietināja ar vaļņiem. Tā re-

dzam viņa vispusīgās rūpes par pilsoņu labklājību un drošību.
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Atgriezīsimies pie Jelgavas tirdzniecības hercoga Jēkaba

laikā. Jelgavas tiešo tirdzniecisko satiksmi vienmēr traucēja

Rīgas pilsēta, jo viņa vienīgā gribēja sev paturēt jūras tirdz-

niecības tiesības. To viņai izdevās panākt ordeņa un poļu val-

dīšanas laikos. Padodamās Polijas ķēniņam, Rīga 1582. g. iz-

kaulēja noliegumu tirdzniecības kuģu satiksmei pa Lielupi un

Gauju, tāpat apgrūtināja Ventspils un Liepājas tirdzniecību.

Hercogam Frīdricham izdevās 1616. g. no Rīgas izkaulēt dažus

atvieglinājumus saviem personīgajiem izvedumiem un ievedu-

Jelgavas pilsētas plāns no 1652. g.

miem, tāpat Rīga piekāpās, atzīdama Liepāju un Ventspili par

eksporta ostām. Par to Kurzemes hercogs Rīgai apsolija ne-

kavēt preču pievedumus no Kurzemes un Lietuvas. Šādos ap- •
stākļos Jelgavas tirdzniecības uzplaukšana plašākā mērogā ne-

bija gaidāma un arī nenotika.

Apstākļi stipri pargrozijas, kad Rīgu 1621. g. poļiem atņēma
zviedri. Tagad Rīga atradās cita valdnieka pārvaldīšanā, un
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reizē ar to radās iespēja ar to cīnīties saimnieciskā laukā. Šie

muitas kari iesākās jau 1623. g., kad Rīga aplika ar augstu
muitu visas preces, kas pa ūdens ceļu nāca uz Jelgavu. Vēlāk

rīdzinieki šo muitu vēl dubultoja. Jelgavas tirgotājiem bija jā-

pacieš arī citi kavēkļi: viņu laivām ar labību bij jāpiestāj pie
zviedru skansts Lielupē, un te labība bij jāpārmērī un jāglabā
noliktavās trīs mēnešus un tikai tad to drīkstēja pārdot.

Neko nelīdzēja biežas jelgavnieku sūdzības zviedru valdnie-

kiem par rīdzinieku varmācīgo rīkošanos.

Hercogs Jēkabs, kļuvis par hercogu, uzsāka cīņu pret šo

Rīgas muitas slogu. Tā atcelšanu hercogs centās panākt, du-

bultodams savukārt muitu visām tām precēm, kuras veda no

Jelgavas uz Rīgu. Lai apkarotu kontrabandu, tad pie pārceltu-
vēm un tiltiem ierīkoja muitnīcas.

1646. g. hercoga izdotie muitas nosacijumi pavēlēja uz Rīgu
vedamās mantas virzīt caur Jelgavu un te nomuitot pie akcizes

rakstveža. Tā caur Jelgavu tagad sāka plūst liela daļa Kur-

zemes un Lietuvas tirdzniecības preču. Šo hercoga cīņu ar

Rīgas muitām Jelgavai par labu pārtrauca zviedru uzbrukums

un hercoga aizvešana trimdā 1658.g. Atgriezies 1660. g. atpakaļ

Jelgavā, hercogs šo cīņu ar Rīgu uzsāka no jauna. Šoreiz viņa
nodomi bija diezgan grandiozi. Vispirms hercogs projektēja
piesaistīt Jelgavas tirdzniecībai arī Augšzemi, kuras preces uz

Rīgu gāja pa Daugavu. Tika izstrādāts projekts ar kanāliem

savienot Eglonas un Susejas upes ar Mēmeli, lai tad laivas va-

rētu nokļūt Lielupē. Tāpat hercogs mēģināja apiet Rīgu, lik-

dams rakt kanāli pie Slokas, kas savienotu Lielupi ar Kaņieru
ezeru un tad ar jūru. Rīgā izcēlās liels uztraukums. Izplatijās
baumas, ka Jēkabs gribot Daugavu novadīt jaunā gultnē un visu

krievu tirdzniecību novirzīt uz Jelgavu. Rīdzinieki par hercoga
darbiem iesniedza sūdzību Zviedrijas ķēniņam, un tas savukārt,

negribēdams zaudēt savus ienākumus no Rīgas muitas, 1668. g.

panāca, ka Jēkabam bija jāpārtrauc kanaļu rakšana. Tālāk

hercogs visādi centās nelaist leišu tirgotājus tālāk par Jelgavu,
tāpēc pār upēm netika laboti tilti, un tirgotājus kavēja ar ilgām
muitas formalitātēm un citādi. Ar to gribēja panākt, lai viņi
savas preces pārdod jau Jelgavā. No šādas Jēkaba tirdznie-
ciskās politikas Jelgava mantoja diezgan daudz. Beidzot Jel-

gavas tirgotājiem izdevās arī «apiet» Rīgas muitas. Viņi savas

mantas ar laivām nogādāja līdz Kaugurciemam, te tās pārveda
uz Enguri.un iekrāva jūras kuģos. Engurē hercogs 1681. g.

bija iekārtojis plašākas preču noliktavas. Šī osta darbojās līdz

Lielajam Ziemeļu karam un bija cieši saistīta ar Jelgavas tirdz-

niecību. Uzplaukstot kuģniecībai pa Lielupi, Jelgavā radās arī

2
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laivu īpašnieki un laivinieki. Uz to norāda arī uzvārdi: Laivi-

nieks, Kuģinieks, Stūrmanis — vecākajās Annas draudzes baz-

nīcas grāmatās. Ka šādu laiva ir bijis diezgan daudz, redzam

no tam, ka kādreiz hercogs 30 laivas nodod zviedru rīcībā. Jel-

gavas uzplaukstošā tirdzniecība ir devusi peļņu arī Lielupes un

Bērzes krastos dzīvojošiem latviešu zemniekiem, kas ar savām

laivām pārvadājuši dažādas preces. Par to Jelgavas tirgotāji
kādreiz hercogam Jēkabam bija iesnieguši sūdzību.

Hercogs Jēkabs sekmēja arī amatniecības uzplaukšanu. Pir-

majos pilsētas pastāvēšanas gados Jelgavas amatnieki apvieno-

jās «brīvajās savienībās», kurām bija saistības ar Rīgas cunf-

tēm. Bet, locekļu skaitam pieaugot, tie lūdza hercogu apstipri-
nāt viņu pašu «Šrāgas», t. i. amata darbības noteikumus. Te

bija stingri noteikta amatnieku darba dzīve. Visiem amatnieku

ražojumiem bija noteikta cena, tāpat bija normēts meistaru

un zeļļu skaits. Atlīdzības normas noteica jau 1606. g. izdotie

«jaunie policijas» rīkojumi. Tā zeltkaļi varēja prasīt kā atlīdzī-

bu par darbu 10°/o no izlietotā zelta vērtības. Drēbnieki sa-

ņēma par pašūtu vīriešu uzvalku desmit, par sieviešu —- sešas

markas. Kurpnieku ienākumus noteica katrreizējais ādu dār-

gums. Cunftēs Jelgavas amatnieki jau bija sākuši apvienoties
16. g. s. Tā 1597. g. hercogs Frīdrichs bija apstiprinājis stikli-

nieku, 1599. g. — kurpnieku un ādmiņu šrāgas. Tomēr tikai

hercoga Jēkaba laikā amatniecība uzplauka visā pilnībā. Jē-

kaba laikā amatu skaits pieaudzis līdz 26. Šo amatu starpā

jau no hercoga Gotarda un Frīdricha laikiem bijuši vairāki tīri

latviski amati. Vecākais no tiem bijis latviešu audēju jeb vē-

veru amats. Šī amata šrāgas apstiprinājis 1616. g. hercogs Frīd-

richs. Bet amats jau pastāvējis agrāk. Par to pats hercogs
raksta, ka jau «drīz pēc mūsu Jelgavas pilsētas dibināšanas»

hercogs Gotards esot apsolijis audēju amatam piešķirt zinā-

mus statūtus, tikai nezināmu iemeslu dēļ tas nav ticis izpil-
dīts. Tomēr tas nebija kavējis amata darbību. Audēju amatu

bija brīv strādāt tikai 12 meistariem, lai viņi «labāk pārtiktu
un dzīvotu». Latviešu drēbnieku amatu hercogs Jēkabs apstip-
rinājis 1643. gadā, bet kara laikos nozudušās «šrāgas» atkal

atjaunoja 1782. g. hercogs Pēteris. Jelgavā pastāvēja arī lat-

viešu miesnieku amats. Par šo amatu, atjaunojot 1752. g. ve-

cās nozudušās «šrāgas», teikts, ka tas pastāvējis jau pirms vācu

miesnieku amata, ka viņi pirms «neatminamiemlaikiem» bijuši

vienīgie Jelgavas miesnieki un ka viņiem tirgus laukumā bi-

jušas savas bodes. Bez aplūkotajiem trim latviešu amatiem

arī pārējos Jelgavas amatos ir nereti uzņemti arī latvieši. Tas

ir sakāms sevišķi par podnieku amatu. Kāds 1642. g. doku-

2*
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ments min Jelgavā nevien latviešu miesniekus, audējus, bet arī

mūrniekus, namdarus, jumtu sedzējus, grāvračus, zāģerus v. c.

Hercogs Jēkabs ir atļāvis latviešiem apmesties uz dzīvi Jelga-
vā, sevišķi pēc kara posta un mēra gadiem, kad Jelgavas iedzī-

votāju skaits bija palicis pavisam mazs. Trūka ienācēju arī

no Vācijas, jo pēc postošā Trīsdesmit gadu kara tur nekāda cil-

vēku pārpalikuma vairs nebija. Tad daudz latviešu meistaru

atradās arī paša hercoga dienestā. Tie bija atsvabināti no cunf-

tu ierobežojumiem. Viņiem nebija jāmaksā nekādas nodevas,
un viņu mācekļu skaits arī bija neierobežots.

Vecais Snīķes krogs un dzirnavas Lielupes labajā krastā pie Jelgavas.

Daudzas no hercoga celtajām rūpniecības iestādēm atradās

paša Jelgavā. Te būtu minamas vispirms dzirnavas. Pie kanāla

bijušas arī otras dzirnavas, kas dzītas ar zirgiem. Hercoga Jē-

kaba laika Kurzemē sāka celt vējenes. Vēlāk arī Jelgavā tādu
bija vairāk.

2. Starp tagadējo Dzirnavu un Lapskalnu ielu 1650. g. tika

iekārtots dzelzs «āmurs». Te dzelzs izstrādājumus cirvjus, zo-

benus un šauteņu daļas rūdija. Ceplis darbojās līdz 1700. ga-
dam.

3. Jelgavā bijis iekārtots arī vara ceplis. Tas atradies ār-

pus vaļņiem pie Ezera vārtiem. Arī tā darbošanās vērojama
līdz Ziemeļu kara sakumam.

4. Monētu kaltuve Jelgavā pastāvējusi no 1575.—1780. g.
Tanī kaltas dažādas naudas: solidi, šiliņi, dālderi, guldeņi, flo-

reni, dukāti v. c. Kurzemes naudas pamatā bija sidraba marka,
5. Lielas ielas galā bijusi hercoga salpetera vārītava. To

piemin vel 1697. g.
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6. Stikla ceplis atradies Jelgavas Grīvās no 1645. g. līdz

18. g. s. Ēkas atliekas uzglabājušās vēl tagad. Turpat bijušas
arī hercoga ķieģeļu un dakstiņu dedzinātavas.

7. Ap 1660. g. hercogs Jelgavā iekārtoja arī pirmo grāmatu

spiestuvi. Pirmais grāmatu iespēdējs bijis kāds Miķelis Kar-

nalis. Spiestuve atradusies Driksnas malā pretī pilij. Vēlāk

iekārtojās arī savs grāmatu veikals.

Hercoga Jēkaba laikā stipri pārmainijās arī Jelgavas ārējais
izskats. Draudot izcelties karam ar zviedriem, hercogs lika

apcietināt pili un arī pilsētu. Pili līdz šim sargāja tikai tās

mūri un grāvis, bet tagad 1648. g. to apjoza ar vaļņiem un tika

iekārtoti pieci bastioni. leeju sargāja sevišķs priekštilta ap-

cietinājums. Tagad pils varēja izturēt lielgabalu uguni. Arī

Jelgavas pils apcietinājumi hercoga Jēkaba laikā.

Jelgavas pilsētu apjoza ar valni, uz kura ierīkoja 13 bastionus.

Apkārt valnim gāja dziļš grāvis. Uz vaļņiem atradās 30—40

lielgabalu. Augstais valnis piešķīra pilsētai cietokšņa izskatu.

Veicot pils nocietināšanas darbus, tikuši nodarbināti 6 vaļņu
meistari, 6 mūrnieki un 6 citi amatnieki, tiem palīdzējuši 1000

zemnieku ar 500 zirgiem. Apcietinā jumu celšanai kā darba rīki

lietotas 2000 tačkas, 3000 lāpstas, 500 zemju vedamās ķerras,
60 laužamās stangas, 60 ūdens smeļamie trauki. No materiāliem

izlietots 8000 naglu, 60.000 ķieģeļu, 60 lāstu kaļķu, 4000 dēļu
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un 6850 baļķu. Pilij tagad vajadzēja sniegt drošu patvērumu

pret visu ienaidnieku uzbrukumiem.

Hercogs rūpējās arī par pilsētas uzmērīšanu. Tagad vēl uz-

glabājies zvērinātā mērnieka Tobiasa Krausa 1652. g. zīmētais

plāns. Redzam, ka pilsētai apkārt vēl nav bijis nekādu ap-

cietinājumu. Nav vēl iesākts rakt arī kanāli. Tirgus lau-

kuma vidū atradies pilsētas «rātūzis». To, rokot kanāli, no-

jauca. Jelgavu greznoja trīs baznīcas. Annas baznīca izskati-

jusies tāpat kā tagad, Trīsvienības baznīcai nebijis torņa. Bi-

jusi uzcelta arī katoļu baznīca. Driksnas malā, pie tagadējās
Elektrības ielas, atradies hercoga izpriecu dārzs. Tirgus lau-

kumā bijušas trīs slēgtas veikalu rindas. Šinī laikā Jelgavā

bijušas arī jau divas aptiekas.

Hercoga Jēkaba darbīgo valdīšanu pārtrauca atkal uznā-

kušais karš poļu un zviedru starpā. Jau 1654. g. cīņu bija uz-

sākuši ar Lietuvu un Poliju arī krievi. Tad karā iejaucās arī

zviedri, iebrukdami Lietuvā. Tagad kara briesmas Kurzemei

draudēja no vairākām pusēm. Hercogs nebija dzimis karavīrs,

vairāk gan tirgotājs. Viņš par daudz paļāvās uz diplomātiju:
noslēdza neitralitātes līgumu ar Zviedriju, draudzējās ar Poliju,

tāpat gribēja izpatikt krieviem, kas pašreiz cīnijās ar zvied-

riem. Hercogs gan lika nostiprināt savas zemes pilis, bet tajās

nebija pietiekošā daudzu-

mā uzticama karaspēka.
Beidzot zviedru ķēniņš
Kārlis X lauza līgumu un

lika savam ģenerālim Dug-
lasam ar 2000 vīru lielu

karaspēku iekarot Jelgavu.
Pili zviedri ieņēma ar vil-

tību, iepriekš hercogam

paziņojuši, ka gar pili
naktī vedīšot savus ievai-

notos un to pārvešanai vēl

izlūdzās 30 liellaivu. Naktī

no 9. uz 10. okt. 1658. g.
zviedru «ievainotie» pie-

Hercoga Jēkaba laika lielgabals.

brauca pie vaļņiem un, pārkļuvuši tiem pāri, iebruka

pili. Te, pārvarējuši nelielo sardzi, zviedri sagūstija pašu her-

cogu kopā ar ģimeni. lebrucēji atņēma valsts kasi, archivu un

tos aizveda uz Stokholmu. Pašu hercogu ar ģimeni aizsūtīja uz

Narvu Igaunijā. No zviedru uzbrukuma cieta arī pilsēta. Kaut

gan visapkārt pilsētai jau bija uzcelti vaļņi, zviedri tomēr bija
atraduši vietu, pa kuru iekļūt pilsētā. lelauzušies karavīri ne-
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bija atturami no laupīšanas. Zviedri pilsētā valdija līdz 1659. g.
23. jūlijam, kad tos padzina no leišiem, poļiem un latviešiem

sastāvošs karaspēks. Tomēr zviedri, nikni šaudami no pils,

piespieda iebrucējus drīz vien no pilsētas aiziet. Zvied-

ri Jelgavu atstāja tikai 1660. g. 10. janvārī, kad tai

gatavojās uzbrukt lielāks poļu karaspēks. Beidzot arī

hercogam izdevās vienoties ar zviedriem, un viņš atguva brī-

vību un savu valsti. Jelgavas pilī ilgāku laiku mitinājās poļu

garnizons. Hercogs tikmēr dzīvoja Grobiņā. Pēc poļu aiz-

iešanas pils bija neapdzīvojamā stāvoklī, un tā bija jāremontē.
Šie atjaunošanas darbi ilguši līdz 1673. gadam. Savā otrajā
valdīšanas posmā hercogs mēģināja savest kārtībā kara posti-

jumus. /Vtjaunoja pilsētas vaļņus. Pabeidza rakt arī kanāli no

Svētas upes līdz Driksnai. Pa to tika pievadīts ūdens apcieti-

nājumu grāvjiem. Tāpat tika izlaboti pilsētas vārti un tilti.

Lai pavairotu pilsoņu skaitu, tad atcēla cunftu ierobežojumus.

Tāpat pavēlēja rātei nelikt šķēršļus iedzīvotāju ieplūšanai pil-

sētā, neskatīties uz viņu kārtu un ticību un visiem piešķirt pil-
soņu tiesības. Šie rīkojumi daudz līdzējuši, un 17. g. s. 70. ga-

dos Jelgavā bijis jau atkal ap 5000 iedzīvotāju.

Jelgava Lielā Ziemeļu kara laikā.

Jēkaba dēla Frīdricha Kazimira (1682—1698. g.) valdīšanas

laiks raksturīgs ar spožo hercoga galmu un dzīvošanu pāri sa-

viem līdzekļiem. Jaunais hercogs mēģināja mazumā atdarināt

Jelgavas pilsēta un veca pils ap 1700.g.

Versaļas galmu, kur viņš kādu laiku bija uzturējies. Jelgavas
pilī tika iekārtota arī itāliešu apera un uzturēts liels skaits mu-

ziķu, kas izmaksāja ļoti dārgi.
Tagadējā Kurzemes muzeja apkārtnē atradās plašie hercoga

zirgu staļļi, kur tika turēti vairāki simti zirgu hercoga vajadzī-
bām. Kādreiz 1696. gadā liela vētra sagāza hercoga ratnīcu,

un tika sabojāti daudzi rati un karietes. To starpā bijusi kariete

ar kristāla logiem. Šī viena pati kariete maksājusi 2000 Al-

berta dālderu.
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Jelgavas pilsēta no šādas hercoga pastiprinātas naudas tērē-

šanas tikai mantoja, jo amatniekiem netrūka darba. Naudas

trūkuma spiests, hercogs pārdeva pilsētai arī tagadējo pilsētas
valdes namu.

Hercogs pastāvīgi naidojās ar muižniekiem, bet, pastāvīgā
naudas bada spiests, vienmēr to priekšā piekāpās. Beidzot

1698. g. pats hercogs no sirdsēstiem par muižnieku necienīgo
izturēšanas pret viņu pēkšņi nomira. (Tā raksta kāds vācu

vēsturnieks.)
1697. g. ceļā uz Vakareiropu Jelgavā ieradās vairāku simtu

lielā krievu sūtniecība. Tās priekšgalā atradās pats krievu

cars Pēteris I. Krievi te uzturējās vairāk kā nedēļu, aiz pava-

Jelgavas pilsētas plāns no 1702. g.
melnie

— mūra nami, strīpotie — koka nami,
ar dakstiņu jumtiem, baltie — koka nami ar salmu

vai lubu jumtiem.

sara šķīdoņas nevarēdami tikt tālāk, un Pēteris I izmantoja šo
laiku labi iepazīdamies ar Kurzemes stāvokli.

Paris gadus vēlāk krievi, gribēdami piekļūt Baltijas jūrai,
izstiepa savu roku pēc Vidzemes. Sākās Lielais Ziemeļu karš.
Sis karš skara arī Zemgali kopā ar Jelgavu, likdams viņas pil-
soņiem pārciest atkal jaunas kara briesmas un trūkumus.

Karš iesakās 1700. gadā. Sakšu karapulki slepeni ienāca
Kurzeme. No šejienes viņi gribēja uzbrukt Rīgai un padzīt no
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Vidzemes zviedrus. Sakšu gājiens uz Rīgu tomēr cieta neveik-

smi. Rīgas aizstāvji bija uzzinājuši par sakšu tuvošanos un

tiem izrādija sīvu pretestību. Tad rīdziniekiem ieradās palīgā
pats zviedru ķēniņš Kārlis XII un, pārcēlies pāri Daugavai, sa-

kāva Spilves pļavās sakšu pulkus. Zviedri, vajādami sakšus,
1701. g. jūlijā bija jau pie Jelgavas un to bez cīņas ieņēma.
Te zviedri ieguva lielu laupi jumu: 8000 šauteņu, 9000 pāru

Vecā Jelgavas pils un daļa pilsētas 1703. g.

pistoļu un uniformas 7500 kareivjiem. Zviedri aizveda uz Rīgu
arī hercoga archivu un bibliotēku, kas vēlāk krita krievu ro-

kās. Šī hercoga bibliotēka, skaitā ap 2500 grāmatu, likta krie-

vu zinātņu akadēmijas bibliotēkas pamatā. Par Jelgavas pils

Jelgavas pilsēta un pils 1703. g
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komandantu tika iecelts zviedru virsnieks Stuarts. Viņš pie-

grieza lielu vērību pils un pilsētas apcietinājumu atjaunošanai
un pastiprināšanai. Pāri Lielupei zviedri uzcēla pirmo pastā-

vīgo plosta tiltu, jo agrāk lietāja tikai pārceltuvi. Tā kā zvied-

riem karš maksāja daudz naudas, tad viņi uzlika Jelgavai un

visai Kurzemei maksāt lielas kontribūcijas. 1705. g. Zemgalē

parādijās arī krievu karapulki. Kaut gan zviedri viņus pie
Mūra muižas sakāva, tomēr drīz vien lieli krievu spēki ap-

lenca Jelgavu. Zviedru garnizons pilī bija tikai 900 vīru liels,

un 14. aug. krievi ieņēma pilsētu. Pils vēl palika
zviedru rokās, un tie apsolija neapšaudīt pilsētu.
Beidzot 5. sept. bija spiesti padoties arī pils aizstāvji.
Krievi te ieguva 290 dažāda tipa lielgabalu, 13.505 lielgabalu
lodes, 2125 bumbas, 7000 rokas granātu. Šauteņu skaits nav

minēts, bet gan 24.560 mušketu, 26.101 karabinu, 161.135 pisto-
ļu lodes, beidzot vēl 11.800kramu un daudz cita kara materiāla.

legūto kara laupijumu krievi aizsūtija uz Maskavu. Jelgavā
palika 1000 vīru liels krievu garnizons. 1706. g. Kurzemē at-

kal ieradās lielāks zviedru karaspēks un šoreiz krieviem vaja-
dzēja bēgt projām. Krievi, atkāpdamies no Jelgavas, spridzināja
un arī citādi postija pils un pilsētas apcietinājumus. Pēc šiem

postijumiem pilsētas vaļņi vēlāk vairs netika atjaunoti un tos pa-

mazām noskaloja lietus. Tagad, kā to atmiņa, apkārt Jelgavai
ir palikušas vairs tikai divas Vaļņu ielas. Zviedri no jauna ieņē-
ma Jelgavas pili un steidzās to nostiprināt. Uz šiem darbiem

tika saziņoti 7 apkārtējo draudžu zemnieki. No katriem trīs

arkliem bija jānāk diviem kājniekiem un vienam zirdziniekam

darbā uz sešām nedēļām. Pārējās draudzes šim nolūkam mak-

sāja divus zviedru dālderus no arkla.

Pēc zviedriem nelaimīgās Poltavas kaujas 1709. g. tie pa-

meta arī Jelgavu, un te atkal 17. nov. ienāca krievu karapulki.
No Jelgavas krievu karavadoņi nu vadi ja Rīgas aplenkšanu.
Pēc Rīgas ieņemšanas 1710. g. krievi izlēma arī Kurzemes lik-

teni. Hercogisti viņi atdeva jaunajam hercogam Frīdricham

Vilhelmam. Un lai krievu iespaids Kurzemē paliktu arī uz

priekšu, tad krievu cars Pēteris I lika Frīdricham apprecēt
krievu princesi Annu. Atgriežoties no kāzu svinībām Pēterpilī,
jaunais hercogs ceļā pēkšņi saslima un nomira. Jelgavā iera-

dās tikai jaunā atraitne un še dzīvodama pārvaldija hercoga
muižas, kuras viņa ar savu pūra naudu bija izpirkuši no parā-
diem. Hercogienes Annas pils atradusies tagadējās hercoga
Pētera ģimnāzijas ēkas vietā. Kad cēla jauno" akadēmiju, tad

to nojauca. Jelgava Ziemeļu kara laikā cieta ne tikai no dažā-

do karaspēku postijumiem, bet arī no mēra, kas še nikni plosi-
jas 1709./10. gadā. Visā Kurzemē mēra sērgā nomiruši ap
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200.000 cilvēku. Jelgavā vien nomiruši ap 1300 pilsoņi. Pa-

gāja vairāki gadu desmiti, kamēr pilsēta atkal atspirga no kara

un mēra postijumiem.

Viestura piemiņas pils celšana.

Hercoga Frīdricha Vilhelmaatraitne Anna ar savu pūra nau-

du bija savā rīcībā ieguvusi visas hercoga muižas Kurzemē.

Tās viņa pārvaldija, gandrīz pastāvīgi dzīvodama Jelgavā. Ve-

cajā pilī uz salas pēc krievu aiziešanas nebija iespējams dzīvot,

Hercoga Ernesta Bīrona galma
architekts Fr. B. Rastrellijs.

tāpēc Annas vajadzībām tika uzcelta

jauna pils tagadējā Akadēmijas ielā,

kur tagad atrodas hercoga Pētera

ģimnāzijas ēka. No tā laika šo ielu

sauca par Pils ielu (Palaistrasse).
Annas bagātība pievilka daudz un

dažādus smalkus preciniekus. Tā-

pēc Jelgava tai laikā pieredzēja gan

ārzemju prinču, gan citu augstmaņu

apciemojumus. Sevišķi lielu troksni

sacēla sakšu grāfa Morica ierašanās.

Viņu 1726. g. landtāgs jau bija ievē-

lējis par Kurzemes hercogu. Arī

Anna tam piekrita, bet tad viņam
radās sāņcensis kāda krievu augst-

maņa Menšikova personā, kas

hercoga kroni gribēja iegūt savai

galvai. Tā kā krievu rīcībā

bija lielāks karaspēks, tad Moricam atlika tikai atkāpties. Kādu

laiciņu viņš mēģināja noturēties Usmas ezerā uz kādas salas3 ),
bet, krievu pārspēka spiests, beidzot devās projām no Kurzemes.

Hercogienes galmā drīz izvirzijās pavisam jauna persona.
Tas

bija kāds jauneklis tepat no Kalnciema. Viņa brašā izturēša-

nās un izskats iepatikās hercogienei, un viņš kļuva par her-

cogienes uzticamības personu uz visiem laikiem. Šī persona
bija Ernests Jānis Bīrons. Viņa vectēvam Kārlim Bīronam

hercogs Jēkabs bija piešķīris par pakalpojumiem Timsēnu mā-

jas Kalnciema apkārtnē. Ernesta tēvs bija hercoga mežkungs
un dzīvoja jau Kalnciema muižiņā. Viens Ernesta tēva brālis

dienēja poļu armijā par virsnieku un bija ieguvis muižnieka

tiesības. Ernesta tēvam tādu gan nebija, bet viņš, gribēdams
dēlam sagādāt labāku nākotni, bija viņu sūtijis augstskolā Kara-

ļaučos. Pārnācis mājās, Ernests devās uz Pēterpili laimi mek-

lēt, bet sava zemā dzimuma dēļ viņam neizdevās Pēterpils gal-

3) Kas no viņa uzturēšanas laika ieguvusi nosaukumu Morica sala.
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mā iegūt kādu piemērotu vietu un viņš atgriezās atpakaļ Kur-

zemē. Tomēr viņam laimējās tepat Jelgavā. Hercogiene Anna

viņu pieņēma sākumā par sekretāru un tad par savu kambar-

kungu. Daži dižciltīgie galma kungi, protestēdami par to, aiz-

gāja projām. Bīrona spējām uzticēdamās, x\nna nodeva viņa

pārzināšanā visas savas svarīgākās darīšanas. Ap 1727. gadu

Viestura piemiņas pils 18. g. s. pirmajā pusē.

visa noteikšana Jelgavā atradās Ernesta Bīrona rokās. Jau

agrāk kādreiz Bīrons bija iesniedzis lūgumu Kurzemes dižcil-

tīgajiem piešķirt arī viņam muižnieka tiesības, bet šis lūgums
toreiz tika noraidīts. Bet tagad, pēc dažiem gadiem, pienāca brī-

dis, kad paši muižnieki lūgtin lūdzās, lai Bīrons no viņiem pie-

ņem šo godu. 1730. g. Anna kļuva par Krievijas ķeizarieni.
Tagad arī Bīrona ceļš gāja kalnā. Tāpat kā Jelgavā, arī Pēter-

pilī Bīrons palika par Annas uzticamības personu un saņēma

savās rokās visas lielās krievu valsts faktisko pārvaldīšanu.
Tagad ātri vairojās arī Bīrona līdzekļi. Tos viņš labprāt iz-

Jelgava 1740. g.

lietoja, pirkdams zemes īpašumus Kurzemē. Tā no 1732. g. līdz

35. g. Bīrona īpašumā pārgāja Vircavas, Mazbērstēles, Liel- un

Mazrundāles muižas. leguvis muižnieka titulu un mantu, viņš
saka rūpēties par Kurzemes hercoga kroņa iegūšanu. Šo no-
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domu varēja realizēt, kad 1737. g. nomira pēdējais Ketlera

dzimtas pēcnācējs hercogs Ferdinands. Tad Bīronu Kurzemes

muižnieki izvēlēja par savu hercogu. Saprotams, krievu nauda

un vara te visu izšķīra. Jaunais hercogs attīstija rosīgu dar-

bību celtniecībā. Jau 1736. g. iesāka Rundāles pils celšanu.

Pils plānus bija pagatavojis Krievijas galma architekts itālietis

B. Rastrellijs. Gandrīz triju gadu laikā šī pils bija gatava. Kļu-
vis par hercogu, Bīrons ķērās arī pie savas galvas pilsētas izgrez-
nošanas. Steidzīgi tika noārdīta vecā Jelgavas pils un apkār-

tējās ēkas, un 1738. g. 15. maijā lika pamatus jaunai pils celtnei.

Arī šās celtnes projektu bija zīmējis Rastrellijs, kas arī vadija

pils celšanas darbus. Pie būves darbiem strādāja 500 mūrnieku

un citu dažādu amatnieku. Materiālus pieveda zemnieki no

hercoga muižām. Sešu mēnešu laikā tika izlietāti 300.000 ķie-

ģeļi, 3831 baļķis un 88.850 dažāda garuma kalēju kaltas naglas.

Strādājot tādā ātrā gaitā, divu gadu laikā izdevās pili dabūt

zem jumta. Tad pils celšanā iestājās pārtraukums. Ernesta

Bīrona laimes gadi bija pagājuši: 1740. g. ķeizariene Anna no-

mira, bet jaunā valdniece Elizabete Bīronu apvainoja par ne-

kārtībām valsts pārvaldē un lika viņu nosūtīt trimdā uz Sibi-

riju. Ar valdības pavēli tika pārtraukta arī Jelgavas pils tā-

lākā būve. Daļa materiālu tika aizvesta pat uz Krieviju. Bī-

rons trimdā pavadija 20 gadus. Kad Krievijā pie varas nāca

Katrina 11, Ernests Bīrons atkal atguva Kurzemes hercoga troni

un 1763. g. 22. janvārī ieradās Jelgavā. Tagad viņš turpināja
arī pils celšanu, bet stipri aprobežotā mērā, jo viņa rīcībā vairs ne-

bija Krievijas valsts kases kā agrāk. Tomēr 1772. g. rudenī

viena Jelgavas pils daļa bija tik tālu gatava, ka tanī sirmais

hercogs varēja apmesties uz dzīvi. Tomēr liktenis bija lēmis

viņam tanī nodzīvot tikai trīs nedēļas, jo 27. dcc. viņš nomira.

Pils celšanu turpināja arī vēlākajos laikos, tomēr pilnīgi gatava
tā nekad nav tikusi uzcelta.

Vecajā Rastrēllija projektā bija paredzēta arī grandioza par-
ka iekārtošana uz lielās salas. leeja pilī bija domāta no pilsē-
tas puses, pa tiltu pāri Driksnai uz salu, no turienes atkal pa
tiltu pāri kanalim, cauri diviem pils spārniem pagalmā. Še

bija domāta galvenā ieeja ar milzīgu Kurzemes ģerboni virs fa-

sādes. Neuzcelti palikuši divi pils spārni gar ieeju pils pagal-
mā, arī lielā parka iekārtošana nav realizēta. Vēlāk parks
iekārtots pavisam pretējā pusē. Hercoga Ernesta dēls Pēteris

no 1782. g. pilī vairs vienmēr nedzīvoja, bet uzturējās vairāk

Vircavas pilī. Pili vairākkārt ir postijuši ugunsgrēki. Tā 1788.

g. lielā ugunsgrēkā izdega viss vēl galīgi neizbūvētais ziemeļu

gals un arī pils centrālā daļa. Izdega Baltā zāle un krāšņās
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ieejas kāpnes. Pārbūves un ugunsgrēki vēlāk vairākkārt at-

kārtojās, līdz beidzot 1919. g. Bermonta karaspēks atkāpdamies

galīgi izposti ja un nodedzināja Jelgavas pili, atstādams tikai kai-

lus mūrus. Un tagad atjaunotās Latvijas saimnieks šo 200 gadu

atpakaļ iesākto darbu ir novedis galā un devis arī atjaunotajai
pilij jaunu vārdu — Viestura piemiņas pils.

Pils divos restaurētajos spārnos tagad atrodas Latvijas
Lauksaimniecības Kamera, jaunuzceltajā un trešajā restaurē-

tajā korpusā novietosies Lauksaimniecības Akadēmija.

Viestura piemiņas pils apkārtnes izdaiļošanas projekts.

Academia Petrina.

Gandrīz visu hercogu valdīšanas laikā Kurzemē izglītībai ti-

ka piegriezta samērā maza vērība. No sākuma Gotards Ketlers

lielākajās pilsētās nodibināja dažas zemākas skolas. Tomēr

visu laiku stipri bija izjūtams augstākas skolas trūkums. Valsts

ierēdņi, advokāti, ārsti un skolotāji savu izglītību varēja iegūt
tikai ārzemēs. Paši hercogi saprata augstākās skolas nepiecie-
šamību Kurzemē, bet vienmēr gadijās šķēršļi, kāpēc nodomus

neizdevās izvest galā. Galvenais vienmēr bija līdzekļu jautā-
jums. Kas dos naudu skolas uzturēšanai? Tiklīdz hercogs
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lūdza landtāgā muižniekus nākt palīgā ar līdzekļiem skolas di-

bināšanai, tā radās ierunas, un nekas neiznāca. Pirmo reizi

landtāgā par ģimnāzijas dibināšanu runāja jau 1618. g. Her-

cogs Frīdrichs lūdza muižniekus atvēlēt naudu augstākas mā-

cības iestādes dibināšanai, bet muižnieki visādi atrunājās. Her-

cogs Jēkabs četras reizes landtāgos ierosināja jautājumu pie-

šķirt līdzekļus skolas iekārtošanai, tomēr veltīgi, muižniekiem

nekad nebija gribas dot šīm vajadzībām kaut niecīgākos
līdzekļus. Šķiet tomēr, ka Jēkabs pats arī būtu varējis tik

daudz naudas atlicināt, lai uzturētu šādu skolu Jelgavā. Runā-

šana landtāgos par skolas dibināšanas nepieciešamību atkārtojās
vēl reiz 1684. g., tad gan nepilnus simts gadus apklusa arī

runāšana. Tikai hercogs Pēteris 1772. g. pēkšņi paziņoja muiž-

niekiem, ka viņš esot nodomājis dibināt Jelgavā ģimnāziju un

to uzturēt ar valsts līdzekļiem. Pēc diviem gadiem hercogs

landtāgā paziņoja, ka ģimnāzijā mācības iesākšoties jau nāka-

majā gadā. Muižniekiem līdzekļi nebija jādod, tāpēc arī ne-

kādi iebildumi no viņu puses necēlās, tomēr šo ziņu viņi uz-

ņēma diezgan vienaldzīgi. Daudz lielāku prieku izrādija pil-
soņi, kuru bērniem tagad radās izredzes iegūt augstāku izglītību
tepat savā dzimtajā pilsētā. Sākumā hercogs bija domājis di-

bināt Jelgavā universitāti, bet tad bija jāprasa atļauja Romas

pāvestam, un grūti bija iedomāties, ka pāvests atļaus dibināt

protestantisku augstskolu. Tāpēc hercogs nolēma dibināt aka-

dēmisko ģimnāziju, kura apslēptā veidā būtu arī pa pusei augst-
skola. Skolas iekārtas projekta sastādīšanu uzdeva ievēroja-
mam šveiciešu akadēmiķim Georgam Zulceram. Pats hercogs
rūpējās par telpu iekārtošanu jaundibināmai akadēmijai. Jau

1773. gadā šīm vajadzībām hercogs atdeva agrāko Annas laikā

celto pili. Šo telpu piemērošanu skolas vajadzībām uzdeva

dāņu arehitektam Severinam Jensenam. Šī paša gada pava-
sarī 22 hercoga muižu zemniekiem «par liecību» (kā ārkārtējas
klaušas) pavēlēja uz Jelgavu atvest 154.000 ķieģeļu. Daļa bija
domāta jaunās skolas ēkas celšanas vajadzībām, daļa pils pa-
beigšanas darbiem.

Skolas ēkas izbūve maksājusi 19.763 dālderus un 45 vērdi-

ņus. Ēkas ārpuse vēlāk vairākkārt pārveidota gan pēc paša
Jensena, gan citu arehitektu metiem.

Jau 1773. g. Zulcers atsūtija jaunās akadēmijas projektu.
Zulceru hercogs pilnvaroja arī sameklēt ārzemēs un salīgt piemē-
rotus profesorus. Arī šo uzdevumu viņš paveica, un profesori
cits pēc cita sāka ierasties Jelgavā. 1775. g. 27. janv. viņi sa-

nāca jau uz pirmo sēdi. Rektora amatu uz mūžīgiem laikiem

lūdza uzņemties pašu hercogu. Skolu pārzināja prorektors, ie-



32

vēlēts uz vienu gadu, tad šinī amatā sekoja nākošais profesors

pēc vecuma. Šī paša gada 1. februārī, pēc noturētiem iestāša-

nās pārbaudijumiem, studentu sarakstos ieveda 16 personas.

Tā kā jaunā skolas ēka nebija vēl gatava, tad pirmās lekcijas
20. febr. iesāka lasīt hercoga archiva telpās (Veismaņa ielā).
20. jūnijā akadēmiskās ģimnāzijas dibināšanas doku-

mentu apstiprināja arī Polijas ķēniņš, un 29. jūnijā varēja
notikt akadēmijas atklāšanas un jaunās ēkas iesvētīšanas svinī-

bas. Tā laika laikrakstos ir uzglabājies svinību apraksts. Jau

pīkst, sešos rītā svinību sākumu vēstija lielgabalu šāvieni no

pils vaļņiem un trompetu skaņas no jaunās ģimnāzijas ēkas

Pētera Akadēmijas ēka.

torņa. Pilī sapulcējās ļoti daudz svētku viesu. Zvanu skaņām

plūstot un lielgabaliem dārdot, svinīgais gājiens no pils devās

uz jauno akadēmijas ēku. Gājiena priekšgalā četri studenti

nesa akadēmijas insignijas (nozīmes), atslēgas, lielo zīmogu, sko-

las dibināšanas un ķēniņa apstiprināšanas dokumentus. lelu

malās goda sardzē stāvēja pilsoņu dzeltānā gvarde un hercoga
grenadieru un musketieru pulks. Akadēmijas aulā (svinību
zālē) norisinājās atklāšanas ceremonija ar runām un labiem

novēlējumiem jaunajam zinātnes templim. Vakarā pilī bija
sarīkots plašs mielasts un masku balle. Arī pilsēta, atzīmējot

svarīgo notikumu, bija krāšņi iluminēta. Tā jaunā akadēmija,
dabūjusi svētību, iesāka savu ikdienas darbu. Akadēmija bija
iedalīta divās nodaļās: literatūras un zinību klasēs. Katras- no-

daļas mācību kurss ilga divus gadus. Literatūras klasē nolī-
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dzināja tos trūkumus, kādi bija radušies iepriekšēja sagatavo-

šanā pie dažādajiem privatskolotājiem. Zinātņu klase jau ma-

eija vairākus speciālus priekšmetus. To beigušie varēja ieņemt

mācītāju vietas, varēja iestāties kara dienestā un ieņemt augstā-

kas ierēdņu vietas. Tomēr nākamajiem ārstiem, juristiem un

filologiem vēl bija jāpabeidz kāda ārzemju universitāte, lai ie-

gūtu zinātnisko grādu, bet tad studiju laiks bija daudz īsāks.

Akadēmijā dažādās zinātnes mācija deviņi profesori. Jaunajām

valodām, zīmēšanai, dejai, jāšanai bija savi skolotāji. Akadē-

mijas audzēkņus dēvēja par studentiem. Viņiem bija matriku-

las (studentu apliecības), apaļas cepures un pie sāniem zobens.

Hercogs apgādāja akadēmiju ar mācības līdzekļiem un maksāja

profesoriem algas. Daži no mācības spēkiem bija diezgan pa-

zīstami arī kā zinātnieki. Te būtu minami jurists Bezeke, kla-

siskās filoloģijas profesors Kope, matemātiķis Beitlers, vēstures

profesors Jēgers, fizikas un dab. zin. prof.Ferbers, filozofs Hart-

manis v. c. Kādreiz vēlāk par profesoru tika no Karaļaučiem
uzaicināts arī slavenais filozofs Emanuēls Kants, bet kaut kādu

iemeslu dēļ viņa vietā atnāca tā brālis.

Tā pagāja skolas pirmais periods no 1775. g.—1806. g. Krie-

vu laiku iestāšanās 1795. g. skolā nekādas lielas pārmaiņas ne-

ienesa. Krievu valdība tikai izmaksāja kārtīgāk profesoriem

algu, nekā tas bija bijis hercoga Pētera pēdējos valdīšanas ga-

dos. Skolēnu skaits šajos 32 gados bijis kopā 407. Tā tad

katru gadu uzņemti 12 jauni. Jauniestājušos mazais skaits pie-

rāda, ka skolai nav bijusi sevišķi liela piekrišana nedz muiž-

nieku, nedz pilsoņu starpā.
Krievu laikā daudz netrūka, ka Jelgava tiešām būtu kļu-

vusi par universitātes pilsētu. Ķeizars Pāvils I 1801. g. izdeva

likumu, ka Jelgavas akadēmija pārveidojama par universitāti,

bet tad pēc dažiem mēnešiem jaunais ķeizars Aleksandrs I šo

rīkojumu atcēla un universitāti atjaunoja Tērbatā. Jelgavā
viss palika pa vecam. Tikai 1806. g. nāca pirmās plašākās pār-

maiņas skolas iekārtā. Jaunie noteikumi izbeidza akadēmijas
pastāvēšanu. To tagad sauca par dižciltīgo ģimnāziju (gymna-
sium illustre). Tās darbību pārzināja Tērbatas augstskola.
Tā bija izbeiguši savu pastāvēšanu Pētera akadēmija.

Latvietis Ernests Jānis Bīnemanis, Pētera akademijas students

un absolvents.

Dažādo svešo varu laikos latviešiem vienmēr tika likti ka-

vēkļi izglītības iegūšanai, tāpēc tikai retam no viņiem izdevās

saskatīt plašākus zinību jeb mākslu apvāršņus. Vēl tagadējās
mūsu skolas grāmatās un sabiedrībā dzirdam domas, ka lat-
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viešu skolotās inteliģences sākumi vērojami tikai atmodas laik-

metā, t. i. 19. g. s. vidū. Šis uzskats tomēr ir jāgroza. Lai

gan ar grūtībām un pamazām, tomēr varam arī iepriekšējos

g. s. saskatīt viena otra latviešu inteliģenta pēdas un vērot viņa
darbību. Vāci par viņiem labprāt nerunā jeb pieskaita tos savai

tautībai. Te varētu mēs atcerēties no 17. g. s. pirmo bibeles

tulkotāju latviešu valodā mācītāju Reiteru, tad 18. g. s. ievē-

rojamo cīnītāju par latviešu tiesībām Rīgā — Šteinhaueru, tāpat
latviešu mācītāju Tukumā un dziesmu sacerētāju (Jelgavā un

Tukumā) Šteineku, tad Zaļenieku Grīnhofu. Šim pašam 18. g.

s. piederēs arī Jelgavā dzīvojušais Ernests Bīnemanis. Šteineks

savas teologa zināšanas bija ieguvis Karaļaučos, jo toreiz Kur-

zemē nebija augstākas mācības iestādes. Tikai 1775. gadā, kad

hercogs Pēteris nodibināja Jelgavā akadēmiju, atkrita vajadzī-
ba braukt uz ārzemēm iegūt augstāko izglītību. Šī skola nāca

par labu visvairāk tomēr Jelgavas pilsoņiem, jo viņu turība

bija par mazu, lai varētu sūtīt bērnus uz dārgajām ārzemju
augstskolām. Te arī parādās likteņa labvēlība, ka šīs skolas

pirmo audzēkņu vidū ir arī divi latviešu pilsoņu bērni. Viens

no tiem ir, jau minētais Ernests Jānis Bīnemanis un otrs, do-

mājams, Nikolajs Veselis. Pirmo 16 studentu starpā ir tikai

trīs muižnieki, pārējie ir Jelgavas un citu pilsētu pilsoņu un

inteliģentu bērni. Vērojam, ka muižnieku aprindās nav lielas

uzticības jaunajai skolai. Arī daži profesori no sākuma, ka-

mēr viņiem hercogs kārtīgi izmaksāja algu, vairāk draudzējās
ar pilsoņiem un nostājās pat pilsoņu savienību priekšgalā. Pro-

fesoru skaitā neilgu laiciņu bija arī Georgs Eižens. Eižens Jel-

gavā parādija savu aktivitāti, izdodams žurnālu «Philantroph»,
kurā attīstija uzskatus par dzimtbuves nevēlamību. Šī Eižena

balss ienesa pārāk stipru disonanci tā laika uzskatos par zem-

nieku stāvokli, un Eiženam drīzi bija jāpazūd no Kurzemes.

Atgriezīsimies pie pirmā latviešu studenta Ernesta Jāņa
Bīnemaņa personības un-darbības. Par to vēstī viņa laika avī-

zes, akadēmijas anaļi un citi raksti. No visiem šiem avotiem

mēģināsim uzmest Bīnemaņa dzīves gājumu un darbības ainu.

Ernesta tēvs Ermanis un māte Līze bijuši dzimtcilvēki Blan-

kenfeldes muižā. Tēvs te bijis pavārs. Muižas īpašnieks But-

lovs, pārdodams šo muižu, Ermanim par uzticīgo kalpošanu
dāvājis brīvību, 60 dālderus lielu pensiju gadā un brīvu dzī-

vokli Jelgavā. Kļuvis par brīvcilvēku, Ērmanis pārcēlās uz

dzīvi Jelgavā un pieņēma Bīnemaņa uzvārdu. Viņš pats neprā-
tis nedz vāciski runāt, nedz rakstīt. Še Jelgavā dzīvojot,
1753. g. 16. janv. viņam piedzima dēls. To viņš nokristīja paš-
reiz trimdā esošā hercoga vārdā par Ernestu Jāni. Dzīvojot
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Jelgavā, radās izdevība dēlu sūtīt skolās — šejienes lielajā pil-
sētas jeb latiņu skolā. Ērmanis gribēja savu dēlu izskolot par
mācītāju. Šī izdevība arī radās, kad hercogs Pēteris Jelgavā
nodibināja jauno akadēmiju. Te jau 1775. g. 15. febr. redzam

Ernestu ierakstītu pēc skaita kā otro studentu teoloģijas no-

daļā. Bet, iesākot studijas, Ernestam iepatika citi priekšmeti.
Viņu iespaidoja matemātikas profesors Beitlers, un viņš pie-
vērsās matemātikas un mechanikas studijām. Šinī nozarē arī

parādījās Bīnemaņa talants. Viņa sasniegumi bija tik ievēro-

jami, ka par tiem ļoti daudz rakstija Jelgavas avīze. Tā 1777.

g. 1. jul., aprakstot sarīkotos akadēmijas otros gada svētkus,

avīze minēja Bīnemaņa vārdu sakarā ar viņa izcilajām sekmēm

studiju laikā. Viņš uz sevi bija vērsis hercoga uzmanību ar paš-

rocīgi pagatavotu globu (zemes lodi). Globs bijis 2 Reinas pē-
das caurmērā. Hercogs par šo meistardarbu nākotnē daudz

sološajam akadēmijas studentam izteica atzinību.

Bīnemanis akadēmiju nobeidza 1778. gadā. Šinī gadā her-

coga dzimumdienā Bīnemanis hercogam kā dāvanu pasniedza
atkal divus personīgi pagatavotus zemes globus, un katra globa
lielums bijis 2 pēdas. Hercogs par darba veiklumu un uzticību

izsacija savu atzinību un kā atlīdzību piešķīra vēl 200 Alberta
dālderus un solijumu rūpēties par jaunā censoņa nākotni.

Tālāk šī paša gada 18. martā sekoja hercoga Pētera reskripts
(pavēle) akadēmijas sapulcei Bīnemaņa pagatavotos globus no-

vietot akadēmijā redzamā vietā minētajam stundentam par godu
un pārējiem audzēkņiem par pamudinājumu. Te redzam spilg-
ti izpaužamies latviešu jaunekļa spējas, tikko viņam bija ie-

spēja kļūt pie gara gaismas avotiem. Viņš kļūst par paraugu
pārējiem. Šķiet, ka Bīnemanis savam mechaniķa un izgudro-
tajā darbam ir pieķēries ar lielu dedzību, jo nemitīgi strādāja
talak šinī nozarē. Līdz nākošajiem akadēmijas gada svētkiem

1779. g. 2. jul. Bīnemanis bija paspējis pagatavot kādu jaunu
instrumentu, kas stipri atvieglinājis astronomisko aprēķinu iz-

darīšanu. Šo instrumentu laikraksts nosauca par «sphaera ar-

tificalis universalis» un uzsvēra tā lielo nozīmi sfēriskās, astro-

nomiskas un matemātiskās ģeogrāfijas pētijumos. Pie apa-
rāta bijis klāt piekonstruēts arī saules pulkstenis. Tagad her-

cogs ka atlīdzību Bīnemanim piešķīra 600 Alberta dālderus.

Tad pat ir tikusi ierosināta doma par Binemaņa došanos uz

Londonu matemātikas un sevišķi mechanikas studiju turpinā-
šanai. To bija. iespējams realizēt ar pabalstu 1200 Alb. dālderu

apmeraL
ko Bīnemanis saņēma no hercoga. Tā apgādāts mate-

riāli, Bīnemanis 1779. gadā aizbrauca uz Londonu. Te viņš
pavadi ja vairāk kā gadu un atgriezās atpakaļ «kā izcils, veikls

3*
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mechanikas mākslinieks»
5

). Redzam, ka viņa amatam šinī lai-

kā vēl nav nemaz piemērota nosaukuma. Pagaidām nekādu

tuvāku ziņu nav par Bīnemaņa studijām Londonā. Pēc atgrie-
šanās dzimtenē 1781. gadā hercogs Pēteris jauno izgudrotāju
un zinātnieku pieņēma savā dienestā par akadēmijas mechaniķi

un maksāja gadā 300 Alb. dālderu algas. Te rosīgi strādājot,

jau nākamā gada sākumā (1782. g. 16. febr.) Bīnemanis her-

cogam pasniedza telpas mērijamās mašinas modeli, pagatavotu

pēc Vobāna sistēmas. Tālākā Bīnemaņa darbība norisinājās

astronomijas kabinetā. Viņš mēģināja noteikt magnētiskā me-

ridiāna svārstības un citas astronomiskās parādības. Še viņam

daudz palīdzēja paša pilnīgi no jauna konstruētie astronomisko

aprēķinu aparāti un to pārveidojumi. Sevišķi ievērojams bijis

aparāts sfērisko trīsstūru aprēķināšanai. Par šo instrumentu

Bīnemanis no hercoga saņēmis 100 dukātus. Vēlāk šis instru-

ments glabājies hercoga pils parādes telpās kā sevišķs retums,

bet, kad hercogs 1795. g. devās uz Vāciju, tad tas paņemts līdzi.

Skatīšanās pasaules telpā no akadēmijas zvaigžņu lūkotavas,

šķiet, ir radijusi Bīnemanī domas par lidošanas iespējamībām
debesu plašumos. Un redzam tūlīt arī darbošanos šinī virzienā.

Jau pēc pāris gadiem Bīnemanis publikai demonstrēja savus

panākumus arī šinī nozarē. Vērojam, ka jaunais zinātnieks

ir pārorientējies uz citu darbības nozari. Tagad viņam par
sirdslietu kļuva gaiskuģniecība. Un varam priecāties, ka arī

latviešu tautas ģēnijs ir ņēmis dzīvu dalību šīs tagad svarīgās
technikas nozares izveidošanā. Bīnemanis še strādāja gandrīz

paralēli brāļiem Mongolfjē Francijā. Laikraksti gan tikai

1785. g. 26. jūnijā raksta par balona laišanu gaisā, publikai
klātesot. Šķiet, šis demonstrējums publikai būs noticis tikai

tad, kad tas solija drošus rezultātus. Tad runā par mazā ba-

lona demonstrēšanu, tā tad ir bijis zināms kaut kas arī par
lielo. Mazais balons bijis 20 Parīzes collas caurmērā un bijis
pagatavots no «peau dc beaudruche». Uz tā bijis uzraksts la-

tiņu valodā: «Lai dzīvo P.(ēteris) un D.(orotea)» 6 ). Maza lietus

deļ balons sākumā pacēlies lēnām, tad ātrāk un, vēja dzīts, pēc
piecām minūtēm pazudis no redzes.

No nākošā sludinājuma 7. okt. Jelgavas avīzē redzam, ka Bīne-

maņa rīcībā ir jau vairāki baloni, no tiem viens liela formāta. Šis
aerostats pagatavots uz publikas vēlēšanos, iepriekš pierakstī-
ties un iemaksājot 1 Alb. dālderi. Tādus demonstrējumus Bī-

nemanis sludina arī nākošā gada 15. februārī. Šis demonstrē-

5) «Ausgezeicb.net geschickter mechanischer Kūnstler».
6) «Vivat P. et vivat D. Ex Mitavia missus sum die XXVI to mensis

junii, Anno MDCCLXXXV.
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jums notikšot no akadēmijas dārza un būšot par brīvu. Se-

višķi plaši toreizējais laikraksts apraksta areostata laišanu gai-
sā 1786. g. 25. jun. Arī tas bija pagatavots, iepriekš paraksto-
ties un iemaksājot 1 dālderi. Tā lielums bijis 16 pēdas caur-

mērā. Ap pīkst. 5 pēcpusdienā, lielam daudzumam publikas
klātesot, risinājusies gatavošanās. Balons ticis piepildīts 2 mi-

nušu laikā, jo pildāmie aparāti darbojušies labi. Bet kad no-

ņemta sega, kas balonu sargājusi no saules stariem, tad nelai-

mīgi uzkritusi kāda kārts, tomēr neko daudz neiebojājot, un

balona tiekšanās uz augšu bijusi tik strauja, ka tas divās vie-

tās nedaudz ieplīsis. Šos plīsumus tomēr ātri atkal aizšuvuši

un piepildijuši atkal, tikai šoreiz nedaudz vājāk. Tad auklas,

kas areostatu saturējušas, tikušas pārgrieztas, un, publikai jūs-
mīgi aplaudējot, lielais balons cienīgi cēlies augšup, vēlāk taisni

un lēni devies ziemeļu virzienā. Ceturtdaļ stundas tas bijis
redzams, tad pazudis no acīm. Uz balona bijuši uzrakstīti her-

coga vārds un latiņu izteiciens: «Tā dodas uz zvaigznēm».
Apakšā vēl bijis uzraksts latiņu, vācu un latviešu valodā, kurā

bijis teikts, ka balona atvedējs saņems atalgojumu. Šo svinību

apraksts ieņem avīzē visu pirmo lapas pusi, un šis notikums,

šķiet, bijis Jelgavas publikai kaut kas neredzēts.

Tad vērojam, ka Bīnemaņa uzmanību sāk saistīt jauna parā-
dība — elektrība. Jau 1786. g. 28. aprilī viņš publikas klāt-

būtnē izdara eksperimentus ar elektrību. Arī šinī nozarē viņš
ir sasniedzis praktiskus panākumus, jo šī paša gada 27. jūlijā
jau reklamē savus pagatavotos zibens novedējus. Viņš nesen

esot redzējis Hertela kunga nelaimi, kad viņa viesnīcā un ap-

kārtējās ēkās iespēris pērkons un tās nodegušas. Visu šo ne-

laimi būtu varējuši novērst, ja nebūtu žēloti 35 dālderi un ja
būtu pie viņa likuši pagatavot zibens novedēju. To viņš varot

iekārtot astoņu dienu laikā.

Tad nāk lūzums Bīnemaņa un hercoga Pētera attiecībās.

Viņu 1788. gadā hercogs atlaida no sava dienesta, uzdodams

par iemeslu, ka Bīnemanis hercoga ārzemju ceļojuma laikā

(1784. g.—B7. g.) esot draudzējies ar hercogam nepatīkamām
personām. Bīnemanis nekādas laicīgas mantas nebija paspējis
iekrāt, tāpēc bija jāmeklē jauns darba lauks. Viņu pilsēta pie-
ņēma par kantoru un ērģelnieku pilsētas skolā. Redzam, ka

viņš ir bijis ari muzikāls un pratis ērģeles spēlēt. Tomēr Bīne-

maņa dzīves apstākļi Jelgavā aizvien vairāk sarežģijās. Agrāko
draudzību labad un savu pienākumu nekārtīgas pildīšanas dēļ,
arī šī vieta viņam bija drīzi jāatstāj. Vai viņš iesācis dzert

jeb to aizrāvusi politiskā darbība,to no īsajiem vācu biogrāfa vār-

diem grūti izprast.
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Vēl kādu laiku Bīnemanis uzturējās Jelgavā, nodar-

bodamies ar tirdzniecību. Tanī laikā Jelgavā ir uz-

turējies kāds anglis Majors, šķiet, kāda tirdzniecības veikala

pārstāvis. Anglis ieteicis pilsētas rātei iekārtot pilsētai ūdens

piegādi ar tvaika mašinu. Savu projektu propagandēšanai Ma-

jors sarakstijis nelielu grāmatiņu. Ar šo angli Bīnemanim bi-

jusi kaut kāda pazīšanās, jo Bīnemanis 1782. g. ir šo grāma-
tiņu pārtulkojis no angļu valodas vācu valodā. Pēc Kurzemes

hercogistes padošanās Krievijai Bīnemanis 1797. g. devās uz šo

viņam nezināmo zemi meklēt laimi. Viņš nonācis Petroza-

vodskā un bijis tur kādu laiku par uzraugu pogu fabrikā. Tad

1801. g. šo vietu viņš atkal ir atstājis un nonācis Pēterpilī, kur pār-
ticis no mūzikas un zinātņu privātstundām, bet beidzot nokļuvis

par skolotāju Gatčinaš pilsētas skolā. Še Bīnemanis 1806.g. 17.

febr. beidza savu raibo mūžu. Biogrāfiskās ziņas par Bīnemani

ir samērā trūcīgas, tomēr arī tās, kas uzglabājušās, šo centīgo
latvieti raksturo kā loti plaša vēriena personību ar diezgan pla-
šu izglītību un vispusīgām zinātniskām interesēm. Daži ap-

stākļi dzīvē viņam nav ļāvuši sasniegt savu spēju kalngalus.

Blēži ar pasaules slavu Jelgavā.

18. g. s. beigu pusē Jelgavu apciemoja un še uzturējās īsāku

vai garāku laiciņu daži visā Eiropā plaši pazīstami blēži un

šarlatāni. Minami būtu ievērojamākie: kāršu spēlmanis Magno
Kavallo, garu izsaucējs Kaliostro un neatvairāmais mīlētājs Ka-

zanova. Savā dzimtenē sanākuši naidā ar likumiem, viņi vērsa

skatus uz ziemeļu austrumiem — uz Krieviju, cerēdami gūt
tur slavu un bagātību. Jelgava bija viena no piestātnēm viņu
garajā ceļā uz Krievijas galvas pilsētu Pēterpili. Krievi šinī
laikā ārzemniekus uzņēma labprāt, sevišķi, ja viņi prata kādu

mākslu vai amatu. Bet arī Jelgavai dažreiz šiem caurbraucē-

jiem bija sava nozīme. Šo pilsētu varēja uzskatīt, par Pēter-
pils vārtiem. lepazīstoties ar Kurzemes muižniekiem, no. tiem

varēja dabūt ieteikšanas rakstus viņu paziņām un radiem Pē-

terpilī, kas Krievijas galmā dažreiz ieņēma svarīgas vietas. Bet
arī pašai Jelgavai bija savs pievilkšanas spēks, kamēr še dzī-

voja Kurzemes hercogs ar savu diezgan plašo galmu. Pilsētā

gar Driksnas malu bija savas mītnes uzcēluši ievērojamākie
hercogistes muižnieki. Parasti viņi Jelgavā pavadija ziemas
laiku. Tad pilsēta atdzīvojās. Tika rīkotas masku balles, te-

ātra izrādes, un vispār sabiedriskā dzīve kļuva diezgan rosīga.
Katrs ciemiņš no ārzemēm tika uzņemts laipni, un visi ar inte-

resi klausi jās viņa nostāstos par svešajām zemēm un jauna-
jiem notikumiem, dažkārt sajūsminājās arī par šo ciemiņu dze-
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jas, ārsta vai kāršu spēles mākslām. Jelgavā netrūka lētticīgu
cilvēku, kuru naudu atbraucēji prata iegūt un izlietot. Parastā-

kie naudas iegūšanas līdzekļi bija ārstniecība, kāršu spēle un

vienkārši aizņemšanās uz neatdošanu. Dažiem svešiniekiem

Jelgavā veicās sevišķi labi, un viņi te uzturējās vairākus mēne-

šus, pat gadus. Nonākuši Kurzemes galvas pilsētā, viņi centās

iespiesties naudīgajās muižnieku ģimenēs, kas vienmēr garlai-

kojās. Te tie vienmēr atrada savu mākslu cienītājus un cienī-

tājas, un viņu vidu šie blēži vilka savus treknākos lomus.

Magno Kavallo. Jelgavu 1778. gadā pagodināja ar savu ap-

meklējumu jau Vakareiropā plaši pazīstamais brīnumārsts un

Jelgava 18. g. s. beigās.

arī kāršu spēlmanis itālietis Magno Kavallo. Jelgavas sabied-

rībai viņš uzdevās par filozofu, ārstu, botāniķi, dzejnieku, pro-

fesoru, Kurzemes patriotu v. t. t. Šie tituli visi rindā grezno
KaVallo vārdu dažās viņa izdotajās brošūrās un reklāmas lapās.
Jelgavā Kavallo uzturējās ilgāk kā gadu un no šejienes apmek-
lēja arī Rīgu un Bausku. Viņa galvenā nodarbošanās bija ārst-

niecība un kāršu spēle. Šinīs nozarēs veikli cilvēki ir guvuši
panākumus visos laikos. Magno Kavallo tomēr pievērsās ienā-

kumu ziņā pilnīgi drošai medicinas nozarei
—

dāmu skaistu-

ma kopšanai. Jelgavas dāmas arī jau toreiz, lai dabūtu sārtus

vaigus, lielā mērā lietājušas smiņķi. Jelgavas sabiedrības cie-

nītais un godātais «profesors» šī mērķa sasniegšanai ieteica pa-
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visam jaunus ceļus. Jaunais skaistuma kopšanas līdzeklis esot

atrodams tepat Zemgalē. Tas esot meklējams tanī apgabalā,
kur kopā satekot divas upju straumes, kuru ūdeņi esot tikpat
dzidri un veselīgi kā Ticīnas ūdeņi Itālijā. Šī brīnišķīgā vieta

esot Bauska. Te kādas Simsona kundzes dārzā no klinšainas

zemes izverdot avotiņš, kura ūdenim piemītot brīnišķīgs dziedi-

nātājs spēks. Dabiskajā veidā tas tomēr nedodot vajadzīgos
rezultātus, tāpēc esot vispirms sagatavojams ar «iekšējo noslē-

pumu», bet arī vēl tad no ūdens nevarot gaidīt pilnīgi drošus

rezultātus. Slimajam bija jādzīvo saskaņā ar «profesora» iz-

strādāto recepti. No rītiem bija agri jāceļas, sevišķi vasarās

jau ar saules lēktu. Rīta ausma pati tad padarot sārtus bālos

vaigus un lūpas. Pēc uzcelšanās nākošais darbs bija nomaz-

gāties ievērojamā Bauskas avota aukstajā un ar iekšējo noslē-

pumu sagatavotajā ūdenī. Tālākajās dienas gaitās bija ietu-

rama mērenība: nedrīkstēja dusmoties, uztraukties, pārāk daudz

ēst, dzert. Visus šos noteikumus ievērojot un izpildot, brīnišķī-

gā ūdens iedarbība nekādā ziņā neiztrūkšot. Šo veselības un

sārtuma ūdeni (Gesund, Spring-Schminck Wasser) varot pirkt
komisijā pie Maija kunga vaiSeltera kundzes Jelgavā. Dabūjams
tas esot arī Rīgā. Maza muciņa šī brīnišķīgā ar noslēpumu

iekšķīgi sagatavotā un ar rožu esenci nokrāsotā ūdens maksājot

tikai vienu dālderi, saprotams, pircējam pašam sedzot pārsūtī-
šanas izdevumus. Visteicamākais esot tomēr jau iepriekš pa-

sūtīt un samaksāt naudu, tad ūdens piegāde neaizkavēšoties.

Šīs ziņas lasāmas brīnumārsta izdotajā brošūrā, kurā noskaidro-

tas brīnišķīgā avota ūdens (saukts arī vēl par Karlīnes avota

ūdeni) dziedinātājas spējas un lietāšanas paņēmieni. Šķiet, šis

dzidrais Bauskas avota ūdens «profesoram» būs ienesis savu

grasi peļņas, kaut gan ūdens cena pie mums nekad nav bijusi
augsta . . .

Kā jau no tituliem redzējām, Magno Kavallo spējas ir bi-

jušas ļoti vispusīgas. To starpā redzamāko vietu ieņēma arī

kāršu spēle. Partneru arī nekad netrūka. Tikai šinī nozarē

darbošanās vienmēr neveicās pietiekoši gludi. Neveiksme Mag-
no Kavallo piemeklēja Bauskā: te, spēlējot kārtis ar kādu tirgo-
tāju Briningu, notika sadursme. Izcēlās prāva, un drīz mēs

redzam M. K. Jelgavas cietumā. Tomēr, izkļuvis laukā, Magno
Kavallo turpināja savu kāršu spēlmaņa darbu Jelgavā. Sevišķi
atsaucīgas šinī darbā bijušas Pētera akadēmijas jauno studentu

aprindas, pat par daudz. Studenti pie kāršu galda pavadija
cauras dienas un naktis, aizmirsdami apmeklēt lekcijas. Ku-

riem pietrūka spēlei naudas, tiem Magno Kavallo aizdeva pret
augstiem procentiem. Baumas par studentu pavedināšanu uz
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kāršu spēles netikumu nonāca līdz paša hercoga Pētera au-

sīm, un Magno Kavallo bija spiests Jelgavu atstāt un pārcel-
ties uz Bausku. Drīz viņš pavisam atstāja mūsu zemi.

A. Kaliostro. «Grāfa» Kaliostro dzimtene ir Palermo Itālijā.
Savu dēku dēļ jau jaunībā viņš bija spiests dzimteni atstāt.

Kopā ar sievu, ievērojamu skaistuli, Kaliostro apceļoja visas

Eiropas galvas pilsētas. Ar dažādu skaistuma ūdeņu, dzīvības

tinktūru pārdošanu, zelta taisīšanu, gudrības akmeņa meklēšanu

viņš sarausa lielas bagātības. Londonā viņu uzņēma arī brīv-

mūrnieku ordenī. Kaliostro uzdevās gan par Eliasu, gan par

Eliasa sūtni, kas piedzimis no eņģeļa un mirstīgas sievas. Pa-

saulē viņš esot nācis, lai vestu cilvēkus pie pilnības. Kad Va-

kareiropas galmos viņam zeme bija palikusi par karstu, Ka-

liostro skati vērsās uz ziemeļu austrumiem, un 1779. g. viņš

laimīgi sasniedza Jelgavu. Tūlīt viņš stādijās priekšā Jelgavas
brīvmūrnieku ložas priekšniekam grāfam Medemam un pa-

stāstija, ka viņš tiekot sūtīts uz ziemeļiem ar svarīgu uzde-

vumu. Tas viņam arī noticēja un uzņēma savā namā. Ta-

gad Kaliostro bija atvērtas arī visu pārējo muižnieku namu

durvis. Še Medema ģimenē Kaliostro sarīkoja visādus priekš-
nesumus. Vislielākos panākumu viņš guva ar garu izsaukšanu.

Sevišķi šie mēģinājumi aizrāva grāfa Medema jaunāko meitu

Elīzu. Kaliostro viņu turēja ilgāku laiku savā iespaidā. Tad

viņš paziņoja Jelgavas dāmām prieka vēsti, ka viņš esot sū-

tīts uz ziemeļiem, lai še dibinātu brīvmūrnieku ložas arī dā-

mām. Bet ne jau visas tanī uzņēmšot. Radās sacensība par

uzņemšanu jaunajā brīvmūrnieču sabiedrībā. Dāmas sevišķi
Kaliostro nodarbināja ar sarunām par maģiju un nekromantiju.
Beidzot Kaliostro paziņoja Medemiem. ka viņa priekšniecība
tam esot paziņojusi vietu, kur esot aprakti svarīgi maģiski
raksti. Tie esot noglabāti Vilces muižas zemē. Te priekš 600

gadiem esot dzīvojis slavens mags, kas te esot apracis svarīgus
maģiskus instrumentus kopā ar lielām bagātībām. Tās tagad
gan sargājot ļaunie gari, bet viņš tos cerot pārvarēt un bagā-
tības dabūt rokā. Lieta palika pavisam «ticama», kad Ka-

liostro turpat paņēma papiru un uzzīmēja Vilces meža plānu
un vietu, kur manta apslēpta. Plans saskanēja ar īstenību un

visos klātesošajos izsauca lielu izbrīnīšanos. Notika brauciens

uz Vilci un mantas meklēšana, bet vai ļaunie gari snauda?

Visus maģiskos eksperimentus Kaliostro izdarija ar dažādu

veikli konstruētu aparātu un spoguļu palīdzību. Medema namā

viņam palīdzēja mazais Medema dēlēns, kas vēlāk atzinies, ka

Kaliostro viņu pierunājis darīt to, ko viņš vēlas. Koliostro

nodoms bija nokļūt Pēterpilī un te Katrīnas II galmā gūt pla-
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sāku ienesibu un panākumus. Pirms doties uz Krieviju viņš

mēģināja pierunāt Medema meitu Etīžu, kas bija apprecējusies

ar baronu Reki, doties līdz uz Pēterpili.Medemam Krie-

vijas galmā kalpoja daži tuvi radi, un tādā kārta Kaliostro butu

atvieglota iekļūšana galma aprindās. Elīza fon Rēke tomēr

atteicās no līdzbraukšanas, jo viņai bija radušās šaubas par

Kaliostro spējām un personību. Še Jelgavā Kaliostro par sa-

viem pakalpojumiem naudu neņēma, bet tikai dažreiz aizņē-

mās. Tā, no muižnieka Hovena 800 dukātus un līdzīgas sumas

arī no citiem, tikai piekrāptie vēlāk kaunējās atzīties. Ka-

liostro beidzot nonāca Pēterpilī, bet Katrinas II labvēlību viņam

neizdevās iegūt, jo te priekšā bija nonākusi no Jelgavas brīdi-

nājuma vēstule par Kaliostro personību. Izraidīts no Krie-

vijas, Kaliostro griezās atpakaļ un klusi izbrauca caur Jel-

gavu, neapstājies un neuzmeklējis vecos draugus. Nokļuvis

Itālijā, viņš iekrita inkvizicijas tiesas rokās, kas viņām pie-

sprieda nāvi, beidzot sodu tomēr pārvērta mūža cietumā, un

te šis dēkainis beidza savas dzīves gaitas.

Kaliostro nedarbus Jelgavā ir aprakstījusi Elīza fonReke biezā

grāmatā. Ceļodama vēlāk pa ārzemēm, viņa Kaliostro ir sagā-

dājusi dažu nepatīkamu brīdi, atklādama īstenību par viņa

personību.
Trešais dēkainis Kazanova savas mīlestības dēkas ir ap-

rakstījis vairāk sējumu biezā sacerējumā, kur viņš pastāsta arī

par savu ceļojumu uz Pēterpili. Kad naudas vairs nav bijis,
viņš par pēdējiem līdzekļiem noīrējis četrjūgu karieti ar se-

šiem zirgiem priekšā un lepni iebraucis Jelgavā. Te godbijīgi
kā ministru viņu apsveicis Lindes viesnīcas īpašnieks. Sa-

maksājis vedējam, Kazanova konstatējis, ka viņam kabatā pa-

likuši tikai trīs dukāti. Otrā rītā viņš devies pie hercoga Pē-

tera kanclera grāfa Kaizerlinga. Līdz bijusi kāda ieteikšanas

vēstule. Pati grāfiene viņu ielūgusi uz pusdienām. Te grāfa
Kaizerlinga mājā, šokolādi dzerot, Kazanovu apkalpojusi brī-

nišķīgi skaista istabas meita. Sajūsmā par tās skaistumu viņš
uzlicis uz paplātes savus pēdējos trīs dukātus kā dzeramnaudu.

Tad ieradies ziņnesis no hercogienes ar uzaicinājumu pilī uz

masku balli. Masku ballei bijis vajadzīgs piemērots tērps, un

Kazanova ilgu laiku lauzijis galvu, kā tikt pie naudas. Tad

pie viņa ieradies Jelgavas žīdiņš, naudas mainītājs, apjautā-
ties, vai nav pārdodama kāda ārzemju valūta. Kazanova pra-
sījis žīdam aizdot 200 dukātus, dodot pretī kādu papiru, pret
kuru viņam Pēterpilī saņemami 400 rubļi. Žīdiņš apmierinā-
jies ar šaubīgo papiru, un Kazanovam atkal bijusi nauda. Pilī

viņš ticis siādīts priekšā hercogienei. Ballē dejojuši līdz rīta
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gaismai. Jelgavā Kazanovam izdevies iegūt rekomendācijas
vēstuli hercoga brālim Kārlim, kas dzīvojis pašreiz Rīgā. Pats

hercogs viņam palienējis savu karieti aizbraukšanai līdz Rīgai
un iedāvinājis turklāt 400 dālderus. Cik šinī Kazanova stāstā

patiesības, to grūti spriest. Bet šejienes Kazanovas piedzīvo-

jumi nav nekādi izcilie, tāpēc nav iemesla tiem neticēt.

Minēto personu uzturēšanās un darbošanās raksturo Jelga-

vas sabiedrību 18. g. s. un vispār Kurzemes hercogistes pēdē-

jos gadus.

Melderu dumpis.

Gadu simteņu gaitā Jelgavas pilsoņu dzīvi ir traucējuši ne-

tikvien ārējie ienaidnieku aplenkumi, iekarošanas, bads un mē-

ris, bet dažkārt arī pilsoņu nesaskaņas ar valdību. Šīs nesa-

skaņas noveda pat pie ieroču lietāšanas. . Lielākā no tām ir

ieguvusi «melderu dumpja» nosaukumu un norisinājās 1792. g.

decembrī. Aktivākie nemiernieki bija melderu amata locekļi.

Tomēr, tuvāk vērojot šo notikumu, varam saskatīt plašāku kā

vācu, tā arī latviešu Jelgavas amatnieku piedalīšanos. /Amat-

nieku un pilsētu iedzīvotāju stāvoklis pēc Kurzemes hercogistes
nodibināšanas bija palicis nenoteikts mazā pilsoņu skaita dēļ.

Pilsoņu dzīvi katrā pilsētā noteica hercogu izsniegtie nosacijumi
un privilēģijas. Amatnieku tiesības balstījās uz hercogu ap-

stiprinātajām šrāgām. Hercogu laikā Kurzemē dibinājās jau-
nas pilsētas, un pilsoņu skaits pavairojās. Pēc hercoga Jēkaba

nāves Kurzemes hercogu vara dažos laikmetos bija tikai vārda

pēc. Noteikšana zemē atradās muižnieku rokās, kas vieni paši
lēma par zemes politisko kursu. Kurzemes pilsētām nebija pār-
stāvju landtāgā, un pilsoņiem nebija iespējas teikt savu vārdu

hercogistes politiskajā dzīvē. Kurzemes pilsētu cīņa par poli-
tiskajām tiesībām iesākās jau 17. g. s., tomēr nekādu sevišķu
rezultātu neguva! 1648. g. . pilsētas gan panāca, ka tām pa-

ziņoja landtāgu sesijas termiņus, lai tās laikā zinātu iesniegt
savas sūdzības pret muižniekiem: Vēlāk pilsoņi griezās pie
Polijas seima, kas gan atzina pilsoņu šķiru Kurzemē un viņu
tiesības, bet nekādas reālas palīdzības nesniedza. Sevišķi sva-

rīgs moments pilsoņu dzīvē radās 18. g. s. beigās, kad bija gai-

dāma, sakarā ar Polijas sadalīšanu, arī Kurzemes likteņa izšķir-
šana. .Kurzemes muižnieki meklēja pircēju, kas vairāk solīs.

To zināja arī pilsoņi, un viņi kļuva nemierīgi par savu nākotni.

Sevišķi aktīvi darbojās krievi, uzpērkot ar naudu un soli ju-
miem lielāko daļu hercogistes muižnieku7 ). Pašu hercogu sais-

7 ) Pastāv kāda mutvārdiem teikta tradicija, ka 1895. g„ kad bija pagā-

jis simts gadu 'no Kurzemes pievienošanas Krievijai, bijis nodomāts sa-
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Tija radniecības saites ar Prūsiju. Pilsoņu skati vairāk vērsās

uz savu plašāko tirdzniecības aizmuguri — Lietuvuun Poliju. Her-

coga Pētera pēdējos valdīšanas gados uzliesmoja no jauna arī

pilsoņu tiekšanās iegūt balss tiecību landtāgos. Hercogs, cik va-

rēdams, šos pilsoņu centienus aizstāvēja. Savu impulsu pilsoņu
aktivitātei būs devušas arī franču revolūcijas atskaņas. Lai gū-
tu kādus panākumus, Kurzemes pilsētu iedzīvotāji iesāka orga-
nizēties. levērojamākā un turīgākā pilsoņu daļa dzīvoja Jel-

gavā, tādēļ arī te iesākās organizēšanās kustība. Virsrakstā

minētais melderu jeb melderzeļļu dumpja sākums sakrita ar

Kurzemes pilsētu pilsoņu iestāšanos «pilsoņu apvienībā». Pil-

Jelgava 18. g. s. beigās.

soņiem galvas pacelt ļāva hercoga Pētera naidīgās attiecības ar

muižniekiem. Hercogs cerēja atrast palīdzību šais pilsoņu or-

ganizācijās, tāpēc tās atbalstija. Jaunās idejas atbalstīja un

laikam arī ierosināja daži Pētera akadēmijas profesori. Viņi
arī nostājās pilsoņu organizāciju priekšgalā. Jelgavas, pilsoņi
1790. g. 24. apr. pilsētas valdes namā sastādija rakstu, ko

izsīītija pa visām Kurzemes pilsētām. Rakstā bija aizrādīts

uz Kurzemes pilsētu iedzīvotāju beztiesisko stāvokli un tagad
radušos pilsoņu gribu ņemt dalību zemes likumdošanas darbā.

Tālāk, prasija piešķirt pilsoņiem tiesības pirkt muižas, un bei-

rakstīt plašāku apcerējumu par notikumiem pirms simt gadiem. Šo darbu

uzticēja Kurzemes guberņas statistikas nodaļas vadītājam J. Ludmeram.
Pec kada laika Ludmers paziņojis, ka plašajos krievu sūtņu archivos

Jelgava neesot par šo laikmetu cits nekas atrodams, kā tikai kvītis par
to. cik krievu sūtnis samaksājis vienam vai otram Kurzemes muižniekam.

Pec tam arī plašākā vēsturiska apcerējuma sarakstīšana tika nolikta pie
malas.
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gas sekoja uzaicinājums pievienoties dibināmai visu pilsētu pil-

soņu savienībai.

Uzaicinājumam bija sekmes, to parakstīja ne tikai visi Kur-

zemes pilsētu pilsoņi, bet arī daudzi literāti. Šis raksts tad nu

12. jūnijā ienāca hercoga kancelejā. Hercogs to lika iespiest
un izsūtija uz draudzēm visiem muižniekiem, lai tie ar pilsoņu
prasībām paspētu iepazīties un 30. aug. izsludinātajā landtāgā
tās varētu apspriest. Muižniekos raksts izsauca lielu nemiera

vētru. Kas tie esot par Kurzemes pilsoņiem? Kurzemē nekad

tādas šķiras neesot bijis, tāpēc nevarot būt nemaz runa par

viņu tiesībām. Izplatijās baumas, ka pilsoņu pārstāvji došoties

arī uz Rīgu un uzaicināšot arī Rīgas pilsoņus pievienoties šai sa-

vienībai. Tad muižnieki griezās pēc atbalsta pie krievu sūtņa

Jelgavā, un tas apsolija, ka tādi Jelgavas pilsoņu delegāti Rīgā
tikšot ņemti ciet un aizsūtīti uz tādu vietu, kur viņi tik ātri

gaismu neieraudzīšot. Daļa muižnieku zobojās par šo pilsoņu

savienību, bet daļa arī baidijās, saskatīdami revolūcijas bries-

mas, un nosauca savienību par «Sarkano bandu» (Rothe Korah).
Beidzot viņiem izdevās sašķelt nodibināto pilsoņu savienību, ņe-

mot palīgā saimnieciskus spaidus. No muižnieku pasūtināju-
miem bija lielā mērā atkarīgi pilsētu amatnieki. Viņiem nu

tika piedraudēts ar pasūtinājumu atņemšanu, ja piedalīšoties šais

pilsoņu savienībās. Lai nezaudētu darbu un maizi, tad daļa

Jelgavas, Liepājas un Ventspils amatnieku izstājās no pilsoņu
savienības. Tagad palikušajā savienībā vadītāju lomu ieņēma
literāti un nosauca savu organizāciju par «mākslinieku un pro-

fesionāļu pilsonību» 8).
Amatnieki mēģināja organizēties šaurākā organizācijā un

meklēja sev vadoni. Vispirms griezās pie akadēmijas profe-
sora Bezekes, bet B. darbība neieguva piekrišanu viņu starpā.
Tad viņu skati vērsās uz reformatu baznīcas mācītāju Tīliņu9).

Tīliņš bija apdāvināts, dzīvs, pārdrošs, slavas kārīgs cilvēks.

Amatnieki nu bija atraduši «īsto». Tīliņš tagad sacerēja dažā-

dus rakstus un vadija visu savienības darbību.

Pilsoņu savienība beidzot nosūtija trīs vīru deputaciju uz

Varšavas seimu. Valsts kanclers viņus pieņēma audiencē un

atzina par pamatotu pilsoņu kārtas pastāvēšanu un pārējās
prasības.

Arī seims bija pilsoņiem labvēlīgs un nolēma sūtīt speciālu
komisiju uz Kurzemi pilsoņu lietas izmeklēšanai. Tā pama-

zām atmosfēra sabiezēja aizvien vairāk. Pašreiz notikušajās
rātes pārvēlēšanās vairākumu bija ieguvuši tirgotāji. Amat-

•} «Būrgerschaft des Kūnstlers und Profesionisten».

9) No 1764.—1798. g. Jelgavā. Runas mākslas prof. akadēmijā.
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nieki ar to bija ļoti nemierā. Viņu protestu gan hercogs at-

balstīja, bet vēlēšanas neatcēla. Tad iesākās hercoga prāvo-
šanās ar melderu cunfti. Kādam melderim bija izcēlusies ķilda

ar hercoga ierēdni. Tas bija atcēlis dažas agrākās paražas:
alus naudas maksājumus melderzeļļiem, bez tam bija pavēlējis
dzirnavās pašiem melderiem dedzināt savu uguni. Agrāk ma-

lēji nāca ar savu gaismu. Tad vēl hercogs noliedza saviem

zemniekiem vest labību malšanai uz apkārtējo muižnieku dzir-

navām. Viss tas melderiem sagādāja lielākus zaudējumus, tā-

pēc viņi iesniedza hercogam sūdzību kopā ar prasību atlīdzināt

radušos zaudējumus. Hercogs lika lietu izmeklēt. Tā.kā tiesas

lēmums bija svarīgs, tad uz tā sagaidīšanu Jelgavā 1792. g.
18. oktobrī sapulcējās visi Kurzemes melderu meistari, skaitā

ap 80. Beidzot ieradās arī melderzeļļi, skaitā ap 150, kas visi

gaidi ja tiesas dienu. Bezdarbīgā laika pavadīšana Jelgavā deva

iemeslu dzeršanai un trokšņainai dzīvei. Hercogs vairākkārt

uzaicināja melderus atgriezties uz savām dzirnavām, tomēr vi-

ņi neklausi ja. Melderi iesāka sarunas ar pilsoņu savienību un

beidzot iesniedza hercogam prasību nomaksāt 7563 dālderus pa-
rāda viesnīcās, kurās melderi bija ēduši un dzēruši. Pirmās

tiesas instances spriedums melderus neapmierināja, un viņi pār-
sūdzēja apelācijas iestādē. Viss tas prasija laiku. Melderi tur-

pināja dzīvot un dzert uz rēķina Jelgavas viesnīcās un krogos,
gaidīdami pēdējās tiesas instances lēmumu. Kad pilsoņu prāti
uztraucās vēl vairāk, hercogs 12. decembrī atgriezās no Virca-

vas pils, kur viņš pastāvīgi dzīvoja, Jelgavā un paziņoja, ka 13.

decembrī notiks prāvas izspriešana. Nakts pirms tiesas dienas

pilsētā pagāja ļoti nemierīgi. Lielākā Jelgavas amatnieku daļa
staigāja pa ielām trokšņodami no viena krogus uz otru. Izpla-
tijas baumas, ka hercogs gribot atcelt visas amatnieku šrāgas.
Nemiers pilsētā spieda pavairot pils sardzi, tāpat arī Vircavā,
kur atradās hercogiene ar bērniem: Te hercogieni aizstāvēt
bez kada uzaicinājuma esot sapulcējušies apkārtnes latviešu

zemnieki.

13. decembra rītā saule vēl nebija uzlēkusi, kad Jelgavā, pie
pils jau bija sapulcējušies melderu meistari ar saviem zeļļiem

v

tupat lielāks daudzums pārējo amatnieku un daudz ziņkārīgu
skatītāju, lai redzētu, kas te notiks. Pilij apkārt atradās vaļņi,
uz tiem lielgabali. Pūlis smiedamies un zobodamies noskatījās,
ka tika pielādēti trīs lielgabali un nostādīts kaujas gatavībā
hercoga gardes bataljons. Tad no pils paziņoja, ka hercogs ne-

domājot par «šragu» atcelšanu un ka prāva drīz tikšot iz-

spriesta. Meldermeistari aizgāja projām, solīdami atgriezties
ap pīkst. 1 pec pusdienas. . Pa to laiku arī pilsētā tika sperti
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aizsardzības soli. Pulvera tornim pie Leišu vārtiem tika pie-

likta stipra sardze, tāpat pavēlēja vest uz pili lielgabalus un

citus ieroču krājumus, Tad izplatijas ziņa, ka hercogs esot

ļoti sašutis par Jelgavas amatnieku izturēšanos un par viņu

draudiem lietāt varas līdzekļus, kur tie nemaz neesot vajadzīgi.

Sakarā ar to daļa amatnieku sūtija uz pili deputaciju ar ziņu

hercogam, ka viņiem ar melderiem neesot nekāda sakara.

Pēcpusdienā pie pils vārtiem sapulcējās atkal melderi ar

saviem zeļļiem. Šoreiz pūlis pārsniedza 1000 personu.
Mel-

deri prasija parāda nomaksu viesnīcās. Ja to nedarīšot, tad

ieņemšot pili un renteju.
Rāte mēģināja nomierināt uztrauktos prātus, piesolīdama no

savas puses
1000 dālderu parādu kārtošanai. Tomēr nekādu

saprašanos nebija iespējams panākt, un pūlis turpināja drau-

dīgi trokšņot pie pils vārtiem. Tad sanākušo uzmanību pie-

vērsa kāda pajūga došanās uz pili. Tanī hercogs gribēja no-

gādāt drošībā pilī kādu tiesas archivu. Pūlis domāja, ka tanī

tiek vesti ieroči. Vezumu apturēja, zirgus nojūdza, vedējus pie-

kāva un vedamo grasijās gāzt upē. Tikai ar lielam pulem iz-

devās melderus pārliecināt, ka tanī atrodas veci dokumenti,

kuru iznīcināšana nebūtu vēlama. Vezumu pagrieza uz pilsētas

pusi un aizvilka uz viesnīcu, kur bija apmetušies melderu meis-

tari. Tuvojoties tumsai, pilij briesmas pieauga. Sapulcējušos

vajadzēja dabūt projām. Tad hercogs nolēma lietat bargākus

līdzekļus. Uz pils vaļņiem sāka skanēt bungu rubināšana, un

kareivji kliedza, lai visi sanākušie izklīstot, kam esot žel savas

dzīvības. Nemiernieki par to tikai zobojās, kamēr nāca pavēle
izšaut vienu lielgabalu pāri galvām. Šāviens dažus ievainoja,

un pūlis spiedās uz vārtu pusi, gribēdams tos ieņemt. No šī no-

doma to atturēja jauns lielgabala šāviens un 24 musketu zalve.

Tagad ieroči bija vērsti tieši pret nemierniekiem, un šāvieni

izsauca lielu apjukumu un bailes. Pa starpām skanēja mirsto-

šo un ievainoto vaidi. Nemiernieki atkāpās no pils vārtiem un

beidzot izklīda pavisam. Otrajā rītā tika atļauts uzlasīt kritu-

šos. Tādu bija pavisam 14. No tiem 12 piederēja pie melderu

amata, pārējie bija viņu līdzgājēji. levainoto bija deviņi. Pil-

sētā trokšņošana turpinājās. Pa ielām staigāja patruļas. Muiž-

nieki pārmeta hercogam nežēlību. Pilsoņi attaisnoja stingrību,

ar kādu nemieri tika izbeigti. Uztraukums pilsētā pamazam

norima. Pilsēta deva līdzekļus kritušo apbedīšanai, bet pec

tam melderi izklīda pa savām dzirnavām. Hercogs nemieru

cēlējiem piedeva, izsludinādams amnestiju, turklāt vel apsolijas

rūpēties par kritušo piederīgo apgādāšanu. Tāpat tika savākti

līdzekļi viesnīcu parādu nomaksai: hercogs deva 1000 dālderu,
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hercogiene — 500, padomnieki — 1500, v. v. c, kopa sanāca

4500 dālderu.

Tā pamazām Jelgavā norima sabangotie prāti. Daudz kas

šīs kustības noskaidrošanā paliek apslēpts, sevišķi tie spēki, kas

darbojās aiz muguras, jo šinī melderu dumpja apspiešanā jā-

izšķir divas lietas: personīgā melderu lieta un Jelgavas pilsoņu
cīņa par savām politiskajām tiesībām.

Francijas ķēniņš un galms Jelgava.

1789. g. izcēlusies revolūcija Francijā izkaisi ja Francijas ķē-

niņa galmu un muižniekus pa visu Eiropu. Arī pats ķēniņš

Ludviķis XVI mēģināja aizbēgt uz ārzemēm, bet viņu pie robe-

žas pazina un atveda atpakaļ uz Parīzi, kur vēlāk viņa galvu
nocirta giljotīnas nazis. Tanī pašā reizē bēga arī ķēniņa brā-

lis Provansas grāfs. Viņš devās tikai pa citu ceļu, un bēgšana iz-

devās. Pēc Ludviķa XVI nonāvēšanas un arī viņa vienīgā dēla

nāves Provansas grāfs kā vecākais ķēniņa brālis mantoja tie-

sības uz Francijas troni un sāka sevi titulēt par Ludviķi XVIII.

Tomēr pagāja 25 gadi, kamēr viņš atguva troni un kļuva par

Francijas ķēniņu. Šos 25 gadus Ludviķis XVIII pavadija trim-

dā, ceļodams no vienas Eiropas valsts uz otru. Neviens vald-

nieks labprāt viņu negribēja pieturēt savā valstī, baidoties no

Napoleona dusmām.

Kādu laiku augstajam trimdiniekam izdevās atrast patvēru-
mu Jelgavā, kur viņam Krievijas valdība atļāva dzīvot bijušo

hercogu pilī. Tāpat krievi uzņēma savā dienestā visu emigrantu

armiju un maksāja tai algu.

Jelgavā Ludviķis XVIII ieradās 1798. g. 18. martā. Pie pil-
sētas robežām viņu sagaidija gubernators, pilsētas pārstāvji,
karaspēks un liels daudzums latviešu zemnieku, tērpti svētku

tērpos. Ķēniņu ļoti aizgrābusi svinīgā sagaidīšanas ceremonija.
Krievu valdība bija likusi izremontēt Jelgavas pils telpas, iekār-

tojot piemērotu mītni ķēniņam. Še pilī pamazām ap ķēniņu

salasijās diezgan liels galms. leradās daudzi franču augstmaņi,
ministri un kara vadoņi, arī augstākie garīdznieki, kopā ap

200 personu. Te Ludviķis XVIII dzīvoja kā īsts valdnieks: pie
pils notika sardzes maiņa, noteiktās stundās pie ķēniņa ieradās

ministri, sūtņi un vēstnieki. Notika apspriedes, tika gudroti
projekti, kā uzvarēt revolucionāru Franciju v. t. t. No sākuma,
kad pret Franciju nodibinājās plaša koalicija, kurā ietilpa Ang-
lija, Austrija, Turcija un Krievija, bija izredzes uz panākumiem.
Krievi sūtija uz Itāliju pret frančiem savu karaspēku slavenā

ģenerāļa Suvorova vadībā. Suvorovs, dodamies uz karalauku,

apmeklēja Jelgavā arī Ludviķi XVIII.
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Tad ķēniņa ģimenē notika svarīgs atgadijums: bijušā ķē-
niņa Ludviķa XVI meitas Marijas Terezijas laulības ar Angu-
lēmas hercogu. Princese visu laiku bija uzturējusies Vīnē.

1799. g. maijā viņa ieradās Jelgavā. Tad pat uz Jelgavu at-

brauca arī ķēniņiene. Laulības notika 19. jūnijā pils zālē. Lau-

lības ceremoniju noturēja kardināls Monmoransi, un laulības

līgums ir ierakstīts arī Jelgavas katoļu draudzes grāmatās.

Dzīve Jelgavā ritēja mierīgi. Bieži pie ķēniņa ieradās

franču rojalisti, apmeklēdami savu galvu, kas vadija viņu dar-

bību citās valstīs. Bet galma dzīve prasija lielus izdevumus.

Te gan palīdzēja krievu cars, maksājot gadā 200.000 rub. pa-

balsta. Tomēr ķēniņa galms vienmēr cieta naudas trūku-

mu. Daudzi no galma aizbrauca projām. Tā 1800. g. martā

aizbrauca pati ķēniņiene, nevarēdama paciest šejienes klimatu.

Tad aizbrauca arī Angulēmas hercogs, lai ņemtu dalību karā

ar Francijas republiku. Tomēr šī cīņa pret Napoleona uzlecošo

slavas zvaigzni pagaidām bija neveiksmīga. Arī Suvorova kara-

gājiens bija cietis neveiksmi. Sakarā ar to mainijās arī krievu

valdības attiecības pret Ludviķi XVIII. Krievu caru Pāvilu I

bija iespaidojusi Napoleona personība, aktivitāte un uzņēmība.
Turklāt Napoleons bija ļoti labi apgājies ar sagūstītajiem krie-

viem: visus 5000 ietērpis jaunās uniformās un atlaidis bez iz-

pirkšanas naudas uz dzimteni. Tā krievu attiecības ar Na-

poleonu uzlabojās un kļuva pat draudzīgas. Tāpēc arī 1801. g.

14. janv. ieradās Jelgavas pilī militargubernators Ferzens un

uzrādija Ludviķim XVIII savas valdības pavēli par tūlītēju Jel-

gavas atstāšanu. Daudzas lietas aizbraukšanu padarija ļoti grū-
tu. Vispirms nebija zināms, kurā valstī varēs apmesties uz

dzīvi. Tad ziemas aukstais laiks un naudas trūkums stipri sa-

režģīja apstākļus. 22. janvārī pie pils piebrauca kamanas Lud-

viķa XVIII un Angulēmas hercogienes aizvešanai. Šis brauciens

ir aprakstīts kādā dalībnieka dienas grāmatā. Visu dienu esot

plosijies milzīgs sniega putenis. Pirmo nakti izraidītie pava-

dījuši Dobelē. Nākošo nakti vajadzējis palikt Saldus pasta

stacijā, un te princesei iznācis gulēt kādā telpā kopā ar vistām.

Ceļā uz Skrundu sniega putenis padarijis ceļu neizbraucamu,

un ceļotājiem bijis jābrien kājām pa dziļo sniegu. Pārnakšņo-
šana notikusi Ilmājas krogū kādā šaurā telpā, kur viņu augstī-
bas neizjutušas nekādas ērtības. Pēdējā naktsmāja Kurzemē

bijusi Tadaiķos. Turienes muižnieks devis ceļiniekiem ērtu

pajumti savā pilī. Prūsijā tos uzņēma ļoti laipni. Prūsijas ķē-

niņš Ludviķam XVIII dzīves vietu ierādija savas valsts nomalē

— Varšava. Ludviķa aktiva politiska darbība,protestējot 1804.g.

pret Napoleona ķeizara titula pieņemšanu, padarija uzturēšanos.



50

Varšavā atkal par neiespējamu. Tad viņš gribēja doties uz

Stokholmu un pa ceļam nonāca atkal Kurzemē. Atļauju gai-

dot, ķēniņš trīs nedēļas pavadija Blankenfeldes muižā. Tomēr

ķēniņš tālāk aizbraukt nevarēja, atkal apmetās Jelgavas pilī un

še nodzīvoja vairākus gadus. Kad pēc Tilzītes miera noslēg-
šanas starp krievu ķeizaru Aleksandru I un Napoleonu 1807. g.

krievu attiecības ar frančiem uzlabojās, Ludviķim XVIII bija
atkal jāatstāj Jelgava, šoreiz uz visiem laikiem. Ķēniņš atrada

patvērumu Anglijā, no kurienes 1814. g. atgriezās Francijā kā

ķēniņš.

Ludviķa XVIII un Angulēmas hercogienes ceļošana caur Kurzemi.

Ludviķis XVIII, uzturēdamies Jelgava, ir rakstijis dienas grā-
matu. Tanī atrodams arī Jelgavas apraksts. Ķēnišķīgā spalva
raksta: i

«Jelgava, Kurzemes un Zemgales hercogistes agrāko vald-

nieku galvas pilsēta, ir vidēja lieluma ar apmēram 12.000 līdz
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13.000 iedzīvotājiem. Gar pilsētu plūst neliela upe, kuru sauc

par Lielupi (Grand Ruisseau). Namu vairums ir no koka, un tie

diezgan izrotāti un ērti ierīkoti. Mūra nami vērš uz sevi ceļo-

tāju uzmanību. ledzīvotāji ir luterāņu, žīdu un katoļu maisi-

jums . . . Klimats mērens, un pilsētas novietne patīkama.

Tur pastāv teicama iecietība: katoļiem ir sava baznīca, kur

tiem atļauta viņu kulta brīvība. Speciāls ķeizara rīkojums no-

deva manā rīcībā Jelgavas katedrāli pa visu uzturēšanās laiku

šinī pilsētā. Pils, kur man bija jādzīvo, atradās vienā no Jel-

gavas malām, kas vērsta uz lauku pusi. Tā bija plaša un tai

daļā, kas nebija cietusi pēdējā ugunsgrēkā, diegan labi uzgla-

bājusies celtne. Pēdējā laikā tur bija paredzēts ierīkot kazar-

mas, kas sabojāja pils nopietno diženumu. Nesen tur dzīvoja

hercogs Bīrons, šis tik daudzu likteņa pārvērtību upuris . . .

Viņa dēls, kuru paša pavalstnieki atcēla no troņa, varbūt vēl

dzīvo. Es to nekad neesmu saticis
..

.» Tik daudz augstais

trimdinieks saka par Jelgavu.

Tagad vēl Kurzemes provinces muzejā palikušas metālakāp-

nes, kuras vecajā katoļu baznīcā vedušas uz speciāli Ludviķim
XVIII iekārtotu luktu. Jelgavā miris arī Ludviķa XVI biktstēvs,

viņa pēdējā stundā pirms notiesāšanas, Edžvorts, kam katoļu

kapsētā ir uzcelta kapliča, kuras sienās vēlāk ir iemūrēta ak-

mens plāksne ar paša Ludviķa XVIII veltijumu uzticīgajam

Francijas dēlam.

Jelgava 18. un 19. g. s. maiņā.

Kā redzējām, 18. g. s. pēdējais gadu desmits iesākās stipri
vētraini. Arī nākošie gadi nesa daudz jaunu pārmaiņu. Her-

cogs Pēteris, muižnieku nodevības pārsteigts, neatrada nekādu

citu padomu kā padoties Krievijai 1795. g. Saņēmis no jaunās
varas diezgan lielu «sāpju naudu» un pensiju, viņš aizgāja dzī-

vot uz Vāciju, kur jau agrāk bija nopircis lielākus zemes īpa-
šumus. Braucot projām no Kurzemes, pēdējais hercogs aizveda

no Jelgavas pils visu, ko vien varēja, neatstājot nevienu vēr-

tīgāku istablietu. Mazāk derīgo, kas bija palicis pilī, pievāca
paši Jelgavas pilsoņi, un pils palika tukša un neapdzīvota, ka-

mēr Jelgavā ieradās krievu ģenerālgubernators un apmetās te

uz dzīvi. Tā 1795. g. izbeidzās Kurzemes hercogistes patstāvī-

ba, un Jelgava .no hercogistes galvas pilsētas kļuva par Krie-

vijas mazpilsētiņu.

Krievijas valdība, interesēdamās par iegūto provinču iedzī-

votājiem, izdarija arī Jelgavas iemītnieku skaitīšanu. Šīs skai-

tīšanas materiāli sniedz interesantu ainu par Jelgavas pilsoņu
4*
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sastāvu pec tautībām. Ta 1795. g. augusta Jelgava saskaitīti

9948 iedzīvotāji, kas pēc tautības sadaļas šādi:

3546 latvieši, dzīvojuši 672 ģimenēs
5120 vāci, dzīvojuši 954 ģimenēs
243 krievi, dzīvojuši 28 ģimenēs

1039 žīdi, dzīvojuši 198 ģimenēs.
Redzam, ka latviešu pilsoņu skaits Jelgavā 18. g. s. beigās nav

bijis mazs. Dzīvošanai derīgas bijušas 630 mājas. No tām 493

atradušās pašā pilsētā, bet 137 ārpus vaļņiem. Pēdējās bijušas

pa lielākai daļai rijas, kas arī izlietotas par dzīvokļiem.
Latviešu pilsoņi hercoga laikos bija apvienojušies savās ama-

tu organizācijās: drēbnieku, miesnieku, audēju, namdaru, mūr-

nieku v. c. Viņi grupējās arī savā draudzē ap Sv. Annas baz-

nīcu. Labāks stāvoklis bija tiem latviešu amatniekiem, kuri

atradās hercoga dienestā. Viņus nesaistija cunftu ierobežojumi,

Jelgava 19. g. s. trīsdesmitajos gados.

bet tiesības viņi baudija tādas pašas. Par šiem hercoga galma
amatniekiem vēl tagad stāsta viņu 1782. g. ierīkotā lukta Sv.

Annas baznīcā. Te garākā uzrakstā hercoga latviešu «amat-

nieki un skunstnieki» pateicas savam kungam, ka tas viņus
esot «pievedis pie dažādiem skunstu amatiem». Jānožēlo, ka

pašreiz vēl neko tuvāk par viņiem nav iespējams pateikt, nav

zināmi viņu vārdi un veiktie darbi.

Krievu laikiem iesākoties, šķiet, latviešu stāvoklis uz lau-

kiem un pilsētās būs pasliktinājies, jo tagad visu noteikšanu

savās rokās sagrāba vācu muižnieki. Lai nezaudētu darba spē-
ku, tie stingri turēja savus zemniekus uz laukiem un uz pil-
sētām aizbēgušos meklēja rokā. Arī pilsētas vāciem nebija
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vēlama nekāda konkurence, tāpēc pastiprināja cunftu ierobežo-

jumus, un tā sekas tādas, ka vēlākajos gadu desmitos, kā to rāda

statistiska, latviskais elements Jelgavas amatniekos ir stipri
cietis.

Beidzot vēl minēšu kāda ceļotāja piezīmes
10

), uzrakstītas

1796. g., kas dažus mēnešus nodzīvojis Jelgavā un nedaudz ie-

pazinies ar tās dzīvi. Savā aprakstā viņš stāsta, ka Jelgavas

pilsoņi dzīvojot samērā labi. Katrai mājiņai apkārt esot dārzs,

tāpēc Jelgava no tālienes izskatoties diezgan liela. lelās arī ne-

draudot briesmas iegrimt dubļos tik lielā mērā kā Klaipēdā,

Karaļaučos jeb Dancigā. Ēkas pa lielākai daļai vienstāva, tikai

reta divstāvu, un visas esot sastatņu celtnes. Pilsoņi dzīvojot

godīgi, neko nedzirdot par zagšanu, tāpēc durvis turot neaiz-

slēgtas, tikai pēdējā laikā dažreiz krieviņi palaižot nagus. Tirdz-

niecība pilsētā esot ļoti niecīga, jo Rīgas konkurence esot pārāk
liela un nospiežot to. Jelgavā dzīvojot astoņi advokāti, kas ag-

rāk, hercogu laikos, nodarbojušies ar lūgumu tulkošanu latiņu
valodā (iesniegšanai poļu valdībai), tagad turpretim krievu va-

lodā. Par vienu loksni tulkojuma viņi saņemot vienu Alberta

dālderi.

Beidzot viņš vēl piezīmē, ka pilsoņi ļoti slikti satiekot ar

muižniekiem un krievu garnizonu. Tas, jādomā, vedams sakarā

ar plašajām krievu valdības dotajām tiesībām Kurzemes muiž-

niekiem, kas atņēma pilsoņiem visas cerības iekļūt landtāgā un

iegūt tiesības rentēt un pirkt muižas. Pilsoņu stāvoklis saim-

nieciskā ziņā vēl vairāk pasliktinājās nākamā 19. g. s. sākumā,

kad Krievija pievienojās Napoleona noorganizētajai kontinentā-

lajai sistēmai, vērstai pret Anglijas tirdzniecību. No tam cieta

lielā mērā Kurzemes labības tirdzniecība, un sakarā ar to arī

Jelgavas tirgotāju apgrozījumi un pelņa samazinājās. 1812. g.
šai nelaimei vēl pievienojās franču karaspēka iebrukums Kur-

zemē, sakarā ar Napoleona kara gājienu uz Krieviju. Franču

karaspēks uzturējās Kurzemē dažus mēnešus un uzlika iedzī-

votājiem maksāt lielu kontribūciju un nodevas.

1812. gads.

Lielo panākumu apreibināts, Napoleons gribēja kļūt Eiropā

par vienīgo valdnieku. Ar ieročiem neuzvarētas bija palikušas
tikai x\nglija un Krievija. Redzēdams, ka krievi visai stingri ne-

ievēro pret angļiem vērsto un viņiem ļoti neizdevīgo kontinen-

tālo blokādi, Napoleons ķērās arī pie Krievijas iekarošanas.

Šim karam noorganizēja ap 600.000 lielu armiju, kurā ietilpa

10
) «Kosmopolitische Wanderungen durch Preussen, Curland, Liefland...»
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arī franču uzvarēto zemju karapulki: spānieši, itālieši, vāci

v, c. Par franču karagājienu uz Krieviju sevišķi bija sajūsmi-
nāti poļi un leiši, jo franči viņiem solija valsts atjaunošanu.
Arī latvieši ar ilgošanos gaidījuši franču karapulku atnākšanu,

jo bija zināms, ka zemēs, kurās iegāja Napoleona karapulki,
tika atcelta dzimtbuve. Tomēr šoreiz vēl latviešu ilgas pēc
brīvības nepiepildījās. Kurzemē gan ienāca franču armija, bet

tās sastāvā nebija vis paši franči, bet gan viņu pseidosabiedro-
tie :

— prūši. Prūšu korpuss ģenerāļa Graverta vadībā bija no-

rīkots uz Krieviju ejošās franču armijas kreisajā spārnā. Prūši,
1812. g. 24. jūnijā pie Tilzītēs pārcēlušies pār Nemuna upi un

atstājuši nelielu garnizonu Klaipēdā, trijās kolonās devās iekšā

Lietuvā un Kurzemē.

Kara draudi Kurzemi sāka mākt jau jūnijā, kad vēstules no

Karaļaučiem vēstīja, ka še ieradies pats Napoleons un ka franču

karapulki dodas Kurzemes virzienā. Daudzi muižnieki atstāja
Kurzemi un bēga uz Rīgu, jo baidijās no zemnieku sacelšanās.

Jelgava 19. g. s. pirmajā puse.

Pienāca Jelgavas pilsētai svarīgais Jāņu tirgus, bet tas palika
tukšs un neapmeklēts. Neviens vairs neko nepirka un nemaksā-
ja savus parādus. Vispāri pēdējos gadus saimnieciskā dzīve
visa Kurzemē bija ļoti pagrimusi. Gandrīz Vs dalai muižu

draudēja bankrots.

Katru dienu cauri Jelgavai plūda bēgļu bari. Vakaros Lie-
tuvas puse bija redzami ugunsgrēku atspīdumi; tur krievi no-

dedzināja savas noliktavas un gatavojās uz atkāpšanos. Ne-
kāda Kurzemes aizstāvēšana nebija paredzēta. Franču uzvaras

krievu karapulkiem bija iedvesušas lielas bailes. Tāpēc noti-
ka ari viens otrs smieklīgs atgadījums. Tā kāds varonīgs krie-
vu dragūnu majors, redzēdams

pa Dobeles ceļu tuvojamies
lielu putekļu mākoni, _saskati ja tanī ienaidnieka priekšpulkus
un tuht lika nodedzināt Grīvas tiltu pār Svēti. Mazliet vēlāk
tomēr noskaidrojas, ka putekļus sacēlis vēršu bars, kuru paši
krievi dzinuši uz Jelgavu.

Jelgavas apsardzību krievi bija uzticējuši ģeneralleite-
nantam Levisam, kura rīcībā atradās ap 6000 karavīru
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ar 8 lielgabaliem. Kad tas uzzināja, ka franči jau ie-

ņēmuši Bausku, tad krievu galvenie spēki devās tiem pretī uz

lecavu. Te 19. jūlijā arī notika pirmā lielākā krievu kara-

spēka kauja ar ienaidnieku. Krievi bija spiesti atkāpties un

caur Doli devās uz Rīgu. Arī Jelgavā palikušās daļas bija

spiestas aiziet. Tas notika 20. jul. rītā, kad arī Kurzemes gu-

bernators Sīverss un guberņas pārvaldes ierēdņi atstāja Jel-

gavu. Aiziedami krievi vēl nošāva sešus laupītājus, kas bija ap-

laupījuši kādus pasta ratus, tāpat nopostīja arī visus tiltus.

Stāsta, ka krievu valdība pavēlējusi Jelgavu nodedzināt, lai

frančiem nebūtu kur apmesties, bet Sīverss šo pavēli neesot

izpildijis.
Pēc krievu aiziešanas pilsētā saplūda daudzi apkār-

tējie latvieši. Notika arī sadursmes ar pilsoņiem par krievu

atstāto mantu pievākšanu. Zemnieki bija noorganizējušies lie-

lākās grupās, un tiem pievienojās arī pilsētas latvieši. Visi gai-

dija franču karaspēka ierašanos un reizē ar to arī sava stā-

vokļa pārmaiņu. Uz vakara pusi svešais karaspēks arī ienāca

Jelgavā, bet tas runāja tanī pašā ienīstajā vācu valodā, jo tie

bija prūši. Beidzot arī 25. jūlijā parādijās ziņojums latviešu

valodā, domāts latviešiem. Izdotie nosacijumi pasacija, ka lat-

viešu zemniekam neesot ko gaidīt no prūšiem, jo še viss pa-

liekot pa vecam. Pilsētā iekārtojās prūšu komandantūra, pilī
— slimnīca. Vācieši bija priecīgi par savējo sagaidīšanu. Krie-

vus sāka pamazām aizmirst. Par visas Kurzemes ģenerālguber-
natoru tika iecelts franču ģenerālis Kampredons, par Jelgavas
komandantu prūšu majors Bota.

Franči atkal it kā atjaunoja Kurzemes hercoga valsti,

jo jaunā valdība, ko franči še pasludināja 1. augustā,
saucās «Kurzemes un Zemgales hercogistes un Piltenes

apgabala valdība». Par šīs valdības locekļiem tika ie-

celti šejienes muižnieki ar grāfu Medemu priekšgalā. Tomēr

visu Kurzemes pārvaldi noteica franču intendanti dc Šambo-

duēns un dc Montinjs. Jelgavas pilsoņiem bija katrā dzīvoklī

jāuzņem zināms skaits prūšu karavīru un jādod viņiem uzturs.

Fronte apstājās netālu no Rīgas. Sloka, Olaine un Ķekava atra-

dās prūšu rokās. Pie Rundāles saveda lielu skaitu smago liel-

gabalu, ar kuriem franči domāja dragāt Rīgas mūrus. Bet prū-
ši daudz necentās ar uzbrukumu, un tā šie lielgabali tālāk arī

netika vesti. Rīgas ģenerālgubernators ar ilgošanos gaidija Rī-

gas aplenkšanu un patiesībā bez iemesla nodedzināja Rīgas

priekšpilsētas. Tā vairāk kā 10.000 Rīgas iedzīvotāju, pa lie-

lākai daļai latviešu, palika bez pajumtes un patvēruma. Vidze-

mes aizstāvēšanai tika nodibināts pat atsevišķs jātnieku pulks,
kas sastāvēja tikai no latviešiem.
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Prūši pie Jelgavas, Cenas un Valdekas cēla lielus apcietinā-

jumus, sevišķi nocietināja Lielupi, lai krievu karakuģi nevarētu

tuvoties Jelgavai. Darbus veica no apkārtnes saziņotie zem-

nieki. Rīgā krievi uzzinājuši, ka lielgabalu parks pie Rundāles

netiekot pietiekoši apsargāts, sarīkoja lielāku uzbrukumu Run-

dāles virzienā. Uzbrukuma kolonas devās uz Sloku, Olaini un

Bausku. Sloku krieviem palīdzēja ieņemt karakuģi, īstenībā

gan liellaivas, apbruņotas ar lielgabaliem. Uzbrukumu turpi-
not, lielgabalu laivas devās tālāk arī uz Jelgavu. Te netālu no

pilsētas 27. sept. Lielupes krastos notika lielāka kauja. To

pilsoņi noskatijās no baznīcu torņiem un augstāko namu jum-
tiem. Prūši atkāpās, un Jelgavu atkal ieņēma krievi, iegūdami

par laupi jumu nesen rekvizētos 1340 kažokus, 54 vadmalas

baķus, 49 jērādiņas v. c. Krievi Jelgavā noturējās tikai trīs

dienas, jo gājiens uz Rundāli neizdevās, un prūši atguva agrā-

kās pozicijas. Interesants ir krievu admirāļa Mollera ziņojums

par «jūras kauju» pie Jelgavas:
«17. sept. (v. st.), dodoties uz Jelgavu, ceļā iznīcināju ienaid-

nieka pāri upei uzceltos trīs apcietinājumus (tri bona) un zem

ūdens ierīkotos aizsprostus (morskija rogatki) ar dzelzs asu-

miem, kas savukārt bija nostiprināti ar ķēdēm. lenaidnieks

tik steidzīgi atkāpās no saviem apcietinājumiem, ka atstāja mū-

su rokās baterijas pie «bonām», divus 24 mārciņu vara lielga-
balus, un divus lielgabalus ienaidnieks iemeta ūdenī, kurus iz-

vilka un pievienoja mūsu apbruņojumam. Vajājot ienaidnieku,
nonācu Jelgavā tanī laikā, kad tas pa otru pusi devās projām.
Slokā palika 300 ievainotie (prūši).»

Jelgavā svinīgi tika 4. (16.) augustā nosvinēta Napoleona
vārda diena. Dienā bija dievkalpojums katoļu baznīcā, vaka-

rā balle kazino klubā. 15. septembrī šeit pienāca ziņa par Bo-

rodinas kauju. To nosvinēja kā franču uzvaru. Tika izšauts

51 lielgabalu šāviens, un visās baznīcās tika noturēti pateicības
dievkalpojumi. Decembrī pienāca ziņas par iekarotās Maska-

vas atstāšanu un franču armijas atkāpšanos. Tad iesākās arī

Kurzemes evakuācija. 19. decembrī franču iestādes sāka aiz-

iet arī no Jelgavas. Bavāriešu un poļu karaspēka daļas mēģi-
nāja laupīt, prūši turpretim uzvedās labi. 20. dcc. ieradās atkal

kazaki, atgriezās arī Zīverss, un Jelgavu apmeklēja jaunais Kur-

zemes un Vidzemes ģenerālgubernators Pauluči (itālietis). Fran-

ču armijas uzturēšanās Jelgavā bija ilgusi taisni piecus mēne-

šus. Vispārīgi Jelgavas pilsoņi no kara briesmām bija izkļu-
vuši ar mazākiem zaudējumiem kā rīdzinieki un daudz vieglāk,
salīdzinot ar agrāko karu postu. Drīz pilsētiņas klusā dzīve

atgriezās vecajās sliedēs. To bieži traucēja tikai krievu kara-
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pulku cauri iešana uz Franciju, bet 1814. gada jau valdija pil-

nīgs miers.

Dzimtbuves atcelšanas ceremonija Jelgavā.

Pirmo reizi Kurzemē par zemnieku stāvokļa uzlabošanu

sāka runāt pazīstamais mācītājs Georgs Eižens. Viņš bija pa-

zīstams arī kā tautsaimnieks, speciālists dārzkopībā un baku

potēšanā. Atlaists no savas vietas Igaunijā, Eižens ieradās Jel-

gavā. Te viņu 1776. g. hercogs Pēteris uzaicināja par profe-
soru jaundibinātajā akadēmijā. Tomēr jau pēc neilga laiciņa

hercogs Eiženu atsvabināja no darbības akadēmijā aizrādot, ka

viņš esot vairāk praktiķis. Eižena ziņā palika hercoga muižu

un dārzu inspekcija. Tomēr pēc gada Eižens tika atlaists arī

no šī darba, un viņam bija jāatstāj Kurzeme. Tam par iemeslu

bijuši Eižena brīvdomīgie uzskati par zemniekiem, vēl jo vai-

Jelgava 1818. g.

rāk šo uzskatu cītīgā izplatīšana pilsoņu starpā. Eižens Jel-

gavā 1777. g. sāka izdot savu žurnālu11
). Te viņš izsacija arī do-

mas, ka brīvs zemnieks valstij esot derīgāks kā nebrīvs, jobrīvais

spējot maksāt lielākus nodokļus, tāpēc zemniekiem esot doda-

ma brīvība un, saprotams, arī zeme.

Kad Eiženu dabūja projām no Kurzemes, tad atkal iestā-

jās «mierīgāki» laiki. Sākoties krievu laikiem, muižnieki pil-
nīgi ieguva visu noteikšanu Kurzemē. Nekādi likumi nesar-

gāja zemniekus no viņu patvaļības. Raksturīgi ir vēl muižnieku

uzskati ap 1803. gadu. Aizputē sanākušajā Piltenes apgabala
landtāgā kāds muižnieks Šlipenbachs privāti ierunājies par zem-

nieku tiesiskā stāvokļa uzlabošanas vajadzību, bet citi muiž-

nieki par to nav gribējuši neko dzirdēt, aizrādot Šlipenbacham,
ka viņš gribot cept strazdu, kas vēl neesot pieaudzis. Tanī pašā

gadā arī Kurzemes landtāgā Jelgavā barons Volfs, stāstīdams

par kādu muižas īpašnieku, kurš nežēlīgi apgājies ar zemnieku,

piemetināja, ka tādu patvaļību gan vajadzētu ierobežot. Tas

«) «Philantropls
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klausītajos sacēlis lielu uztraukumu, un Voltam landtāgs bija
jāatstāj.

Tad nāca franču iebrukums un dažās vietās arī zem-

nieku nemieri. Pēc kara beigām krievu valdība 1814. g. uz-

deva ģenerālgubernatoram Pauluči izstrādāt noteikumus par

zemnieku stāvokļa uzlabošanu. Tanīs tomēr vēl nebija runa

par zemnieku brīvlaišanu. Otru rīkojumu valdība izdeva 1816.

g. 5. dcc. Te bija aizrādīts izvēlēties vai nu Igaunijas zemnieku

brīvlaišanas projektu, vai arī pārmērīt zemi un iekārtot klau-

šas sakarā ar tās vērtību pēc Vidzemes zemnieku 1804. ģ. liku-

ma parauga. 1817. g. landtāgā muižnieki ar 236 balsīm pret
9 pieņēma pirmo projektu. Zemnieks par personīgo brīvību

samaksāja ar savu zemi. legūstot savās rokās arī visu zem-

nieku zemi, izspiežot pilnīgi latviešus no zemturu kārtas, bija
panākta pilnīga uzvara, tāda uzvara, kādu vāci nebija spējuši
panākt iepriekšējos gadu simteņos. Tagad tikai it kā bija bei-

gusies zemes iekarošana, kad viņas agrākajiem īpašniekiem ne-

bija tiesības ne uz mazāko stūrīti. Muižnieki brīvlaišanas fak-

tu reklamēja kā kaut ko humānu un latviešiem labi domātu

notikumu. Izdeva grāmatas, kurās slavēja kungu labo gribu
un uzupurēšanos. Interesanta ir pati ceremonija, kā norisinājās
dzimtbuves atcelšanas likuma pasludināšana Jelgavā. Tā no-

tika trijos paņēmienos. Pirmkārt, krievu valdība jauno likumu

apstiprināja 1817. g. 25. augustā. Tad ļoti svinīga bija likuma

pasludināšana 1818. g. 30. augustā, kas norisinājās Jelgavā, pa-
šam krievu ķeizaram Aleksandram I klātesot. Ķeizars Jelgavā
ieradās būdams ceļā uz Vāciju, tāpēc sevišķa sagaidīšana nebija
paredzēta. Likuma pasludināšanas svinības iesākās ar dievkal-
pojumu Sv. Trīsvienības baznīcā. Tanī piedalijās ģenerālguber-
nators marķīzs Pauluči, daudzi muižnieki, augstākie ierēdņi un

liels skaits latviešu zemnieku pārstāvju no kroņa pagastiem.
Pauluči lika nolasīt ķeizara pavēli par zemnieku brīvlaišanu,
pec tam pats noturēja garāku runu. Beidzot superintendents
arī latviski paskaidroja šī likuma nozīmi. Pats ķeizars pieda-
lijās dievkalpojumā pareizticīgo baznīcā un no turienes devās
uz pili. Te viņš pieņēma audiencē augstākos ierēdņus un arī lat-
viešu zemnieku pārstāvjus. Latvieši noklausījās'paša ķeizara
paskaidrojumu par likumu nozīmi. Tulks sacīto pārtulkoja
latviski. Tad sekoja zemnieku atbilde. Tā bija pirmā reize,
kad Kurzemes latvieši skatija vaigā Krievijas valdnieku un uz-

runāja viņu visas tautas vārdā. Ķeizars tanī pašā dienā ap-
meklēja arī dažas Jelgavas iestādes un pēc tam turpināja ceļo-
jumu uz ārzemēm.

Liela ceremonija par godu dzimtbuves atcelšanai tika sarī-
kota arī latviešu baznīcā. Tā notika 1818. g. 12. dcc. Kad jau-



59

nie likumi bija pārtulkoti latviski, tad tika sarīkoti «gavilēša-
nas svētki», kā viņus vēlāk sauca «Latviešu avīzes». Šinī dieņā

Sv. Annas baznīcā saradās daudz augstu personu, arī visa «ie-

vešanas komisione» un liels skaits latviešu zemnieku. Baz-

nīcā goda sardzē bija nostādīta pilsoņu gvarde. Uz altāra bija
nolikti jaunie likumi. Mācītājs teica draudzei piemērotu svēt-

runu, brīdinādams latviešus no pārsteidzīgiem soļiem, jo viņš
esot dzirdējis latviešu runas, ka no jaunajiem likumiem nekāda

labuma nebūšot, jo tiekot atņemta zeme . . .

Redzam, ka zemnieks tuht ir sapratis likuma kodolu, kaut

gan tas bija ietērpts košā formā.

Jāņu dienas Jelgavā.

Ordeņa un hercogu valdīšanas sākumā Kurzemē saimnie-

ciskais gads beidzās Lieldienās. Bet tad 1645. gadā landtāgs

atzina, ka šajās lielajās svētku dienās nodarbošanās ar naudas

operācijām ir necienīga, un gada maiņu pārcēla uz 24. jūniju,
t. i. Jāņu dienu. Tā šī diena arī Jelgavai kļuva ļoti svarīga.

Jelgavas teatra ēka 19. g. s.

Tad še notika liels tirgus, sabrauca ļoti daudz publikas un no-

kārtoja visas maksāšanas. Muižas izrentēja no vieniem Jāņiem
līdz otriem, un 24. jūnijā bija jāmaksā rente. Tāpat arī visi

darba līgumi izbeidzās Jāņos. Jau pāris nedēļas pirms Jāņiem
pa visiem ceļiem no Kurzemes un Zemgales vidienas sāka plūst

garas braucēju virknes. Netrūka apmeklētāju arī no Vidzemes.

No pilsētām uz Jelgavu devās tirgotāji ar savām mantām. Zem-

nieki veda uz tirgu pārdošanai savukārt savus ražojumus. Tā-

pat sabrauca arī apkārtējie muižnieki. Tiem bija līdz daudz

kalpu, pavāru, vezumi ar uzturu cilvēkiem un zirgiem. lebrau-

cējus Jelgavā pie vārtiem apstāja liels žīdu pūlis. Tie piedā-
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vāja telpas naktsmājām, pieminēdami to dažādās ērtības. Jel-

gavā visiem bija jākārto dažādas darīšanas: vieniem bija jāno-
maksā parādi, otriem tie jāpiedzen. Arī dāmām bija pilnas
rokas darba. Priekšpusdienā bija jāapmeklē veikali un jāpērk
skaistas drēbes un rotas. Jau priekšpusdienā iesākās arī kon-

certi. Te uzstājās muziķi, dziedātāji gan no Rīgas, gan arī

tādi, kuri bija mērijuši garu ceļu no ārzemēm. Pēcpusdienā
iesākās teātra izrādes. Arī uz tirgus laukuma bija daudz ko

redzēt. Te savas būdas bija uzcēluši dažādu «mākslu» spe-

ciālisti un «mākslinieki». Vienā rādija visādas vaska figūras,
otrā panorāmas (skaistus dabas skatus), trešajā rūca dažādi

zvēri, citās bija apbrīnojami punduri, milži, uguns rijēji, žong-

lētāji un citi brīnumi. Pa ielām staigāja leijerkastnieki ar pēr-

tiķiem un papagaiļiem, taisīdami pavisam eksotisku muziķu.

Tieši pašā Jāņu dienā sezona sasniedza visaugstāko pakāpi.
Tagad svarīgāko vietu sāka ieņemt veikala lietas. Ja līdz Jāņu
dienas vakaram nevarēja nomaksāt parādu, tad muižai draudēja
āmurs. Visur bija dzirdama naudas skaitīšana un mainīšana.

Lietāšanā pa lielākai daļai bija tikai metāla nauda, ko glabāja
maisiņos. Krievu laikiem iestājoties, vēl diezgan ilgu laiku pa-

stāvēja liela naudas dažādība. lekšējā apgrozībā lietāja sudra-

ba Alberta dālderus un krievu rubļus 12). Apgrozībā bija arī krie-

vu banknotes, kuru vērtība dažreiz bija diezgan zema
13). Kroņa

nodevas maksāja tikai banknotēs. Apgrozībā bija liels skaits

dažādu gan sidraba, gan vara sīknaudu. Visā šajā naudas juceklī
zemniekam bija diezgan grūti orientēties. To «atviegloja gal-
venos Jelgavas ielu stūros redzamie žīdi,» naudas mainītāji. Uz

platiem galdiem bija novietota ap 4 kv. pēdas liela no metāla

staipulēm pīta kaste. Tanī atradās dažādas naudas, kādas vien

mēdza Jelgavā lietot. Saprotams, par mainīšanu bija jāmaksā
savi procenti.

Pēc veikalu lietu nokārtošanas mēdza apmeklēt dažādas iz-

priecas. Pie nopietnākajām piederēja teātra apmeklēšana. Iz-

rādes notika Meijera uzceltajā teātra ēkā, kas atradās tagadējā
Kurzemes provinces muzeja vietā. Te bijušas telpas 1200 per-
sonām. Izrādes notika visu mēnesi. Uzstājās še tirgus aktieri,
dažkārt arī ārzemnieku slavenības. Kādreiz te diriģējis arī sla-
venais vācu komponists Vāgners.

Balles rīkoja kazino un kluba telpās. Ļoti pazīstams bija
arī Ofenberga dārzs. Tā ātri pagāja pāris nedēļas, apbrīnojot
visu parastajā ikdienā neredzēto.

12) 1 Alberta dālderis = 1 krievu rublim un 33Va kapeikām.
13) 1 sudraba rub. = 3—4 rub banknotēs.



61

Tad viesi sāka izklīst. Pēdējie aizbrauca dažādo būdu īpaš-

nieki un tirgotāji. Jelgava atkal atgriezās pie savas klusās ik-

dienas. Tomēr šīs pāris nedēļas Jelgavai bija tas pats, kas

Ēģiptei Nilas upes pārplūšana. Cilvēku pieplūdums padarija
arī Jelgavas pilsoņus bagātākus.

Ielu bruģēšana.

Jelgavas pilsētas rūpes par ielu turēšanu kārtībā redzējām

jau 1593. gada izdotajā rātes rīkojumā par laipu likšanu gar

namiem un krogiem, lai pa tām varētu staigāt kājnieki. Sai

rīkojumā arī minēts, ka jau agrāk ticis aizrādīts, ka esot kauns

runāt, ka jādzīvo tādā pilsētā, kur kaimiņš nevarot aiziet pie

kaimiņa grāvju un mēslu dēļ uz ielām, pat svētdienās esot ap-

grūtināta nokļūšana uz baznīcu, un nabaga skolnieki un vispāri
bērni dažreiz paliekot uz ielas iestiguši dubļos, tāpēc esot vaja-
dzīgas laipas ...

v. t. t. Par pašu ielu bruģēšanu vēl nedo-

māja. Kaut kādi bruģēšanas darbi izdarīti tikai tirgus laukumā

1693. gadā. Tas stāvēja sakarā ar tirgus laukuma atrašanos

pie Jēkaba kanāla un dzirnavu dīķa. Dīķa pārplūdumi visu

laukumu dažreiz pārvērta par nepārējamu purvu. Pirmos ielu

bruģēšanas darbus Jelgavas pilsēta iesāka tikai pēdējā hercoga
Pētera laikā. Pilsoņus uz šo grūto darbu mudināja stingrā
hercoga patentē (pavēle). Šī 1791. g. 28. oktobrī izdotā patentē

pavēl pilsoņiem savu īpašumu robežās līdz nākamā gada 1. sept.

pārklāt ielas ar laukakmeņiem. Pavēles neizpildīšanas gadi-

jumā ielu bruģēšanas darbus draud izdarīt valdība uz grunts-

gabalu īpašnieku rēķina. Rīkojuma izteiksme ir ļoti stingra,
bet izpildīts tas nav ticis, uz ko norāda daudzie vēlāko gadu
rīkojumi pasteigties savest kārtībā ielas. Rīkojumu izpildīt ne-

bija tik viegli, jo Jelgavas tuvākajā apkārtnē laukakmeņi nav

atrodami. Akmeņu pievešanu no tālākiem apvidiem neatļāva

pilsoņu līdzekļi. Interesantu rīkojumu sastopam pirmajā krievu

valdīšanas gadā (1795. g.). Jelgavas pilsoņu «attapība» beidzot

bija atradusi ceļu, kā tikt lēti pie bruģētām ielām: viņi lūdza

valdību nākt talkā ne ar naudu, bet ar savu varu. Šādas vēlē-

šanās sekas bija krievu valdības 1796. g. izdotais rīkojums visiem

Kurzemes iedzīvotājiem. Minēšu šī rīkojuma tekstu.

Pavēle.

Viņa Ķeizariskā Majestāte, visu krievu patvaldnieks v. t. t. . .
Ar Kurzemes valdības vietnieku paziņojam visiem zināšanai.

Jelgavas pilsētas policija ir ziņojusi valdībai, ka esot ļoti
nepieciešami izbruģēt ar akmeņiem pilsētas tirgus laukumu un

dažas ielas. To visu tomēr kavējot vajadzīgo akmeņu trūkums.
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Arī pilsoņi tos bez sevišķi lieliem izdevumiem nespējot piegādāt.
Izdevumu smagumu ir atzinusi arī valdība un atradusi izeju, kā

no tiem izvairīties un tomēr tikt pie bruģētām ielām. Tas būs

panākams, ja apvienos visu spēkus. Tāpēc valdība ar šo rakstu

pavēl, sākot ar šī gada 1. maiju, katram zemniekam, vai viņš

piederētu pie kroņa, vai privātas muižas, braucot uz Jelgavu,

ņemt līdzi divus akmeņus pilsētas ielu bruģēšanai. Tie nokrau-

jami vārtu sarga norādītajā vietā. Pavēle nolasāma trīs svēt-

dienas no visām kancelēm Kurzemē, tāpat tā sūtāma no mui-

žas uz muižu un beidzot nododama mācītājam. Jelgavā, 1796. g.

27. martā.» Seko augsto amata personu paraksti.

Tā gribēja atrast izeju, kā tikt pie bruģētām ielām! Nabaga
zemniekam bija jāapkopj ne tikai muiža, bet viņu spieda arī

beidzot bruģēt pilsētu ielas!

Tā vai citādi uz Jelgavas dubļainajām ielām sāka krāties

akmeņi. Ka arī šis pirmais ielu bruģis nav bijis sevišķi labs,

par to raksta vairāki ceļotāji savās ceļojuma piezīmēs:

«Ēkas tikai retās Jelgavas ielās atrodas cieši cita pie citas.

Apkārt tām aug kupli koki. No katras mājas durvīm uz ielu

ved platas kāpnes. Uz tām atrodas soli. Te siltākajos vasaras

vakaros sapulcējas mājas iedzīvotāji, arī kaimiņi un, dzerot

kafiju, pārrunā jaunākos notikumus. Par braucēju un gājēju
ērtībām daudz nerūpējas, jo gruntsgabala robeža iet tieši pa

ielas vidu. Nav arī nekādu trotuāru. Pa tiem arī lietus laikā

nevarētu iet, jo ūdens no jumtiem tecētu tieši uz ielas. Arī

staigāt tieši gar logiem uz traucēt mājas iekšējo dzīvi būtu ne-

pieklājīgi, tāpēc kājnieki turas ielas vidū. Te atrodas novie-

toti lielāki akmeņi. Dubļu laikā, lecot no viena akmeņa uz

otru, kājnieki var doties pa ielu. Braucējiem ir ļoti jāuzmanās,
lai apbrauktu šos lielos akmeņus. Tumšā naktī nekāda iešana,

nedz braukšana bez briesmām nav domājama».

Arī ielu apgaismošana vakaros bija ļoti primitiva. Katras

ēkas sienā virs durvīm bija iekārtota laterna, kuras vieni sāni

apgaismoja ielu, otri
— priekšnamu. Laternā dega svece. Cik

daudz gaismas no tās ieguva iela, tas katram saprotams. Pulk-

sten desmitos naktssargs pavēlēja arī to nodzēst, jo baidijās no

ugunsgrēku izcelšanās. Vēl dažas rindiņas no kāda Jelgavas
apraksta 1809. gadā:

«Žīdu iela (tag. Dobeles) ir nebruģēta, ar mazām mājiņām.
Tā Jelgavai nav par košumu, tomēr pa to iebraukt pilsētā var

drošāk, jo braukšana pa bruģētajām ielām līdzinās braukšanai

pa lauku, tāpēc ka akmeņus še nevar uzskatīt par bruģi, bet

par vienkārši uz ceļa samestiem akmeņiem».
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Pamazām tomēr visas Jelgavas ielas tika izbruģētas ar apa-

ļiem akmeņiem. Tāpat tika iekārtoti trotuāri. Pēc 1889. gada
sāka bruģēšanai lietāt ari zviedru kaltos akmeņus.

Jelgava iegūst nedegamus jumtus.

Hercogu laikā Jelgavas nami bija no koka, pa lielākai daļai

vienstāvu. Mūra namu skaits bija tikai 5—6. To skaitā ietilpa
trīs mūra baznīcu ēkas. Koka namu jumtus sedza salmi, lu-

bas jeb labākā gadijumā dakstiņi. Pēdējos lietāja tomēr sa-

mērā maz. Ugunsgrēka gadijumā liesmas vienmēr apdraudēja •

arī apkārtējos namus. Lai uguns izplatīšanās briesmas mazi-

nātu, tad 1807. g. 28. apr. Rīgas kara gubernators Pauluči, kura

pārziņā atradās arī Kurzeme, izdeva Jelgavas pilsētai jaunus

Jelgavas pilsētas valdes nams, tirgus laukums un kolonades 19. g. s. beigās.

būves noteikumus, kur pavisam 32 panti. Jau pats rīkojuma
pirmais pants ienesa lielu pārmaiņu Jelgavas ārējā izskatā.

Tas noteica, ka līdz 1818. g. 1. jūlijam visiem numurētiem

ielas namiem un sētās esošām celtnēm jāuzliek dakstiņa jeb
skārda jumti. Tāpat arī jaunas ēkas drīkst klāt tikai ar ne-

degamiem jumtiem. Ar to mainijās Jelgavas jumtu pelēkais iz-

un tie kļuva koši sarkani.

Nākošais pants skāra apgaismošanas iekārtas pārveidošanu.
Noteica, ka uz ielām nav atstājami laternu stabi, tie novācami

un kā laternas piestiprināmas pie namu sienām.

Tāpat noteica, ka ielās iekārtojamas arī piemērotas ūdens

notekas un tāpat uz visiem jumtiem tādas ierīkojamas no skār-

da līdz 1820. g. 1. aug.
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Krāsojot ēkas, policija nosacija piemērotu krāsu.

Sētas ari bija ierīkojamas pēc valdības izstrādātiem projek-
tiem. Ēku fasādei vienmēr bija jābūt vērstai uz' ielas pusi.
Līdz 1820. g. 1. aug. visas ielas bija nolīdzināmas vienā līmenī.

Darbus veica katrs gruntsgabala īpašnieks savā ielas daļā. Ēkas

drīkstēja celt tikai amata meistari pēc apstiprināta projekta.

Ceļot koka ēku bija jāceļ arī brandmūris. Vislabāk bija to-

mēr celt tikai mura ēkas, lai aiztaupītu vienmēr mazumā ejošo
koka materiālu.

• Sekojot jaunajiem priekšrakstiem, Jelgava lielā mērā «mo-

dernizējās».

Tirgus laukuma izbūve.

Tirgus laukumu pilsētai jau bija ieradījis hercogs Fridrichs

16. g. s. beigās. Tas bija četrstūrains. Te norisinājušies ne-

Tirgus laukuma dzirnavu dīķa baseins.

dēļas tirgi un atradušās arī tirgus būdas. Pašā laukuma vidū,

kā to redzam no 1652. g. zīmēta plāna, atradies pilsētas «rātū-

zis». Kad raka Jēkaba kanāli, tad rātūzi nojauca, jo tas bija
kanalim ceļā. Šis kanalis arī padarija slapju visu tirgus lau-

kumu, jo pie panaļa ietekas Driksnā iekārtoja dzirnavas. Dzir-

navu dīķis bija pašā tirgus laukumā un tas visu laukumupadarija
galīgi par purvu. Nelieli tirgus laukuma regulēšanas darbi no-

tikuši 1699. g., bet uznākušais karš tos pārtrauca. Pie plašā-
kiem darbiem ķērās tikai 1818. g. Šos darbus tomēr nebija
spējīga veikt pilsēta viena pati ar saviem līdzekļiem. 1820. g.
pilsētas izdevumu budžets bija 14670 rub., bet ienākumu bija
tikai 11748 rub., tā tad deficits 2922 rub. Pilsētas tēvi žēlojās,
ka tā tas esot katru gadu un neesot nemaz zināms, kā no dc-
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iicita varēšot tikt vaļā. Bet tad 19. g. s. sākumā līdzekļi tir-

gus laukuma izbūvei radās diezgan necerētā kārtā. 1818. g.
80. aug. Jelgavu apmeklēja krievu ķeizars Aleksandrs I, jo tad

te notika svinīgā zemnieku brīvlaišanas pasludināšana. Ķei-
zara apmeklējuma laikā ģenerālgubernators marķīzs Pauluči

no valdnieka izlūdza pabalstu pilsētas izbūvei 94000 rub. naudā

un 4180 baļķu, kas bija jādod šejienes muižniekiem. Ar iz-

lūgto naudu 1820. g. 27. maijā ķērās pie tirgus laukuma izbūves.

Jēkaba kanāla tirgus laukuma gabalu pārklāja ar velvi. Dzir-

navu dīķi ietvēra no kaltiem akmeņiem celtā baseinā. Pašu

laukumu izbūvēja ar apaļiem akmeņiem. Ar šo moderno tir-

gus laukumu Jelgava ilgu laiku pārspēja visas Krievijas pil-
sētas. Darbus nobeidza 1822. g. dcc, kad bija iztērēta valdības

piešķirtā nauda. Apkārtējie muižnieki tomēr nebija atraduši

par vajadzīgu piegādāt apsolītos baļķus. Baseina sienā atradās

iemūrēts liels akmens ar gada skaitli «1820» un uzrakstu «Mu-

nificentio Alexandri». Darbu pabeigšanai sekoja lielas iesvētī-

šanas svinības, vakarā balles. Jaunais baseins tirgus laukumā

tika arī apdziedāts garā dzejolī. Tagad no Jēkaba kanaļa un

baseina palikušas tikai fotogrāfijas.

Jelgavas baznīcas.

No vairākiem dokumentiem redzams, ka Jelgavai sava baz-

nīca jau ir bijusi 16. g. s. sākumā. Tā kādā 1522. g. dokumentā

tiek pieminēts Jelgavas baznīcas pērminderis, 1541. g. mācītājs,
bet 1555. g. ir teikts, ka Jelgavas baznīcai liets zvans Vācijā
(Lībekā). 1561. g. notika Zeihgales un Kurzemes baznīcu vizi-

tācija, un šīs vizitācijas protokolā minēta arī baznīca Jelgavā.
No pieminētā protokola' redzams, ka baznīcu dzīve Zem-

galē un Kurzemē tai laikā, t. i. 16. g. s. ir bijusi ļoti vāji at-

tīstījusies. Abās provincēs bijušas tikai 35 baznīcas un kādas

24 kapličas. No visām tām tautai bija pieejamas tikai baznīcas

Jelgavā, Bauskā un Dobelē. Pārējās atradās pilīs un kalpoja
tikai piļu iedzīvotāju garīgām vajadzībām. Hercogs Gotards

Ketlers nu gribēja šo trūkumu novērst, kā arī izplatīt un no-

stiprināt tautā tīro Lutera mācību, tādēļ uz viņa ierosinājumu
1570. g. tika nolemts celt Kurzemes hercogistē 70 jaunas baz-

nīcas: Augškurzemē —27 un Lejaskurzemē — 43. Bet sakarā

ar baznīcu skaita pavairošanu radās jaunas grūtības — trūka

mācītāju. Hercogs gan ierosināja domu par mācītāju ņem-
šanu un sagatavošanu no latviešu vidus, bet tā neatrada atbalstu

muižniekos, jo neviens negribēja dot līdzekļus viņu skološanai.

Cits nekas neatlika, kā apmierināties ar sveštautiešiem, tikai

no tiem nu prasija latviešu valodas iemācīšanos. Pie hercoga

5
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Gotarda rūpēm par ticības stiprināšanu hercogistē piederēja arī

gādība par baznīcu grāmatu sarakstīšanu un iespiešanu. 1586.

gadā viņš lika iespiest Karaļaučos mazo Lutera katķismu lat-

viešu valodā, un vēlāk uz viņa ierosinājumu tika izdotas vēl

citas Ijaznīcas grāmatas latviešu valodā.

Sevišķi dzīvu dalību hercogs ņēma Jelgavas baznīcu celša-

nā un izveidošanā. Tāpat arī viņa laulātā draudzene hercogiene
Anna ļoti rūpējās par baznīcu dzīvi, un viņas vārdā laikam

nosaukta latviešiem celtā baznīca Jelgavā.

Lai gūtu ieskatu par baznīcu un vispār garīgās dzīves at-

tīstību Jelgavā, apskatīsim īsumā katras Jelgavas baznīcas at-

tīstības gaitu pagājušos gadu simteņos.

1. Sv. Annas baznīca.

16. g. s., pieaugot vispār Jelgavas iedzīvotāju skaitam, pie-
auga arī latviešu pilsoņu daudzums. Viņu garīgajām vajadzī-
bām bija nepieciešama sava baznīca. Bez tam vēl latviešu

baznīcas nepieciešamību Jelgavā pavairoja arī apkārtējo her-

coga muižu zemnieku garīgās prasības. So iemeslu dēļ tad arī

1573. g. iesāka celt latviešu baznīcu, ko nosauca par Sv. Annas

baznīcu, un šinī pašā gadā jau te min par mācītāju kādu Brē-

zemeistaru. Baznīcas ēka bijusi no koka, un tās mūžs nav

bijis ilgs. No šīs baznīcas laikiem līdz mūsu dienām uzglabājies
tikai kāds zvans ar gada skaitli «1605». No 1619.—1621. g.

pie vecās koka baznīciņas uzcēla mūra torni. Tornis bijis
13V2 ass augsti, t. i. apmēram līdz tagadējā torņa jumtam.

Bet tad Sv. Annas baznīcas dzīves attīstību pārtrauca kara

posts un nelaimes, kas, kā jau iepriekš minēts, 17. g. s. piemek-
lēja Kurzemes hercogisti un arī Jelgavu. 1621. g. zviedri ie-

ņēma Jelgavu, to stipri izpostija un izlaupija. ledzīvotāji aiz-

bēga un meklēja patvērumu, kur nu katrs varēja. No šī iebru-

kuma ļoti stipri cieta arī Sv. Annas dievnams, kā to redzam

no 1621. g. inventāra ieraksta par baznīcai nodarītiem zaudē-

jumiem. Pastorats tika izlaupīts, kapsēta izpostīta, norauti un

aizvesti visi baznīcas altāra sēdekļi un soli, ģērbkambara abi

logi un durvis, kopā ar baznīcas vidējām durvīm arī durvis

uz torni ar visu atslēgu, bet bija palikušas tikai lielās durvis.

Tāpat bija aiznests baznīcas pulkstenis, kas pilsoņiem bija dārgi

izmaksājis, un 5 baznīcas logi, pārējie bija izdauzīti, un visiem

zvaniem bija norautas virves. Aizvesti bija visi baznīcas diev-

kalpojumu piederumi. Daži no tiem tika vēlāk Rīgā atrasti un

atpirkti. Tā altāra segu atrada pie kāda Rīgas pilsoņa Klausa

Ķempes, un to atpirka par 35 dālderiem. No kāda cita pilsoņa
atpirka vienu baznīcas svečturi. No saraksta redzams, ka ie-



67

naidnieks aizvācis arī daudzas baznīcas koka daļas, ko laikam

izlietājis kurināšanai. Tā zviedru iebrukums atnesa daudz zau-

dējumu un posta Sv. Annas baznīcai un viņas draudzei.

Ap 1633. g. sāka atjaunot pastorālu un sāka arī domāt par

jaunas mūra baznīcas celšanu. Celšanas darbus uzsāka 1638. g.,

un tie turpinājās līdz 1641. g. Jaunās baznīcas celtnes vaja-
dzībām vecais mūra tornis bija par īsu, tādēļ to 1649. pagari-

nāja. Jaunās baznīcas ēkas celšana izmaksāja 2000 dālderus,

un to cēla kāds vācu meistars Kolhauers. legādāja arī jaunas

ērģeles. Tomēr ar šo celtni drīzi notika nelaime, par ko tuvāk

pastāsta Jelgavas Latīņu skolas rektors Bornemanis, aprakstī-
dams 1686. g. kādā garākā dzejojumā Jelgavu:

«Kad dodamies uz vakariem un gribam izkļūt no pilsētas pa

Dobeles vārtiem, tad redzam še izpostītu Annas baznīcu. To

nav sagrāvis ienaidnieka niknums jeb kāda cita nelaime, bet

gan nemākuļa darbs ir bijis tas, kas sagrāvis sienas un jumtu.
Ēka pirms 4 gadiem (piez. tā tad 1682. g.) sabruka ar lielu

troksni, jo sijas bija uzliktas par īsām un nebija atstutētas. Tā,

lūk, nesapraša var bieži izpostīt ne tikai labāko celtni, bet arī

pilsētu un valsti!»

Līdzekļus celtnes atjaunošanai bija iespējams sagādāt tikai

pēc 7 gadiem, un 1689. g. baznīca atkal bija zem jumta. Ap
1750. g. vēl reiz pamatīgi tika pārbūvēts tornis. Bet 1859. g.
7. maijā to piemeklēja jauna nelaime: tornī iespēra pērkons.
Uguni gan nodzēsa, bet tornis tomēr prasija lielāku remontu.

Ar laiku nolietojās arī baznīcas iekšpuse tik lielā mērā, ka

vairs nedrīkstēja noturēt dievkalpojumus, tāpēc 1826. g. uzsāka

baznīcas iekšpuses kapitālremontu un pārkārtošanu. Nojauca
divas empiras jeb luktas, kas traucēja gaismas ieplūšanu pa

logiem. Vienu no tām bija cēlusi miesnieku cunfte 1780. g.,
otru — Zaļā gvarde 14) 1777. g. Trešo luktu pārvietoja pie
ērģelēm, kur tā atrodas vēl tagad, un uz tās lasām šādu uz-

rakstu :

„9Jtef)§ fatrjom Seelam kungam $ef)teram
Sto ftrb§ preeffcf) roiffa§ braubfeē patei^am
®a roittfct) trr muljfu tautu geemjt§
Un mnl)§ pee ffunfte§ barbeem peeroebtš
%q ronum got)bam ffatbri paraf)ba
@cf)i £učt§ uftaiftta,
2lf bfifjroo ilgt, ©djehligš @emme§ £er)ro§!
%txQ befļrau bef)rni goba peeminet)§.

1782. gabbd roiffi 3 eemga Seela fungapitS
ammatnecft un ffttnftneeft."

11 Agrākajos laikos ari pašiem pilsētas iedzīvotajiem bija jāņem
aktiva dalība pilsētas apsardzībā. Šai nolūkā Jelgavas pilsoņi bija sadalīti

5*
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Sv. Annas baznīcas inventārā uzglabājušas dažas vecas lie-

tas vēl līdz mūsu dienām. Te būtu minami vairāki lukturi:

viens no 1654. g., ko baznīcai dāvinājusi latviešu drēbnieku

cunfte; otru ar gada skaitli «1746», dāvinājuši Kristiāns un

Juliāna Segliņi; trešais pie kanceles ir ar gada skaitli «1761»

un uzrakstu:

«Kihschu Jahnis: saimneeks: appakksch leela kunga

bramberges muischas Walsts.»

Par pirmo kanceli ir ziņas no 1742. g., ko dāvinājis kads

Zīpelis. Vai tā 1826. g. pārtaisīta, to grūti pateikt, bet kanceles

jumtiņš gan palicis vecais.

Sv. Annas baznīca 1882. g.

No mācītājiem būtu atzīmējams latvietis Šteineks. Viņš par

mācītāju te bijis neilgu laiku 1710. g., kad Jelgavā plosijās lie-

lais mēris. Zināmi nopelni Sv. Annas baznīcas draudzes dzīvē

ir bijuši mācītājam Pantenijam (1837 —1849). Viņa laikā no-

dibinātas skolas vairākās muižās, kas piederēja pie šīs baznī-

cas: Klīvē, Ozolmuižā, Volgundē, Tetelmindē, Svētē, Kroņa-
Vircavā. Uzcēla arī pastāvīgu baznīciņu Kalnciemā. Viņš ie-

kārtoja arī dievvārdus divās maiņās — rītā un vakarā, un no

tā radās pamats jaunai, vēlāk pie Sv. Vienības baznīcas nodibi-

nātajai draudzei.

Kapsētas agrāk atradās turpat pie baznīcām, bet cienījamā-
kos draudzes locekļus mēdza apglabāt zem baznīcas ierīkotos

atsevišķas nodaļās, ko sauca par gvardēm. Pavisam Jelgavā tādu ir bijis
trīs. Ta kā augšā minētā Zaļā gvarde rūpējusies par latviešu baznīcas

iekšpuses iekārtošanu, tad jādomā, ka tā sastāvējusi no latviešiem.
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pagrabos. Arī zem Sv. Annas baznīcas atrodas šādas kapenes,

pavisam ar 24 nodalījumiem. Daži uzraksti vēl tagad salasāmi:

piem. Johann Miske, fūrst. Koch; Lixe Mickel; Jahn Maisel;
Otto Friedrich Grund; Michel Krey; Hans Schwirsding; Al-

brecht Jein, fūrst. Wildnis Bereiter; Johann Georg Werner; Ja-

cob Tschuschle v. c.

1822. g. baznīcai uzlika šifera jumtu un 1909. g. ielika sešus

jaunus logus ar svina rāmjiem.
No ši īsa pārskata redzam, ka ap Sv. Annas baznīcu saistās

latviešu tradicijas jau no hercogu laikiem.

2. Sv. Trīsvienības baznīca.

1566. g. Kurzemes hercogistē notika baznīcu revīzija. Šīs

revizijas pārskatā pieminēta arī Sv. Trīsvienības baznīca Jel-

gavā, kas bijusi celta no koka. Mūsu dienās pastāvošās Sv.

Trīsvienības baznīcas ēkas celšana uzsākta 1574. g. blakus ve-

cajai koka baznīciņai uz paša hercoga Gotarda Ketlera pavēli.
Tomēr ar celšanu neveicās, jo 1579. g. līdzekļu trūkuma dēļ
darbi bija jāpārtrauc. Darbus atjaunoja atkal tikai 1592. g.,
kad hercogiene Anna vajadzīgo naudu dāvāja no saviem perso-

nīgajiem līdzekļiem. Ēkas celšanu nobeidza 1625. g., tomēr

baznīcai vēl nebija torņa. Arī agrākā koka baznīciņa vēl pa-
lika ilgāku laiku nenojaukta, un to izlietāja par kapsētas baz-

nīcu, līdz 1627. g. to sagāza vētra. Tornis tomēr vēl palika un

turpināja kalpot jaunajai baznīcai. Jaunu baznīcas torni sāka

celt tikai pēc 1680. g. To uzcēla 163 pēdas augstu, četrstūrainu,
un tas nobeidzās ar četrstūrainu, piramidveidīgu jumtu. Tādā

veidā tornis palika līdz 1862. g., kad tam nojauca jumtu un

uzcēla tagadējo astoņstūraino torni, kas ir 244 pēdas augsts.

Tagadējie baznīcas vārti uzcelti jau 1660. g. par kāda bagāta

pilsoņa baznīcai ziedotiem līdzekļiem. Pirmo altāri baznīcai

dāvājusi hercoga Frīdricha sieva, bet to zviedri, 1621. g., iebrū-

kot Jelgavā, atņēma un aizveda uz Rīgu. Tad veselus 20 gadus
bija jāiztiek bez altāra, līdz radās vajadzīgie līdzekļi, un 1641. g.

Juris Mancelis iesvētija jauno baznīcas altāri. 1738. g. baznī-

cā iekārtoja greznus hercoga krēslus. Zem baznīcas atradās ka-

penes un ap baznīcu kapsēta, ko gan vēlākajos laikos novāca.

1843. g., remontējot baznīcas iekšpusi, to stipri pārveidoja,
un tāda tā palikusi līdz mūsu dienām.

3. Rcformatu draudze un baznīca.

Reformācijai arvien vairāk izplatoties, radās nesaskaņas pa-
šu reformatoru starpā. Tā Šveices reformatori Cvinglijs un
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Kalvins nevarēja vienoties par dažām ticības dogmām, un tā

radās vairāki ticības novirzieni. Viens no tādiem ir reformāti,

kas savu sākumu saista ar Cvingliju. Viņu uzskatus un mā-

cību pieņēma arī daži Eiropas valstu valdnieki, to starpā arī

Brandenburgas kūrfirsts. No Brandenburgas reformati vēlāk

pārnāca arī uz Kurzemes hercogisti sakarā ar to, ka hercogs

Jēkabs, būdams gan stingrs protestants, tomēr 1645. g. appre-

cēja Brandenburgas kūrfirsta māsu Luizi Šarloti. Kopā ar

jauno hercogieni uz Kurzemi atnāca arī viss viņas galms, kurā

visi bija reformāti, līdz ar reformātu mācītāju. Dievkalpoju-
miem pilī ierādija īpašu telpu, ko sauca par «reformātu zāli».

Luterāņi sākumā reformātus ne visai labi ieredzēja, un viņu

starpā bieži notika strīdi. Tomēr pamazām arī pašā pilsētā
radās jaunā ticības novirziena piekritēji un izveidojās reformā-

tu draudze. Hercogiene mazo draudzi ļoti atbalsti ja: atļāva

lietāt dievkalpojumiem jau iepriekš minēto zāli un dāvināja
zelta un sudraba traukus dievkalpojumu vajadzībām. Tā pa-

mazām izveidojās organizēta reformātu draudze Jelgavā.
Reformātu piekritēji bija radušies arī Rīgā, bet zviedri, bū-

dami stingri luterāņi, neatļāva te noturēt cita ticības novirziena

dievkalpojumus, tādēļ Rīgas reformāti visas baznīcas ceremo-

nijas nokārtoja Jelgavā, apmeklēdami dievkalpojumus pilī. Tā

Jelgava izvērtās zināmā mērā par reformātu centru latviešu

zemēs.

Zviedru ienākšana Jelgavā 1658. g. un hercoga Jēkaba aiz-

vešana gūstā pārtrauca draudzes darbību uz vairākiem gadiem.
Kad 1660. g. hercogs atkal atgriezās hercogistē, draudzes locekļi
sāka no jauna pulcēties kopā un atjaunot savu darbību.

Reformātu iespaids Kurzemes hercoga galmā hercoga Jēkaba

laikā (1642.—1682. g.) ir bijis diezgan liels, kaut gan oficiāli

par valsts ticību skaitijās luterāņu. Hercogiene Luize Šarlote
esot pat slepeni audzinājusi savu dēlu Aleksandru reformātu
mācību garā. Arī hercoga Jēkaba pēcnācēja Frīdricha Kazi-

mira pēdēja sieva bija reformāte, un, kad tā pēc hercoga nā-

ves atstāja Kurzemi, reformātu draudzei radās sarežģijumi ar

pils zāles lietāšanu. Draudzei nu bija jāsāk domāt par sava

dievnama celšanu. Šinī laikā, t. i. 17. g. s. beigās tā bija stipri
palielinājusies ar jauniem ienācējiem no Francijas, kur pēc
Nantes edikta atcelšanas 1686. g. reformātiem zeme bija jāat-
stāj. Pēdējie nu izklīda pa visu Eiropu, un vairāki desmiti to

nonākuši arī Jelgavā, uz ko norāda vairāku ģimeņu franču uz-

vārdi.

lai varētu ķerties pie sava dievnama celšanas, vispirms
vajadzēja panākt draudzes legalizēšanu. Tādēļ griezās ar lūgu-
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mv pie hercoga Ferdinanda atļaut vēlēt savu mācītāju, celt

baznīcu un uzturēt skolu. Hercogs šo lūgumu arī ievēroja un

1701. g. paraksti ja privilēģiju dokumentu. Bez tam viņš vēl

apsolija panākt, lai šīs privilēģijas atzīst un apstiprinā Polijas
un Lietuvas valdnieks. Ar Prūsijas ķēniņa starpniecību to iz-

devās arī panākt, un šai pašā gadā, t. i. 1701. g. Polijas ķēniņš
Augusts II to parakstija. Bet reformātiem šī apstiprināšana izmak-

sāja 1200 dālderu, jo poļu lielā valsts zīmoga piespiešana vien mak-

sāja 200 dālderu, un leišu — 300 dālderu, Tomēr, neskatoties

uz izdevumiem, reformātu draudzei tas bija liels ieguvums. No

šī 1701. g. tad nu reformāti oficiāli skaita savas draudzes sā-

kumu Jelgavā. Draudzes locekļu skaits šinī laikā bija ap 200

personu, to starpā arī daži ierēdņi, tomēr visu vairumu sastā-

dija amatnieki. Nu varēja aktivāk ķerties pie baznīcas celša-

nas nodoma realizēšanas. No hercoga izdevās iegūt zemes ga-

Reformatu baznīca 19. g. s.

balu šim nolūkam pie hercoga zirgu staļļiem, un 1704. g. no-

tika jaunās baznīcas pamata likšana. Tomēr ar baznīcas cel-

šanu veicās ļoti lēni. Draudzei nebija nekādu līdzekļu, tādēļ

paši draudzes locekļi ņēma aktivu dalību būves darbos, piem.,
paši dedzināja ķieģeļus. Sūtija arī līdzekļu vācējus uz ārze-

mēm, un kāds no tiem pat esot gājis bojā kuģa avārijā.

Lielus satricinājumus draudze pārdzīvoja Lielā Ziemeļu kara

laikā (1700.—1721. g.). 1710. g. mēra laikā nomira ap 60 drau-

dzes locekļu. Dzīvi palikušie tomēr turpināja baznīcas celšanu:

1712. g. tās korpuss bija uzcelts līdz logiem, un 1719. g. tā bija
beidzot zem jumta.

Katoļi tomēr skatijas ļoti greizi uz jaunas baznīcas celšanu

Jelgavā. Sevišķi tas nepatika jezuitiem. Viņi panāca to, ka Jel-
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gavā ieradās poļu valdības komisija, kas mēģināja baznīcas

būvi apturēt un izbeigt reformātu draudzes pastāvēšanu. To-

mēr šīm katoļu pūlēm nebija nekādu panākumu.
1735. g. izcēlās ugunsgrēks Jelgavā, kurā nodega 40 māju,

to starpā arī līdzšinējais reformātu sanāksmju nams un skola.

Hercogu Bīronu laikā draudzes dzīve atkal uzlabojās. Daudzi

labvēļi savāca lielāku sumu naudas, par ko bija iespējams baz-

nīcas celšanu pabeigt. Draudzes locekļu skaits arī pieauga.
Starp citiem arī architekta Rastrellija sieva bijusi reformāte un

apglabāta Jelgavā. Jaunās baznīcas iesvētīšana notika 1740. g.

Tās celšana bija ilgusi 36 gadus. Tomēr neuzcelts palika vēl

tornis, jo tam pietrūka līdzekļu, un to uzcēla tikai 1891. g.
No reformātu mācītājiem ievērojamākie bijuši Jānis Tiliņš

un Kārlis V. Krūze. Pirmais bija arī daiļrunāšanas profesors
Pētera akadēmijā un ņēma aktivu dalību pilsoņu centienos pēc

politiskām tiesībām. Otrs — Kārlis V. Krūze — arī bija akadē-

mijas profesors. Pazīstama ir viņa grāmata par Kurzemi her-

cogu laikā.

Tadi ir, īsuma saņemti, reformātu draudzes un baznīcas lik-

teņi Jelgavā.

4. Pareizticīgie Jelgava.

Krievu iespaids Kurzemē iesākās jau ar Krievijas cara Pē-

tera I braucienu caur Jelgavu uz ārzemēm 1697. g. Še Pēteris

caurbraucot pavadija vairāk kā nedēļu un iepazinās ar Kurze-

mes hercogu un viņa attiecībām ar Poliju. Kāds anekdots

stāsta, ka cars jaunajam hercogam apsolijis par sievu kādu

krievu princesi. 1700. g. iesākas Lielais Ziemeļu karš. Šī kara
laikā krievu karaspēks vairākkārt ieņēma Jelgavu. Kaut gan
karš beidzās ar krievu uzvaru un Vidzemes pievienošanu Krie-

vijai, tomēr arī Kurzemi pievienot vēl nebija iespējams. Bet,
lai neizlaistu iegūtā iespaida grožus no rokām, cars Pēteris I

apprecināja jauno hercogu Frīdrichu Vilhelmu 1711. g. ar savu

brāļa meitu Annu Joanovnu. Tikai jaunais hercogs, kara laikā

Vācijā sātīgi dzīvodams, nebija varējis izturēt bagātīgās kāzu

dzīres un ceļā no Peterpils uz mājām saslima un nomira. Jau-
na atraitne viena pati ieradās Kurzemē, apmetās uz dzīvi Jel-

gava un pārvaldi ja hercoga muižas. Jelgavā ieradās arī krievu

valdības pārstāvis un neliela karaspēka nodaļa. Tā Jelgavā
pirmo reizi uz pastāvīgu dzīvi apmetās krievi.

Slēdzot laulības līgumu ar krievu princesi, hercogs Frīdrichs
Vilhelms bija apsolijis uzcelt un uzturēt Jelgavā arī pareizticīgo
baznīcu. Sakumā pareizticīgo altāri iekārtoja Annas pilī, kas

atradās tagadējas hercoga Pētera ģimnāzijas vietā. Bet, kad
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hercoga atraitne Anna pēc carienes Katrinas I nāves 1730. g.

kļuva par Krievijas valdnieci, tad pareizticīgo dievkalpojumu
telpas iekārtoja pilī. Bet 1797. g. pēc Francijā notikušās revo-

lūcijas Jelgavas pilī atrada patvērumu Francijas ķēniņš Ludvi-

ķis XVIII, un tad minētās telpas nodeva katoļu dievkalpojumu

vajadzībām. Pēc Ludviķa XVIII aizbraukšanas tās atkal no

jauna nodeva pareizticīgo lietošanā, un tā tas pastāvēja līdz

pils nodedzināšanai Bermonta iebrukuma laikā 1919. g.
Ari pareizticīgo Sīmaņa un Annas baznīcas sakums saistās

ar Annas laikiem. 1726. g. Anna apmetās uz ilgāku dzīvi Jel-

Vecā pareizticīgo baznīca.

gavā. Kopā ar viņu atnāca arī lielāks skaits galminieku, un

to vajadzībām šinī pašā gadā uzcēla nelielu koka baznīciņu.

1750. g. šī baznīciņa jau bija tik veca, ka to nojauca un uzcēla

jaunu, bet arī tās mūžs bija īss. 1774. g. neilgi pēc Krievijas

valdnieces Katrinas II Jelgavas apciemojuma iesāka mūra baz-

nīcas celšanu pareizticīgajiem un to nosauca Sv. Sīmaņa un

Annas vārdā. lesvētīšana notika 1780. g. Atzīmējams, ka tai

nebija nedz jumola, nedz velvju.
Pēc krievu varas nostiprināšanās Kurzemē 1795. g. arī pa-

reizticīgo skaits Jelgavā pamazām pieauga.
Tā 1795. g. to bijis 113 personas;

1797. g. ~ „
197

1807. g. „ „
321
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Ta 1821.g. to bijis 769 personas;

1840. g. „ „
1558

1852. g. „ „
1933

1887. g. „ „
2054

Draudzes locekļu skaitam pieaugot, baznīcas telpas kļuva par

šaurām. Arī cars Aleksanders 111, rusifikācijas ievadītājs mūsu

zemē, bija izteicis vēlēšanos redzēt jaunu pareizticīgās baznīcās

projektu Jelgavai. Projektu izstrādāja akadēmiķis N. Čagins ls).
Valdība baznīcas būves asignēja 30.000 rubļu. Darbus uz-

sāka 1892. g. Daļa no vecās baznīcas palika, tikai klāt pie-

būvēja plašākas telpas. Altāra iekārtai daļu līdzekļu savāca

paši draudzes locekļi, bet daļu altāra piederumu pagatavoja
paši savām rokām. Jaunās baznīcas celšanu nobeidza 1892. g.,

un 14. nov. notika tās svinīga iesvētīšana. Šī baznīca pastāv
vēl tagad Jelgavā un ar savu austrumniecisko stilu atgādina
pārdzīvotos krievu laikus.

5. Jelgavas katoļu baznīca un draudze.

Kad Kurzeme kļuva par hercogisti (1561. g.), tad te saka

mazināties katoļu ticības ietekme latviešu starpā. Hercogi, bū-

Vecā katoļu baznīca.

dami paši protestanti, rūpējās par protestantisma izplatīšanos
tauta gan celdami baznīcas, gan citādi atbalstīdami to, un sekas
bija tas, ka tauta drīz vien veco, t. i. katoļu ticību aizmirsa. To-
mēr zināms sakars ar katoļiem Kurzemei palika, jo hercoga
lēņu kungs Polijas ķēniņš bija katolis. Arī paša pirmā Kur-

hercoga Gotarda Ketlera ģimene nokļuva radniecīgās at-
tiecības ar katoļiem, jo hercoga meitu Annu apprecēja leišu

15
) Pēc viņa projekta celta arī Rīgas pareizticīgo katedrāle.
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magnāts Alberts Radzivils, kas bija katolis. Arī jaunā sieva

pārgāja katoļu ticībā. Radzivils drīzi nomira, un Anna atgrie-
zās atpakaļ Jelgavā pie vecākiem. Bet viņa bija palikusi stingra
katoliete, un te, Jelgavā to bieži apmeklēja jezuiti no Rīgas.
Kādreiz Jelgavā pat norisinājās liels disputs par ticības jautā-
jumiem starp protestantisma mācītāju Overbornu un jezuītu

Bekanu. Jezuīti mēģināja arī iespaidot katolicisma virzienā

hercoga Gotarda dēlus Frīdrichu un Vilhelmu, bet šiem centie-

niem nebija panākumu.

Pēc hercoga Gotarda nāves Kurzemes hercoģistes pārvaldī-
šanu sadalija savā viņa abi dēli. Tomēr šī divvaldība Kur-

zemē nebija ilgi, jo straujais Vilhelms sanāca konfliktā ar sa-

viem muižniekiem brāļiem Noldēm. Šī konflikta sekas bija

minēto muižnieku nogalināšana Jelgavā, un hercogs Vilhelms

zaudēja zemes pārvaldīšanas tiesības. Par vienīgo Kurzemes

hercogu palika Frīdrichs. Bet Frīdricha vienvaldības apstipri-
nāšanu poļu valdība saistija ar jauniem noteikumiem, kuru

starpā bija arī pants par katoļu ticības neierobežotu izplatīša-
nas brīvību Kurzemē. Nākošais hercogs, Frīdricha brāļa dēls

Jēkabs, arī bija spiests parakstīt šos noteikumus par katoļu

ticības tiesību ievērošanu. Turklāt viņš vēl apņēmās uzcelt un

uzturēt katoļu baznīcu Jelgavā un Kuldīgā. Šo solijumu her-

cogs Jēkabs drīz vien izpildija, un 1643. g. katoļiem jau bija
uzcelta sava baznīca Jelgavā. Šīs baznīcas ēka bijusi balta ar

četrstūrainu torni, gandrīz tāda pati kā vecā Sv. Trīsvienības

baznīca un atradusies tai pašā vietā, kur tagadējā katoļu baz-

nīca. Sākumā to apkalpoja garīdznieki, kas nesastāvēja nevienā

ordenī, bet vēlāk tiem pievienojās arī jezuīti. 1654. g. jezuīti
izdabūja no Polijas valdības «ķēniņa misionāru» diplomu, kas

deva tiem tiesības uzturēties Kurzemē un sludināt katoļu ticību.

Kaut gan šī uzturēšanās brīvība stiprā mērā atkarājās no šejie-
nes muižniekiem, tomēr pēdējo starpā atradās arī tādi, kas lab-

prāt atļāva jezuītiem sludināt katoļu ticību zemniekiem. Tādi,

piem., bija Zībergi Ilūkstē, Švērini — Alsungā, Karmeli —■
Skaistkalnē, un šais vietās vēl tagad pastāv katoļu draudzes.

1692. g. jezuīti ieguva tiesības apmesties uz dzīvi arī Jelga-
vā, un te tika iekārtota pagaidu rezidence. Tās priekšgalā līdz

1710. g. atradās superiors Emeriks Šturms, kas nomira mēra

sērgā. Sērga aizrāva vēl trīs citus katoļu garīdzniekus. Katoļu

garīdznieki Jelgavā sprediķus noturēja latviešu, leišu un vācu

valodā. Jezuītu darbību Jelgavā sekmēja arī tas, ka tiem radās

bagāts mecenāts kāda holandiešu tirgotāja Franciska Dorles

personā. Bagātais tirgotājs ziedoja jezuītiem 291726 poļu zlo-

tus. Par šo naudu jezuīti uzsāka celt Jelgavā jaunu rezidences
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māju un baznīcu Skaistkalnē. Beidzot vēl tie no hercoga Frī-

dricha Vilhelma izdabūja atļauju iekārtot arī savas skolas. Jau

tūlīt 1712. g. jezuīti Jelgavā atvēra gramatikas skolu un nāka-

majā gadā arī poētikas nodaļu. Hercoga atraitne un vēlākā

Krievijas cariene Anna Joannovna pret jezuītiem izturējās ļoti

iecietīgi un atļāva pat dažās no savām muižām celt katoļu baz-

nīcas, piem., Līvbērzē, Bauskā. No Bauskas jezuītus tomēr

vēlāk izraidija ar varu, neskatoties uz Annas atļauju viņiem

tur darboties.

Ar 1723. g. jezuītu darbība Jelgavā kļuva ļoti aktiva. Tika

pabeigta jaunā rezidences ēka 16
), un pie skolas atklāja

vēl trešo augstāko rētorikas klasi. 1728. g. viņi nopirka arī

Deģu mājas Jelgavas tuvumā. Hercogu Bīronu laikā viņu dar-

bību neviens netraucēja. Landtāgs gan mēģināja to ierobežot,
bet bez redzamiem panākumiem. 18. g. s. vidū Jelgavas jezuītu
rezidencē uzturējās 15 personas, no kurām 10 bija garīdznieki.

Tad pienāca 1773. gads, kad pāvests visā pasaulē slēdza je-

zuītu ordeni. Jezuītu īpašumus valdība paņēma savā zināšanā.

Jelgavā gan vēl jezuīti apkalpoja savas skolas līdz 1775. g.,

kad tie aizgāja pavisam projām. Kad Jelgavā uzturējās no

troņa gāztais Francijas ķēniņš Ludviķis XVIII ar savu galmu,
un daudzi fraču emigranti, tad katoļu skaits te atkal pieauga.

Vecajā katoļu baznīcā ekskaralim bija uzcelta īpaša lukta. Ka-

toļu draudzes locekļu skaits 19. g. s. pirmajā pusē svārstījās

ap 1000. Tad tas diezgan spēji sāka pieaugt pēc 1890. g., kad,

attīstoties rūpniecībai, Jelgavā nometās uz dzīvi daudzi lietuvji,
un pirms pasaules kara Jelgavas katoļu draudzes locekļu skaits

sasniedza 5000.

Vecā katoļu baznīca bija celta no neizturīga materiāla un

20. g. s. sākumā jau draudēja sabrukt, tādēļ 1904. g. noliedza

viņā dievkalpojumu noturēšanu. Šinī pašā gadā nojauca veco

ēku un iesāka celt jaunu baznīcu. Vajadzīgos līdzekļus savāca

no visām katoļu draudzēm Latvijā. Baznīcas celtnes projektu

izstrādāja architekts Štakelbergs, un darbus izveda būvuzņēmējs
P. Pumpītis. Ēku dabūja gatavu 1905. g., kad arī notika baz-

nīcas iesvētīšana. Baznīcu nosauca Sv. Jura vārdā, un tā ne-

pārveidota pastāv arī mūsu dienās.

6. Sv. Vienības baznīcas celšana.

Annas baznīcu ceļot, tā bija paredzēta arī apkārtējo lauci-

nieku vajadzībām, tādēļ tās draudzes locekļu skaits vienmēr

ir bijis ļoti liels, un svētdienās dievkalpojumi notika divas rei-

16) Tagadēja nespējnieku patversme Annas iela.
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zes dienā. Adventes un gavēņu laikā dievkalpojumi iesākās jau

agri no rīta un beidzās vēlu vakarā. Dažreiz baznīca ir bijusi

tā pārpildīta, ka pietrūcis gaisa, tā ka apdzisušas sveces. Jau

1698. g. pilsētas latviešiem iecēla savu mācītāju, ko sauca par

vesperu mācītāju17). Tad 1849. g. sadalija visus baznīcas lo-

cekļus lauku un pilsētas draudzēs un sāka runāt par otras lat-

viešu baznīcas celšanu. Līdzekļu vākšanu šim nolūkam uzsāka

pilsētas draudzes mācītājs Kārlis Grass 1894. g., bet viņš pats
vēl neesot ticējis sava pasākuma labvēlīgiem rezultātiem. Kad

1897. g. par pilsētas draudzes mācītāju iecēla Jāni Reinhardu,

tagadējo prāvestu, Kārlis Grass viņam nodeva savāktos 2000

rubļus. Jaunajam mācītājam enerģiski rīkojoties, ziedojumi
sāka ieplūst daudz straujāk, bet līdz ar to radās šaubas par

ziedojumu likteni, jo šai pilsētas draudzei tāpat kā vispār lat-

viešu draudzēm nebija nekādas priekšniecības, kas par ziedo-

jumu izlietāšanu atbildētu Beidzot 1901. g. izdevās no krievu

valdības panākt, ka tā apstiprināja sevišķu līdzekļu vākšanas

komiteju baznīcas celšanai. Šinī komitejā draudzes locekļi ie-

vēlēja advokātu Kārli Pauļuku, notāru Frici Veiklevicu, virs-

skolotāju Frici Mīlenbachu, drukātavas īpašnieku Juri Lands-

bergu, tirgotāju K. Bērzu, Dr. P. Strautzeli un namīpašnieku
D. Veisbergu. Draudzes locekļi bijuši ļoti atsaucīgi, kā nabagie,
tā bagātie, un devuši katrs pēc savām spējām, tāpēc drīz vien

varēja sākt domāt par celšanas darbu uzsākšanu.

Vietu baznīcas celšanai pilsēta atvēlēja tā sauktajā «Paula

dīķī», ko vispirms gan vajadzēja vēl nolīdzināt. Par savākta-

jiem līdzekļiem piepirka vēl klāt dažas kaimiņu gruntēs, tā ka

radās pietiekošs liels zemes gabals jaunās baznīcas vajadzībām.
Būves uzsākšanas laikā 1904. g. naudas bija gan tikai 50.000

rubļu, tāpēc līdzekļu vākšanu arvien vēl turpināja. Draudzes

locekļu skaits šai laikā bija 14.000 personas. Visus būves dar-

bus vadija minētā komiteja. Baznīcas plānus izstrādāja pašu
latviešu architekts Pēkšens. Būvdarbus izdeva būvuzņēmējam

Neiburgam par 67.000 rubļiem. Liekot baznīcas pamatakmeni
1904. g. 20. augustā, draudzes mācītājs, raksturodams līdzekļu

vākšanu, teica:

«Mūsu draudze ir pielīdzināma bišu saimei, kur katra

bitīte izsūc savu salduma tiesu no ziediņiem un tad, pār-
nesušas mājā, liek kopā, līdz kamēr vaska lapiņa kļūst

pilna. Tāpat gājis mūsu draudzei. Ir sīkas dāvanas

nesuši rokpeļņi, ir piedalijusies atraitne, iedama pie diev-

galda, dažs bērniņš krājis no mātes pa kapeiciņai dotos

17) Tas nozīme —
vakara dievkalpojuma mācītājs tadeļ, ka tas notu-

rēja dievkalpojumus vakaros, ko apmeklēja pilsētniki.
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naudas gabalus un, rubli sakrājis, atnes jaunajai baznī-

cai. Nav trūcis arī lielu dāvanu. Latviešu biedrības,

kur valda kristīgs gars, ziedojušas lielas sumas.»

Baznīcas celšana izmaksājusi 85.000 rubļus. No šīs sumas ap

65.000 rubļu saziedojusi pati draudze. Šejienes ķieģeļrūpnieki

ziedojuši 59.000 ķieģeļu.
1905. g. tā pati iepriekš minētā komiteja iesniedza konsisto-

rijai jaunās baznīcas pārvaldes projektu, ko arī krievu valdība

apstiprināja. Saskaņā ar to Jelgavas pilsētas latviešu draudzi

pārvaldi ja mācītājs, 6 draudzes locekļi un 12 draudzes vietnieki.

Šīs latviešu draudzes pašvaldības tiesības bija liels nacionāls

ieguvums latviešiem, jo tās tos padarija neatkarīgus no vā-

ciem. Tuvojoties būves darbu nobeigumam, 1907. g. 9. jūl.
draudzes sapulcē nolēma jauna baznīcu nosaukt valdošā krievu

ķeizara vārdā pa Nikolaja baznīcu, tā atzīmējot, ka pašvaldības
tiesības draudzei piešķirtas ar ķeizara gādību. Baznīcu iesvē-

tija šī paša gada 4. novembrī.

Baznīcas ērģeles pasūtināja Vācijā Stetinē, un tās izmaksāja
3466 rubļus. Kancele un altāris ir šejienes meistaru darbs.

Kāda loga gleznojumu pagatavojis leišu mākslinieks Kalpoks.
Altāra gleznu bija gleznojis mākslinieks Romāns, bet 1937. g.
šīs gleznas vietā novietoja un iesvētīja kokā grieztu krustā sistā

Pestītāja tēlu un baznīcu pārdēvēja par Sv. Vienības baznīcu.

Tāda ir īsumā šīs latviešu baznīcas celšanas gaita.

Dzelzceļa atklāšana 1868. g.

Ļoti neskaidrs jautājums pilsoņiem visu laiku bija, vai dzelz-

ceļš Jelgavai atnesīs jaunus ienākumus jeb zaudējumus. Vieni

spriedi vienādi, otri otrādi. Latviešu avīžu numurā atrodam

pašu dzelzceļa atklāšanas ceremoniju, lai tad arī tā runā pati,
tā laika valodā.

9<co $etgatt>a§. gabbu ttffa runat)t§, fa fcfjo rubben'

ta jauna etfeubafine buqfcr)ot gattaraa. S3et

taffttajeem jau e§mu ftaljfttjtg, fa ta§ barb§ ttffa aiff'amebtg gaur
roeeuu teelu ptfjtari, fa§ pee $elgaroa§ btj Seeluppe, fa

lai to eifenbaf)ue§ tiltu roarretu tift roirfu 2lr fd)o piljlart roelti

btj nopuf)lejufd)ce§ gauru roaffaru, uu jau btj jabofļma, ta fcljogabb'
ne =ifbof)fcf)otee§ tr>i§ gattd tift ar to tiltu. Že §ittt gan runnaja,
fa 1. Sfioroembm jau fabffcfjobt brauft bet gttti atfat ftaljftija, fa ttf

ar 1. 1869 to raarrefdjoljt pana£)ft. 93et sJiott)embera

rotbbu u>if§ barb§ ttf taf)f btj gattaroš, fa no roarreja
roeenu fomtnifftont, fa§ lai nriffu to bfelfjelht pafjrutbfo

un to lai fanemm no buljraetaju rol}fa£)m, jebfclju leelajš ttlt§

u>ef)l nav gattarr>§, bet jabrauj par nof)te§ tiltu. £a fommtfftone
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irr atrabbufe, fa ta§ leelaj§, gruf)taj§ barb§ tabbi ifbarrtljtS, un

fa"9f bfetfjeffd) pateefi ttf tat)f gattaraš, fa nu

brobfcbi rcarr fabft brauft. %a\mi 21. jaunais bfelf*
gcJfrf) ttffa atbof)t§ brufļfefcfjanai, un muljfu guberniju augftee

no baubf fungecm un no pafcfja bfeffgeffa rcalbitajeem
parcabbitt, no 9tič)ga§ nabfofjt, pulfften 2 6§ pef)§ pufbeena§

eebranja ba£)tt£)ofd. 9ļtf)ga§ ©reefu»fatofu

ergbt£)ffap§ 23enjamtn un ©toaugeliffajē Suttera fuperbente $Poeld)au
9ļtbgd pabbarrtjufcf)t to eefn>eč)ttfd)ana§ barbu. —

grtbbeja rafjbtfļt, fa ta bfelfjeffa labbutnu arri finnot geenibt un

talabb' ta ptlfef)ta birgeru grcarbija, tee labprafļtigee uggunfbfef)*

feji, tat)§ bfeebataju beebriba§, ta ftrefļlneeftt beebrtba nu tee

ammatneefi ar fat)beem 20 farogeem un ar mufeli btj atnaf)fufcfu'
uf baf)tu)ofu, fur tof)§ augfto£)§ rceefu§ grtbbeja froei*
ņnai)t, fa§ ptrmee par bfelfjefht no 9itf)ga§ btj atbraufufcfjt uf

Q3et par nelaimi teem atbraujejeem nebtj ja*tffaf)pj
tannt puffe, fur tee gaibitajt btj noftaf)jufd)ee§, bet ofļtrd puffe
un tee augftee rceefi, ģenerālgubernators?, 2Btbfeme§ gubernatori

v. t. j. pr. no rcaggoueem tffafjpufcfjt, tof)§ frcei§tnataju§ parciffam
nebabuja rebfebt, jo ta garra rcagonu rtnba ftabrceja preetfcbjd.
$ab tee roaggont nobrauca pee_ma£(a§, tab tee atbraucēji roifft
btj eegabjufdļt ftan§tja§ tftabd, tur to gof)ba malttti efļft, fa§

rotnneem tur bij fatatfun§. Svab tee fapuljetee fafjbu
laipnu, rceltt bij gaibijufdji, roat tee atbraufufcf)t rceefi pee rcinneem

atjrd, tab tee roabboni fommanbeereja, lai greefcb,arj§
un lai eet mafija. 2Btffeem bij fd)ef)l, fa rceltt naf)fufcb,t;

jo gribbejufcfa' farcu preefu un patetgtbu raf|bt£)t par to, fa

taggab arri farc§ bfelfjeffd), un nu nerceen§ no teem augfteem
rcatbneefeem rcinnu§ nebtj rebfejt§. £anm 22. mafdjif)*
ne§ nu jau ffreet uoliftds ftunbdš trtb§ retf par beenu.

33raufum§ maffa;
1. ffaffe ....

1 rub. 17 fap.
2.

„ ....
88

„

3/ 49
„

S£anm 22. ar fatru mafdjtfutu Jabbt 70 jilrceft

effot)t braufufdļt, bet baubftt uf baf)nb,ofu atnaf;fufd)t par rcefjlu,

jo bomaf)jufd)t, fa mafdļifjne nebufjfd)of)t atfffreet uf minuši, bet

tdpat btfd)fin bufjfdiotjt pagaibif)t, fa Seepajaš un SMbtga§ fuf)r*
mannt! — $ab nu bfelfgeffd) ee§ no $elgarca§ gaur rotffu
fturfemi? ! —

Skolu izveidošanās.

Pirmās noteiktās ziņas par skolu dibināšanu Jelgavā ir uz-

glabājušās no hercoga Gotarda laika. 1567. g. viņš izdeva rīko-

jumu dibināt Jelgavā baznīcu, skolu un patversmi. Uz šī rīko-

juma pamata nodibināja lielo pilsētas jeb latīņu skolu. Šī skola
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atradās pie Sv. Trīsvienības baznīcas un darbojās ciešos saka-

ros ar to. Sākumā skola atradās īrētās telpās, kamēr tai 1578.g.

uzcēla jaunu piemērotu ēku. Skolā bija paredzētas trīs klases

ar trīs skolotājiem: rektoru, konrektoru un kantoru. Katram

skolotājam bija sava klase, kurā tas mācija visus priekšmetus.
Tomēr jaunuzceltās skolas ēkas mūžs nebija ilgs, jo 1620. g.

notikušās baznīcas vizitācijas protokolos lasām, ka skolas telpas

bijušas nelietojamā stāvoklī. Jaunas ēkas celšanai sāka vākt

līdzekļus, bet nākošajā gadā notika zviedru uzbrukums Jelga-
vai, tāpēc bija jāatsakās no šī nodoma. Skolotāji aizbēga, un

mācības nenotika vairākus gadus. Jaunās skolas ēkas celšanu

varēja realizēt tikai 1630. gadā. Bet arī šī ēka bija pavirši celta,

jo pēc diviem gadiem notikušās vizitācijas protokolos atkal la-

sām, ka jumts laižot cauri lietu, un 1678. g. skolas ēka bija tik

tālu sabrukusi, ka viņā nebija iespējams noturēt mācības. Tika

uzcelta jauna ēka, kuras mūžs bija visai garš. Šī skolas ēka

atradusies tag. Veismaņa ielā uz Trīsvienības baznīcas zemes.

Tomēr no kāda hercoga Kazimira 1692. g. rīkojumu redzam,
ka skola nav atradusi piekrišanu pilsoņos, jo hercogs žēlojās, ka

skolu apmeklē ļoti maz bērnu, bieži pat neviens, par ko vainoja

skolotājus. Šīs latīņu skolas ziedu laiks ir bijis 18. g. s., kad

skolēni bijuši tik labi sagatavoti, ka pēc beigšanas varējuši ie-

kļūt universitātēs bez ģimnāziju kursa beigšanas.
18. g. s. tika izstrādāti un papildināti skolas iekšējās

dzīves noteikumi. Šie noteikumi nosacija, ka skolotā-

jiem jābūt luterāņiem. Uzņemoties skolotāja pienāku-
mus, bija jānoliek zobens un jāuzvedas savai kārtai

piemēroti: jādzīvo saticīgi, jāved dievbijīga, mērena un

paraugveidīga dzīve. Svētdienās pulksten 9 no rīta un

2 pēcpusdienā skolniekiem bija jāierodas skolā, lai kopīgi
ar skolotājiem ietu uz baznīcu. No baznīcas atkal kopīgi at-

griezās skolā, kur skolēniem atprasīja dzirdēto sprediķi. Sko-

las nauda bija jānomaksā ceturkšņos katram skolotājam atse-

višķi šādos apmēros: rektoram četri dālderi, konrektoram trīs

dālderi un kantoram divi dālderi, bez tam katram skolniekam

bija jānodod vēl trīs mārciņas sveču skolas apgaismošanai un

trīs vezumi labas, cietas malkas telpu apsildīšanai. Skolā va-

rēja mācīties pilsoņu un muižnieku bērni — zēni. Tā tad arī

latviešu pilsoņu bērniem šī skola bija pieejama, un, ka tur

latvieši arī ir mācījušies un bijuši pat par skolotājiem, to pie-
rāda iepriekš minētais E. Bmemanis. Galvenie priekšmeti tika

mācīti latīņu valodā, un skolēni savā starpā drīkstēja sarunāties
tikai latīniski.

Krievu laiku sakuma tika izvestas skolu reformas

visā Krievijā. Sakarā ar šīm pārgrozībām 1805. g. latīņu
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skola izbeidza savu darbību. Bez šīs latšņu skolas hercogu

laikos Jelgavā bija divas zemākas publiskas skolas, kurās gāja

kopīgi zēni un meitenes:

1. Annas skola, saukta arī par vācu skolu. To dibināja
vēlākā Krievijas ķeizariene Anna, Kurzemes hercoga atraitne.

Dibināšanas gads noteikti nav zināms.

2. Sv. Trīsvienības rakstīšanas un rēķināšanas skola. To

dibinājis hercogs E. Bīrons 1739. gadā. Skola atradusies Pasta

ielā kādā pilsētas namā.

3., 4. Bez tam 18. g. s. bija Jelgavā nodibinātas divas ķesteru
skolas: pie Annas baznīcas latviešu, pie Sv. Trīsvienības baz-

nīcas vācu.

Krievu laiku sākumā 1804. g. tika ievesta jauna iekārta Kur-

zemes, Igaunijas un Somijas skolās. Visas šo apgabalu skolas

tika pakārtotas pie Tērbatas universitātes nodibinātai augstākai
skolu komisijai. Ar to izbeidzās līdzšinējās ciešās saites starp
baznīcu un skolu. Šīs jaunais likums ienesa pārgrozības arī Jel-

gavas skolu dzīvē. Līdzšinējo Annas vācu meiteņu un zēnu

skolu pārvērta par Annas elementārskolu tikai zēniem. Skola

sastāvēja no divām klasēm ar diviem skolotājiem. No šejienes
varēja iestāties apriņķa skolā. Annas elementārskola atradās

tanīs pašās agrākās vācu skolas telpās Lielajā ielā. Telpas bi-

jušas ļoti šauras, tikai viena istaba, kurā notikušas uz reizi

abu klašu mācības, skolnieku skaits bijis apmēram 100. Vēlāk

šai skolai uzcelta ēka tagad. Čakstes bulv., kur tagad atrodas

Annas pamatskola. Šai skolā mācījies arī mūsu pirmais valsts

prezidents Jānis Čakste.

Sv. Trīsvienības rakstīšanas un rēķināšanas skolu pārvērta
tikai par meiteņu skolu. Skola palika agrākajās telpās. Tā arī

risinājās tikai vienā istabā. Klašu skaits sākumā bija tikai

viena, tad pievienoja II un 111 klasi, un tā izvērtās par augstāko
meiteņu skolu. To apmeklējušas ievērojamāko pilsoņu, muiž-

nieku un ierēdņu meitas. Beidzot 1882. g. to pārvērta par 6kL

pirmās šķiras mācības iestādi ar ģimnāzijas kursu. Skolu bei-

gušās audzēknes varēja ieņemt māj- un elementarskolotāju
vietas.

1819. g. vēl nodibināja vienu zemāku skolu meitenēm. —

Dārtas elementāro meiteņu skolu, kuras uzdevums bija sniegt
mazturīgāko pilsoņu stāvoklim atbilstošo izglītību viņu mei-

tām. Skola sastāvēja no vienas klases ar trīs nodaļām. No-

daļas kurss ilga vienu gadu. Galvenā vērība tika piegriezta
dažādu rokdarbu iemācīšanai.

lepriekš minēto pilsētas latiņu skolu 1805. g. pārveidoja par

apriņķa skolu. Paredzētas bija trīs klases, bet sākumā pasta-

6
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vēja tikai divas klases, jo skolnieku skaits bijis ļoti mazs. Ti-

kai 1850. g. skolnieka skaits kļuva tik liels, ka varēja atvērt

trešo klasi. Tas laikam stāvēja sakarā ar to, ka šīs skolas

audzēkņi ieguva tiesības atpirkties no karaklausības par 150

rub. lesākās skolas uzplaukšanas laikmets. Jau 1866. g. atvēra

4. klasi — realklasi, un skola ieguva reālskolas nosaukumu.

Pēc pāris gadiem atvēra arī divas sagatavošanas klases. Reāl-

skolas sagatavošanas klasēs 1883. g. par skolotājiem ir bijuši
divi latvieši: J. Vītols un Kr. Strautmanis. Reālskolas absol-

ventus uzņēma Rīgas politechnikuma priekšskolas sekundā bez

pārbaudījumiem. Radās doma reālskolas kursu pārveidot tā,
ka to beigušie tūlīt varētu iekļūt politechnikumā un citās spe-
ciālās fakultātēs. Tādēļ tika izstrādāti vairāki projekti par sko-

las pārvēršanu 5 klasīgā un vēlāk 6 klasīgā reālskolā, bet lī-

dzekļu trūkumu dēļ to nevarēja realizēt. Tikai 1880. g., pilsētas
valde uzņēmās garantiju par līdzekļu sagādāšanu skolai, un

6 kl. skolas projekts tika apstiprināts. Mācības ar 6 kl. iesākās

1882. g., un 1883. g. absolventi jau vārēja iestāties politechni-
kumā. Tā skola līdz Pasaules karam pastāvēja no 6 reālskolas

un divām sagatavošanas klasēm. Abiturijas eksāmeni notika

divreiz gadā: decembrī un jūnijā. Tā šī skola izveidojas par

vidējo mācības iestādi blakus jau 18. g. s. nodibinātai akadē-

miskai ģimnāzijai. Šai skolai latviešu starpā ir bijusi lielāka

piekrišana kā ģimnāzijai, uz ko norāda latviešu skolnieku skaits

šai skolā, kas 80 gados svārstās no 30—32% no visa skolnieka

skaita. Dažās klasēs latvieši sastādījuši pat pusi no visas kla-

ses skolnieku skaita.

1883. g. skolā mācijās 470 skolnieki. No tiem 147 bija lat-

vieši. Pēdējā klasē no 32 skolniekiem 16 bija latvieši. 4. klasē

no 43 skolniekiem bija 20 latvieši. 1884. g. bija 516 skolnieki,
no tiem 165 latvieši. Līdzīgu ainu redzam arī turpmākajos
gados. Liekas, ka šai skolai latviešu intelliģences izveidošanā

nav bijusi mazāka loma kā ģimnāzijai. Šai skolā ir mācijušies:
daudzi mūsu valsts un sabiedriskie darbinieki. Pirmkārt, jā-
min mūsu tautas Vadonis, Valsts un ministru Prezidents Dr.

Kārlis Ulmanis. Pirmie latvieši, kas beiguši reālskolas kursu

1883. g., ir tag. prof. M. Bīnemanis, Juris Lecis, Ādolfs Straut-

manis un Teodors Surgenieks. Pēc dažiem gadiem šo skolu

beidza arī Jānis Bisenieks, J. Mazvērsītis, J. Rapa un daudzi

citi tagad mušu sabiedr. un zinātniskajā dzīvē pazīstami darbi-
nieki.

Krievijas skolu reformas 19. g. s. sākumā skāra arī akadē-

misko ģimnāziju. Šīs skolas pārzināšanu uzdeva Tērbatas augst-
skolas skolu komisijai. Tā dabūja arī citu nosaukumu— «Gym-
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nasium illustre». No 1806.—20. g. ģimnāzijai bijušas 3 klases,
tad to skaitu palielināja līdz piecām. Tāds stāvoklis pastāvēja
līdz 1838. g., kad atkal tika Krievijā izvestas jaunas skolu re-

formas. Skola dabūja «guberņas ģimnāzijas» nosaukumu, un

tās pārzināšana tika nodota tieši Tērbatas mācības iecirkņa
kuratoram. 1861. g. klašu skatu pavairoja uz 7. 1889. g. ģim-

nāzijā ieveda krievu mācības valodu. Pie ģimnāzijas no 1834.—61.

g. pastāvēja vēlarī mežkopības nodaļa, kur sagatavoja speciālis-
tus mežkopībā. Šai skolā mācijušies arī viens otrs no mūsu atmo-

das laikmeta darbiniekiem, piem.: Allunāns, Kr. Barons, K.

Kundziņš v. c. Latviešu skaitu ģimnāzijā noteiktāk varam kon-

Guberņas ģimnazija 19. g. s. beigās (agrākā Pētera akadēmija).

statēt tikai, sākot ar 1865. gadu, kad oficiālajos pārskatos tiek

sniegts skolēnu skaits pēc tautībām. Tā 1865. g. skolā ir 264

skolnieki, no kuriem 13 uzdevušies par latviešiem, 1866. g. no

290 skolniekiem arī 13 latvieši. Vispāri 60. g. ģimnāzijā lat-

viešu skaits svārstijies no 2,5—5%. Tālāk 70. gados skolnieku

skaits ģimnāzijā pieauga, un palielinājās arī latviešu skaits, sa-

sniedzot 12—13,6% no visa skolnieku skaita. Tā, piem., 1878. g.
no 532 skoln. — 66 ir latvieši; 1879. g. no 564 skoln. — 77 ir

latvieši.

Mūsu tautas dzīvē 70. gadi bija pilni jaunu domu, jaunu cen-

tienu, kuru centrā nostājās tautas un tēvijas ideja. Šīs mūsu

tautas atmodas gars saviļņoja arī tā laikmeta jaunatni, sevišķi
skolniekus. Jelgavas ģimnāzijā valdija ļoti stingrs vācu gars,

un latviešu ģimnāzistiem bija iāiztur loti nopietna cīņa par sa-

6*
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vu stāvokli un tiesībām ne tikai ar saviem vācu tautības skolas

biedriem, bet bija jāiekaro arī skolotāju cieņa un atzinība. Jau

no 1861. g. Jelgavas intelliģento latviešu starpā pastāvēja paraša
sapulcēties kopā tā sauktajos «latviešu vakaros». Te tika pār-
runāti dažādi jautājumi par latviešu vēsturi, literatūru un sa-

dzīvi. Pa lielākai daļai te pulcējās skolnieki, un tā pamazām
izvērtās ģimnāzijas latviešu skolnieku pulciņš. Pulciņam pa-

šam bija sava bibliotēka — pilns skapis ar grāmatām, gandrīz:

Ģimnazijas latviešu skolnieku pulciņš.

vienīgi tādām, kas attiecas uz latviešu valodu un vēsturi. Pul-

ciņa darbība kļuva aizvien plašāka un dziļāka, un arī tā biedru

skaits pieauga. Ģimnāzijas administrācija zināja par pulciņa
darbību, zināja arī viņa līdzdarbiniekus. Vāciem tas ļoti nepa-

tika, ka latvieši paši nodarbojas ar latviešu valodas, vēstures

un literatūras studijām, kur skolā it stingri bija aizliegts savā

starpā latviski sarunāties. Skolotāji sāka pret pulciņa dalīb-

niekiem izlietāt dažādus spaidus, tā ka pulciņš uz kādu laiku

bija pavisam jālikvidē. Pēc IV2 gada pārtraukuma tas savu

darbību atkal atjaunoja un turpināja nelegāli darboties. Viens

no rosīgākajiem un aktivākajiem šī pulciņa dalībniekiem bija
Jānis Čakste.
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Brīvlaišanas atceres svētki.

Pamazām bija pieauguši Jelgavas un visas Zemgales lat-

viešu garīgie un materiālie spēki. Radās vajadzība rast veidu,

kā viņi varētu izpausties atklātā darbībā visas tautas labā. Tas

bija iespējams tikai organizācijā. Tādu līdz šim latviešiem vēl

nebija. Agrāk daudzi Jelgavas latviešu amatnieki bija organi-
zēti cunftēs, bet tās nodarbojās vairāk ar savām profesionāla-
jām interesēm, un latviešu gars tanīs bija stipri nomākts. Tad

redzam nodibināmies vienu otru organizāciju. Tā sešdesmita-

jos gados pie Annas baznīcas lauku draudzes nodibinājās koris.

«Līgo» kora darbība iesākusies ap 1865. g. Viņa darbība tomēr

visumā vairāk saistijās ap baznīcas dzīvi. Kora sabiedriskā

darbošanās aprobežojās 1868. g., apsveicot pilī ar latviskām

dziesmām jauniecelto gubernatoru.

Jelgava 1845. g.

Jaunu impulsu zemgaliešu organizēšanās trausmei deva Rī-

gas latviešu biedrības nodibināšana 1868. g. un laikraksta izdo-

šana. Daudzi Jelgavas un apkārtnes apzinīgākie un turīgākie
latvieši iestājās šajā biedrībā par biedriem. Tomēr Rīgas tā-

lums kavēja zemgaliešu sekmīgu darbošanos latviešu biedrībā.

Tas spieda domāt par savas biedrības dibināšanu Jelgavā, Zem-

gales centrā. Tomēr biedrības dibināšanas darbs neveicās tik

gludi, kā vajadzēja. Vispirms paši Jelgavas latvieši bijuši diez-

gan «kaunīgi» un biedrības dibināšanas sanāksmē «nevarējuši
saprast tāda nolūka,» tāpēc ar gubernātora atļauju aicināti tal-

kā arī laucinieki. lerosinātājs bijis P. Allunāns. Savās atmiņās

«Tēvijā» viņš pakavējās pie biedrības dibināšanas sapulces 1872.

g. 24. martā:

«Atnāca 24. marts 1872. gada, jauka pavasara dieniņa: saulī-

tei spīdot, pulcējās viesi no visām malām Širkenhefera zālē.
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Viņiem piebiedrojās arī labs pulciņš jelgavnieku, ziņkārības
dzīts, kas tad īsti notiks. Bet redzot, dzirdot, ar kādu dedzību

uzņēma laucinieki priekšlikumu dibināt Jelgavā latviešu biedrī-

bu, iekarsējās arī daudzi no jelgavniekiem un, iemaksādami

3 rubļus, ierakstijās par viņas dibinātājiem. Dibinātāju skaits

bija pavisam 103, kas ievēlēja pagaidu priekšniecību ar uzde-

vumu, sastādīt statūtus un gādāt, ka viņus apstiprinātu.» Ir

uzglabājušies arī šīs sapulces dalībnieku vārdi un dzīves vie-

tas.18
) No apkārtējiem pagastiem bija 56 personas, no Jelgavas

pilsētas 47, pēdējo starpā arī daži vācieši. Izvēlētā komitēja

izstrādāja statūtus un iesniedza valdībai, bet veltīgi izgaidijās
uz to apstiprināšanu. Statūtu izstrādāšanas komitējai 19

, par

priekšnieku bija Pēteris Allunāns un par 3 locekļiem Jelgavas
pilsētas valdes loceklis Valdemārs, tirgotājs Valteris un grunt-
nieks Aufmanis no Kroņvircavas.

Izvēlētā komitēja tomēr turpināja darboties. Viņai izdevās

atrast jaunu darba lauku, kuru atzina arī valdība.

1868. g. bija pagājuši 50 gadi no zemnieku brīvlaišanas paslu-
dināšanas Kurzemē. Šo notikumu atceroties, uz laukiem vienā

otrā vietā bija tikušas sarīkotas svinības. Beidzot arī Jelgavas
latvieši nolēma atzīmēt šo svarīgā notikuma jubilejas dienu ar

plašāku sanāksmi. Šo rīkošanu uzņēmās minētā komiteja. Svētku

dienu iekārtoja 30. augustā, jo tad bija arī ķeizara Aleksandra

vārda diena. Valdībasiestādēm nebija nekādaiemeslalikt šķēršļus

svētku sarīkošanai. Tā beidzot iekārtojās, ka svētku sarīkošana

katru gadu kļuva par tradiciju. 30. aug. svētki Jelgavas un ap-

kārtējos latviešos ieguva aizvien lielāku piekrišanu. Svētku

apmeklētāju skaits aizvien pieauga. Tie izvērtās par īstiem tau-

tas svētkiem. Beidzot viņu sarīkošana ilga veselas trīs dienas.

Parasti svētkus iesāka ar svinīgu dievkalpojumu Annas baznī-

cā. Vakarā notika latviešu teātra izrāde, uzstājās latviešu kori.

Izrādēs parasti sarīkoja Ādolfs Allunāns ar savu Rīgas trupu.
Redzot un dzirdot pašu mākslinieku priekšā celtos darbus, pie-
auga lielā mērā latviešu pašapziņa. Izvirzijās arī savi vadoņi.

Tā šie svētki kļuva par ievērojamu faktoru latviešu vieno-

šanā un nacionālās apziņas celšanā. Kad svētku komitēja 1881.

g. apvienojās ar Jelgavas latviešu biedrību, tad svētku rīkošanu

uzjēmās pēdējā. Tā katru gadu līdz 1895. g. šie tautas svētki

tika sarīkoti ar lielu sajūsmu un piekrišanu. Minēšu te 1882. g.
svētku aprakstu, no toreizējas avīzes:

29., 30. aug. svētki, 1882. g.

18) «Tēvija »1897. g. 11 nr.

19) Līgotņu, Jēkabs «Jelg. latv. biedr. 50 gadu kult. darbā» 1930. g
7 ļ. p.
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«Abās dienās biedrības (latviešu) dārzā dziedāšana un mu-

ziķa, pilsētas teātra namā teātra izrādīšana, Rīgas latviešu teā-

tra vadoņa Ādolfa Allunāna kunga vadībā un viņam līdzi

spēlējot, un Cēra un Širkenhēfera zālēs balles. Pirmajā dienā

izrādija lugu «Naudas maiss iz Kalifornijas» un otrā dienā lu-

gas «Kurlais Krišus» un «Medinieks». Lugu starpā bija muzi-

kaliski priekšnesumi. īpaši no tiem piemināmi, Lepševica kun-

ga jaukā dziedāšana un Jurjānu Andrēja raga pūšana, kā arī

ragu kvartets. Teātris bija abās dienās stipri apmeklēts; īpaši
30. aug. tas bija pilnim pilns. Spēlēts tika labi. Pirmajā dienā

bija, tā sakot, priekšsvētki, otrajā īstie svētki. Tie iesākās pulk-
sten 10-os no rīta ar dievkalpošanu Annas baznīcā. Cien. Graša

mācītājs dziedāja liturģiju un Konradijs teica sprediķi pamācī-

dams, kas ir īsta brīvība, un piekodinādams, lai visi cenšas un

dzenas pēc šīs īstās — šīs Kristus brīvības. Baznīcas koris

Vējiņa vadībā, Latviešu biedrības koris Ozola vadībā un Mas-

kavas latviešu dziedāšanas kora solo kvartets. No baznīcas

visi gāja ar apsveikumu pie gubernātora. Tad atkal visi devās

uz biedrības dārzu. Tur tika runāts dažs jauks vārds, bija, kā

jau minēts, muziķa, dziedāšana un pulksten 3-os goda mielasts.

Ļaužu bija uz svētkiem pukin pulka sanākuši, un visi līksmojās
un gavilēja. Cerams, arī savās sirdīs pateicīgi pieminēja tos

vīrus, kas viņiem izrīkojuši tādus jaukus garīgus priekus.»

Svētki turpinājās divas dienas. 90 gados svētku dalībnieku

skaits aizvien pieauga, un tie atgādināja jau vispārīgos dziesmu

svētkus. Tā 1889. g. 30. aug. brīvlaišanas svētku vajadzībai
uzcēla speciālu ēku. Tanī varēja sapulcēties ap 4000 klausītāju,
un tur bija arī estrāde 800 dziedātājiem. Uz svētkiem bija pie-
teikušies 17 jaukti, 15 vīru kori un 7 lauku orķestri. Korus

diriģēja diriģents Straumes Jānis un Džūkstes skolotājs T. Vei-

demanis, muziķus vadiju profesors Jurjānu Andrējs no Char-

kovas. Svētku apmeklētāju skaits pārsniedza 10.000. Svētku

plašums un spožums nākošajos trijos gados vēl vairāk pieauga.
Tagad viņus arī sauca oficiāli par tautas svētkiem. Svētku ēka

tika paplašināta. 1892. g. sarīkotajos svētkos uzveda Dubura

oriģinallugu «Ērglis un Šperbers». Tā ir viena no spīdošakajām
teātra izrādēm, kādas ir Jelgavā kādreiz norisinājušās. Milzīgā
zāle bija pilna publikas. Duburs piedzīvoja neredzētas ovāci-

jas. Sevišķi publikai patika Dubura dziedātā kupleja:

«Skrīverim grūta dzīve,

Jā, nudien!

Alga maza, darba pulka,
Cik tik lien!»
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Izrādes beigas ovācijas negribēja rimties. Autoram pasnie-
dza lauru vaiņagu.

Tāpat spoži noritēja arī 1892. g. sarīkotie tautas svētki, kad

uzveda vairākas operas. Koncertā piedalijās 35 jaukti kori un

19 vīru kori (1200 dziedātāju). Apmeklētāju skaits pārsniedz
atkal 10000.

Arī nākošajā gadā svētki noritēja vel jo spožāk. Teātra

izrādē jēma dalību Dace Akmentiņa un J. Brigaders. Tomēr

daži apstākļi bija grozijušies. Jaunais gubernators Sverbejevs
vairs nebija tik labvēlīgs šiem izrīkojumiem, noliedza uzjemt

programmā «Dievs, svēti Latviju». Tās vietā dziedāja Jurjānu

Andrēja «Dievs, dod mūsu tēvu zemei».

Nākošā gada svētki jau bija nākošo IV. vispārīgo dziesmu

svētku iespaidā, tāpēc nebija sevišķi plaši, tāpat arī 1895. gadā.
Kad piedalijās tikai divi kori, vēlāk svētki vairs netika sarīkoti.

Šo tautas svētku nozīme mūsu tautas nacionālajā audzināšanā

līdz šim ir pārāk maz aplūkota un novērtēta.

Jelgavas latviešu biedrības nodibināšana.

Par otru Jelgavas latviešu biedrības sakni ir uzskatāma Kur-

zemes biškopības biedrība. Pirmā, kā redzējām, bija «30. aug.

svētku komiteja». Sākumā Kurzemes biškopības biedrība (dib.
1856. g.) bija gluži vāciska organizācija. Tad tajā sāka iestā-

ties arī Zemgales saimnieki, kas bija mācijušies skolās un prata
vācu valodu. Kad biedrībā iestājās arī Māteru Juris (toreiz

gan ne biškopis, bet «Baltijas lauksaimnieka» redaktors), tad

latviešiem še radās sava grupa ar teicamu galvu priekšgalā.
Mātera darbībai jāpateicas, ka latviešu biedru skaits aizvien

palielinājās. Redzam viņā darbojamiem arī citus Jelgavas pil-

soņus, piem.: Dāvidu Tombergu, Pēteri Allunānu v. c. Da-

žiem no viņiem ir bijušas arī lauku mājas. Kad latviešu biedru

skaits bija pārsniedzis vāciešus, tad 1875. g. 27. sept. ģeneral-

sapulcē par biedrības priekšnieku ievēlēja latvieti Māteru Juri.

Tā Mātera Jura veiklās darbības dēļ, Zemgales latviešiem bija nu

pašiem sava biškopības biedrība. Jaunais biedrības priekšnieks

rīkojās ļoti sparīgi. Biežajās sanāksmēs tika apspriesti nevien

šauri arodnieciski jautājumi, bet arī citi zemkopjiem svarīgi
jautājumi. Pieaicinātie speciālisti par tiem nolasija referātus,

pēc tam sekoja debates. Debatēja par agrāku un laukstrād-

nieku jautājumu, kādreiz arī par laikrakstiem. Vasarās biedrī-

ba sarīkoja zaļumu svētkus, rudeņos medus apskates. Visu sa-

nāksmju un sarīkojumu dvēsele bija pats biedrības priekšnieks
Māteru Juris. Dažkārt šajās sanāksmēs piedalījušies ap 200

biedru. Tas norāda uz biedrības popularitāti un arī uz to, ka
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latvieši tiecās pēc savas organizācijas, kurā viņi brīvi paši savā

valodā varētu apmainīties domām. Tā Kurzemes biškopības
biedrība piecus gadus izpildija Zemgales latviešu biedrības vie-

tu. Redzējām, ka biedrības darbība plētās pāri savām speciā-
lajām robežām un ka viņas šaurie arodnieciskie mērķi stipri
to kavēja.

Tāpēc 1880. g. 15. febr. biedru kopsapulce uz Māteru Jura

ierosinājumu nolēma grozīt biedrības statūtus un saukties par

«Kurzemes latviešu biedrību». Viņā ietilptu vairākas nodaļas,
kuras aptvertu visus latviešu dzīves svarīgākos virzienus. Kop-
sapulce izvirzija komiteju biedrības statūtu izstrādāšanai. Šo
darbu veica Māteru Juris, kuram bija plašas likumu zināšanas.

Komiteja pārrunājot jaunās biedrības veidošanu nolēma atstāt

agrāko biškopības biedrību. Pārējo kulturelo mērķu izkopšanai

Jelgavas latviešu biedrības vecais nams 19. g. s. beigās

nolēma dibināt pavisam jaunu organizāciju un to pec Rīgas

parauga nosaukt par «Jelgavas latviešu biedrību».

Tā kā Māteru Jura darbība bija saistīta ar latviešu tautas

atmodu un «jaunlatviešiem», tad viņu ar statūtiem pie krievu

valdības nevarēja sūtīt, tāpēc šo darbu uzticēja citai personai.
Tas bija Jānis Neimanis, Kalnciema Puču māju saimnieks. Jā-

nis Neimanis bija arī Kalnciema pagasta vecākais. Pašmācības

ceļā viņš bija iemācijies vācu un krievu valodu. Viņa populari-
tāte jau bija diezgan plaša. lepriekšējā 1879. g. Jelgavā sa-

sauktajā lielajā Kurzemes pagastu vecāko sanāksmē Neimanis

bija ievēlēts par priekšsēdētāju. Uz viņu arī nekrita nekādas

aizdomas par politisko neuzticamību, ko nevarēja teikt parMāteru

Juri. Apgādāts no gubernātora Līlienfelda ar labām atsauks-

mēm, Neimanis devās uz Pēterpili. Te viņam arī izdevās sa-
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sniegt cerēto: 1880. g. 7. maijā iekšlietu ministrs parakstija
jaundibinātās «Jelgavas latviešu sadraudzīgās biedrības» statū-

tus. Tā arī Zemgalei tagad bija sava nacionāla organizācija.
Jaunās biedrības statūtu pirmajā pantā, noteikta biedrības dar-

bība un mērķi:

1. § Biedrības mērķis ir: saviem locekļiem un to ģimeņiem

izgādāt iespēju ērti, patīkami un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

2. § Saviem locekļiem un to piederīgiem rīkot balles, masku

balles, muzikaliskus un literariskus vakarus, drāmatiskas izrā-

des, grāmatas, avīzes un c. laikraktus iegādāties, tāpat arī

lietpratējus un māksliniekus uzaicināt, lai tie dažādās zinībās

rīkotu priekšlasijumus, kas uz tam derētu, ka starp biedrības

locekļiem izplatītos derīgas zināšanas.

Vecais Jelgavas latviešu biedrības nams un dārzs.

Zemgales latviešiem vairs nevajadzēja slēpties aiz «30. aug.
svētku komitejas,» biškopības biedrības» vai citas arodorgani-
zācijas muguras. Tagad pašiem bija uzvilkts savs karogs. Tā

paslepenā darbība nacionālā virzienā nu varēja noritēt brīvi sta-

tūtos noteiktajās robežās. Šīs robežas bija samērā plašas, un

darbība varēja būt pietiekoši daudzpusīga. Šo daudzpusību
vērojam biedrības dažādajās nodaļās.

Jaunābiedrība bija latvietības kodols, kas brieda un auga lie-

lumā. Tiklīdz statūtibija apstiprināti, tūlīt iesākās biedru vākša-

na, un varēja domāt par pilnas biedru sapulces sasaukšanu un

biedrības valdes izvēlēšanu. Priekšdarbi veicās sekmīgi, un pirmā
biedru sanāksme notika 10. jūnijā, Cēra viesnīcas zālē. Sanā-
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kušajiem biedriem bija jāizšķiras, kurš būs jaunās biedrības

priekšnieks: Māteru Juris, vai Puču Neimanis. Pirmais bija
biedrības idejiskas autors, otrais — statūtu apstiprināšanas pa-

nācējs. Sapulcē vairākumā bija saradušies laucinieki, un tie

bija Neimaņa piekritēji, tāpēc arī par sapulces vadītāju tika

ievēlēts Neimanis, bet Māteru Juris par sekretāru. Kopsapulce

izvēlēja 30 runas vīrus un 3 revidentus, kas savukārt no sava

vidus izvēlēja biedrības valdi. Runas vīri par priekšnieku ievē-

lēja J. Neimani, bet Māteru Juri tikai par «priekšnieka otr©

vietnieku». Māteru Juris bija nostumts pie malas. Jaunā valde

drīzi parādija arī savu darbību. Tūlīt noorganizēja jauktu kori

skolotāja Jenševiča vadībā, un jau 24. jūnijā (1880. g.) Kroņ-
vircavā tika sarīkoti biedrības pirmie zaļuma svētki. Otrie

zaļumu svētki notika pēc mēneša Kalnciema Pučos. Lasot šo

zaļumu svētku aprakstus, redzam, ka biedrībā pārsvars bijis
lauciniekiem, paši jelgavnieki te bijuši mazumā, tāpēc arī pir-

Jāņa tirgus Jelgavā (pa labi Cēra viesnīca).

mie izrīkojumi notika uz laukiem. Zaļumu svētkiem toreiz bija
plašāka nozīme, kā tagad. Svētkos turēja svinīgas runas, izcēla

biedrības nozīmi un mērķus, tāpēc arī redzam, ka pirmajos
zaļumu svētkos pieteicās 50 jauni biedri.

Biedrības stāvoklis bija jānostiprinā un jāpievelk
pēc iespējas vairāk biedru, jo tagad bija jāiztur kon-

korence ar otru, iepriekšminēto, latviešu organizāciju,
t. i. «30. aug. svētku komiteju». Tai gan nebija sav»

statūtu, un tā darbojās vairāk uz savu tradiciju pa-
mata. Arī šī biedrība sarīkoja savus zaļumu svētkus un tā at-

vilka publiku Latviešu biedrības izrīkojumiem, tāpēc beidzot

radās domas par abu organizāciju apvienošanos. Saruna n®
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Jelg. latv. biedr. puses uzsāka Māteru Juris. Apvienošanos to-

mēr traucēja daži šķēršļi. «30. aug. svētku komitejai» bija iekrāts

lielāks kapitāls, kura pārvaldīšanu komiteja negribēja izlaist

no rokām. Tāpat valdes amata personas negribēja zaudēt savu

izciļo stāvokli. «30. aug. svētku komiteja» prasi ja, lai Jelg. latv.

biedr. atceļ nesen notikušās vēlēšanas un tās izdara no jauna,
lai arī viņas pārstāvji tanī varētu ieiet. Tomēr radās vēl jauni
iebildumi, un abu biedrību sacensība turpinājās. Visasāk tā

izpaudās, kad pienāca laiks rīkot «brīvlaišanas svētkus.» Pie

to sarīkošanas stājās abas biedrības. Latviešu biedrība izteicās,
ka «brīvlaišanas svētku» rīkošana esot pavisam nemoderna: kā-

pēc tautai vienmēr atgādināt, ka tā reiz bijusi verdzībā? Lat-

viešu biedrība svētkus saukšot viņu īstajā vārdā, par «tautas

svētkiem».

Jelgavas latviešu biedrības darbinieki J. Čakste,

J. Bisenieks un K. Pauļuks.

Svētku rīkošanā uzvarēja Latviešu biedrība, tās iz-

rīkojumus apmeklējušas' ap 400 personas, turpretim «30. aug.

svētku komitejas» «brīvestības» svētkus tikai kāds 100. Tas

atstāja jūtamu iespaidu uz kasi un pierādija, ka tautas vienī-

bas labā divu parallelu organizāciju darbība ir apvienojama.
Māteru Jura «Baltijas Zemkopis» skubināja abas organizācijas
apvienoties aizrādot, ka savstarpējā konkurencē zūd spēki uz

ārpusi, zūd cienība, ka abas puses cieš materiālus zaudējumus.
Apvienošanās jautājums izsauca šķelšanos arī Jelg. latv. biedr.

dzīvē. J. Neimanis sanāca naidā ar Māteru Juri, kārtodami

apvienošanās lietu. Strīdus beidzās ar biedrības ģeneralsapul-
ces sasaukšanu, kas Māteru Juri izslēdza no biedrības. Tagad
biedrībā rīkojās J. Neimanis viens pats. Viņam izdevās pieru-
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nāt atteikties no saviem amatiem biedrības runas vīrus, lai

būtu iemesls sasaukt ģeneralsapulci un ievēlēt runas vīros arī

«30. aug. svētku komitejas» locekļus. Atteicās šādi runas vīri:

D. Tombergs, Feldmanis, Freimanis, Rafaels, P. Allunāns, Hāns,

Zīslaks, Krauksts, Rēdbergs, Straube, Reitings, Grosbergs un

Heilsbergs. Arī «30. aug. sv. kom.» izbeidza savu darbību, ka-

pitālus pārveda Jelg. latv. biedr. īpašumā. Šī apvienošanās no-

tika 5. martā 1881. gadā. Ģeneralsapulce notika 15. aprīlī, un

te tika jaunajā Jelg. latv. biedrības valdē ievēlēti arī «30. aug.

sv. kom.» locekļi. Tā izbeidzās abu organizāciju sacensība, un

reizē ar to pieauga Jelg. latv. biedr. spēki.

levērojamākie Jelgavas latv. biedr. darbības posmi.

Tālākā Jelg. latv. biedr. darbība J. Neimaņa vadībā rādija
labus panākumus. 1881. g. notikušajā pilnsapulcē konstatēja,

ka biedrības darbība bijusi sekmīga. lenākumu summa sa-

sniedza 5426 zelta rubļus. No tiem skaidrs atlikums bija 2000

rub. Biedrība bija jau paspējusi noorganizēt Jelgavā pastāvīgu
latviešu teātri, pieņēmusi par režisoru aktieri D. Brežinski, kas

bija ārzemēs izglītojies. Tāpat bija nodibināta arī rakstniecības

nodaļa, ko vadija Jelgavā pazīstamais spiestuves īpašnieks Ed.

Zīslaks. Šai nodaļā darboties tika nolemts pieaicināt toreiz

populāro dzejnieku J. Lautenbachu-Jūsmiņu. Biedrība ķērās
arī pie sava nekustama īpašuma iegūšanas. Par tādu izraudzija
Medema vasarnīcu ar plašu dārzu. Biedrība, dabūjusi izdevīgu
kreditu, šo īpašumu arī nopirka. Še tad turpmāk notika sanāks-

mes, teātris, koncerti, Jāņu svētki v. c. No kādiem Jāņu svēt-

kiem ir uzglabājies dzejolis, sacerēts un komponēts J. Nei-

manim par godu. Šai dzejolī ir izteikts prieks par iegūto īpa-
šumu:

@d)e, fur aamf froefcfji mita,
£auta§ froet)tfo§ lidojam,

:: @d)e fur tauteet§ bafjriufd) fd)ftta!)§,
£tt)ga§ beeraet feebojam : :

roatrg fruefcfjtneeft
@arou fentfdut pagalma,

:; ©fam pafd)i if)pafd)ueeft,

farna pajumta : :

legūto dārzu atvēlēja arī publikas atpūtai. Tas bija viens

no košākajiem Jelgavas dārziem un patīkama pastaigas vieta.

Skauģi gan izplatija baumas, ka dārzs esot pilns laupītāju, bet,

izmeklējot lietu, atzina, ka neviens dārzā nav ticis aplaupīts.
1881. g. izdevās diezgan spoži biedrības rīkotā 30. aug. «tautas
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svētku» svinēšana. Ziemā tika rīkoti «muzikāli vakari» ar

kora dziesmām un citiem priekšnesumiem. Sevišķi iecienītas

bija D. Brežinska asprātīgās kuplejas.
Nākošajā gadā biedrības dzīvē vērojama stiprākā nacionā-

lās apziņas mošanās un izpausme.. Biedrībā par biedriem bija
arī vairāki vācieši un daži latvieši, kuru ģimenēs lietāja vācu

valodu. Māteru Juris žēlojās par šo vācisko, kas izpaužoties

pārāk stipri biedrības dzīvē. Laiks prasija norobežošanos no

sveštautiešiem. Šo jautājumu nokārtoja 1882. g. 2. dcc. sa-

sauktajā kopsapulcē, kad par biedrības vadītājiem izraudzija
nacionālā ziņā skaidri noteiktas personas. Par priekšnieku ie-

vēlēja advokātu A. Veberu, par pirmo vietnieku gruntnieku

Aufmani, par otro vietnieku — grāmatu tirgotāju H. Allunānu,

par sekretāru D. Tombergu. Pamazām biedrības pamati no-

stiprinājās kā materiālajā, tā arī garīgajā ziņā. Arī krievu va-

dība ar biedrības palīdzību dzirdēja latviešu balsi un to dažkārt

uzklausija. Biedrība pulcināja ap sevi jaunos latviešu kultūras

darbiniekus, deva tiem darbu un to pēc iespējas arī atalgoja.

Biedrības dzīvi skāra arī dažas nedienas. Tā 1885. g. node-

ga biedrības nams, pēc tam arī mūzikas paviljons, tāpēc sanāks-

mes pārcēla uz pilsētu. Šajos gados vērojams neliels paguru-

ma brīdis, bet tad atkal biedrības možums atjaunojās. Biedrī-

bas darbība izpaudās atsevišķajās nodalās, kuru bija vairāk.

Sevišķi centīgu darbu latviešu nacionālajā atmodā un kultūras

celšanā veica biedrības rīkotās teātra izrādes. Teātri latviešu

valodā Jelgavā jau, kā redzējām, sarīkoja «svētku komiteja.»
Kad abas organizācijas apvienojās, tad šo darbu uzjēmās Jelg.
latv. biedrība. Te no runas vīru vidus tika izvēlēta atsevišķa
teātra komiteja. Šī komiteja tad uzaicināja piemērotus režiso-

rus, kas tad sameklēja aktierus. Aktieri parasti par savām

pūlēm nesajēma gandrīz nekādu atalgojumu. No režisoriem,

kas ir sarīkojuši teātra izrādes Jelgavā, būtu mināmi: Brežins-

kis, Ādolfs Allunāns, Ansis Robs, Jēkabs Duburs un

Rozentāls-Krūmiņš. levērojamākais no visiem ir latviešu «teātra

tēvs» Ādolfs Allunāns. Viņš pats ir dzimis jelgavnieks (1848.

g.). Kaut viņš darbojās Rīgā, tomēr neaizmirsa arī Jelgavu.
Sevišķi centīgi tika sarīkotas teātra izrādes «30. aug. svētkos».

Tās izlīdzināja pārējā laikā radušos robu budžetā. Ad. Allu-

nāns dažas no savām labākajām lugām ir sarakstijis tieši šīm

svētku izrādēm, kā «Kas tie tādi, kas dziedāja», «Seši mazi bun-

dzinieki» v. c. Allunāns pats spēlēja līdzi galvenās lomās.

Viņa komiķa dāvanas saistija publiku. Tāpat pazīstamas bija
visas kuplejas, kuras tika ņemti uz zoba viņa personīgie nelab-

vēļi. No Jelgavas teātra darbinekiem būtu piemināms Ansis
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Robs. No sākuma Robs bja tikai kora dziedātājs, tad sāka jemt
dalību teātra izrādēs, un 1888. g. 30. aug. svētkos gūtie panā-

kumi iedrošināja aktierus ar Robu priekšgalā nodibināt pie
biedrības pastāvīgu teātri. Izrādes bija domāts sarīkot katru

mēnesi vienu reizi. Te pats Robs uzjemās arī režijas vadību.

Ar to tika likts pamats pastāvīgam latviešu teātrim Jelgavā.

Izrādes kuplinot dažkārt tika aicināti ievērojamākie aktieri

no Rīgas, piem., Jul. Skaidrīte, Duburs, Roberts Jansons, Dace

Akmentiņa, Brigaders, Berta Rūmniece. Izrādīto lugu pārsvarā
vienmēr bija pašu latviešu autoru darbi. Dažkārt tika sarīkota

jauno lugu godalgošana. Tā izvirzijās jauni talanti. Jelgavas te-

ātris pārdzīvoja gan spožākus brīžus, gan bija vērojami arī at-

slābuma brīži, tomēr mākslas dzīves celšanā Jelgavā teātrim

bija liela nozīme. Izrādes pārtrauca uz dažiem gadiem Pa-

saules karš. Bet Latviešu biedrība to atkal atjaunoja, jo teātra

tradicijas bija stipri iesakņojušās.
Sākumā Jelg. latv. biedr. bija vienīgā latviešu kulturelā or-

ganizācija Jelgavā un visā Kurzemē, tāpēc viņas uzdevums bija
rūpēties gandrīz vai par visām latviešu gara dzīves nozarēm.

To biedrība arī darija. Svarīga loma šo nozaru starpā piekrita
pie biedrības nodibinātajai rakstniecības nodaļai (1881.—1909.

g.). Kaut gan par šīs nodaļas dibināšanu runāja jau pirmajās
sanāksmēs, un pat izvēlēja personas tās vadībai, tomēr redza-

māku darbību tā uzsāka tikai pēc 1888. gada. Darbību iesāka

ar tautas gara mantu krāšanu, un 1890. g. bija gatavs pirmais
rakstu krājums. Tanī Pēteris Allunāns bija sakārtojis 168 tau-

tas dziesmu virknes. Blakus tam Rakstn. nodaļa sarīkoja refe-

rātu un jautājumu vakarus, jēma dzīvu dalību teātra organizē-
šanā, pabalstija ar naudu latviešu studentus dažādās augstsko-
lās. Nodaļas darbā ir jēmuši aktivu darbību valodnieks Mīlen-

bachs, A. Zvaigznīte, Stērstu Andrējs, Dr. Strautzelis un daudzi

citi. Nodaļa turpināja tautas gara mantu krāšanu un ir savā-

kusi pavisam 19.200 tautas dziesmu. Tās nodeva Krišjānim
Baronam ievietošanai «Dainās». Atzīmējams, kā kāds no no-

daļas tautas dziesmu vācējiem, skolotājs Pētersons, Raņķu pag.

(Kuldīgas apr.), no divām teicējām uzrakstijis no katras ap 2000

tautas dziesmu. Daudz tautas gara mantu tika iespiestas Rak-

stniecības nodaļas izdotajās 6 rakstu krājumos.
Šī nodaļa* pārtrauca savu darbu ap 1908. gadu. Biedrības

spēkus aizņēma nama celšana, un kulturelā darbībā

aprāvās. Šo darbību lielā mērā traucēja arī administrācija.

Atzīmējama arī Jelgavas latviešu biedrības Zemkopības nodaļas
darbība. 1889. g. pilnsapulcē vecbiedrs Pēteris Allunāns ietei-

ca nodibināt arī Zemkopības nodaļu, aizrādīdams, ka Zemgales
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zemkopji pašlaik saimnieciskajā ziņā pārlaižot grūtus laikus

un ka neesot centra, kur pārrunāt savas lietas. Jāatzīmē, ka

šinī laikā no biedrības biedriem 1/s bija laucinieki. Apstiprinot

nodaļas darba instrukciju, bija paredzēts veicināt biedru starpā
zemkopības lietu, sniedzot derīgus padomus un nodibinot bibli-

otēku. Tā arī šinī nodaļā iesākās rosīga darbība. Jau pirmajā
gadā uz J. Čakstes ierosinājumu, nolēma sarīkot dārzaugļu
izstādi. Vēlākajos gados tika vēl sarīkotas vairākas tādas iz-

stādes. Nodaļa savā pastāvēšanas laikā sarīkoja daudzus priekš-
lasījumus, par dažādiem lauksaimniecības jautājumiem. 1891.

g. tā sāka izdot Lauksaimniecības kalendāru. Nodaļas darbā

aktivu dalību ar priekšlasijumiem ir jēmuši: P. Allunāns, J.

Vāgners, J. Birznieks, J. Brazda, Lejnieks, Aufmanis, J. Bise-

nieks v. c. 1893. g. nodaļa tika pārveidota par pastāvīgu Jel-

gavas lauksaimniecības biedrību.

Biedrība neaizmirsa arī rūpniecību un amatniecību, jo, no-

darbojoties ar to, liels skaits latviešu, sevišķi Jelgavā ieguva
savu uzturu. Tāpēc 1895.g. banku darbinieks un ilggadīgs «Tē-

vijas» redaktors K. Graudiņš biedrības pilnsapulcē ierosināja

rūpniecības un amatniecības nodaļas dibināšanu. Nodaļas dar-

bību uzņēmās vadīt K. Graudiņš un J. Bisenieks. Tās darbība iz-

paudās daudzu priekšlasijumu un jautājumu vakaru sarīkošanā.

Priekšlasījumus speciālisti noturēja par dažādiem techniskiem

jautājumiem. Kad no nodaļas vadības atrāvās K. Graudiņš,
tad tās darbība apsīka, un 1900. g. biedrības pārskatā šīs noda-

ļas darbība netika pieminēta.

Jelg. latviešu biedrība, sekodama laika garam, uzņēmās gā-
dību arī par savu biedru fizisko labklājibu, tāpēc 1897. g. no-

dibinājās Riteņbraucēju nodaļa. Šīs nodaļas organizētājs un

vadītājs bija J. Birsenieks. Biedru skaits bija ap 40. Drīzumā

tika sarīkotas arī riteņbraucēju sacīkstes. Biedru skaits aizvien

pavairijās, tāpēc nodaļa 1898. g. pārveidojās par patstāvīgu
Kurzemes riteņbraucēju biedrību.

Vērodami daudzo biedrības nodaļu darbību, redzam, cik šai

biedrībai ir bijusi liela nozīme latviešu kultūras dzīves celšanā.

Visam tam kroni uzlika ik gadus plašie 30. aug. sarīkojamie
tautas svētki. Tā 1892. g. tajos jau piedalijās 35 dziedātāju
kori. Izrīkojumu apmeklēja pāri par 1000 personas. Šī bied-

rības darbība deva garantiju, par IV vispārīgo dziesmu svētku

sarīkošanas iespēju Jelgavā.
Sarīkotie vispārīgie dziesmu svētki 1895. g. izdevās teicami,

rādija sajūsmu un stiprināja latviešu apziņu. Svarīgs notei-

kums biedrības dzīvē bija sava nama celšana. Par to sāka

domāt un rīkoties 1908. g. Tika nopirkts pilsētas centrā pie-
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mērots gruntsgabals. Biedrība iecēla atsevišķu būvkomisiju,
kurai bija jāvada nama celšanas darbi. No iesniegtajiem plā-
niem būvkomisija atrada par pieņemamu architekta Eplē izstrā-

dāto plānu. Izsolē būvdarbus uzņēmās būvuzņēmējs Krēgers
no Rīgas par 87.000 rub. kopsumā. Jaunā nama svinīga pamat-

akmeņa likšana notika 26. okt. 1908. g. Nama celšana prasija
lielus līdzekļus, tāpēc pārdeva arī Medema vasarnīcas dārzu.

Namu celšanas darbi virzijās sekmīgi uz priekšu, un 1910. g.

30. jany. sarīkoja jaunceltnes svinīgo iesvētīšanu. Tas bija

Jaunais Jelgavas latviešu biedrības nams.

ievērojams notikums Jelgavas latviešu dzīvē, līdzīgs brīvlaišanas

svētkiem vai ceturtajiem dziesmu svētkiem. Jelgavas latvieši

bija paradījuši savas organizatoru spējas un gribu celt savu

nacionālo dzīvi aizvien augstāk. Jauno namu iesvētījot, to ap-



98

sveica visas Jelgavas latviešu organizācijas, un viņu nebija ma-

zums: to skaits pārsniedza 23. Šīs organizācijas saviem izrīko-

jumiem izlietāja jaunās, ērtas telpas. Šis nams kļuva par visa

latviskā paspārni Jelgavā. Biedrības drošos pamatus vairs ne-

spēja satricināt nekādas vētras.

Vispārīgie dziesmu un mūzikas svētki Jelgava.

Jelgavas latviešu biedrības veikto darbu skaitā redzamāko

vietu ieņem IV vispārīgo dziesmu svētku organizēšana un sa-

rīkošana. Līdz šim vispārīgos dziesmu svētkus bija sarīkojusi

Rīgas latviešu biedrība. Radās jautājums, kāpēc tādus nevarētu

noorganizēt arī Jelgavas latviešu biedrība. Ka viņai tas ir pa

spēkam, uz to norādija viņas veiksmīgi un plaši rīkotie brīv-

laišanas svētki. Šī spēka apziņa zemgaliešos arī modināja do-

mu, ka tagad ir pienācis laiks ķerties pie plašākiem darbiem.

Viņi jutās pietiekoši stipri uzņemties vispārīgo dziesmu svētku

plašo un atbildīgo rīkošanas darbu. Sākumā šī doma tika pār-
runāta sabiedrībā, un tad pie tās realizēšanas ķērās Jelgavas
latviešu biedrība. Daudzus tomēr nonāca šaubas. Rīdzinieki

aizrādija, ka Jelgava esot pārāk maza un pārāk tālu no Lat-

vijas centra. Bet jauni un lieli darbi zemgaliešus nekad nav

baidijuši. Tā 1893. g. 14. martā sasauktajā Jelgavas latviešu

biedrības ārkārtējā sapulcē nolēma vienbalsīgi IV vispārīgos
dziesmu svētkus rīkot Jelgavā. Svētkus nolēma svinēt trīs die-

nas, sniedzot garīgu, laicīgu un instrumentālu koncertu. Dar-

ba veikšanai ievēlēja svētku komisiju. Par tās priekšnieku
izraudzija advokātu Jāni Čaksti, par vietnieku Gobiņu, par
rakstvedi M. Skruzīti un J. Brazdu, par kasieri H. Allunāna.

Svētku rīkošanai arī radās izdevīgs ārējs iemesls: pašreiz 1895.

g. bija svinama Kurzemes 100 gadu pievienošanas jubileja Krie-

vijai, tāpēc svētku sarīkošanu nolika uz šo gadu. Rīkojot svēt-

kus zem šīs patriotiskās segas, bija sagaidāma krievu valdības

pretimnākšana un drīza atļaujas izsniegšana. Lielākie komi-

tejas darbi bija uzcelt svētkiem piemērotu ēku, izraudzīties

dziesmas un sekot dziesmu iestudēšanai, tāpēc tika sasaukta pa-
zīstamāko muziķu un koru diriģentu sapulce, kurā sprieda par
svētku programu un tās izpildīšanu. Sapulce nolēma aicināt

Vidzemes un Kurzemes korus un orķestrus piedalīties svētkos.

Tāpat nolēma sarīkot arī koru sacensību un lūdza komponistus
iesūtīt kompozīcijas svētku programas sastādīšanai. Drīzi pie-
nāca arī svētku sarīkošanas atļauja, un pie organizēšanas dar-

biem varēja ķerties droši, ar pilnu sparu. Svētku komiteja to

arī darija. Rīgas latviešu biedrība atļāva izlietāt savu krājumu
kompozicijas. Tāpat tika izteikta vēlēšanās, lai koristi uz svēt-
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kiem tērptos tautiskos uzvalkos. J. Dravnieka (Zīslaka) spiestu-
vei tika nodotas iespiešanai svētku dziesmu notis. Lielākas rū-

pes sagādāja svētku ēkas celšana. Spriežot pēc iepriekš apzi-
nātā koru daudzumu, tanī vajadzēja būt telpām ap 5000 dzie-

dātājiem un ap 25.000 svētku viesiem. Svētku ēkas projektu
uzdeva izstrādāt architektam K. Pēkšenam. Līdz 1. maijam
1894. g., kad izbeidzās koru pieteikšanās termiņš, bija pietei-
kušies jau 203 kori ar 5208 dziedātājiem un 295 muziķi.

Kādā paplašinātā svētku komitejas sēdē nokārtoja jautā-
jumu par virsdiriģentiem. Par goda diriģentiem ievēlēja J. Bē-

tiņu un Zīli, par virsdiriģentiem E. Vīgneru, J. Kodi un A. Jur-

jānu. Blakus dziesmu svētkiem organizēja arī teātra izrādes.

Labāko oriģinallugu sarakstītājiem tika izsolītas lielākas godal-
gas. Izrādēs uzaicināja piedalīties ievērojamākos latviešu ak-

tierus, un lugu iestudēšanai angažēja vairākus pazīstamākos
režisorus. Uz sacensību tika iesūtītas pavisam 25 lugas. Go-

dalgoja Zeiboltu Jēkaba iesnniegto lugu «Mājas naids» un A.Ben-

jamiņa «Miglā». lesūtīto un izrādēm derīgo lugu starpā atradās

arī J. Poruka «Hernhūtieši», Aspazijas «Velta» (Zelta Šķidrauts)
un Deglava «Vecais pilskungs». Kā režisori darbojās Roberts

Jansons, Duburs, un Rozentāls-Krūmiņš. Izrādēm pievienoja
arī krievu operu «Dzīvība priekš cara». Tāpat lielāku godalgu
izsludināja labākajam svētku himnas sacerētājam. To piesprie-
da A. Jurjāna dziesmai «Līgojiet, līksmojiet». Pa to laiku arī

svētku ēkas celšanas darbi tuvojās nobeigumam. Interesants
ir dziesmu svētku ēkas apraksts «Baltijas Vēstnesī»:

«Svētku vieta nav vairs tīri tukša. Tur jau paceļas nojūma,
kura jau aizviņu nedēļu saveda bufetēm vajadzīgo ledu, pavisam
kādas 20 kubikasis. Aiz Annas vārtiem, netālu no dzelzceļa
stacijas pašā šosejas malā uz klaja laukuma, pļavas, kuru krei-

sajā galā un pusē ierobežo mežs, pacelsies nu svētku ēka.

Krāšņa ir ēkas 365 pēdas garā fasāde. 8 torņi grezno fasādi,
no kuriem abi vidējie ir 85 pēdas augsti. Starp šiem abiem

torņiem visā fasādes augstumā izspiežas pusapaļš logu lau-

kums ap 70 pēdas platumā un 35 pēdas augstumā un ir iz-

greznots ar vairogu un karogu virkni: pašu ēkas šķori pušķo
5 lielas durvis ved ēkā, bez tam vēl pa divām durvīm,

katrā pusē pa vienām, var pietikt pie bufešu telpām. Jumtu

nes 8 pilāru rindas. Ēkas vidus telpu sedz augstāks jumts, no

kura logu rinda katrā pusē nokarājas līdz sānu telpu zemāka-

jam jumtam. Visa svētku ēka, klausītāju tribina un aiz šīs at-

rodošās telpas kopā, kuras atrodas zem jumta, ir ap 550 pēdas
gara un ap 250 plata; pati klausītāju telpa pāri par 400 pēdu
gara un dod vietu vairāk nekā 15.000 sēdekļiem, ēkas šķore ir

ī*
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ap 63 pēdas augsta. Viss laukums, ap kuru stiepjas svētku

vietas žogs, ir ap 23.000 kv. pēd. jeb sešas pūrvietas liels. Gar

iežogojuma sāniem no ieejas pa labai rokai iekārtotas bufetes

alum, sviestmaizēm un siltām desiņām, šīs puses bufetes ga-

rums ir ap 350 pēdas. Gar iežogojumu kreisā pusē cita bufete

siltiem ēdieniem, kā arī alum, šņabjiem un citiem dzērieniem;

īpašā būvē šinī pusē plašas kukņas telpas. Bez tam svētku

ēkā atradīsies komitejas telpas, kur arvien būs runājams kāds

dežurants, kā arī kasēm vajadzīgās telpas, aka un citas piederī-

gas būves.»

IV vispārējo dziesmu svētku ēka.

Lai dziesmu svētku dalībnieki ērtāk varētu nokļūt Jelgavā,

tad tika iekārtoti daudzi papildu vilcieni. Arī svētku biļetes jau

iepriekš tika pārdotas visos Latvijas novados. Svētku sākums

bija nolikts uz 15. jūniju. Tad dziedātājiem vajadzēja sapulcē-
ties jau plkšt. 11 Jelgavas latviešu biedrībā (tagad Uzvaras par-

kā). Pēc tam bija domāts gājiens ar muziķu un karogiem uz

svētku ēku pa Ezera (Uzvaras) un Katoļu ielām, pīkst. 1 dienā

dziedātāju un mūzikas koru apsveicināšana svētku ēkā, vēlāk

koru mēģinājumi, vakarā gājiens uz pili. 16. jūnijā bija pa-

redzēts garīgs koncerts, 17. jūn. ■— laicīgs koncerts, vakarā go-

da mielasts, 18. jūn. — vokāl- un instrumentalkoncerts, vakarā

balle.
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Svētki bija noorganizēti priekšzīmīgi. Satiksmi ar Rīgu uz-

turēja lielāks skaits vilcienu. Arī braukšanas maksa bija sa-

mazināta uz pusi. Tāpat bija nokārtotas svētku viesu apmešanās
vietas Jelgavā. Apklusa skauģu balsis, kuras bija izplatijušas
dažādas pārspīlētas un nedibinātas vēstis: svētku ēka nemaz

netikšot gatava, tā sagāzīšoties, svētku viesiem nebūšot ko ēst,

nedz kur palikt par nakti v. c.

Svētku aprakstu atstāsim laikraksta «Tēvija» koresponden-
tam:

«Jau 14. jūn. uz visiem ceļiem bija manāma sevišķa kustība.

Viscaur steidzās svētku viesi uz Dieva zemītes galvas pilsētu,
viscaur bija ieraugāma svētku svinība. 15. jūnijā iesāka pa

visiem dzelzceļiem bezgalīgi garos ekstravilcienos plūst dziedā-

tāju un svētku viesi, visi ceļi satecēja Jelgavā Jelgava bija

IV vispārējo dziesmu svētku kopējais gājiens.

tērpusies svētku drēbēs; visās ielās plivinājās karogi; viscaur

varēja ieraudzīt zaļumu vijumus; viscaur priecīgas sejas; Jel-

gava bija pārvērtusies par dižu lielpilsētu. īsi pēc pulksten 12

Jelgavas latviešu biedrībā sapulcējušies kori sāka kārtoties uz

svētku gājienu un, mūzikas skaņām pavadīti, ar saviem karo-

giem devās uz svētku ēku. Bija lielisks skats, kādu Jelgava vēl

nav piedzīvojusi visā savā 700 gadu ilgā mūžā. Milzīga ka-

rogu rinda plivinājās pa Ezera Un Katoļu ielu uz svētku ēku;

ap karogiem bija pucējušās mūsu tautas meitas, sārtvaidzītes,

gandrīz viscaur tautas apģērbos tērpušās, un mūsu staltie tautu

dziedātāji. Milzīgajam gājienam pa priekšu nesa svētku karo-
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gu. Stalti un cēli kā pirmajos, otrajos un trešajos svētkos, tā-

pat tas arī tagad plivinājās ceturtajos svētkos — tautas centības

un vienprātības simbols. Dziedātāju kori gāja šādā kārtībā:

Rīgas latv. dziedāt, biedrības koris, Ercog-Lapskalnes, Araižu,
Krimuldas, Stelpes, Kroņa-Ozolnieku v. t. t.» «... Pēc ilga
sausuma debesis bija atvērušās, un ražīgas lietus strūklas de-

vās zemē, bet gājiena greznumu tās nespēja traucēt. Tā bija
svētība un zelts zemkopjiem, kas nolija, kādēļ viņu sejas arī

nevarēja sarūgtināt nekāds «slikts laiks». Pēc veca paraduma
no daža laba loga skaistas rokas apbēra dziedātājas un dzie-

dātājus ar jaukām puķēm. Cik dažs labs neuzglabās daiļu
rozes pumpuru kā dārgu piemiņu no jelgavnieču laipnības!

Gājienam gar abām malām soļoja mūsu cerību studenti kā

svētku kārtībnieki. Svētku ēkā nonākušos dziedātājus komite-

jas priekšnieks J. Čakstes kungs apsveica ar runu ...»

«16. jūn. bija garīgais koncerts. No rīta gāzās varenas lie-

tus strāvas zemē, tā kā svētku ēkas jumts bija jāpārklāj ar

papi, lai ūdens nespiestos cauri. Neskatoties uz nemīlīgo laiku,

publika bija saradusies jo dižā skaitā. Tūliņ pēc 5 parādijās
diriģentu katedrā cienīgs sirmgalvja stāvs, mūsu vecais Bētiņa
tēvs. Takts zizlis pazibēja gaisā, un no tūkstošām balsīm or-

ķestra un ērģeļu pavadībā atskanēja varenās «Jeruzaleme, mo-

dies» skaņas, kas katru aizgrāba. Godbijīgi publika piecēlās

kājās un noņēma cepures. lespaids, kādu šī dziema atstāja,

bija, īsiem vārdiem runājot, varens. Dziesma skanēja pēc dzie-

smas; skaidri un apaļi, varēja katrā acumirklī manīt, ka te

dzied dziedātāju tauta.»

«17. jūn. laicīgais koncerts. Ap pusdienu laiks sāka no-

skaidroties un palika itin jauks visu dienu un tāds pats uzturē-

jās arī trešajā svētku dienā. Jau no agra rīta gari ekstrā vil-

cieni no visām pusēm sāka vest svētku viesus uz Jelgavu, ielas

mudžēt mudžēja; it īpaši Katoļu ielā un uz šosejas pie Annas

vārtiem bija grūti cauri izkulties. Tikko lietus bija apstājies,
tad ļaužu pulki kā plata upe sāka doties uz svētku ēku un te,

arvien vairāk pieņemdamās plašumā, tecēja kādas trīs stundas.

Kāda drūzmēšanās nebūtu bijusi, kad nemīlīgais laiks dažu

labu nebūtu atturējis mājās! Bet, neskatoties uz visiem kavēk-

ļiem, publikas sanāca visai lielā mērā, vai ne trīs reizes vairāk

kā garīgā koncertā; pirmās vietas visas bija izpārdotas. Uz

koncertu bija ieradušies Kurzemes gubernators, īstens valsts

padomnieks Sverbejevs, vicegubernators, žandarmērijas priekš-
nieks, reālskolas direktors v. d. c. iestāžu augstākie ierēdņi un

reprezentanti. Koncertam sākoties, Zīles vadībā nodziedāja
valsts himnu, ko uz publikas vēlēšanos vēl trīs reizes atkārtoja.
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Valsts himnai sekoja ari Zīles vadībā «Dievs svēti Latviju», ko

uzņēma ar sevišķu jūsmību, tā ka viņu vajadzēja divas reizes

atkārtot. Labi, kā iesācies, koncerts norisinājās: tas pilnīgi ap-

mierināja klausītājus un sacēla gaviles pēc gavilēm. 17. jūn.
vakarā sākās goda mielasts. Galda kartes bija izņemtas kādas

1300, un bez tam vēl visai daudz publikas bija saradies, no-

klausīties runās, kas taču pie tādiem mielastiem vissvarīgākā
daļa. Uz goda mielastu bija ieradušies daudzi valdības iestāžu

augstākie ierēdņi un daudz citi ielūgti goda viesi, kā arī krievu

avīžu «Novosti» un «Novaje Vremja» redakcijas locekļi, Somu

preses reprezentants Dr. Mikola ar kundzi un igauņu dienas

avīzes «Postimees» redaktors Dr. Hermanis. Runātāju krēslā

vispirms kāpa J. Čakste, komitejas priekšnieks ...»

Plosta tilts pār Lielupi 19. g. s. beigās.

Pēc oficiālajiem valdības apsveikumiem sekoja J. Vīgnera
vadītā apdziedāšanās, kas atrada lielu piekrišanu.

«
...

No kādas lielās zāles malienas apdziedātāju koris

arvien vairāk tuvojas. Viņa dziedāšana atskan it kā atbalsis no

tālas senatnes. Mums izliekas, it kā tie, lēnām plūzdami, nāktu

no mūsu sen aizgājušu senču dzīrām varenajos mežbogos. Pēc

apdziedāšanās J. Čakste pieminēja centīgās dziedātājas un dzie-

dātājus, kas saradušies šoreiz Jelgavu dimdināt un atkal reiz

slavēt un godā celt latvju tautas dziesmu garu un visus uzaici-

nāja uz viņu labklājību pacelt un tukšot kausus. Tad runāja

Grosvalds, uzsaukdams slavu svētku rīkotājai-komitejai, uz kam

J. Čakste atbildēja aizrādīdams, ka Rīgas latviešu biedrība ir

pirmā celmu lauzēja šādos darbos, ka viņas priekšzīme tādēļ
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daudz ko palīdz, dažu nelīdzenu ceļu nokārto un dažu grū-
tību palīdz pārvarēt un ka tādēļ IV dziesmu svētkiem pienākas
arī daudzināt agrāko svētku sarīkotāju un tai uzsaukt augstu
laimi. A. Vebers tad daudzināja latviešu tautas vistiprākos pa-

matus, viņas arāju kārtu, to kārtu un tos pamatus, ko nekādi

negaisi nav spējuši pārvarēt un nospiest. Pēc A. Vebera runas

izskanēja vairāk reizes visai jausmīgi nodziedātā lūgšana «Dievs,
svēti Latviju»! Profesors Mikola no Helsingforsas tad skaidrā

latviešu valodā no somu puses apsveica latviešus viņu goda svēt-

IV visp. dziesmu svētku dienā.

kos, novēlēdams Latvijai Dieva svētību, kura velēšanas tad no-

skanēja pazīstamajā lūgšanā.

Vokālam un instrumentālam koncertam svētdien 18. jūn.

ausa jauks svētku rīts. Jelgavas ielās jau no agra rīta viļņoja
tūkstošiem svētku viesu. No Rīgas dzelzceļa garie ekstrā vil-

cieni pieveda arvien klāt jaunus pulkus. Visu sejās atspogu-
ļojās līksmība un prieks. Šodien uz svētkiem bija posušies
it īpaši tie no tautas, kam darba dienā rūpes dienišķās maizītes

dēļ neļauj atlicināt citām vajadzībām nevienu brītiņu. Nāca

uz svētkiem arī tie laimīgie, kam bija iespēja visas dienas līdzi

priecāties, līdzi gavilēt. Jau iepriekšējās dienās Jelgavā bija
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burzma, bet tāda kā 18. jūn. vēl nekad nav bijusi. Šī burzma

nav trokšņaina, nemierīga, bet viscaur manāma svētku cienība.

Svinīgs brīdis. No baznīcas torņiem dobji atskan zvanu skaļās

balsis . . .

Šī koncerta programā bija uzņemta netikvien instrumentālā

muziķa, bet arī tās dziesmas, kas iepriekšējos koncertos publikai

bija patikušas un ar vislielāko veiksmi un saprašanu bija no-

dziedātas.» —

To starpā bija «Ak Jeruzaleme, mosties», «Dievs, dod mūsu

tēvu zemei», «Latvijas kalnājos», «Beverīnas dziedonis», «Aiz

upītes es izaugu», «Ačkups» v. c. Vislielāko piekrišanu kon-

certā šķiet ieguva J. Vītola «Beverīnas dziedonis».

Pēc koncerta dziedātāji devās uz pili un sarīkoja gubernato-

ram serenādi. Vakarā atkal dziesmu svētku telpās notika jautra
svētku balle. Dejas ritmā griezās kādi 5000 pāri. Tikai rīta

gaišums pārtrauca svētku ritmu un spieda domāt par mājās
došanos.

Visumā dziesmu svētki bija izdevušies labi. Materiālā ziņā

biedrība tomēr cieta zaudējumus, jo lietainais laiks daudzus

bija atturējis no svētku apmeklēšanas. Svētku viesi bija iera-

dušies netikai no Vidzemes, Latgales, bet arī no tālākajām Krie-

vijas malienām. Kuri nebija varējuši paši ierasties tie bija sū-

tijuši apsveikuma telegramas; ar apsveikumiem tie nāca no

Melnās jūras krastiem, Kaukāza, Maskavas, Pēterpils, Sibirijas
nomalām. Pat no tālās Amerikas bija atbraukuši daži tautieši,
bet citi bija sūtijuši apsveikšanas rakstus.

Arī cittautiešu laikraksti atzina svētku labo organizāciju un

izdošanos. Krievi apbrīnoja labo kārtību, kāda valdijusi svēt-

kos, tāpat aizrādija, ka šajā lielajā tautas sanāksmē neesot ti-

cis redzēts neviens piedzēries.
Svētku viesi aizbrauca mājās, stiprināti latviskajā vienības

garā, redzējuši savu tautiešu lielos sasniegumus plašo svinību

organizēšanā un izvadīšanā. Jelgavas latviešu biedrība varēja
būt lepna uz savu darbu, viņa bija vienojusi kopējā dziesmā

Zemgales, Kurzemes, Vidzemes un Latgales latviešus. Dziesma

bija skanējusi koši.

Lauksaimniecības izstāde.

Zemkopības nodaļas nodibināšanu pie Jelgavas, latviešu bied-

rības izsauca viņas biedru sastāvs. Biedrībā jau no paša sāku-

ma ietilpa lielāks skaits apkārtējo zemkopju. Viņi biedrības

dzīvē ņēma dzīvu dalību un beidzot vēlējās noorganizēties savā

nodaļā. Zemkopības nodaļu biedrības pilnsapulce apstiprināja
1889. g. 7. maijā. Nodaļas nolūks bija veicināt biedru starpā
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zemkopības lietu, sniedzot derīgus padomus, nodibinot bibliotē-

ku v. t. t. Sākumā nodaļai bija tikai 22 biedri, bet tad to skaits

arvien pieauga. Sākumā sarīkoja referātus par dažādiem zem-

kopības jautājumiem, tad ķērās arī pie izstāžu rīkošanas. Dārz-

kopības izstādi jau paspēja noorganizēt tā pašā gada 22.—25.

sept.. Te laucinieki rādija savus sasniegumus dārzkopībā.
Biedrības sanāksmēs ierosināja jautājumu par augļu dārzu

ierīkošanu pie pagastu skolām. Jāgādājot, lai jaunajā paaudzē
iedēstītu patiku uz dārzkopību un kokiem. Kā labu piemēru
minēja lecavas skolu. Pagasta skolām tika izsūtīts ap 600 lū-

gumu iekārtot pie tām augļu koku skolas. Šķiet, ka šai aģi-
tācijai būs bijušas labas sekas. Sevišķi rosīga biedrības dar-

bība bija J. Vāgnera vadīšanas laikā 1891. g. Tika izdots Lauk-

saimniecības kalendārs un sarīkota atkal dārzkopības izstāde.

Beidzot J. Vāgners nāca pilnsapulcē ar ierosinājumu zemko-

pības nodaļu izveidot par patstāvīgu biedrību, kurā ietilptu
dārzkopības, lopkopības, dravniecības un mājrūpniecības no-

daļas. Tad arī radās doma par vispārīgas lauksaimniecības iz-

stādes sarīkošanu 1895. gadā. Tomēr šo izstādi vairs nerīkoja

zemkopības nodaļa, bet gan 1893. g. 27. janv. Pēterpilī apstipri-
nātā Jelgavas lauksaimniecības biedrība. Par tās priekšnieku
tika ievēlēts jaunais agronoms J. Bisenieks, par palīgiem J. Vāg-
ners un Volners. Tad tika ievēlēta arī izstādes rīcības komiteja,
kurā iegāja J. Bisenieks, Brazda un Freimanis. Šīs personas
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veica visus vajadzīgos priekšdarbus, tā ka reizē ar dziesmu

svētku atklāšanu varēja atklāt arī izstādi. Šo var uzskatīt par

pirmo pašu latviešu rīkoto izstādi. Izstādē bija vairākas noda-

ļas. Plašuma ziņā viņa bijusi lielākā par agrāk Jelgavā sarī-

kotajām izstādēm. Te bija redzami lauku un pļavkopības, dārz-

kopības, biškopības, māj- un sīkrūpniecības, mākslas un amat-

niecības ražojumi. Tos vēl paplašināja lielrūpniecības nodaļa
ar dažādām lauksaimniecībai vajadzīgajām mašinām. Visbei-

dzot bija organizēta arī vēsturiskā nodaļa. Te bija savākti da-

žādi senie darba rīki. Kupla bija arī rokdarbu nodaļa. Iz-

stādē jo kupli piedalijās latviešu lauksaimnieki, rūpnieki un

arī amatnieki. Pavisam bija 453 izstādītāji un pāri par 28.000

Izstādes kopskats.

apmeklētāju. Materiālā ziņā radās neliels deficits, jo sliktā

laika dēļ apmeklētāju nebija tik daudz, cik to varētu būt labā

laikā.

Abi izrīkojumi, dziesmu svētki un istāde, kurus rīkoja
latvieši, parādija visā plašumā latviešu spējas un augsto attīstī-

bas līmeni. Arī tālākā latviešu attīstības gaita gāja neattu-

rami uz priekšu. Sarīkotājos svētkos un izstādēs smēlās spēkus
un idejas jaunu darbu sākšanai, jaunu ceļu nospraušanai. Re-

dzam latviešu dzīves harmonisko attīstību. Materiālās labklā-

jības sasniegšana dod arī kuplus garīgus augļus. Šie pasākumi
izvirzija personas, kuras, iestrādājoties savos arodos, kļuva
vēlāk arī par brīvās Latvijas dibinātājiem un viņas saimnie-

ciskās un garīgās dzīves vadītājiem.



Literatura.

1. Žurnāls «Senatne un māksla», 111. nr. 1937. g., prof. Švabes, Malvesa,
Ābera un Stepermaņa raksti par Jelgavu.

2. Līgotņu Jēkabs. «Jelgavas latviešu biedrība 50 gadu kultūras darbā.»

— 1930. g.

3. R. Eglentāls. «Seši Latvju vispārīgie dziesmu svētki.» 1873—1926.

4 Māteru Jura kopotie raksti. I. sējums.

5. K. L. Vanags, A. Kleinhofs. Jelgava aicina! 1936. g.

6. K. Dannenberg. «Zur Geschichte und Statistik des Gvmnasiums zu

Mitau.» 1875. g.

7 «Sitzungsberichte der kurlāndischen GeseUschaft fūr Literatur und

Kunst...» Dažādi gada gājumi.

8 Dažādi laikraksti — latviešu un vācu valodā.

9 Izmantoti arī nedaudz Kurzemes prov. muzēja un Valsts arķiva materi-

āli un citi raksti žurnālos un grāmatās. Illustrācijas jemtas no Kur-

zemes provinces muzēja, Valsts archiva un Pieminekļu Valdes krā-

jumiem.



Satura rādītājs.

1. «Portus semigallorum» 3

2. Mitavas pils celšana -1

3. Leišu uzbrukumi 5

4. Pilsētas sākumi 8

5. Pilsētas, satversme 9

6. Kara briesmas 17. g. s. sakuma , ....
13

7. Jelgava hercoga Jēkaba laika 15

8. Jelgava Liela Ziemeļu kara laika 23

9. Viestura piemiņas pils celšana 27

10. Latvietis Ernests Jānis Bīnemanis, Pētera akadēmijas students un

absolvents
- .

. . . ..

11. Bieži ar pasaules slavu Jelgava 38

12. Melderu dumpis 43

13. Francijas ķēniņš un galms Jelgava 48

14. Jelgava 18./19. g. s. maiņa 51

15. 1812. gads 55

16. Dzimtbuves atcelšanas ceremonija Jelgava 57

17. Jāņu dienas Jelgava 59

18. lelu bruģēšana , 61

19. Jelgava iegūst nedegamus jumtus 63

20. Tirgus laukuma izbūve . 64

21. Jelgavas baznīcas 65

22. Dzelzceļa atklāšana 1868. g. . 78

23. Skolu izveidošanas ...... 79

24. Brīvlaišanas atceres svētki 85

25. Jelgavas latviešu biedrības nodibināšana 88

26. levērojamākie Jelgavas latv. biedr. darbības posmi 93

27. Vispārīgie dziesmu un mūzikas svētki Jelgava 98

28. Lauksaimniecības izstāde 105









Populāri zinātniskā bagātīgi ilustrētā sērija

JAUNAIS ZINĀTNIEKS"
Katra grāmatiņa maksā Ls 1.—

li J. Delle, Dzimtenes putni. Ar 2 krās. tab. un 40 ilustr

2. Dr. K. Kasparsons, Starp zvaigznēm un zemes gaisā
3. Dr. K. Kasparsons, Kaiju valstībā. Ar 1 karti un 30 ilustr.

4. T. Kelšs, Ziedošais ezers. Tulk. K. Vilde. Ar 26 ilustr

5. M. Sams, Somija un somi. Ar 1 karti un 37 ilustr.

6. Fr. Adamovičs. Karstās joslas mūža meži. Ar 35 ilustr

7. K. Ašmanis, Gauja. Ar 7 kartēm un 50 i'ustr.

8. R.Cukurs, Burtnieku ezers un tā upes Arskart v 27 ilustr

9. Fr. Adamovičs, Svešzemju kultūras augi I. Ar 44 ilustr

10. Fr. Adamovičs, Svešzemju kultūras augi 11. Ar 42 il

11. Fr. Dravnieks, Lielupe. Ar karti un 40 ilustrācijām
12. J. Delle, Venta un Abava. Ar 5 kartēm un 35 ilustr.

13. M. Sams, Latviešu jūras zvejnieki. Ar karti un 35 ilustr
14. R. Drillis, Lidmašina. Ar 52 ilustr.

15. J. Girupnieks, Cilvēki zem ūdens. Ar 38 ilustr.

16. I. Šleinis v. c, Daugava. Ar 6 kartēm un 35 ilustrācijām
17. Z. Lancmanis v. c, Rīgas vārtos. Ar 5 kariem un 22 ilustr.

18. V. Pelcis, Brīnumu zeme Indija. Ar 1 karti un 42 ilustr

19. Br. Jirgensons, 1000 jautājumu ap mums. Ar 32 ilustr

20. E. Mednis, Pulkvedis Briedis. Ar 24 ilustractļām.
21. J. Šiliņš un V. Lamsters, Latvijas rāpuļi un abinieki.

22. J. Girupnieks, Reāli brīnumi I. Ar 65 ilustrācijām.

23. Ž. Ūnams, Latvijas brīvības ciņu vadoni. Ar 21 ilustr.

24/25. F. E. Stolls, Latvijas sēnes. Ar 5 krās. tab. un 65 zīm

2fi. Dr. K. Skulme, Brīnišķīgais cilvēka ķermenī. Ar 32 il

27. J. Girupnieks, Reāli brīnumi 11. Ar 55 ztmēiumiem

28. J. Juškēvičs, Kurzemes hercogi un viņu laikmets

29. Fr. Dravnieks, Laiks un tā pareģošana. Ar 28 ilustr

30. R. Drillis, Filma un kino. Ar 50 ilustr

31. K. Lejnieks, Grāmata, tās vēsture, technika un nozīme

32. Ž. Karlsons, Zviedru laiki Vidzemē. Ar 1 karti un 35 il

33. V. Pampe, Antropoloģija. Ar 47 ilustr.

34. N. Ķaune, Leišu un poļu laikmets Livonijā. Ar 31 ilustr

35. E. Zeire, Luijs Pastērs. Ar 32 ilustr.

36. Dr. B.Jirgensons, Ikdienas ķīmija un technoloģija. Ilustr,

37. J. Šiliņš. Latvijas zivis. Ar'so ilustr.

38. Indr. Sleinis. Jaunlaiku Japāna. Ar kart. un 37 ilus'i

39. Ž. Unams, Krievu laiki Latvijā. Ar 34 ilustr.



40. E. Mednis, Pasaules karš. Ar 3 kartēm un 45 ilustr.

41. Fr. Rupeiks, Latvijas zvēri. Ar 66 ilustr.

42. J. Juškēvičs, Vecā Rīga. Ar 34 ilustr.

43. V. Lamsters, Lielie vēsturiskie ceļojumi. Ar 30 ilustr.

44. V. Pelcis, Britu pasaules impērija. Ar 25 ilustr.

45. A. Grēviņa, Viduslaiku pils. Ar 18 ilustrācijām.
46. Ž. Karlsons, Ordeņa laikmets Latvijā. Ar 35 ilustr. un 2 kartēm

47. R. Drillis, Gudrās mašinas. Ar 45 ilustr.

48. K. Lejnieks, Latviešu draugi senos laikos. Ar 33 ilustr.

50. J. Greste, Latvijas derīgie izrakteņi. Ar 40 ilustr.

51. Ed. Tomāss, Pededze, Lubāns, Aiviekste. Ar 48 ilustr. un 6 kart.

52. J. Kārkliņš, Leģendārā un modernāPalestīna. Ar 20 il. un 1 k.

53. E. Zeire, Dzīvības sardze. Ar 31 ilustr.

54. E. Dzērve, Okeāni un jūras. Ar 32 ilustr.

55. V. Pelcis, Ķīna, vecākā pasaules lielvalsts. Ar 37 ilustr.

56. Dr. chem. Br. Jirgensons, Neredzamās pasaules. Ar 37 il.

57. M. Štāls, Psicholoģiski vērojumi dzīvnieku valstī. Ar 26 il.

58. J. Līgotnis, Zigfrīds Meierovics. Ar 17 ilustr.

59. J. Girupnieks, Cilvēks pārveido dabu. Ar 22 ilustr.

60/61. j'. Rutks, Ziemeļzemju un ziemeļpola iekarošana. Ar

33 ilustr. un 4 kartēm.

62. N. Ķaune, Vecā Jelgava. Ar 42 ilustr.

Tuvāko numuru temati:

Prof. P. Jurevlčs, Filozofu silueti.

M. Sams, Norvēģija.
K. Kaufmanis, Pasaules telpā.
K. Mīlgrāvis, Latgale, tās daba un iedzīvotāji.
J. Celms, Skaitļu un ciparu valstībā.

K. Veitmane, Sokrāts un Aristotelis.

E. Šturms, Latvijas senvesture.

J. Students, Raksturs.
A. Punka, Nemirstīgās leģendas.
L. Slaucītājs, Baltijas jūra.
P. Galenieks, Zviedrija un zviedri.

J. Mežsēts, Rīgas dārzi, viņu koki un krūmi.

J. Delle, Paleontoloģija un Latvijas izmirušie zvēri.

I. Sleinis,_ Francija, zeme un kultūra.

Doc. K. Ābele, ledzimtība un izlase dzīvnieku un stādu valstī.

J. Greste, Vulkāni un zemestrīces.

Valtera un Rapas akc. sab.








	Vecā Jelgava�����
	FRONT
	Cover page
	Title
	Chapter

	MAIN
	«Portus semigallorum.»
	Mītavas pils celšana.�����
	Leišu uzbrukumi.
	Pilsētas sākumi.�茙䃣茙샦茙ც茙��
	Pilsētas satversme.�����
	Kara briesmas 17. g. s. sākumā.�ᢝ⭸Ȁ�Ȁ���㌹
	Jelgava hercoga Jēkaba laikā.�℀�胸耙耙»耙
	Jelgava Lielā Ziemeļu kara laikā.�̀�̀���㐷㜀��℀�　�
	Viestura piemiņas pils celšana.�5㐀�耙
	Latvietis Ernests Jānis Bīnemanis, Pētera akademijas students un absolvents.�㜳〰㙤〰㘱〰㜳〰㈰〰㌱〰㌷〰
	Blēži ar pasaules slavu Jelgavā.����������
	Melderu dumpis.
	Francijas ķēniņš un galms Jelgava.�茙Ā�Ā�낗☡邗☡난☡邝☡�
	Jelgava 18. un 19. g. s. maiņā.�ꂪ☡肪☡�����
	1812. gads.
	Dzimtbuves atcelšanas ceremonija Jelgavā.�Ⴐ☡��
	Jāņu dienas Jelgavā.���������������
	Ielu bruģēšana.�ꃖ☡Ù☡☡샜☡�
	Jelgava iegūst nedegamus jumtus.�☡⃬☡ꃮ
	Tirgus laukuma izbūve.�㴡㌲T䠀
	Jelgavas baznīcas.�茙℀�　
	Dzelzceļa atklāšana 1868. g.��瀀�ಁࠜಁࠜᄀ�
	Skolu izveidošanās.�0㈲�眙
	Brīvlaišanas atceres svētki.��怀�킟ଜ؞ᄀ�
	Jelgavas latviešu biedrības nodibināšana.�벬МЀ���ㄱ㠸�
	levērojamākie Jelgavas latv. biedr. darbības posmi.����〰㈰〵n℀�က�찦쌡
	Lauksaimniecības izstāde.����������
	Literatura.
	Satura rādītājs.������������ゟ쌡悁
	Chapter


	Illustrations
	Untitled
	Vecās Jelgavas pils skats no 1673. g.�����
	Jelgavas pilsētas plāns no 1652. g.����������
	Hercoga Jēkaba celtie Jelgavas pilsētas apcietinājumi.������ფ쌡郣쌡냤쌡郤쌡�
	Vecais Snīķes krogs un dzirnavas Lielupes labajā krastā pie Jelgavas.��������������������
	Jelgavas pils apcietinājumi hercoga Jēkaba laikā.���ꂆ⠡₆⠡䂇⠡₇⠡����
	Hercoga Jēkaba laika lielgabals.�����
	Jelgavas pilsēta un veca pils ap 1700.g.����ゑ
	Jelgavas pilsētas plāns no 1702. g. melnie — mūra nami, strīpotie — koka nami, ar dakstiņu jumtiem, baltie — koka nami ar salmu vai lubu jumtiem.�������������������������
	Vecā Jelgavas pils un daļa pilsētas 1703. g.�mi ar salmu va
	Jelgavas pilsēta un pils 1703. g����炗
	Hercoga Ernesta Bīrona galma architekts Fr. B. Rastrellijs.�����
	Viestura piemiņas pils 18. g. s. pirmajā pusē.���������������
	Jelgava 1740. g.
	Viestura piemiņas pils apkārtnes izdaiļošanas projekts.�šGꃛ묀������Ā���
	Pētera Akadēmijas ēka.���������������
	Jelgava 18. g. s. beigās.�ႇ��
	Jelgava 18. g. s. beigās.�邘��
	Ludviķa XVIII un Angulēmas hercogienes ceļošana caur Kurzemi.���������������
	Jelgava 19. g. s. trīsdesmitajos gados.�����
	Jelgava 19. g. s. pirmajā puse.�炰炴
	Jelgava 1818. g.
	Jelgavas teatra ēka 19. g. s.�ꃚ��
	Jelgavas pilsētas valdes nams, tirgus laukums un kolonades 19. g. s. beigās.����������
	Tirgus laukuma dzirnavu dīķa baseins.����������
	Sv. Annas baznīca 1882. g.����
	Reformatu baznīca 19. g. s.�����
	Vecā pareizticīgo baznīca.��瀪ါ�����
	Vecā katoļu baznīca.�‽〤‾�������
	Guberņas ģimnazija 19. g. s. beigās (agrākā Pētera akadēmija).�������������ꁏ9䀩䀕����������Ā��
	Ģimnazijas latviešu skolnieku pulciņš.����������
	Jelgava 1845. g.
	Jelgavas latviešu biedrības vecais nams 19. g. s. beigās����������
	Vecais Jelgavas latviešu biedrības nams un dārzs.�〰㜵〰㈰〰㘲〰㘹〰
	Jāņa tirgus Jelgavā (pa labi Cēra viesnīca).�������������������������
	Jelgavas latviešu biedrības darbinieki J. Čakste, J. Bisenieks un K. Pauļuks.���������������
	Jaunais Jelgavas latviešu biedrības nams.�킞��
	IV vispārējo dziesmu svētku ēka.������������悫肐
	IV vispārējo dziesmu svētku kopējais gājiens.�������������������������
	Plosta tilts pār Lielupi 19. g. s. beigās.����������
	IV visp. dziesmu svētku dienā.��������Ā�
	Untitled
	Izstādes kopskats.��僝냜


