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K. L. Vanags

JELGAVA JŪS AICINA!

Rīga, Rīga, tālu, tālu

Labāk še — Jelgavā.

Jelgaviņa smuka muižu

Par visām muižiņām.

(Tautas dziesma).

JELGAVA,

Zaļās Zemgales līdzenumā, kur Lielupe ar savu vairāk

kā 50 m. plato līdzteku Driksu (D/iksnu) apjem zemu,

šauru (100—500 m.) un garu (5 km.) salu, jau sirmā

senatne atradies apdzīvots centrs un osta. Viņas vecā-

kais nosaukums no lībiešu laikiem — Jelgava uzgla-

bājies vel tagad (jālgab lībiski nozīme ūdens pilsētu)
un tikai vairs senās chronikās lasām viņu arī citos no-

saukumos: Mintava (āriešu vārds, apzīmē pilsētu pie

upes) un Mītava (zemgaļu-lietuvju nosaukums, celies

no vārda mīt, mainīt).

Jelgavas vēsture ir saistošiem notikumiem un sīvām

cīņām bagāta. „Jelgava šo pašu cīņu sākumā bijusi
lieciniece cīņām, kuras toreiz veda mūsu tauta, lai

paturētu savu patstāvību. Bet toreizējās cīņas mums

uzvaru nedeva. Pagāja gadu desmiti, pagāja arīgadu
simti. Šie gadu simti bija viena nepārtraukta latvju

tautas cīņa par savu patstāvību. Visiem šiem gadu
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simtiem cauri Jelgava bija lieciniece un daudzos

gadījumosarī centra vietā, kur atkal krājās latviešu

spēki, un tur šie spēki vairojās, kaut arī svešā vadībā"

(Kārlis Ulmanis, Jelgavā, 1934. g. 21. nov.).

Ar saviem 34.1C0 iedzīvotājiem Jelgava pēc lieluma

ir 4. pilsēta Latvijā (aiz Rīgas, Liepājas un Daugavpils).

Kādreizējā varonīgo zemgaļu ostas pilsēta, ziedošās

Zemgales un Kursas hercogistes galvas pilsēta, ar kū-

sājošo galma dzīvi, galvenais tranzita punkts satiksmei

no Krievijas uz Vakareiropu līdz pat 19. g. s. vidum,
kad Jelgavā caurbraueot apmetās daudzi slaveni vald-

nieki, valsts vīri un ievērojami zinātnieki, suverēnās

Latvijas mazākā apgabala — Zemgales — galvas pil-

sēta — Jelgava vēl šodien pelna tūristu izcilus ievērību.

Jelgava, Zemgales garīgās un saimnieciskās dzīves

centrs, plašais dzelzceļu mezgls, cukurrūpniecības centrs,

izcilus linu rūpniecības vieta, Lielupes ostas pilsēta

v. t. jpr., atrodas Rīgas pievārtē (42 km.), ērti sasnie-

dzama stundas laikā, kamdēļ ikvienam, kas interesējas

par savu dzimto zemi, viņas pagātni un tagadni, silti

ieteicams apmeklēt šo interesanto nn veco pilsētu.

Jūsu nākošais ceļojums lai ved uz Jelgavu!

TŪRISTIEM INTERESĒJOŠAS ZIŅAS

SATIKSME:

a) Dzelzceļš: Jelgava ievērojams ceļu mezgls valstī,

uz ko konverģē 6 dzelzceļu līnijas un daudz zemes ceļu. Ve-

cākā dzelzceļu līnija Rīga—Jelgava (1868. g.), jaunākā Jelgava—

Glūda—Liepāja (1927. g.), Jelgavai pieslēgtas sekošas dzelzceļu
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līnijas: Rīga — Jelgava — Meitene — Kaunas — Berlin,

Rīga — Jelgava — Možeiķiai — Priekule — Liepāja, Rīga —

Jelgava — Saldus — Liepāja, Jelgava — Tukums — Stende —

Ventspils, Jelgava — Daudzeva — Krustpils — Rēzekne —

Zilupe — Moskwa un Jelgava — Meitene — Bauska. Jelgavas

dz. c. stacija 43 km no Rīgas. Sezonā 14 pāpu vilcienu dienā.

3. kl. turp-atpakaj biļete Ls 1.70, 2. kl. — Ls 2.50. Tūristu gru-

pām, ne mazāk kā 10 personām, lekšlietu ministrijas tūrisma

birojs piešķir 25 proc. tarifa pazeminājumu. Stacijā bufete.

Lētas kiosks. Rokas bagāžas uzglabāšana. Braucot no Rīgas uz

Jelgavu 3 min. (1 km) pirms Jelgavas stacijas labā pusē ievērot

1. Latvijas cukurfabriku, tālāk, no Lielupes tilta, skats uz pils

salu, atjaunoto pili, tiltiem un pilsētu. Pilsētas centrs no sta-

cijas 1,5 km, apm. 15 min. gājienā. Pie stacijas un galveno

ielu krustojumos ormaņi. Parastā veduma maksa līdz pilsētas

centram Ls 0.50. Autotaksametra tarifs par pirmiem 480 m

30 snt. un par katriem nākošiem 200 m
— 10 snt.; uz vieno-

šanās pamata no dzelzceļa stacijas līdz pilsētas centram auto

ved par Ls I.—.

b) Autobusu satiksme: Rīga—Jelgava, dzelzceļu virs-

valdes autobusu līnija (42 km). Piestātne Rīgā — auto ostā,

Jelgavā — Poruka ielā 1. Veduma maksa Ls 1.10. Atiet ikdienas

no pīkst. 6—20 ik pusstundu, no pīkst. 21—23 ik stundu, svēt-

dienās biežāki. Informācija Rīgā pa tālr. 21540. Lieliska šo-

seja (atkl. 1835. g.) no Rīgas autotūristiem un velosipēdistiem

(3 st. brauciens). No Jelgavas atiet sekoši tālsatiksmes auto-

busi: Jelgava—Bauska caur Emburgu un caur Jaunsvirlauku

(piestātne Akadēmijas ielā 15, tālr. 325). Jelgava—Zaļā muiža —

Kalna muiža — Mežmuiža, bet otrdienās, piektdienās un svēt-

dienās līdz Kriediņkrogam (Lietuvas robeža — Žagare) (piestātne

Veismaņa ielā Nr. 12, tālr. 166), Jelgava — Vilces muiža —

Mūrmuiža (piestātne Poruka ielā 1, tālr. 450).

c) Tvaikoņu satiksme: Rīga—Jūrmala—Sloka—Jelgava

(a.-s. Kurzemes kuģn. un a.-s. A. Augsburga tvaikoņi). Kautgan

brauciens pa Lielupi ilgst apm. 8 stundas, tas dod lielisku atpūtu

un baudu. Brauciena maksa Rīga—Jelgava Ls I.—, atiet no

Rīgas un Jelgavas pīkst. 17 (tikai darbdienās. Brauciena mak-
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sa: Jelgava—Sloka (brauciens ilgst 3 stundas, atiet pīkst. 14)

70 snt., Jelgava—Majori (4 stundās, atiet darbdienās pīkst. 10)

90 snt., Jelgava—Emburga (3 stundās, atiet pīkst. 14) 70 snt.

Parastās puscenas. Tvaikoņu piestātne Čakstes blv. 15; tāļr. 23.

APMETNES UN UZTURS:

a) Tūristu mītne:
„
Viestura Savienībā", Čakstes blv.

10, Driksas krastā. Pārnakšņojums 70 snt. Pārzine Šulce. Dar-

bojas no 15. V1.—15. VIII.

b) leteic, viesnīcas: 1) „Lindes" viesn. Pils ielā 38 (pie

Driksas), tālrunis 106; 20 istabas, sākot ar Ls 2.— — 5.—. Šī

viesnīca darbojas jau no hercogu laikiem, te uzturējušies ari

pazīstamie avantūristi Kazanova, Kaliostro un Magno Kavallo.

2) „Kurzemes viesnīca, Uzvaras ielā 13, (pie Tirgus laukuma),

tālr. 3P3; 6 istabas, sākot no Ls 2.—. 3) „Komerc" viesnīca,

Uzvaras ielā 3, tālr. 409; 6 istabas, sākot no Ls 2.—. 4) „Rīgas"

viesnīca, Zemgales prosp. 4, (stacijas tuvumā), tālr. 529; 10

istabas, sākot no Ls 2.—. 5) .Jelgavas" viesn., Pils ielā 25.

c) Restorāni un ēdienu veikali: 1) „Lindes"

viesnīcā, Pils ielā 38, 3 ēdienu pusdienas Ls 0.90; 2) ~Kurzemes"

viesnīcā, Uzvaras ielā 13, 3 ēdienu pusdienas Ls 0.80; 3) „Ko-

merc" viesnīcā, Uzvaras ielā 3, 3 ēdienu pusdienas Ls 0.90;

4) ~Jelgavas amatu biedrībā", Akadēmijas ielā 37, 3 ēdienu

pusdienas Ls I.—;5) ~Jelgavas latviešu biedrībā", Kātoju ielā

11, 3 ēdienu pusdienas Ls 1.—; 6) Zemgales klubs, Pasta

ielā 34, 3 ēdienu pusdienas Ls 1.—; 7) Zemgales tirdzinieku sa-

vienības klubā ~Viesturs" (ēdienu veikalā), Lielajā ielā 16, 2

ēdienu pusdienas Ls 0.40, 5 ēdienu — Ls 0.50;. 8) Zemnieku

klubs, Akadēmijas ielā 19, 3 ēdienu pusdienas Ls 0.90; 9) O.

Treimaņa ēdienu veikals, Lielajā ielā 3, 3 ēdienu pusd. Ls 0.70;

10) J. Hartmaņa ēdienu veikals, Lielajā ielā 4, 3 ēdienu pusd.

Ls 0.70.

d) Kafejnīcas: 1) „Mazā kafejnīca". Lielajā ielā 32,

2) ~Gambija", Lielajā ielā 3, 3) Puķudārzs, Lielajā ielā 7, 4)

„A. T."\ Lielajā ielā 16.
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PASTS, TELEGRĀFS UN TELEFONS.

Pasta ielā 23 lerakstītas vēstules un sīkpakas piejem no

pīkst. B—2o. Sūtījumus izsniedz no pīkst. 9—14. Pasta krājkases

noguldījumu izsniegšana. Tēlegrafs un tāļrunis darbojas diennakti.

Pilsētā, laikrakstu kioskos, publiski tālruņu aparāti.

TŪRISTU AĢENTS:

lekšlietu ministrijas tūrisma biroja tūristu aģents Aleksis

Kleinhofs, Veismaņa ielā 4, dz. 4. Labprāt sniedz tūristiem

informāciju Jelgavas apmeklēšanai.

Orientēšanās labā jāpiezīmē, ka pilsēta dalās 3 daļās: pils

salā, starp Driksu un Lielupi, te atrodas arī pils, viens no

ievērojamākiem mākslas darbiem pasaulē, vecpilsētā — ar

rātsnamu un tirgus laukumu centrā, te atrodas arī oficiālās

iestādes, viesnīcas un plašākās tirgotavas, un jaunākā pil-

sētas daļā, viņpus Lielupes, kas radusies pēdējos 10 gados.

Pilsētā 34.100 iedzīvotāju un 4.532 namu. Tirgus ikdienas, iz-

jemot svētdienas un svētku dienas.

VĒSTURE

Vāciem ienākot Latvijā, Zemgale ir stiprākā latvju
zeme: letgaļi maksāja meslus Polockas kņaziem, tā-

lavi — Pliskavai, kuršiem bija nedienas ar skandināvu

iebrucējiem, un vienīgi zemgaļi bija patstāvīgākā cilts

un pirmie no visiem sāka savas neatkarīgās valsts vei-

došanas darbu. Augšpus Lielupes grīvai — Zemgales
Vārtiem (kas atradušies ap tag. Stirnas ragu, pie Buļļ-

upes) — tiem bija rosīga Mintavas osta, kuru jau sen

pazina krievu un skandināvu tirgotāji (izveda labību,

ādas, medu, audumus v. d. c), arī liela daļa Lie-

tuvas ieveda preces caur šo ostu, zemi sedza kupls

piļu tīkls ar Tērveti centrā, kur līdz ar saviem 12
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novadu dižbajāriem, ar stingru roku valdīja (apm.
līdz 1230. g.) varonīgais zemgaļu ķēniņš Viesturs.

Svešiem iekarotājiem Zemgale bija pārāk ciets rieksts.

Letgaļi, lībji, vēlāk arī kurši, svešo ticību piejēma lab-

prātīgi, bet Zemgale bija jāiekaro sīvā cīņā, pedu aiz

pēdas, ar viltu, uguni un zobenu. Četras zemgaļu pa-

audzes uzauga un nomira karos, bet arī tad, kad zemi

pilnīgi nomāca bruņnieku dzelzs dure, zemgaļi nesa-

lausti un neuzvarēti atstāja teva mājas, lai kā brīvi

ļaudis ietu trindā, ne svešiem vergotu savā tēvu zemē.

Kad 1201. g. vasarā netālu no Daugavas grīvas, bīs-

kaps Alberts nodibina Rīgu, pāvests Inocents 111 vel

sevišķi apstiprina šīs pilsētas nodibināšanu un, uz bīs-

kapa Alberta sūtņa — priestera Teodorika lūgumu,
aizliedz visiem tirgotājiem apmeklēt Zemgaļu ostu,

nepaklausīgiem [nedraudot ar baznīcas lāstu. Rīga da-

rīja visu, lai iznīcinātu Mintavas tirdznieciskos saka-

rus, kaut ārzemju tirgotājiem Lielupes mierīgie un dziļie

ūdeņi patika labāk, kā straujā un nemierīgā Daugava.

Indriķa chronika raksta, ka vēlāk, bīskapa spiesti,
beidzot arī paši tirgotāji nolēmuši boikotēt Zemgaļu
ostu un ~laupīt ikvienam tirgotājam mantu un dzīvību,
kas šo lēmumu nepi'dītu".

Indriķis savā chronikā raksta: „Kad divus gadus pēc tam daži

tirgotāji tomēr gribēja braukt uz Mintavu, pārējie viņus lūdza

to nedarīt, bet kad tie neievēroja Sv. Tēva likumu un nicināja

tirgotāju kopīgo lēmumu un devās ar kuģiem pa Daugavu le-

jup, pārējie, redzot viņu pārgalvību, spiedās tiem ar saviem

kuģiem virsū. Beidzot sajēmuši un nomocījuši divus vīrus (stūr-

manim un kādam ietiepīgam kuģiniekam nocirta galvas, atjemot
visu viņu mantību) tie pārējos piespieda atgriezties uz Rīgu."
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Zemgales Vārtus apsargāja zemgaļu. Babītes pils,

starp Babītes ezeru un Lielupi. Kā pretspēku Babītes

pilij bīskaps uzceļ klosteri un pili Daugavgrlvā. Sā-

kumā vāciem, kuri vadījās no „skaldi un valdi" po-

litikas, izdodas noslēgt ar zemgaļiem sabiedrību un

sarīdīt tos pret viņu senseniem draugiem — lietuvjiem.
1205 un 1206. g. zemgali, uz bīskapa lūgumu, pat

nāk vāciem palīgā uz Rīgu un Vidzemi, aizstāvēt jauno

kristīgo baznīcu. Kad vācu pūliņi pierunāt Viesturu

iestāties Sv. Māras valstī izrādās veltīgi, tie sarīda pret

Viesturi! Mežotnes novadu, kam seko pirmās cīņas

starp zemgaļiem un vāciem, kas ar maziem pārtrau-
kumiem ilga veselu gadsimtu. 1228. g. zemgaļi, kopīgi

ar kuršiem, no Mintavas nākdami, iejem Daugavgrīvu,

sakauj bīskapa karaspēku un apdraud Rīgas kuģnie-
cību. Bīskaps sapulce lielu karaspēku, kurā bez krust-

nešiem piedalās arī kristītie lībji, tālavi un letgaļi, iz-

laužas līdz Zemgales robežām —

ap tag. Jelgavu, —

kur viņu jau sagaida Viesturs: izceļas nikna kauja,
kas ilgst 3 nedēļas, zemgaļiem krīt 1600 varoņu, vā-

ciem — 2 reizes vairāk. Vāci gan atkāpjas, taču Dau-

gavas grīva paliek viņu rokās. Zemgaļi tomēr jopro-

jām pa Lielupi no Mintavas uzbruka Daugavas grīvai,
traucēdami kuģošanu. Bet ordeņa mestrs no Rīgas
savukārt sāk nemitīgus uzbrukumus zemgaļu koka

pilīm un pilsētiņām pie tām. (Pirmās sīvās cīņas pret

zemgaļiem vada ordeņmestri Anno, Burchards un Ver-

ners).
Bet no Rīgas bija grūti vadīt Zemgales iekarošanu,

un tālie, nogurdinošie kara gājieni varonīgā Zemgalē
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nedeva cerētās sekmes. Rīgas virsbīskaps Alberts Suer-

bers nolemj vispirms iekarot Zemgales Vārtus un tad

Mintavu — Zemgales ostu, lai Daugavas-Liempes sa-

tiksmes ceļu sagrābtu savās rokās, un lai vāci līdz

Mintavai netraucēti varētu sūtīt savu karaspēku, un te

ierīkot savu patstāvīgo nometni. 1265. g. pavasari or-

deņmestrs Mandernas Konrāds ar varenu karaspēku un

krustnešiem iebrūk Zemgale un no divām pusēm — ar

kuģiem pa Lielupi un ar karaspēku no Rīgas puses —

noposta zemgaļu Babītes pili un iejem Mintavu, kuru

nodedzina. Šeit, uz dabiski aizsargātās salas, starp

Lielupi un Driksu, ordeņmestrs uzceļ Jelgavas (chro-
nikās: Mytowe) pili, no kuras sāk Zemgales postī-
šanu un iekarošanu. Jelgavas ordeņpils atradusies tag.

Jelgavas pils pagalma vietā. Mintavas iejemšana un

savas pils uzcelšana ir vācu pirmais lielākais panākums

Zemgales iekarošanā un Zemgales nelaimes stiprākais

pamats. Vāci no Jelgavas sūtīja visu, kas nepieciešams

piļu celšanai Zemgale, no kurām tie sistemātiski po-

stīja un dedzināja apkārtni. Arī pazīstamos 1288. g.

uzbrukumus Dobelei un Raktei ordenis izved no Jel-

gavas pils. Rīmju chronika par Jelgavas pili vesta: „šī

pils atrodas Zemgales priekšā un no šīs pils zeme ieguva
daudz sāpju, ko nodarīja svešnieki, no Jelgavas nāk-

dami".

Rīmju chronika ir vecākais avots par Jelgavas dibināšanu

(„Er Hez vier mile nā uf der Semegaller A vor Semegallen bu -

wen do ein hūs ... daz hfis Myt owc ist genannt- und liet

vor Semegallen lant"), bet viņā ir neskaidrības attiecībā uz jau-

nās Jelgavas pils vietas aprakstu, jo chronikā minētās 4 jūdzes

no Rīgas nenorāda tag. Jelgavas pils atrašanās vietu. Jādomā,
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ka Rīmju chroniķis šai ziņā būs vienkārši kļūdījies, jo nekur

vēlāk netiek minēts par pils pārcelšanu augstāk Lielupes krastā,

bet gan vairākkārt uzsvērts par 1265. g. dibinātās ordeņa pils

nocietināšanu. Chronikā minētais attālums uzdots par 1 jūdzi

mazāks.

Vācu bruņniekiem seko garīdznieki un amatnieki, un

pils pretējā krastā izceļas apdzīvota vieta — pilsēta,

pret ārējiem ienaidniekiem gan pilnīgi nenodrošināta.

No Jelgavas sākas Zemgales sistemātiska iekarošana,

krustneši gāja pa zemi „bezgala postīdami un dedzi-

nādami". Jaunā vācu pils bija ass dadzis Zemgale, vai,

lietuvju valdnieka Traidena vārdiem runājot, „akmens

uz sirds". 1266. g. mestrs Konrāds ar lielu karapulku
siro pa Zemgali un iegūst bagātu laupījumu. Atpakaļ-
ceļā tiem uzbrūk zemgaļi un oideņa mestrs tikai ar pū-

lēm izsprūk uz Jelgavu. Varonīgie zemgaļi, Nameja

vadīti, padzen iebrucējus no Jelgavas un līdz 1272. g.

zeme atkal valda miers. 1280. g. pavasarī zemgaļi pat
uzbrūk nocietinātai Rīgai, bet velti. Vāci Jumpravas

Marijas vārdā, dedzināja druvas un ciemus, slacīja asi-

nīm zemgaļu zemi, līdz zaļās Zemgales vareno piļu

un mierīgo pilsētiņu vietā palika tikai tuksnesis. (Se-

višķi ~nopelni" te piekrīt ordeņmestram Hacigenšteit-

nas Kuno, 1288.—90. g.). 1290. g. neuzvarētie un brī-

vie zemgaļi, vairāk kā 100.000 vīri, aizgāja uz Lie-

tuvu, bet auglīgā Lielupes līdzenumā nāca atkal citi

ļaudis no tālākiem novadiem.

Kādiem līdzekļiem notika Zemgales iekarošana, to, piem., rak-

sturo kāda Rīgas sūdzība (sk. ..Tūristu bibliotēku" Nr. 1.) pā-

vestam, ka ordeņa brāļi ielūguši pie sevis viesos, uz miera sa-

runām, Nameja novadu vecākos un bajārus, bet tad ieradušos
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ciemiņus nodevīgi noslepkavojuši, nocirzdami tiem galvas, lai

zemgaļiem pietrūktu vadoņu. Chronikas vēsta, ka vēl 1299. g.

divi zemgaļu sūtņi velti sūdzējušies Romas pāvestam par ordeņa

varmācībām. Svešos iebrucējus raksturo piem. arī tas, ka par

pirmo Zemgales bīskapu tiek iecelts kāds grāfs, kas Vācijā

kļuvis slavens ar laupīšanām un dedzināšanāml

Pirmā Jelgavas ordeņa pils bijusi četrstūrveidīga

celtne, iespaidīgiem mūriem, ar 4 sargu torņiem stūros,

celta no laukakmeņiem, kaļķakmeņiem un lieliem ķie-

ģeļiem, un atradusies tag. Jelgavas pils galvenā pa-

galma vietā. Pēc 1292. g. Rīgas virsbīskapa Jāņa II

līguma ar ordeņmestru Haltu viss novads ap Jelgavas

pili, 2 jūdzes attālumā, tiek piešķirts ordenim. Pils,

kaut arī no akmeņa, nebija visai droša, kādēļ to va-

jadzēja pārbūvēt, ko 1335. g. veic Rīgas pils cēlājs

Munheimas Eberhards, nocietinot to jauniem apcieti-

nājumiem. (Jelgavas pilī no 1270. g. līdz 1495. g. valda

17 ordeņa komtflri un no 1492.—1560. g., kad Jelgavu
ar novadu piešķir ordeņa landmāršaliem, 7 zemes mar-

šalu pilskungi, kas sprieda arī tiesu par jelgavniekiem).

Lietuvji, kopā ar dzimteni atstājušiem zemgaļiem, jo
bieži rīko nesaudzīgus uzbrukumus varmācīgo krustnešu

cietokšņiem. Tā 1345. g. slavenā Lietuvas valdnieka

Ģedimina dēls kunigaikstis Alģerds rīko karagājienu uz

Rīgu, izposta Tērveti un noposta pilsētiņu pie Jelgavas

pils (Driksas krastā), aizvedot daudz laupījuma, sa-

gūstītos priesterus un vācus, Kāds senraksts vesta, ka

lietuvji apsēduši Jelgavas akmens pili, iemetuši uguni

pils pagrabos un liesmās dabūjuši galu 600 vīri, sievas

un bērni un arī 7 ordeņa brāļi, tomēr pili pilnīgi iejemt

un izpostīt uzbrucējiem neizdevies. Lietuvju un zemgaļu
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apvienoto karapulku sirdīgos uzbrukumus Jelgava pie-
dzīvo vel 1361. g. ordeņmestra Arnolda Fitinghofa un

1376. g. mestra Vrimersheimas Vilhelma laikā (lie-

tuvju karapulkus vada kunigaikstis Kinstutis), kad pilsē-

tiņu nodedzina un noposta. Lietuvju iebrukumi Zemgalē

mitējās tikai pēc dižkunigaikšķa Alģerda dēla Jāgaiļa
kristīšanas (1386. g. ). 15. g. s. vidū Jelgava uzplaur
kusi par ievērojamu tirgotāju un amatnieku nometni,

tur nodibinājušās jau cunftes un ģildes, kaut arī pilsētas
tiesības Jelgavai vēl netiek piešķirtas.

15. g. s. ordeņa iekšējās cīņas samazina viņa spēku,
bet kaimiņos auga Krievijas un Polijas vara. Krieviem

iebrūkot Vidzemē, ordenis vairs nav spējīgs tiem pre-

toties un meklē palīdzību pie poļiem. 1559. g., pēc ne-

veiksmīgās Rīgas aplenkšanas, Jāņa Briesmīgā krievi

un tatāri pārceļas pāri Daugavai un dodas uz Jelgavu,
kuras pilī nocietinājās landmaršals Minsteras Jaspers.
Krievu iebrukums Zemgalē sacēla tādas bailes, ka

Dobeles komtūrs Reke jau bija sagatavojies bēgšanai
uz Vāciju. Krievi Jelgavu gan neiejēma, bet, nežēlīgi

postīdami, siroja pa Zemgali, tā kā pret tiem sacēlās

zemnieki un tos padzina. 1561. g. 28. novembrī pēdē-

jais ordeņmestrs Gothards Ketlers Viļņā paraksta lī-

gumu ari par Zemgales nodošanu Polijas virskundzība,

par ko Polijas ķēniņš un Lietuvas dižkunigaiikstis no-

dod Ketleram un viņa pēcnācējiem Zemgali un Kursu

lēnī, ieceldams to par hercogu („Hercog m Livland

zu Kurland und Semgallen"; līdz 1566. g. Kursas un

Zemgales hercogs bija arī pārejās Livonijas pārvald-

nieks). 1562. g. 5. martā Rīgas pilī Gothards Ketlers
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svinīgi paziņo Sv. Māras valsts izbeigšanos, nodod

Polijas kancleram Radzivilam ordeņa insignijas un pa-

sludina Zemgales-Kursas hercoģistes nodibināšanos.

(Ketlers velti izpūlas arī Igauniju dabūt zem Polijas

ērgļa spārniem, 1561. g. Jelgavas pilī pie viņa iero-

das Igaunijas bruņniecības un Reveles pilsētas pār-

stāvji un uzteic tam savu uzticības zvērastu. Igaunija

turpmāk paliek zem Zviedrijas). Sākumā pirmais her-

cogs dzīvo Rīgas, vēlāk Kuldīgas pilīs, bet ar 1576. g.

atjaunotā Jelgavas pilī (pils remontam galdnieku dar-

bi jau 1562. g. izvesti Rīgā, bet podiņu krāsnis gata-
votas Kuldīgā). Nu Jelgava iegūst pilsētas tiesības

(dokumenti jau 1580. g. min kā Jelgavas birģermeistaru

Jēkabu Laudi), un tiek izsludināta par hercoģistes gal-
vas pilsētu. No šī laika sākas Jelgavas uzplaukšana

un slava. Hercogs Gothards pie ordeņpils uzcēla staļ-

ļus, noliktavas un atsevišķus mitekļus garnizonam un

galma ļaudīm, kā arī atsevišķu pils baznīcu ar pirmām

hercogu kapenēm zem tās. Kamēr pa Vidzemi vel

arvien siro Jāņa Briesmīgā zvēriskie kara pulki, Zem-

gale rit mierīga dzīve, jo krievu cars 1575. g. paziņojis

hercogam, ka tas viņa Dievzemīti šoreiz neaizskāršot.

(Stāsta, ka hercogs, sajemis šādu krievu valdnieka

atbildi, priekā izsaucies: „Ja ienaidnieks manu zemi

sauc par Dievzem īti, tad esmu drošs, ka Dievs

patiesi viņu arī sargās!"). Jelgava kļūst par amat-

niecības centru, no laukiem galvas pilsētā ieplūst iedzī-

votāji (~pilsētas gaiss dara brīvu"), hercogs atver te

pirmās skolas, uzceļ baznīcas (Annas — 1573.g. un Trīs-

vienības — 1574. g.) un pat izdod latvju valodā pirmo
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mazo katēchismu (1586. g.) U. c. garīga satura grā-

matas. No 1575.—1780. g. Jelgavā hercogi kala savu

naudu, tāpat arī poļu ķēniņi no Stefana Batorija līdz

Poņiatovskim.

Visā hercogistē bija spēkā Polijas naudas sistēma. 1 hercoga

dālderis == 18 zekseriem = 90 sudraba grašiem; 18 graši
■■= 1 timpai; 6 graši = 1 zekserim; 3 graši = 1 dreijeram;

IV2 žr- = dreipelķerim. Bez tam vēl bija zelta dukāts v. c.

nauda. Hercogu nauda atradās faktiskā apgrozībā vēl krievu laikos

līdz pat 1824. g., kad viņu sāka konfiscēt.

Pec hercoga Gotharda Ketlera nāves (1587. g., viņa

mirstīgās atliekas guldīja paša celtās pirmās her-

cogu kapenes, pie kam muižniecības vārdā runu tei-

cis Magnuss Nolde; sk. tālāk) hercoģisti manto viņa
abi dēli, sadalīdami to savā starpā (1596. g. 21. maijā,
Kalnamuižas pilī): Zemgali ar galvas pilsētu Jelgavu

manto nel. hercoga vecākais dēls hercogs Frīdrichs

(1569., f 1642. g., sk. viņa sarkofāgu hercogu kapenes

Jelgavas pilī), Kursu — jaunākais dels hercogs Vil-

helms (1574., f 1640. g., miris trimdā, Pomeranijā; mir-

stīgās atliekas vēlāk pārvestas uz Jelgavu) ar sēdekli

Kuldīgā. Katram hercogam bija savs galms, sava virs-

tiesa, karaspēks v. t. t. Hercogs Frīdrichs savā valdīša-

nas laikā izdod Jelgavai pilsētas satversmi (1590. g.),

pārvaldes un tiesas noteikumus (1593. g.), vēlāk arī

policijas likumus (1605. g.).

Augstākā tiesas un pārvaldes vara pilsētā piederēja maģi-

strātam, kas sastāvēja no 12 locekļiem: 2 birģermeistariem, 2

fogtiem un 8 rātes kungiem. Jelgavai bija plašākā pārvalde starp

hercogistes pilsētām.



16

Kad zviedru ķēniņa Jāņa 111 katoļticīgais dels —

poļu karalis Sigismunds 111 pec sava teva nāves velti

pūlas valdīt arī luteriskā Zviedrijā, tā viņu padzen, kam

seko 1600. g. zviedru-poļu karš, ar Kārļa IX nesek-

mīgām cīņām pie Rīgas. Rīgas aizstāvēšanā pieda-
lās ari poļi un hercoga Frīdricha karapulki, starp

kuriem sevišķu drošsirdību parāda latvju daļas. (Se-

višķu varonību hercoga karapulki parāda 1600. g. kau-

jā pie Salaspils, kad vairāki simti zemgaļu sakauj
lielā pārsvarā esošos zviedrus, pie kam cīņā gandrīz

nogalināts zviedru hercogs Kār.is. Kad zviedru ģe-

nerāļi pirms kaujas ieteikuši savam valdniekam aizka-

vēt Frīdricha pāriešanu pār Daugavu, tas drošā uz-

varas apziņā atteicis: „Lai nāk, būs mums rīta zupa!").
1607. g. 16. un 17. augustā Jelgavā plosās briesmīgs

ugunsgrēks, pārvērsdams lielu pilsētas daļu gruvešos.
Kursas hercogam Vilhelmam drīzi sākas nesaskaņas ar

muižniekiem (muižnieki pretojas viņu varas ierobežo-

jumiem, tie nevien negribēja padoties hercoga tiesai,

bet pat atteicās lēni sajemot nomesties hercoga priekšā

ceļos; bija gadījumi, kad augstprātīgie muižnieki savu

valdnieku demonstratīvi un nicinoši saukuši vienkārši

par „kaimiņu Ketleru, kas sevi deve par Kursas her-

cogu"), kurus vada brāļi Gotards un Magnuss Noldes,
atbalstīti no poļiem, kuru interesēs bija vājināt hercoga

varu, lai zemi pilnīgi pakļautu sev (piem. ķēniņš pie-

šķir muižniecībai tiesību sasaukt landtāgu pat bez

hercoga ziņas). Kad 1615. g. 24. jūlijā Jelgavā bija
nolikta muižnieku sanāksme, kurā Rīgas pilsēta uz-

jemās vidutājību abu pretinieku samierināšanai, sta-
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Hercogs bija apbruņots nevien savas gvardijas, bet

vēl 300 brašus zemniekus, kas apsargāja pili un pil-

sētas ielas, arī Jelgavas pilsoņiem tika dots rīkojums, uz

pirmo aicinājumu ķerties pie ieročiem un pievienoties

hercoga karaspēkam. Hercogs Vilhelms no Rīgas pat

bija izsūtījis bendi ar 2 jauniem zobeniem. Muižniecī-

bas pārstāvjus Jelgavas pilī uzjēma nedzirdēti ne-

laipni: hercogs tos nemaz nepiejēma, bet viņa ierēdņi

hercoga vārdā nolasīja tiem kādu pamācības rakstu. Un

taisni šai laikā Jelgavā, itkā ceļā uz Rīgu, izpildīt kādu

poļu ķēniņa sevišķu uzdevumu, ierodas abi galvenie

hercoga opozicionāri — brāļi Gotards un Magnuss Noī-

dēs, (apmetas pie tirgus laukuma, tag. Dzirnavu ielā 3)
un kūda sev paklausīgo muižniecību. Hercogs Vilhelms,
uzskatīdams Noldes par visu nesaskaņu cēloni, uzaicina

tos atstāt galvas pilsētu un iet savu ceļu, bet Noldes,
droši paļaudamies uz viņiem doto poļu ķēniņa aizsar-

dzības rakstu, hercoga rīkojumu atstāj bez ievērības.

Notiek nenovēršamais: naktī no 20. uz 21. augustu

(1615. g.), starp pīkst. 23—24, apbruņoti hercoga Vil-

helma kara kalpi iebrūk pie No'dēm un izrauj abus

muižniekus (Magnuss Nolde tērpts tikai kreklā) un

viņu biedri Engelbrechtu Mengdenu uz ielas, bargā

negaisā, un, lāpām apgaismodami ceļu, velk tos uz

pili. Bet jau Driksas malā (J. Čakstes blv.), pie Ģil-
des ēkas (vēlākā Bruņniecības namā), abi Noldes tiek

noslepkavoti ar āvu. Tikai Mengdens paliek dzīvs

un steigšus, kopā ar pārējiem izbiedētiem Noldes pie-
kritējiem aizbēg no Jelgavas. Noldes līķi guļ slepka*

17
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vlbas vietā līdz otrai pēcpusdienai, hercogs Vilhelms

noliedz tos izsniegt piederīgiem, bet pavel apglabāt klai-

doņu un notiesāto kapsētā (Noides mirstīgās atliekas

izraka tikai nāk. gada 11. februārī un pārveda uz Rīgu,
kur apglabāja Doma baznīcā). Muižnieki sacēla skaļu
brēku un jau 13. novembrī poļu ķēniņš iecēla sevišķu

komisiju, ar Cesu katoļu bīskapu Šenkingu priekšgalā,

Noldes lietu izmeklēšanai un „pavalstnieku atturēšanai

no turpmākiem varas darbiem." 1616. g. 21. janvārī

Jelgavā tiek sasaukts landtāgs, uz kuru aicina arī abus

hercogus, bet hercogs Vilhelms uzaicinājumu vienkārši

atsūta atpakaļ. 22. janvārī poļu karaļa ieceltā izmeklē-

šanas komisija Jelgavas Ģilde sāk savu darbu. Uz

Auci pie hercoga Vilhelma tiek izsūtīti karaļa delegāti,

hercogs tos nosauc par „suņu bērniem", bet tā virsnieks

Farensbachs pat liek vienu no komisāriem nopērt, pie-
draudēdams „visus Jelgavā ieperinājušos komisārus ap-

šaut". Hercogam Vilhelmam tiek uzdots 14 dienu lai-

kā atlaist karaspēku. Vēlāk viņu aicina Polijas seima

priekšā, bet kad hercogs nepaklausa, seims viņu 4. maijā

atceļ no hercoga amata. 1617. g. 4. aprīlī hercogs Vil-

helms uz visiem laikiematstāj savu valsti undodasuz ārze-

mēm meklēt sabiedrotos, laiatriebtos par nodarīto pārestī-
bu. Gustavs Ādolfs tiešām viņam apsola palīdzību —iekarot

no poļiem Kursu un atdot to padzītam valdniekam. Pa

to laiku Kursas hercoģisti pievieno Zemgalei un ap-

vienotā hercogvalstī valda hercogs Frīdrichs. Jelgava jo-

projām paliek viņa galvas pilsēta. 1617. g. 18. martā

Jelgavā izsludina t. s. valdības formulu, kuras 52 pantos
noteikta hercogvalsts satversme. Tā ir viena no vecā-
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kām rakstītām kostitūcijām Eiropā. Sākot ar 1617. g.

ari visi landtāgi, ik pēc 2 gadiem, notiek vai vienīgi

Jelgavā.

Karš starp zviedriem un poliem vēl arvien turpinās.

Kad 1621. g. 16. septembTl Kārja IX dēls Gustavs

Ādolfs iejem Rīgu un 26. septembrī pāriet Daugavu

un sāk karagājienu Zemgalē (kā iemeslu karam Gu-

stavs Ādolfs uzdod, ka hercogs esot tam atjēmis kuģi

ar kara municiju, ko vētra bija iedzinusi Ventspils ostā),

hercogiene Magdalēna bēg no Jelgavas uz Bausku, bet

hercogs Frīdrichs dodas pie polu kara vadoņa firsta

Radzivila pēc palīdzības, atstādams Jelgavas pili par

komandantu Gustavu Šrēderi. Bet pirms hercogs atgrie-
žas ar palīgspēkiem, jau tā paša gada oktobrī zviedri

kā uzvarētāji ieiet Jelgavā. Jelgavas pils aizstāvis šrē-

ders, neraugoties uz stipriem nocietinājumiem, pietie-
košo municiju un pārtikas krājumiem un saviem 400 bra-

šiem un cīņu alkstošiem karavīriem, aiz bailēm gļēvi

padevās ienaidniekam, pirms zviedri izšāvuši kaut vienu

šāvienu un pirms tie Jelgavā sapulcinājuši savu 14.000

vīru lielo karaspēku. (Interesanti piemetināt, ka Gustavs

Ādolfs jau tūlīt pēc Rīgas ieņemšanas sūta savu padom-
nieku Geldeneru ūz Štetini pie hercoga Vilhelma, lai tas

nekavējoties nākot uz Kursu, kur tam dos iespēju val-

dīt zem zviedru virskundzības. Hercogs Vilhelms, ce-

rēdams vēl izlīgt ar poliem, no zviedru palīdzības attei-

cās). Par Jelgavas pils komandantu Gustavs Ādolfs

iecel grāfu Vrangeli, pats ar galveno karaspēku aiz-

iedams uz Rīgu. Zviedri Jelgavas pilī ieguvuši nevien

ieročus un pārtikas krājumus, bet arī visu hercoga Frld-
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richa mantību. Arī pilsētā zviedru kareivji pēc patikas

laupa un dedzina. 1622. g. janvārī Jelgavu mēģina at-

karot poļu plkv. Rekes un Korfa vadītais karaspēks,

kurā piedalās arī vairāki tūkstoši latvju zemnieku.

Februārī Jelgavā ierodas arī pats Radzivils ar daudziem

simtiem lietuvju zemnieku, kas metās ar cirvjiem kapāt

pils palisādu sienas. Pēc vairākiem nesekmīgiem uz-

brukumiem aplencēji nolemj pils aizstāvjus izmērdēt.

Kāda zviedru chronika raksta, ka 200 vīru lielais

Jelgavas pils aizstāvju pulks slimības dēļ beigās saru-

cis uz 40 karavīriem, arī degļu drīz pietrūcis un tos

nācies atvietāt ar saplēstiem krekliem, bet kad aptrūcis

pulvera un pārtikas, varonīgie zviedri pēc 5 mēnešu

ilgas aizstāvēšanās padodas poļiem. Kad 16. jūnijā

Rīgā no Stokholmas atgriežas lielais valdnieks Gustavs

Ādolfs, tas jau 29. jūnijā no jauna sāk uzbrukumu

Jelgavai, zviedri iejem tikai pilsētu, bet pili poļi bez

cīņas neatdod. Tad zviedri noslēdz ilgāku pamieru,

kurā Jelgava tomēr neatspirgst, jo 1623. g. pilsētu pie-
meklē sērga, bet 1625. g. briesmīgi plūdi. 1625. g. 1.

jūnijā atkal atjaunojas cīņas ar zviedriem. Kad zviedri

vēlāk pa Lielupi 12 galērās un daudzās transportlai-

vās tuvojas pilsētai, Jelgavas aizstāvis Reke redz, ka

neaizsargāto pilsētu tam neizdosies noturēt, kādēļ tas

varonīgi aizjāj pretim uzbrucējiem un lūdz Jelgavu

nepostīt un sargāt. Zviedru plkv. Duvalds tam ap-

galvo, ka nevienam jelgavniekam „neaiztikšot ne matu".

Kad pilsoņi, sapulcējušies tirgus laukumā, mierīgi gai-
da uzvarētājus, zviedru galēras pēkšņi sāk pilsētas

apšaudīšanu un vēlāk degošām lāpām, „kā traki vilki
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un lāči" plosās pa pilsētu, dedzinādami un laupīdami.

Kad birģermeistari tirgus laukumā pārmet plkv. Duval-

dam, ka tas nav turējis poļiem doto vārdu, tas vienal-

dzīgi atteic, lai pilsēta labāk gādājot viņa 11.000 kara

vīriem alu un brandvīnu. Jelgavas pils aizstāvji, Kris-

tapa Sakena vadībā, turas vel 2 dienas. Sakenam ir tikai

90 vīru, bet tas dara visu, lai pili ilgāk noturētu. Va-

karos visās malās iededz ugunis, lai zviedri domātu, ka

pilī lielāka kareivju nodaļa. 3. oktobrī, kad pils aiz-

stāvjiem palikušas vairs tikai 3 lodes un 1 tonna pul-

vera, Sakens nolemj padoties un zviedri atļauj ielenk-

tiem atstāt Jelgavas pili plandošiem karogiem, ar

visām mantām un ieročiem rokās. (Hercogs vēlāk va-

ronīgo Sakenu nodod par nodevību tiesai, bet tā viņu

attaisno). Pilsētā laupīšanas un dedzināšanas turpinās
veselas trīs dienas; izdeg lielākā pilsētas daļa, izlaupī-
tas pat skolas un patversmes, pilsoņi sabēg baznīcās,

bet ari tur viņiem atjem visu, kam kāda vērtība, bieži

novelkot pat apģērbu. Jelgavnieki, zaudējuši pajumti
un mantību, dzīvoja baznīcās kopā ar kustoņiem, iz-

platījās slimības, bērni apmira v. t. t. Kad iedzīvo-

tājiem bija atstāta vairs tikai kaila dzīvība, zviedru

kara vadība saviem kareivjiem stingri aizliedza laupīt

un dedzināt. Kāds Jelgavas rātskungs, savās atmiņās
rakstīdams par šim zviedru negantībām un nežēlīgo

varmācību, aizrāda, ka „briesmīgāk nevarējuši rīko-

ties pat ne žīdi, turki un tatāri..." ledzīvotāji bija
tik lielā merā noplicināti, ka pat Gustavam Ādolfam

radies nodoms nabaga Jelgavas pilsoņus pārcelt uz

Zviedriju. Lai pasargātu savas valsts tālāko noplicinā-
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šanu, hercogs Frīdrichs caur savu kancleru Firksu Rīgā
sāk sarunas ar grāfu Jēkabu Delagardl par neutrāli-

tātes līguma noslēgšanu. Taču izstrādāto līgumu poļu
karalis atteicas parakstīt, un hercogvalsti bez zvied-

riem sāk sirot ari poļu karapulki. 1629. g. 16. sep-

tembri Altmarkā gan noslēdz mieru, bet Jelgavu zviedri

atstāj tikai 1635. g., kad Jelgavas auglīgā apkārtne, 8

jūdžu rādijā, ir vairs tikai kails tuksnesis. Bagātā

Zemgale ir tik liels bads, ka ari Jelgavā, kā vecos

rakstos rakstīts, pilsoņi ēduši kaķus, suņus un zirgus.

Kad hercogs Frīdrichs dabū atpakaļ savu zemi, tā

ir izpostīta un gluži nabadzīga. Tā kā hercogam Frīd-

richam nav pēcnācēju, tad valsti manto viņa padzītā

brāļa hercoga Vilhelma dels Jēkabs (Anglijas ķēniņa

Jēkaba I krustdēls; dz. 1610., f 1682. g.), kuru v€l

tagad vēsture daudzina kā savā laika lielāko valdnieku.

Polu karalis Sigismunds par hercoga Vilhelma varas restaurē-

šanu negrib ne dzirdēt, viņa nodoms bija hercogisti izbeigt un

Zemgali ar Kursu pārvērst Polijas starostejā. Tikai pēc karaļa

nāves, hercogu dinastijai labvēlīgo Radziviju (1586. g. polu mag-

nāts lielmaršais Radzivils apprecēja hercoga Gotharda meitu

princesi Annu), ietekmēts un Anglijas un Francijas lielo vald-

nieku iespaidots, Polijas seims 1632. g. 16. jūlijā atjauno her-

coga Vilhelma un tā dēla Jēkaba tiesības uz hercogvalsti, kam

1633. g. 21. martā piekrīt arī jaunais polu valdnieks Vladislavs

IV, ar noteikumu, ka hercogs Vilhelms gan pats vairs nedrīkst

valdīt. Vēlāk Vladislavs IV izdomā hercogvalsti labāk atdot

savam brālim Jānim Kazimiram, kamdēļ uzaicina muižniecību

atkrist no gados vecā hercoga Frīdricha. Kamēr jaunais troņa

pretendents Jānis Kazimirs politisku iemeslu dēļ Francijā bija

apcietināts, hercogs Frīdrichs, uzdodams par iemeslu slimību,

1638. g. 26. jūlijā Jelgavā atteicas no troņa par labu hercogam
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Jēkabam. Kad hercogs Jēkabs apsolās uzcelt Jelgavā katoļu baz-

nīcu (pab. 1645. g.), Polijas karalis 1639. g. 18. fēbruārī ap-

stiprina viņu par hercoga Frīdricha pēcnācēju. Viens no pirma-

jiem hercoga Jēkaba darbiem bijis pārvest no Pomeranijas uz

Jelgavu sava nelaiķa tēva — hercoga trimdinieka Vilhelma mir-

stīgās atliekas, ko tas izdara ar lielu godu: hercoga zārks vests

ar kuģi, kuram bijušas melnas būras, viss kuģa personāls bijis

tērpts sēru drēbēs v. t. f. (sk. 85. lp.). Hercoga Vilhelma sar-

kofāgs ievietāts hercogu kapenēs Jelgavas pilī.

Hercogs Jēkabs, pateicoties savai racionālās lauk-

saimniecības un rūpniecības veicināšanas politikai, pār-

vērš hercoģisti ziedošā valsti. Jelgavā ierīko tērauda un

kapara cepļus (~āmurus"), stikla fabriku, pulvcrdzir-

navas, tapešu rūpniecību, nodibinās latvju amatnieku

cunftes, grāmatu spiestuve v. t. t.

„7oreiz Jelgava bija ievērojama, svarīga vieta un

bagāta pilsēta. Latvju darbīgums un latvju čaklums

bija tas, kas toreiz palīdzēja lielus darbus veikt un

panākumus gūt. Tas bija latvju zemnieka darbs,

latviu kuģinieka un latvju fabrikas strādniekadarbs".

(Kārlis Ulmanis, Jelgavā, 1934. g. 21. nov.).

Jelgavu dibināti dēvē arī par latvju valodniecības un rakst-

niecības šūpuli. Hercogu Frīdricha un Jēkaba laikā Jelgavā

par galma mācītāju bija Juris Mancelis, kas izdevis (1638. g.)

pirmo vācu-latvju vārdnīcu un pirmo sprediķu grāmatu (1654. g.).
17. g. s. vidū Jelgavā jau nodibināta pirmā grāmatu spiestuve

— Karnala, vēlākā Sfefenhagena spiestuve. Te darbojās arī lat-

viešu garīgās dzejas tēvs un latvju dzejas mākslas nodibinātājs

Kristaps Firekers. Vēlākos laikos — Vecais Stenders, latvju
valodas pētnieks A. Bīlenšteins v. d. c.

Jelgavā mitinās hercoga Jēkaba gvardija (gvardijas

karogs aveņsarkanā krāsā ar emblēmu). Pilsētas aiz-
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sardzībai no sauszemes (upe aizsargāja pilsētu tikai

no vienas puses) tiek ierīkoti bastioni: nocietināti un

lielgabaliem apbruņoti vaļņi un mākslīgi grāvji. Seno

pilsētas apcietinājumu vietu vel tagad iezīme llkiocainā

Vaļņu iela. No šī laika Jelgavā uzglabājušies Annas,

Dobeles, Ezera, Rīgas, Mazo v. c. vārtu nosaukumi.

Arī pili hercogs Jēkabs 1652. g. nocietina ar 5 no

jauna uzceltiem bastioniem, savienotiem ar palisadi

un priekštilta nocietinājumu. Hercogam Jēkabam bija
lieli nodomi savas valsts paplašināšanai un izveidošanai.

Jelgavā hercogs ierīko kanāli („hercoga Jēkaba kanālis",

tagad pa daļai aizbērts), kas savienoja Driksu ar Svēti,

pievadīja pilsētai no Svētes labu dzeramūdeni un nodar-

bināja 2 dzirnavas. Ap kanāli īsā laikā pacēlās vare-

nas noliktavas. Lai Jelgavu padarītu par lielpilsētu,

hercogs loloja nodomu savienot Lielupi pie Slokas ar

jūru, tā radot Jelgavai tiešu satiksmi ar jūru. Ziedošās

Jelgavas vārdu tagad jau piemin tālās aizjūras zemēs.

Jelgava kā pussuverenās hercoga valsts galvas pilsēta

iegūst starptautisku nozīmi, jo hercoga Jēkaba sūtņi

uzturēja diplomātiskus sakarus ar pāvestu un visiem

Eiropas galmiem, slēdza .ar ārvalstīm starptautiskus

līgumus v. t. jpr. Slavena kļūst arī hercoga Jēkaba
tirdzniecības flote (hercoga tirdzniecības kuģu flaga

šķērsām dalīta 2 daļās: vienā pusē balts kvadrāts

aveņsarkanā laukā, otrā — aveņsarkans baltā laukā)

un kara kuģi (kara kuģu karogs: melns jūras vēzis

aveņsarkanā laukā). Lai vājinātu hercoģistes atkarību

no Polijas, hercogs Jēkabs 1654. g. no Ferdinanda 111

par 7521 guldeņiem nopirka Sv. Romas impērijas fir-
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sta tiesības. Tai laikā ari pilsētas sāk prasīt savu

līdzdalību zemes pārvaldībā, un 1649. g. Jelgavas rāts-

kungs Rūdolfs Kēdels, kopīgi ar Bauskas pārstāvi,

apmeklē poļu ķēniņu Vladislavu IV, iesniedzot prasību

landtāgos pielaist ari pilsētas.
1654. g. krievu cars Aļeksejs Michailovičs sāk karu

ar Polijas-Lietuvas lielvalsti. Šai karā nelūgti iejau-

cas arī zviedri, gribēdami lielva'sti sadalīt savās inte-

resēs. Polijai padotā hercoģiste atradās tieši uz kafojošo
valstu robežām. Kara vētrās draudēja sairt hercoga

Jēkaba plašie saimnieciskie nākotnes nodomi. Atrodo-

ties Polijas lēņtiesiskā aizsardzībā, hercogam Jēka-
bam bija jāiet palīgā poļiem, bet no otras puses, zviedri

un krievi bija bīstami pretinieki, ar kuriem nebija

viegli tikt galā. Tādēļ hercogs Jēkabs ar veiklu dip-

lomātiju mēģina izsargāt zemi no draudošā kara posta:
tas brāļojas ar poļiem, draudzējas ar zviedriem (jau
1647. g. noslēdzis ~mūžīgās neutrālitātes līgumu" ar

Gustavu Ādolfa meitu — zviedru karalieni Kristīni),

krievu armiju apgādā pārtikas līdzekļiem v. t. t.

Ka visam tam tomēr maz sekmju, liecina kāda her-

coga Jēkaba sievas Luīzes Šarlotes vēstule savam brā-

lim — kūrfirstam Frīdricham: „Poļi mums pārmet,
ka esam pārāk zviedriski, zviedri atkal sūdzas par

mūsu neuzticību — tiem mēs esam pilnīgi poliski..."

[elgava, hercoģistes garīgais, saimnieciskais un admi-

nistratīvais centrs nu kļūst arī par ievērojamu starp-
tautisku politisku centru: te sastopas spiegi un visu

karā ieinteresēto valstu diplomāti. Šis politiskās intri-

gas nepatika zviedru karali™ Kārlim X Gustavam,
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kas uzdod Vidzemes gubernatoram feldmaršalam Ro-

bertam Duglasam padarīt neutrālo hercogisti nekaitīgu
zviedru interesēm.

1658. g. 1. oktobrī Duglass ar 3000 zviedriem ie-

rodas pie Jelgavas un noslēdz ar hercogu līgumu par

zviedru karaspēka apgādāšanu ar naudu un uzturu, par

ko tas savukārt garantē neutrālitāti. Uz Duglasa lū-

gumu hercogs Jēkabs, akli uzticēdamies viņam, aiz-

deva 30 liellaivas, it kā saslimušo zviedru kareivju

pārsūtīšanai uz Rīgu. Bet kad slimie bija aizvesti,

ceļā posās veselie, un naktī no 9. un 10. oktobri

zviedri, pulkveža Nikolaja Bota vadībā, klusi pieairē

pie Jelgavas pils, pārkāpj vaļņus, piepēšā uzbrukumā

atbruņo vājo pils sardzi (hercoga kareivju lielākā daļa

bija aizgājusi pilsētā), un sagūsta pārsteigto hercogu

Jēkabu, kas metas iebrucējiem pretim ar āvi (hercogs

izglābies no nāves pateicoties kādam pāžam, kurš

aiz viņa nobultējis durvis). Negaidītā iebrukumā krīt

tikai 2 hercoga ļaudis: kāds gvardijas virsnieks un

hercogienes pāžs, kas ar nazi rokā aizstāvējis savu

valdnieci — Luīzi Šarloti, lielā Brandenburgas kūrfirsta

Frīdricha Vilhelma māsu, pret svešiem iebrucējiem.
Zviedri pilī izlaupa hercoga kasi, sudrablietas un ar-

chīvu aizved uz Stokholmu (daļa archlva 1697. g.

Stokholmā sadeg).

Tai pašā laikā zviedru jātnieki plkv. Ferzena va-

dībā atbruņo hercoga gvardiju, kas mierīgi uzturējās
kādā krogā iepretim pilij,, bet 8 zviedru pulki, plkv.
Ikskila vadīti, ielenc pilsētu, kur atkal sākas laupi-
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šanas. Hercoga gvardiju zviedri ieskaita savā armi-

jā, bet hercogs Jēkabs mitinās pili kā gūsteknis, īstais

valdnieks hercogvalsti nu ir zviedru feldmaršals Dug-

lass, kurš piespiež hercogam Jēkabam rakstīt pavēli
Bauskas un Dobeles pilīm, lai tās labprātīgi padodas
zviedriem. Astotā dienā pēc zviedru nodevīgā iebrukuma

Jelgavas pili piedzimst princis Aleksandrs (vēlāk ie-

vērojams karavīrs, sk. 90. I. p.), bet tas zviedrus ne-

kavē jau 9. novembrī hercoga ģimeni laivās pārvest
uz Rīgu. Hercoga augstākā padome — 6 padomnieki

(ministru kollēģija) — paliek sagūstīta Jelgavas pilī.

Jelgavas pilsoņus ar varu piespiež nodot uzticības

zvērastu jauniem kungiem. Zviedru iebrukums hercog-
valsti rada sašutumu tālu aizrobežā. Ari Prūsijas kūr-

firsts nemitīgi sūtīja protestus uz Maskavu, Vīni, Angli-

jas un Francijas galmiem par hercogam nodarīto pāre-

stību. Muižnieki iestājās poļu armijā, Kuldīgā sapulcējās

Gonzevska vadītais lietuviešu karaspēks, brandenbur-

ģiešu (prūšu) pulks un 5000 zemnieku, kas sāka sīvu

partizāņu karu pret ienīstiem zviedriem, par sava labā

lielkunga Jēkaba atsvabināšanu. Zviedriem, kas toreiz

bija slavenākie karotāji Eiropā, sevišķi bīstams ar

saviem negaidītiem uzbrukumiem izrādījās latvju dra-

gūnu pulks kurzemnieka Jāņa Libeka vadībā, kuru

lielās īsredzības dēļ iesauca par „Aklo pulkvedi",

ari par teiksmaino „Aklo Valentīnu". 1659. g. 23. jū-

lijā Jelgavu iejem poļu un prūšu karavīri, (galvenais

nopelns šai uzbrukumā jau pieminētam „Aklam Va-

lentīnam"), kas atsvabina hercoga padomniekus un

noārda pilsētas apcietinājumu vaļņus. Kad Jelgavas
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pils komandants zviedru plkv. Valentīns Meijers sāk

bargu pilsētas apšaudīšanu, iebrucēji atkāpjas.

9. augustā hercogu ar viņa ģimeni zviedri no Rīgas

pils aizved uz Ivangorodu pie Narvas, kur lielais

valdnieks mitinās četrās koka barakās... Zviedri Jel-

gavā uzturas līdz pat 1660. g. 10. janvārim, kad lie-

lāks poļu karaspēks, ģenerāļa Poļubinska vadībā, ie-

jem izlaupīto pilsētu un Jelgavas pili, atļaujot plkv.

Meijeram mierīgi atkāpties uz Rīgu. Nu Jelgavas pilī
savukārt nocietinās poļi, ar komandantu plkv. Bre-

meri.

1660. g. 10. aprīlī Ivangorodā hercogs Jēkabs pa-

rakstās, ka atsakās no atriebības pret zviedriem un

sajem atļauju braukt uz dzimteni. Ceļā uz mājām, 25.

jūnijā, hercogs ierodas Rīgā, kur viņu svinīgi sajema

Duglass un apsveica 2000 hercoģistes zemnieki. Tā

kā Jelgavas pilī vēl vienmēr mitinās poļu garnizons,

hercogs apmetas Grobiņā. Tikai augustā Jelgavas pils
komandants plkv. Bremers atdod pili hercogam (po-

ļiem aizejot, tiem izceļas sadursme ar „Aklā Valen-

tīna" — plkv. Lībeka karstasinīgiem jātniekiem). Her-

cogs Jēkabs savu 20 gadu darbu atrod izpostītu (ba-

gātā hercoģiste pārvērsta drupās, slavenā flote iznīci-

nāta, kolonijas zaudētas un tirgus ar Vakareiropu sa-

brucis). Jelgavas pili hercogs sajem neapdzīvojamā

stāvoklī (remontdarbi beigti 1673. g.). Galvas pilsēta

bijusi tik nožēlojamā stāvoklī, ka tā nespējusi pat
savest kārtībā karā nopostītos tiltus un vārtus. Dzir-

navu un Jūras vārti mēnešiem ilgi bijuši nelietājami,

radīdami satiksmes grūtības ar pilsētu. Arī naudas lī-
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dzekļu hercogam pietrūcis. Reiz, kad hercogs nepa-

guvis laikā izmaksāt algas, pie Jelgavas vārtiem drau-

doši ieradies „Aklā Valentīna" pulks. Hercogienei Luī-

zei Šarlotei savu izpostīto muižu apsaimniekošanai bija

jāaizjemas sekla no brāļa — Brandenburgas kūr-

firsta. Karos visvairāk cieš zemnieki, tādēļ arī no

Zemgales un Kursas ļoti daudz zemnieki bija aizbē-

guši uz Vidzemi, Lietuvu un pat Prūsiju. 1670. g.

Jelgavā nodibinās centrālā jezuītu rezidence, kurai pa-

kļautas bija jezuītu misijas Bauskā, Kuldīgā, Skaist-

kalne, Alsungā v. c.

Bet hercogs Jēkabs ar sīkstu neatlaidību uz gruve-

šiem sāk savas valsts atjaunošanas darbu (1667. g. tas

sāk priekšdarbus Daugavas savienošanai pa Eglonu

un sevišķu kanāli ar Susēju un Lielupi, Liepājā sāk

izbūvēt mākslīgu ostu, Ventu viņš domā padarīt par

kuģojamu līdz pat Lietuvai v. t. t). 1679. g. 11. feb-

ruārī caur Jelgavu uz Rīgu atgriežas Lielā Kūrfirsta

sakautais zviedru karaspēks Indriķa Horna vadībā,

vairs tikai daži 1000 karotāji (ievaimoto un slimo

zviedru nogādāšanai uz Rīgu hercogs norīko trans-

portam 300 ragavas).
Pec hercoga Jēkaba nāves (f 1682. g. 1. janvārī;

plaušu slimā hercoga nāvi sekmējušas nehigiainiskās

un drēgnās guļamtelpas Jelgavas pilī; pats hercogs

par savu slimības cēloni tomēr uzskatīja Vecmuižas

amtmani Magnusu Luftu, kas viņu nobūris, par ko Luftu

jau 1680. g. pie Bauskas, kādā Mūsas gravā, kā burvi

sadedzināja uz sārta) hercoģistes vadību uzjemās viņa

dels Frīdrichs Kazimirs (1682.—1698. g.). Jaunam vaid-
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niekam patīk tērēt tēva krāto naudu, nedomājot par

rītdienu. Ilgāku laiku dzīvodams Parīzē, tas sajūsmi-

nājies par franču modēm, iepazinies ar „Saules ķēniņa"

Ludviķa XIV grezno galma dzīvi un mēģina to at-

darināt arī savā galmā, censdamies pārvērst Jelgavu

par Versaļu miniatūrā. Izšķērdību un greznību Jelga-

vas galmā sevišķi veicināja viņa otrā sieva Elizabete

Sofija (prūšu kūrfirsta Frīdricha Vilhelma meita): tur

noritēja nemitīgas dzīres, svētki, tika nodibināta itāļu

opera, galma kapella ar 60 mūziķiem, ierīkota oranžē-

rija, lielisks marstalis ar simtiem labiem izjādes zir-

giem, rīkoja lepnas medības ar vanagiem v. t. t. šī pār-

liecīgā izšķērdība un greznība vairoja Jelgavas pil-

soņu turību un pilsētas uzplaukšanu, bet mazināja

hercoga naudas līdzekļus. Jelgavā nodibinās jaunas un

tai laikā tik neparastas cunftes (parūku taisītāju, bil-

žu cirtēju v. tml. cunftes). Drīz hercogs nonāk lie-

lās naudas grūtībās un sāk vieglprātīgi izsaimniekot

teva darba augļus (pārdod un ieķīlā savas muižas,

pārdod fabrikas v. t. t., piem., Jelgavas pilsoņi no-

pērk no hercoga rātsnamu pilsētai), noiedams pat tik

tālu, ka pārdeva (1682. un 1688. g.) Dānijas ķēniņa

karapulkiem savus dzimtcilvēkus. Lielas raizes her-

cogam darīja arī mantošanas lietas: viņa brālis princis
Ferdinands sūdzas poļu ķēniņam par neizmaksāto man-

tojuma daļu, bet princis Aleksandrs sūta ūz Jelgavu
tai pašā lietā Karaļauču gaLmatiesas padomnieku Fran-

ku, novēlēto naudu prasa arī pārējie brāļi un māsas.

Hercogs jau pašā sākumā saraujas ar landtāgu —

1687. g. tas landtāgu liek noturēt nevis pēc tradicijas
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Jelgavas pili, bet pilsētas skolā; landtāgs pirms uzti-

cības solījuma došanas vispirms iesniedz hercogam
veselu rindu sūdzības un prasības. Politisku iemeslu

dēļ hercogs 1664. g. atļauj jezuītiem būvēt Jelgavā savu

kollēģiju, muižniecībā radīdams lielu nemieru.

1697. g. caur Jelgavu, uz Vakareiropu, līgt sabiedro-

tos karam pret turkiem, devās Krievijas cara lielsūt-

niecība, kurā ietilpa arī pats Pēteris Lielais. Pēc sa-

naidošanās Rīgā (sk. ?
,Tūristu bibliotēku" Nr. 1.) caru

Jelgavā uzjem lieliski: augstajai sūtniecībai jau lecavā

ieradušies pretim hercoga pajūgi, pār Lielupi krievus

pārcēla greznotās hercoga jachtās, bet 24. aprīlī, ca-

ram ierodoties Jelgavā, visi pilsoņi stāvēja nebeidzamos

spalieros, hercoga gvardija un kavalerija lepni jāja
eskortā un pils lielgabali rībināja gaisu. Pēterim Lie-

lajam jelgavnieku viesmīlīgā uzjemšana ļoti glaimo-

jusi un tas uzturējies te līdz 2. maijam, pēc kam de-

vies caur Liepāju uz Vāciju.

Hercogam Frīdricham Kazimiram, kā chronika ziņo, trīs reizes

bijušas ilgākas sarunas ar krievu valdnieku par hercogistes

nākotni. Uzglabājies kāds interesants nostāsts, ka kādā galma

ballē Jelgavas pilī Pēteris Lielais, būdams labā omā, pacēlis

rokās hercoga mazo — 5 gadus veco
— dēlēnu, troņmantnieku

Frīdrichu Vilhelmu un noskūpstījis, pa jokam solot ieprecināt

viņam krievu princesi, kas 14 gadus vēlāk patiešām arī notika

(sk. tālāk). Pēterim Lielajam viesojoties Jelgavā patlaban cēla

kādu namu (Raiņa ielā Nr. 33, tag. IV. pils. pamatskolu). Omu-

līgais krievu cars, gribēdams palepoties ar namdara aroda pra-

šanu, svītas apbrīnots pašrocīgi aptēsis kādu baļķi, kuru vēlāk,

apvilka ar zaļu drānu un kā brīnumu līdz pat 18. g. s. beigām

rādīja no paaudzes paaudzei...
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Hercogam Frīdricham Kazimiram aizejot veļu valsti

(1698. g.), troņa mantnieks Frīdrichs Vilhelms ir ti-

kai 6 gadus vecs un valdīšanu uzjemas, pretēji sat-

versmei, nevis hercoga virspadomnieki, bet poļiem sim-

patizējošais mir. hercoga Frīdricha Kazimira brālis —

princis Ferdinands, kas jaunības laikā cīnījies poļu

armijas rindās pret turkiem, vēlāk bijis ģenerālleit-

nants prūšu, pec tam atkal poļu armijās (domā, ka

viņš slepeni pat pārgājis katoļu ticībā). 1699. g. pie

pils staļļiem uzcēla piebūvi amatnieku dzīvokļiem, kā

arī jaunus apcietinājumus. Ar Ferdinanda valdīšanu

muižnieki iegūst arvien lielāku varu un hercogvalsts
faktiski paliek par muižnieku republiku, kurā her-

cogs ir nevarīgs valsts galva.
Kad 1700. g. izceļas Ziemeļu karš (1700.—1721. g.),

mazā prinča māte hercoģiene Elizabete Sofija aizved

Frīdrichu Vilhelmu no apdraudētās Zemgales uz Vā-

ciju. 1701. g. 9. jūlijā „Lauva no pusnakts zemes" —

Kārlis XII pāriet pie Spilves pļavām Daugavu un sa-

kauj poļu-zakšu karaspēku, kurā cīnās arī hercogs
Ferdinands. Baidīdamies no zviedru atriebības, her-

cogs no Jelgavas aizbēg uz Dancigu, bet jau 28. jū-

lijā Jelgavā ienāk ģen. Mennera vadītais zviedru ka-

rapulks, atmaksādams pilsētai par pārāk laipno Pē-

tera Lielā uzjemšanu. Vēlāk Jelgavā, ceļā uz Dobeli

un Ventspili, ierodas arī pats Kārlis XII, kurš uzdod

nocietināt Jelgavas pili, bet hercoga vērtīgo bibliotēku,

archīvu, ieročus un vērtslietas aizvest uz Rīgu. Visām

Jelgavas baznīcām nu jālūdz bija Dievs par ienaidnieku

ķēniņa Kārļa XII labklājību, un kad superintendents
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Vollenhagens to kavējās darīt, zviedri viņu iemeta cie-

tumā. Par Jelgavas gubernatoru zviedru karalis ieceļ

ģenerālmajoru grāfu Ādamu Lēvenhauptu, vienu no

saviem labākiem ģenerāļiem. 1705. g. Pēteris Lielais

uz Zemgali un Kursu sūta savu slaveno kara vadoni

Šeremetjevu ar 20.000 vīriem. Šai uzbrukumā tiek

apšaudīta ari Jelgavas pils, bet 26. jūlijā, trīs jūdzes

no Jelgavas, Mūrmuižā, pie Elejas, lielā skaitliska

pārsvarā esošiem krieviem pretim stājas drošsirdīgie
zviedri, kuri grāfa Lēvenhaupta vadībā tos sakauj.
Zviedri pcc šīs kaujas atvelk savus spēkus uz Rīgu

(grāfs Lēvenhaupts tiek paaugstināts par ģenerālleit-
nantu un iecelts par Rīgas gubernatoru), atstādami Jel-

gavas pilī nelielu garnizonu ar komandantu plkv. Knor-

ringu. Jau 7. augustā Jelgavu atkal ielenc krievi, šo-

reiz paša cara vadīti, un zviedri tiem atdod pili ar

noteikumu, ka tiem ļauj brīvi atkāpties uz Rīgu.
Zviedri pirms atkāpšanās iebrūk hercogu kapenēs, uz-

lauž šķirstus, hercoģienes Annas līķim nolaupa zelta

ķēdi ar dimantiem, Fiīdricham Kazimiram nomauc lau-

lības gredzenu v. t. t. (sk. hercogu kapenes). Krievi,

atzīmējot Jelgavas iejemšanu, 4. septembrī kala se-

višķas sidraba, vara un alvas medaļas, ar Pētera Lielā

ģīmetni un simbolisku Jelgavas iejernšanas ainu. Pē-

teris Lielais iekarotā Zemgalē un Kursā atstāj ģen.
Baueram 20.000 vīrus un pats dodas tālāk uz Poliju.
Kad 1706. g. cīņas frontē atgriežas Kārlis XII, krie-

vu armijas pavēlnieks ģen. Bauers pavēl uzspridzināt

Jelgavas apcietinājumus, pēc kam pilsētu un pili atdod

zviedriem (kopš šī laika Jelgavas pils zaudē cie-
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tokšņa raksturu). Zviedri izpostītos apcietinājumus ne-

atjauno un dzīve pilsētā atkal panīkst. Pēc izšķiļošās
Poltavas kaujas (1709. g.) par Austrumeiropas kungu

paliek krievi un zviedru ģenerālis Klots drīzi atstāj

Jelgavu un aiziet uz Rīgu. 1709. gada 17. novembri

Jelgavā jau otro reizi kā uzvarētājs ierodas Pē-

teris Lielais (Šeremetjevs no Jelgavas vada ari Rīgas

aplenkšanu), šai pašā gadā notiek sarunas starp krie-

vu caru un Frīdrichu I par Polijai piekrītošās Zem-

gales un Kursas hercoģistes pievienošanu Prūsijai, kam

Pēteris Lielais tomēr nepiekrīt un paziņo, ka nodos

hercoģistes vadību princim Fridricham Vilhelmam, ja

tas precēs krievu princesi. Hercoģistes virspadomnieki
tad pasludina 18 g. veco princi par pilngadīgu un

Jelgavā sanākošais landtāgs nolemj ievest sevišķu no-

dokli, kura ienākumus nodod Vācijā mītošā hercoga
Frīdricha Vilhelma atpakaļceļojuma izdevumiem uz Jel-

gavu. Pēteris Lielais 18 g. vecam hercogam par sievu

noteic sava brāļa Jāņa V (Ivana Aļeksejeviča) 17 g.

veco meitu Annu Ivanovnu, pūrā līdzdodams 200.000

zelta rubļus. 1710. g. 11. novembri Pēterpilī notiek

šīs politiskās laulības (pie pareizticīgā mācītāja, bet

14. novembrī, otrreiz, pie luterāņu mācītāja). 1711. g.

9. janvārī hercogs Vilhelms, jau saslimis, atstāj Pē-

terpili, lai dotos uz dzimteni, bet 11. (21.) janvārī kādā

pasta stacijā Ingrrā tas nomirst un noskumušajā pil-
sētā pārved tikai viņa līķi. (Slimo hercogu velti pu-

lējās glābt Pētera Lielā galma ārsts. 31. janvāri (j. st.)

hercoga mirstīgās atliekas, 400 krievu virsnieku pava-

dībā, pārved Vidzemē un 14. februāra vakarā, lāpām
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liesmojot un baznicam zvanot, ieved Rīga, bet 8. martā

muižniecības un Jelgavas pilsētas pārstāvji un 100 mež-

kungi, 300 vaska lāpām degot, nelaiķi-valdnieku pār-
ved viņa galvas pilsētā.). Vēlāk Jelgavā ar nelielu krie-

vu karaspēku ierodas ari pati hercoģiene-atraitne An-

na Ivanovna (hercogiene mitinās savā pilī, tag. Hercoga

Pētera ģimnāzijas vietā), bet zemes pārvaldība piekrīt
atkal hercogam Ferdinandam, kas, dzīvodams jopro-

jām Dancigā, neskatoties uz sirmo vecumu, sīvi cīnās

ar muižniecību. 1710. g. Jelgavā plosās mēris, no kura

izmirst vairāk kā trešā daļa iedzīvotāju.

Hercogistē sākās strīdi starp hercoga Ferdinanda piekritē-

jiem un varas kārās muižniecības pārstāvjiem. Tā, piem., Jel-

gavā, uz ielas, stārosts un poļu kambarkungs Kārlis Firkss

(muižniecības sūtnis Varšavā pret hercogu) publiski piekauj ma-

joru Sakenu. Hercogs no Dancigas dod savai gvardijai rakstisku

pavēli Firksu sagūstīt un ieslodzīt Jelgavas pils «tumšajā kam-

barī". Kad Firkss pretojas, gvardija to uz ielas nošauj un viņa

sievu ievaino (1775. g. 21. janvārī). Sākas ne mazāki strīdi, kā

Noldes slepkavības laikā. 1715. g. martā Jelgavā sapulcējas sa-

niknotā muižniecība un iesniedz poļu ķēniņam sūdzību pret her-

cogu, kuram neesot tiesība dot no ārzemēm savas pavēles

valsts vadībai. Polijas ķēniņš ieceļ komisiju Firksa nāves cē-

loņu izmeklēšanai, kas arī noteica, ka hercoga pavēles jāapsti-

prina landtāgam un faktisko valdīšanu nodeva galma virspa-

domniekiem.

Bet tad, ar 1718. g. pavasari, Jelgavā sākas preci-
nieku plūdi, kas tīko iegūt hercoģienes-atraitnes roku

un lielo pūru — vilinošo hercogvalsti. Vēsture min

vairāk kā 20 augstdzimušus un ievērojamus precību

kandidātus, kā, piem., krievu kņazu Meņšikovu, kas

Jelgavā ierodas ar lielāku karaspēka nodaļu, Branden-
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burgas, Zaksijas, Vittenbergas, Hessenas v. v. d. c.

firstus un prinčus. 1725. g. no krievu puses pat

paceļas doma par hercoģistes atdošanu Prūsijas troņ-
mantniekam (vēlākam ķēniņam Frldricham Lielam), ap-

precinot viņu ar Pētera Lielā meitu (vēlāko ķeizarieni

Elizabeti). Chronikas min pat kādu nerealizētu līgu-

mu, kuru Berlīnē slēguši Krievijas un Austrijas sūtņi,

ka pec hercoga Ferdinanda nāves hercoģiste piekrīt

Prūsijas valdnieku namam, sākot ar Frīdricha brāli

Augustu Vilhelmu (Frīdiicha Vilhelma II tēvu). Tas

viss rāda, cik lielas politiskas kombinācijas taisīja

senās zemgaļu un kuršu zemes dēļ, ar seno Mintavu-

Jelgavu centrā. Gaidāmās precības tikai pacēla Jel-

gavas tirdzniecību un labklājību, jo precinieki ierādās

ar smagiem naudas makiem, lepniem pavadoņiem un

kuplu apkalpotāju baru. Vislielākās izredzes uzvarēt

šai „precību tirgū" ir franču maršalam, varonīgam un

galantam zakšu grāfam Moricam, Zaksijas kūrfirsta

un Polijas ķēniņa Augusta Saprā un Kēnigsmarkas grā-
fienes skaistās Auroras ārlau ības dēlam. 1726. g. Mo-

rics ierodas Jelgavā un ar bagātiem līdzekļiem, ko

tam deva mīloša māte un mīļākā Parīzē (aktrise Ad-

rienna Lecuvrē), tas sāk „taisīt politiku", kuras rezul-

tātā jau 26. jūnijā landtāgs viiju ievēl par Zemgales

un Kursas hercogu, un tam par godu Jelgavā pat no-

tiek svinīgi lāpu gājieni. Grāfs Morics apmetas her-

cogu pilsētas kanclejas namā (Veismaņa ielā 11), vē-

lāk Velmnīcu namā (Lielās un Katoļu ielu stūri). Arī

hercoģiene Anna neliedz viņam, tā laika skaistākam

vīrietim, savu labvēlību. Viss tas nepatika otram troņa
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tīkotājam — iespaidīgajam cara Pētera un Katrīnas I

favoritam Meņšikovam: krievu kņazs Dolgorukijs no

Varšavas atdrāžas Jelgavā un oficiāli protestē pret

notikušām vēlēšanām, pieprasot ievēlēt par hercogu

Meņšikovu vai Holšteinas hercogu. Muižniecība dod

veiklu atbildi: Meņšikovs neesot luterānis un tādēļ

hercogistei nepiemērots, bet prūšu hercogs vēl esot

pārāk jauns. Arī hercoģienes Annas staļļmeistars, sek-

retārs un ģenerālkomisārs Bestjuševs-Rjūmins sajem

Jelgavā paziņojumu, ka Pēterpi's galms — Meņšikova

iespaidots — nepiekrīt Zakšu Morica kandidatūrai.

Pats Meņšikovs atrodas Rīgā un 29- jūnijā atsūta uz

Jelgavu savu fliģeladjutantu Līvenu, kuram liek pa-

vēstīt, ka aizkaitinātais krievu augstmanis tuvojas Jel-

gavai ar 12.000 vīru lielu krievu karapulku. Herco-

giene Anna gan steidz vēl no Jelgavas uz Rīgu pie

Meņšikova, aizrunāt labu vārdu par patīkamo grāfu

Moricu, bet viss velti (Meņšikovs, kas pats jaunībā

bijis ielas puika, augstprātīgi pamāca hercoģieni Annu,

ka viņai neklājoties precēt ārlaulībā dzimušu vīru) —

un 10. jūlijā Jelgavā ierodas Meņšikovs, nākošā dienā

arī viņa dragūni. Meņšikovam Jelgavā notiek saruna

ar Moricu, kurā, kā stāsta, tas piejēmis Morica priekš-

likumu, ka tam, kurš no abiem iegūs hercoģistes tro-

ni, jāmaksā otram 100.000 rubļi „sāpju naudas". Ja

uzvarētājs būšot Meņšikovs, grāfs Morics apsolās viņu
silti ieteikt Po'ijas galmā. Meņšikovs brutāli mēģina
muižniecību dabūt savā pusē, draudēdams uzlaist viņu
muižām krievu karaspēku, muižniekus izsūtīt uz Si-

biriju, pērt v. t. t, par ko pēdējie sūdzējās poļu
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ķēniņam un tas savukārt Pēterpilī. Jelgavā valda ļoti

saspīlēta atmosfaira. Varonīgais grāfs Morics ikbrīdi

gaidīja pretinieku uzbrukumu, un tiešām kādu dienu

Moricu Velmnica namā (Katoļu ielas un Lielās ielas

stori) ielenca krievi, ar kuriem Morics no balkona

(redzams vēl tagad) sāka apšaudlšanos, kamēr tam

palīgā atsteidzās hercogienes Annas pilssargi un uz-

brucējus padzina. Bet tad, uz krievu valdnieces pa-

vēli, Meņšikovam nācās Jelgavu atstāt; aiziedams, tas

dusmās noper hercoģienes kalpus un konfiscē tās

dokumentus. (Hercogiene Anna devās uz Pēterpili sū-

dzēties ķeizarienei, kas viņai papīrus atdeva). Grāfs

Morics palika Jelgavā, bet viņa stāvoklis kļuva ļau-

nāks: Polijas seims to atzina par ~dumpinieku un

bandītu", bet kāda mīlas piedzīvojuma dēļ ari her-

cogiene Anna tam galīgi atrāva savu atbalstu un

simpātijas, tās turpmāk veltīdama savam sekretāram

Ernstam Blronam. Kad grāfs Morics, atsaukdamies

uz landtāga lēmumu, vēl arvien spītīgi turas pie sa-

vām tiesībām uz troni, 1727. g. martā Jelgavā no

Pēterpils ierodas grāfs Devjers, bet uz Lietuvas ro-

bežas poļi novietā 5000 vīru lielu kara spēku, lai

ievestu savā lēņu zemē atkal kārtību. Morics nodibina

savu gvardiju, kurā piedalījās ari daudzi latvji, un ar

900 vīriem (300 kareivjiem un 600 apbruņotiem zem-

niekiem) un pāris lielgabaliem nocietinājās Usmas ezera

salā, uzceldams tur skanstis. Pirms poļi ierodas viņu

pārmācīt, 17. augustā to ielenc krievi, ģenerāļa Lasī

vadībā, un ģenerālis Bibikovs uzaicina saliniekus pa-

doties, dodot laiku „apdomāties". Morics, redzēdams,
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ka nespēj pretoties lielajam krievu pārspēkam, jau

laikus nolemj pazust: naktī tas kādā zvejnieka laivā

pārceļas pāri ezeram (pec citām ziņām pārpeld uz

kumeļa) un caur Ventspili aizbēg uz Vāciju, vēlāk

pastāvīgi, hdz pat 1750. g., katrā izdevīgā gadījumā

atgādinādams savas tiesības būt par valdnieku Jelga-

vas pilī. (Vēlāk grāfs Morics kļūst pazīstams karā ar

Angliju kā Ludviķa XV franču armijas maršals). Pec

šīs precinieku avantūras Jelgavā ierodas poļu ķēni-

ņa komisija ar bīskapu Scembeko priekšgalā, kas no-

turēja sēdes rātsnamā un atoela no atbildīgākiem valsts

amatiem krievu piekritējus, lika muižniecībai atteikties

no viņas ievelētā „hercoga" Morica kandidatūras un

noteica, ka landtāgs turpmāk nekad vairs nedrīkst

velēt hercogu. 1730. g. Zemgales un Kursas hercoģiene-
atraitne Anna Ivanovna kļūst par lielās Krievijas vald-

nieci. Līdz ar to sākas viņas kambarkunga, vēlākā her-

coga Ernsta Johana Birona karjera.

Bīrona vectēvs — Kārlis Bīrens — bijis hercoga Jēkaba lēņu

jātnieku komandiers un par uzticamu dienestu ieguvis mājas

Kalnciema apkaimē. Hercoga Vilhelma cīņās pret muižniecību

Bīreni nostājās hercoga pusē, kādēj ieguva pretinieku ienaidu

un netika uzjemti ..dižciltīgo" muižnieku skaitā. Pie ienīstās

Bīrenu dzimtas piederēja arī Kārlis Bīrens — Ernsta Johana

(vēlākā hercoga), Kārja (vēlākā krievu ģenerāļa un Maskavas

gubernātora) un Gustava (vēlākā krievu ģenerālleitnanta un

Ingridas gubernātora) Bīrenu tēvs. Ernsts Johans Bīrens (1690.—
1772. g.) savu karjēru sāk kā hercogienes sekretārs, iegūst viņas

labvēlību, ko patur arī pēc apprecēšanās ar hercogienes galma

dāmu Benignu Gotlību Trottu. No hercogienes sekretāra jo drīz

Bīrens kļūst par viņas kambarjunkuru, bet kad, ķeizarienei
Katrīnai L uzjemoties valdīšanu, tas nodod tai savas vaid-
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nieces-hercoģienes Annas laimes vēlējumus, viņu ieceļ par Krie-

vijas galma kambarkungu un hercogienes Annas galma meistaru.

Kad hercogiene Anna kļūst par Krievijas valdnieci, viņas mīlu-

lis Ernsts Johans tiek iecelts par virskambarkungu, no Romas

ķeizara tas iegūst firsta tituli un nu viņš ir Krievijas faktiskais

valdnieks. Krievu vēsturnieki šo laiku pat apzīmē par „biro-

novščinu". Lai pielabinātos šim varenam vīram, arī Zemgales

un Kurzemes hercogistes muižniecība — landtāgs — nolēmi

uzjemt viņu — kas no vāciskā uzvārda Bīrena pārgājis uz

parfimēto francisko nosaukumu Bīrons — „ādelīgo" sarakstos.

Līdz ar hercoga Ferdinanda nāvi hercogiste izbeidzas

hercoga Ketlera dinastija. Polija šo momentu grib iz-

mantot hercogistes pilnīgai pievienošanai pie Polijas.
1732. g. ari landtāgs piekrīt ši n nodomam un sūta

sfltni uz Varšavu paziņot šo lēmumu poļu valdībai.

Bet krievu galms uzdod kņazam Gaļicinam šādu rīcī-

bu aizkavēt, tas muižnieku sūtni sagūsta un aizved

uz Peterpili. Kad 1737. g., 82 g. vecumā, nomirst her-

cogs Ferdinands, krievu valdība, pret poļu ķēniņa

gribu, panāk, ka Zemgales un Kursas hercogvalsts lēņu
tiesības tomēr jāturpina. Atkal notiek politiskas kom-

binācijas ap seno latvju zemi, līdz par hercogu tiek

ievēlēts iespaidīgais Krievijas likteņa lēmējs — Ernsts

Johans Bīrons. Jaunais hercogs savā valdīšanas pir-
mā posmā (1737. g.

— 1740. g.) dzīvo joprojām
krievu galmā kā Krievijas neoficiālais valdnieks. Pār-

valdīdams Krievijas valsts kases neaprobežotos līdzek-

ļus, tas savā hercogistē ceļ lepnas pilis, kufām vaja-

dzēja neieredzēto hercogu pacelt pāri visai muižnie-

cībai. Bīrons izpērk no muižniekiem savu priekšteču

ieķīlātās 150 hercoga muižas, ieved zeme labības ma-
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gazlnas, degvīna monopolu un ar stingru roku stājas

pie izlaistās muižniecības tiesību ierobežošanas. 1737. g.

uz Bīrona pavēli saspridzina vairāk kā 470 g. veco

bruņnieku pili Jelgavā un tai pašā vietā liek pamat-

akmeņus daudz plašākai jaunai Jelgavas pilij, kufu ceļ

pec slavenā architekta-baroka meistara grāfa Barto-

lomeo Frančesko Rastrelli projekta (sk. 75. lp.). Va-

renā pils celtne tomēr netika pabeigta. 1740. g. 28.

oktobrī nomira ķeizariene Anna, testāmentāriski iece-

ļot Bīronu par reģentu, bet jau 20. novembrī, pīkst. 4

no rīta, gvardi sagrābj ievainoto Bīronu un aizsūta

viņu uz Sliselburgas cietoksni. Hercogam Bīronam pie-

spriež nāves sodu, ko vēlāk gan pārvērš izsūtīšanā uz

Sibiriju. Bet Jelgavā un visā hercoģistē tiek novietāts

krievu karaspēks. Atkal sākas kandidātu pieteikšanās

uz brīvo hercoga vietu (starp tiem pieteicas arī jau

pazīstamais zakšu Morics). Visā zemē notiek lielas

nesaskaņas starp valdošiem hercoga virspadomniekiem,

varas kāro muižniecību un pec plašākām tiesībām alk-

stošām pilsētām (1752. g. attiecības kļūst tik saspīlētas,
ka hercoga virspadomnieki apbruņo hercoga karaspē-
ku un paveļ ikvienam Jelgavas pilsonim turēt gata-
vībā ieročus muižnieku uzbrukuma gadījumam). Vā-

ciskā Jelgavas pārvalde, izmantodama juku laikus, sāk

latvju apspiešanu un tiesību ierobežošanu. Valstij tomēr

vajadzēja valdnieka, un par tādu landtāgs Jelgavā
1758. g. 16. novembri ievēl (pretēji hercoģistes satver-

smei) krievu atbalstīto poļu ķēniņa Augusta 111 ka-

toļticīgo dēlu Zaksijas princi Kārli (jau valdīšanas

sākumā hercogam Kārlim rodas sīvi pretinieki, piem.,
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Lietuvas kanclers atsakās piespiest Kārla hercoga dip-
lomam valsts zicģeli). 1759. g. 29. martā Jelgavā ie-

rodas jaunais hercogs, ienesdams galvas pilsētā atkal

seno dzīvību (1759.—1763. g.).

Jaunais valdnieks tomēr nebauda visas muižniecī-

bas atbalstu: valsti rodas divas partijas — „karoli-

nieši", hercoga Kārja piekritēji, un ~ernestīnieši'"' —

trimdā esošā hercoga Bīrona piekritēji. Kad Krievijā

nāk atkal jauna valdniece — Katrina 11, tā jau sestā

dienā pec kāpšanas tronī — 1762. g. 4. jūlijā — dod

pavēli savam sūtnim Jelgavā Simoliņam stiprināt „er-

nestīniešus". 1762. g. 4. augustā krievu valdniece ap-

žēlo Bīronu un atjauno viņa tiesības uz hercoģisti.

Sarūgtinātais hercogs Kārlis liek zakšu slepenpadom-
niekam un valststiesībniekam Emericham Faltelim sa-

rakstīt franču valodā memuārus par krievu netaisno

rīcību Zemgales un Kursas hercogvalsti, kurus krievu

ķeizariene uzdeva konfiscēt un vēlāk Jelgavā sade-

dzināt. 1763. g. 11. janvārī 72 gadus vecais hercogs
Ernsts Johans Bīrons, kopā ar Krievijas sūtni un ba-

taljonu krievu karavīru, atgriežas Jelgavā (kopš šī

laikā hercoģiste faktiski ir jau Krievijas neoficiāla

province). No 1763. g. 11. janvāra līdz 14. aprīlim

hercogvalsts galvas pilsētā norisinās kuriozas lietas:

Jelgavā valda divi oficiāli valdnieki! Pat no hercoga

virspadomniekiem (ministriem) virsburggrāfs gan at-

zina Bīronu, bet kanclers un landmaršals pirms at-

tiecīgas poju ķēniņa pavēles atteicās tam paklausīt.

Kad Krievijas sūtnis kategoriski pieprasīja, lai muiž-

niecība nodod valsts vadību hercogam Bironam, bruņ-
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niecība savā 21. februāra konference Jelgavā nolēma

atteikties no katoļticīgā zakšu prinča. Hercogs Kār-

lis, neskatoties uz ģenerālgubernatora Brovna uzai-

cinājumu atstāt galvas pilsētu, arvien vel uzturas Jel-

gavā, un tikai, kad redzēja sevi visu atstātu, 14. ap-

rīlī viņš pameta savu bijušo rezidenci un devās uz

Varšavu „taisnibu meklēt".

1764. g. jūlijā Jelgavā no Rīgas ierodas Katrīna 11,

kurai pateicīgais hercogs Ernsts Johans rīko lepnu

sagaidīšanu un uzjemšanu, un lika kaldināt sevišķas
zelta un sudraba medaļas. Tā kā ~karolīnieši" vel

arvien pret viņu bija opozīcijā, gados vecais hercogs,
dzīves cīņās noguris, 1764. g. novembri atteicās no

valdīšanas par labu savam 40 g. vecam dēlam Pēterim

(hercoga Bīrona mīlulis — jaunākais dels Kārlis 1768.

gadā kā kabatas zagļu bandas vadonis un vekseļu

viltotājs tika ieslodzīts Parīzes Bastilijā; vēlāk tas

apprec poļu grāfieni Poņinsku un kļūst par krievu ar-

mijas ģenerālmajoru). 1772. g. 27. decembri hercogs
Ernsts Johans nomirst savā pabeigtā Jelgavas pilī. Vi-

ņa dels — hercogs Pēteris — ir pēdējais Zemgales un

Kursas hercogs, tas padodas visām muižniecības pra-

sībām un paliek vairs tikai par landtāga lēmumu iz-

pildītāju. Nopircis Silezijā Vallenšteina īpašumus, her-

cogs Pēteris savas valdīšanas lielāko laiku pavada

ceļojot (viņa trešā sieva ir skaistā grāfiene Medema,
Anna Doroteja — „skaistā Doroteja", Ellzes Rekes mā-

sa). Hercoga Pētera laikā Jelgavā tiek noārdīti vecie

apcietinājumu vaļņi un ierīkotas plašas ielas. Vircavā

un Svēte tas uzceļ greznas pilis, bet vislielāko pie-
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minekli savai valdīšanai hercogs Pēteris uzcēlis ar

1775. g. Jelgavā nodibināto Akadēmiju — Academia

Petrina.

Jelgavā jau darbojās pilsēfas jeb latīņu skola. Bet tā kā

viņas programma bija visai nepilnīga, tad pilsētas bagātnieku

aprindās ieviesās paradums jaunatni izglītot mājskolotājiem.

Lielākā daļa Jelgavas pilsoņu ģimeņu mājskolotāji bija ārzem-

nieki, kas šeit bija ieradušies vienīgi piedzīvojumus un laimi

meklēt. Ar šādu nepilnīgu izglītību turīgākie jaunekļi devās

studēt Vācijas universitātēs, no kurām atgriezās ar saindētu

garu, tukšu galvu un vēl tukšākām kabatām. Tāpēc visā valstī

atsaucīgi uzjēma hercoga nodomu dibināt te augstāku mācības

iestādi, vēl jo vairāk tādēļ, ka hercogs apsolījās visus jaunās

augstskolas izdevumus segt personīgiem līdzekļiem. 1772. g. augu-

stā hercogs Pēteris oficiāli paziņo landtāgam šo savu nodomu un,

sajēmis muižniecības piekrišanu, jau nākamā gada janvārī sāk

jaunās gaismas pils būvi pēc Braunšveigas „Karolinuma" pa-

rauga un dāņu archifekta Severina Jensena būvprojekta, tai vietā,

kur agrāk atradusies hercogu ģimenei (hercoģienei Annai) pie-

derošā pils. (Ideja Jelgavā dibināt augstāku ģimnāziju gan ne-

pieder hercogam Pēterim. Jau 1618. g. hercogs Frīdrichs ierosina

tādas dibināšanu Jelgavā, to gribēja celt arī hercogs Jēkabs un

Frīdrichs Kazimirs). Hercogam Pēterim bija nodoms jauno mā-

cības ies'ādi organizēt par ūniversitāti, bet, sikarā ar karo-iskām

tiesībām, jaunu ūniversitātu dibināšana Polijā un tai pakļautās
zemēs varēja notikt vienīgi ar pāvesta atļauju, un tā kā bija

skaidri zināms, ka Sv. Tēvs neatļaus protesfantiskajā hercog-

valsti dibināt protestantu augstskolu, tad nodomātās ūniversi-

fātes vietā nolēma dibināt akadēmiju — akadēmisku ģimnāziju:

pusģimnaziju, pusaugstskolu. Jaunās akadēmijas-ģimnazijas sa-

tversmes projektu hercogs Pēteris uzdeva izstrādāt Berlīnes

aistētiķim Zulceram, uzticēdams tam arī uzaicināt profesorus.
1773. g., iesākot akadēmijas būvdarbus, tiek iespiesti mācības ie-

stādes noteikumi. 1774. g. Jelgavā jau pulcējas jaunie profe-
sori (par teoloģijas profesoru velti tiek aicināts Herders) un

1775. g. 20. janvārī, pagaidu auditorijā (hercoga pilsētas kancle-
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jas namā, Veismaņa ielā 11) sākas pirmie priekšlasījumi
20 immatrikulētiem studentiem. 1775. g. 8. jūnijā hercogs Pē-

teris paraksta akadēmijas dibināšanas aktu, kuru Polijas ķē-

niņš apstiprina 20. jūnijā, un 29. jūnijā notiek akadēmijas svi-

nīga atklāšana. Par akadēmijas rektoru profesoru koncils Bezeka

vadībā (27. janvārī), protams, ievēl pašu hercogu (ģimnāzijas

vadītājs saucies par prorektoru), kādēļ jo grezna bijusi aka-

dēmijas atklāšana: lielgabalu salūti rībinājuši gaisu un pils tor-

ņos taurētāji aicinājuši tautu, kad hercogs caur grenadieru un

musketieru sardzi devies uz jauno mācības iestādi. Akadēmijas
dibināšanas piemiņai hercogs Pēteris kaldina sudraba medaļas,

kurās vienā pusē ģimnāzijas attēls, otrā hercoga portrets.

(Medaļas tiek kaltas arī 1785. g. — ģimnāzijas 10 gadu jubilejas

svētkos, kad hercogs kopā ar audzēkņiem dodas svētceļojumā uz

Romu). „Academia Petrina" bija 2 kursi: literātūras un zināt-

ņu, katrs divgadīgs. Mācību pasniedzēji, tāpat, kā augstskolās,

saucās par profesoriem. Literātūras klasei bija vairāk ģimnāzijas

raksturs, turpretim zinātņu kursam — augstskolas, pēc kuras

beigšanas absolventiem bija vēl jāapmeklē ārzemju ūniversitā-

tes. Jelgavas jaunatnei mācīja franču, angļu, itāļu, latīņu,

krievu un ebreju valodas, zīmēšanu, paukošanu, jāšanu, dejas

v. v. c. Par turpmāko ģimnāzijas likteni sk. 68. lp. p.

~Acaclemia Petrina" dibināšana ievērojami pacēla gal-

vaspilsētas — Jelgavas sabiedrisko dzīvi un kādreizējā

zemgaļu osta un miests Lielupes un Driksas krastos nu

bija tā laika ievērojamu darbinieku centrs, kas ietek-

mēja visas hercogvalsts garīgo dzīvi. Bet cik savādi

tas mums tagad arī neliktos, reizē ar garīgās kultū-

ras uzplaukšanu Jelgavas labākā sabiedrībā radās dzī-

va interese slepenām savienībām, misticismam v. tml.

Tādēļ nav jābrīnās, ka Jelgavā atrada auglīgu ze-

mi un lētticīgus pielūdzējus tā laika slavenākie avan-

tūristi Kazanova, Kaliostro, Magno Kavallo v. c. Jau
1754. g. Jelgavā nodibinās brīvmūrnieku loža „Pie
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trim kronētiem zobeniem" (ložas nozīmi un brīvmūr-

nieku pasi sk. Kurzemes provinces mūzejā), ar cildenu

mērķi: augt uz augšu un izveidot savu garu, tāpat,
kā senāk mūrnieki arvien augstāk ceļa savas dižās

celtnes (sk. 48. un 98. lp.). Līdzīgas brīvmūrnieku lo-

žas pastāvēja arī Rīgā (1750. g. dib. „Ziemeļzvaigznes

loža"), Tukumā un Liepājā. Kazanova Jelgavu apmeklē
1764. g., ceļā no Berlīnes uz Peterpili, Kaliostro Jel-

gavā parādās 1779. g., kur tas ar savām nekromantis-

kām krāpšanām iegūst lielu ievērību arī muižniecības

aprindās. Ilgāku laiku viņš parādās Elīzes Rekes, grā-

fa Medema nelaimīgi izprecinātās meitas un pazīsta-

mās literātes sabiedrībā; Kaliostro, balstīdamies uz

brīvmūrnieku ložu populāritāti, Jelgavā dibina atse-

višķu ložu, kurā, pretēji brīvmūrnieku principiem, tiek

uzjemtas arī sievietes. Jelgavā šis slavenais „burvis",
kas teicās cēlies no eņģeļa laulībām ar mirstīgu sie-

vieti, nodarbojas ar slimnieku dziedināšanu, garu iz-

saukšanu un stundu pasniegšanu maģijā un demono-

loģijā. Šai pašā laikā Jelgavā vairākus gadus uzturas

arī mīklainais piedzīvojumu meklētājs Magno Kavallo,

ražodams savas literāriskās aplamības. Bez viņiem te

uzturējušies arī mazāki ~gariņi", piem., mistiskais „Zie-

meļu māgs" — klejojošais mājskolotājs Jānis Hamans,

(viņa cienītāju skaitā ari Herders un Ģēte), kas 1766. g.

Jelgavā izdod pirmo laikrakstu v. d. c.

Itāļu avantūrista Džcvanni-Džakomo Kazanova (1725.—98. g.)

dzīve ir raibu notikumu bagāta: ieguvis juridisku izglītību, tas

grib kļūt par garīdznieku, bet mīlas dēku dēļ tiek izslēgts

no semināra; vēlāk izpilda kārdināja sekretāra, Parīzes loterijas
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direktora v. c. amatus, 1755. g. Kazanovu par krāpšanu iesloga

Venēcijas drausmīgā „Svina kambarī", no kura tas brīnišķīgā

kārtā izbēg uz Parīzi, kur, uzdodamies par noslēpumainās ma-

ģijas lietpratēju, iegūst uzticību galma aprindās un ar veiklām

biržas operācijām iegūst lielu bagātību. 1759. g. Romā pāvests

tam piešķir augstu ordeni. 1764. g. Berlīnē Frīdrichs Lielais

uzaicina Kazanovu par kadetu korpusa komandieri, bet tas caur

Jelgavu un Rīgu aizbrauc uz Pēterpili. Jelgavā lielais

avantūrists un vēl tagad daudzinātais mīlētājs un pavedējs, iero-

das nabags, ar ieteikšanas vēstuli kādam Kaizerlingam un 3

zelta dukātiem, kurus pie tam uzdāvina skaistai „Pils" (tag.

~Lindes") viesnīcas apkalpotājai. Vēsts par interesanto cejotāju

aplidojusi pilsētu un vēl tai pašā dienā Kazanova sajem ielū-

gumu piedalīties galma masku ballē. Būdams bez līdzekļiem tas

par 400 rbļ. apkrāpj žīdu augļotāju, kas pie viņa ieradies iz-

mainīt ārzemju valūtu, un tagad jau kā bagāts kavalieris pieda-

lās lepnā galma ballē. Te glumais avantūrists iegūst hercoga

Bīrona simpātijas un līdzi tām 400 dālderus un ceļojuma ratus

uz Rīgu. (Kad hercogs piedāvā Kazanovam piemiņai vērtīgu dārg-

lietu vai viņas vērtību naudā, Kazanova izvēlas pēdējo). Varšavā

Kazanova iekaro karaļa Staņislava ievērību. 1775. g. viņš dzīvo

Venēcijā kā slepenās inkvizīcijas aģents, bet dzīves pēdējo daļu

pavada čechu grāfa Valdšteina pilī (Bohemijā) kā bibliotēkārs

un nodarbodamies ar burvībām un alķīmiju. Liela nozīmi 18.

g. s. kultūras, sevišķi tikumu vēsturē, Kazanovas memuāriem.

Kazanovas brāļi bijuši ievērojami itāļu gleznotāji: viens no tiem

bijis Drēzdenes mākslas akadēmijas direktors, otrs gleznojis

Katrīnai II skatus no turku kara.

Grāfs Aleksandrs Kaliostro (Cagliostro) patiesībā ir itāļu

dēkainis Džuzepe Balzamo (1743.—1795. g.). Pirmo izglītību

baudījis klosterī, no kura, pēc kādas zādzības aizbēdzis. Kā ap-

tiekas māceklis Kaliostro jau jaunībā iepazīstas ar visādiem vese-

lības līdzekļiem, līdz 26. g. vecumā tas apceļo Ēģipti, Āziju, Dien-

vidu un Rietumeiropu, visur ar spiritismu, jaunības un dzīvī-

bas eliksiru, filozofa akmeni un zelta taisīšanu iegūdams prāvus

līdzekļus. Londonā tas uzstājas kā biīvmūrnieku reformātors,

bet Vācijas augstākās sabiedrības uzticību ieguva ar dažiem
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tiešām laimīgi veiktiem dziedināšanas gadījumiem. 1779. g. Ka-

liostro ierodas Jelgavā, kur ar savu jaunības eliksiru

iegūst augsto dāmu simpātijas un viesmīlīgu uzjemšanu grāfa

Mēdema (hercoga Pētera Bīrona sievas tēva) ģimenē, kur par

viņu sevišķi sajūsminās Mēdema meita — dzejniece Elīze Reke.

Elīzes tēvocim landmaršalam Mēdemam, kurš bija Jelgavas brīv-

mūrnieku 15žas meistars, Kaliostro iegalvoja, ka tas atsūtīts no

~augstākas varas", un tā ieguva ieeju labākā sabiedrībā, kuru

tas apstulbināja ar burvju mēteļa trikiem. Kā palīgu savās

burvju mākslās Kaliostro izmantoja Elīzes Rekes mazo brālēnu,

kuru tas turēja pilnīgi savā iespaidā, tā kā zēns nevarīgi palī-

dzēja «lielam meistaram" viņa krāpšanās. Nodibinot Jelgavā

savu patstāvīgu «brīvmūrnieku ložu d'Adoption", kurā, pretēji

brīvmūrnieku principiem, piejēma arī sievietes, Kaliostro apsolīja

saviem „brāļiem un māsām" atklāt visus dievišķos noslēpumus un

iemācīt sakaru uzturēšanu ar garu pasauli. Arī Jelgavā, dau-

dzinātā hercoģienes vērtīgā lielo pērļu kakla rota esot viņa

mākslas darbs: visas hercogienes mazās pērlītes tas pārvērtis

vērtīgās lielās pērlēs. Kad arī citi sievieši sanesa tam savas

mazās pērlītes un lūdza tās pārvērst lielajās, Kaliostro paziņoja,
ka augstie burvji, diemžēl, aizliedzot viņam to darīt... Jelgavā

Kaliostro apmetās kādā namā tag. Čakstes bulv., blakus sina-

gogai. Lētticīgiem Jelgavas muižniekiem Kaliostro uzdevies par

300 gadus vecu, kādu vecumu sasniedzis pateicoties savam jau-

nības eliksiram. Kāds no neticīgiem reiz saticis Kaliostro su-

laini, iedevis tam zelta dālderi un lūdzis pateikt, cik viņa kun-

gam īsti .esot gadu. Veiklais sulainis laipnam kungam pateicies

par naudas gabalu un atteicis, ka viņa ziņkārību gan tas nespē-

šot apmierināt, jo tas pie „lielā meistara" kalpojot tikai 100

gadus. Kad Jelgavā atklājās Kaliostro šarlatānisms, (vienīgi grāfs
Hovens neslēpa, ka Kaliostro ar savām burvībām no viņa izblē-

dījis 800 dālderus un vērtīgu gredzenu, pārējie pieviltie dižciltī-

gie savus zaudējumus citiem neatklāja), tas dodas uz Pēter-

pili, bet ķeizarienes Katrīnas 11. simpātijas šim slavenam avan-

tūristam, kas Krievijā saucās par grāfu Fēniksu un kura aklos

cienītājos redzam augstmaņus, karaļus un pat kardinālus, tomēr

neizdodas iemantot, liela loma Kaliostro piekrīt arī vēsturē pa-
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zīstamā „kakla rotas afērā", ar kuras sekām tam nācās iepazīties

Francijas drūmākā cietumā Bastilijā. „Kakla rotas afēra" vēstu-

riski interesanta ar to, ka tā ievērojami paātrināja karaliskā

režīma galu Francijā. Nežēlībā kritušam kardinālam princim

Rohanam intrigante grāfiene Lamotte un avantūrists Kaliostro,

kas ar savām burvībām bija jau ieguvis Versalas un Parīzes

galminieku ievērību, iestāstīja, ka tas viegli iegūšot karalienes

Marijas Antuanetes labvēlību ar kādu vērtīgu kakla rotu

(apm. 1,5 milj. latu vērtībā), pēc kuras karaliene tik ļoti ilgo-

joties, bet ko karalis tai atsakoties pirkt. Vieglprātīgais kar-

dināls uzticēja, ka vērtīgos dimantus grāfiene nodod karalienei,

grāfiene Lamotte turpretim tos pārdeva Anglijā. Kad kardināls

par rotu nevarēja samaksāt dārgo cenu, notikums kļuva zināms

atklātībai un 1786. g. kardinālu, Kaliostro un grāfieni iemeta

Bastilijā. Bet karalienes labā slava bija ievērojami cietusi. Kad

parlaments kardinālu un Kaliostro attaisnoja, pēdējais, izsūtīts

no Francijas, devās uz Romu. Kad 1787. g. tas Romā dibina

brīvmūrnieku ložu, pāvests viņu par ķecerību notiesā uz nāvi,

vēlāk nāves sodu pārvērsdams mūža ieslodzījumā, kur Kaliostro

arī mirst. Par Kaliostro dzīvi Jelgavā sk. J. Grīna lugu „Ka-

liostro Jelgavā".

Visi šie sīkumi uzbur mums tā laika Jelgavas sa-

biedriskās dzīves ainu. Jelgava bija vāciska pilsēta; kaut

vāci skaitliskā ziņā bija mazākumā, faktiskais zemes

kungs — latvietis bija padarīts par kalpotāju. Latvju

apspiešana reizēm gājusi pat tik tālu, ka, piem-j 1758.

gadā Jelgavas vācu birģeļi noteikuši, ka dienestniekiem

noliegts savās kāzās dzert kafiju, tēju, vīnu un ēst

cepumus. Pilsētas maģistrāts pat noteica, cik dārgas
vadmalas drānas drīkst šūdināt Jelgavas latvju amat-

nieki. Latvietei-jelgavniecei svētdienās nebija atļauts stai-

gāt zīda lakatiņu galvā, vai puķotā priekšautā. Ja arī

Zemgales zemnieka dzīve kļuva arvien grūtāka, Jel-
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gavas pilsētas dzīvē nekādu sašaurināšanos nevarēja
manīt. Visjautrāk un skaļāk Jelgavā gāja ikgadus 12.

jūnijā, kad visā hcrcoģistē bija nolikti galveno mak-

sājumu termiņi. Šai „jaunā Jāņu dienā" tad Jelgavā
'saradās visa hercogistes muižniecība, lai iepirktos, no-

kārtotu financiālās darīšanas, izklaidētos un uzdzīvotu.

Kā viesi šai laikā Jelgavā saradās Vācijas un Polijas
muižnieki. Līdz pat Jāņiem Jelgavā ballēja un līksmojās:

pilsētas dārzos notika koncerti, lieliskas illūminācijas,
tirgus laukumā sabrauca zvērnīcas, cirki, karuseļi, teātri,

plašas balles rīkoja dzirnavnieki, literāti v. c Pēc

dzelzceļu satiksmes atklāšanas ar Rigu un Liepāju

saplaka Jelgavas tirdznieciskā dzīve un skaļie svētki.

Franču revolūcijas (1789. g.) atbalss pāršalca visu

Eiropu. Arī Jelgavā īgnums pret priviliģētām kārtām

sāka izpausties jau atklātā veidā, jo Dievs taču vi-

sus cilvēkus bija radījis vienlīdzīgus. 1790. g- 29. ap-

rīlī Jelgavā, uz pilsētas rātes ierosmi, nodibinās pil-

soņu un pilsētu apvienība — ~pilsoņu ūnija", kuras

mērķis panākt hercoģistes satversmes grozījumus. 1790,

gada jūlijā ūnija iesniedza hercogam prasību arī pil-

soņiem piešķirt, pārstāvību landtāgos un līdzdalību li-

kumdošanā, kā tas bijis 16. g. s., kad landtāgos bez

muižniekiem piedalījušies arī namnieki un garīdznie-
ki. 1791. gadā ūnijā iestājās arī hercoga Pētera aka-

dēmija. Tā paša gada martā ūnija sūta savus pārstāvjus

(Jelgavas tirgotāju Fīrhufu un kādu Piltenes advokātu

un Liepājas birģermeistaru) uz Varšavu, iesniegt savas

prasības poļu ķēniņam. Vēlāk šai dēlēgācijai pievie-

nojās arī akadēmijas pārstāvis prof. Mulcs. Pilsētā
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manāms jau „revolūcijas gars", Hercoga Pētera aka-

dēmijā kāds audzēknis (šlipenbachs) ar zobenu sadur

hercoga lielo portretu. Kad profesoru koncils vainīgo
ieliek uz īsu laiku akadēmijas karcerī un piespriež #

tikai izlabot portretu, sadusmotais hercogs caur

kapt. Šiliņu 1791. g. 2. augustā akadēmijai atjēma

savu ģīmetni un vēlāk atprasīja arī dāvāto spiestuvi.

(Portretu, uz profesoru lūgumu, viņš gan atdeva at-

pakaļ.). No „pilsoņu ūnijas" drīz izstājās vietējie amat-

nieki un mazāk tūrīgie pilsoņi, jo turīgā pilsonība

(tirgotāji un literāti) nedeva tiem iespēju piedalīties

pilsētas pārvaldē. Amatnieki savukārt Jelgavā nodi-

bina savu amatnieku apvienību („Mākslinieku un amat-

nieku apvienība"), kuras garīgais vadonis kļūst lielis-

kais runātājs — reformātu mācītājs prof. Jānis Til-

liņš, kuru hercogs bija jau nosaucis par „godīgās jau-
natnes samaitātāju". Amatnieku savienībai vēlāk pie-
vienojās ari dzirnavnieku cunfte, kuras darbība radīja

pazīstamo „melderu dumpi" — vienīgo asiņaino sa-

celšanos Jelgavā.

Hercoga muižu pārvaldnieks Grīnhofs izdeva dzirnavniekiem

drakoniskus noteikumus: malējiem aizliedza apgaismošanai jemt

līdzi sveces, zemniekiem noliedza palīdzēt malšanā v. tml.

Kad hercogs Pēteris nostājās sava pārvaldnieka pusē, 1792. g.

rudenī visi hercogistes dzirnavnieki ieradās Jelgavā uz ~protesta

sapulci", kurā piedalījās apm. 250 dzirnavnieku un to palīgu

(zejju un mācekju). Hercogs dzirnavnieku sūdzību pret muižu

pārvaldnieku par dzirnavnieku veco tiesību un privilēģiju ne-

ievērošanu un savas varas pārkāpšanu nodeva tiesai, kas sūdzību

noraidīja. 30. novembrī dzirnavnieki pie tiesas nama noturēja

trokšņainu sapulci. Amatnieku apvienība dzirnavnieku strīdu
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uzskatīja par visu amatnieku lietu un paziņoja hercogam, ka

viņa turpmāk vadīs dzirnavnieku taisnīgās prasības, līdz ar ko

nemierniekiem pievienojās arī pārējie amatnieki. Hercogam

iesniedza pieprasījumu samaksāt ap 13.000 dālderus kā atlīdzību

par dzirnavnieku zaudējumiem, kas cēlušies viņiem uzturoties

protesta dēļ Jelgavā. 12. decembrī hercogs Pēteris ieradās no

Vircavas galvaspilsētā un apsolīja nākošā dienā ārpus kārtas

personīgi izmeklēt lietu, bet gan tikai sarunājoties ar nemier-

nieku pilnvarotiem. Dumpinieki hercoga rīkojumu nepiejēma un

aizsūtīja atpakaj, bet no savas puses lika priekšā kautko lī-

dzīgu „Dieva tiesai": divkauju ar zobeniem starp hercogu un

dzirnavnieku pārstāvjiem.

1792. g. 13. decembra agrā rītā pie Jelgavas pils

sapulcējās liels nemiernieku pulks, kuru hercoga pils
sardze padzina līdz ZaUim tiltam (tilts pār Driksu).

Kad pilsētas maģistrāts un hercoga ierēdņi dumpinie-

kus uzaicina izklīst, apsolot, ka hercogs viņu lietu

izmeklēs un taisnīgi izšķirs, nemiernieki sāk izturē-

ties visai draudoši, lamā hercogu un sauc, lai tas

pats nākot. Jelgavas tirgotāji jau noslēdza veikalus,

jo bija sagaidāmi asiņaini nemieri. Hercogs Pēteris,

baidīdamies, ka nemiernieki varētu iebrukt pilī un iz-

laupīt valsts kasi, nolēma lietāt varu. Pīkst. 5. pēc-

pusdienā hercoga vēstneši uzaicināja vairāk kā 1000

cilvēku lielo nemiernieku pūli 10 minūtēs izklīst, pretējā

gadījumā došot pavēli šaut. Velti hercoga bundzinieki

draudoši rībināja bungas, un kad ultimātam nebija sek-

mes, hercogs pavēlēja vienu lielgabalu izšaut pāri pū-
lim. Nemiernieki tomēr neizklīda, bet vēl vairāk mā-

cās virsū hercoga karavīriem. Tad otrs lielgabals un

24 musketieru zalve raidīja šāvienus tieši nemiernieku

rindās, kas tad panikā atkāpās, atstājot 12 kritušos
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un ievainotus. Otrā dienā Jelgavas maģistrāts nolē-

ma samaksāt visus dumpinieku parādus, ja tie atstātu

satraukto galvas pilsētu. Ari hercogs apjēmās nemier-

nieku parādu segšanai izsniegt 1000 dālderus, izsludināt

vispārēju amnestiju un rūpēties par nošauto piederī-

giem, kā arī ievērot dzirnavnieku senās tiesības. Gal-

ma mācītājs vēl noturēja pamācošu sprediķi par „bi-

jāšanu pret kungiem un citiem no Dieva ieceltiem

priekšniekiem", un amatnieku nemieri patriarchālajā

Jelgavā bija izbeigušies.
1794. g. martā Polijas patrioti, ģenerāļa Tadeuša

Kost'uško vadīti, sacēlās pret saviem apspiedējiem —

krieviem un prūšiem. Sacēlās arī Lietūva. Bet jau ru-

deni nacionālie brīvības cīnītāji bija nežēlīgi apklusi-

nāti, un decembrī, Pēterpilī, notika Polijas sadalīšana.

Dabīgi pacēlās jautājums, kas turpmāk būs ar sadalītās

Polijas lēņu zemi — Zemgales un Kursas hercoģisti.
Hercoģistes vienkārša pievienošana Krievijai nebija ērta

(piem. Prūsija jau 1792. g. bija garantējusi herco-

ģistes satversmi), kādēļ krievi ar intrigām un aiz-

kulišu politiku panāca, ka 1795. g. 17. martā landtāgs

Jelgavā, bez hercoga ziņas, nolēma atteikties no līdz-

šinējā lēņa kunga — Polijas, un padoties Krievijas
scepterim. Ari hercogs Pēteris Bīrons, piespiedu kārtā

aizturēts Pēterpilī, 28. martā atsakās no hercogvalsts

troņa un atdod to „nemirstlgās ķeizarienes Katrīnas II

nemirstīgam scepterim", par ko, dažas nedēļas vēlāk,
tas saņem „sāpju naudu" — 2 milj. zelta rubļus un mū-

ža pensiju — 69.000 dālderus gadā. Ar šo laiku izbei-

dzas slavenā un 230 gadus vecā Zemgales un Kursas
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hercogvalsts, un Jelgava — viņas košā galvas pil-
sēta — paliek vairs tikai par guberņas pilsētu (ar 1795.

gada 11. novembri), bet hercoga dižā pilī, kur reiz

ritēja grezna un tālu daudzināta galma dzīve, — ievel-

kas krievu ģenerālgubernators un krievu valdības ie-

stādes. (Jelgavas apriņķi toreiz devēja par Dobeles

apriņķi, kāds nosaukums uzglabājies no tiem laikiem,

kad apriņķi pārvaldīja Dobeles ordeņa komtūrs). Kopš
šī laika līdz pat neatkarīgās Latvijas nodibināšanai Zem-

gale zaudē savu atsevišķo nosaukumu un turpmāk to,

kopīgi ar Kursu, sauc vienā vārdā —

par Kurzemi,

kaut gan Krievijas ķeizars savā garajā titulu virkne de-

vējās ari par Zemgales kņazu.

Kurzemes guberņas ģērbonī bija apvienoti Zemgales un

Kursas ģerboņi. Zemgales ģērbonis: zilā laukā ejošs kronēts

sidraba alnis ar 6 ragiem, un Kursas ģērbonis — sidraba laukā

sarkans kronēts lauva. Jelgavas pilsētas ģērbonis veidots pēc

Zemgales ģērboņa: sarkanā laukā aļņa galva dabīgā krāsā. Uz

kakla valsts mazais ģērbonis bez zvaigznēm.

1797. g. Jelgavā sāk iznākt pirmais latvju periodis-
kais izdevums žurnāla veidā „Latvijas gada grāmata".
Krievu varas laikā Jelgavas pilī, pa divi lāgi, no 1798.

līdz 1800. g. (kad aizbrauca līdz 1805. g. uz Varšavu)
un 1805.—1807. g. (1807. g. vasarā aizbrauc caur Lie-

pāju uz Angliju) kā bēglis uzturējās nogalinātā Fran-

cijas karaļa Ludviķa XVI vecākais brālis, Provansas

grāfs — vēlākais burboņu karalis Ludviķis XVIII,

līdz ar savu galmu (sk. 78. Ip.).

Ludviķa XVI (1774.—92. g.) valdīšanas laikā sākās franču

revolūcija (1789. g.). Lai aizsteigtos priekšā Austrijas nodomam
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apspiest franču revolūciju, radikālā Likumdošanas sapulce 1792.

g. tai pieteica karu. Kad pirmās cīņas frančiem bija neizdevīgas,

tauta sāka uzskatīt karali par nodevēju, uzbruka karaļa pilij, to

iejēma, proklamēja Francijas republiku un 1793. g. karalim

nocirta galvu. Ludviķa XVI. brālis no Francijas ēmigrēja jau

1791. g., pirms ierašanās Jelgavā tas apmetās Briselē, Koblencā

un Veronā. Francijā sākās Robespjēra terrors, līdz 1794. g.

viņu pašu ģiļotīnēja. 1799. g. novembrī Francijā sākās Napoleona

valdīšanas laikmets. 1814. g., pēc neveiksmīgā 1812. g. kara gā-

jiena uz Krieviju, Napoleons atteicās no troņa, kuru iejēma

Ludvlķis XVIII.

Starp franču dižciltīgiem emigrantiem mazā Jelgavā

dzīvoja arī paters Indriķis Eseks Edžvets dc Firmonts,

Ludviķa XVI biktstēvs, kas 1793. g. 21. janvārī pē-

dējais pavadīja savu nelaimīgo valdnieku uz giļotīnu un

deva tam pedejo svētību, uzkāpjot ešafotā (Edžvēts
dc Firmonts apglabāts Jelgavas Romas katoļu kapos
ISO7. g., sk. viņa kapakmeņa uzrakstu latīņu valodā,

ko sacerējis Ludviķis XVIII). Franču emigrantu deļ

Jelgavas pilī tika izdarīti lielāki remonti.

Politisku iemeslu deļ neviens no Eiropas galmiem

negrib saistīties ar franču emigrantiem. Vienīgi krievu

cars Pēteris I visžēlīgi atzīst bēgli par likumīgo Fran-

cijas valdnieku un Navarras hercogu, un ar plašu žestu

nodod viņa rīcībā Jelgavas pili. Nu Jelgavas pilī, pa

otram lāgam, gluži kā hercoga Frīdricha Kazimira

laikā, risinās dzīve pec Versaļas modes, tikai šoreiz

tā nav pakaļdarināta, bet sarežģītos galma ceremoniā-

lus, spīdošās balles v. tml. veido tīrasiņu franču galma
ceremoniālmeistari un franču dižciltīgākie bruņnieki.

Bet šis Versaļas atspīdums Jelgavas pilī prasīja daudz
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naudas, kādēļ karalis-bēglis izsūtīja sūtņus pie citiem

valdniekiem lūgt palīdzību. Spānijas karalis tam at-

sūta 180.000 fr., arī Krievijas cars atvēl savam aug-

stam viesim 200.000 rubļus gadā, bet pārējie valdnieki

lielā ~Saules ķēniņa" dēla mazdēla lūgumam nemaz

neatbild. 1799. g. 30. maijā Jelgavas pilī notiek Lud-

viķa XVI meitas Marijas-Terēzas laulības ar princi
Kārli Filipu, kas iegūst sievu bez pūra. Arvien klusāka

kļūst jautrā līksmība Jelgavas pilī, apdziest spožās

ugunis un izpriecas kārie galminieki drīzi pamet savu

valdnieku vienu. Pēdējo rūgto pilienu šai bēdu kausā

vēl iepilina Pāvils I, kas, lielās politikas iespaidots,
liedz Ludviķim XVIII patvērumu Jelgavas pilī un uz-

aicina atstāt viņa zemi. Kad ķēniņš lūdzas krievu

valdnieku atļaut viņam tomēr palikt Jelgavā, pienāk

rupja atbilde: ~Cars atļaujas Majestātei atgādināt, ka

viesmīlība ir laipns tikums, bet nevis pienākums". Kad

arī tad vēl ķēniņš kavējas atstāt Jelgavu, Jelgavas gu-

bernators janvāra beigās sajem visaugstāko pavēli no

Pēterpils: ~Paziņot Ludviķim XVIII kungam, ka ķei-

zars pavēl tam nekavējoši doties uz Ķīli un apme-

sties tur uz dzīvi pie savas laulātās draudzenes". Tā

ziemas salā krievu valdnieks izdzina no Jelgavas franču

valdnieku ... Ludviķis XVIII gan vēl reizi bauda Jel-

gavas pils viesmīlību, bet j.au pēc Pāvila I nāves

(1805.—07. g.), tagad gan kā kluss emigrants, bez ie-

priekšējā mirdzuma un spožuma. Šeit 1807. g. nāk.

franču ķēniņu apmeklē ari krievu cars Aleksandrs 1.

1800. g. Jelgava ir tikai trīs reizes mazāka kā Rīga,
bet divas reizes lielāka kā Liepāja. Mierīgo dzīvi zem
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krievu ērgļa asajiem nagiem pārtrauca karš ar Na-

poleonu. Lai atbrīvotu Baltiju no Krievijas virskun-

dzības, Napoleons I jau 1812. g. jnlijā Viļņā uzdod

savas milzu armijas kreisā spārna komandierim mar-

šalam Makdonaldam iejemt Zemga'i. (Napoleons loloja
nodomu Zemgale, Kursā un Livonijā dibināt savu her-

cogvalsti). Pieaugot „franču briesmām", no Jelgavas
sākas bēgšana uz Rīgu. Tā, piem., Jelgavas tirgotājs

Kaļiņinš no Jelgavas uz Rīgu ar 2 strūgām pārved
200.000 rubļus vara naudas. Makdonalda komandētā

10. korpusa prūšu un poļu divizijas, ģenerālleitnanta

Jorka vadībā, sakauj krievu rietumarmiju un okupē

Zemgali. Uzbrukumu Jelgavai izveda 17. divīzijas pa-

līgkorpuss plkv. Raumera vadībā. Zemnieki ar ilgo-
šanos gaidīja frančus, jo tie cerēja, ka ienaidnieks atcels

zeme dzimtbūšanu, un kad 20. jūlijā gubernators fon

Zīverts ar krievu karaspēku atstāja Jelgavu, to bija
ielenkuši lieli zemnieku bari, kādēļ Zīverts pavēlēja
nodedzināt Lielupes tiltu un apšaudīt saniknotos zem-

niekus. Pec krievu aiziešanas sākās zemnieku sadurs-

mes ar Jelgavas vācu namniekiem, kāmer pilsētā ne-

ienāca Napoleona karaspēka prūšu nodaļas. Maršals

Makdonalds Jelgavā apmetās bruņniecības namā. Par

Jelgavas apgabala pārvaldnieku maršals Makdonalds

ieceļ Žilu dc Šamboduenu, kas sāka rīkoties ķeizara

Napoleona „vārdā un uzdevumā". Jau 1812. g. 1. aug.

Jelgavā Šamboduens, kopā ar otru Kurzemes pārvald-

nieku dc Montinī, uz Napoleona galvenā intendanta

grāfa Dimā rīkojumu, izdod noteikumus par Zemgales,
Kursas un Piltenes hercogvalsts iekārtu. 26. augustā
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Jelgavā nodibinās arī Francijas ķeizarvalsts konsulāts,

ar konsulu Prevo. Napoleona uzvaras gājiens, kā zi-

nāms, beidzās visai traģiski, un jau 1812. g. 8. decem-

brī Jelgavā pa vienu pusi atgriežas krievi, kad pa otru

vel atkāpjas franči. Nākošā dienā Trīsvienības baznīcā

notika svinīgs pateicības dievkalpojums par pilsētas
atsvabināšanu no ienaidnieka. Pilsētu, protams, šai karā

krietni izpostīja un izlaupīja.

1817. g. 25. augustā Kurzemes landtāgs nolēma dot

zemniekiem brīvību, pajemot viņu zemi. 1818. g. 30.

augustā Jelgavā, krievu ķeizara Aleksandra I klāt-

būtne, pasludina Kurzemes zemnieku brīvlaišanu. 1822.

g. Jelgavā iznāk pirmais latvju politiskais nedēļas
laikraksts — ~Latviešu Avīzes", kuru nolūks ~piep-

alīdzēt pie arāju ļaužu prāta celšanas un labklāša-

nas". Stefenhāgena spiestuve Jelgavā 19. g. s. ir pilnī-

gākā un labākā spiestuve visā Krievijā. 1831. g. pilsētu

piemeklē drausmīga cholieras sērga, tikai piektā daļa

iedzīvotāju paliek veseli (sērgā izmirušo pilsoņu na-

mus aiznagloja un uzvilka baltus krustus). Citādi Jel-

gavā rit rosīga dzīve, un tā, pec Rīgas, ir pirmā gu-

berņas pilsēta plašajā Krievijā, kas varēja lepoties ar

ielu apgaismošanu un ūdensvadu. 1825. g. muižnieku

apspriede nolemj dot līdzekļus hercogu kapličas būvei

Jelgavas pilī. Līdz pag. g. s. vidum visa satiksme

no Peterpils uz Vakareiropu gāja vienīgi caur Jelgavu,
kuru caurbraucot apmeklēja daudzi ievērojami vīri.

1875. g. latvju gruntniecības nodibināšanas propagan-

dētājs Juris Māters Jelgavā izdod ~Baltijas Zemkopi",
un neatlaidīgi mudina latvju zemniekus iepirkt mājas
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par dzimtu un mācīties kopt savu svētīto zemi. Līdz

1877. g. Jelgavu vel pārvalda maģistrāts, bet tad arī

te ieved Krievijas pilsētu nolikumu, kas noteic jaunu

pārvaldības iekārtu (pilsētas domi), ar ko sākas vā-

ciskās Jelgavas intensīva pārkrievošana. Kaut starp

Jelgavas iedzīvotājiem vāciešu ir tikai 20<y0j pilsētas
dome vāciem piederēja vairākums līdz pat pasaules
karam. Jelgava ir nevien visas Kurzemes administra-

tīvais un saimnieciskais centrs, bet arī garīgās dzīves

vadītāja. Jelgavas skolās pirmo izglītību smēluši daudzi

izcilākie latvju tautas darbinieki. Jelgavā savu sa-

biedrisko darbību sākuši daudzi mūsu valsts viri, Jel-

gavas ģimnāzijā 1894.—1902. g. mācījies tag. Valsts

prezidents Alberts Kviesis. Jelgavas pilsētas Aleksandra

skolu apmeklējis arī latvju tautas Vadonis Dr. Kārlis

Ulmanis, kuru beidzis, tas turpina mācīties Jelgavas

reālskolā.

1895. g. jūnijā Jelgavā notiek IV vispārējie latvju

dziesmu un mūzikas svētki, kurus rīkoja Jelgavas lat-

viešu biedrība. Šais svētkos piedalījās vairāk kā 4000

dziedātāju.

Kad 1905. g. 26. janvārī Rīgā izsludina ģenerālstreiku,
tam pievienojas arī Jelgavas strādnieki. 11. decembrī

revolucionāri velti mēģina iejemt arī Jelgavu, kur no-

vietoti 2 kājnieku pulki un artilērija. Vēlāk apkārtējos
mežos revolucionāri savelk lielu palīgspēku, tā kā

pat Jelgavas garnizons gatavojies atkāpties uz Rīgu,
bet pēc neveiksmīgām cīņām Tukumā, kur virsroku

jēma krievu ekspedīcija, nodomu uzbrukt Jelgavai at-
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meta. Kad ieveda lauku kara tiesas, Jelgavas cie-

tuma pagalmā nošāva daudzus brīvības cīnītājus.

1914. g. 1. augustā iesākās Pasaules karš un jau
1915. g. 12. augustā Jelgavu okupē ģenerālfeldmaršala

Hindenburga komandētais vācu karaspēks, no tirgus
laukuma ar tālšāvejiem lielgabaliem apšaudīdams atkāp-

jošos krievus. Klusā pilsēta (no 50.000 iedzīvotājiem

1915. g. Jelgavā bija vairs palikuši tikai 8100 iedzī-

votāji) daudz cieta no Jelgavas apkaime notikušām

sīvām cīņām. Pilsētas pārvaldei ieceļ kara birģer-
meistaru (1916. g. paaugstināts par ~oberbirģermeis-

taru") un pilsētas rāti, kurā no 24 rātskungiem tikai 9

ir latvji. 1915. g. Jelgavā ieveda jauno (gregorisko)
kalendāru. Šai laikā Jelgavas pilsēta izdod savu papīra
naudu (ar vācu-latvju tekstu, kapeikas, rubļus un mār-

kas), vairāk kā 1/2 niilj. rubļus, ko atzina par maksā-

šanas līdzekli līdz pat 1925. g. 1916. g. Jelgavā, bagātā

Zemgale un Kursā vācu varas vīri izdeva oficiālus no-

teikumus par sacharina lietāšanu, noliedza brīvu sāls

tirdzniecību, kurzemniekiem ar rīkojumu ieteica est —

nātras, kā iecienītu uzturas līdzekli ieteica vārnas, kuru

olas ~garšas ziņā līdzīgas ķīvītes olām" v. t. jpr. 1917.

g. Brestļitovskas miera līgums starp Pad. Krieviju Un

Vāciju, kura noteikumus gan vēlāk (1919. g. 28. jūnijā)
anulēja Versaļas miera līgums, Rīgu, Jelgavu, Zem-

gali un Kursu pievienoja Vācijai. 1917. g. 21. septem-
brī Jelgavas pilī landtāgs nolēma nodot zemes likteni

Vācijas rokās; tika izstrādāts pat projekts, lai Vā-

cijas ķeizars un Prūsijas karalis piejem Kurzemes her-

coga tituli, bet zemes pārvaldīšanai ieceļ no vietejiiem
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muižniekiem savu vietnieku. 1016. g. maijā un 1917. g.

jūlijā Vācijas ķeizars Vilhelms 11, politiskos nolūkos,

personīgi apmeklēja Jelgavu. 1918. g. 8. martā Kur-

zemes zemes padome vienojās oficiāli lūgt Vilhelmu

II piejemt Zemgales-Kursas hercoga tituli, 15. martā

tas arī tiešām nolemj Latvjiem piederošo Kurzemi „at-

zīt" par patstāvīgu hercogvalsti, bet tā paša gada

novembri Vācijas ķeizaram un Prūsijas karalim bija jau

jāzaudē savs paša tronis... Šai laikā savās izpostī-

tās tevu mājās no ērkšķainajām bēgļu gaitām pār-

nāk Kurzemes bēgļi, kuriem visiem Jelgavā bija jā-
iztur karantena.

1918. g. 18. novembri Rīgā dzimst neatkarīgā un

brīvā Latvijas valsts. Pirmais ministru prezidents Kārlis

Ulmanis vel nav veicis visus jaunās valsts organizācijas
darbus kad jau 1919.g. 3. janvāri Rīgu iejem lielinieku

karaspēks. Pagaidu valdība Rīgu atstāja jau 2. janvāri,

pārceldamas uz Jelgavu, kas līdz 5. janvārim ir

Latvijas galvas pilsēta (Pagaidu valdība apmetās namā

Pils ielas un Čakstes bulv. stūri). Apsardzības ministrs

Zālītis par valdības karaspēka virspavēlnieku iecēla

plkv. Kalpaku, kura brašie karavīri 3. janvāra rītā,

kad pirmās lielinieku daļas jau tuvojās Brīvības til-

tam, atstāja Rīgu un vakarā ienāca Jelgavā. 5. janvāri

Pagaidu valdība, Kalpaka bataljona studentu rotas pa-

vadīta, atstāj Jelgavu un pāriet uz Liepāju. Tai pašā
dienā plkv. Kalpaks Jelgavā izdod savu pirmo pavēli

(sk. piemiņas plāksni pie Zemgales kluba ēkas). Ar šo

pavēli Kalpaks ari iecēla kapt. J. Balodi — vēlāko ar-
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mijas virspavēlnieku — par Neatkarības rotas koman-

dieri.

8. janvāri, ienaidnieka milzīgā pārsvara spiesti (lie-

linieki gatavojās kalpakiešiem nogriezt atkāpšanās ceļu

uz Liepāju), kalpakieši atstāj Jelgavu, kur sākas ne-

baltas dienas (laupīšanas, iedzīvotāju apšaušana, lie-

linieki iebrūk arī hercogu kapenes: izlaupīja zārkus,

Bīrona iebalzamēto līķi izcēla no zārka un ar zaldātu

cepuri galvā nostādīja pie sienas v. t. jpr.). Ar 25. jan-
vāri sākās kalpakiešu pretuzbrukumi, līdz 3. martā

Kalpaka bataljons iesāk savu uzvaras gājienu no Ven-

tas līdz Lielupes un Daugavas krastiem. 18. martā lieli-

nieki padzīti arī no Jelgavas-
-1919. g. 12. jūnijā Jelgavā ar savu štābu uzklīst avan-

tūrists Bermonts (bij. kara kapellmeistars), kurš tai

pašā dienā stājas sakarā ar vācu karaspēka koman-

dieri ģen. Golcu, kas viņam apsola „pret!ielinieciskas
frontes dibināšanai Kurzemē" savu atbalstu, piekoman-

dējot viņa štābam savus virsniekus. 8. jūlijā no Lie-

pājas Rīgā atgriežas Pagaidu valdība, un vācu kara-

spēkam nu beidzot jāatstāj mūsu zeme. Tomēr vāci

pārskaita savus karavīrus Bermonta karaspēka daļās,
kuras turklāt vel pastiprina ar jauniem brīvprātīgo ba-

riem no Vācijas. Sabiedroto prasība Bermontam aiz-

vākties no Kurzemes — paliek bez sekmēm. Naktī uz

25. augustu bermontieši Jelgavā uzbrūk latvju koman-

dantūrai, noplēš Latvijas karogu, samīda to un ap-

laupa latvju kareivjus (atjem naudu, drēbes v. t. t).

Laupīšanas sākās ari visā Kurzemē. 5. septembri Jel-

gavā Bermonts sevi izsludina par Krievijas brīvprātīgo
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armijas „virspavēlnieku". 2t. septembrī ģen. Golcs

Jelgavā slēdz ar Bermontu līgumu, pec kura vācu kara-

spēka daļas nodod Bermonta rīcībā. 1. oktobrī Jel-

gavā notiek svarīga apspriede starp Bermontu, ģen.

Oolcu, Andrievu Niedra v. c, kurā nolemts uzbrukt

Rīgai, gāzt Pagaidu valdību, piešķirt Latvijai autono-

miju krievu valdībā. 6. oktobrī Bermonts Jelgavā pa-

raksta kaujas pavēli uzbrukt Rīgai, ko sāk 8. oktobrī

(sk. „Tūristu bibliotēku" Nr. 1). Ģen. Golcs sūta Ber-

montam jūsmīgu apsveikumu. 9- oktobrī Bermonts Jel-

gavā izsludina sevi par kņazu Avalovu (Bermonta
štābs atradās Ukes namā, Poruka ielā 5). Arī Bermonts

Jelgavā izdod savu papīra naudu (1, 5, 10 un 50 mārku

zīmes), bet Jelgavas pastā salasītās Latvijas val-

dības pastmarkas tas pārzīmogo ar savu zīmogu. Savu

naudu Bermonts nodrošināja ar — šauteni, kas attei-

cās to piejemt, tam draudēja nošaušana kā lieli-
niekam". ' Varonīgā latvju armija ātri padzen pašde-

vēto kņazu līdz ar viņa armiju. 11. novembrī tiek at-

brīvota Rīga. 18. novembrī ienaidnieks pa radio

piedāvā pamieru, ko mūsu virspavēlnieks ģen. J. Ba-

lodis atstāj bez ievērības, 21- novembrī bermontieši pa-

dzīti jau no Jelgavas, bet 1. decembrī visa Zemgale un

Kurzeme iztīrīta no bermontiešiem. Bermontieši aizejot

paspēja vel izlaupīt veikalus un nodedzināt Jelgavas

pili, hercoga Pētera ģimnāziju, kur sadega viņas vēr-

tīgā bibliotēka un archīvs, Jelgavas reālskolu un vai-

rāk desmitas dzīvojamās ēkas. Jelgavnieki jūsmīgi ap-

sveica savus atbrīvotājus. Dažas dienas pec bermon-

tiešu padzīšanas no Jelgavas, tirgus laukumā, vienkāršā,
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nīcas balkona runā Jelgavas atbrīvotāju garīgais vadonis

un iedvesmotājs — Pagaidu valdības Ministru prezidents

Kārlis Ulmanis. Tie bija vārdi, kas sildīja sirdis.

Pirmām un tagadējam Tautas Vadonim uz šī balkona

skūpstot Latvijas karogu — acis asaro kā jauniem,
tā veciem. 1920. g. oktobrī Jelgavā mitinās 3. kājnieku

pulks (pulka pamatā Kalpaka bat. studentu rota), kurš

nosaukts Jelgavas vārdā. Pateicīgā Jelgava saviem

atbrīvotājiem stacijas laukumā uzcēla Jelgavas atbrī-

vošanas pieminekli (K. Jansona mets), kuru atklāja
1932. gada 22. jūnijā.

Ai, Jelgava, tu klusā mātes laimē smaidi lēni:

aug jauna cilts, lai slavas dzelmēs nirtu,

par tautu, tēvzemi lai dzīvotu un mirtu!

(Līgotņu Jēkabs).

PAZĪSTI VĒSTURISKO JELGAVU!
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AI. Kleinhofs

VIENA DIENA JELGAVAS APSKATEI

Ka iet, kur iet, ko redzēt ?

ja vēlaties vienā dienā gūt kopīgu ieskatu par Jel-

gavu, tad sakiet apskati no pirmā soja uz Jelgavas ze-

mes. Izkāpjot no vilciena, Jūs sveic Jelgavas dzelzceļa

stacijas ēka.

Jelgavas dzelzceļu stacija (sk. plānā Nr. 32) celta 1870. g.,

vēlākos gados pārbūves izdarītas tikai ēkas iekšpusē. 43 km

garo Rlgas-Jelgavas dz. līniju atklāja 1868. g., Jelgavas-Lie-

tuvas rob. (67,4 km) līniju 1873. g., Jelgavas-Tukuma (55,8 km)

līniju 1904. g., tad pat Jelgavas-Krustpils 137,1 km dz.-līniju,

bet jaunākā dz.-līnija Jelgava-Glūda-Liepāja (180 km) atklāta

fikai 1927. g.

Izejot no stacijas, paveras plašs skats uz pilsētu. Pa

kreisi aizvijas Stacijas iela, pa labi Zemgales prospekts,
bet tieši pretim, stacijas laukuma vidu — piemineklis

Jelgavas atbrīvotājiem (plānā Nr. 36). Tas atklāts

1932. g. 22. jūnijā. Tēlnieks Kārlis Jansons baltā granītā

atdarinājis latvju tautas spēka simbolizētāju — Lāčplēsi

cīņā ar melno un sarkano pūķi. Pēc pieminekja apskates

turpinām gājienu pāri laukumam gar Zemgales pro-

spektu un sasniedzam kapu, kurā apglabāti lielinieku

laikā 1919. g. nonāvētie 30 nezināmie Jelgavas pilsoņi.
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Uz kapa vietējās vācu draudzes 1921. g. uzcēlušas pie-

miņas akmeni. No šejienes izejam Zemgales prospekta
skaistā liepu gatvē. Nākošā šķērsielā — Palīdzības ielā

— pa labi redzama Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas
nod. slimnīca un tai pretim Jelgavas cietums. Zemgales

prospekta un Palīdzības ielas stūrī kopš 1888. gada mi-

tinās t. s. Reiera patversme (ievērot raksturīgos uzrak-

stus uz ēkas sienām). Turpinām gājienu pa Zemgales

prospektu, un tam izbeidzoties, pa Akadēmijas ielu.

Akadēmijas ielā Nr. 37 apskatām Jelgavas amatu bied-

drības namu.

Amatu biedrības nams celts 1855. g. Ēkā plaša skatuves

zāle, priekšlasījumu un bibliotēkas zāles un restorāns. Biedrības

dārzā vasarā notiek koncerti. Šai vietā kādreiz atradies

ģimnāzijas direktora grāfa Račinska nams, ar skaistu dār-

zu. Kad grāfs aizgājis pensijā un aizbraucis uz ārzemēm,

viņa gruntsgabalu nopirkusi Jelgavas amatu biedrība un uz-

cēlusi biedrības namu. Pēc kāda ugunsgrēka nams pārbū-
vēts un paplašināts. Tagad šis nams savu nozīmi zau-

dējis, bet vēl līdz Pasaules karam te bija galvenais muiž-

niecības sanāksmes centrs.

Pārejot ielu, nonākam pie nama Nr. 36. Šeit sētā,

gandrīz nepārbūvētā veidā, atrodas maza ēka, kurā savā

laikā dzīvoja Latvijas pirmais valsts prezidents Jānis

Čakste, apmeklēdams Jelgavas ģimnāziju — Academia

Petrina. Akadēmijas ielā Nr. 31 mitinās Zemgales

muzejs.

Zemgales muzeju (sk. plānā Nr. 23) 1928. g. dibinājusi Zem-

gales muzeja biedrība, kuru kopš 1934. g. vada Dr. agr. J.

Mazvērsītls. 1933. g. muzejā nodibināts Lietuvas stūrītis, bet

gadu vēlāk — 3. Jelgavas kājnieku pulka 15. g. jubilejā —

Valsts Prezidents A. Kviesis muzejā atklāja šī varonīgā pulka
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nodaļu. Muzejs sadalās kara, baznīcas, mākslas, lietuvju, vēs-

tures, Jelgavas, archaioloģijas un etnogrāfijas nodaļās.

Kara nodaļā ievērību pelna: latvju strēlnieku krusts

no Ložmetēju kalna, Atsev. Studentu rotas, Atsev. bataljona,
3. Jelgavas kājnieku puika un Imantas pulka kareivju ma-

keti. Pasaules kara ieroču kollekcija, 1768. g. bronzas salut-

lielgabals, bruņnieku pieši, nēģeru bultas v. d. c. Baz-

nīcas nodaļā: Tērvetes baznīcas altāris, pie kura

kristīts Valsts prezidents A. Kviesis, Vircavas (1754. g.) un

Mežmuižas (1716. g.) baznīcu goda krēsli, Jelgavas Katoļu baz-

nīcas sašautās svētbildes v. d. c. Mākslas nodaļā: Jel-

gavas pieminekļu meti, mākslas fotogrāfijas, keramika un glez-

nas. Lietuvju nodaļā: Lietuvas valsts prezidenta Sme-

tona darbi ar veltījumu Zemgales muzejam, tautiski audumi,

mājrūpniecības izstrādājumi. Vēstures nodaļā: Jelga-

vas ratnieku cunftes karogs (1750. g.), cunftes lāde, kalēju
cunftes nozīmes, kokles (1799. g.), Jelgavas pilsētas galvas

nozīmes v. d. c. Jelgavas nodaļā: hercoga Jēkaba laika

ūdens vada koka caurules, ūdens centrāles modelis, pilsētas

valdes naudas lāde, Teča un Švandera portreti v. d. c. Ar-

chaioloģijas nodaļā: kara cirvji, saktas, aproces v.

d. c. Etnogrāfijas nodaļā: linu kulstīklas, mīstīklas,

sprēslītes, kārstuvji, bezmēni, pūra lādes, vērpjamais ratiņš,

tautiski apģērbi v. d. c.

Mūzejs atvērts svētdienās no pīkst. 11—14. leeja 10 sant.,

kareivjiem un skolēniem 5 sant. Ekskursijām, ar iepriekšēju pie-

teikšanos, ieeja arī darbdienās. Pieteikties Pasta ielā 40

(tālr. 374) pie J. Linfmaņa.

Pēc interesantā Zemgales muzeja apskates pievēršam
uzmanību Jelgavas apgabaltiesai — Akadēmijas ielā

Nr. 24 (sk. plānā Nr. 5), kas atrodas agrākā mierties-

nešu sapulces namā (celts 1892. g.). Kad 1890. g. krievi

atcēla veco tiesu iekārtu, jaunās tiesu iestādes, līdz tag.
tiesas nama uzcelšanai, mitinājās Jelgavas pilī.
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Akadēmijas un Annas ielu stūri katra tūrista uzma-

nību saista pareizticīgo Sv. Sīmaņa un Annas baznīca,

ar saviem 5 kupoliem (sk. plānā Nr. 45).

Pirmā pareizticīgo baznīca Jelgavā celta un iesvētīta apm.

1714. g. uz bij. Krievijas ķeizara Pētera Lielā vēlēšanos, lai

viņa brāja meita Anna Ivanovna (vēlākā Krievijas ķeizariene,
sk. 34. lp.) varētu pielūgt Dievu pēc pareizticīgo ieradumiem.

Šī pirmā pareizticīgo baznīciņa atradusies pie agrākās her-

cogu pils, t. i. apmēram tur, kur tagad ir Academia Petrina

— Hercoga Pētera ģimnāzija. Tā kā citiem pareizticīgiem ie-

eja pils baznīcā bijusi liegta, tad blakus tai 1726. g., par

godu Sv. Sīmanim un Annai, uzcēla otru, mazu koka baz-

nīcu tag. vietā. Ar 1755. g. vecā dievnama vietā uzcelta

jauna fachverka baznīca Jelgavā nometinātiem krievu amat-

niekiem, līdz, 1774. g., uz Katrīnas 11. pavēli, iesāka celt taga-

dējo mūra baznīcu, kas pabeigta pēc 5 gadiem. 1890. g. diev-

nams pārbūvēts. Baznīca apskatāma katrā laikā (pieteikša-

nās pie virspriestera Pjatņicka, Annas ielā 12).

Aiz Annas ielas līdz pat Hercoga Pētera ģimnāzijai
atrodas jezuītu uzvaras gājiena laikā (17. g. s. beigās)
celtās ēkas, kurās dzīvojuši jezuītu darbinieki. Beidzot

esam nonākuši pie bij. Academia Petrina, ta-

gadējās Hercoga Pētera -ģimnāzijas (sk. 44. lp., plānā
Nr. 10). Ēka interesanta ar daudzām kolonnām, sienu

bistēm v. t. t. Virs ieejas lasām uzrakstu latiņu valodā,

ka Kurzemes un Zemgales hercogs Pēteris šo ēku vel-

tījis zinātnei un mūzām. (Šai uzrakstā latīņu vārds

„musis" rakstīts ar diviem „s" galotnē. Tas gan laikam

būs domāts „musis sacris" — svētajām mizām.)

Hercoga Pētera ģimnāzijas (Akadēmijas ielā Nr. 20, plānā

Nr. 10) ēkas būve pabeigta 1775. g., augstākai mācības iestādei

..Academia Petrina". Šo ievērojamo celtni pasmagā baroka
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stilā (raksturīgs stāvos nesadalīts pilastru un kolonnu kār-

tojums) 1773.—75. g. cēlis hercoga galma architekts dānis

Severins Jensens, pēc kura būvmetiem 19. g. s. sākumā

celtas arī vairākas lepnas pilis Itālijā. 1800. g. krievu

ķeizars Pāvils I pavēlēja uz Jelgavu pārcelt Tērbatas uni-

versitāti, lai ~Academia Petrina" beidzot pārvērstu par ofi-

ciālu augstskolu, bet šo nodomu izjauca Krievijas valdnie-

ka nāve. „Academia Petrina" kā pusaugstskola pastāvēja

līdz 1806. g., kad krievu ķeizars Aleksandrs to pārdēvēja

par ģimnāziju ar sevišķām priekšrocībām — Gvmnasium

illustre, un tikai 1837. g. tai atjēma arī Šo nosaukumu, un

pārvērta par parasto guberņas ģimnāziju, kaut viņā no 1834. g.

līdz pat 1862. g. bija 2 īpašas klases muižniecības atvasēm,

kas bija par „smalkiem", lai elpotu vienu gaisu ar plēbējiem.

Hercoga Pētera dāvinātā bibliotēka, 15.000 sējumi, ar gadiem

bija pieaugusi līdz 50.000 sējumiem, bet Šī Joti vērtīgā un

toreiz lielākā grāmatu krātuve, kopā ar archīvu, aizgāja bojā

1919. g., kad bermontieši atkāpjoties nodedzināja ģimnāzijas
skaisto ēku. Latvijas valdība ievērojamo celtni restaurēja, bet

bez observātorijas kupola — hercoga Pētera laikā ierīkotās

zvaigžņu lūkotavas. Hercoga Pētera ģimnāzijā savā laikā mā-

cījušies daudzi ievērojami tautas atmodas laikmeta un ne-

atkarīgās Latvijas darbinieki: dzejnieks Juris Allunāns, daiņu
krīvs Krišjānis Barons, Kārlis Kundziņš, Jānis Čakste, Vilis

Olavs, Alberts Kviesis v. d. c. Interesanti pasvītrot, ka šo

Simnaziju apmeklējuši vairāki Baltijas valstu prezidenti: pirmais

Latvijas valsts prezidents Jānis Čakste, tagadējais — Alberts

Kviesis, Lietuvas valsts prezidents Smetona un Polijas valsts

prezidents Voicechovskis. 1935. g. 21. novembri ģimnāzijā atklāta

piemiņas plāksne f)ij. ģimnāzijas audzēkņiem-Lāčplēšiem. Ģim-

nāzijas iekštelpes apskatāmas bez maksas katrā laikā, pietei-

coties skolas kancelejā, bet brīvlaikā un svinamās dienās pie

ģimnāzijas apkalpotāja, sētas namā.

Ģimnāzijas priekšdārzā apskatāms tēlnieka Kārļa Jan-

sona bronzā darinātais un 1930. g. 31. augustā atklā-

tais piemineklis pirmajam Valsts Prezidentam Jānim
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Čakstem, kurš šo skolu apmeklējis; līdzekļus piemi-
neklim devusi Jelgava un Zemgales apriņķi.

Tieši pretim, ielas otrā puse, novietojušās Valsts Ze-

mes Bankas un Latvijas Bankas Jelgavas nodaļas (plā-

nā Nr. 17 un 18). Te agrāk dzīvojis gubernators Pā-

lens, kuram nams ari piederējis. Vēlāk šeit atradusies

Kurzemes kreditbiedrlba.

Turpinām apkārtgājienu, līdz Akadēmijas ielā Nr. 8

mūsu uzmanību saista īpatnā, Holandes renesanse celtā,

divstāvu mūra ēka ar deviņrūšu logiem.

Tā Katrīnes patversme — vienīgā tāda būve Jelgavā.

Jau pa gabalu ēkas dienvidu galā augšā ievērojam gada
skaitli ~1699", kad ēka celta, bet ēkas otrā — ziemeļu

galā — lasām ~1775" gadu, kad šeit dibināta pa-

tversme. Virs nama ieejas novietota metalla plāksne ar

uzrakstu vācu valodā, ka patversme veltīta dižciltīgo
atraitnēm. (Apskatīt izrotātās ģēveles, interesantos ak-

meņu plākšņu sasējumus ēkas stūros, baroka stilā da-

rinātos ieejas durvju un logu apkalumus.) Zem intere-

santās ēkas izbūvēts pagrabs, kas ievērojams architek-

toniskā ziņā, jo pagraba griesti gandrīz horizontāli, ar

ļoti mazu izvelvejumu, kas, ievērojot nama vecumu

(1699. g.), tomēr spēj turēt smago, gandrīz vai metru

biezām sienām celto ēku.

Si skaistā nama pirmais īpašnieks bijis Holandes tirgotājs

Ihuka, kas vēlāk to pārdevis hercogam, kurš 18. g. s. tur ierī-

kojis tiesas namu. Hercogs Ernsts Bīrons namu atdevis sievas

māsai — Vidzemes vicegubernātora ģenerāla Ludolfa von Bis-

marka sievai Katrīnei, kas savukārt 1775. g. ēku līdz ar 20.000

dālderiem novēl muižnieku atraitņu un jaunavu patversmei, kas
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darbojas vēl tagad. Patversmē glabājas viņas dibinātājas portrets

dabīgā lielumā (1775. g.; māksi. Barisona ota). Nama apskate

ikdienas no pl. 10—11, pieteicoties pie patversmes pārvaldnieka.

Apskate brīva. Interesanti, ka 1780. g. Jelgavas birģermeistars

Indriķis Klots testāmentāriski novēl 20.000 dālderus patversmes

dibināšanai trūcīgām tirgoņu un skolotāju atraitnēm un meitām,

pats nosacīdams patversmes noteikumus, kas ietverti 12 pan-

tos. „Klota patversme" (Katoļu ielā Nr. 41) nodedzināta 1915.

gadā.

Blakus Katrīnes patversmei, Veismaņa ielā Nr. 11,

atrodas hercoga pilsētas kancelejas nams, kurā 1726. g.

dzīvojis pazīstamais Zakšu grāfs Morics (sk. 36. lp.).

Netālu no ielu krustojuma, ejot uz upes pusi, Veis-

maņa ielā Nr. 22, atrodas Jelgavas virsnieku klubs

(plānā Nr. 6), kas mitinās 1809. g. celtā muižnieku kluba

telpās, kur reiz notikušas muižnieku sapulces, kāršu va-

kari v. tml. Pirms tam te atradies hercoga teātra nams.

Kluba lielajā zālē 3 seni lukturi. Klubā vairākas istabas

nacionālā stilā (piem. īpatnēja senču istaba ar apaļo

koku sienām un siltuma mūrīti). Tālāk, Lielupes krastā,

atrodas Viestura Savienības uzturētā tūristu mītne (Čak-
stes blv. 19).

Nogriežoties no Akadēmijas ielas pretējā virzienā —

Veismaņa un Kātoju ielas stūrī — sasniedzam Latviešu

biedrības namu.

Latviešu biedrība (sk. plānā Nr. 21, Katoļu ielā Nr. 11).

vēsturiska Jelgavas latvju nacionālo centienu vadītāju sapulcē-

šanās vieta un garīgās dzīves centrs. Biedrība dibināta 1866. g.,

nams celts 1909. g. (arch. P. Eplee) uz bij. J. Čakstes grunts-»

gabala. Pasaules kara laikā Latviešu biedrībā ierīkoja lazareti.

Tagad namā mitinās Jelgavas teātris.
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Savu apkārtgājienu turpinām pa Akadēmijas ielu.

Akadēmijas ielā Nr. 4 apskatām katrā puse Bilenšteina

grāmatu veikala ieejai ēkas sienās novietotos koktēlnie-

cības veidojumus. Akadēmijas ielai izbeidzoties, esam

nonākuši pie Rīgas-Jelgavas autobusu piestātnes. Tūri-

stam, kas iebraucis Jelgavā ar autobusu, apkārtgājienu

pa pilsētu ieteicams sākt no šis vietas. Turpat pie auto-

busu piestātnes atrodas Ukes nams (Poruka ielā Nr. 5),
kur 1919. g. Bermonta avantūras laikā bija apmeties

viņa štābs (apskatīt nama sienu izrotājumus). Otrā

puse autobusu piestātnei redzam masīvus mura vārtus,

kas ar iebūvētiem hercogu laiku lielgabalu stobriem no

vecās Jelgavas pils apcietinājumu vaļņiem noslēdz ieeju

Trīsvienības baznīcas laukumā. Baznīcas priekštelpā la-

sāmi piemiņas uzraksti grīdā un sienās.

Trīsvienības baznīca (plānā Nr. 41, Pils ielā) ir greznākā Jel-

gavas baznīca, kuras iekšējā architektūra vietām atgādina Rīgas

Jāņa baznīcas renesanses daļu (piem. koris). Pirmā Jelgavas

baznīca atradās pilī — pils kapella, bet ar 1522. g. chronika

min jau kādu mazu koka baznīciņu, apm. tag. Akadēmijas ielā,

iepretim Kafrīnes patversmei. Kad 1627. g. šo baznīciņu apgāza
vētra, izlaboja tikai vairs viņas torni, ko līdz 1688. g. lietoja
kā zvana torni pa to laiku uzceltai Trīsvienības baznīcai, kura

sākumā bija bez torņa. Trīsvienības baznīcas būve, neizturētā re-

nesansē, celta, uz hercoga Gotharda pavēli, 1574. g. ar Jelgavas

pilsoņu un draudzes līdzekjiem. 1579. g.nepabeigtā dievnama būvdar-

bi apturēti līdz 1592. g., kad pabeigti hercogienes Annas un pil-
sētas līdzekļiem. Baznīca iesvētīta 1615. g. 25. maijā un saukta

par Jauno vai arī Vācu baznīcu, jo apkalpoja pilsētas

un lauku vācu draudzes. Līdz 1688. g. baznīca bija bez torņa

un dievvārdus iezvanīja 1627. g. vētrā apgāztās pirmās koka

baznīciņas izlabotais tornis. 1688. g. dievnamam uzcēla ap 50 m

augstu torni ar piramidālu jumtu, kuru 1862. g. atvietoja apm.
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75 m augstais astoņstūrainais smagais tornis ar smailo cekulu.

Dievnams sadalīts 3 jomos, koris izveidots no sešstūra, renesan-

ses formās. Arkādas pusloki balstās uz spēcīgām toskaniešu kār-

tojuma kolonnām, bet vidus jomā grezna zvaigžņu velve, izpil-

dīta gotikas tradīcijā. Raksturīgās renesanses formās veidota

kancele, altāris un ērģeļu prospekts. Vienkāršo baznīcas altāri

(pagatavots Rīgā) 1641. g. ziedojusi hercoga Fridricha sieva — Po-

merāniias princese Elizabete Magdalēne, tin to 1641. g. 29. novembrī

iesvētījis Juris Mnncelis (sk. Keflera un Pomerānijas valdnieku va-

renus). Parasti šai baznīcā sprediķoja Kurzemes superintendenfs.

Baznīca apskatāma katrā laikā, pieteicoties pie draudzes ķe-
stera (Veismaņa ielā 15, dz. 1); dievnama apskate un uzkāpšana
tornī (skaists skats uz Jelgavas pili, upēm un zālaino Zem-

gales līdzenumu) maksā Ls 0.40, grupām Ls 0.15 no personas.

Izejot no dievnama baznīcas dārzā, pagriežamies pa

kreisi, kur pēc 10 soļiem, starp mazām mājiņām, ierau-

gām smagu, zemu, 1693. g. celtu pieminekli pirmajam

Jelgavas fogtam Jostām Melleram, uz kura lasāma viņa

paša sacerēta piemiņas dzc'a: ..Minden war mein Vater-

land, — Mitau Haus und Speisekamer — Wo ich

Glūck und Ehre fand — Und dabei viel Kreuz und

Jamer — Ich kam her mit einem Stab — Nehm auch

nichts mit mir ins Grab."

Izejot caur baznīcas ieejas vārtiem atpakaļ taksa-

metru piestātnes laukumā, tūdaļ pa labi redzam kād-

reizējo (pirms 1663. g.) Jelgavas rātsnamu. (Nams pa

daļai atgādina Melngalvju namu Rīgā).

Turpinām gāuenu pa Pils ielu, upes virzienā. Pils

ielā Nr. 38 ievērojam Lindes viesnīcu. Tā pazīstama

no seniem laikiem, kad še iegriezušies arī Jelgavu ap-

meklējošie avantūristi Kaliostro, Kazanova, Magno Ka-

vallo. Pirmais tilts pār Driksu celts hercoga Blrona
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laikā un saukts par „Zaļo tiltu". Tagadējais 37,10 m.

garais tilts celts 1916. g., vācu okupācijas laikā. Pa

labi no tilta redzam daudzos laiviņu izīrētājus — Jel-

gavas īpatnība. Kas vēlas izjust skaistu brīdi sirmās

Jelgavas pajumtē, lai pavada vasaras vakaru uz ro-

mantiskās Lielupes un Driksas brīviem ūdeņiem. Va-

kara klusumā tālu plūstošās mūzikas un dziesmu ska-

ņas no daudzajām laiviņām Jelgavai dod īpatnēju no-

skaņu (laiviņu īre 20 sant. stundā). Pa kreisi no Driksas

tilta redzam Jelgavas ostu, bij. Bruņniecības namu v. c,

kurus tuvāk apskatīsim vēlāk.

Pārejot tiltu, nonākam Pils salā (5 km. gara, 100—

500 m. plata). Apskatām Pilsdārzu, kas izveidots abās

pusēs asfaltētai ielai. Labajā pusē mūsu uzmanību saista

lielā Pilsteātra ēka, kas celta tīrā barokā 1913. g. (sk.

plānā Nr. 22). Še tagad ir lielākais Jelgavas kīnoteātris.

Pilsdārzs izveidots pēc 1816. gada, kad ugunsgrēkā

izdega Jelgavas pils ziemeju spārns. Reizē ar pils

atjaunošanas darbiem, uz gubernātora Valujeva rīko-

jumu, noārdīja pēdējās pils vaļņu atliekas un to vietā

sāka ierīkot tagadējo pils dārzu. Lai cīnītos pret pa-

vasaru plūdiem, 1829. g. visu apkārtni paaugstināja.
Pilsdārza daļa pa labi izveidota jaunākā laikā, uz gu-

bernātora Lilienfelda rīkojumu. Ejot tālāk uz Lielupes

tiltu, kreisā pusē ievērojam īsu šķērsieliņu. Te, pie ie-

ejas Pilsdārzā, var apskatīt metalla plāksni ar uzrakstu

latvju, krievu un vācu valodās, ka Jelgavas apkārtnes
zemnieki labprātīgi snieguši ievērojamu palīdzību Pils-

dārza ierīkošanai.
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No šejienes pa gabalu redzam Jelgavas pils galveno

ieeju, ko noslēdz skaisti izveidoti dzelzs vārti, šai

vietā, kur tagad stalti paceļas atjaunotās Jelgavas pils

celtne, kas ir viena no vecākām un lielākām ķieģeļu
būvēm Baltijas valstīs, pirms 700 gadiem (1265. g.)

bruņnieku ordenis, sekmīgākai Zemgales iekarošanai,

uzcēh mūra pili (sk. 10. lp.), kuras baltās un ne-

baltās dienas sīki aprakstītas šis grāmatiņas pirmā

daļa. Kad hercogvalsts vadību uzjēmās toreiz Krie-

vijā varenais Ernsts Johans Bīrons (sk. 40. Īd.), tas

nolemj uzcelt valstī dižas celtnes, lai ienīstiem muiž-

niekiem lieku reizi rādītu savu varenību: jau 1737. g.

sirmo Jelgavas bruņnieku pili, kuras atrašanās vietu ie-

zīmē jaunās Bīrona pils rožu laukums pils pagalmā,

saspridzina, nojauc tās mūjus un vaļņus, un 200 Pēter-

pils krievu strādnieki, 200 kareivji, 100 latvju zem-

nieki no hercoga muižām ar saviem zirgiem (jāstrādā

bija klaušu kārtā) un 35 vācu amatnieki sāk celt herco-

gam Blronam greznu un plašu mitekli. 1738..g. 14. jūnija
notiek svinīga jaunās celtnes pamatakmeņa likšana (her-

coga uzdevumā viņa kambarkungs Buttlars pamatos ie-

mūrē 2 mārc. smagu sudraba plāksni ar uzrakstiem latiņu
valodā). Varenās celtnes pamati būvēti uz pāļiem, kas pra-

sīja ļoti lielus līdzekļus. Grezno Jelgavas pili cēla pēc

Krievijas galma virsarchitekta itāļu grāfa Bartolomeo

Frančesko Rastrelli buvmeta, autoram vadot visus būv-

darbus. (Rastrelli — lielākais sava laika baroka mei-

stars — cēlis Pēterpilī pazīstamo Ziemas pili, Smoļņas
institūtu un Pāžu korpusu. Latvijā, bez Jelgavas pils,
slavenais meistars vēl cēlis Jelgavā grāfa Mēdema namu
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(Čakstes bulv. Nr. 9) un bij. Brīvmūrnieku ložas namu

(Uzvaras ielā 19), hercoga pilis Rundālē, Svētē, Vir-

cavā un Pētermuižā; pēc viņa projekta izbūvēta arī

Liepājas Trīsvienības baznīcas iekšējā iekārta. Jelgavas

pili Rastrelli projektējis pēc tā laika grezno franču

piļu parauga, ar iekšēju goda pagalmu, formām bagātā

simmetrijā, kurai jāpieskaņo ari apkārtne. Pili izbūvēja
300 istabas, kas sagrupētas trīs korpusos, pie kam gal-
venais korpuss vērsts pret rītiem — Bironam labvēlīgo

Krieviju. Būves darbos no rīta līdz vakaram strādāja
vairāk kā 500 strādnieki, tā kā jau 1739. g. varenā ēka

jau bija līdz jumtam (ķieģeļi Jelgavas pils celšanai ra-

žoti turpat, Lielupes labajā krastā, pie Sniķera kroga,
kur vēl tagad redzamas aizaugušas māla bedres). Jau

pirms Jelgavas pils būves iesākšanas hercogs Bīrons bija
sācis Rundāles pils būvi, bet vienu otru šai pilij domāto

darbu tagad ieguva Jelgava — galvenais miteklis. Visi

Rastrelli lieliskie nodomi, diemžēl, netika reālizēti: ne-

tika uzbūvēts projektētais ceturtais pils korpuss, kura

bija paredzēti lieli dzelzs režģu vārti un tiem pretim
tilts pāri Driksai, pie vidējā korpusa bija paredzētas

platas marmora trepes, kas vestu tieši līdz Lielupes

ūdeņiem, tāpat bija paredzēts pārveidot formu visai pils
salai un radīt galvenai pils asij savienojumu ar pilsētu

pāri Driksai v. 1.1. Jelgavas pils būvmetu izveda tikai

pa daļai, jo, pirms pils tika pabeigta, hercogs Ernsts

Bīrons 1740. g. zaudē varu un pieeju pie Krievijas
naudas lādes, un top izsūtīts uz Sibiriju (sk. 41. Ip.).
Veselus 22 gadus (1741. —1763. g.) varenā celtne pa-

liek pusbūvē, krievu kareivji to lietoja kā spīķeri un
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pārklāja ar pagaidu jumtu; (kāds ceļotājs Andreas

Meijers raksta: „tikai zvirbuļi un naktspūces mitinās šai

milzu ekā, kas domāta nesalīdzināmi cēlākiem mēr-

ķiem"), un būvdarbus turpina tikai Bīronam atgriežo-
ties hercogvalsts tronī (1763. g.). Jau 1772.g. rudenī bija

pabeigti būvdarbi galvenā korpusa lielākā daļā un dien-

vidus spārna otrais stāvs, kurā, jau 8. decembrī, lielgaba-
liem dārdot un visiem Jelgavas baznīcu zvaniem zvanot,

iegāja dzīvot šīs pils cēlājs — tagad jau sirmais un sa-

lauztais hercogs Ernsts Bīrons, lai 27. decembrī tur aiz-

ietu veļu valstībā.

Jelgavas pils bija īsts greznības paraugs. Ozola koka

galvenās trepes, kolonnu ejas, istabas ar Ķīnas zīda

tapetēm, slavenā galma tēlnieka-marmorista Johanna
Michela Graffa ģipša iekštelpu veidojumiem, kas paši

par sevi ir rokoko stila meistara darbi, itāļu pazīstamo

gleznotāju Frančesko Fontebasso (gleznojis griestus arī

Pēterpils Ziemas pilij), Pjetro Rotari un Barisiena-

Hartmaņa dekoratīviem griestu gleznojumiem. Pils ne-

izbūvētā ziemeļu spārnā, otrā stāvā, ierīkoja visā pla-

tumā, vairāk kā 24 m., dejas zāli, kuras galā iekār-

toja greznu pils baznīciņu, ar marmora mozaīkas sienām

un Pēterpilī pagatavotu altāri, kas sākumā bijis domāts

Rundāles pilij. Bīrona dels — hercogs Pēteris — Jel-

gavas pilī dzīvoja līdz 1782. g., kad pārgāja uz Vir-

cavu. Gribēdams pils baznīciņu pārbūvēt dzīvojamās tel-

pās, hercogs Pēteris lika no ķieģeļiem iebūvēt vairākas

starpsienas, bet grīda tās neizturēja un iegruva cauri

apakšējam stāvam (hercoga archīvam) pagrabā (arse-

nālā). 1788. g. 22. decembrī Jelgavas pili piemeklē lie-
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lāks ugunsgrēks, kad izdega galvenais korpuss, ziemeju

spārna neizbūvētā daļa, lepnās trepes, Baltā zāle (ēdam-

zāle) ar Graffa meistardarbiem v. d. c. Kad 1795. g.

28. martā hercogs Bīrons atteicās no hercogvalsts (sk.
53. lp.), kas turkmāk paliek par Krievijas guberņu,

Jelgavas pilī 1796. g. 8. janvārī lielā zāle svinīgi

proklamēja Ķurzemes-Zemgales pievienošanu Krievijai
un pili nometas gubernators Pālens ar krievu iestā-

dām. Jaunais saimnieks izdegušā pils daļā ierīkoja

kazarmes, bet ziemeļu spārnam uzcēla mansarda jum-

tu, iegūstot vairākas jaunas istabas (jumtu atkal no-

plēsa 1828. g.). Lielākus pils pārbūves darbus, gal-

venā kārtā pils dienvidaustrumu daļā, izved viesojoties

augstiem Francijas emigrantiem — franču karalim Lud-

viķim XVIII ar karalisko ģimeni, galmu un lielu emi-

grantu pulku (gubernātora iestādes pārcēla uz pilsētu,
lielo dejas zāli sadalīja istabās, mēbeles veda no Pēter-

pils v. t. t.). 1799. g. 30. maijā Jelgavas pils lielajā zālē

Mecas kardināls dc Monmoransī Lavals salaulā Francijas

karaļa mazdēlu Angulēmas hercogu, princi Kārli Filipu

ar Ludviķa XVI meitu Mariju-Terēzi (sk. 56. Ip.; pils
dienvidu korpusa priekšā redzamās 2 lielās papeles Ma-

rijas-Terēzes stādītas). 1805. g. un 1816. g. pili atkal

piemeklē ugunsgrēks. 1812. g., Napoleona kara laikā

(sk. 57. lp.), Jelgavas pilī ierīkoja prūšu karavīru lazareti.

1818. g. 30. augustā Jelgavas pilī krievu cara Aleksan-

dra I klātbūtnē pasludina zemnieku brīvlaišanu Kur-

zemē (ķeizars lika ieaicināt pilī zemnieku pārstāvjus

un caur tulku pamācīja par „dotās dāvanas pareizu iz-

lietošanu"). 1829. g. papelēm apstāda braucamo ceļu no
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pils uz pilsētu. Aleksandram It apmeklējot Jelgavu,

pilī tiek ierīkotas t. s. „ķeizara istabas". 1825. g. pils
dienvidu spārnā, pagrabā, ierīkoja hercogu kapenes

(sk. zemāk). Pēdējais lielākais remonts izvests 1859.

g., kad iznīcināja daļu Graffa veidojumus, Rotari,
Fontebasso un Barisiena plafonus virs durvīm v. d. c.

īsi pirms Pasaules kara, 1913. g., pils vērtība bija apm.

1,5 milj. zelta rubļi. Pasaules karā, kad mūsu zemē lau-

pīja i krievi, i vāci, ļoti cieta arī Jelgavas pils (mēbelēm

noplēsa zīdu, mākslas darbus sadauzīja, vāci mākslas

darbus aizveda uz Vāciju, lielinieki iznīcināja sienas

gleznas v. t. t.). Bermonta bandas, atkāpjoties (sk.
63. lp.), 1919. g. 21. novembrī aizdedzināja arī Jelgavas

pili. Latvijas valdība, nežēlojot ļoti lielus līdzekļus, sā-

kusi Jelgavas pils atjaunošanu, veicot svarīgos restaurā-

cijas darbus pēc pils cēlāja Rastrelli būvprojekta, kura

oriģināls glabājas Vīnē. Tūristu grupām dēļ Jelg ivas

pils apskates iepriekš jāpieteicas lekšlietu min. būv-

niecības pārvaldē (111. istabā; tāļr. 94371). Apskate
brīva.

Ejam tālāk gar pils fronti upes virzienā. Še atjau-
notās pils apakšstāva logi noslēdz Kurzemes hercogu

kapenes*). (Sk. logu režģos pils cēlāja hercoga Jo-
hanna Ernsta Blrona iniciāļus „J. E.").

Kad pirmais hercogs Gothards Ketlers pārnāca uz

pastāvīgu dzīvi Jelgavā, tas 1583. g. ordeņa pilij dien-

vidos, apmēram tagadējā hercogu kapeņu vietā (sk.

*) Šajā raksta minētās ziņas par Jelgavas pili un hercogu

kapenēm devis K. Vanags.
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zīmējumu 83. lp.), uzceļ pils baznīciņu, kuru jau 1583.

gadā svinīgi iesvētīja līdz ar baznīcas pagrabā būvētām

kapenēm (iesvētīšanas svinībās ari 14 gadus vecais

princis Fridrichs turējis latiņu valodā sacerētu runu).
Kā pirmie izbūvētās hercogu kapenēs zem pils baz-

nīciņas tiek apglabāti hercoga Ketlera jau Kuldīgā mi-

rušo bērnu: Sigismunda Alberta (sk. tag. hercogu

kapeņu plānā sarkofagu Nr. 18), Gotarda (Nr. 16) un

Georga (Nr. 17) mirstīgās atliekas. Pēc pāris gadiem

(1587. g.) paša celtās kapenēs gulda arī hercogu Ket-

leru (plānā sarkofags Nr. 1). Pirmās hercogu kapenes

bijušas ļoti vienkāršas, arī apbedīšana sākumā noti-

kusi bez lielām ceremonijām, un tikai vēlāk bēres pār-

vērtās lielās sēru svinībās, lai rādītu hercogu varu.

Kapenēs valdošo mūžīgo mieru pārtrauca tikai 1705. g.

septembrī zviedri, kas atkāpjoties (sk. 84. lp.) aplaupīja

hercogu sarkofagus. Līdzīgi varas darbi kapenēs no-

tiek arī vēlāk. Kad hercogs Ernsts Bīrons nolemj Jel-

gavā celt sev jaunu pili un 1737. g. veco ordeņa pili sa-

spridzina, tiek nojaukta arī vecā pils baznīca ar pirmām

hercogu kapenēm. Agrāko valdnieku un viņu piederīgo
zārkus novietoja dažādās blakus ēkās. Vienu laiku tie

pamesti gulēja pat kādā šķūnī, līdz neviens vairs ne-

likās par tiem ne zinis. Hercogs Ernsts Johans Bīrons

gan arī būs gribējis ierīkot pilī kapenes, bet ilgais
trimdas laiks (sk. 41.—42. lp.) šo nodomu izjaucis, tāpat

hercogs Pēteris apmierinājies vienīgi ar to, ka savu pie-

derīgo zārkus novietojis jaunā pils baznīcā, kamēr

Ketlera dzimtas mirstīgās atliekas joprojām mitinājušās

šķūni. Tā kā ari krievu valdība nebija ieinteresēta agrā-
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kās hercogvalsts valdnieku p\š\u godināšanā, tad 1819.

g., uz privātu (Kurzemes guberņas virstiesas prezidenta)
iniciatīvi, labprātīgu sabiedrisku ziedojumu ceļā, savāca

līdzekļus jaunu kapeņu izbūvei Jelgavas pils pagra-

bos „dižās pagātnes svētai piemiņai". Par ziedoto naudu

1825. g. Jelgavas pils dienvidaustrumu stūri, pagrabā,
zem kādreizējām hercogu istabām, pārbūvējot 2 dzīvo-

jamas istabas (aizmūrēja 3 logus, nojauca 2 starp-

sienas un 2 krāsnis, un ierīkoja durvis), atklāja jaunās

hercogu kapenes Zemgales un Kurzemes hercogvalsts
valdniekiem un viņu ģimenēm. 1889. g. 10. maijā zārkus

atdarīja un sastādīja sīkus aktus par līķu stāvokli, ap-

ģērbu v. t. t., un tos nofotografēja. Daļu zārku (Ern-
sta Bīrona v. c.) atvēra vel 1913. g. 13. jūlijā. Ka-

penes cietušas Pasaules karā, bet visvairāk lielinieku

laikā (1919. gadā no 9. janvāra līdz 18. martam),
kad tās uzlauza, greznos zārkus izvilka ārā, iebal-

zamēto Bīrona mūmiju izcēla no zārka un ar vācu

kareivju kasku galvā nostādīja pie sienas, mirušiem

valdniekiem sprauda zobos papirosus, galvas kausus

ripināja pa zemi v. tml. Pec lielinieku padzīšanas

ieeju kapenēs aizsita ar dēļiem un vēlāk aizmūrēja.

1933. g. vasarā lekšlietū ministrijas Būvniecības pār-

valde, kopīgi ar Pieminekļu valdi, vienojās stāties pie
vēsturisko Zemgales-Kurzemes valdnieku kapeņu kārtībā

savešanas. Un kad 25. augustā atvēra kapenes, tur at-

rada 23 stipri bojātus sarkofagus un 10 ne mazāk bo-

jātus koka zārkus. Restaurētāji veica grūtu un atbil-

dīgu darbu, kapenes ievērojami paplašināja (sarkofagi

plānā Nr. 13—33 ievietoti jaunā kapenes daļā), zār-
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kus pārkārtoja pārskatāmākā kārtībā, un 1934. g. 22.

jūnijā atjaunotās hercogu kapenes atvēra tūristu apska-
tei. Ikvienam, kas godā un ciena savas tautas vēsturi,

Jelgavas pils hercogu kapenes būs saistošs tūrisma

objekts. Kapenes publikas apskatei atvērtas ikdienas

no pīkst. 14—16, ekskursantiem arī citā laikā, iepriekš

pieteicoties pie E. Ores, Jelgavas pilī (virs kapenes
— otrā stāvā) vai Pieminekļu valde Rīgā, pilī, tāli.

34132; ieejas maksa 20 sant., skolēniem, karavīriem, aiz-

sargiem un tūristu grupām, ne mazāk par 10 personām,
10 sant. no personas.

Apmeklējot kapenes, uzkavēsimies pie katra ?ar-

kofāga. (Šeit minēti visi kapenē guldītie hercogi un to

piederīgie tādā kārtībā, kā tie redzami, sākot no ieejas

kapene).

1. Hercogs Gothards Ketlers, pēdējais Livonijas bruņ-

nieku ordeņa mestrs un pirmais Vidzemes, Kurzemes un Zem-

gales hercogs (sk. 13. lp.), dz. 1517. gadā, miris 1587. g.

17. (27.) maijā; atdusas vienkāršā cinka sarkofagā. Vākā iegravēts

krucifikss, zem tā garāks latīņu uzraksts par hercoga izcel-

šanos un viņa valdīšanas panākumiem l„D. O. M. S. ILLUSTRIS

PRINCEPS UOTHAttUUS NATUS PATRE EQUESTRIS ORDINIS

GENTIS KETTLERORUM ATQUE MATRE LINIAE LIBKORUM

BARONUM A NESSELROTH GERMANICAE NAHONIS v. t. t.

Sarkofagā vāka labā pusē Kurzemes - Zemgales hercogvalsfs

vapenis, kreisā pusē — Meklenburgas vapenis ar Bībeles pantu.

Kā uzraksti, tā vapeņi tagad izdzisuši. Atverot sarkofagu 1884.

gadā, pie hercoga galvas kausa vēl atrastas sarkanu matu pēdas.

Nelaiķa apbedīšanas ceremonija noturēta viņa paša celtā pils

baznīciņā, kas atradusies apm. tagadējo kapeņu vietā, bet

pirmajās hercogu kapenēs šķirsts novietots 1587. g. 2. jūlijā,

uzliekot virs viņa mirušā hercoga un ordeņmestra zobenu, kas

vēlāk pazudis.
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KURZEMES

HERCOGU

KAPEŅU
PLĀNS 1936

I Vācu ordeņa pils vieta. II Hercoga Ketlera 1583. g. celtā pils

baznīce ar hercogu kapenēm zem tās. 111 Hercoga Ketlera

laika piebūves. IV Tag. hercogu kapenes. V Hercoga Bīrona

celtā tag. Jelgavas pils.
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2. Hercogiene Anna, hercoga Gotharda Keflera laulātā

draudzene, Meklenburģas princese, hercoga Alberta meita, dzim.

1531. g., mir. 1602. g. 4. jūlijā, guldīta jau greznākā cinka

sarkofagā. Sarkofagā vākā iegravēts Kristus augšāmcelšanās

skats, zem tā latīņu uzraksts par hercogienes dzimtu un dzīvi

(JLLUSmiSSIMAQUONUAAI PRINCEPS ET DOMINA DOMINA ANNA

NATA PATRE PRINCIPE AIBERTO DUCE MEGAPOLEN MATRE

ANNA ELECTORIS BRANDENBURGICI JOACHIMII ET ELISABETAE.

EX STIRPE REGUM DANIE FILIA NUPSiT PRINCIPI GOTHARDO

PRIMO IN LIVONIA CURLANDIAE ET SEMGALLIAE DUCI v. t. t.")-

Vāka labās sānmalas galvgalī Meklenburģas, kājgalī — Po-

merānijas-Volgasta vapeņi, kreisā sānmalā — Brandenburgas

(galvgalī) un Dānijas vapeņi, starp kuriem Bībeles panti. 1705. g.,

aplaupot hercogu kapenes, zviedri hercogienei nojēmuši zelta ķēdi
ar dimantiem. Krievi, iejemot Jelgavas pili, zviedru nedarbus pa-

manīja, un, lai nekristu aizdomas uz viņiem, 17. septembrī,
zviedru plkv. Ternenfelda klātbūtnē, sastādīja kapeņu apskates

aktu. 1884. g., atverot šķirstu, pie hercogienes līķa vēl atra-

stas dažas vērtslietas: zelta rokas sprādze, zelta rokas un

kakla ķēdes un gredzens, ko nodeva Kurzemes provinces mu-

zeja glabāšanā.

3. Hercogiene Sofija, Gotharda Ketlera dēla — hercoga

Vilhelma sieva, Prūsijas hercoga Albrechta Fridricha meita,

dz. 1582. g. 31. martā. Ornāmentiem bagāts sarkofags, bez

kājiņām. Vāka virspusē krusts, virs kura kādreiz bijis Pestī-

tāja tēls, virs krusta bijusi nojemama plāksne ar iegravētu
Kristus augšāmcelšanās skatu; zem krusta vācu uzraksts, kur

lasāms, ka nelaiķe dzīvojusi ar hercogu Vilhelmu laulībā

1 g. 10 m. 16 dienas, mirusi 1610. g. 24. novembrī, pīkst.

6 rītā, 28 g. vecumā. (Hercogiene nomira nāk. hercoga Jēkaba

dzemdībās). Sarkofagā labā pusē, galvas galā — Braunšveigas

vapenis, kājgalī — Brandenburgas vapenis, kreisā pusē -

Prūsijas vapenis un Jīlich-Kleve (kājgalī) vapenis, starp kuriem

Bībeles panti. Sarkofags, pirms viņu ievietoja hercogu kapenēs,
vairāk kā 32 gadus bija glabāts Kuldīgā.

4. Hercoga Vilhelma, Gotharda Ketlera dēla, sarko-

fagā vāka virspusē iegrāvēts 1,62 m liels krusfs. Sānos krā-
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saini vapeņi: galvgalī— Kurzemes, kājgalī — Brandenburgas. Lau-

vas v. c. ornāmenti savā laikā bijuši apzeltīti. Sarkofagā

apakšdaļā plāksnēs iegravēts latīņu valodā: galvgalī — par

hercoga izcelšanos („GUILIELMUS DEI GRATIA IN LIVONIA CHR-

LANDIAE ET SEMGALLIAE DIX NATUS IN ARCE MITAVIA ANNO

v. t. i.", dz. 1574. g. 20. jūlijā), kājgalī par nomiršanu 1640. g.

7. (v. st.) aprīlī, starp pīkst. 10 un 11. Virs krusta uzraksts, „V A-

NITAS VANITATUM ET OMNIA VANITAS. ECCLES".

Par hercoga Vilhelma dzīvi sk. 18. lp. Hercogs Vilhelms

miris trimdā — Pomerānijā, bet viņa ilgas pēc dzimtenes bi-

jušas tik lielas, ka nelaiķis līdz 1642. g. uzglabāts kamīnā,

kad caur Dancigu pārvests uz Liepāju. Liepājā osta tolaik

vēl nebija izbūvēta, kādēļ kuģis noenkurojies reidā, bet tad

uz kuģa (kuģis bijis tērpts sērās, melnām burām v. t. t.)

izcēlies ugunsgrēks, tā kā zārku tikko paspējuši izglābt.

1643. g. hercoga mirstīgās atliekas pārveda no Liepājas uz Jel-

gavu, kur hercoga kapenēs guldītas 1643. g. 23. februārī, kopā

ar sievas Sofijas šķirstu, kas līdz tam atradies Kuldīgā.

5. Hercogs Frīdrichs — hercoga Vilhelma brālis, dz.

1569 g. 25. novembrī, mir. 1642. g. 16. (26.) augustā. Sarkofags vā-

cu renesansē, pagatavots hercogam vēl dzīvam esot. Viens

no lielākiem sarkofagiem kapenēs (ap 1,20 m augsts). Vāka virs-

pusē 1,65 m liels krusts, virs kura kādreiz bijis Kristus tēls.

Sarkofagā abās pusēs krāsaini, cilnī spiesti, Kurzemes (galv-

galī) un Pomerānijas-Volgasta vapeņi. Eņģeļu un lauvas gal-

vas v. c. greznojumi kādreiz bijuši apzeltīti. Sarkofagā apak-

šējā daļā, galvgalī, uz plāksnes latīņu teksts: JLI USTRIS.

PRINCEPS FRIIRRICUS DIVO GOTHARDO ULTIMO EQUESTRĪS OR-

DINĪS TEUTONICI IN LIVONIA MAGISTRO ET S. R. IMPERII PRIN-

CIPE SED PRIMO IN LIVONIA CURLANDIAE AC SEMGALLIAE DUCE

v. t. f." Vākā sānos latīniski Bībeles panti. Hercogs Frīdrichs

apglabāts kapenēs 1643. g. 22. februārī. Par viņa valdīšanas

laiku sk. 15. Ip.

6. Hercogiene Elizabete Magdalēna, hercoga Frīd-

richa sieva, Pomerānijas princese, pati pasūtījusi savu sar-

kofagu, kā arī izmeklējusi viņam Bībeles pantus. Sarkofags
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tāpat no cinka un līdzīgs vīra sarkofagam. Vāka virspusē kru-

cifikss. Virs tā 19X17,5 cm liela nojemama cinka plate, lai

varētu aplūkot šķirsta iekšpusi. Lai kapeņu apmeklētājiem va-

rētu parādīt hercogienes galvas kausu, pils apkalpotāji pirms

kara lietāja sveces, tā kā viss mirušās galvas kauss bijis no-

pilināts ar stearinu. Sarkofagā abos sānos krāsaini vapeņi:

galvgalī — Pomerānijas - Volgastes, kājgalī — Braunšveigas -

Volfenbitelas, šie paši vapeņi šķirsta galvas un kājgaļos.

Zārka greznie ornāmenfi kādreiz bijuši apzeltīti. Uzraksti sar-

kofagā vāka galvas galā liecina, ka nelaiķe bijusi Štetinas-

Pomerānijas firstiene, dzimusi 1580. g. 17. aprīlī un 1600. g.

salaulājusies ar hercogu Frīdrichu; uzraksti kājgalī turpre-

tim vēsta, ka hercogiene mirusi 1649. g. 23. februārī pīkst.

6 rītā, Dobelē, 68 g. 10 mēn. 3 ned. un 1 dienu veca.

1884. g., pārbaudot šķirstu, atrasta zelta rokas sprādze un

zelta gredzens ar zilu tirkizu, kas nodoti Kurzemes provin-

ces mūzejam.

7. Lielā hercoga Jēkaba, hercogu pāra Vilhelma un

Sofijas dēla un hercoga Frīdricha audžu dēla sarkofags vien-

kāršās formās, bagāts ar cilnī spiestiem, kādreiz apzeltītiem

ornāmentiem. Vāka galvgalī Kurzemes vapenis lauru vaiņagā,
vāka slīpos sānos katrā pusē pa diviem Kurzemes vapeņiem,

starp kuriem vācu uzraksti: labā pusē „Te guj firsts un hercogs

Jēkabs", kreisā „dz. 1610. g. 28. oktsbrī, mir. 1681. g. 31. de-

cembrī, apbedīts 1682. g. 15. februārī, dzīvojis 71 g. 9 ned.

2 dienas, valdījis 39 gadus". Nelaiķis guldīts sarkofagā atrodošā

ozola zārkā, kas apvilkts ar melnu samtu.

8. Hercogiene Luize Šarlote, hercoga Jēkaba sieva,

Brandenburgas princese un markgrāfiene, Brandenburgas kūr-

firsta Frīdricha Vilhelma māsa, dz. 1617. g. 3. septembrī, mir.

1676. g. 18. augustā. Sarkofags līdzīgs vīra šķirstam, tikai

ornāmentos dominē rozes un lauru zari. Vākā redzamas cirvju

cirtienu pēdas no 1705. g. zviedru iebrukuma kapenēs. Vāka

virspusē, galvas galā, Kurzemes un Brandenburgas vapeņi.

Pēc nāves hercogiene veselu gadu vāķēta spožās sēru svi-

nībās un kapenēs guldīta tikai 1677. g. 8. augustā. Kurzemes
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provinces muzejā redzams kāds 17,80 m garš un 0,17 m

plats sēru procesijas skats (rokas zīmējums).

9. Prinča Kārļa Jēkaba, hercoga Jēkaba dēla, sarko-

fags formā un ornāmenfos līdzīgs tēva šķirstam. Vāka sānos,

kreisā pusē, uzraksts, ka princis dzimis 1654. g. 20. oktobrī

Jelgavā, miris 1676. g. 29. decembrī Berlīnē. Kārlis Jēkabs bija
pulkvedis Holandes armijā. Atgriežoties dzimtenē, pa ceļam

Berlīnē saslima ar masalām un nomira. Hercogu kapenēs to

guldīja 1 dienu pēc viņa mātes apglabāšanas — 1677. g. 9.

augustā.

10. Hercogs Ferdinands, hercoga Jēkaba dēls, pē-

dējais Ketleru dzimtas hercogs, guldīts varenā sarkofagā (gal-

vas galā tas vairāk kā 1,20 m augsts). Šķirsta galvas galā liels

Kurzemes vapenis, kuru tur 2 lauvas. Vāks bez uzraksta.

Kāigalī uzraksts: „RXUVIAE SACRAE CEt.SISSIMI QlTONNĀM PRTN-

CIPIS DOMINI FERDINANDI IN LIVONIA CURLANDIAE ET SEMIGAL-

LĪAE DUCIS v. 1.1." ar atzīmi, ka nel. hercogs dzimis 1655. g. 2.

r.ovembrī,mir. 1737. g. 4.mai:ā (j. st.). Sarkofagā glabājasplats ozola

zārks, pārvilkts ar melnu samtu. Hercoga Ferdinanda sieva —

Veisenfelsas princese Johanna Magdalēna (mir. 1759. g. Sak-

sijā) hercogu kapenēs nav guldīta.

11. Hercoga Ernsta Johana Bīrona masīvais sarko-

fags darināts no vara. Vāka virspusē plāksne ar krāsainu Bī-

rona ģimenes vapeņi un hercoga kroni. Kājgalī zila plāksne ar

sudraba miroņa galvu, apzeltītu puķu ornāmentiem. Galv-

galī uzraksts apzeltītu lapu ornāmenfos: „EXUVIAE SACRAE

CELSISSIMI QUONDAM PRINCIPIS DOMINI ERNESTI JOHANNI

IN LIVONIA CURLANDIAE ET SEMGALLIAE DUCIS v. f. t."),

ar atzīmi, ka vēl tagad daudzinātais hercogs, kas savā

laikā bija arī lielās Krievijas faktiskais valdnieks (sk. 40.

lp.), dz. 1690. g. 23. novembrī, miris Jelgavā 1772. g. 28. (j. st.)

decembrī. Sarkofagu darinājuši Rīgas varakalēji Kaufmans un

Pappina. Sarkofagā 218 cm garš, melnu samtu apvilkts ozo-

la zārks, virs vāka galvas galā Bīrona ģimenes vapenis.

Zārkā atrasta maza kastīte, apsudrabotu vāku. Domā, ka šai

kastītē glabājusies Bīrona sirds. Pēc citām ziņām hercoga
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sirds no kapenēm izzagta 1805. g. 28. martā. 1913. g. Jelga-
vas provinces muzeja gleznu konservātors Felsko nojēma Bī-

rona pēcnāves masku, kuras nolējumi glabājas Doma muzejā

Rīgā un Kurzemes provinces muzejā. Hercoga Bīrona mirstī-

gās atliekas lielinieku laikā visvairāk cieta no vandālisma.

Visādi pulgotam hercoga balzāmētam līķim vēlāk ar šautenes

iaidnl iedauzīts galvas kauss.

12. Hercogiene Benigna Gotliba, dzim. von Trotta,

saukta Trejdena, vēlākās Krievijas valdnieces Annas galma

dāma, hercoga Ernsta Bīrona sieva. Vara sarkofags vienāds

ar hercoga Bīrona šķirstu. Galvas galā uzraksts vācu valodā:

„Te dus Dieva mierā, apraudāta no visiem, kas viņu pazina,

Benigna Gotliba, Kurzemes hercogiene atraitne, dzim. 1703.

gada 15. oktobrī, mir. 1782. g. 5. novembrī." Sarkofagā ozola

zārks, melna samta apvalkā.

13. Mazā prinča Pētera, hercoga Pētera Bīrona un vi-

ņa pirmās sievas Karolines Luīzes Valdek dēla sarkofags, stila

ziņā vienāds ar vectēva un vecmātes šķirstiem, kuru sarko-

fagi darināti pēc šī parauga (princis Pēteris nomira

6 g. pirms hercoga Ernsta Johana nāves). Vāka virs-

pusē Bīrona dzimtas vapenis. Galvgalī plāksne ar uzrakstu:

„Tā izbeidzās Kurzemes priecīgās cerības, 1766. g. 9. novembrī

zaudējot savu troņmantlnieku."

14. Princis Vladislavs Ludvigs Frīdrichs, her-

coga Jēkaba dēls. Bērna sarkofags līdzīgs tēva audžu mā-

tes hercogienes Elizabetes Magdalēnas šķirstam (sk. plānā sar-

kofagu Nr. 6). Sarkofagā sānos abās pusēs krāsaini Kurzemes

vapeņi. Vāka galvas galā uz plāksnes vācu uzraksts, kas

vēsta, ka princis dzimis Jelgavā, 1647. g. 4. decembrī, pīkst.

4 pēc pusdienas, uzraksta turpinājums sarkofagā apakšējā

dajā: kristīts 1648. g. 5. martā, pīkst. 10 rītā, bet miris

1648. g. 31. martā, ap 8 vakarā, dzīvojis 16 ned. 6 dienas un

4 stundas. (Princis saslimis jau tūdaļ pēc kristībām). Apglabāts

hercogu kapenēs 1648. g. 5. jūlijā.

15. Princese Kristīne Sofija, hercoga Jēkaba meita.

Bērna šķirsts līdzīgs brāļa Vladislava sarkofagam. (Domā, ka
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sos abus šķirstus pagatavojis tas pats meistars, kas gata-

vojis sarkofagus pēc plāna Nr. 5. un 6.). Divslīpu vāka labā

pusē krāsains Kurzemes vapenis, kreisā — Brandenburgas va-

penis. Vāka galvas galā uzraksts, ka princese dzimusi 1649.

g. 3. maijā. Uzraksta turpinājums sarkofagā apakšdaļā: kris-

tīta 6 ned. 6 dienas veca, mirusi pēc 19 mēnešiemf, 3 ned.

un 3 dienām. (Mirusi no difterīta 1650. g. 28. decembrī). Her-

cogu kapenēs apglabāta 1651. g. 9. februārī.

16. Prinča Gotharda, Gotharda Ketlera dēla, sarko-

fags, līdzīgs sarkofagam Nr. 17. Cinka šķirsts, kādreiz bijis

apzeltīts. Divslīpu vāka labā pusē uzraksti un zīmējumi (lū-

dzošs bērns un krucifikss), vidū Kurzemes vapenis. Vāka krei-

sā pusē Meklenburģas vapenis un uzraksti, ka princis dzimis

Rīgā, 1568. g. 20. martā, pīkst. 5,15 p. p., miris 1570. g. pē-

dējā augustā, starp pīkst. 11 un 12 Rīgā, apbedīts Kuldīgā, 1570.

g. 17. septembrī. No Kuldīgas pārvests uz Jelgavu, kur kopā

ar sarkofagiem Nr. 17 un 18 kā pirmie guldīti pirmās hercogu

kapenēs, zem toreizējās pils baznīciņas.

17. Prinča Sigismunda Alberta, hercoga Gotharda

Ketlera vecākā dēla sarkofags, ir vecākais hercogu kapenēs,

no kura labi uzglabājies vairs tikai vāks. Domā, ka agrāk

viss sarkofags bijis apsudrabots. Divslīpu vāka vidū vienā pu-

sē plāksne ar Kurzemes vapeņi (gada sk. 1500) un Meklenburģas

vapeņi (g. sk. 1569), otrā pusē — plāksne ar vācu uzrakstu:

~Slgismunds Alberts, pirmais dzimušais Vidzemes, Kurzemes

un Zemgales hercogs, dz. 1567. g. 24. janvārī, starp pulkst. 5

un 6 vakarā, miris 1569. g. 1. aprīlī, pīkst. 6 vakarā." Sarko-

fagu darinājis Rīgas meistars Klints (arī Nr. 16).

18. Prinča Georga, hercoga Gotharda Ketlera dēla šķirsts,

pa daļai bijis salauzts. Arī divslīps vāks, greznots cinka eņ-

ģeļu galvām. Labā pusē Kurzemes vapenis un dzīves apraksts

latīņu valodā: (~GEOKGIUS PATKE DUCE GOTHARDO ET MATRE

ANNA MEGAPOLENSI DUCISSA CURLANDIAE SEMIGALLIAE i). 1.1."

kreisā — Meklenburģas vapenis un vidū uzraksts, ka princis

dzimis 1572. g. 1. jūlijā, Rīgā, 7. augustā saslimis, 9. augustā

kristīts, 10. augustā nomiris, 20. augustā apglabāts (Kuldīgā).
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19. Hercoga Frīdricha Kazimira nedzīvi dzi-

mušās meitiņas šķirsts. Mir. 1695. g. 23. februārī, ap-

glabāta 1695. g. 24. februārī.

20. Prinča Johana Frīdricha, hercoga Frīdricha Ka-

zimira dēla sarkofags 17. g. s. barokā, bagāts ornāmentiem.

Galvas galā hercoga kronis, kājgalī — Kurzemes vapenis. Vā-

ka kreisā pusē vaiņagā uzraksts: „JOHANNES FRIEPERīCUS

CURLANDIAE PRINCEPS v. t. t.", otrā vaiņagā latīniski teikts,

ka princis dzimis Jelgavā 1682. g. 3. aprīlī, mir. 1683. g. 11. ap-

rīlī. Vāka labā pusē Bībeles panti vācu valodā. Apglabāts

1683. g. 21. aprīlī.

21. Prinča Leopolda Kār]a, hercoga Frīdricha Ka-

zimira dēla šķirsts, tāpat, kā iepriekšējais, darināts 17. g. s.

barokā. Kādreiz virs sarkofagā vāka bijis piestiprināts spilvens

ar mefalla hercoga kroni, kas nozudis pasaules kara laikā.

Galvgalī uz vāka uzraksts, ka te dus princis Leopoldi Caroli;

kājgalī: dz. 1693. g. 14. decembrī, mir. 1697. g.21. jūlijā. Princis no-

mira Grobiņā, kur viņa tēvs ar ģimeni bija ieradušies sagaidīt

augstu ciemiņu — Brandenburgas kūrfirstu Fridrichu 11. Ap-

glabāts hercogu kapenēs visā klusībā 1698. g. 7. februārī,

„tikai pie 50 vasku lāpu gaismas", jo šai laikā bija nomiris

arī viņa tēvs — hercogs Fridrichs Kazimirs (1698. g. 22.

janvāri). Vēlāk šķirstu atkal iznesa no kapenēm un novietoja

blakus tēva zārkam, lai 19. maijā, plašās svinībās, abus gul-

dītu hercogu pēdējā atdusas vietā.

22. Princis Aleksandrs, hercoga Jēkaba kareivīgais dēls.

Piedzimis tūdaļ pēc zviedru nodevīgā iebrukuma hercogu pilī
1658. g. (sk. 27. lp.), kropls (trūka labās rokas līdz locītavai).

Apglabāts divkāršos ozola zārkos, ārējais zārks apvilkts ar

sarkanu samtu, kas izrotāts spožiem uzšuvumiem. Dzimis 1658. g.

18. oktobrī,mir. 1686. g. 16. augustā, no karā pret turkiem dabūtiem

ievainojumiem. (Princis bija lielisks karotājs; viņa pulks, ku-

rā bijuši arī latvji, ielauzies turku aizstāvētā Budapeštas cie-

toksnī, kur princi nāvīgi ievainoja). Vīnē nelaiķa mirstīgās

atliekas balzāmētas un caur Karajaučiem svinīgi pārvestas uz

Jelgavu. Kapenēs apglabāts 1686. g. 17. decembrī. Atverot zār-
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ku, 1814. g., atrada, ka varonīgā prinča kroplā roka bijusi

maskēta ar mākslīgu roku (brūnā āda pildīta ar villu), mi-

rušam kājās uzvilktas rupjas zeķes un pastalām līdzīgi apa-

vi. Pēdējo dēj jau 18. g. s. vidū plaši izplatījusies teika,

ka prinča vietā kapenēs guļot kāds latvju zemnieks — Ma-

molītis, kurš nejauši atklājis sazvērestību pret hercogu Fer-

dinandu: hercogam izbraucot ārpus Jelgavas, bijis nodomāts

uzbrukt, kādēļ latvju puisis labprātīgi ieģērbies hercoga drē-

bēs (tikai pastalas atstājis kājās) un iesēdies hercoga vie-

tā karietē un viņa vietā arī ticis nogalināts. Lai godinātu

šo cildeno pašuzupurēšanos, nogalināto zemnieku apglabājuši

hercogu kapenēs, bet hercogs Ferdinands aizbraucis uz ār-

zemēm. Šīs teikas dēļ 1884. g. arī izdarīja sīku prinča Alek-

sandra mirstīgo atlieku apskati.

23. Hercogienes Sofijas Amālijas, hercoga Frīdri-

cha Kazimira pirmās sievas, Nassavas princeses, sarkofags,

bagāti ornāmentēts, rokoko formās. Viļņveidīgā vākā 4 raudošu

eņģeļu figūras (kādreiz bijuši 3 eņģeļi katrā malā). Starp eņ-

ģeļu figūrām pielodētas plāksnes ar uzrakstiem galvas galā:

„Šai zārkā atdusas firstiene Sofija Amālija, Vidzemes, Kur-

zemes un Zemgales hercogiene, dzim. Nassavas firstiene, Ka-

cenellenbogenes grāfiene v. f. t.", turpinājums apakšējā sar-

koiaga daļā: „dz. 1650. g. 20. februārī, laulāta 1675. g. 5. ok-

tēbrī, dzemdējusi 1 princi un 4 princeses, vīrs to cienījis,

valsts to mīlējusi, nabagiem daudz laba darījusi, dvēsele

uzjemta debesīs 1688. g. 25. novembrī". (Hercogiene mirusi

11. dienā pēc princeses Kristīnes Sofijas piedzimšanas). Ap-

glabāta kapenēs 1689. g. 10. maijā. Sarkofagā ozola zārks,

kuru 1705. g. uzlauzuši zviedri.

24. Hercoga Frīdricha Kazimira, hercoga Jēkaba

dēla, ozola koka zārks (apvilkts ar brūnu samtu, kas kādreiz

bijis melns). Pēc chronikām līdz 18. g. s. hercoga pīšļi gu-

lējusi cinka sarkofagā, kas vēlāk nozudis. Dz. 1630. g. 6. jū-

lijā, mir. 1698. g. 22. (j. st.) janvārī. (Frīdrlcham Kazimiram piedzim-

stot, pirmais Liepājas latviešu draudzes mācītājs Jānis Bir-

ģers 1650. g. sarakstīja jaunam princim par godu garu poē-
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mu, kas iespiesta Rīgā: „Kas patlab, ok žēlīgs Dies, Kas ne

gribēs priecāties? Vece, Jaune, Kunge, Saim, Dodiet vise

labe Laim, Jaunam lielam Kunsingam: Visems būs iekšk Dievu

Namm, Tāde liele Dāvan atzīt, Dievam God un Slavē sa-

cīt, v. t. jpr.".) Līķa sekcijas protokols, kas atrodams Rīgas
pilsētas bibliotēkā, liecina, ka hercogs tik ātri šķīries no pa-

saulīgās dzīves pateicoties lepnai uzdzīvei (sk. 30. lp.). Pa-

glabāts hercogu kapenēs 1698. g. 17. maijā. Zārku atverot

konstatēts, ka hercoga mirstīgās atliekas tērptas baltā linu

kreklā, brūnām zīda lentām un mežģinu aprocēm, virs krekla

veste ar zelta puķēm un baltu zīda oderi, īsas sudraba bro-

kāta bikses, viss stāvs ietērpts sudraba brokāta mētelī ar

karmina sarkanu samtu. Pusi mēteļa 1705. g. noplēsuši zviedri,

kas, meklējot zelta gredzenus, pārgriezusi cimdus uz mir. ro-

kām (nelaiķim novilka laulības gredzenu). Domā, ka šai laikā

nozudušas arī hercoga vestes dimanta pogas. Hercoga otrā sie-

va
— Brandenburgas kūrfirsta Frīdricha Vilhelma meita Eli-

zabete Sofija hercogu kapenēs nav apglabāta.

25. Hercogs Frīdrichs Vilhelms, hercoga Frīdricha

Kazimira un viņa otrās sievas Brandenburgas princeses Eliza-

betes Sofijas dēls, dz. 1692. g. 19. jūlijā, mir. 1711. g. 21.

janvārī (j. st.). Miris 18 g. v. Ingrijā, atgriežoties no savām

kāzām ar Pētera Lielā brāļa meitu, vēlāko Krievijas ķeizarieni

Annu (sk. 34. lp.). Mirstīgās atliekas guldītas vienkāršā

un mazā ozola koka zārkā, kas pārvilkts sarkanu samtu.

Nav uzrakstu.

26. Princeses Kristīnes Sofijas, hercoga Fridricha

un viņa pirmās sievas, Nassavas princeses Sofijas Amālijas mei-

tas ozola koka zārks, apvilkts tumši sarkanu samtu. Princese

dz. 1688. g. 15. novembrī, mir. 1694. g. 21. augustā. Apglabāta

hercogu kapenēs 1694. g. 27. augustā, ar lepnām sēru svinī-

Dām. Domā, ka zārks agrāk atradies cinka sarkofagā, kas

sabojāts 1705. g. z\iedru iebrukumā.

27. Prinča Leopolda Kārļa koka zārks (sk. sarko-

fagu Nr. 21), apvilkts sarkanu samtu.
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28. Prinča Pētera, hercoga Pētera Bīrona un viņa trešās

sievas Annas Dorotejas dēla, ozola zārks, apvilkts gaiši pe-

lēku samtu. Galvgalī uzraksts: „MORiALE QUIUQUIL) HaBUIT

HĪC DEHOSUIT PETRUS JUVENTUTIS CURONIAE PRINCEPS

v. t. t.". Dz. 1787. g. 15. februāri, mir. 1790. g. 25. martā.

Pats hercogs Pēteris Bīrons un viņa 3 sievas kapenēs nav

apglabātas.

29. Princeses Šarlotes Friderikas, hercoga Pērēja

un viņa trešās sievas Annas Dorotejas meitas ozola zārks,

apvilkts sudrabpelēku samtu. Galvgalā uzraksts: „EXUVIAS

CHARLOTTAE FRIDErtICAE PErER-UUROTHEAE UUC. CURL. FILIAE

v. f. f". Dz. 1789. g. 26. janvārī, mir. 1791. g. 10. martā,

30. un 31. Nezināmu hercogu Ketleru dzimtas ne-

dzīvi dzimušo bērnu koka zārciņi.

32. Prinča Pētera, sk. sarkofagu Nr. 13, koka zārciņš,

apvilkts sarkanu samtu.

33. Prinča Johana Frīdricha, sk. sarkofagu Nr. 20,

koka zārciņš, apvilkts ar brūnu samtu.

Pec kapeņu apskates noejam Lielupes krastmalā.

Vasarā te novietojies arī Jachtklubs (sk. plānā Nr. 53).
Labi redzams uz 2 viaduktiem 1926. g. celtais Lielupes
koka tilts; bet viņpus upes paceļas jaunā Jelgava, kas

radusies tikai pēdējos 10 gados. Turpinām gājienu lejup

gar Lielupi pa skaistu kastaņu aleju. Apejot apkārt

pilij, nonākam atkal Pilsdārzā. Te kanālis norobežo t. s.

„Gubernātora saliņu" no pārējā dārza. Saliņa pirms pa-

saules kara bijusi gubernātora atpūtas vieta un pārē-

jiem nepieejama. Tagad pilsētas valde to uzkopusi un

nodevusi pilsoņu rīcībā. Vasarā te notiek koncerti.

Izejam cauri Pilsdārzam un, pārejot Driksas tiltu,

pagriežamies tūdaļ pa labi, gar krastmalu — Jāņa
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Čakstes bulvāri, kur apskatām bij. Bruņniecības namu

(Čakstes blv. 13; sk. plānā Nr. 11), tagadējo Valsts

Jelgavas ģimnāziju.

Vēsturiskais muižnieku ~cietoksnis", tag. Valsts Jelgavas

ģimnāzija, celts 1803.—1805. g\ galma virspadomnieka Offen-

berga vadībā, pārbūves darbus 1837.—39. g. vadījis arch.

Strauss. Lielo zāli ar 1803. g. grezno visu immatrikulēto Kur-

zemes muižnieku un ar 1819. g. arī Piltenes muižnieku dzim-

tu vapeņi, kas redzami vēl tagad. Zāles dibenā kādreizējā
muižnieku dāmu nīša. No zāles jauks skats uz pils salu. Bruņ-
niecība (muižniecība) bija stiprākais hercogvalsts spēks. Muiž-

niecības rokās vēlāk pārgāja arī visa faktiskā vara hercogistē.

Bruņniecība bija valsts valstī: tai bija 2 reizes lielāks kara

spēks nekā hercogam, tā uzturēja, neatkarīgi no hercoga,

savus sūtņus Varšavā un Pēterpilī. Sai namā parasti sapul-

cējās visi Kurzemes muižnieki, kas Jelgavā ieradās uz landtā-

giem, vispārējām konferencēm v. c. sēdēm. Kurzemē 1839. g.

bija 154 immatrikulētu muižnieku dzimtas. Napoleona kara

laikā, 1812. g., bruņniecības namā apmetās franču armijas

kreisā spārna komandieris maršals Makdonalds. Vēsturiskā ēka

apskatāma ikdienas, pieprasot ģimnāzijas apkalpotājam. Ap-

skate brīva.

No krastmalas veltam skatu Jelgavas ostai. No šejie-

nes navigācijas periodā norit ari tvaikoņu satiksme.

Braucot ar fvaikonīti augšup pa Lielupi, pēc apm. 16 km

sasniedzam pirmā valsts prezidenta Jāņa Čakstes mājas —

Salgdles pagasta Aučus. Lejup pa Lielupi, apm. pēc 10

km, pie klostera piestātnes atrodas Kalnciema pareizticīgo

sieviešu klosteris, kur vēl tagad dzīvo vairākas mūķenes.
Klosteris interesants ar īpatnēju koka baznīcu. Pie klostera

kapi, kuros apglabāts vicegubernāfors Muravjevs. Tālāk —

pie Odiņu piestātnes (apm. 30 km no Jelgavas) apskatāma

latvju Verdena — Ložmetēju kalns (sk- 133. lp.).
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Atstājot Jelgavas ostu, dodamies uz Zivju tirgu.
Mazā Zivju tirgus iela tagad atrodas tai vietā, kur se-

nāk izbeidzās hercoga Jēkaba izbūvētais kanālis. Her-

coga Jēkaba kanālis savienojis Svētes ūpi ar Driksu un

apgādājis Jelgavas iedzīvotājus ar dzeramo ūdeni. Ka-

nāla ūdens nodarbinājis dzirnavas (pie Zivju tirgus),
kuru masīvā sarkano ķieģeļu eka (celta 1797. g., pār-
būvēta 1881. g.) liek vel reizi atcerēties Melngalvja

namu Rīgā. Pec Pasaules kara Hercoga Jēkaba kanālis

savu nozīmi pilnīgi zaudējis un tagad pārbūvēts pilsē-
tas netīrā ūdens novadīšanai. Kanālis agrāk gājis pāri

Hercoga Jēkaba laukumam, tad parallēli Lielajai ielai tās

ziemeļu pusē (gar Lauvas aptieku), garām Sv. Annas

baznīcai un tālāk, taisnā virzienā uz Svētes upi (sk.

plānu). Zivju tirgus rajonā nonāvēti muižniecības va-

doņi cīņā pret hercogu — brāļi Gotards un Magnuss
Noldes (sk. 17. lpp.). Te pie Driksas atradusies ari

hercoga Jēkaba senā osta.

Izejot no Zivju tirgus, pagriežamies pa kreisi un

apskatām pilsētas valdes namu, agr. Jelgavas rātsnamu,

(sk. plānā Nr. 1, Domes ielā Nr. 4, pie Hercoga Jē-
kaba laukuma), kas ar savu smailo jumtu un augsto

ģēveli ir seno hercogu laiku liecinieks.

Vēsturiskā ēka celta 1663. g. un piederēja hercogam Frid-

richam Kazimiram, bet kad sim „plašā vēriena" valdniekam

(sk. 30. lp.) pietrūka naudas izdzīvei un tas sāka izpārdot

savus īpašumus, 1686. g. 19. jūlijā šo namu par 1100 dālde-

riem no sava valdnieka nopērk pilsoņi. 1740. g. 11. janvāra

sēdē Jelgavas maģistrāts nolemj šo namu pārbūvēt rātsnama

vajadzībām (pilsētas pārvalde mitinājusies nepiemērotās ēkās

Kātoju ielā, Pils ielā, vēlāk Lielā ielā). Pārbūvēto pilsētas
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ēku iesvētīja 1743. g. 21. augusta (sk. vēja radītāja gada

sk.) un 3 dienas vēlāk, 24. augustā, tur notiek jau pirmā

rāts tiesas sēde. Kopš šī laika nams kalpo pašvaldības pār-

valdes aparātam. Smailo renesanses stila tornīti jumta vidū

cēlusi Jelgavas ormaņu cunfte. Atjauju rātsnama apskatei tū-

ristu grupām laipni sniedz pilsētas galva.

Rātsnamam pretim, tirgus laukuma, stingrās, rakstu-

rīgās formās „Kurzemes viesnīcas" nams (celts 1825. g.).

Vēsturiskajā Tirgus laukumā, kas kopš 1934. g. saucas

Hercoga Jēkaba laukums, vecos laikos atradušās karāta-

vas, bendes bluķis un moku rats, kur sodīja nevien

notiesātus noziedzniekus, bet arī burvjus un pesteļus.

Pārejam Hercoga Jēkaba laukumu cauri gaļas tirgum

un gar Pilsētas svērtuvi nokļūstam Muzeja laukumā.

Pa labi no mums paliek Jelgavas brīvprātīgo ugunsdzē-

sēju biedrības nams. Šī biedrība dibināta 1865. g. 26.

oktobrī un ir vecākā ugunsdzēsēju biedrība Latvijā

(pilsētas rīcībā jau 1729. g. bijusi viena ugunsdzēšamā

šļircene). Biedrības nams ir bij. pils. dzirnavu noliktava,
kuru 1868. g. pārbūvēja ugunsdzēsēju vajadzībām, uz-

ceļot otro stāvu ar torni. 1874. g. biedrība iegādājusi
mēchaniskās trepes — pirmās Baltijas valstīs.

Mūzeja laukumā (nams Nr. 2) redzam vēl otru sa-

biedrisku ēku, ar uzrakstu latīņu valodā „Scientiis et

artibus <!
— „Zinātnēm un mākslām". Šeit mitinās 1818.

g. dibinātais Kurzemes provinces muzejs (sk. plānā
Nr. 24), kas ir viens no vecākiem mūzejiem Latvijā. Mū-

zeja vērtības pa lielākai daļai savāktas dāvinājumu

ceļa. Muzejā dabas zinātņu un vēsturiskā nodaļa, kā

arī vērtīga bibliotēka. Mūzejs atvērts svētdienās no
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pīkst. 11,30 līdz 13,30 (vasarā muzejs slēgts). Ekskur-

sijām ar iepriekšēju pieteikšanos (pie muzeja sekre-

tāra Dr. Gotharda, Pasta ielā 2, tāļr. 388) arī citās

dienās (tikai priekšpusdienā). leejas maksa: 40 sant.,

karavīriem un skolēniem 20 sant., tūristu grupām 20

sant., skolu ekskursijām 10 sant. no personas.

Muzejā ievērību pelna vispilnīgākā Latvijas putnu kollek-

cija, Latvijas aizvēstures liecinieki, Kurzemes pilsētas 19. g.

s. sākumā akvareļos, latvju valodas un etnogrāfijas pētnieka

Augusta Bīlenšteina nodala, hercogu laiku liecinieki (piem.

Uaraļa Kārļa XII zābaks, hercoga Jēkaba 1654. g. līgums ar

lordprofektoru Oliveru Kromvelu, Napoleona ceļojuma biblio-

tēka, galvas kauss ar iedzītu naglu — kā seno nāves sodu

veids, ģiljotinētā Francijas karaļa Ludviķa XVI zelta pulkstenis,

kuru Jelgavā pārveda viņa biktstēvs Edžvēts dc Firmonts, ku-

ram franču valdnieks pulksteni atdevis īsu brīdi, pirms tam

nocirta galvu, brīvmūrnieku ordeņa nozīmes, Kaliostro pa-

raksts, hercogu rotas v. t. f.) v. d. c. vēsturisku priekšmetu.

No ieejas pa kreisi, apakšstāvā, novietota dabaszinību nodaļa

(dzīvnieki un minerāli), kurai cauri izejot nonākam atkal trepju

telpā, no kurienes dodamies augšstāvā uz vēstures nodaļu.

Augšstāvā pa labi ieejam sēžu zālē ar raksturīgu hercogu

laiku iemēbelējumu un vēsturiskiem portretiem (apsk. J. Ro-

zentāla 2 gleznas). Tālāk apskatāma Latvijas aizvēstures no-

daļa (aizvēsturiski izrakumi, sākot ar akmeņu laikmetu), amata

meistaru nodaļa, ieroču nodaļa (veclaiku ieroču kollekcija),

Kurzemes ainavas, hercogu zāle (puse veltīta hercoga Ketlera

dzimtai, puse — hercogu Bīronu valdīšanas laikam) ar A. Bī-

lenšteina etnogrāfisko kollekciju un ampīra celtnes modeli

vidū, vēsturiskā portretu zāle (hercogvalsts valdnieki un mi-

nistri — virspadomnieki, Jelgavas akadēmijas profesori v. c.

ievērojamākie pilsoņi) ar vitrīnās izstādītiem hercogu piļu at-

tēliem un grafikām, baznīcas mākslas nodaļa, un pēdējā zālē

— gleznas v. c. mākslas darbi (piem'. 2 antīkās mākslas dar-

bi — Afrodites galva un Eross, ~nodokļu inspektors", no

Ēģiptes 18. dinastijas, apm. 1400 g. priekš Kr., v. d. c).
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Tagadējā Kurzemes provinces muzeja nama vietā

senāk atradušies pirmā hercoga Gotharda Ketlera staļ-

ļi, bet no 1802. g. te atradies Jelgavas teātris, kur

(1830. g.) diriģents bija ari Richards Vāgners. Kad

teātris bankrotēja, namu ieguva Kurzemes kreditbied-

riba, kura 1895. g. to dāvina Kurzemes literatūras un

mākslas biedrībai (dibin. 1816. g., ar 1822. g. izdeva

„Latviešu Avīzes"), kas veco celtni noārdīja un 1898. ģ,
tas vietā par 43.500 zelta rubļiem uzcēla tagadējo na-

mu spec. Kurzemes provinces muzeja vajadzībām (Dr.
V. Neimaņa būvmets), kurš līdz tam atradās nomātās

telpās, Stefenhāgena spiestuves namā (Mātera ielā 20)

Interesanti, ka Kurzemes literatūras un mākslas biedrībā

1819. g. notikuši 7 priekšlasījumi par to, vai latvji

pārvācojami vai nē, no kuriem 6. priekšlasījumos jautā-

jums izšķirts noraidoši.

Pēc interesantā mūzeja apskates dodamies atpakaļ

Hercoga Jēkaba laukumā un turpinām gājienu gar

pilsētas policijas namu (Dzirnavu ielā 2), kur atrodas

ari adrešu birojs (atvērts no 9—15), līdz Uzvaras ielai.

Te nogriežamies pa labi un jau pēc nedaudz ēkām sa-

sniedzam (Uzvaras ielā 19) slavenā Jelgavas un Run-

dāles piļu cēlāja — Rastrelli būvēto bij. (1754.—1816.

g.) Brīvmūrnieku ložas „Zem 3 kronētiem šķēpiem"

namu. Kopš 1816. g. tas ir privāts īpašums.

Apm. iepretim šim namam atrodas Reformētu baznīca

(sk. plānā Nr. 42). Šī vienkāršā baznīciņa tagad atgā-

dina vairs tikai pagājušos laikus, kad Jelgavā kalvinistu

draudze reiz bijusi samērā liela un bagāta. Draudze
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pastāv gan vēl ari tagad, bet tās locekļu skaits niecīgs.

Šeit dievkalpojumus vēl arī notur Jelgavas pilsētas

otrā latviešu draudze — Mārtiņa Lutera draudze.

Uzvaras ielas turpinājumā sākas Jelgavas rūpniecības

rajons. Te novietojušās vairākas koku zāģētavas, būvma-

teriālu noliktavas, dzirnavas, mēbeļu fabrikas, agr.

Kroiča alus darītava un arī pazīstamā Hofa linu vērp-

tuve (nodarbina ap 1300 strādnieku). levērību pelna
linu fabrikas direktoru Hofu dzīvojamā ēka —

agr.

grāfa Mēdema pils. (Grāfam piederējis arī tagadējais
Vienības dārzs).

Turpinot apkārtgājienu, dodamies mazliet atpakaļ:

šķērsojam Kr. Barona ielu un gar raksturīgām Jelgavas

senceltnēm nonākam pie Lauvas aptiekas (interesantais
nams celts 1773. g.). No šejienes, pārejot Uzvaras ielu,

esam nokļuvuši Jelgavas Sīkumtirgu. Apskatām arī ag-

rāko Jelgavas īpatnību — viņas kolonnādes, kādas biju-
šas pie visiem namiem Pils ielā — bij. Kolonnādu ielā—

uz kuru iznākam, lai turpinātu gājienu pa Lielo ielu.

Katoļu un Lielās ielas stūrī (Katoļu ielā Nr. 2) apska-
tāms agrākais Velmnīcu nams, kurā reiz paslēpies zakšu

grāfs Morics un atšaudījies no konkurējošā precinieka

uzbrucējiem (sk. 38. lp.). Pie šī stūra tagad novietoju-
šies ekspreši. Nu esam sasnieguši pilsētas dzīvāko daļu.

Lielajā ielā daudzi plaši veikali, skolas, bankas v. c.

iestādes.

Turpinām ceļu līdz sv. Annas baznīcai (sk. plānā
Nr. 39), kas ir vecākais Jelgavas dievnams, celts uz

pirmā hercoga Gotharda Ketlera rīkojumu 1567. g.
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Pirmā baznīcas eka celta 1573. gadā no koka un

nosaukta hercoga Gotharda sievas — Meklenburģas

princeses Annas vārdā (domā, ka hercogiene Anna ie-

rosinājusi šīs un Sv. Trīsvienības baznīcas būvi).

1619.—21. g. pie koka baznīcas piebūvēja tag. mūra torni.

Tag. mūra baznīca celta 1638.—41. g. nodegušās koka baznī-

cas vietā, tag. tornis nobeigts 1649. g., pagarinot 1621. g.

celto mūra torni, kas toreiz bija tikai līdz tag. torņa jum-

tam. 1682. g. nepareizas būves dēj iegāzās baznīcas jumts,

kuru izlaboja tikai 1689. g. Lielāki remonti izvesti 1750. g.

(pārbūvēts tornis tagadējā augstumā) un 1826. g. (pārbūvēta

baznīcas iekšiene). 1705. g. uz hercoga vēlēšanos ievēlēja

atsevišķu diakonu Jelgavas latvju draudzei, kuru ar 1849. g.

pārvērta patstāvīgā pilsētas latvju draudzē, vēlākā Nikolaja

draudzē. 1782. g. hercoga pilsgalma latvju tautības mākslinieki

dievnamam dāvājuši galeriju, kas tagad pārbūvēta ērģeļu un

kora telpās. 1859. g. 7. maijā baznīcas tornī iespēra zibens.

1932. gadā arch. prof. Kundziņa vadībā pārbūvēja visu baz-

nīcas iekšieni, pilnīgi pārkrāsojot un no jauna izveidojot

altāra arku. Baznīcā apskatāma: pasaules karā un Latvijas

atbrīvošanas cīņās kritušo draudzes locekļu piemiņas plāksne

(te lasāms arī pirmā latvju strēlnieka — Roberta Pogas

vārds, kas bijis šīs draudzes loceklis), kancele (1742. g.),

kroņlukturi (17. un 18. g. s.), altāris (barokā), logu mozaī-

kas. No Annas baznīcas veciem mācītājiem minami māc. Štei-

neks (1710. g.), kas, būdams latvietis, no kanceles atkfātt

apliecināja savu labvēlību latvjiem, par ko vāci viņu vajāja,

Pantcnius (1837.—1849. g.; „Latv. Avīžu" redaktors), un populā-

rais māc. Konradijs (1850.—1902. g.), ass muižniecības un

konsistorijas pretinieks, par kura asprātībām vēl šodien tautā

cirkulē anekdotes (Konradija asprātīgos sprediķus aprakstījis

arī A. Deglavs romānā „Rīga"). Visā baznīcas pastāvēšanas

laikā tikai divi mācītāji bijuši latvieši — jau minētais Ātei-

neks .un tagadējais virsmācītājs Ķullītis. Dievnama apskate

katrā laikā (ķesteris dzīvo baznīcas sētā).
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Pēc Sv. Annas baznīcas apskates, šķērsojam Lielo

ielu, paiedami apm. 100 m atpakaļ un pa Pētera

ielu nokļūstam uz Bisenieka ielu. Pagriežoties pa kreisi,

ieraugām stalto Jelgavas skolotāju institūta namu, bij.

Jelgavas reālskolu (sk. plānā Nr. 15, Bisenieka ielā

Nr. 18). Jelgavas reālskolas 1930. celto dižo namu, kuru

savā laikā apmeklējis ari latvju tautas vadonis Dr,

K. Ulmanis, atkāpjoties nodedzināja bermontieši. Latvi-

jas valdība ēku atjaunoja 1926. g.

Pilsētas reālskola ir vecākā Jelgavas mācības iestāde, un tai

ir interesanta vēsture: tās priekštece bija hercoga Ketlera

1561. g. dibinātā pilsētas jeb latīņu skola, kas sākumā at-

radās īrētās telpās, bet 1577. g. no baznīcas un sabiedrības

ziedojumiem uzcēla savu namu. Chroniķi jau 1595. g. pil-

sētas skolai min rektoru un kantoru. 162). g. nedrošo sko-

las namu noplēsa un rātskungs Mesckens apjēmās uzcelt sa-

viem līdzekļiem jaunu skolu, bet šo nodomu varēja izvest

tikai pēc zviedru iebrukuma — 1630. g. Ar 1667. g. skolai

vairs nebija rektora. 1686. g. pilsēta skolai uzcēla jaunu

namu Akadēmijas ielā, iepretim tag. Katrīnas patversmei.

Mēra sērga un Ziemeļu karš skolas darbus samazināja, un

1737. g. skolā bija vairs tikai 5 skolnieki. No 1740.—42. g.

Šai skolā kā priekšnieka palīgs darbojās Vecais Stenders.

1805. g. pilsēta skolu pārvērta par apriņķa skolu un pār-

cēla uz Lielo ielu (2. pils. pamatskolas namā), no apriņķa

skolas 1866. g. izauga pilsētas reālskola, kas 1900. g. pār-

gāja tag. skolotāju institūta namā.

Pa nākošo šķērsielu — Mātera ielu (nosaukta Jura
Matera vārdā) nokļūstam pie agrākās Stefenhāgena un

dēla grāmatu spiestuves (Mātera ielā 20, sk. 23. lp.).

Turpat tālāk redzam latviešu pilsētas draudzes diev-

namu Nikolaja baznīcu (sk. plānā Nr. 10), kas
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celta gotu stila 1904. g. — 09. g., agrākā Pauļa dīķa
vietā.

Arch. K. Pekšena būvmets. Dievnams izmaksājis 70.000 rub-

ļus, kas savākti ziedojumu ceļā. Šim latvju dievnamam dots

tā laika krievu valdnieka vārds tikai tādēļ, lai iegūtu krie-

vu iestāžu atļauju jaunas latvju baznīcas celšanai. Apsk.

piemiņas plāksni kritušiem Jelgavas atbrīvotājiem, altāra glez-

nu „Jēzus parādās Marijai Madajai" (1910. g., J. Romāņa
ota), loga gleznojumu (1909. g.), eņģeļu tēlus (lietuvju māksi.

P. Kalpoka ota), ērģeles (būv. 1908. g. šfetinā, izmaksājušas

10.000 zelta markas). Dievnams apskatāms ikdienas (piepr.

namiķim, baznīcas sētā).

Tālāk pa Dīķa ielu sasniedzam Pasta ielu, kur no-

griežamies pa kreisi. Nākošais tūrisma objekts ir

Zemgales kluba nams (sk. plānā Nr. 25, Pasta ielā

Nr. 34). Tā ir interesanta celtne, kas stiepjas samērā

plašā dārzā, agrāk sauktā Pauļa dārzā. Šeit jau sen

notikušas dažādas izpriecas, ari vēl tagad te ir Jel-

gavas izrīkojumu vieta. 1934. g. 21. novembri (Jelgavas
atbrīvošanas atceres dienā) ar pilsētas sabiedrības zie-

dotiem līdzekļiem pie Zemgales kluba nama ārsienas at-

klāja piemiņas plāksni: „Pulkvedis Oskars Kalpaks, pir-
mais Latvijas armijas virspavēlnieks, šai namā 1919.

g. 5. janvārī deva pirmo pavēli savam bataljonam. 21.

XI. 1934." Apm. iepretim Zemgales klubam interesi

pelna nams Nr. 34, kura modeli kā tīrā ampīra stila

paraugu ļoti precīzā izstrādājumā redzējām Kurzemes

provinces mūzejā.

Turpinot gājienu, sasniedzam Pasta, Raiņa un Annas

ielu krustojumu. Labajā pusē uzraksti rāda, ka še at-

rpdas Jelgavas pasts (ari telefons, telegrāfs un pasta
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krājkase; sk. plāna Nr. 4). Pretim pasta ēkai redza-

ma neliela celtne — agrākā (19. g. s.) Zirgu pasta pie-
stātne ar lielu pagalmu setā (tagad šeit iekārtots tele-

fona tālsarunu punkts). Nogriežamies pa Annas ielu,
kur turpinām gājienu līdz Sv. Jura jeb Katoļu baznīcai,
Annas un Katoļu ielu stūrī.

Sv. Jura jeb Katoļu baznīca (sk. plānā Nr. 43) celta

1645. g. Hercogvalsts, kā zināms, bija Polijas lēņu zeme, un

jau 1617. g. tika izdots noteikums, ka luteriskā hercogistē

katoļu ticība baudīja tās pašas tiesības, ko vietējā ticība. Sevišķi

spēcīgs katoļu iespaids kļuva poļu valdnieKU Sigismunda 111

un Jāņa Kazimira laikā, kad pat vairāki hercogistes muižnieki

pārgāja katoļticībā. Hercogam Jēkabam 1639. g. piešķirot her-

cogvalsts troni (sk. 23. lp.), poļu valdnieks uzstāda noteik-

tu prasību uzcelt Jelgavā katoļu baznīcu, kura pabeigta
1645. g. un nosaukta Sv. Jura — Polijas un Lietuvas patrona

vārdā. Kad Jelgavas pilī kā trimdinieks apmetās vēlākais

Francijas karalis Ludviķis XVIII, tas 1798. g. lika baznīcā

uzcelt sev speciālu galeriju. 1906. g. koka dievnama vietā

uzcēla mūra baznīcu, gotu stilā, Sv. Marijai un Sv. Jurim

par godu (arch. Strandmaņa projekts, baznīcu iesvētīja bīs-

kaps K. Cirtauts). Dievnama apskate katrā laikā (pieprasīt

prāvestam K. Jasenas kgm, Akadēmijas ielā 20, vai pa tālr. 22).

Tālāk dodamies pāri Annas ielai līdz namam Nr.

44, ar kuru sākas bij. Latvijas lauksaimniecības ekono-

miskās sabiedrības ēkas. Šeit redzam daudzus lauk-

saimnieciska rakstura uzjemumus, kurus dibinājis Jā-
nis Bisenieks (1864.—1923.), kura vārdu nes jau mums

pazīstamā Bisenieka iela.

J. Bisenieks te nodibināja plašo Latvijas Lauksaimniecības

ekonomisko sabiedrību, spiestuvi (izdeva žurnālu ~Zemkopis"),
lauksaimniecības vidusskolu (pirms pasaules kara vienīgā ar

latviešu valodu), mājturības skolu. Lauksaimnieku centrālban-



104

ku v. c. Vēl tagad pastāv ..Bisenieka tirdziņš". Ari lielas

izstādes sarīko šais telpās.

Turpinot gājienu, nokļūstam Lietuvas ielā, kuras

sākumā senāk atradušies t. s. Posta vārti (pirms tam te

bija pilsētas apcietinājumu vaļņi). Tie savu nosaukumu

dabūjuši tāpēc, ka šeit, hercoga laikos, bijis visādu

salašņu un noziedznieku centrs, tāpat ar nāves sodu

sodītie izvesti pa šiem vārtiem. Vēlāk tie pārdēvēti

par Annas vārtiem, godinot hercoga Gotharda sievu

Annu, kura caur šiem vārtiem brauca uz savām muižām.

Tepat atrodas arī Sv. Jāņa baznīca (sk. plānā Nr. 44).

Tag. mūra ēka gotu stilā celta 1845.—47. g. Jelgavas

birģermeistara Kloķa līdzekļiem.

Sv. Jāņa baznīca izaugusi no kapelas — baznīciņas, kuru 1746.

gadā nodibināja pie slimnīcas (hospitāļa) un nabagu mājas, no-

ziedznieku un klaidoņu kapsētas, pie Posta jeb Annas vārtiem.

Mazo koka baznīciņu bez torņa iesauca par ~Nabagu baznīcu"

un tā bija jāapkalpo pilsētas diakonam, kādu amatu nodi-

bināja jau 1705. g. pie Annas baznīcas. 1831. g. hospitāļa baz

nīciņas tuvumā pie slimnīcas iekārtoja arī mēra slimnieku

barakas. 1847. g. iesvētīts tag. mūra dievnams, kuru 1872. g.

nosauca Sv. Jāņa vārdā. Tag. tornis celts 1882. g., paplašinot
arī baznīcu. Sv. Jāņa kapos, turpat pie baznīcas, apsk. Jura

Matera, latvju valodas cildinātāja Kārļa Hugenbergera un

Ādolfa Allunāna (1913. g., B. Dzeņa kalts) kapu pieminekļus.

lepretim, ielas otra puse, atrodas t. s. Literātu kapi.
Šī nelielā kapsēta ļoti bagāta dažādiem kapu pieminek-

ļiem un pat veselām izbūvēm, zem kurām mūža mierā

dus agrākā Jelgavas intelliģence — rakstnieki, garīdz-

nieki, tiesneši v. c. Starp kapliču un Lietuvas ielu at-

rodas latvju sabiedriskā darbinieka, grāmatspiestuves
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un vecākās izdevniecības dibinātāja Indriķa Allunāna

kapa vieta.

Blakus Literātu kapiem apskatāma Romas katoļu

kapsēta.

Romas katoļu kapsētas kapliča celta ar skotu tautas

līdzekļiem uz Francijas karaļa Ludviķa XV biktstēva

Īrijā dzimušā pātera Edžveta dc Firmonta kapa (sk.
55. lpp.).

Paters Edžvēts dc Firmonts, kopdams Jelgavas pilī saslimu-

šos augstos franču emigrantus, saslima ar drudzi un nomira

1807. g. Kapličā kapa uzrakstu latīņu valodā sacerējis Fran-

cijas karalis Ludviķis XVIII, kurš lika kapličā iedegt mū-

žīgu uguntiņu, kaut neatstāja līdzekļus uguntiņas uzturēšanai.

So pienākumu ar saviem līdzekļiem līdz māža beigām labprā-

tīgi veicis tā laika kapu sargs, pēc kura nāves franču vald-

nieka vēlēšanās aizmirsta.

Turpat tālāk redzam vēl vecticībnieku kapsētu. Lid/

ar to esam atkal nokļuvuši mūsu apkārtgājiena izejas

punktā — dzelzceļa stacijas laukumā.

Tūristam, kas vēlas apskatīt tuvāko Jelgavas ap-

kārtni, pēc kapsētu apskates ieteicams turpināt ceļu

pa Lietuvas ielu uz tuvumā esošo Gaisa tiltu, kas

celts 1930. g. No tilta paveras plašs skats uz Jelgavu,
kā arī uz Lielupi un Zemgales līdzenumu. Te sākas

starptautiskais ceļš — Meitenes šoseja, kas taisnā vir-

zienā iet uz Lietuvu. Pa kreisi, gar pareizticīgo ka-

piem, nogriežas Bauskas šoseja. Tūliņ no Gaisa tilta

nogriežamies pa kreisi un pa koka kāpnēm atstājam
tilta uzbērumu. Gar pilsētas apstādījumiem (agrāk sauk-

tām „Tēviņkapenēm") dodamies uz Jelgavas elevātoru

(sk. plānā Nr. 9) un no šejienes pa Bauskas šoseju tur-
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pinām gājienu, lai apm. pēc 10 min. sasniegtu staltās

eglēs ieslēgto Trīsvienības baznīcas kapsētu. Te, starp

garām kapu rindām, uzcelti 2 pieminekļi pasaules
karā kritušiem vācu un krievu karavīriem. Tālāk ne-

lielā attālumā meža sākumā atrodas Nikolaja kapi.

Latvju tautas svētku dienās nebeidzamas ļaužu rin-

das plast turp, lai pie kritušo latvju karavīru kapu

kopām lūgtu Dievu svētīt varoņu darbus un sargāt

dārgo latvju zemi. Pie kapu kopām piemineklis ar

uzrakstu „Kāpām uz sārta — nesām Jums brīvību".

Šeit, starp sērojošiem baltiem bērziem, guldīti arī Liel-

britānijas impērijas 36 karavīri, starp tiem 4 jūrnieki.
Četru nezināmu angļu varoņu kapu kopas apzīmē:

„Pasaules kara britu karavīrs — Dievam zināms".

Apm. 400 m. tālāk, meža stūrī, atrodas Latvijas tu-

berkulozes apkarošanas biedrības Jelgavas nodaļas bēr-

nu sanātorija, kas nosaukta pirmā Valsts prezidenta

Jāņa Čakstes vārdā. No šejienes atgriežamies pilsētā,
līdz Sv. Annas baznīcai, un dodamies tālāk pa Lielo

ielu, kas pāriet Dobeles šosejā. Te reiz bijuši t. s.

Dobeles vārti. Gar šosejas abām pusēm atrodas lie-

lākās Jelgavas dārzniecības, ar pazīstamo ,Jelgavas

kāpostu" audzētavām. Pēc apm. 1,5 km. gājiena no-

nākam pie Teča un švandera pieminekļiem (sk. plānā

Nr. 37). Teča un Švandera pieminekļi ir Jelgavas

kūriozitāte. Tūristam, kas ciena īpatnības, ieteicams

apmeklēt šo krāšņo bērza aleju, kuras vienā galā

slaids granīta obelisks muižniekam švanderam, otrā

— liela marmora urna ar 2 čūskām — muižniekam Te-

čatfl, kas miruši pirms vairāk kā 140 g. Abi draugi
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mīlējuši te pastaigāties un lūguši viņus šeit ari ap-

glabāt. Alejā pirmos kokus iedēstījis abu draugs Li-

vens, pārējos — pateicīgie jelgavnieku jaunie pāri:

1793. g. 24. decembrī Tečs novēlējis savu pjavu ap

tagadējiem pieminekļiem „godājamiem Jelgavas amat-

niekiem", ar noteikumu, ka visi ienākumi no pļavas
nododami tai Jelgavas amatmeistara meitai, kura pir-

mā tekošā gadā iziet pie vira. Kuriozās „kāzu dāva-

nas" sajēmējai alejā starp abiem pieminekļiem jāiestāda
12 bērzi. Tas spēkā ari vēl tagad. Pašulaik „kāzu
dāvana" ir apm. 500 latu liela un 1936. gadā to sajēmu-
si Jelgavas suku taisītāju meistara Šiliņa meita. Aiz pie-

minekļiem šoseja nozarojas uz Dobeli un uz Tukumu.

Trešais gājiens Jelgavas apkārtnes apskatē mūs ved

pāri Driksas un Lielupes tiltiem pa Rigas-Jelgavas

šoseju līdz ceļu krustojumam pie bērzu alejas. (Aiz
šī krustojuma šosejas labajā pusē redzam lielu baltu

celtni — Valdekas muižu, tagadējo Jelgavas ģimnāzi-

jas lauksaimniecības fermu.) Te nogriežamies pa kreisi

pa aleju, kas ved uz Ozolmuižu. Šis ir agrākais Rī-

gas ceļš, kas savu nozīmi zaudēja ar tagadējās Rīgas-

Jelgavas šosejas izbūvi (1835. g.). Pie tuvējā krusto-

juma redzam Drīzena pieminekli (sk. plānā Nr. 38.).

Drīzens, pirmais krievu gubernators Kurzemē, šo piemi-

ņas zīmi 1797. g. cēlis par godu Krievijas ķeizaram Pā-

vilam I, kas Drīzenam dāvinājis Ozolmuižu. Rīgas ceļš

nogriežas pa labi, bet otrs ceļš — aleja no Drīzena pie-

minekļa — ved uz Ozolmuižu, kur tagad izbūvēta pilsē-
tas bērnu patversme. (Te apskatāms veciem un retiem

kokiem bagātais parks). Garām tek dziļā un mierīgā
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lecava. Talak cejš ved uz Kalnciema pareizticīgo klos-

teri, kuru var sasniegt arī ar tvaikoni pa Lielupi

(sk. Q4. lp.).



K. L. Vanags

TŪRISTU MARŠRUTI NO JELGAVAS

1. Jelgava — Svēte — Zaļā muiža — Kalnamui-

ža — Vilce — Eleja — Rundāle — Mežotne — Borns-

minde — Kaucminde — Bauska.

Svēte: 9 km no Jelgavas, 50 km no Rīgas, pie

Jelgavas-Mežmuižas un Jelgavas-Mūrmuižas autobusu

līniju piestātnes. Arī Svētē Jelgavas pils cēlājs Rast-

relli (sk. 75. lp.). hercogam Ernstam Bīronam cēlis

krāšņu medību pili, baroka stilā. Tās ovālā dejas
zāle bijusi īsts ziemeļvācu rokoko meistardarbs. No

šīs kādreiz lepnās celtnes palikusi vairs tikai skaistā

vidus daļa, abas sānbuves ar oranžēriju jau sen no-

zudušas. Kādreizējā hercogu medību pils jau 1875. g.

pārbūvēta par kazarmēm, kad arī Svētes pils durvis

nodotas Rīgas Doma mūzeja Rokoko istabai. Daļu

pils izmanto kara resors (mitinās jātnieku pulka re-

monta eskadrons), daļu — vietējais tautas nams. Ap-
skatāms kādreizējais pilsparks (parkā lielie ēdamie glie-

meži). Pie Svētes upes Priekūnu-Galiņu senkapenes.

Zaļā muiža: 12 km no Svētes, 22 km no Jelgavas, 63

km no Rīgas. Jelgavas-Mežmuižas autobusu līnijas pie-
stātne. Agrākās Zaļās muižas pilī mitinājās Zaļenie-

ku ģimnāzija. Apskatāms parks ar ezeru un Vīnkalniņu.

109
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Parkā 1005. g. soda ekspedīcija nošāva 3, Vīnkalniņā —

2 sacelšanās dalībniekus. Pasaules karā vietējo iedzīvotā-

ju lielākais vairums aizbēga uz Vidzemi (pagastā palika
tikai 2<>/o). Zaļās draudzes baznīca celta 1567. g.,

1665. g. tā sagruvuši. Akmens baznīca celta 1697. g.

Tag. dievnams ar augsto torni celts 1872. g.

Kalnamuiža: 10 km no Zaļās muižas, 32 km no

Jelgavas, 73 km no Rīgas. Jelgavas-Mežmuižas auto-

busu līnijas piestātne. Tuv. dz. stac. Krimūnas 11 km.

Kalnamuiža — Tērvete ir viena no mūsu dzimtās ze-

mes vēsturiskākām vietām, — te atradusies daudzinātā

zemgaļu Tērvetes pils, Viestura valdības centrs, no še-

jienes lielais zemgaļu valdnieks, kopā ar saviem 12

novadu dižbajāriein, . pārvaldījis savu zemi. Tā sauc.

Cukurkalnā, pie Kalnamuižas, labajā krastā,

kur vēl tagad redzamas mūra pilsdrupas, reiz atradu-

sies varena zemgaļu pils un pilsēta, vairākkārt no-

postīta un atkal atjaunota. Kad izbeidzās Viestura drau-

dzība ar Rīgas virsbīskapu, pēdējais 1254. g. Zem-

gali nodod ordenim, kurš rīko nežēlīgus iebrukumus

Zemgalē. 1259. g. rudenī zemgaļi, pēc lielkunga Ža-

ba padoma, padzen no savas zemes vācu priesterus

un soģus, atļaudami tiem mierīgi līdzjemt visu savu

mantību. Nāk. ziemā ordenis, mestra Hornhauzena va-

dīts, ar lielu karaspēku ielenc Tērvetes pili, vāci uz-

ceļ bīdāmos torņus, bet nocietināto zemgaļu pili tiem

tomēr neizdodas iejemt. lenaidnieks atkāpdamies ne-

tālu no Tērvetes uzceļ savu dzegūžu ligzdu zemgaļu

zemē — Dobes pili (pie Auces). Bruņnieku ordenis,

mestra Valtera vadībā, Tērveti iejem tikai 1272. g.
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sākumā, kad to atjauno un viņā novieto pāris bruņ-
niekus un vidzemnieku garnizonu, un 7 gadus Zemgale

bijusi Sv. Māras vasalvalsts: zemgaju bajāri apjēmās
dot vāciem no katra arkla 1 pūru rudzu, 1 pūru mie-

žu, 4 klaušu dienas gadā, kā ari piedalīties ordeņa
rīkotos kara gājienos. 1279. g. 5. martā zemgali ar

lietuvjiem iznīcina pie Aizkraukles lielu vācu kara-

spēku, kurā piedalījās arī igauņi, dāņu ķēniņa vietnieka

Eilarta vadībā, kurš līdz ar ordeņmestru Ernestu pa-

lika kaujas laukā. 1279. g. vasarā zemgali, Nameja

vadīti, pēc triju dienu kaujas atkaro Tērveti. le-

lenktie aizdedzināja sudmalas (pilskalna ziemeļu galā)
un pili, un mēģināja izbēgt, bet zemgali tos notvēra,

daju apkāva, daju aizveda gūstā uz Lietuvu. Zemgali

atjauno un nostiprina Tērvetes pili un no šejienes rīko

uzbrukumus vāciem un pat Rīgai; (piem. pēc 1280. g.

neveiksmīgā uzbrukuma Rīgai, Namējs sagūsta or-

deņmaršalu Ģērtu un citus bruņniekus, kuriem bi-

ja auliem jāskrien līdzi zemgaļiem uz Tērveti). 1281.

gadā ordeņmestrs Konrāds Feichtvangens ar 14000 vīru

lielu karapulku, kurā piedalās ari igauņi un Rēve-

les dāņi, ielenc Tērveti. Zemgali, labākai aizstāvēšanai,

nodedzināja savu pilsētu. Kad uzbrucēji apkrauj pilij
sārtus un sāk to dedzināt, ielenktie padodas un slēdz

mieru. Šis miers tomēr bija īss, jo lietuvju dižkuniga

Traidena pierunāts, Namējs liela lietuvju un zemgaļu

karapulka priekšgalā, iebruka prūšos pret Teitoņu or-

deni, ko Rīgas vācu ordenis uzskatīja par kara dar-

bības sākšanu. Namējs no iebrukuma Prūsijā vairs

nepārnāk, bet ordenis, gribēdams iznīcināt pārējos zem-
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galu vadoņus, uzaicina tos pie sevis viesos uz miera

sarunām, bet tad visus neģēlīgi nokauj, nocērtot tiem

galvas. 1286. g. ziemā ordeņa mestrs Vilekīns, no

Jelgavas nākdams, uzbrūk Tērvetei, un te, blakus

Tērvetes pilij, senču svētnīcā — Svētā kalnā, kur

tagad tā sauc. Zviedru kalns, vāci uzceļ savu pili —

Svētkalna pili, kurā iekārto vairākas akmens metamās

mašīnas, atstāj te 300 vīru lielu garnizonu un aiziet uz

Rīgu. Bet tūdaļ, otrā dienā, uz zemgaļu aicinājumu,

lietuvji apsēda jauno Svētkalna pili, uzcēla te savas

žagaru būdas un bruka vācu cietoksnim virsu. Vien-

padsmit dienas zemgaļi ar lietuvjiem uzbruka Svēt-

kalna pilij, darināja bīdamās nojumes un kara torņus,

bet velti. Sniegs palicis sarkans un viss klajums ap

pili bijis asiņu krāsā, bet kad vāci pielietā akmens

metamās mašīnas, zemgaļu-lietuvju karaspēks atkāp-

jas, vakarā sadedzinādams savus 350 kritušos cīnī-

tājus, kurus bija ķērušas vācu skaudrās bultas vai

smagās akmens lodes. Trešā dienā pēc šī uzbrukuma

vācu Svētkalnes pilij zemgaļi, „atsacīdamies no savu

tēvu tēvu mantojuma" (vācu chroniķa apzīmējums),

paši nodedzina savu galvas pilsētu — Tērvetes pili un

pilsētu, un neuzvarēti aiziet (1286. g.) uz Žagari (Rak-

ti). Bet no Svētā kalna pils ordeņa komtūrs nemitīgi

rīkoja uzbrukumus zemgaļiem, iznīcināja viņu sēju-

mus, izdedzināja labību, postīja un dedzināja viņu mā-

jas un apkāva mierīgos zemkopjus. Zemgaļi un lie-

tuvji velti izmēģinājās šo pekles midzeni likvidēt

(1287. g. zemgaļi uzbrūk Rīgai un kauja pie Garozas

sakāva ordeņa karaspēku), bet kad tas neizdodas,



113

zemgali 1290. g. nodedzina ari savas pārējās pilis

(Dobeli, Rakti un Sidrabeni) un atstāj tēvu zemi. Kur

reiz viļņoja zemgaļu druvas, tagad bija tuksnesis, kas

aizauga ar jaunu mežu. Zemgale bija tik lielā mērā

izpostīta, ka vāciem vairs te nebija ko postīt, kādēļ

ordeņmestrs Kuno atzīst Svētkalna pili par nevajadzīgu
un pec 1290. g. liek to ordeņbrāliem noplēst un doties

atpakaj uz Rīgu. Pagāja vairāki gadu desmiti, līdz

auglīgā zeme atkal ieradās no citiem novadiem jauni

ļaudis, kas uzplēsa zemgaļu atmatas un līdumus un

sāka te saimniekot. Nu vāciem atkal bija vajadzība

pēc nocietinātām pilīm zemes pārvaldīšanai un no-

devu ievākšanai. Šai nolūkā tad arī vācu ordeņmestrs
Munheimas Eberhards 1339. g. decembrī, pēc Ziemas

svētkiem, agrākās zemgaļu pils vietā, varenā Tērve-

tes pils kalna ziemeļu galā, uzceļ savu mūra pili,
kuru nosauc par Kalnamuižu (Hof zum Berge), kuru

pārvalda ordeņa konvents. Kamēr zemgaļu Tērvetes

pils iejēma visu pilskalnu, 1339. g. vācu pils iejēma
tikai desmito daļu no visa pilskalna. 1345. g. lietuvji,

kopā ar zemgaļiem, dižkunigaikšķa Alģirda vadīti, rīko

plašu kaja gājienu zemgaļu atstātā dzimtā zemē: ie-

jem Kalnamuižas pili, apkauj ordeņbrāļus un daudz

ienaidnieku, ienīsto vācu pili izposta un nodedzina,

pēc kam dodas tālākā uzvaras gājienā uz Jelgavu

(sk. 12. lpp.). Kopš šī laika vācu ordeņa pils Tēr-

vetē vairs nav atjaunota. 1462. g. ordeņmestrs Meng-
dems izlēņo Kalnamuižu savam vasalam Medeheimam,

pēc kura nāves to iegūst atpakaļ ordenis. Vēlāk uz Kal-

namuižas ordeņa pils pamatiem tiek uzcelta dzīvojamā
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pils, kuras drupas, ar plašiem logiem un durvīm,

vel tagad redzamas. 1560. g. 10. aprilī Gothards Ket-

lers Kalnamuižu, Dobeles pili un Auci nodod Tīssam

Rekem, kurš Kalnamuižā ieceļ savu amtmani. 1596. g.

maijā Kalnamuižas pili tiek parakstīts līgums par her-

cogvalsts sadalīšanu starp Gotharda Ketlera dēliem

Frldrichu un Vilhelmu. Kalnamuižas pilī labprāt mēdzis

uzturēties hercogvalsts lielais valdnieks hercogs Jē-
kabs. Pili jau 1660. g. krietni izposta zviedri, tā kā

apdzīvojama vairs tikai pils daļa, bet 1701. g. 14.

augustā Kārlis XII no Svētkalna, kuru kopš šī laika

sauc ari par Zviedru kalnu, to galīgi saārda lielga-

balu lodēm. 1831. g. 2. septembra naktī Kalnamuižā

iebrukuši 30 viru liela poļu laupītāju banda, kas tu-

vāko apkārtni krietni izlaupīja. 1881. g. 22. decembrī

Kalnamuižas (tag. Tērvetes) pagastā dzimis Valsts Pre-

zidents Alberts Kviesis. 1905. g. nemieros sodu ekspe-

dīcija nodedzināja 2 vietējās saimniecības un nošāva

trīspadsmit 1905. gada sacelšanās dalībniekus. Skais-

tākā vieta apkārtne Tērvetes upes leja ap pamatskolu

un „Spridīšiem".

Apskatāms: a) Senču pilskalns, t. s. „Cukur-

kalns", Tērvetes labajā krastā, senās zemgaļu Tērve-

tes pils vieta, kuru zemgaļi paši nodedzina 1286. g.

Dižā pilskalna mazajā z. galā, aiz pārraktā grāvja,
kur tagad redzamas pilsdrupas — kādreizējās zem-

gaļu pilsētas vietā — 1339. g. uzcelta vācu ordeņa

pils. Pilskalna plakuma vidū redzama bedre, domājams,

senā Tērvetes pils aka. Pilskalna augstākās malas virs

20 m. Pilskalna virsotnē 1934. g. vietējie aizsargi svi-
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nigi pacēla karoga mastu. Tautas teika stāsta, ka

šai pilskalnā reiz 2 meitas ganījušas govis. Viena ga-

nu meita pilskalnā atradusi zelta važu, kuras gals
atradies pazemē. Ganu meita zelta važu vilkusi no

zemes laukā, pilnu klēpi jau pielocījusi, kad saukusi

biedreni palīgā, bet tūdaļ arī ķēde atslīdējusi atpa-

kaļ pazemē. Pilskalns archaioloģiski neizpētīts. Pils-

kalna pakājē studentu vienotnes „saules pulkstenis" ar

piemiņas plāksni, b) Pāri pļavai — „Zviedru kalnā",

zemgaļu Svētā kalnā, atradusies odeņmestra Vilekina

1286. g. celtā vācu Svētkalna pils, kuru vāci, pēc Zem-

gales izpostīšanas, paši nojaukuši, c) Pilskalna dienvi-

dos apmeklējams „Klosterkalns" — domājams sens ka-

pu kalns, d) Latv. Sarkanā Krusta Tērvetes sanatorija

Kalnamuižā, lielākā un modernākā dziedniecības ie-

stāde Baltijas valstīs (1931. g., arch. A. Klinklava buv-

mets, izmaksājusi 1,7 milj. ls). c) Annas Brigaderes

„Sprīdiši". Lielā rakstniece dzimusi 1861. g. 1. oktobri,

Kalnamuižas „Ballās"; te viņa ari apmeklējusi pagasta
skolu. 1922. g., literārisko nopelnu dēļ, Brigaderei uz-

dāvināja „Sprīdīšus". f) Kalnamuižas baznīca, kas celta

1614. g., hercoga Frīdricha laikā. Dievnams atjaunots
1815. g., kapitālremonts izdarīts 1902. g. Baznīcā vēs-

turiska iekārta, eļļas glezna, 17. g. s. stikla glez-

nojumi. Tagad viņa ir pirmā latviskā baznīca mūsu

dzimtenē (1934. g. iesvētīta Annusa latviskā altār-

glezna un gleznojumi, tāpat iekārta), g) Senču ka-

penes no 5. g. s. pie Stūru mežsargu mājām.
Vilce: 12 km no Kalnamuižas, 30 km no Jelgavas,

71 km no Rīgas; tuv. dz. stac. Meitene 12 km.
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Jelgavas-Vilces autobusa līnija. Vilces muižas pilī (sk.

baroka portālu) pagasta valde un tautas nams. Apskates

vērts bij. muižas parks, Vilces upes līči un skaistās

gravas. Jau 1462. g. ordeņmestrs izlēņo Klāvam Mēde-

mam plašu zemes gabalu starp Vilces, Svētes un Pla-

tones upēm, kuru nosauc par Vilci. Mederriiem Vilce

piederēja līdz 1812. g., kad nāca konkursā. Pa ceļam

uz Vilci apskatāma Mūrmuižas pils, kur 1. Jelgavas
slimo kase ierīkojusi bērnu vasaras koloniju. Mūrmuižā

apsk. 1935. g. atklātais piemineklis 1705. g. 26, jūlija

kaujas piemiņai (sk. 33. lp.), kurā Lēvenhaupta vadītie

zviedri, kuru karaspēkā starp 3000 karavīriem 2500

bijuši vidzemnieki, sakāva lielā skaitliskā pārsvarā eso-

šo krievu armiju. Līdzekļus pieminekļa celšanai devis

viens no Lēvenhaupta pēcnācējiem.

Eleja: 10 km no Vilces, 28 km no Jelgavas, 68

km no Rīgas; tuv. <lz. piest. Meitene 2 km. Eleju di-

binājis 16. g. s. otrā pusē Tīzenhauzens, kurš pats

gan dzīvoja hercoga galmā un muižu pārvaldīja caur

Pflughauptu, vēlāko Kokneses birģermeistaru. 1694. g.

Eleju iegnst hercoga Jēkaba galma maršals Johans.
1753 g. muižu par 135.000 Alberta dukātiem nopērk

Jānis Mēdems, hercoga Pētera Bīrona sievas tēvs,

kas Eleju 1785. g. pārdod tālāk savam jaunākam dē-

lam Kristapam par 300.000 dukātiem; pēdējā dēls Pau-

lis bija sūtnis Vīnes galmā. Hercoga Pētera svainis

grāfs Žanis Mēdems ap 1800. g. iegūst Pēterpils gal-
ma architekta Džiakomo Kvarengi (kurš cēlis sla-

veno Zinātņu akadēmiju, Ermitāžu, Taurijas un

Aleksandra pilis v. d. c. ievērojamas celtnes Pē-



117

terpill) būvmetu Elejas pils jaunbūvei. Būvdarbus vada

(1806.—10. g.) šveicietis arch. Jānis Berlics (būvējis

arī Kazdangas pili), zīmējumus devis Graffs v. c. slaveni

mākslinieki, pie būves nodarbināti itāļu un krievu

amatnieki. Elejas pils celta spilgtā klasicismā un ir

tipisks lielmeistara Kvarengi darbs, tās galvenā fasāde

līdzīga Angļu pilij Pēterpilī. Sevišķi izdevusies bija

pils apaļā kupolu zāle, kas celta pēc Taurijas pils

kupola parauga, ko uzskatīja par arehitektonisku še-

devru Eiropas ziemeļos. Skaisto celtni 1915. g. atkāpjo-
ties nodedzināja krievu kazaki, un no tās palikuši
tikai mūri, kuros tomēr vēl spilgti saredzams jaukais

portāls ar 6 joniešu kolonnām, pusapaļo izvirzumu par-

ka pusē, ar apaļo kupola zāli, katra pils dzega vēl

tagad rāda augsti izkopto Kvarengi stilu. (Pils

mūri patlaban tiek nojaukti). Pēdējās hercogienes
— hercoga Pētera trešās sievas — Annas Šarlo-

tes, grāfa Mēdema meitas (kas saukta par „skaisto

Doroteju") piemiņai, Zemgales un Kurzemes muižniecība

darinājusi marmora pieminekli (1827. g., grobiņieša Lau-

niča roku darbs, izcirsts Romā, izmaksājis 6.000 sudra-

ba rubļus), kuru bija nodomāts novietāt Jelgavā, Trīs-

vienības baznīcā. Kad krievu valdība „skaisto Doro-

teju" dievnamā neatļāva novietāt, tā 30 gadus stāv

Mēdema nama dārzā Jelgavā, kur garāmgājēji — ie-

las puikas to apmētāja akmeņiem. 1863. g. „skaistās

Dorotejas" pieminekli pārveda uz Eleju, kur to novie-

tāja pils parkā, sevišķā nojume. Kara gados piemineklis

stipri sadauzīts, tagad tas novietāts Rīgas pilī, 111 stā-

vā, pie ieejas Valsts mākslas mūzejā. Apm. 10 min.
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gājienā no Elejas pils apsk. kapsēta, ar bij. muižnieku

kapakmeni. Dabas skatu ziņā skaistākās vietas Au-

dnives un Vircavas upju līči. Pie Lībārtu mājām sen-

kapu vieta.

Rundāle: 22 km no Elejas, 10 km no Bauskas,
80 km no Rīgas (c. Bausku), tuv. dz. stac. Mežotne

2 km. Rundāles vārdu slavenu padarījusi hercoga Ernsta

Johana Bīrona celtā Rundāles pils, kas ir architekto-

niski ievērojamākais darbs Baltijas valstis. Vecas chroni-

kas nedroši min, it kā Rundālē jau 1280. g. ordeņmestrs

Feichtvangenas Konrāds būtu uzcēlis pili. Rundāles mui-

žas vārds senrakstos pirmo reizi minēts 1505. g., kad

bruņnieks Jānis Pletenbergs, kam muiža bijusi iz-

lēņota, to pārdod Grothusam, kam Rundāle pieder
līdz 17. g. s. beigām. 1735. g. krievu ķeizariene Run-

dāli uzdāvina hercogam Ernstam Johanam Bīronam,

kura uzdevumā no 1736.—67. g. baroka lielmeistars

galma arch. Bartolomeo Rastrelli, kam vēlāk uzdod ari

Jelgavas pils celšanu (sk. 75. lp.), ceļ grezno Run-

dāles pili. Tag. pils vietā atradies muižas kungu nams,

kas nojaukts. Rundāles pils jaunbūvei pamatakmeni svi-

nīgi iesvētīja Mežotnes mācītājs 1736. g. 24. maijā. Pils

grandiozā ēka celta no ķieģeļiem, baroka stilā, ar jū-

tamu romānisma ietekmi. Pils sastāv no 3 vareniem

korpusiem, kuros novietātas ap 140 istabas, kurās

sienu ģipšu veidojumus un griestu gleznojumus veikuši

tā laika ievērojamākie itāļu un krievu mākslinieki.

Lai nebojātu grezno iekārtu, mākslas darbus un zīda

tapetes, daļu pils apsildīja ar sasildītu gaisu. Tuvojo-
ties Rundālei, tūrists jau pa gabalu redz smalki iz-



119

strādātos pils iebraucamos vārtus ar 2 kronētām lau-

vām un 4 akmens vāzēm virs vārtu stabiem (žogu ka-

lumos der ievērot hercoga Ernsta Johana monogrammu

un valdnieka kroni). Hercogvalstij izbeidzoties, 1795.

g. ķeizariene Katrina II Rundāles pili uzdāvina sa-

vam mīlulim grāfam Valerianam Zubovam, pēc kura

nāves 1804. g. to iegūst cietsirdīgais brālis Platons

(pēdējais vienā no pils istabām noindējies vai pakā-

ries; stāsta, ka tas licis savu sirdi nosūtīt uz Pēterpili

ķeizarienei, bet savu līķi nogremdēt pils dīķī; pēc

citām ziņām Platona Zubova mirstīgās atliekas iešū-

tas audekla maisā un apraktas pils dīķa saliņā). Ap-

precot Platona Zubova atraitni, Rundāli iegūst grāfs

Andrejs Šnvalovs. Pils noplicināšana sākusies jau pirms

pasaules kara, kad sāka izpārdot tās iekārtu, pārdota

pat viena gleznoto podiņu krāsns. Lieliskais mākslas

darbs daudz cietis vācu okupācijas laikā, kas te novietā

komandantūru; lielinieki noplēsa zīda tapetes, saskal-

dīja koka paneļus, bet visvairāk pili 1919. g. bojāja

bermontieši, kas sadedzināja durvis un logus, sa-

dauzīja telpu greznojumus v. t. t. Tagad pils vienā

spārnā novietāta pamatskola, bet vairākas greznās tel-

pas restaurētas pēc pirmmeta (latvju mākslin. Matīsa

Pluka darbs). Šai krāšņā baroka celtnē apskatāmas

(II stāvā; skaitot no pagalma kreisā korpusā): Zelta

zāle (marmora imitācijas sienas, Johana Graffa griestu
un sienu virtuozās, apzeltītās ģipša skulptūras: putni,

figūras, puķu vītnes v. t. t.; Frančesko Fontebasso

griestu gleznojumi; atjaunotā spoguļu niša); Gleznu

galerija; Baltā zāle (lepnas griestu skulptūras, griestu
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stūros attēloti 4 gada laiki, jau atjaunota ovālā telpa
zāles galā nn blakus telpa); pils galvenā korpusā: bib-

liotēka (Barisiena griestu gleznojumi), Rožu zāle (Ba-
risiena griesti), grāfa Zubova istaba (tūristiem rāda

sienā dzelzs āķi, uz kura 1822. g. itkā pakāries grāfs
Platons Zubovs), Marmora zāle (imitētas marmora sie-

nas, rotāti griesti); labā korpusā: atjaunotā ķeizarienes
Katrīnas II guļamistaba (balta sešstūraina krāsns, bla-

kus tai gultas niša, virs kuras Amors grāciozi tur pār

gulošo Pslchi saules sargu). Apskates vērtas Holan-

des meistaru zili gleznotās un no Latvijas māla dari-

nātās podiņu krāsnis (piem. hercogu istabās). levērību

pelna arī 17 ha plašais pils parks, kuru ietver žogs

un rakts 2 km garais kanālis (5 m plats un 2 m dziļš).
Viss pilsparks reiz iejēmis 50 ha platību; aiz kanāļa
vēl redzami hercoga laika ozoli, 5 skaistas garas alejas.
Pils parkā reiz bijusi arī retu zvēru un putnu audzē-

tava. Parkā apglabāti 56 pasaules karā kritušie krievu

un vācu karavīri. Rundālei nav savas baznīcas, to ap-

kalpo Mežotnes mācītājs, dievkalpojumus notur ne-

spējnieku patversmes namā — lūgšanas zālē. Intere-

santi atzīmēt, ka Krišjānim Valdemāram strādājot Run-

dālē par pagasta skrīvera palīgu, tika uzdots īsā laikā

izlasīt 12 biezus vēstures sējumus, ko tas sekmīgi vei-

cis, caurām naktīm lasīdams pie skalu uguns, sabojā-

dams acis.

Mežotne: 3 km no Rundāles, 10 km no Bauskas,

80 km no Rīgas; tuv. dz. stac. Mežotne 5 km; Jelgavas-
Bauskas autobusu līnijas piestātne. Mežotne ir viena no
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izcilus vēsturiskam vietām zaļā Zemgale. Bīskaps cen-

šas pierunāt Zemgales lielo valdnieku Viesturu iestā-

ties Sv. Māras valsti, kam viņš nepiekrīt. Tad vāci

mēģina dabūt savā pusē atsevišķās zemgaļu valstiņas

un tiešām viņiem izdodas panākt, ka Mežotne atkrīt

no sava valdnieka (zemgaļi bija brīva tauta neatka-

rīgi no saviem valdniekiem — lielkungiem, dižbajāriem,

bīskaps Alberts turpretim pēdējiem apsola Sv. Māras

valstī uz lēņu tiesībām vēl lielāku varu). Šie notikumi ri-

sinās 1219. g., kad Mežotnes bajāri ierodas Rīgā lUgt

palīgus cīņa pret lietuvjiein, pret kuriem bīskaps jau

agrāk bija sarīdījis zemgaļus. Bīskaps Alberts šo lūgu-

mu solās ievērot, bet tad mežotniešiem jākristās. Me-

žotnieši to gan negrib, bet ja vāci nākšot tiem palīgā

pret lietuvjiem, tie apsolās uzjemt savās pilīs priesterus

un sekmēt Kristus mācību. Šādi vienojušies krustneši,

zakšu hercoga vadīti, apmetās blakus Mežotnes pilij,

tag. Vīna kalnā (sk. tālāk). Mežotni pakļauj bīsķapam
Bernhardam Lipem. Atstājis Mežotnes aizsardzībai dro-

šus karavīrus, rīdzenieku lielais vairums atgriežas at-

pakaļ Rīgā. Tiklīdz šos notikumus uzzināja Tērvete,

Viesturs iedegās dusmās, uzbruka vācu kuģiem, kas pa

Lielupi veda uz Mežotni pārtiku, un ar lielu zemgaļu

pulku ielenca nodevīgo Mežotni. Sīvā cīņa ilga veselu

dienu, skaudra bulta nogāza ari Viestura māsas dēlu,

un tikai kad zemgaļi apkrāva pili ar žagaru kūļiem, lai

atkritējus izkvēpinātu, rīdzinieku garnizons aizmūk un

Mežotnes zemgaļi, Viesturam piedošanu lūgdamies, no-

mazgā Lielupē jauno ticību, sūtīdami to atpakaļ uz Vāc-

zemi, un pāriet atpakaļ sentēvu ticībā. Bet Viesturs
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vēl nav apmierināts, tas atjauno ar lietuvjiem seno

draudzību un nolemj atriebties viltīgam bīskapam: Me-

žotnē notiek lielā kara sapulce, kurai seko zemgaļu un

lietuvju iebrukums Sv. Māras zemē. Pāriedami pie Sa-

laspils Daugavu, zemgaļi izposta Ikšķili un Salaspili.
1220. g. savukārt bīskaps sapulcē 8000 viru lielu kara-

spēku, kas apbruņojies ar vēl neredzētām kara mašīnām

(uguns podu un akmeņu metamam mašīnām, šķēpu

metējiem v. 1.1.) un pils aplenkšanas rīkiem, Anhaltes her-

coga Alberta vadībā, februārī apsēda Mežotni. lenaid-

nieks cirta kokus un darināja varenu kara torni, pils

apcietinājumus grāva dzelzs luucs un akmens metama

mašīna, no apakšas raka vaļņus un ejas, pils grāvjos
iededza sārtus. lelenktie mežotnieši grib panākt pa-

mieru: pie vāciem kā vēstneši iznāk Mežotnes dižba-

jāri Medis un Gailis, bet vāci prasa nekavējoties nodot

Mežotnes pili pilnīgi viņu varā. Zemgaļi tam nepiekrīt

un ciņa iedegas no jauna. Bet mežotniešu starpā nav

vairs vienprātības: vieni grib cīnīties un brīvi mirt,
otri — labāk piejemt vācu virskundzību. Pēdējie gūst

pārsvaru un pēc 6 dienu cīņām, kad visu nakti apkārt

pilij bija dedzināti lieli sārti un daļa pils nocietinājumu

jau norakti, ielenktie atver pils vārtus ienaidniekam.

Kaut noslēgts jau pamiers, vāci tomēr izdara neģēlīgu
nodevību: visus tos bajārus, kas bijuši uzticīgi Viestu-

ram un gribējuši labāk mirt, nekā padoties, vāci ne-

ģēlīgi noslepkavo. 1230. g. Viesturs pie Mežotnes sa-

pulcē savu karaspēku un rīko uzvaras gājienu pret Vid-

zemi, pāriedams Daugavu pie Aizkraukles. 1236. g.

rīdzinieki atkal rīko lielu kara gājienu pret Zemgali,
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letgaļu vairums gan atsakās piedalīties šai karā pret

brāļu tautu, bet Zobeņbrāļu ordenis ar lielu krustnešu,

igauņu un llbju pulku tomēr iebrūk Zemgale un 22. sep-

tembri, kaujā pie Saules, piedzīvo savu galu. 1272. g.,

kad ordeņmestram Valteram padodas Tērvete, pado-
das ari Mežotnes novads, kurā vāci „ko vien laba at-

razdami, visu pajēma sev." Viņi savā starpā sadala lau-

pījumu: vīrus, sievas un bērnus, un atgriežas Tērvete.

Ordenis nemitīgi laupa un dedzina pa visu Zemgali,

kādēļ zemgali nodedzina savas pilis un sētas, kas aiz-

auga siliem, un aiziet kā brīvi ļaudis svešumā. Tikai

pēc ilgāka laika, kad jauni ļaudis, no citiem novadiem,
ierodas apstrādāt pamestās zemgaļu atmatas, vāciem

rodas vajadzība Zemgalē celt jaunas pilis zemes kolo-

nizācijai un izmantošanai. 1321. g., ap Lieldienām, ordeņ-
mestrs Jorkes Gerhards arī Mežotnē, Lielupes kreisā

krastā, uzcel savu koka pili, kuru nodedzina 1346. g.

aprīli lietuvju un zemgaļu niknajā iebrukumā, pēc kam

tā vairs nav atjaunota (zemgali apsit Mežotnes aiz-

stāvjus līdz ar ordeņa komtūru Bachheimas Richardu

un pili noposta). Pēc Bauskas pils uzcelšanas 1413. g.

Mežotne ir tās komtūram piederoša ordeņa muiža, kuras

ārendātors Mēdems te uzcel Pili — kungu namu, kurā

vēlāk labprāt uzturējās hercogs Frīdrichs. Hercoga

Jēkaba laikā te ierīkoja manufaktūras rūpnīcu. Mežotnē

dzimusi jau pieminētā hercoga Pētera skaistā sieva —

„skaistā Doroteja" (sk. Eleju). 1795. g. Krievijas ķeiza-
riene Katrīna II zemgaļiem piederošo Mežotni atdod,
sākumā gan tikai „mūža lietāšanā", savai galma dāmai

firstienei Ljvens, kura 1797. g. sāk celt Mežotnes pili,



124

kuras būve ilga vairāk kā 30 g. un pabeigta tikai pēc

Napoleona kara.

Mežotnē tūristam jāapmeklē: 1) Mežotnes pils-

kalns, Lielupes kr. krastā, kur reiz atradusies lielākā

zemgaļu pils. Varenā pilskalna augstums Lielupes pusē

pārsniedz 16 metrus. Pilskalna ziemeļu pusē grava ar

strautiņu, te bijis arī senais ceļš; dienvidos un rietu-

mos uzbedums. Pilskalns archaioloģiski gan neizpētīts,
bet tas bijis jau apdzīvots vidējā dzelzs laikmetā

(400. —800. g. s.); apkārtnē bieži atrod bronzas un

dzelzs lietas (vairākas redzamas Kara mūzejā Rīgā).

Ir nostāsti, ka no pilskalna pa ūpes apakšu vedot sle-

pena eja uz Jumpravmuižu. No pilskalna gājiens uz

tuvējo Mežotnes baznīcu (cietusi pasaules karā) un mā-

cītājmuižu. Apm. 500 m no Mežotnes pilskalna apaudzis
Vīna kalns, te, domājams, 1219. g. atradusies krust-

nešu nometne. Teika stāsta, ka te, laiku pa laikam, pa-

ceļas virs zemes Dievgalds ar maizi un vīnu. 2) Apska-
tes vērta ir Mežotnes muiža viņpus Lielupei. Starp

pilskalnu un pārceltuvi latvju studentu vienotnes izbūvēts

avotiņš. Lielmežotnes pilī mitinās lauksaimniecības sko-

la un cukurbiešu selekcijas stacija. Jaukā pils celta

1797. g., pēc arch. Jāņa Berlica (sk. Elejas pili) plāna,

kādēļ viņai arī zināma līdzība ar Elejas pili. Apskatāma
interesantā pils apajā zāle ar kolonnām (ādas tapetes).
Pils sašauta pasaules karā 1915. g. Pie pils angļu parks,

tag. lauksaimniecības skolas dārzs, ar vairākām saimnie-

cības ēkām. Dabas jaukumu ziņā ieteicama Inču leja

ar Kungu avotiņu.
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Bornsrnindes (5 km no Bauskas, 5 km no Mežot-

nes) muižas 1850. g. angļu gotikā celtā pilī mitinās ievē-

rojamā Ziedoņa dārzkopības skola, kas sagatavo iz-

glītotus dārzkopjus. Skaists pilsparks stāvā Lielupes
krastā. Apsk. skolas dārzs, siltumnīcas un mazpulku

stūrītis. Bornsminde chronikās minēta 1462. g., kad or-

deņmestrs to izlēņo Jostām Heidem. Te 1812. g. Na-

poleona karaspēks pārgāja Lielupi. Viņpus Lielupes
—- Jumpravmuiža, ar romantisku parku, mākslīgām

pilsdrupām un klinšainiem Lielupes krastiem.

Kaucminde (3 km no Bornsmindes, 3 km no Baus-

kas) pazīstama mājturības skolotāju un instruktrišu sa-

gatavošanas vieta (skola dib. 1923. g.). Kaucminde

cēlusies no vairākām muižām, starp kurām lielākā

Islīca, kuru jau 1513. g. ordeņmestrs Pletenbergas
Valters izlēņo Mārtiņam Šultem, kurš 1684. g. piepērk

sev klāt zemi pie Kauces muižas, kura kopš 1527. g.

bijusi izlēņota Benkam. 1753. g. Šulte Islicu kopā ai

Kaucmindi pārdod vēlākam Dobeles amtmanim šepin-

gam, no kura 1777. g. to iegūst Šepinga meitas Ju-
lianas vīrs, krievu plkv. barons Pālens, kas Kaucmindi

noteica par galveno muižu. 1795. g. Pālens bija pirmais
krievu ģenerālgubernators Kurzemē, vēlāk arī Vidzemē

un Igaunijā. Muižas pils ēka celta ap 1800. g., no-

dedzināta 1905. g. nemieros. Vēlāk atjaunota pēc arch.

Reinīra projekta, bet vairs ne tik monumentāla ka

pirmbflve. Vietējā pagastā, Bērzukrogā, 1884. g. dzi-

mis armijas komandieris ģen. Kr. Berķis.
Bauska: 70 km no Rīgas; tuv. dz. stac. Bauska 1 km;

Rīgas-Bauskas un Jelgavas-Bauskas autobusu līnijas;
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pilsētā tūristu mītnes. 1346. g. lietuvji, dižkunigaišķa

Alģirda vadīti, kopā ar zemgaļiem, noposta vācu pi-
lis Mežotnē un Tērvetē, kas vairs netiek atjaunotas.
Lai aizsargātos pret lietuvju sirojumiem, ordeņmestrs
Overberchas Vinke 1443. g. uz zemes raga Lielupē,

starp Mēmeles un Mūsas satekām, uzcēla varenu Baus-

kas pili, ar 5 torņiem, kurā valda ordeņa fogts. Pils

priekšā, uz stūrainās pussalas (Ķirbaka jeb Saules sa-

las) nodibinās pilsēta, kurā bijusi Ģertrūdes baznīca,

skola, krogs un melngalvju pirts. 1568. g. pēdējais or-

deņmestrs un pirmais hercogs Gothards Ketlers Baus-

kas pilī sasauca pirmo landtāgu, kurā lika pamatus

Zemgales un Kursas hercogvalsts satversmei. Tikai vē-

lākā hercogu laikā, 1584. g., pilsētu pārcēla no trij-
stūra pils priekšā uz Mēmeles kr. krastu, pie 1573. g.

celtās latvju baznīcas, kur pilsēta pastāv vēl tagad, iz-

augdama par jauku un bagātu apriņķa centru. Pēc

1590. g., hercoga Frīdricha laikā, izveda plašākus pils

izbūves darbus: pili ievērojami palielināja un piebū-

vēja ārējos vārtus. Arī vēlāk Bauskas pilī noturētas

vairāku landtāgu sēdes. 1600. g. hercogs Frīdrichs

piešķir Bauskai pilsētas tiesības un tā ir trešā pilsēta

hercogvalsti. 1625. g. 17. septembrī Bausku iejēma

Gustavs Ādolfs, iegūdams bagātīgu laupījumu, jo te

muižnieki bija savākuši visu savu zeltu un sudrabu.

1628. g. Bauskā valda poļi, kas te nometina žīdus,

1655. g. atkal zviedri, līdz 1660. g. poļi, pret krietnu

samaksu, Bausku atdod hercogam. 17. g. s. beigās

pilsētiņā sevišķi uzplauka amatniecība un cunftes, bet sen-

raksti vēsta, ka te valdījusi arī liela nesaticība un naids,
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tā kā pat cēlusies paruna: „Laimīgs tas, kas no Baus-

kas izkļūst bez pēriena". 1700. g. Bauskā ierodas Pē-

teris Lielais un poļu valdnieks Augusts Stiprais. 1701.

gadā Bauskas apcietinājumu izbūvē personīgi piedalās
Kārlis XII. 1703. g. Bauskas pili iejem krievi, kas

1706. g., zviedriem uzbrūkot, to saspridzina. 1812. g.

jūlijā caur Bausku tranzitē Napoleona karapulki —

prūši, poļi ūn franči, bet decembrī Bauska jau pie-
redz viņu traģisko atkāpšanos. Bauskā apskatā-

mas: 1) Pilsdrupas: uzglabājušies 2 apaļi torņi un

sienas. Pils vecākā (1443. g.) daļa — rietumos, austru-

mos — jaunākā (1590. g. hercoga laika piebūve; her-

cogu telpas atradušās Mēmeles pusē). Pils pagrabi un

ejas aizmūrētas 1821. g. uz Aleksandra I pavēli, kurš

personīgi pārliecinājies par viņu nedrošību. No pilsdru-

pām jauks skats uz Mūsas un Mēmeles sateku. Netālu

no pilsdrupām Brāļu kapu komitejas 1929. g. piemi-
neklis kritušiem latvju karavīriem ar bauskenieša Plū-

doņa (dzimis 1874. g. Bauskas pag. Lejniekos) tekstu:

„Tik tas ir liels, kas spēj priekš citiem mirt, kam

ausis dzirdēt, tas lai dzird!". 2) Pirmais Latvijas dzelz-

betona tilts pāri Mēmelei (1930. g.). Mēmeles ūdens-

spēku izmanto 2 dzirnavas. 3) Baznīca, kas celta 1591.—

1594. g. Dievnams pārbūvēts 1886. g., kopš 1705. g.

baznīcu lietā arī latvju draudze. Līdz tam latvju drau-

dzes dievkalpojumi notikuši 1573. g. celtā latvju baz-

nīcā, kas vēlāk sagruva. 18. g. s. sākumā latvju baznīcu

gan sāka atjaunot, bet 1733. g. nepabeigto dievnamu

nodedzināja kāds zēns, kuru par to sadedzināja uz

sārta. 10 km no Bauskas, Vecsaules pagastā, pie Saul-
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upes, Mēmeles krastā, veci ļaudis min 1236. g. vē-

sturisko Saules kauju vietu, kur zemgaļi, kopā ar dižku-

nigaikšķa Ringauda vadītiem lietuvjiem, iznīcināja zoben-

brāļu ordeni (kaujā krita vairāk 10.000 vīru). No

Bauskas tūristiem atpakaļceļu uz Rīgu ieteicams mē-

rot caur lecavu un Baldoni.

2. Jelgava — Dobele.

Dobelē (30 km no Jelgavas, 71 km no Rīgas, tuv.

dz. stac. Dobele 0,2 km) atrodas plašākās bruņnieku

pilsdrupas Latvijā. Arī te reiz atradusies stiprākā zem-

gaļu pils, kura bijusi viena no vecākām apdzīvotākām
vietām Zemgalē. Pie pils bijusi prāva pilsētiņa, kurā

dzīvojuši arī zemgaļu amatnieki. Protams, vāciem, ja
tie gribēja ari Zemgalē kļūt kungi un valdnieki, visu-

pirms bija jāsagrauj zemgaļu varenās pilis un jāiznī-
cina viņu valsts organizācija. 1279. g. svešiem ie-

brucējiem zemgaļi cirta nāvīgas brūces (sk. Tērveti),
taču viņi joprojām pacēla savus ieročus. Vēl tā paša

gada rudenī Kuldīgas fogts Ochtenhūzens pret Do-

beli sapulcē lielu karaspēku, kurā piedalās arī kurši.

Sargi pilstorņos jau pa gabalu manījuši uzbrucējus
un taurētājs skandina trauksmi. Kad ienaidnieks pie-
nācis pie Dobeles pils, dobelnieki bezbailīgi, cīņas

gatavībā, tos sagaida jau pils vārtos, tā kā pat vācu

Rīmju chroniķis tos dēve par „dūšīgiem varoņiem".
Kāds pārdrošs zemgaļu varonis pat izskrēja ienaidnie-

kam pretim un sāka divkauju ar uzbrucēju karava-
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doņi — Kuldīgas fogtu. Kad brašais dobelnieks sa-

sita bramanīgam soģim bruņu cepuri un nogāza to

no zirga, pie nobiedētā un cerības zaudējušā vācu soģa,

pretēji bruņnieku divkauju noteikumiem, pec kuriem uz-

varētais pieder uzvarētājam, pieaulekšo kāds bruņ-

nieks, un ar saviem karavīriem izglāba Kuldīgas fogtu.
Pa to laiku dobelnieki padod ziņu Namejam uz Tēr-

veti, lai tas steidzas palīgā. Uzbrucēji ar zemgaļiem
līdz veļai pusdienai sviedās šķēpiem, līdz tie atkāpās.
Bet nu ari no Tērvetes ierodas Namejs, un, izrau-

dzījies brašākos dobelniekus, viņš ar zemgaļiem jož

pakal uzbrucējiem un tos sakauj. Kuldīgas fogtam

piedzīvotā neveiksme nedeva mieru, vel tai pašā gadā
tas atkārto uzbrukumu Dobelei, bet šoreiz ienaidnieks

pielietā jau viltību: tumšā nakti tas klusu pielien pie Do-

beles pilsētas, pārkāpj setu un pēkšņā uzbrukumā

slepkavo, laupa un dedzina mierīgos iedzīvotājus, vai,

chroniķa vārdiem runājot, „modināja gulētājus, ka tie

pec tam vairs ne sauktin neiesaucās". Pilsētu ienaidnieks

nodedzina, nonāvē un aizved gūstā 300 dobelniekus,

viņu sievas un bērnus, taču nocietināto pili tas neie-

jema. Tik pat slepeni, kā vāci iebrukuši Dobele un

tādel guvuši panākumus, Namejs grib uzbrukt vācu

centrālam midzenim — Rīgai. Bet kāds nodevējs šo

Nameja nodomu paziņo ordeņa maršalam Ģertam, un

nodomātais uzbrukums Rīgai (1280. g. pavasari) iz-

jūk (sk. „Toristu bibliotēku" Nr. 1); zemgali tikai

sagūsta pašu ordeņmaršalu Ģertu un uzdāvina to lie-

tuvju valdniekam Traidenim. Atkal vāci rīko atriebšanos

zemgaļiem: vel tai pašā rudenī pats ordeņa mestrs
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Feichtvangens stājas 14.000 viru priekšgalā un no

Rigas dodas uz Dobeli, kur iejem un nodedzina pil-

sētu un apkauj visus, kas nepaguva iebēgt pilī. Ap-
sēduši pili, rīdzinieki uzcēla lielu akmens metamo ma-

šīnu un gatavojas jau pils iejemšanai,kad viņu izlūki vēsta

par liela lietuvju karaspēka tuvošanos. Bailīgais ienaid-

nieks nojauc uzceltos kāja rīkus un nav vairs skubi-

nāms meklēt tuvāko ceļu atpakaļ uz mājām. 1281. g.,

kad vāci rīko lielāku uzbrukumu Tērvetei, daļa vācu

karaspēka no Tērvetes atsiro uz Dobeli, kur atkal

nodedzina pilsētu. Bet zemgaļiem sirds sāpēt sāpēja,
ka viņus tik bieži piemeklē ienaidnieka posts. Pēc

Svētkalna vācu pils uzcelšanas (sk. 112. lp.) zemgaļi

nodedzina savu Tērvetes pili un aiziet uz Rakti. No

Raktes un Dobeles pilīm tie vairākkārt velti uzbrūk

Svētkalna pilij. 1287. g. pavasari Dobeles un Raktes

zemgaļi uzbrūk Rīgai, iejem ordeņa muižiņu marstali

un ndzenieki tikai pēdējā mirkli pagūst aizvērt no-

cietinātos pilsētas vārtus. (Godprātīgie zemgaļi vilci-

nājušies uzbrukt marstali gulošam ienaidniekam, gai-

dīdami tos uzmostamies, bet rīdzenieki pa to laiku

aizvēruši savus vārtus; sk. „Tūristu bibliotēku" Nr. 1).

Zemgaļiem atkāpjoties no Rīgas, ordenis dzenas tiem

pakaļ un 26. martā, kaujā pie Garozas (tag. Emburgas),

zemgaļi izcīna savu pēdējo slaveno kauju, atstājot vā-

cus, līdz ar viņu ordeņmestru Šauerburgas Vilekinu,

guļam kaujas laukā (tikai 1 ordeņa brālis paspējis
izmukt; šajā kaujā krīt ari pēdējais zemgaļu vald-

nieks). 1288. g. par ordeņa mestru nāk Kūno, kura-

taktika ir izvairīties no atklātas kaujas ar varonīgiem
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zemgaļiem, bet uzdod saviem krustnešiem piepežos
uzbrukumos pa zemgaļu zemi uz nebēdu slepkavot

un postit. Visvairāk Dobelei nācās ciest no Svētkalna

pils Tērvetē, kuras uzdevums bija rēgulāri postīt Zem-

gali. Vāci arvien pa jauniem ceļiem negaidot iebruka

pilsētā, apkāva lopus, iznicināja sējumus, nodedzināja
ēkas un nobendēja visus, kas nepaspēja iebēgt pili.
Visai zemei draudēja bads. 1288. g. ziemā mestrs Kū-

no ar 6000 vīriem no Jelgavas vēl reizi uzbrūk Do-

belei, iejem pilsētu, visu dzīvu radību apkauj un sa-

dedzina, pēc kam, pili neiejēmis, aiziet uz Svētkalnu.

Kad nākošā ziemā 7000 zemgali un lietuvji iebrūk Lī-

bijā un Letgalē, vāci, nevarēdami viņiem pretim turēties,

atstāj savus sabiedrotos zemgaļu varā, bet paši, ar 2500

vīriem, siro pa neaizsargāto Zemgali, visu briesmīgi po-

stīdami. Ari šajā uzbrukumā atkal nodedzina pa jaunu
uzcelto Dobeles pilsētu. Tad zemgali tajā pašā gadā no-

dedzina savu Dobeles pili, atstāj savu tēvu tēvu manto-

jumu, unlepni, ar zobeniem unšķēpiem rokās, gan brauk-

šus, gan kājām, aizgāja uz Rakti un tālāk uz Lietuvu.

Tikai 1335. g. gavēņa laikā (martā) ordeņmestrs Eber-

hards Munheims zemgaļu pilskalnā uzcel Dobeles vā-

cu pili. Pils būvi pabeidzis mestrs Herike (1345.—

1350. g.). Vēlāk te celta lielāka mūra pils, kurā valdī-

juši komtūri (no 1376.—1562. g. 15 komtūri). Pie pils

bijusi ari bazniciņa — pils kapella. Pilij pretim —

otrā Bērzes krastā — gadu maiņās izaugusi kupla

pilsētiņa. 1495. g. pilsētā jau uzceļ latvju baznīcu.

Pēdējais Dobeles komtūrs mestra Firstenberga laikā

ir Tīss Reke, kuram 1562. g., nodibinoties hercog-
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valstij, izceļas ilgs un ass strīdus ar Gotardu Ketleru

par Dobeles piederības tiesībām. 1568. g. hercogs Ket-

lers Dobeli atdod savai sievai — Meklenburģas prince-
sei Annai par atraitnes dalu. 1579. g. un ari vēlāk

(1613. un 1628. g.) Dobeles pili notiek, hercogvalsts

landtāgi. 1586. g. Dobeles mācītājs Rlvijs pārtulko

pirmo luterāņu katķismu. 1621. g. Dobele valda Gusta-

va Ādolfa zviedri. Vēlāk (1643.—49. g.) Dobeles pili

apmetas hercogiene Elizabete Magdalēna, līdz ar savu

audžu delu — padzītā svaiņa hercoga Vilhelma delu

princi Jēkabu. Hercogiene daudz rūpējusies par poju-
zviedru karos izpostītās pils un baznīcas atjaunošanu.
Ziemeju kara laikā, 1701. g., Dobeles jpilī vairākas die-

nas nodzīvo Kārlis XII, te viņš arī piejemis Lietuvas

sūtni. Mera laikā Dobeles pilī vairs palicis tikai her-

coga amtmanis Ofenbergs ar savu kuplo ģimeni: 22

meitām un 1 dēlu. 1710. g. hercogs Frīdrichs Vilhelms

Dobeli grib noteikt par savu rezidenci, bet pils bijusi

jau pārāk veca un nedroša. Ar 1730. g. pils atstāta

novārtā un gadu maiņās sabrukusi. Hercoga Pētera

sieva, skaistā Doroteja, pie pils iedēstījusi parku. Līdz

1775. g. Dobele, kā agrākā komtūra rezidence, atra-

dusies visa Dobeles apriņķa (tag. Jelgavas apr.) pār-

valde.

Dobele apskatāmas: 1) Varenās ordeņa pils-

drupas Berzes upes apm. 15 m augstajā labajā krastā,

pie Naudītes ceļa, kas celta zemgaļu pilskalnā. Zem-

gaļu Dobeles pils atradusies tag. pilskalna ziemeļu

galā, kurš atrakts no pārejā pilskalna ar platu grāvi.

Pilsdrupas ar pilskalnu pārvērstas pilsētas parkā. No
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laukakmeņiem celtās pils atliekas rāda baznīcu, pili un

saimniecības ēkas. 2) Dobeles baznīcu, kas celta 1495.

g., ordeņmestra Valtera Pletenberga laikā, latvju drau-

dzei. 1624. g. dievnams ieguvis koka torni, tag. mūra

torni būvēja tikai 1790. g., kam 1907. g. uzlika tag.
46 m augsto smaili. Baznīcā zem altāfa pagrabos ap-

bedīti vecie Dobeles mācītāji. Altārgleznu, pēc prof.
Arnolda oriģināla, gleznojis jelgavnieks Klperts. Diev-

nama sienās vecas epitāfijas. 3) Bērzes upes gleznainie

krasti, un mācītājmuižas un Lielberzes muižas parki.

Mācītājmuižā reiz dzīvojis latvju valodas un etnogrāfijas

pētnieks Bllenšteins. No šejienes jauks skats uz Zem-

gales līdzenumu, jaukā laikā var saredzēt pat Jel-

gavas torņus.

3. Jelgava — Ložmetēju kalns.

Ložmetēju kalnā pasaules kara laikā atradās neieje-

mamās vācu pozīcijas, kur Ziemassvētku kaujās krita

9000 latvju strēlnieki.

No Jelgavas Ložmetēju kalnu var sasniegt pa Liel-

upi (izkāpjot aiz Kalnciema tilta pie Odiņiem, pēc kam

iet līdz Sileniekiem) vai kājām (pa Kalnciema ceļu līdz

Kalnciemam, Lielciemam un Sileniekiem 28 km). Marš-

ruts no Rīgas: Rīga — Slokas dz. stac. — Pavasara

muiža — Odiņi (7 km) — Silenieki, vai Rīga —

Šampēters — Beberbeķis — gar Babītes ezeru līdz

Sileniekiem (33 km). Silenieku pagalmā 1916. g. Zie-

massvētku kaujās 167 kritušo latvju strēlnieku (vai-
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mieriešu) kapu kopa ar pieminekli (uzraksti: „Iz nā-

ves tumsas Jūs sauli nesāt Latvijai", un „Spēkā lies-

mot Tēvijas mīlai") un sirmo Silenieku ozolu (sk. vit-

rini ar apkārtnes kauju plānu). No Sileniekiem pa ie-

koptu gatvi sasniedzam Ložmetēju kalnu (2,9 km;

lielāks kāpas paaugstinājums pie Vidzemes un Kur-

zemes robežas), no kura plašs skats uz strēlnieku kau-

ju vietu. Pa kreisi no Ložmetēju kalna paslēpusies
Babīte (pilu mednieku paradīze), pa labi Mazais Tī-

relpurvs, bet vēršot skatu uz Lielupi, pie Lediņiem,

tā sauc. Augstā kāpa. Mazajā Tīreli, kur tagad purva

sūnekli redzama priežu jaunaudze, 1917. g. 13. (26.)

janvārī apgūlās vairāk kā 2000 latvju strēlnieki. Latvju
strēlnieki 2 gadus turēja Rīgas fronti pret vācu ie-

brukumu. Vācu armijas virspavēlnieks raksta (sk. „Tū-
ristu bibliotēku" Nr. 1.): „Kamēr nenodzisls astoņas

latvju zvaigznes, mums Rīgu neiejemt". Šīs zvaigznes

bija Daugavgrivas, Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, Zem-

gales, Tukuma, Bauskas un Valmieras strēlnieku pul-
ki. Latvju strēlnieku cīņām pie Ložmetēju kalna ir

paliekoša' nacionāla nozīme, jo latvju strēlnieku paš-

aizliedzīgā dzimtenes mīlestība, nacionālais lepnums,
varonība un uzvaras deva mūsu tautai pasaules slavu.

Daudzinātās Ziemassvētku kaujas, kas sākās 1916. g.

23. decembri (5. janv.) un ar pārtraukumu ilga līdz

pat 17. (30.) janvārim, saistās ap Ložmetēju kalnu,

kūju līdz ar apkārtni vāci 1915. g. rudenī bija nocie-

tinājuši neiejemamām ložmetēju un lielgabalu ligzdām

un meistarisku apcietinājumu tīklu. Kamēr mūsu strēl-

niekiem savos ierakumos bija jāsalst un jābadojas, vā-
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ci te bija ierīkojuši elektrisku apgaismošanu, lepnus

klubus, mīkstas mēbeles, bibliotēku, baznīcu v. t. jpr.
Uzbrukumu šim cietoksnim un vācu pirmo ierakumu

līnijai no Ložmetēju kalna līdz Mangaļu mežam mūsu

strēlnieki uzsāka 23. decembra (5. janv.) agrā rītā,

bet uguns, ko spļāva Ložmetēju kalns, Augstās kāpas

un Mangaju meža apcietinājumi, seja viņu rindās nāvi,

līdz vakarā tiem bija jāatkāpjas, atstājot bauskenie-

šus un valmieriešus, iepretim Grābām (sk. tūristu kar-

ti) vācu aizmugure. Šajā kaujā, netālu no Skangaju

ceļa, ievainoja arī pulkvedi Fr. Briedi. Jau tūlīt otrā

dienā, Ziemassvētku vakarā, kad Rīgas namos dega
svētku svecītes un atskanēja „Klusa nakts, svēta

nakts...", pīkst. 7 vak., pa dziju sniegu, sāka kaujai
izvirzīties strēlnieku pulki. Bauskenieši, kas bija ielau-

zušies ienaidnieka aizmugurē, pat bezbēdīgi aizdedzi-

nāja svētku eglīti, iepriekš sāpinot no egju zariem

ciešu sētu, lai ienaidnieks šo prieku tiem neizjauktu,

un, kopā ar jaunpienākušiem papildus spēkiem, pirms

kaujas vēl ieturēja svētku maltīti. Pīkst, pus divos

rītā visā Ložmetēju kalna rajonā sākās uzbrukums

vācu midzenim. Bauskenieši tikai durkļiem un rokas

granātām pirmie metās virsū vēsturiskam ienaidniekam

un kad pulkstenis rādija desmito rīta stundu Miera svēt-

ku svētrītā, jau Ložmetēju kalna un Augstās kāpas ra-

jons līdz pat Lielupei bija strēlnieku rokās. Strēlnie-

ki bija iejēmuši nepieejamo ienaidnieka cietoksni, sīvā

un karstā cīņā (daudzās vietās vāci uzrāpās priedēs,
lai no augšas un aizmugures apšautu strēlniekus, citur

blindāžas bija jāiztīra rokas granātām), iegūdami 36
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smagos lielgabalus, milzīgus municijas krājumus un

daudz gūstekņu. Kaujas turpinājās visu nedēļu un

līdz 29. decembrim (11. janv.) latvju strēlnieki bija

jau zaudējuši 5000 vīrus, bet arī dzīvajie bija noguruši
līdz nāvei, veselu nedēļu cīnīdamies bez atpūtas, bez

silta ēdiena. Kara statistika stāsta, ka Tīreļpurva kau-

jas laukā šajās 6 dienās pret vāciem vien izšauts 11,5 milj.

šauteņu patronas un 63.000 lielgabalu lādiņi. Tas vien

jau rada to elli, kāda valdīja Ziemassvētku laikā Lož-

metēju kalnā. Un kad, beidzot, latvju pulkus atlaida

atpūtā un viņu vietā lika krievus, vāci jau droši lauzās

atpakaļ uz Ložmetēju kalnu (10./23. janv.). Krievi bez-

spēcīgi atdeva gandrīz visus ar latvju asinīm dārgi

pirktos ieguvumus, kādēļ stāvokļa glābšanai no at-

pūtas atsauca pagurušos latvju pulkus, kas krievu kau-

jas līniju atrada chaosā un pānikā (11./24. janv.). Tad

komandējošais krievu ģenerālis Trikovskis iedzina kur-

zemniekus un vidzemniekus nāvē, 13. (26.) janvāri tos

atstājot Mazā Tīreļpurvā zem visu iznīcinošās vācu

uguns. Šai purvā, līdz Augstai kāpai, tikai pāris simts

soļus no savējiem Ložmetēju kalnā
(
,

vācu uguns lies-

mās aizgāja veļu valstī 2000 latvju strēlnieki (ievai-
noto lielākā daļa Tīrelī nosala), bet viņu mirstīgās
atliekas pelēkajos šineļos visu 1917. g. vasaru dusēja

kaujas laukā. 17. (30.) janvāfa rītā vāci devās atjemt

Ložmetēju kalnu, daudzinātie sibirieši atkāpās jau pie

artilērijas viesuļuguns, palika vienīgi tukumieši, zem-

gaļi un kurzemnieki, kuri droši izturējuši rūgto pār-

baudījumu un gāzu uzbrukumu, un cietuši smagus zau-

dējumus, līdz vakaram vācus tomēr bija atsituši. Vā-
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cu rokās palika vienīgi Augstā kāpa (pie Lediņiem),
no kuras nemitīgi visu vasaru apšaudīja Ložmetēju

kalnu.

Ložmetēju kalns, Augstā kāpa, Mazais Tīreļpurvs,

Mangaļi (īsts cietoksnis, blindāžas ar 18 baļķu kār-

tām, kas iztur pat smagās artilērijas lādiņus), Skan-

gali, Antiņu (Cenas) mežsargu mājas (te, Zuteņu no-

vadgrāvja malā, atdusas 1240 kritušie; sk. pie Kaln-

ciema ceja pieminekli ar uzrakstu: „Labāk manu galvu

jema, nekā manu tevuzemi") — ir vietas, kur latvju
strēlnieki pierādīja savu latviešu karavīra varonību, bet

kur krievu armijas nespējīgie vadoņi nodevīgi iegrūda

nāvē mūsu tautas labākos dēlus.

Vēl reizi Ložmetēju kalns iedegās kauju ugunīs, kad

neatkarīgās Latvijas armijas dienvidu grupa (1. ba-

taljons) cīņā pret lieliniekiem iejēma šo strēlnieku

Golgātu un savā uzvaras gājienā devās tālāk uz Piņ-

ķiem.

4. Jelgava — Tukums.

Tukums (57 km no Jelgavas) ir sena kuršu pils-

vieta. Jau 4. g. s. beigās latvju-kuršu cilts iejem ap-

gabalu starp Ventu un jūru. 11. g. s. sākumā kurši

jau apdzīvo lībiešu novadus, kurus ar savu augstāko

kultūru ātri pārkuršo, un nodibina savu valsti, kas da-

lās Bandavas, Ventavas, Piemāres, Vanenijas, Mēguves

v. c. zemēs, kas savukārt sadalītas kiligundās un ap-

ciemos. Tag. Tukuma, Kandavas un Talsu novadi
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ietilpa senās Kursas Vanēnijas zemē. Tukumā jau pirms
kuršu ienākšanas dzīvojuši lībieši, kas visam apvidum

devuši ari nosaukumu, jo senās chronikās minētais

Tukuma nosaukums Tukkumenu nozīmē kaudzes kal-

nu (no lībiešu „tukku magi"). Ir pamats domāt, ka

aizvēstures laikos Tukums bijis tieši savienots ar jūru.

Par kuršu pili Tukuma pilskalnā diemžēl nekādas

ziņas nav uzglabājušās. 1231. g. līgumā starp kuršu

valdnieku Lamekinu un pāvesta vicelegātu Ainas Bal-

dulnu Tukuma vārds nav minēts. Tikai vēlāk, Kursas

bīskapam un ordenim sadalot iekaroto Miera kursu jeb

Vredekuroniju, 1253. g. līgumā jau minēts, ka vācu

ordenis iegūst arī Tukumu. Pēc tam ordenis (pēc
vienām ziņām 1299. g., pēc citām — 1330. g.) šeit

uzceļ savu pili, kurā valdīja ordeņa fogts, un, kā

senraksti vēsta, Tukuma ordeņa pilī labprāt uzturēju-

šies ari visi vēlākie ordeņa mestri. Tukuma pilij nebija

stratēģiska nozīme, kā citām ordeņa pilīm iekarotā

latvju zemē, tā bija drīzāk ordeņa saimniecības un or-

deņmestru medību pils (Tukuma pilī, piem., apmācīti
medību vanagi). Mūra pils bijusi diža, četrstūraina celtne

un niecīgas pēdas no šis kādreizējās varenības vēl

saskatāmas Tukuma kara apriņķa pārvaldes sētā (pie
Brīvības laukuma), aiz cietuma. Pēc Tukuma pils uz-

celšanas pie tās nodibinājās apdzīvota vieta, kuras

uzplaukšanu veicināja galvenais satiksmes ceļš, kas

gar Tukumu veda no Rīgas uz Prūsiju. 1445. g. Tu-

kuma pilsētiņa jau minēta chronikās. 1463. g. un 1481. g.

Tukuma pili notiek svarīgas zemes sapulces. Kad sākās

asiņainas cīņas starp Rīgas pilsētu un ordeni (sk. „Tū-
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ristu bibliotēka" Nr. 1), 1484. g. pavasarī rīdzinieki

iejēma ari Tukuma pili, ieguva daudz kara laupījuma,

izpostīja pilsētiņu un aizveda gūstā ordeņa soģi. 1486.

gadā jau pilsētā minēta sv. Markus koka baznīca, bez

tās pili bija sava pils baznīca — kapella. Nodibino-

ties Zemgales un Kursas hercogvalstij, nolemts sakri-

tušo Tukuma pili nojaukt, kas tomēr nav izdarīts un

pils atjaunota. Poļu-zviedru karā 1605. g. septembrī
Kursas piekrastē izceļas vairāku tūkstošu liels zviedru

karaspēks, kas, sirodams pa hercoģisti, iejēma Tuku-

mu, izlaupīja to un aiztrieca hercoga karapulkus līdz

pat Kandavai. 1613. g. Tukums bijis vēl tā noplicināts,
ka te muižniecība atteikusies noturēt landtāgu. Vēl

reizi zviedri iebrūk Tukumā 1622. g., kad no Rīgas

gar jūrmalu laupīdami siro pa hercoga zemēm. Tukumā

ienaidnieks iegūst bagātu laupījumu un sagūsta pils
komandantu galma maršalu Šenkingu. Ari 1625.-26. g.

Tukumā valda zviedru karaspēks. Tukums atzēla tikai

hercoga Jēkaba laikā, kad apkārtnē uzplauka hercoga

rūpniecības (piem. lielāks vara āmurs pie Valguma

ezera); 1653. g. Tukuma pils, uz hercoga rīkojumu,

atjaunota hercoga virspilskunga rezidencei. Pils apdzī-
vota līdz 1730. g., pēc kam pamesta likteņa varā un

sabrukusi. Hercoga Pētera Bīrona laikā no pils akme-

ņiem uzcēla cietumu, ko vēlāk lietāja kā noliktavu.

1795.—1827. g. pils drupās bijusi akmeņu lauztuve.

1798. g. ķeizars Pāvils piešķir Tukumam pilsētas tie-

sības, un ari Tukumam ir savs birģermeistars un rāts-

kungi. 1812. g. franču iebrukuma postošais iespaids

nepagāja secen ari Tukumam. 19. g. s. sākumā Tu-
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kutns ir vāciska pilsēta, te ziemas „atpūtā" saradās

daudzie apkārtnes muižnieki. 1905. g. nemieri saviļņo

arī Tukumu. Apriņķa priekšnieks — vācu barons — Tu-

kuma cietumā ieslodzīja apcietinātos zemniekus, ku-

rus revolucionāri centās atbrīvot, kādēļ pie cietuma

izcēlās pirmā asiņainā sadursme. Garnizona priekšnieks,
kura rīcībā bija kājnieku rota un dragūņu eskadrons,

atjauj iedzīvotājiem kārtības uzturēšanai organizē! mi-

liciju, bet kolīdz tāda nodibinās, tā uzaicina karaspēku
atstāt Tukumu. Notiek karaspēka apšaudīšana, dragūni

paslēpjas viesnīcas stallī (Zigfr. Meierovica ielā Nr. 11),
bet no tuvējās baznīcas un Viesīgās biedrības nama

revolūcionāri atklāj uz viņiem uguni. Miliči pie stalja

pievel petrolejas mucu un to aizdedzina, un kad ēka

sāk degt, ielenktie dragūni mēģina izbēgt, bet, to pa-

manījis, novērotājs baznīcas tornī dod savējiem ziņu,
kas sāk bēgošo apšaudīšanu. Tad dragūņi metas zir-

gos un aulos atstāj degošo paslēptuvi. Revolucionāri

pārvilkuši pār ielām tālruņu stiepules, pār kurām klūp

dragūņu zirgi. 19 dragūņi ielu cīņās krīt, pārējie 20,

visi ievainoti, aizvelkas uz Durbi. Kājnieku rotu, kas

steidzās dragūņiem palīgā, revolūcionāri piespieda at-

kāpties, arī tā nocietinājās Durbē. Tukums revolūcionāru

rokās atradās līdz ģen. Horuženko soda ekspedicijai,
kas no Jelgavas ieradās ar lielāku karaspēku un liel-

gabaliem. Lielgabali apšauda pilsētu un saniknotais

ģenerālis solās Tukumu noslaucīt no zemes virsus.

Pēdējos gados Tukums arvienu vairāk iegūst tū-

ristu — dzimtenes apceļotāju ievērību. Viņa skaisto

apkārtni izteiksmīgi raksturo pilsētas ģērbonis: kalns
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ar trim eglēm. Tukuma kalnaino mežu apvidu sevišķi

iecienījuši slēpotāji. Pilsētā der apskatīt: lut. baznīcu,

kūjas torni grezno gailis un krusts (jau 1468. g. pil-

sētiņā bijusi Sv. Markus koka baznīca, kas gadu mai-

ņās sabrukusi, pēc 1567. g. celts jauns dievnams, bet

ari tā mūžs ildzis līdz 1609. g., kad nolemts celt mūra

baznīcu, kas pabeigta ap 1670. g. Lielākas pārbūves
izvestas 1789. g. un 1858. g.); pazīstamo Krieva pod-
nieclbu — māla piemiņlietu darinātavu (Vecmoku ielā);

jauks skats uz pilsētu atveras no ģimnāzijas nama

jumtā iekārtotās skatu platformas (sk. Zigfr. Meiero-

vica piemiņas plāksni pie ģimnāzijas ēkas). Sevišķu
ievērību pelna pilsētas rietumos esošais augstais Ka-

rātavu jeb Kapu kalns, kūjā ierīkoti pilsētas kapi

(kapu vārti nel. māksi. Štelmachera mets). Karātavu

kalnam pretim, pāri pļavai (Tukuma aerodromam), ap-

audzis iegarens Pilskalns, kurš sasniedz 15 m aug-

stumu. Pilskalnam visapkārt bijuši nocietināti vaļņi un

nocietinātas nogāzes, kas pie latvju pilskalniem ir liels

retums, un mūsu dzimtenē bez šī ir vēl tikai 1 tāds

pilskalns (Aizviķos). Pilskalna plakumā redzamas divas

dziļas bedres, domājams — akas, mazākas bedres pils-
kalna dienvidos izrakuši mantrači. Mītņu slānī atrasts

daudz ogļu un deguša māla. No Pilskalna rakta grants,
kas radījis zemes nobrukumus. Netālu no Pilskalna

Zvirgzdupīte, kas tek uz Dzirnavezeru. Teika stāsta,

ka pilskalnā nogrimusi latvju pils, pilskalna dibenā reiz

nolaidies kāds virs un atradis zelta vārtus un jauku

pasauli, bet pazemes iedzīvotāji viņu izdzinuši virs-

zemē. Ziemeļaustrumos no pilsētas atrodas (6 km) otrs
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pilskalns — Milzu kalns, novada augstākā vieta

(113 m), no kura var saredzēt jūru. Milzu kalnam

trijstūra veids. Pasaules kara laikā, ierīkojot te iera-

kumus, atrakts mītņu slānis. Blakus Milzu kalnam (0
;
3

km) Polu kalns. No Milzu kalna ieteicams gājiens uz

Šlokenbekas pili. Šlokenbekas pils uzglabājusi sa-

vu viduslaiku izskatu līdz šim laikam, un rāda no-

cietinātas pils paraugu. Četrstūrainā celtne no trim pu-

sēm slēgta būve, ceturtā puse aizsargmūris, kurā vēl

tagad redzamas šaujamās lūkas. leeja pilī caur 2 vār-

tiem (agrākos laikos bijuši tikai 1 vārti — pie tilta).
1475. g. ordeņa mestrs Šlokenbeku izlēņo Didriķim
Buttlaram. 1537. g. ordenis viņa pēcnācējiem atjem

muižu, jo apvainoja tos lēņa neuzticīgā pildīšanā. 1544.

gadā ordenis Šlokenbeku izlēņo Tīšam Šenkingam, ku-

ra dzimtai tā pieder līdz 1678. g., kad Anna Šen-

king Šlokenbeku atdod savam brālim Kursas herco-

gistes kancleram Puttkammeram. 1818. g. Šlokenbeku

nopērk Elejas grāfs Medems. 1848. g. to iegūst Do-

beles Reke. Interesanti, ka 1622. g., kad zviedri laupot
iebrūk Kursā, apkārtnes muižniecība pārved visus sa-

vus dārgumus no nedrošās Tukuma pils uz nocietināto

Šlokenbeku. Tagad pilī mitinās mežniecība. No Šlo-

kenbekas atgriezties uz Tukumu caur Durbi.

Durbes pili 1820. g., Elejas grāfa Mēdema laikā,

cēlis šveicietis Jānis Berlics (sk. Eleju un Mežotni).

Tipiska Berlica būve ir šīs pils kolonnu portāls ar uzeju

kāpnēm (sk. akmeņu lauvas). Durbes pils atrodas

skaistā vietā, kalna nogāzes malā, no tās atveras jauks
skats uz tuvējo pilsētu. Pils parkā (dabas parks) kla-
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sisks templis — paviljons. 1905. g. nemieros Durbes

pilī patvērumu atrada apkārtnes baroni v. c. muižnie-

ki. Vēlāk, no tiltiņa pār gravu, netālu no pils, soda

ekspedīcija metusi lejā uz kazāku durkļiem sagūstītos
revolūcionārus. 1923. g. Durbes pils piešķirta dzejnie-
kam Rainim, kurš to atdāvināja skolotājiem. 1929. g.

pili atklāts Raiņa mūzejs. Līdz 1940. g. Durbes pils iz-

nomāta skolotāju slimo kases bērnu vasaras kolonijai
— ar 1935. g. pavasari tur iekārtota skolotāju slimo

kases sanātorija un bērnu vasaras atpūtas nams. No

Durbes pils tūrists gar Tukuma ezeru un pāri sloce-

nei atgriežas pilsētā (1,5 km).

Visas izziņas dzimtenes apceļošanai laipni sniedz

Iekšlietu ministrijas tūrisma birojs

Rīgā, Stabu un Brīvības ielu stūrī
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TŪRISTU BIBLIOTĒKA

Nr. 1. Pazīsti Rīgu!
īss vadonis tūristiem, ar daudzkrāsainu pilsētas

situācijas plānu. Sastādījis K. L. Vanags.
Maksā Ls 0.45

Nr. 2. Jelgava aicina!

Vadonis tūristiem pa Zemgales metropoli ar

tūristu maršrutiem uz Tērveti, Mežotni, Rundāli,

Bausku, Tukumu, Dobeli un Ložmetēju kalnu.

PielikumāJelgavas plāns. Sastādījuši K. L. Vanags

un AI. Kleinhofs. Maksā Ls 0.50

Nr. 3. Vadonis latvju tūristiem.

Rokas grāmata dzimtenes apceļotājiem. Nacio-

nālā tūrisma ideoloģija un prakse. Iespiešanā.

Nr. 4. Valmiera — Burtnieku ezers — Mazsalaca.

Ceļojumu vadonis Ziemeļlatvijas interesantākām

vietām. Sagatavošanā.

Nr. 5. Tūristu maršruti Talsu novadā.

Vadonis ceļojumiem uz Kandavu, Sabili un Tal-

siem, ar plašu apkārtni. Rokrakstā.

Vērtīgas tūristu maršrutu pastkartes ceļojumiem:
Kandava-Sabile, Koknese-Pļaviņas, Valmiera-Burt-

nieku ezers - Mazsalaca, Krāslava -Aglona, Cēsu

apkārtne, Rīgas apkārtne, Kalnciems -Ložmetēju
kalns, Bauska-Mežotne-Rundāle,Alūksnes apkārtne,

Piebalga un Gaiziņkalna apkārtne.
Katra topogrāfiskā pastkarte maksā 5 snt.
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