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SATURS: Brāļu kapi, Sv. Pētera un Māras baznīcas,

ivieingaivju nams. Zemes banka. Rīgas un Latvijas tapšanas

atcere. Daži norādījumi ekskursantiem un visiem, kas

Rīgu grib apskatīt.



Ar šo apliecinu, ka Vili Eglīti pazīstu ilgāku
laiku. Starp citu, esmu iepazinies ar viņa ma-

nuskriptu «Vadonis pa Rīgu», kurā Eglītis uzrā-

da savu lietpratību kā svešu zemju viesu infor-

mētājs. Domāju, ka šim amatam viņš būtu no-

derīgs ārzemju tūristu informēšanai.

Rīgā, 22./V., 30. g.

Līventāls, Rīgas pils. galvas biedrs.

Apliecinu, ka Vilis Eglītis, dz. 1873. gadā,

pazīst Rīgas un apkārtnes, kā arī vispār

Latvijas vēsturiskās vietas, un varu ieteikt

viņu kā ekskursiju vadītāju.

Rīgā, maijā, 1930. g.

J. Aberbergs, Rīgas pils. valdes

Izglītības nod. vadītājs.

Gramatrupn. A-S. Golts un Jurjans, Rīgā, Mārstaļu ielā 5.



Rīga un tās daiļās celtnes.

(levadam pāris vārdu iz vēstiļres.)
Senāk, kad tūrisms bija tikai bagātu ļaužu monopols, bija

svētsvinīga paraša kādu pilsētu aprakstot, pieņemt veca zināt-

nieka ģīmi un aprakstīšanu iesākt ar pilsētas dibināšanas

dienu. Tad ar nodzeltējušiem papīriem rokā sekoja sali pa

solim viņas attīstībai un augšanai. Tādu aprakstu skai-

tīja par zinātnisku. Priekš pasaules kara pilsētas tā tapa ap-

rakstītas, pie kaml centās spīdēt ar sīkiem datiem un neskai-

tāmiem gadu skaitļiem...
Tāds apraksts var patikt senatnes pētniekam, bet tagadnes

ceļiniekam-tūristam, kas šī gadu simteņa tempo, kā putns pa

pasauli, steigā laižas, vai nu tas būtu ātrvilcienā,

kuģī, gaisa milzenī, jeb aeroplānā, nav bieži nedz laika, nedz

gribas tanī garlaicīgajā pilsētas tapšanas vēsturē noklausīties ...

Tagadējo steidzīgo tūristu patiesi vairs neinteresē

tas, kā, par piemēru, Rīga kļuvusi, bet gan, kas Riga tagad
ir: Viņu interesē mūsu Rīga kā tagadnes faktors. Kā tādu,
mēs to apskatīsim, neapgrūtinot mūsu lasītājus un viesus-

tūristus ar veltu gadu skaitļu bagāžu.
Visā īsumā par Rīgas tapšanu jāsaka, ka to dibinājis

1201. gadā bīskaps Alberts uz Daugavas labā krasta, 9 kilome-

trus no tās ietekas Rīgas jūras līcī.

'Rīga tā tad oficieri 730 gadus veca. Mūsu skaistā Rīga

ir kā slēgts tīnis, kura bagātība tik tad nāk redzama, kad mēs

šo dārgumu kastīti sākam izkravāt un apskatam tās, viņā atro-

došās vērtības, atsevišķi. —

Šos dārgumus katru par sevi jums prezentēt grib šā grā-

matiņa uzņemties. —

Tā kā no apskatīšanas vien mielojas tikai acis, bet prā-
tam netiek nekas, tad, apskatīdami no ārienes Rīgas un Rīgas

apkārtnes skaistumus un dārgumus, mēģināsim apvienot viņus
visus par vienu kaut ko veselu, kas arī prātam kaut ko teiktu,

jo kas ir samērā lielā Rīga ar apkārtni plašākā nozīmē? — Tā

ir taču mūsu mālā mazā Latvija... Rīga ar saviem apmēram
370.000 iedzīvotājiem pret 2.000.000 iedzīvotājiem visā Latvijā;

čpēlē ārzemēs tik lielu lomu, ka Rīgu pazīst vai katrā pasaules

nomalē, ko par Latviju pašu vis nevair teikt. — Kā Eiropā vidus

iaikos visi ceļi veda uz Romu, tā Latvijā visi ceļi tagad ved uz

Rīgu. Rīga ir Latvijas sirds un smadzenes ... Viss, kas Lat-

viju dzen, griež un uztur, kaut izplatīts par visu zemi, koncen-
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trēts Rīgā. Caur savu gultni pie Baltijas jūras līča un pie Dau-

gavas, ceļā starp austrumiem un rietumiem, Rīga ir ģeogrāfiski
un tirdznieciski tik labā stāvoklī, ka Rīga varētu pilnīgi pastāvēt
bez Latvijas; Latvija bez Rigas nav domājama. Tāpēc sāksim

mūsu apskatu no Rīgas, kā tādas ...

Rīgas tapšanas laikmets pieder vēsturei un katram vēstur-

niekam būtu patīkami nogremdēties Rīgas, vairāk kā 700 gadu

vecajā vēsturē... Cilvēka mūžs priekš Rīgas vēstures vispā-
rīgas studēšanas nebūtu par garu: vienmēr un vienmēr tāds

vēsturnieks atradīs jaunus pandektus, kas viņu vadās te drīz

uz Vāciju, te drīz uz Romu, uz Zviedriju, Poliju, Moskoviju, ja

pat uz tālo Kluso okeānu, uz Tabakos salu ar her-

cogu Jēkabu un tas viss notiek sakarā un atkarā no Rīgas...
Nav nevienas valsts Vakar-Eiropā, kas pa Rīgas 700 gadu pa-

stāvēšanas laiku nebūtu savus pionierus jeb izlūkus uz Rīgu

sūtījusi: Daži nāca ar zobenu un bibeli, citi ar konto-grāmatu,
bet vienmēr un vienmēr „Krievs" — šis pusslāvs un pustatārs
— lauzās no austrumiem pret jūru, pret Rīgu, itin kā slāpstošs
zilonis laužas pēc ūdens un vecās krievu kronikas kādā vietā

stāsta, ka vienā pašā kaujā krituši 54 „kņazi" „dēļ jūras ūdens

Livonijā". —

Tā kā. Rīga daudz gadu simteņus bija padota vācu kul-

tūras iespaidam un varai, tad nevar liegt, ka Rīgai nebūtu

daudz vācu pilsētu īpatnību. — Citas tautas, kas gan arī pār

Rīgu valdījušas, kā: poļi, zviedri un krievi, nav paspējuši Rīgai
savu īpatnējo ārējo zīmogu uzspiest, jo tiem nebij īpatnēja
celtniecības stila. Ko krievi caur savu milzīgo varu dažās

celtnēs un pieminekļos izveidojuši, tas pa lielākai daļai iznīcināts

un anulēts, jo tie, kas bija noteicēji Latvijas tapšanas laikmetā,

sacījās lielu naidu jūtam pret visu, kas atgādināja carismu.

Lai gan Rīgas dibināšana vēsturiski pierādāma, tomēr

mūsu gara acīm tā liekas rēnā miglā tīta: daudzi gadi aizmigto

notikumus. Pēc veco vēsturnieku aprakstiem, Rīgas dibināšana

notikusi apmēram tā: Kad vāci bij jau Livonijā ieperinājušies,
trešais Livonijas bīskaps Alberts ar 23 kuģiem iebrauca

Daugavā. Kuģi bija piekrauti ar mūkiem, zobenbrāļiem, amat-

niekiem, tirgoņiem un citiem avantūristiem, kas izgāja no savas

dzimtenes pagānu zemē dēkas un mantu meklēt.

Diezgan tuksnesīgā vietā, Daugavas labajā krastā, kuģi
izmet enkurus, nolaiž satiksmes tiltiņus, un sākas rosīga sa-

tiksme starp kuģi un krastu. Kāds kungs ar platu jostu ap

vēderu, ar lielu zelta zīmoggredzenu uz labās rokas rādītāja

pirksta, komandē: šis ir tas „tirgoņa kungs", tas „Kaufnerr"
no Lībekas, kas finansē visu šo uzņēmumu... Priesteriem ir

gan bībeles un bruņiniekiem trīti zobeni, bet tiem trūkst visu

lietu nervu: tiem trūkst naudas, šo naudu nu dod tas „kauf-

manis", lai tas būtu vai nu no Lībekas, vai Brēmenes.
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Bruņotie ar uguni un zobenu, priesteri ar bīibeli un elli

sataisīs tirgoņiem ceļu zemē. — Katrs iekarotājs, kas

meklē vai nu sev personīgi, jeb savai kārtai, jeb tautai iekaro-

jamā zemē taustāmus labumus, uzstāda ideālus lozungus,

paroles, devīzes v. 1.1., lai citu acīs sankcionētu savu uzbrukumu.

— Šie Rīgas dibinātāji un vēlākie visas Livonijas iekarotāji
uzstāda Dievam patīkamu devīzi: „Pagānus" piegriezt kristīgai
ticībai, lai tie glābtu savu nabaga dvēseli no mūžīgām elles

mokām". Par to labdarību jāatdod zeme, uz kuras

tie līdz šim dzīvojuši, šo zemi novēl Jēzum Kristum un Viņa
Mātei Svētai Marijai. Par ģenerālpilnvarnieku šīs mantas pār-

valdīšanai pāvests Romā ieceļ bīskapu Albertu Rīgā. Rīgas
dibinātājs Alberts, tāpat kā tā priekšteči Meinhards un Bert-

holds, tapa par Livonijas Uzcītīgi viņš sēja caur

saviem mūkiem un pcri&steriem Dieva vārdu un kā ražu, ievāca

„pagānu" dvēseles, kuras citādi būtu kritušas velnam nagos.

Ar krusta zīmi Romas vārdā Alberts zīmogoja tautu un tās

zemi, un kas reiz Romas baznīcai zīmogots, tam va-

jadzēja piederēt tā saucamai „mirušai rokai", t. i. Svētai jum-
pravai Marijai.

Lai Rīga (un Livonija) no šīs ,/mirušās rokas" neizšļuktu,
priesteri sauca un aicināja vienmēr no jauna sev stingrākas
rokas talkā, kas būvēja arī ārpus Rīgas apcietinātas pilis.
Šinīs pilīs — priekš tiem laikiem — gandrīz neieņemamos 1 cie-

tokšņos, mājoja ne tik bībeles vīri vien. Lielākai daļai šo piļu
iedzīvotājiem bij asāki ieroči nekā Dieva vārdi un kristība un

ja kāds pagāns tulkoto no priestera mutes Dieva vārdu kūtrāki

saprata, tam bruņuvīri deva tad tik sirsnīgus paskaidrojumus,
ka „pagāns" ātri nojēdza, ko no viņa grib un labprāt atdeva

netikvien savu zemi, bet arī savu mantu, vaskus un zvērādas,

lai tik glābtu sava paša ādu...
Par laimi priekš iedzimtiem, iekarotājiem trūka darba roku

Un tāpēc vietējie neitika galīgi izkauti, kā tas notika ar slāviem

starp Elbi un Klaipēdu, kur tagad nav gandrīz neviena no ag-

rākiem iedzimtiem — slāviem.

ledzimtie, t. i. mūsu senči, beigās nolaida rokas un padevās
savam liktenim» tapa sataisīta elle zemes virsū:

Nekur mukt, nekur sprukt! Gar Daugavu priesteri un bruņu-
vīri, pa laukiem, pilīs, tādas pašas dzelzsdūres; ziemeļos igauņi,
rītos krievi ar savu aziātisko „kulturu", uz dienvid-rītiem leiši-

bāleliņi ar savām žeburainām ozola vālēm. Kas atlika mūsu

senčiem, kā izsamist! Un būdami faktiski vergi, tie kļuva, no

apstākļiem spiesti, par šaubīgām niedrēm vējā, un tāpēc mēs

vecās kronikās redzam, ka mūsu senči te drīz sadumpojās pret

vāciem un — zināms — zaudē, te atkal tie kopā ar vāciem

cīnās pret igauņiem un leišiem... Mētājās kā slīkonis, kas

savu galu jūt, no vienas puses uz otru, un noslīka mūsu

senči verdzībā uz gadu simteņiem, lai sev un citiem par
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brīnumu pēc gadu simteņiem paceltos no vergiem par suverenu

tautu zem „Latvju" vārda, līdzīgi kā no Amerikas tautu mi-

strojuma izveidojies amerikāņu tips un Amerikas Savienotās

Valstis, šis apvērsums ir noticis tik ātri, ka lielākā tautas daļa

patiesībā nemaz vēl nav pareizi aptvērusi, par kādiem dārgu-
miem un daiļumu mēs, latvieši, tagad vaidam. Mūsu galvas

pilsēta, mūsu metropole Rīga tautas lielākam vairumam ir vēl

grāmata ar 7 zēģelēm, kuru gan redzam no ārpuses, bet nezi-

nām,, kas tur iekšā. Rīga, šis daiļuma tīnis un vēsturisko dār-

gumu kastīte, ir mums latviešiem vēl vienmēr „tabu", t. i. aiz-

liegts auglis, pie kura nedrīkstējām līdz šim pieskārties.
Pacelsim šim tīnim vāku un paraudzīsimies tā saturā:

Brāļu kapsēta Rīgā.

Katrs, kas mūsu brāļu kapus pirmo reizi ierauga kā ko-

potu pulciņu, kā brāļu ka p sēt v, neviļot it kā sastingst, jo
tādas nopietnas varenības gan neviens nav iedomājies, un dažs

labs' — varbūt — pie sevis teiks: „Vai tāda varenība, tāds

drūms un tomēr cēls greznums nav izšķērdība priekš mūsu; no

kara izpostītās un saplosītās nabaga zemes? No smilšu tuks-

neša šo greznumu izburt vai nav par dārgu priekš mūsu ap-

stākļiem? Šīs monumentālāsceltnes un tēli ir kaut kas Latvijā
līdz šim nebijis un neredzēts! Cik tas nemaksā darba, pūļu,
naudas! Vai tas tik nav velta naudas izšķērdēšana ?

Mīļais un cienītais apmeklētāj! Mūsu brāļu kapsēta ir

patiesa, samērā ar mūsu apstākļiem, kaut kas ārkārtīgs, līdz

šim Latvijā neredzēts. Kaut arī tā nemirdz marmorā un ne-

zalgo bronzā, tomēr grūti būs Dieva plašajā pasaulē atrast otru

brāļu kapsētu tikpat iespaidīgu un cēlu. — Dārgā marmora un

bronzas viņā tikpat kā nemaz nav, tomēr tā tik varena. No kā

gan tas nāk?

Mīļais tautietī Atbilde vienkārša: Tas tāpēc, ka tu, un

es, un viņš, un viņi — visi mēs mīlējām savus šeit dusošos va-

roņus un tāpēc šī kapsēta nav nebūt čupā sagāstu dārgu mo-

numentu kaudze, bet tikai atspoguļojums no mūsu sirds jūtām,
kuras mēs, nevarēdami mūsu mazturības dēļ, nedz dārgajā mar-

morā kalt, nedz bronzā iziliet, esam attēlojuši mūsu paša „pe-

lēcītī", mūsu radzē, tādā pašā dabas kādu Sta-

burags par mūsu grūto likteni gadu simteņos saraudāijis. —

Mūsu dēli un brāļi, sargādami savu māti Latviju, atdeva

savu dzīvību, un tāpēc šī brāļu' kapsēta ir arī mir o ņ v kap-
sēta: šeit mēs esam daudz, ļoti daudz jauku cerību uz mūžīgu
dusu guldījuši, bet vai tev neizliekas, mīļais Brāļu kapu apmek-
lētāj, ka šī patiesi svētā vieta neizstaro vis nāves elpu, bet

brīnišķā veidā cerību un jaunu dzīvi.
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Veciem grieķiem bij skaista teika: Kad viņu helēniskie

dievi savās debesis, kuras grieķi domājās uz augstā, Olimpa

kalna, vecumvāji un noguruši kļuvuši, tie kāpuši no sava Olimpa

lejup, lai nodzertos pie avota „Aretusa", kas burbuļojis iz klints

kalna pakājē, un malks no šā.kristāldzidra ūdens atdevis veca-

jiem dieviem atkal jaunības sparu. — Tāds avots, tāda „Are-

tusa", tiem apmeklētāj, ir mums mūsu Brāļu kapsēta kļuvusi.

Apmeklē vien biežāki mūsu dēlu mūža guļas vietiņu un to pie-

dzīvosi pie sevis: Šeit no Brāļu kapsētas kapiem mes redzam;

ka ideāli vēl ir pasaulē, par kuriem cilvēks atdod savu augstāko

mantu — savu dzīvību. Kapsēta pati ar savu monumentālo va-

Veļu-jātnieks Brāļu kapos no tēlnieka Kārļa Zāles.

renumu liecina, ka ir vēl cilvēki ar dziļi mīilējošārn sirdīm, kas

savu dzīves darbu — par spīti visam materiālismam — upurē
ideāliem cietējiem ideālu pieminekli celdami. —

Par varenās kapsētas izbūves izvešanu taustāmā patiesībā
jāpateicas tā saucamai „Brāļu kapu komitejai" un —saprotams
— visai Latvijas tautai, bet it sevišķi pateicība starp daudziem

pienākas nenogurstošam Brāļu kapu darbiniekam Zeidakam;

kas nevien vada visus teehniskos darbus, bet kurš ir „Brāļu
kapu komitejas" ierosinātājs un izveidotājs.

Brīnišķīgie monumentālie kapsētas mākslinieciskie tēli

paši par sevi slavē savu meistaru Kārli Zāli. Kārlis Zāle cels

arī mūsu pieminekli". Ārzemju tūristi nevar vien
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beigt slavēt Zāles brīnišķīgos tēlus... Amerikāņu, franču v. c.

mākslas žurnāli veltī viņa darbiem veselas slejas un nodaļas.
Gadu simteņiem, ja! gadu tūkstošiem tie paudīs sava cēlāja
ālavu un līdz ar to darīs mūžīgu mūsu varoņu piemiņu un pašu
mākslinieku.

Tie divi veļu jātnieki ir ņemti iz mūsu mitoloģijas: teika

stāsta, ka mūsu mīļo aizgājēju gari mūs dzīvos aplidojot un

apmīlējot, sargādami mūs no visa ļauna. Te ir domāta mūsu

mālā Latvija, kuru sargā jātnieki-veļi.
Uz nāvi ievainotie jātnieki pie galveniem vārtiem, runā

mēmu valodu, bet tā atskan mūsu dvēselē kā pērkona
zieni, jo iespaids ir taisni par daudz varens.

Pāri par visu aizgājušo dusas vietu sērīgi raugās uiīļ-
mīļais Latvju Sāpju Mātes skats, ar mirstošiem dēliem pie ce-

ļiem, kurus vaiņago māte Latvija.
Visdrošākais piemērs, ka pielietotais Allāžu kaļķakmens

(tufs) izturīgs, ko daži apšauba, ir tepat Vidzemē, Raunas pils
mūri : priekš vairāk simts gadiem te ir uzceltas celtnes no tufa

un no granīta plāksnēm. Tagad granīts apdru pi s, tufa

plāksnes (asšķautnīgas).
Tā tad materiāla izvēle ir — acīmredzot — ļoti praktiska

un laimīga.
Arī no tīri mākslinieciska redzes stāvokļa tufs ar savu

drūmo izskatu atbilst, kā kapsētas nopietnībai, tā mūsu ziemeļ-
nieciskai dabai: smaidošais Carraras marmors, pārnests no sau-

lainās Itālijas mūsu drūmajā dzimtenē, liekas ziemu sailstam

un drebam, kad aukstais ziemelis tam puteņus apkārt griež;
mūsu Allāžu pelēcis, kā mūsu pašas zemes dēls, nejūt aukstumu:

viņš te ir savās dzimtās mājās, un ne tādas vēl vētras, tam pāri

gājušas. Vislielākā aukstumā mierīgi tas tura goda sardzi

savas dzemtenes aizgājušiem dēliem', līdz kamēr atkali pavasars

atgriezīsies un mīlējošas rokas visu viņa pa ziemu sargāto kap-
sētu ar puķu klātnēm segs.

Svēta Pētera baznīca.

Tā kā Pēterbaznīcas tornis pirmais apsveic ceļinieku, kas

Rīgai tuvojas, tad sāksim Rīgas apskatu ar Bēterbaznīcu un

viņas torni, neraugoties uz to, kādas tas, tā sakot

Šis tornis ir taisni tā celtne, kas Rīgai piešķir īpatnējo
siluetu un kas šo siluetu izveido par tik skaistu gleznu, ka nav

daudz skaistāku pilsētu siluetu visā paaulē. (Līdz 1931. gadam
šo gleznu drusku maitāja tirgus. Tagad neglītās tirgus būdas

dod vietu apstādījumiem.)
Tornis ir 123metru 50 santimetru augsts, (gaili ieskaitot).

Šis gailis var pārskatīt gandrīz vai pus Latvijas. Tas redz jau
gadu simteņu gājējus un braucējus uz Rīgu un iz Rīgas plū-
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staim... Šis gailis ir redzējis Rīgu augam, redzējis labus laikus,

bet arī mēri, karu, badu. Pats viņš ir daudz reiz kritis, dedzis,

bet vienmēr ticis atjaunots, lai stāvētu par Rīgas zīmogu ...
Ja mēs domās vērstu savu skatu no šī torņa galotnes pret

austrumiem un liktu savam garīgam skatam slīdēt pāri mūsu

Vidzemītei, pāri bezgalīgai Krievijai un tās bezgalīgam postam,

pāri Urāliem, Āzijai (Japānu neizņemot), tad visā šinī bezgalīgā

plašumā mūsu skats neatrod celtni no cilvēka rokas darītu, kas

būtu tik augstu pret debesīm pacēlusies, kā mūsu Pēterbaznīcas

tornis. Citās pasaules daļās ir gan ap 20 celtnes, kas augstākas,
kā Pēteris, taču no koka celtnēm šis tornis ir visaugstā-

kais cilvēku roku darbs visā pasaulē.

Liekās, šis augstais kungs jūtās glaimots, ka ieradušies

viņu apsveikt, jo, ja labi ieskatās, tad var manīt, ka tas savu

lepno, stalto galvu noliecis pret jums par veseliem 70 santime-

triem. (To rāda mērīšanas instrumenti.) Tas pie tāda augsta

kunga nozīmē daudz! Jeb šis vecais kungs noliecis bēdās savu

galvu par to, ka 1919. gadā bermontieši tam 16 sāpīgus šāvienus

taisni sirdī raidījuši? Viņam! Pēterim! Rīgas zīmogam,! Un

netikvien Rigas, bet Visaugstākam zīmogam. — Varbūt jau tad,

1919. gadā, Pēteris nolieca galvu sāpēs un sērās par tagadējo

cilvēci, kas savus politiskos uzskatus grib pierādīt ar šrapņe-

ļiem, nesaudzējot pat baznīcas.

Pētera baznīcu skaita par otru vecāko baznīcu Rīgā. Vis-

vecākā esot Sv. Jura baznīca bijusi (tā atradās Skārņu ielā, ne-

tālu no Jāņa baznīcas un kalpo tagad par noliktavu (spīķeri).
Pētera baznīcu iesācis celt Rīgas dibinātājs, bīskaps Al-

berts 1209. gadā. (Rīgu tas dibināja 1201. gadā.) Baznīciņa

bijusi no koka. Tā drīz nodegusi un atkal no koka atjaunota.

Tikai 200 gadus vēlāk — 1409. gadā — kāds celtnieks („būv-

meisters") Rūmešotels no Rostokas, Vācijā, uzcēla pēc Rostokas

domes baznīcas parauga tagadējo Pēterbaznīcas altārkori ar

piecām celtnieciski skaistām gotiskām kapelām. Pie šī kora

celšanas strādāja 10 gadus. Meistars bij minētais Rūmešotels.

Uzraugi bij gotlandiešu mūrnieki, melno darbu veica pa daļai
iedzimtie, bet visvairāk kūru un igauņu gūstekņi, kurus vā-

cieši bij ap to laiku ar latviešu un lību palīdzību sakāvuši, ap-

laupījuši un kā vergus uz Rīgu atveduši, Rīgas vaļņu un ēku

celšanai.

No šī altāra kora kā kodola lielā, gadu desmitiem ilg-
stošā darbā, pa gadu simteņiem, caur piebūvēm un uzbūvēm,

izveidojās tad šī tagadējā daiļā baznīca.

Pirmais tornis nāca gatavs 1491. gadā. šo torni izgreznoja

Rīgas pilsoņi ar ļoti mākslīgu pulksteni jeb stundeni. šis pulk-
stens sludināja ar lieliem, melodiski noskaņotiem zvaniem stun-

das, pusstundas un ceturkšņus, kā arī rādīja dienas, nedēļas,
mēnešus un gada laikus. Pulksten 12 zvaniem atskanot, no
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torņa iznāca cilvēka un nāves statūras un šķēpiem rokā veda

cīņu it kā par dzīvību un nāvi. —

Ap 1500. gadu baznīca ir bijusi no katoļiem vareni izgrez-
nota. Baznīcas galvenie pabalstītāji bija tā saucamie „mem-

galvji (sk. nams). Pēterbaznīca bija no laika gala

~,'oirģeru" un „brūderu" lūgšanas nams; Domes jeb Māras baz-

nīca klerikālu jeb garīdznieku citadele (sk. to).

300 gadus sadzīvoja garīdznieki ar patricišiem mierā un

saticībā. It sevišķi garīdzniekiem nebija ne mazākā iemesla

sūdzēties. Pārtikšana tiem bija bagātīga, cieņas un goda pa

pilnam. (Pat celibāts tos nespieda, jo tiem bij atļauts turēt tā

sauktās „meieršas".) katrs zem sava vīģes koka un

kopa savu vīna dārzu, kamēr „Sātāns, nikna meža kuiļa veidā"

(kā to saka pāvests Pius XI.) Tā Kunga vīna dārzā",

šis meža kuilis" bij Mārtiņš Luters un tas vīna dārzs,

kuru postīja šis „nezvērsv/

,
bij katoļu ticība.

Svētā Pētera baznīca spēlēja reformācijas ievešanā Li-

vonijā tik lielu lomu, ka tas pāris teikumos jāatgādina:

Rīga no pat savas dibināšanas dienas bij gards kūmos»

tā sakot, ēdmaņa, ap kuru, kā rijīgas zivis ūdenī, plūcās vā»

zviedri, krievi, poļi, pa reizei arī leiši. Ap 15001. gadu izcēla»

iekšēji nemieri starp bruņiniekiem-ordeņvīriem un bīskapu iwļ|
viņa vasaļiem Tā jau no ārējiem kariem izpostītā zeme

galīgā postā. Zemnieki mērī izmiruši un karā izkauti... Kad

zemnieks neražo, tad pilsētniekam un muižniekam bēdu laiki...
Tirdzniecība apklusa; Rīgas „birģeri" un „brūderi" sāka sū-

dzēties par r/
schlechte Zeiten". Bet kas vainīgs, ja tautai neiet

labi? Nu zināms
„
valdība"!... Tā kā augstākā valdības vara

tanī reizē bij garīdznieku rokās, tad, saprotams, klērus

vainīgs!

Arī garīdzniekiem sašļuka ienākumi, jo nebija nedz dzi-

mēju, nedz mirēju. It sevišķi ienesīgi bij mirēji, jo dažos ap-

gabalos priesters par mirušā zemnieka apglabāšanu ņēma ve-

selu govi, jeb tās vērtību. Lai papildinātu savus ienākumus,

garīdzniecība nosprieda uzlikt katram vēl dzīvam

bez jau pastāvošiem nodokļiem, 20 feniņus nodevu priekš katoļu

priesteru sagatavošanas lauku draudzēm. Tas sakaitināja pa-

saulīgos vasaļos un pilsētu patriciešus, jo šis nodoklis paima-

zināja jau tā izsūktā zemnieka pirkšanās un maksāšanas spējas.
(20 feniņi tagad izklausās gan niecīga summiņa, bet tā bij tanī

laikā apmēram strādnieka 4—5 dienu alga.)

Sāka pacelties arvienu asākas balsis pret priesteriem...
Kad nu pāvests vēl sāka tirgoties ar grēku piedošanām!, jeb tā

sauktām indulgencijām, un atdeva šo „uionopolu" Fuggeru ban-

kas namam nomā, kura aģenti apbraukāja ar grēku piedošanas
ar savām tačkām visu toreizējo zināmo pasauli, tad

pat paši augstākie katoļu garīdznieki sāka baidīties, ka pāvests
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ar indulgencijām aizpumpēšot visu naudu uz Romu un sāka kri-

tizēt svētā tēva rīcību.

No Vācijas nāca baumas, ka tur sākot apšaubīt pāvestu
nemaldību. Arī Rīgā radās vīrs, par kuru Pēterbaznīcas analēs

stāv rakstīts: „1522. gadā Visaugstais Dievs apžēlojās par sava

nabaga draudzi, kas bija nogrimusi biezā pāvesta neķītrību un

bezdievības tumsā un Viņš lika tīrai, svēti darošai evaņģēlijuma
rīta gaismai Rīgā atspīdēt caur Andrēju Knopiumu ... (Krop-

kenu)". —

Andrejs Knopkens bij (katoļu) priesters Pētera baznīcā.

Tas aizbrauca no Rīgas uz Pomerāniju par direktoru kādā skolā.

Ārzemēs Knopkens pieslējās dažiem, brīvdomājošiem mācītiem

vīriem, par ko tam Pomerānija bij atkal jāatstāj. Knopkens
brauca atpakaļ uz Rīgu, jo Rīga, kā uz priekšu izbīdīts kultūras

centrs bij daudz liberālāks nekā vācu pilsētās. Caur

iespaidīgu pazīšanos Knopkens 12. jūnijā 1522. gadā dabūja

atļauju vest atklātu disputu reliģiozos jautājumos ar citiem

katoļu priesteriem. Par Mārtiņu Luteru Knopkens tad vēl nekā

nezināja un veda savu disputu pilnīgi pēc savas pārliecības.
Beigu slēdziens tikai izrādījās vienāds, kā Knopkenam, tā Lu-

teram, t. i., kā pāvests ir maldīgs un katoļu ticība vairs neatbilst

tai cilvēces daļai, kas tic savam prātam un loģikai. — Jau ok-

tobrī tanī pašā 1522. gadā Rīgas rāts apstiprināja Knopkenu

par „sprediķotāju" Sv. Pēterbaznīcā. Par luterānismu vēl ar-

vienu nebija ne runas. Knopkens vēl bija tāpat katoļu priesters,
kā visi citi Sv. Pēterbaznīcas mācītāji, kuru bija liels vairums,

jo vien Pēterbaznīcā kopā ar Knopkenu (kurš

arī bij melngalvju priesters) bij veseli 6 priesteri, kuriem bij

priekš melngalvjiem jālūdz Dievs nakti un dienu!
Viss naids ar katoļu garīdzniecību pastāvēja iekš tā, ka

Knopkenu iecēla ne virsbīskaps, bet rāte. Tā tad bij pārkāpts

patronāts, par ko virsbīskaps Jespers Linde iesniedza sūdzību

pāvestam:. 3 augsti katoļu ortodoksi (stingrticīgi) priesteri de-

vās ar sūdzību uz Romu. (Viņi nemaz tur nenotika, bet tas ir

cits stāsts!)

Kamēr vecais, nevarīgais bīskaps Linde gaidīja savus sūt-

ņus atpakaļ, notika Rīgā katoļticībā revolūcija un šķelšanās uz

mūžīgiem laikiem: Knopkenam radās rosīgs domu biedrs —

Zilvestrs Tegetmeiers. Karstgalvis, aizraujošs orātors. kā tagad
teiktu „aģitātors", Tegetmeiers kaislāki kā Knopkens grāva

pāvestu un viņa priesterus un mūkus, savus nesenējos biedrus.

Priesteri un mūki nedrīkstēja nekur vairs rādīties. Sākās svēt-

bilžu sišana, mūku un priesteru izdzīšana iz pilsētas un daudz

kas, par ko būs sevišķa nodaļa „
Vadonī pa Rīgu", 11. sērijā. —

Tagad tik pieminēsim to, ka svētbilžu sišana sākās no meln-

galvjiem. Tie pirmie sasita savus altārus Pēterbaznīcā un pa-

dzina savus 5 priesterus: sesto — Knopkenu — zinām.s patu-

rēja... Rīgas pilsētas komendants Hoīte 1523. gadā nosūtīja
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ādas pipku mūku un katoļu stingrticīgo prie-
steru padzīšanai iz pilsētas. Mūki, priesteri un arī mūķenes at-

stāja pilsētu (Lielās piektdienas rītā 1523. gadā) un psalmus
dziedādami un Rīgu nolādēdami, lielā pūlī izgāja no pilsētas un

devās uz Koknesi, kur virsbīskapam Lindem bij stipra pils, kurā

tas jau laikus bij pats noslēpies ... Sv. Pēterbaznīcā vienā kaktā

bij sasviestas sadauzītas svētbildes... Sāpju Mātes sērīgais

vaigs rēgojās pašā virsū, virs drupām, ko apmātais pūlis no-

sauca par Vissvēto kaktu... Kāds „huļigāns" (tāda vārda gan

tad vēl nebija, bet bija jau tādi cilvēces atkritumi) iesaucās:

„Redz, redz, kur ragana..., sadedzināsim to" un Sāpju Mātes

sērais tēls izplīvoja pelnos laukumā pie Pēterbaznīcas ... Tas

bij svētbilžu grautiņš Rīgā...
Tā Svētais Pēters kļuva no katoļa „svētā" par luterāni un

vācu patriciešu ticības citadeli, par ko viņš vēl ir šo baltu

dienu...

Ja nu cien. lasītājs prasītu, kamdēļ es tik daudz stāstu

par Pēterbaznīcas lomu Rīgas, Livonijas un caur to arī tagadējās

Latvijas vēsturē un neberu gadu skaitļus pēc gadu skaitļiem
un uzvārdus pēc uzvārdiem, tad laipni lūdzu uzklausīt manu

atbildi:

Pēterbaznīcā ir skaista celtne! Bet kas ir tā visdaiļākā
tvertne, ja tai satura nav? Tvertne bez satura nav itin

nekas!... Ir tukšums, aprobežots no visām pusēm... Tā dai-

ļākā celtne bez vēsturiskas nozīmes ir kā „smuks" ģīmītis bez

dvēseles un gara... Tauriņš ... Vienas dienas mušiņa...
Mūsu Pēters zin daudz, ko mēs nezinām... Viņa zinā-

šanas ir drausmīgas un piedzīvojumi to padarījuši par filosofu.

Pēters neuzbudinās, kad bermontieši tam lodes raida neaizsar-

gātā sirdī ... Viņš neuzbudinās, kad līdz vājprātam, vieglprā-
tīgais zēns 8. jūnijā 1931. gadā pa zibeņnovedēju gandrīz sa-

sniedz torņa smaili... Viņš tik skatās un vēro, kā tas mazais

zemes tārps „cilvēks" pēc kaut kā mūžīgi dzenas, te pa zemi

iedams, skriedams, te augšup kāpdams, lai acumirklīgu slavu

gūtu ... Pēters stāv uz vietas cienīgs savā „prestižā", kuru

tam neviens nevar ņemt, nedz pielikt, kā vienīgi vēsture...

Pie Pēterbaznīcas ieejas fasādes stāv neskaistas figūras.
Tās veidotas uz kāda pilsoņa Missetat testamentārisku novē-

lējumu un tām jāattēlo apustuļi. „Missetat" būtu pa latviski

apmēram Kad šos pamatīgi apskata,
tad jāsaka, ir nedarbu izstrādājis", jo šīs figūras ir

viss kas cits, tik ne mākslas tēlojumi. Nomen et omen!

Jo patīkamāki top skatītājs pārsteigts 1, ja ieiet pašā baz-

nīcā. Kaut/niūs neapņem vairs tāds greznums, kā to apraksta
vēsturnieki ap 1500. gadu, tomēr zināms greznums un svinīgums

dveš mums pretim iz šī vēsturiskā Dieva nama. Visam pāri
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klājās simtgadīgā „patina". Viss tas iedveš cienību, pacilā garu

un dod lielu baudu katram. Tādēļ būtu vēlams, ka mūsu tau-

tieši, kam daile un skaistums mīļi, mazākais reiz mūžā apmek-

lētu Pētera un Māras baznīcas. Vislabāki apmeklēt darbdienās

pulciņos no 20—60—70, jo svētdienās, kad baznīcas cilvēku pil-

nas, tām nav sen tā iespaida. Apskatīšana darba dienās labprāt

atļauta, tik pāris dienu agrāk jāpieteicas, ko labprāt izdara šīs

grāmatiņas sastādītājs un sniedz plašākus paskaidrojumus.

Nevajadzētu atrauties no Pētera un Māras baznīcu pa-

matīgas apskatīšanas jau tamdēļ vien, ka tās ir un paliks laikam

ilgi vēl tās varenākās celtnes Latvijā. Nemaz nav domājams,
ka suverenā Latvija vēl reiz ņemtos uz saviem pleciem
tādas nastas iznest, kādas bij jāiznes verdzinātai Latvijai.
Kas ir mūsu jaunlaiku Dieva nami pret Doma nospiedošo masu,

jeb pret Pētera slaido vingrumu, kas liekas traucam debesīs?

Liliputi pret milzeņiem! Patiesi liekas, kā kāda
/r
augstāka

vara" te būtu līdzi strādājusi... Jeb tie bija vergi, kas gāja

gadu simteņiem saliektu muguru??
Pēterbaznīcas iekšējo kopīgo daiļumu es nevaru, jeb pa-

reizāki sakot, nespēju aprakstīt un tāpēc sniegšu tikai dažus

atsevišķus attēlojumu mēģinājumus, kurus cien. lasītājs pie

baznīcas apskatīšanas var ievērot...

. .
. Pie altāra, pie ārsienas, zem loga iemūrēts Rīgas pirmā

ticības reformatora Andrēja Knopkena kapa akmens. 1721. g.

tornim ugunsgrēkā sabrūkot, šis akmens un tā iecirtumi, kā

arī uzraksti ļoti stipri cietuši. Ja zin to, tad uz akmens var

saskatīt Kristus tēlu, kas zem savām kājām samin nāvi. Knop-
kena epitafs (kapa uzraksts) atradās pie ceturtā altāra kora

pilāra ar attiecīgu uzrakstu latiņu valodā. Latviski tas skan

tā (apmērāmi):

1539. gadā 18. februārī

Kas pirmais „evaņģēlijuma" gaismu uz Livonijas krastu

atnesa, Andrejs Knopius bija. Daudz laba mācīdams, viņš
daudz ir cietis lielās briesmās, bet nenoliegts tas Naidu vārēja.

Viņa miesas guļ akmens kapā, lai augšāmceltos, bet Gars mājo

Debess spožumā, jo ticīgie, beiguši zemes mokas, dzīvo pie Te-

vis, ak Jēzus, tur Mūžības Valstībā. —

Nāve zināma ir, tik nezināma nevienam tā stunda, tamdēļ
dzīvo tā, kā katra var beidzamā būt." —

Bez šaubām, vārdi, kurus vērts apdomāt!

Starp daudziem epitafiem ikkatru latvieti it sevišķi var

interesēt Bērens-von-Rļautenfelda ģimenes mūra kapvieta no

1755. gada. Virs velves paceļas nāves attēls, pa labi no tās

mazs eņģelis ar bazūni; tāpat pa kreisi. Zem eņģeļiem divi

vapeņi: pa kreisi Berens-von Rautenfelda, pa labi Katrinas von

Krūger-Rautenfelda sievas vapens : 3 krūzes (Krug = pa lat-

viski „krūze"). —
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Šis Heinrichs Berens-von-Rautenfelds ir tā Heinricha von

Rautenfelda sencis, kurš Jēkabsonu Kārļa fantāzijai tik, daudz

materiāla devis, kā ar tām tas pildījis neskaitāmas burtnīcas.

Tā ka caur Jēkabsona Kārļa darbu jaunais Rau-

tenfelds pazīstams vai ikkatram latvietim un it sevišķi latvietei,
tad lai būtu te atļauts pasniegt arī vēsturiskas ziņas par roman-

tiskā Rautenfelda praktisko senci, kā tās aprakstītas Sv. Pēter-

baznīcas analēs:

„Heinrichs Berens dzimis 13. februārī 16-99. gadā Kenigis-

berga (Karalaučos) kā prūšu kapteiņa Kārļa Berensa dēls. Hein-

richam vajadzēja iet prūšu kara dienestā, bet izvairījās no tā

un atnāca (zināms paslepen) uz Rīgu. Rīgā viņš kļuva tirgonis

(Kaufmann) un iesāka tirgošanos ar 20 dālderiem!. Caur

tirgošanos ar mastiem tas kļuva ļoti bagāts un 1752. gadā
nopirka no Romas ķeizara muižnieka tituli priekš sevi s

un vēl priekš četriem saviem senčiem. Reizē

ar tituli Bērens dabūja pievārdu „von Rautenfeld" un skaistu

vapeni ar diviem kurtiem, ar melnu ērgli ar sidraba knābi un

ar izkārtu sarkanu mēli. — Vapens sadalīts laukumos; Rauten

= rūtes no tā vārds = rūtu laukums, skaisti si-

drabots, sarkani un zili krāsots. Tanī pat 1752. gadā Bērens

dabūja šlezvig-Holšteines' tituli un Rauten-

felds kļuva šlezviigas hipotēkas bankas direktors arī priekš
Rīgas. Jau 1735. gadā Bērens bij kļuvis Rigas „birģelis".
1749. gadā to ievēlēja par lielās Ģildes vecāko. — 1762. gadā
viņš nopirka Kastrānes un šmerles muižas; 1776. gadā Raunas

Jauno muižu; 1777. gadā Raunas pili. Miris viņš 1778. gadā.
1776. gadā Heinrichs Rautenfelds dibināja to tagad slaveno

Bērenes von Rautenfelda ģimenes legālu, novēlot tam 5000

Reichstālerus. šis nu ir tas Rautenfeldu majorāts, dēļ kļura tik

daudz tintes izrakstīts un tik daudz drukas melnuma izdrukāts

un vēl nav gals, jo Bīrinieši tiesājas vēl. —

Ja! Kur tik daudz mantas dala,
Tur ar' skandāla bez gala ...
Un kas visai šai milzīgai mantai tas pirmcēlonis?
Uzņēmīgs gars, 20 dālderi un skaistie Latvijas masta

koki. Sakiet „bez ienaida un bailēm", vai vēl tagad cittautietis

ar „20 dālderiem" kabatā (bet zināms ar mūsu pašu banku pa-

līdzību) neceļ no mūsu „mastu kokiem" sev „majorātus" mūsu

metropolē Rīgā?

1794. gadā baznīcā tapa uzstādīta grezna marmora kan-

celet kurai pārāka grūti atrodama. —

Naudu priekš šīs kanceles dāvināja kāda katrā ziņā ļoti
bagāta atraitne Ģertrūde von der Horst. Dāvinājums bij 5000

Alberta dālderu. Tā bija tad ļoti liela summa. Jāņa baznīcai

ap to pašu laiku cēla jaunu torni un šis tornis izmaksāja tik

2000 Alberta dālderus. Kancele ir visumā no balta marmora

cirsta un ar sarkanām, dzeltenām un brūnām marmora platēm
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izlikta. Pāri kanceles baldaehinam paceļas dabīgā lielumā apu-

stuļa Jāņa tēls, cirsts no balta marmora. Uz kanceles

priekšējās puses ir izcirsts baznīcas patrona apustuļa
Pētera tēls reljefā, drusku mazākā samērā. Marmors tumši-

zaļš. Pāri portālam paceļas Horstu ģimenes vapenis ar lauvas

galvu (no balta marmora). Durvis kancelei mahagoni koka.

Kapara plāksnes ar zelta uzrakstiem pauž attiecīgus datus, šo

vareno kanceli projektējis un uzstādījis celtnieks (architekts)

Haberlands. Kancele izcirsta Itālijā no Baratta, Livorno pilsētā.
No atsevišķām Pēterbaznīcas vēsturiskām epizodēm, tās

svarīgākās būtu:

1209. Dibināšana. Koka.

1409. No mūra.

1491. Pirmais tornis gatavs.
1522, „Visaugstākais Dievs apžēlojās par sava nabaga draudzi".

1538. Tornis top segts ar vara platēm.
1538. Tanī pašā gadā nokrīt gailis. Uzliek no jauna.
1576. Rudenī vētra „apgriež gailim kaklu".

1577. Uzliek jaunu gaili no vara, apzeltītu. Darba alga vien

50 dālderu. Vētra atkal apgriež gailim kaklu un tas ka-

rājas ar galvu uz zemi.

Vasarā iesper zibens. Gaili uzliek 4. reizi.

1595. Top dāvināts (no tagad vairs nezināmas personas) lielais

7 žuburu lukturis, kurš tagad stāv pie altāra.

1613. Verners dāvina vērtīgu kanceli.

1621. Gustavs Ādolfs ieņem Rīgu. Sprediķo mācītājs Samsons.

1656. Uzbrūk Rīgai Maskavas lielkņazs Aleksejs Michailovičs.

Rīgu ielenc. Apšauda ar smago artilēriju. Grūti

laiki. lenaidnieki nokauj visus, kas tiem krīt rokā, jeb
aizved gūstā. Noliedz zvanīt. 2 dienas nedēļā visi mā-

cītāji pieņem pilsoņus pie Sv. vakarēdiena. Gatavojas
visi mirt. Izeja nav paredzama. Te 5. oktobrī krievi

paši no sevis aiziet. Zvani. Pateicības dievkalpojumi.
Nākošā 1657. gadā plosās mēris.

1657. Mirst līdz 80 cilvēku dienā. (Līķi tapa tad aprakti baz-

nīcās. No līķiem1 drausmīga smaka. padzen

dzīvajos" un dievkalpojumus notur Ģildē. Daži teic, ka

1656. gadā neesot diezgan sirsnīgi Dievu lūguša, tamdēļ
mēris.

1659. Gailis nokrīt atkal.

1660. Uzliek gaili.
1666. 11. martā pulksten 2 p. p. nogāžas tornis, nositot 8 cil-

vēkus un sagraujot vienu māju.

1677. Tornis vēl nav pabeigts. Ļaunprātīga dedzināšana. No-

deg visa (gandrīz) Riga. Sadeg daudz dokumentu. Vai-

nīgos (bet šaubas vai īstos?) šausmīgi spīdzina. Moku

vieta tagadējās Tērbatas un Stabu ielas stūrī, (No tam

vārds „Stabu iela". Kāķis — karātavas.)
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1690. Bindenšū un Heinke ceļ baznīcu. Heinke tēlo tās neskai-

figūras pie baznīcas durvīm. Samsons dāvina kanceli.

1710. Pēters Lielais iekaro Rīgu. — Viņš iemīl Pēterbaznīcu.

1721. 10. maijā agri no rīta iesper zibens. 3 stundās baznīca

izdegusi. Pēters Lielais vada glābšanas darbus un uz

ceļiem lūdzis Dievu glābt baznīcu. Tornis sabrūk pats
sevī. Sagrauj zem drupām visu, arī brīnišķo zvanu spēli,
kura bija atjaunota.

1746. Vilburns paceļ atkal gaili. Tas stāv līdz šai dienai. No-

liecies gan 70 centim.

1915. Evakuē zvanus.

1919. Bermontieši apšauda,

1931. Kāds zēns pa zibeņnovadītāju, uz derībām, uzkāp tornim

pa ārpusi gandrīz līdz gailim. Arī rekords!

Atpūtai pēc šī apskata cien. lasītājs var noiet uz „Doma

muzeju". Tur 59. skapī vajaga būt vīna glāzei ar sekošu uz-

rakstu :

„Weil mich der Fall nicht gar zersprenckt
Hat man mir diesen Schmuck geschenkt. —

Verzagter! dieses kann dich lehren:

Unschuldiger Fall bringt oft zu Ehren".

Latviski tas būtu apmēram! tā:

„Tā kā mani kritiens nesašķaidīja,
Man greznumu dāvināja.
Izmisušais! tas tev var mācīt:

Nevainīgs kritiens var bieži godu nest".

Uz glāzes kājas (pa vāciski): 10. oktobrī 1746. gadā gails
uzlikts. Torņa augstums 436 holandiešu pēdas. —

Šīs glāzes vēsture sekoša: 1746. gadā Pēterbaznīcas torņa
cēlājs Vilburns uzcēlis gaili, nosēdies uz tā un noturējis tā sau-

camo „Richtspruch", jeb spāres runu. Piepildījis vīna glāzi ar

Reinvīnu, Vilburns to izdzēris un nometis glāzi zemē. Kā par

brīnumu glāze krītot nav saplīsusi, šim savādam atgadījumam

par godu glāzē iegravēts minētās sentences un glāze nodota

Doma muzejā. —

Te nu mēs nonākam Doma jeb Māras baznīcas, dēļ
kuras notiek 1931. gadā politiskas kara priekškaujas un kura

sekas katrā ziņā saviļņos Latviju vēl vairāk, kā līdz šim, kā jau
katrs strīds dēļ baznīcas Par Māras baznīcu ir tik daudz rakstīts

un runāts, ka šo rindiņu rakstītājam, kā bezpartejiskam eks-

kursiju vadītājam atliek tikai visu īsumā rezumēt un tikai šo

un to vēl papildināt.
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Māras baznīca.

Vēsturiskas ziņas par Māras resp. Doma baznīcu ir —

īsumā saņemot sekošas: Kā mīļam bērnam daudz vārdu, tā šai

baznīcai: vāci to saukuši par „Unserer lieben

Frauen Kirehe", „<Me Kathedrale" un „die Kirehe der heiligen
Jungfrau". Tagad politikā tā iet kā „Māras baznīca, Rīgā".

Ziņas par Māras baznīcu, tāpat kā par visām citām- ve-

cām baznīcām un citām celtnēm ir ļoti trūcīgas. Daudz kas,

ko stāsta un raksta ir problemātisks. Dažas pazīmes rāda. ka

bīskaps Alberts būtu Māras baznīcu jau nodibinājis pat vai vēl

agrāki, kā minēto Sv. Jura baznīcu. Latviešu Indriķis — pir-
mais un — gandrīz vienīgais vēsturnieks, kas vēsturiski ticami,

apraksta Rīgas tapšanas laikmetu, piemin Māras baznīcu jau
1206. gadā. 1211. gadā Alberts iesvētīja laukumu blakus baz-

nīcai klostera un bīskapa pils celšanai un apnesa visu ar ko ka

sētu. 1215. gadā ugunsgrēkā nodega visa toreizējā Rīga un,

zināms, arī Marijas baznīca, kura laikam atradās netālu no ta-

gadējās Pēterbaznīcas. Tūliņ sākās baznīcas jaunbūve uz tā

laukuma, kur tagad Māras baznīca. Bīskaps uzcēla sev blakus

„sēdekli", jeb pili un apjoza veselu kvartālu ar mūra sētu. Būve

tapa enerģiski uz priekšu virzīta. Strādnieki bijuši kara gū-

stekņi, it sevišķi kūri un igauņi, kurus vāci ar līvu un latvju

palīdzību bij sakāvuši un par strādniekiem pilsētā sadzinuši. —■
1226. gadā Māras baznīca bij tik tālu gatava, ka pāvesta piln-
varotais sūtnis un legāts Vilhelms von Modena te noturēja savas

sēdes un apstiprināja pirmās iekarotāju privilēģijas. —
šī mil-

zīgā celtne, kura daudz lielāka tilpuma ziņā par Pēterbaznīcu,

zināms, nav celta vienā paņēmienā. Ķieģeļi un viss cits mate-

riāls ir ārkārtīgi labs.

Ilgu laiku Māras baznīca ar savām blakus telpām un dau-

dziem īpašumiem atradās ārpus Rīgas mūriem un sastādīja

it kā pilsētu par sevi un bij garīgās varas sēdeklis. No šejienes,
kā centra, kā no ģenerālštāba, izgāja visi rīkojumi iekarot Li-

voniju. Kas vatikans bij visai katoļu pasaulei, tas „Doms" bij

Livonijai. Kā pāvests Romā bij visas pasaules kungs, tā bīs-

kaps ar „Doma kapiteli" bij faktiskais Livonijas kungs un ze-

mes Dievs. No šejienes garīgais- valdnieks izplatīja savu ticību

un atņēma zemi. Daudz no iedzimtiem atņemtās
zemes bīskapi dāvināja Doma jeb Māras baznīcai ~mūžīgā īpa-

šumā". Bīskaps Nikolajs 1239. gadā dāvināja 1U daļu no „Os-
mes" salas, laikam tagadējās salas". Arī Rīgas pa-

trimonālapgabalā Domam bij savi plaši īpašumi. Bet neapšau-
bāmi vislielākais dāvinājums bija no tā paša Nikolaja 1251. g.:

„Puse no manas zemes Kurzemē", t. i.: no jūras pa Ventu uz

augšu līdz Abavai, tad pa Abavu uz augšu līdz tās iztekai un

no turienes taisnā līnijā līdz Koknesei.
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Šis dāvinājums bij gan varens, bet priekšlaikus tas bija
drusku problemātisks, jo vēl nebij galīgi iekarots. Ar pāvesta

pilnvaru tas bij tik bīskapam predestinēts jeb' novēlēts.

Lieli, droši, neapšaubāmi un neizsīkstoši ieņēmumi Māras

baznīcai pieplūda no daudzām pilīm, kuras rezidējošais bīskaps

sabūvēja pa visu Livoniju, atņemot zemi iedzimtiem un tos pie-
spiežot maksāt nodevas un piļu zemi apstrādāt dzimtsļaiužu
kārtā. Bet tā jau nu visiem zināma un noskanējusi dziesma,

kuras meldiju no jauna uzņemt nepiestāv tagad suverenai tautai.

Interesanti tomēr ne gausties, bet drusku parēķināt, cik apmē-

ram mūsu senčiem ir izmaksājuši tie produkti (nemaz neru-

nājot par uzbūvi), kurus tie savā laikā kā klaušas, jeb nodevas

priekš Māras baznīcas nesuši un devuši . . .
Ap 1540. gadu, kad katoļu bīskapu vara Rīgā un visā Li-

vonijā gāja jau uz leju, arķīvos atrodami sekosi dati: Priekš

ercbīskapa Doma baznīcā Vidzemei vien bij jānodod gadā:
Rudzu 392 lāsti, miežu 457 un auzu 260 lāsti, kopā 1109 lāsti

labības, jeb 26.400 pūri, jeb apmēram 70.000 pudi. Skaitot caur-

mērā tagadējās pašražošanas cenu 3 lati pudā, tas būtu 210.000

latu gadā, šīs nodevas dotas no 1201. līdz 1551. gadam, kad

beidzamais katoļu bīskaps Vilhelms Brandenburgs (vācu ķei-
zara Vilhelma 11. sencis) Māras baznīcu pārdeva Rīgas pilsētai

par 18.000 markām. Tā tad apaļos 350 gados (1551.—1201.=

350) taisni Vidzeme vien Māras baznīcai ir nodevusi ,/graudā"
vien 73.500.000 latus. Sienu pieskaitot, kas gan dots lielā vai-

rumā, bet vecos rēķinos nav pēc svara minēts, Māras baznīca

mūsu senčiem līdz 1551. gadam droši maksājusi 100,000.000

latu, jeb 5.000.000.000 rubļu (pieci miljardi rubļu). — Tā tad

izliekas, katram latvietim būtu ap 5.000 rbļ. mantošanas tiesības

pie Māras baznīcas, jo cittautībnieki, kā žīdi, poļi, leiši, igauņi
un it sevišķi paši vācieši, nodevas nemaksāja par tiem 350 ga-

diem un būtu no šī mantojuma izslēdzami. Nodevas bij jāmaksā
sekošām draudzēm!: Raunai, Smiltenei, Piebalgai, Cesvainei, Au-

rneisterei, Limbažiem, Salacai, Turaidai, Koknesei, Ļaudonai,
Krustpilij, Lielvārdei, Ikšķilei, Gulbenei un Alūksnei. Ercfoīs-

kapam bij vēl dažas, tā saucamās, „gald:a muižas", kā, par piem.
Suntāži... Tik labi apgādāta bīskapa vieta bij labs kumoss,

ap kuru norisinājās sīvas cīņas un Vilhelma Brandenburga
brālis (Prūsijas ordeņa meistars), dabūjis dzirdēt ka Rīgas erc-

bīskapa vieta brīva, tūliņ nosūtījis brālim. Vilhelmam ziņu, lai

steidzīgi atstājot luterāņu ticību, kurai Vilhelms piekritis,

un tikpat steidizīgi lai dodoties uz Rīgu par katoļu bīskapu;
jo tur esot lieli ieņēmumi un lietošanā veselas septiņas pilis ...
Zināms, kandidātiem bijis jādod no savas puses kukuļi Romā

un taisnas, noteiktas maksas pašam pāvestam, kā Jēzus Kristus

ģenerālpilnvarniekam Livonijā!
Tagad mums izliekas tas kā Dieva zaimošana, kā „blasfe-

maja". Tad tas bija „usuis", t. i.- ieraša, kas ar laiku kļuvusi
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par nerakstītu likumu. — Līdz 1773. gadam, kā to redzējām
jau pie Pēterbaznīcas apraksta, visi draudzes locekļi tapa ap-
rakti pašā baznīcā. Doma baznīcā aprakti visi Livonijas erc-

bīskapi. Doma baznīca bij katoļu klēra citadele. Kad luterāņi
saka ņemt pārsvaru, Vilhelms Brandenburgs, tālredzīgs politiķis
un labs veikalnieks, pārdeva šo baznīcu Rīgas „rātei" par 18.000

markām, kas arī nav nemaz maza summa priekš tā laika, jo
tad vesela muca alus maksājusi tikai 1 marku. Baznīca bij bez

tam nodegusi un tik pa daļai atjaunota. Tornis bij pavisam
sagruvis. Rāte un atsevišķas personas pielika daudz pūļu un

ziedoja daudz naudas atjaunošanai. Drīz Māras

baznīca bij atkal bagāta un 1887. gadā, t. i. gadu priekš viņas
koroborēšanas uz „Domkirche" vārdu, tās „budžets" bij sekošs:

No kā redzams, ka draudzes locekļiem, (neskatoties uz

dārgo pārbūvi, nav personīgi nekas bijis jāpiemaksā. Pie Māras

baznīcas kompleksa pieder daudz ēkas un slavenais „Doma mu-

zejs", kurš sakrāts no mūsu vācu pilsoņiem, jo latviešiem tur

senāk nebij iespējams par biediriem iekļūt. —

Māras baznīcas iekšiene līdzīga greznuma ziņā Pēterbaz-

nīcai. It sevišķi ievērojamas milzīgās ērģeles, kuras ilgu laiku

bij lielākās visā pasaulē... Pagājušā gadā Oslo, Norvēģijā
uzstādītas* lielākas, tomēr Māras baznīcas, starp mūzikas kori-

fejiem, telkot vairāk cienītas dēļ labākas skaņas. levērojami ir

Māras baznīcas ērģeļu koncerti. Tornis nav simetrisks. Senāk

tas bijis augstāks pat par Pēterbaznīcas torni. Sācis šūpoties.
Nojaukts un uzcelts tāds drusku sakupis. Napoleona kara laikā

baznīca pārvērsta par Ziemeļdaļā stāvējis sāls. Pēc

baznīcas atjaunošanas gadus 40 atpakaļ, šī ziemeļdaļa izglez-
nota. Gleznas no sāls iespaida, kas ievilcies mūros, tagad iz-

dzisušas. Senāk Māras baznīcā ieejot, bijis jākāpj pāris kā-

pienu uz augšu. Tagad daudz kāpienu uz leju. Baznīcas ap-
kārtne uzvelvēta.

Ieņemts: Izdots:

zelta rubļi zelta rubli

īres 7192 Algas 5060

Procentos 1848 Pārbūve 10295

Apbedīšana 1452 Aptīrīšana etc. 3994

Ģimenes kapu vietas 1566 Gāze 272

Par baznīcas soliem 476 Roņa mājas pārbūve 1000

Bloku naudas 657 y
Gruntscinzes 211 yS
Testamentos 400

Koncerti 482 /
Pārdoti vērtspapīri 7705 /

u. t. t. X

Kopā 22.444 Kopā 22.371a 22.371
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Nožēlojami, ka šī varenā celtne, šis Rīgas greznums ir

kļuvis par strīdus ābolu un neticīgie ar zināmu patiesību var

teikt, ka nekas pasaulē nav tik daudtz strīda, naida un asins

izliešanu un moku pasaulē ienesis, kā ticība resp. baznīca.

Melngalvji un viņu nams.

Laikam gan ikkatrs pieaudzis latvietis pazīst „Melngalvju

namu" pretim vecajam; pilsētas „rātūzim" Rīgā. To rāda lauku

tēvi saviem bērniem un stāsta, tur iekšā esot tā vecā „rija",
no kuras Rīga savu vārdu dabūjusi; Pēteris Lielais tur esot

dūšīgi ,/balējis" un nositis kādu sulainīti-puiķinu, kurš Pēterim

mērci uz biksēm uzlējis ...
Ar to beidzās informācija par Meln-

galvju namu, cik to zin vecs lauku vīrs. Tā kā arī tā saucamā

inteliģence, mūsu mācītie vīri un studenti caurmērā ļoti maa

ko zin par šo slaveno namu, tad šo rindiņu nolūks ir pasniegt
tuvāku aprakstu par tiem, savā laikā slavenajiem „melngalv-

jiem". šīs ziņas ir smeltas no veciem dokumentiem, bet šo rin-

diņu sarakstītājam ne prātā nenāk uzstāties kā diziļdomīgam
vēstures pētniekam, uz kura vārdiem lai visi cepures noņēmuši
ar godbijību klausītos. — Nē! šī brošūriņa ir taisni domāta

lasīšanai ar cepuri galvā! šī mana brošūra ir nodomāta taisni

ekskursijām. Lai neviens nedomā, ka arī ekskursijās nevar ko

jauna piedzirdāt, ja ekskursiju vada daudz maz piedzīvojis ceļ-
vedis", kā tagad „gidus", pa latviski sauc. Šis ceļvedis var būt

arī „drukāts". —

„Kas tie Melngalvji tādi bija? Un kas tie tagad ir?"

Melngalvju ir sabiedrība, jeb korporācija ar

daudzām tradicijām iekšējā dzīvē, kura piederēja pie savā laikā

slavenās „hanzas", kā tās sastāvdaļa.—

Melngalvji bij jauni, neprecējušies tirgoņi, kas, ievērojot
tos senos laikus, prata netikvien saskaitīt un atņemt, bet arī

zobenu vadīt un pistoli turēt. Tie bija pārtikuši, pat bagāti

zēni, un kā tādi, dzīves priecīgi un visur labi ieredzēti. Nabags

jauneklis nemaz nevarēja dārgo un lepno korporācijas veidīgo
dzīvi līdzi dzīvot. Melngalvju statūtos ir noteikums, ka biedris,

kas zaudē savu mantu, nevar būt aktīvs. Tāpat nevarēja par

biedriem būt tie, kas otram kalpo, kas amatnieki un kas

nav vācieši. — Tā tad ārkārtīgi ekskluzīva jeb

korporācija vēlākā nozīmē! —

Nav taisnība, ka Melngalvji būtu devuši svinīgu solījumu
neprecēties un ka tie, tāpat kā mūki, būtu zvērējuši ieturēt ce-

libātu, jeb nevainību. Nekā tam līdzīga! Drīzāk, attiecībā uz

celibātu, otrādi: Kaut gan Melngalvji uz sava karoga un vairoga

rakstīja: „Kalpot sievietēm! un aizsargāt tās", tomēr viegli ie-

domāties,, ka;s tas nu par aizsargu, kas šodien te, Rīgā, lepnā
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ballē un rīt jau uz kuģa uz — varbūt — nekad neatgriešanos,
jo Melngalvji rekrūtējās no visām pasaules malām.

—

Jaunais Melngalvis varēja savā kompānijā dzīvot sirmu

mūžu kā aktīvs loceklis, ja tik tam pietika līdzekļu, bet līdz, ko

tas precējās, tad tam bij no aktivitātes biedrībā jāatsakās un

viņš kļuva biedrības pasīvs loceklis, jeb „kumpans", t. i. patie-
sībā „Saufkumpane", pie kam tanī reizē tas vārds nebij ar tādu,
krietni nicinošu nozīmi, kāda tam tagad. Ka šī pasivitāte ir

daudziem biedriem-kumpaniem ļoti pa prātam bijusi, liecina

lielais dāvinājumu, dotāciju un testamentārisku norakstīšanu

skaits, kas saplūda Melngalvju kasē. —

Tā kā Melngalvji nebij precējušies, tad nevar būt taisnība

(kā to daži tā laikmeta ceļotāji ir aprakstījuši), it kā tie vast-

lāvos un citās izdzīves dienās uz rāts laukuma būtu ap eglīti

ziemā un ap bērziņu vasarā ar savām sievām trakās de-

jās griezušies un ka pēc dejām kavalieri savas dāmas uz mu-

guras uz savām mājām nesuši. — Dejot šie jautrie
zēni, droši vien, dejoja, bet ko tie uz māju nesa, tās nebija viņu
sievas. Caur šīm un līdzīgām dejām un citiem šādiem un tādiem

svētkiem Melngalvji bieži sanāca naidā un konfliktā ar citiem

Rīgas pilsētas un it sevišķi mīlas roman-

tikas laukā, kā tas jau mūžīgi bijis un būs, kur „pilsonīgie"
drusku nīst un drusku apskauž. Un bija arī jau-

nie Melngalvji apskaužami: Melngalvji bij pilsētas goda
„gvarde", kas greznos uzvalkos un lepnos ādas kamzoļos, uz

vareniem, no Brabantes ievestiem lieliem kaujas zirgiem izjāja
preti Elgas pilsētas ievērojamākiem viesiem un tos ar lielu godu,
trumetēm un taurēm skanot un bungām rībot, ievadīja pilsētā
un tāpat atkali izvadīja, viesiem pilsētu atstājot.

Kā tagad mūsu republikas reprezentanti savus viesus ved

uz maltīti pie Otto švarea, tā Melngalvji Rīgas cienīgākos' viesus

uzņēma pie sevis savā namā. Tur ir viesojušies ķēniņi un cāri,

un eārenes paslepen masku balles apmeklējušas. Un netikvien

Melngalvji savus viesus pamielojuši uz vietas... Arī uz ceļa
tie devuši labu ciema kukuli, labu „ceļa kāju" līdzi. Tā Pēterim

Lielam tie ap 1710. gadu, nekatoties uz to, ka, Rīgā plosījās
bads un mēris, nosūtīja vairāk mucas ar austeriem, daudz ka-

stes ar citroniem un attiecīgos alkoholiskos dzērienus.

Nevajaga tomēr domāt, ka Melngalvji dzīvoja no dejām un

dzīrēm: vien! Nebūt nē! Tie bija tā laika elastīgākie un uzcītī-

gākie tirgoņi. Viņi ceļoja pa malu malām un vērpa sakarus

savai tirdzniecībai, sekodami katrai konjunktūrai. Tā 15. gadu
simteņa sākumā, kad siļķes, kas jau toreiz bij liels tirdzniecības

„artiķels", atstāja Baltijas jūru un siļķu bari novirzījās uz

Zviedrijas un Norvēģijas krastiem, Melngalvji, kopā ar citiem

hanzeatiem sekoja ar saviem kantoriem pa sauszemi siļķu ba-

riem līdz pat tāļākiem ziemeļiem, līdzīgi valzivīm, kas siļķu ba-

riem sekoja pa jūru. Tā Berģenē siļķu apstrādāšanas laikmetā
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sabrauca ap 20.000 strādnieku, kas visi strādāja priekš han-

zeatiem un Melngalvjiem, kuri caur to turēja savās rokās siļķu
monopolu. Tā kā visas Baltijas tirdzniecība arī bija hanzeatu

un Melngalvju monopols, tad Melngalvju „kumpaniija" kļuva
drīzā laikā bagāta un varena un varēja saviem; nelaimē kritu-

šiem biedriem daudz laba darīt, ko tie arī veica lielā mērā. Arī

daudziem rīdziniekiem nebiedriem Melngalvji'palīdzēja tikt pie
izglītības, it sevišķi pie teoloģiskās. Latviešu vārdi to starpā,
kuriem palīdzējuši melngalvji, nav sastopami. Daudtz gadu

simteņus, kamēr vācieši „Livlandē" bij pie varas, latvietis liekas

no zemes bumbas pazudis būtu. Var izlasīt veselas folijas vec- .

laiku stāstu, bez kā uzdurtos uz vārda „Lette", no kā var redzēt, /
ka latvietis bij pazaudējis katru cilvēcisku nozīmi. Kā vēsture /

nekā nestāsta par darba lopiem un slaucamām govīm, tā gadu

simteņus vēsture klusēja par mūsu, senčiem. Tagad nu, kur

1930. gada vasarā Latvijas republika pārņēma Mcl n-

gal v j v namu un viņa dārgumus savā virszināšanā
s

mēs „bez
ienaida un bailēm" varam savus kaujas cirvjus pret vāciem

mierīgi aprakt: tagad mēs esam līdzīgi vēsturiski faktori un

interesanti ieskatīties organizācijās, kuras valdīja materiēli par

mums:

Melngalvju „kumpanija", kā jau teikts, bij tirdznieciska

organizācija ar stipru bruņiniecisku nokrāsu. Viņu vapenis

papriekšu bija Svētais Juris, kaujā ar pūķi. Svētais Juris pie
visām tautām skaitījās par jaunu, uzņēmīgu kareivju aizstāvi

un aizsargu.

Tā kā Livonija un Rīga skaitījās par Svētās Marijas (jeb
Māras) zemi, kuras vārdā notika zemes iekarošana, kristianē-

šana un izmantošana, tad tā pati Marija skaitījās par Livonijas
un Rīgas aizsargpatronesi. Par tādu patronesi skaitījās Marija
arī Melngalvjiem, kuri tad vēl saukušies par „Georgs!brūder",

jeb Jura-brāļiem. No otras puses par Svētās Marijas ai z-

sargu skaitījās moru firsts Svētais Mauricius,
kas bij melns, kā jau daždien moris, šie Jura-brāļi sāka „vest"
savā „vapenī" jeb ģērbonī šī melnā Marijas aizsarga melno

galvu, kas bij priekš citiem uzkrītošāka, nekā balto, svēto gal-
vas, un Jura-brāļus sāka saukāt par „Schwarzhāupteriem", t. i.

šis, iesākumā, it kā, palams, palika ar laiku

Jura-brāļiem par goda vārdu un to viņi lieto ar lepnumu vēl šo

baltu dienu. —

Pirmo reizi Melngalvji spilgtāki parādās Rīgas vēsturē

jau ap 1232. gadu, kad bīskaps Nikolajs ziņo, ka viņiem, t, i.

Melngalvjiem, kara laikā jādod 71 kareivis. Tad uz kādu, laiku ,

par Melngalvjiem nav skaidru noteiktu ziņu, jo Rīga tapa pie- I
meklēta no postošiem ugunsgrēkiem, kas aprija visus vēsturis- '
kos dokumentus, tā kā daudz kas par to laiku Rīgas vēsturē

ir problemātisks. Rīgas analēs dokumentāriski Melngalvji top

pieminēti atkal 1330. gadā. šinī gadā Rīgas ,/birģeļi" un „brāļi"
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bij sanākuši naidā ar bruņinieku komturu Monheimu un nopo-

stījuši tā pili (sk. manu brošūru „Rīgas pilis"). Monheims bei-

gās uzvarēja pilsoņus. Rīgai bij jāpadodas, jāizlauž Rīgas

vaļņos liels robs, pa kuru Monheims kā uzvarētājs iejāja pilsētā
un atņēma rīdziniekiem par sodu abas ģildes: lielo un mazo.

„Rāts" uzbūvēja tad saviem pilsoņiem priekš sanāksnēm, ap-

spriedēm un arī priekš iedzeršanas, jauno māju (das

Neue-Haus, jeb Huus) tur, kur tagad atrodas īpatnējais Meln-

g a1v j v nams. —

Ilgus gadu simteņus šis nams bij Rīgas lepnākais „Trink-

haus", jeb kuru apmeklēja lepnākā Rīgas sabiedrība,

jo ne ikkatrs tur tapa ielaists. Tā amatnieks, kareivji un „ne-

vāci" pavisam netapa ielaisti. Pat priesteri (kuri tad, sapro-

tams, bij tikai katoļi), drīkstēja namu tik tad apmeklēt, kad

Melngalvju „Eltermans" tos personīgi pats bij uzaicinājis.
Pie nama apmeklēšanas bij jāievēro stingri noteikumi un no-

sacītas stundasi. Par pārmērīgu alkohola lietošanu bij noteikti

bargi sodi: līdz „zilumam" un līdz „asinīm", bet ne jau nu asinis

, vārda pilnā ziņā izlejot, bet šo sodu samaksājot vaskā, pie
kam sodīs varēja, sniegties līdz veselam pusbirkavam vaska. le-

roči ieejot namā bij jāatdod sevišķiem uzraugiem. Tabaku bij
-'aizliegts (domāts „smēķēt" (šmoken) jeb pīpot). šis

„tafoaku dzert", cēlās no tā, ka vidus laikos tabaku

'smēķēja arī caur tā saucamiem
r
,kaļjaniem": tās bij austrum-

nieku pīpes, kur dūmi nāca caur caurulēm, ar ūdeni pildītām.

Bija arī pīpes ar diviem kātiņiem (Spitzen). Katrā nāsī i&-

bāza savu kātiņu un dūmus ievilka caur. degunu. To procedūru
sauca par

r/
ngunsrīšanu" (Feueirfressen). Tabakas lietošanas

aizliegums liecina tik to, ka tas tapa tur paslepen lietots, tāpat

kā tagad zināmos klubos, zināmās stundās, alkohols. Pēc re-

formācijas tabaka un kafeja iemantoja pilsoņa tiesības, jo arī

kafeja bija no sākuma nelegāla viešņa. —

Savādi var izlikties, kā tāda varena un lepna

kā Melngalvji, savu namu nosauca par ,/Trinkhaus", kas tagad
tā profāni skan: „dzertuve". Te nu jāņem vērā tie apstākļi,
zem kādiem Rīgā tanīs laikos notika: Pārtikuši

pilsoņi ūdens nemaz nedzēra. Rīga bij uzbūvēta

purvā, tīrības nebij nekādas. Akās», kuras bija pat bez gro-

diem, saplūda virca un visādi netīrumi. Plosījās vēderguļas,
tīfs, koliera ... Novārīts ūdens negaršīgs, nevārīts smird! Ko

darīt? Jādzer alus. Alus bij ikdienišķais seno rīdzinieku

dzēriens. Tas garšoja labi. (Cukura tad vēl nebija.) Pilsēta

un iestādes saviem ierēdņieim un kalpotājiem izsniedza alu,

daudz alus! Kad lasa vecos rakstos par sieviešu klosteru alus

patēriņu, tad jābrīnās, ko tās normas ir varējušas nest! Priekš

bagātniekiem' tad nu bija Melngalvju nams tā, ikdienišķā
jeb „Trinkhaus", kurš ar lepnumu nesa savu vārdu,

jo tāda dzertuve tad bij vajadzīga. —
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Melngalvji Rīgas vēsturē ir spēlējuši lielāku loonu, nekā

tas mums latviešiem vēstures stundās top stāstīts.

Būdami Rīgas tirgoņu „elite", jeb virskārta, kuru rokās

bij galvenie tirdzniecības pavedieni. Melngalvji bij spiesti visur

piedalīties ar vislielāko aktivitāti, kā zemes iekarošanā, vietējo

iedzīvotāju) izmantošanā, tā atkal savu citu līdztirgoņu aizstā-

vēšanā, kad tiem slikti gāja. — Ļoti interesanta un raksturīga
ir kāda epizode iz Melngalvju' dzīves 14. gadu simteņa otrā puse.

—»- Dāņu ķēniņš Valdemārs 111. ap 1370. gadu izlaupīja Visfo.i

pilsētu, kura, piederēja pie tā saucamās „h.anzes'". „Hanze"
pieteica Valdemāram karu. Melngalvji ar savu kuģi un 30 vī-

riem stājās „hanzeš" flotes priekšgalā un sakāva ķēniņa
Valdemāra floti. Valdemāram bij jāmaksā kara kontribūcija,
un par ķīlu jāatstāj veselas valsts provinces „hanzes /; Rīgas

Melngalvju rīcībā, —

Melngalvju nezīme Rīgas vēsturē it spilgti parādās viņu

cīņās ar Livonijas ordeni 15 gadu simtenī un reformācijas ie-

nešanā Rīgā un visā Livonijā. Jr/'
Tie ir lieli vēsturiski notikumi, kas vēl tagad atsaucās

visu mūsu tagadējo dzīvi un reliģiju (ja tik mēs

notikumiem pakaļ domāt). flcO I ,
Rīgas un visas Livonijas vēsture ir nepārtraukts

lielu un mazu, un visādu intrigu bezgalīgs kaleidoskops.
Runādami par Melngalvjiem, uzgriezīsim cien. lasītāj

vienu filmu no Rīgas dzīves no 15. gadu simteņa, kur mūsu

runā stāvošie Melngalvji spēlē pirmo lomu:

Rīga ir ar lieliem mūriem un daudziem' aug-

stiem: torņiem tai visapkārt, Rīgas pils, kuru kā spaidu pili
uzcēla minētais Monheims 1330. gadā, atradās ārpus pilsētas
mūriem, un bruņinieki no pils mūriem uzcītīgi vēro, ko dara

pilsoņi uz un aiz saviem vaļņiem. Bruņiniekiem ar Rīgas pil-

soņiem gatavojas cīņa, gatavojas karš. Ordeņa meistars von

Borgs (kurš valda pilī) viltīgā ceļā izdabūjis no vācu ķeizara
un no pāvesta mandātu, ka ordenim piederot virskundzība

par visu Livoniju, tā tad arī par Rīgu, bet Rīgas „rāte" ar

Melngalvjiem priekšgalā, turās pie sava bīskapa un neatzīst

Borga pretenzijas. Komturs Borgs sāk no pils pilsētu apšaudīt

gan ar bultām, gan ar lielgabaliem, kas tad jau nāca „modē".

Borga apšaudīšana nonāvē 4 Rīgas pilsētas jātniekus (domā-

jams Melngalvjus) un ievaino daudz ļaudis. Lai atriebtosi

Melngalvji ar pilsētas gvardiem nodedzina Borga muižu pie

Salaspils un noposta viņa ūdens dzirnavas pie Jēkaba vārtiem1
.

(Šīs dzirnavas dabūja ūdeni caur kanālu no Juglas. Kanāls

izgājušā gadu simteņa otrā pusē tapa aizbērts.)

Nu bij karš mājāsl! Komturs nokāperēja
kādu Melngalvju un hanzes kuģi ar ārzemju precēm. Rīgas

tirgoņi gaida vēl citus kuģus no ārzemēm. Lai tos paglābtu
no līdzīga likteņa, rīdzinieki sarīko 5 prāmjus ar 160' vīriem



24

un dodas uz Daugavgrīvu sāviem kuģiem pretim- un palīgā. Zem

Melngalvju vadības kuģi top atvesti uz Rīgu, neskatoties viz

apšaudīšanu no Daugavgrīvas cietokšņa, kurš ir Borga varā un

rīcībā. Nu Borgs iesāk no pils apšaudīt pilsētu ar savu lielga-
balu Melngalvji šauj no pilsētas vaļņiem ar savu

„Kraukļi" un vecā kronika saka: „Lauvas" bērni gan norāva

,4>irģeļiem" mājām jumtus, bet „Krauklis" dēja tik cietas- un

nāvīgas olas pils aizsargiem, ka daudzi mira, šīs olas baudot,"

Komturs, redzēdams, cik lielu lomu spēlē Melngalvji un,

gribēdams Rīgas citus aizstāvjus galīgi vājināt, atsūta Meln-

galvjiem ultimātumu, atstāt pilsētu, apsolot brīvu pilsētas at-

stāšanu. Melngalvji turpretim ar „rokas spiedienu" apsola Rī-

gai uzticību, iznāk, no pilsētas un uzbrūk ordeņa bruņiniekiem.
Sākās smaga kauja. Ordens cieš līdz tam nepiedzīvotus zau-

dējumus. Rīdzinieki dzen bruņiniekus līdz tagadējai „Sarkan-

daugavai" (tad to apgabalu sauca par Dūnamindi un Sarkan-

daugavu par „Depenaa"). Trīs komturi krīt rīdzinieku gūstā,
trīs citi varas vīri krīt kaujā, 7 augstāki ordeņa bruņinieki top

noslīcināti Sarkandaugavā, kur tie bija aizgājuši rīdzinieku ku-

ģus dedzināt, Melngalvji un pilsētas jātnieki dzenā un vajā

bēgošos bruņiniekus un saņem vēl 27 gūstā; kas nepadodas, to

nokauj! Daudz kara piederumu un 12 lielgabali krīt rīdzinieku

rokās. Rīgas pils top ielenkta, ieņemta un nopostīta, tā kā ak-

mens uz akmeņa nepaliek. Zēni, sirmi vīri un sievas izmeta

drupas, lai pēdas no spaidu pils nepaliktu, bet tirgoņi nes drupu
gabalus uz kuģiem un kā uzvaras trofejas, sūta tos uz citām

hanzes pilsētām. Tāds pats liktens skar ordeņa pili „Dūna-
mindē". Rīgā gaviles lielas, taču gavilēs maisās arī sēru pie-

skaņas, jo taisni daudzi Melngalvji šo spožo pilsoņu uzvaru

par bruņiniecību ir samaksājuši ar savu dzīvību.

Pēc tam rīdzinieki ar Melngalvjiem priekšgalā sakāva or-

deņa vīrus Kurzemē un sagūstīja ordeņa vadoņus Vrangeli un

Bergenu. — Tā Rīgas pilsoņi atriebās savas brīvības apspiedē-

jiem, un bruņiniecības saule aptumšojās uz labu laiku. Tomēr

diemžēl, jau 1515. gadā slavenais ordleņmeistars Volters von

Plettenbergs atkal satrieca Rīgas pilsoņu varu un uzcēla Rīgas

pili rio jauna.
Vislielāko apvērsumu Melngalvji ir ienesuši mūsu reli-

ģijā. Ja Rīgā nebūtu bijusi Melngalvju ,/kumpanija", tad Lu-

tera ticība ne domas nebūtu Rīgā tik ātri iesakņojusies. Varētu

pat būt tā, ka Rīga un Livonija būtu vēl tagad katoliskas, tāpat
kā Latgale.

Melngalvju loma luterticības ievešanā un morāliskā uzvarā

par katoļiem, saprotama iz sekošas mazas atceres: (skat. arī

manu brošūru: „Pēterbaznīca Rīgā un kā katoliskais Svētais

Pēteris vienkāršs luterāņu Pēters kļuva").
Dažas vērtīgas atmiņas 1 no sadauzītā Pēterbaznīcas al-

tāra var vēl tagad redzēt Melngalvju namā. Tā tur ir redzama



25

varena sudraba statuja, Svētā Jura attēls kaujā ar pūķi. Kopija
no šīs statujas grezno Melngalvju narau no ārienes.

Par pašu Melngalvju namu un viņa vēsturiskām bagātī-
bām varētu veselu grāmatu sarakstīt.

Pati- ēka ir cēlusies no jau minētās „Jaunās mājas" no

1330. gada. Zināms, neskaitāmas reizes viņa ir pārbūvēta, pie
kam dažreiz architektoniskā ziņā pēc pārbūves tā kļuvusi slik-

tāka, kā priekš tās. Caurmērā tomēr šis runā stāvošais nams

ir gan laikam visinteresantākais visā Rīgā.

Taisni apbrīnojams bij Melngalvju nama sudrablietu krā-

jums priekš kara: 3400 priekšmetu, 28 pudu svarā tapa eva-

kuēts; atpakaļ dabūts 21 priekšmets, 106 mārc. svarā, Tā sar-

kanās paures Maskavā piešmauca melnās galvas, Rīgā. —

No sudraba izstrādājumiem, bez jau minētā Sv. Jura at-

tēla, sevišķi ievērojams ir bokāilveidīgs vīna kauss, kas attēlo

zviedru ķēniņu Gustavu Ādolfu uz aulekšojoša zirga. Kā pret-
stats tam vareni noder līdzīgs bokāls ar Svēto moru firstu Mau-

riciusu uz aulekšojoša jūras zirga. Tad vēl ir daudz citu vēr-

tīgu sudraba bokālu, kuram katram ir sava vēsture. Tā Gustava

Ādolfa bokāls ir dāvana no zviedru ģenerālgubernātora Horna,
lai Melngalvji uzņemtu Horna 9 gadus veco zēnu savā „kum-

panijā". Uzņemšanas noteikumi ir un bija arī senāk ļoti smagi:
pieteikšanās par biedri netop pieņemt a. Biedrības priekš-
niecība ar priekšgalā uzaicina j aunus bie-

drus, un nav bijis atgadījuma, kad uzaicinātais būtu no šī

goda atteicies. Tagadējais Melngalvju ir šteina

lieldzirnavu īpašnieks 1 Gabe, kurš arī ir Pēterbaznīcas draudzes

priekšsēdētājs un lielā mērā pabalsta kā Melngalvju namu, tā

Pēterbaznīcu.

Nama zālē, kas izgreznota ar Zviedrijas ķēniņu un ķēni-

ņieņu un Krievijas caru un careņu eļļas gleznām, notiek bieži iz-

cilus koncerti, jo šī zāle, kaut ne liela, slavena ar savu brīnišķīgo
akustiku. Ārzemnieki ir šīs zāles tilpumus uz milimetri

pakaļdarinājuši, lai gūtu tādu pašu akustiku, bet līdz šim vis

par velti. —

Visus šos daiļumus un retumus var apskatīt vail nu laikus

pieteicoties pie mājas pārvaldnieka, jeb arī vēl ērtāki, paziņojot
savu vēlēšanos šīs brošūriņas sastādītājam Vi lim E g līsa m,

ekskursiju vadonim Rīgā, Kr. Barona ielā 20/22, tālrunis 29646,

Centrālviesnīcas telpās.

Arī es laipni lūgtu pieteikšanos izdarīt pāris dienas agrāki,
uzdodot ekskursantu skaitu (apmēram). — Saprotams, ka mēs

apskatīsim daudz vairāk, nekā Melngailvju namu vien. Cien.

tautieši un tautietes pazīst mūsu skaisto Rīgu tikai no ārpuses

un it kā kautrējas šo un to par viņu paprasīt un paklausīties. —

Ārzemnieki daudz vairāk interesējas par Rīgu, nekā latvieši.

Mūsu vācu līdzpilsoņi pazīst Rīgu uz „ff".
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Zemes banka.

Lauciniekiem vispazīstamākā celtne Rīgā, bez šaubām, ir

Zemes banka. To tie pazīst no ārpuses un iekšpuses. Tāpēc

par pašu ēku nav ko rakstīt, tik atcerēsimies, kā Zemes banka

tapa un apskatīsim tās darbību īsos vilcienos.

šausmīgajā pasaules karā bija laikmets, kad likās, latvju
tauta beigs eksistēt kā tauta.

Kas nebija karā, tas bija tekulis un bēgulis svešā zemē.

Latvju mājas bija nopostītas un izpostītas, viņu lopi rekvizēti,

zeme un tukša un kara drausmīgais rēgs

lidoja pār to. Latvju jaunatne noasiņoja latviešu bataljonos

cīņā, kas gāja pāri par spēku, cīnoties ar vācu skaita un tech-

nikas pārākumu. Vācietis, apbruņots no galvas līdiz papēžiem,
ielauzās zemē, un vācu triecienu pulku komandiers, grafs He-

selers draudoši pateica tiem zemkopjiem, kas okupētā zemē

gribēja ievākt savu ražu: „Ne druskas! Cik tālu vācu zaldāts

savu asiņojošo kāju spēris, tik tālu viss pieder tam". Hinden-

burgs deklarēja : „Kur vācu ērglis savas ķetnas sitis, tas paliek
mūžam vācu īpašums". Zemes kolonizēšana ar vāciem bija no-

spriesta un parakstīta lieta. Muižnieki, lai pielabinātos uzva-

rētājiem, piedāvāja tiem V» no savām latifundijām. Aizbēgušo

bēgļu mājas nosprieda atņemt bez atlīdzības un latviešus, kas

būtu pāri palikuši, nosprieda izlietot kā kultūras mēslus., kas

atkal vergotu vāciem,. Vecās dzimtbūšanas sakas latvietim bija

jau atkal kaklā uzvilktas, bet savelkot, pārtrūka savelka-

mais un vilcēji nokrita augšpēdu...

Notika pavisam kas negaidīts: Lielais tautu mistrojums,
uz māla kājām", milzīgā Krievija sadrupa un sašķīda,

bet Vācijai vajadzēja savas, jau tā līdz nāvei nogurušās ar-

mijas mest no austrumiem uz rietumiem pret Franciju, Angliju,
Ameriku, pret visu pasauli, kas taibruka virsū... Vācijai bija

jāspēlē: „va banque!" Te rietumos vairs negāja runa par Vār

cijas uzvaru. Te gāja runa par to: Būt, jeb nebūt uz priekšu

Vācijai...
Un Latvija kļuva brīvai no okupācijas varas. Lielinieku

un bermontiešu dēkas- likvidēja mūsu drošsirdīgie zēni. „Slava
tiem! Lai nu šo varoņu krūtis tagad grezno jeb
vienkārša, piemiņas zīmīte, jeb varbūt pavisam neatzīta laba

sirdsapziņa. Slava jums visiem! Bet mūžīga „Slava"
tiem, kas atdusās zem koka krustiņiem!"

Bet lai nu aizgājušie dus! Atgriezīsimies pie virpuļojošās
dzīves:

Krieviļ, vāci, ]ļieil'±niekjr, bermontieši bija kādā dienā, kā

ūdenī iekrituši. Cars bija noslepkavots. Krievijā jukas, šaus-

mīgas asiņainas jukas! Latvijai nav neviena Vil-
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sons izlaiž savas kārdinošās tēzes par „tautu pašnoteikšanos".
Nu bija nācis Latvijai laiks, vai nu atkal meklēt un lūgt sev

kādu kakla kungu, jeb tapt pašai par kungu sava paša māijā,
tur, kur latvietis gadu simteņiem bija bijis tikai kalps un otrās

„zortes" cilvēks un „ķerlis".
„Stop!" sacīja latvietis. Nu reiz ir man diezgan! Diez-

gan es esmu priekš savas zemes sviedrus, asaras un asinis lē-

jis: 700 gadus ilgi, gadu pēc gada, pavasari pēc pavasara, ru-

deni pēc rudens es un mani sen- un sensentēvi esami mūsu ze-

mīti urbinājuši un irdinājuši. Soli pa solim-, vagu pa vagai*,
sviedriem plūstot, kājām gurstot, galvai smagi dūcot ejami mēs,

agrākajie brīvie dabas bērni, 700 gadus arklam pakaļ, šis arkls

nodibināja svešnieku varu, uzcēla tiem pilis, bet tu, latviet, eji!
Tik eji! Kā mūžīgais Aasvērus. Šis vājprātīgais karš atvēra

latvietim acis... Viņa dēli, viņa brāļi asiņoja kaut kādos ba-

taljonos kaut kādam, latvietim pilnīgi svešam: caram par

slavu un godu cīnīdamies pret kaut kādu, latvietim vel svešāku

„ķ ciz ar v".

Latvietis griezās pats pie savas sirdsapziņas, pats pie
sava „Dieva" un sauca: „Cik ilgi vēl, ak Kungs! Tu priecināsi

nabaga latvieti ar Savu valsti, kas neesot uz šīs pasaules, cik

ilgi vēl maniem dēliem būs jāasiņo priekš svešas valsta pret
otru svešu valsti! Ko līdz man krievu politika, ko vācu,

ko līdz man, ka es politiku „dzenu", bataljonus dibinu, bet

priekš citiem! cīnos! Kas ir politika bez varas? Itin nekas!

Nonsens".

Tādas bija latviešu, tādas bija latvju tautas domas, as i

formulējot, kad 18. novembrī 1918. gadā latvji proklamēja savu

valsti uz šīs pasaules. —

Šī proklamēšana bija varens, reti vēsturē pieredzams
darbs! Caur šo proklamēšanu sarāva latvietis katrus sakarus

ar 700 gadus ilgo pagātni, ar visu, kas to pie pagātnes saistīja,
ja! Pat ar reliģiju tādā tendencē, kā tā tam bijulsi 700 gaiduis
mācīta un kurais pamata klauzulas, bez šaubām, bija:

1) Mūžīga priecīga dzīvošana Paradīzē pēc grūtās cteīves

kā otras sugas cilvēkam Latvijā.

2) Esiet paklausīgi saviem līdzšinējiem kungiem un vald-

niekiem. Lieta nu kļuva citāda:

Latvietis ņēma savu likļteni 18. nov. 1918. gadā pats savās

rokās un atstāja tos apsolītos problemātiskos priekus tsaivielm

līdzšinējiem iepriecinātājiem un suvereniem valdniekiem. Draudzi

pat šķīrās no baznīcas un reliģijas!
Tā notika, cienītais lasītāj! Kā Latvijā evolūcija,

kura vienmēr lēnām soli pa solim neapturāmi uz priekšu soļo
un cilvēci uz lielāku un lielāku brīvību ved, negaidot lēcienu

taisīja un daža laba acīs par revolūciju kļuva, kurā vācu

muižniecība esot cietusi, kā to muižniecības piederīgie vēl tagad
nebeidz paust. —
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Nav brīnums par to: ko vēstures rats ķer un dragā, tam

jāvaid: vācu muižniecību ievainojis ne latvietis, bet lik-

tenis — vēsture.

Atstājot pie malas katru sen ti m ēli tā t i par ver-

dzību un apspiešanu senākos gadu simteņos no vācu puses, at-

griezīsimies atpakaļ tik vienu mērenu cilvēka mūžu, lai redzētu

vācu muižnieku domas par mums:

1860. gadā Georgs Berkholcs, Rīgas pilsētas bibliotēkars,
kurš pat no Panteniusa tiek skaitīts par liberālu kungu,
raksta kādā vēstulē vārdu pa vārdam sekosi:

Attiecībā uz darbu un uzņēmību latvietis (un igaunis) ir

samojeds, ir hottentots pret krievu zemnieku! Ne-

kultūras maksimums (vairums) Austrumeiropā atrodas Lietu-

vas- purvājos, kur vēl tagad zubri dzīvo un kur vēl 14. gadu
simtenī bija pagāni un kur valoda vēl tagad skan kā sankristu

paradīzē. Lietuvai plesleinas Kurzeme, Vidzeme un Igaunija .. ."

Ar kādu dziļu nicināšanu izsakās par mums šis liberālais

Rīgas bibliotēkars. Viņš aizmirst, viņam uzspļaut uz to, ko šis

samojeds, šis baro šo smalko kungu un — kā jau
reizi teikts — ceļ tam palastus un pilis !

Caur vienu evolūcijas lēcienu, kāda dekorāciju pār-

maiņa! Vakarējais un šodien pats ir

kungs savās mājās un stalti plīvo suverenās Latvijas republikas
prezidenta standarts pār pili, kura senāk bija mūsu verdzības,

tagad mūsu brīvības simbols. Brīvās Zviedrijas brīvais karalis

apmeklē mūsu prezidentu kā līdzīgs līdzīgu; Beļģu karalis de-

korē mūsu valsts galvu ar augstāko savas valsts goda zīmi;

7 valstu flotes apmeklē mūsu floti tās goda dienā; mūsu „alima
mater" (mīļā māte — universitāte) kopo vairāk kā 850© jau-
natnes; mūsu tirdzniecības flote ar tonnāžu pārsniedz priekš-
kara laikmetu; mums ir maza, bet asa kara flote; mūsu armija
ir priekšzīmīga un — bet lai nedod to Dievs! — vajadzības ga-

dījumā tā neapkaunos vecos latviešu strēlnieku bataljonus,
kurus pats Hindenburgs savās atsauksmēs sauc par

austrumu frontē" (Die Sterne an der Ostfront). Mājlopu sa-

stāvs mums lielāks, kā priekš kara un pa visu Latviju tūkstoš

tūkstošiem paceļas jaunbūves. Tur māt mūsu varoņi, kuri, dze-

jiski sakot, zobenus un šķēpus pārkaluši arklos, tāpat kā, tēvi

un tēvu tēvi iet soli pa solim;, dzen vagu pie vagas, bet nu paši

priekš sevis.

Kareivis nav Dievs, kas no „nekā" „ko" varētu radīt. Tādā

,/bez it nekā" stāvoklī atradās lielākā daļa kareivju, kad tie no

sava smagā pienākuma izpildīšanas atgriezās savās sētās. Katrs

bērns zina, ka kaut kāda tur banka" deva un dod līdzek-

ļus uzsākt kareivim- un citiem sīk- un mazsaimniekiem un izpo-
stītiem gruntniekiem jaunu, patstāvīgu, kaut varbūt gan grūtu
dzīvi. Bet tomēr!



29

Latvijas faktiskā tapšana virs zemes un uz zemes necēlās

no tiem papīriem vien, kurus diplomāti parakstīja. Daudz ir

pasaulē rakstīts un maz piepildīts. Latvija faktiski cēlās un pa-

stāv Zemes bankas sadarbībā ar zeļmets apstrādātājiem.
Tagadējā Latvijas Zemes Banka ir patiesībā pārveidotā

agrākā kredītbiedrība", „Die Livlāndische adlige
Credit-Societaet". — Kas vācu valodu pamatīgi neprot, tas ne-

saprot, cik slaveni un skanoši tas domāts: „adlige" Creditr

Societaet! Tulkojums: ne tuvu neattēlo to, kas

domāts ar „adlige". var katris būt, kam, nauda

ko nopirkt muižu. „Adlig" ir, jeb bija tikai tas, kas ierakstīts

sevišķā cilts grāmatā, tā saucamā „matrikulī". — Saprotams,

,/muižnieku" jeb „adligo" nav Dievs radījis. Dievs radīja tikai

„cilvēku" (hOmo sapiens).
~A dllig ic" radī jā s sevi

p aši. Kad katoļu priesteri sāka iekarot Livoniju un vietējiem

sēļiem, kūriem, zemgaļiem, latvjiem, viņu zemes vietā dot bī-

beli, šiem priecas mācītājiem bija vajadzīgs arī bruņotas dūres,

kas taustāmi iedzimtiem pierādītu kristīgās ticības pārākumu

par viņu pagānu ticību, šim nolūkam vervēja visvairāk pa

Vāciju, bet arī pa Beļģiju, Holandi, Zviedriju dēku meklētājus;
tiem apsolīja zemi un grēku piedošanu. Veseliem pūļiem nāca

šie, tā saucamie un uz Livoniju. Kas

nu visvairāk varēja kaut, dedzināt un slepkavot, tos paaugsti-
nāja par par „foniem", baroniem un grafiem!, dodot

tiem iedzimtos iedzīvotājus un to zemi. Ar laiku visa zeme

piederēja šiem „Adligiem". Un netikvien zeme, arī paši iedzī-

votāji, kā dzimtļaudis ar kauliem un ādu piederēja šiem „adii-
giem", šiem muižniekiem. Par visu zemi valdīja bruņinieks!
Tas bija tas kungs par latvieša dzīvību un nāvi līdz 18)19. gadam,
kurā gadā tapa Vidzemē atcelta dzimtbūšana un latvietis nonāca

pavisam bezizejas stāvoklī: personīgu brīvību gan viņam deva

cara ukazs, bet visa zeme palika muižniekam. Zeme nu bija tas

valgs, ar kuru muižnieks varēja zemnieku pēc sava prāta dīdīt.

Zemniekam — ja negribēja badā mirt — bija jāuzņemas klau-

šas, šo klaušu skrūvi turēja muižnieks savās rokās un grieza
bez žēlastības un spieda latvieti kā citronu ...

Neviens, kas daudz maz pārzin vēsturi, nevar liegt, ka

Latvijas bijušiem, muižniekiem nebūtu bijušas arī daudz labas

īpašības, kas tos savā laikā augsti pacēla pār vispārīgo mantas

un gara līmeni. Baroniem bija augsti attīstīta ģimenes un ko-

pības atziņa un apziņa; mīlestība pret to zemi, kur viņiem labi

gāja un kuru tie sauca par „Livland—Blievland", t. i. — Līvzeme

—Palikšanas zeme. Uz barona goda vārda varēja ēkas celt —

ja goda vārds bija dots viņam līdzīgam. Bet tāpat ir taisnība,

ka baronam nekad prātā nenāca turēt latvieti sev līdzīgu. Tas

bija izslēgts!

Kad 1819. gadā cars Aleksandrs I. formēli caur ukazu pa-

sludināja dzimtbūšanas atcelšanu, gāja liels saviļņojums pār
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visu zemi. Latvietim cars deva gan brīvību, bet atņēma
pat tās zemeis lietošanu, kļo bija piešķīrušais „vaku grāmatas".
Muižnieks ar visu savu zemi varēja atkal rīkoties kā neap-

robežots valdnieks. Latvietis nu bija absolūti brīvs, kā putns

gaisā, Šo brīvību arī nu latvietis izmantoja: viņš sāka klejot,

viņš sāka vest klaidoņa dzīvi un ap 1820. gadu Vidzemes meži

ir laupītāju pilni: nebija citas izejas. Muižniekiem trūkst strād-

nieku; strādniekiem trūkst zeme. Gan 1804., tāpat kā 1819. g.

likums atļauj zemniekam pirkt bruņiniecības muižas atdalītus

gabalus un slēgt nomas kontraktus uz brīvprātīga vienošanās

pamata, bet priekš pirkšanas nav naudas un muižnieks nomu

tur tik augstu, ka rentniekam atkal jākļūst par vergu...
Uz mūsu agrārreformu bija un ir vēl tagad vērstas visas

pasaules acis. Sak, kā tie latvieši to izvedīs ? Kad sāka

zemi dalīt, dažs labs muižnieks nopietni domāja, ka viss beigsies

ar bēdīgu finālu. Vēl atcerējās tos laikus, kad Vidzemē nome-

tināja krievus. Tiem visu deva valdība, bet viss aizgāja bojā
un krievi aizbēga. To pašu sagaidīja no latviešu jaunsaimnie-
cības. Tomēr iznāca citādi. Jaunsaimnieks nebēg no sava ze-

mes gabaliņa un, ja starp- tūkstošiem gadās pat simti, kas savu

zemīti, pārdod, tad tomēr neviens gabals nepaliek neapstrādāts,

nepaliek bez saimnieka. Zemes banka,palīdz tiem, kas

grib zemi strādāt. — Un palīdz tādos apmēros, kā nekur, ne-

vienā valstī visā pasaulē ... Kāda aizgājuša, vieglāka darba

meklētāja vietā nāk cits un ēkas ceļas, druvas plēšas un visa

Latvija pildās un pārvēlkas kā ar tīklu ar darbu un zemi mī-

ļojošu zemturu dzimtām. —

Ja Latvija viņas tapšanas sākumā nebūtu izvedusi agrār-
reformu caur Zemes banku, kas tagad varētu saskaitīt Rīgā

bezdarbniekus? Bada šausmīgais rēgs komunistu vadībā stai-

gātu tagad pa Rīgas ielām.

Lauki baro savu strādnieku un baros vienmēr!

Latvijas dzīves galvenais nervs ir zemkopība un Latvijas
pastāvēšanas pirmpamats ir agrārreformas galīga nostipri-
nāšana.

Daži vēl šimbrīžam šaubās vai- mūsu agrārreforma tik

pastāvēšot, tā sakot Lai atļauta maza atcere:

1924. gadā 14. aprīlī bija vēsturiskā agrārreformas Saei-

mas sēde. Daudz zemturi un pilsoņi bija domīgi. Dau-

dziem likās, ka sociāldemokrāti, kuri bija par krasu atsa-

vināšanu, vadās no personīgā ienaida pret aristokrātiem un

ka lēmumam nav vēsturiska pamata, nav precendenta, t. i. nav

līdzīga gadījuma vēsturē. Dažam, likās, un vāci paši teica, ka

700 gadi ir sankcionējuši vācu muižniecības privilēģijas, un

runāja par komunistiskiem paņēmieniem. Ar sociāldemokrātu,

krievu un viena žīda, kā arī ar radikālo pilsoņu balsīm tapa

nospriests muižas atsavināt, un 1.700.000 hektāri tapa ierak-

stīti „Valsts zemes fondā". Otrā prasība bija: vai maksāt muiž-



31

niekiem atlīdzību? Arī to noraidīja un tas bija pareizi, jb, ko

tagad darītu mūsu zemkopji, ja tiem gulētu uz pleciem miljardu

lielās atlīdzības, šo rindiņu rakstītājs, caur savādu atgadījumu,
dabūtu, ja atlīdzība muižniekiem taptu piespriesta, atlīdzību par

6.000 pūrvietām, un tomēr es sarakstīju diezgan lielu brošūru

pret katru atlīdzību, kurai pat daži muižnieki piekrita, jo visa

tā muižnieku privilēģijas būšana ir tik sarežģīta un intima muiž-

niecības lieta, ka ceļas šaubas par visām tām privilēģijām ne

tik pēc būtības, bet arī pēc juridiskas formas-. — Vācu muižnie-

cība un vācu patricieši visās savās privilēģijās atsaucās uz tā

saukto: „Privilegium Sigismundi Augusti", kuras privilēģijas
1561. gadā poļu karalis Sigismunds Augusts esot vācu bruņi-
niecībai un pilsētu patriciešiem svinīgi parakstījis. Vāci stāsta,

ka šīs privilēģijas esot apstiprinājušas visus muižniekus tanīs

muižās par neapstrīdāmiem īpašniekiem, kurās viņi 1561. gadā

saimniekojuši. •
Bet cien. lasītāj! Ko jūs sacīsat, ja es jums teikšu, ka

tāda dokumenta „Privilegium Sigismundi Augusti" nemaz nav

pasaulē! Neviens nav viņu redzējis oriģinālā, tāpat kā

neviens nav redzējis tā saucamās Hasenkampfa un Briggeneja
privilēģijas, no kurām it kā kopija Baltijas muižniecības sa-

zvērnieks pret zviedru valdību, Patkuls, savā laikā iesniedza

zviedru karalim, arī sakarā ar daudz minētām!

privilēģijām".
Zviedru karaļi, kuri bija un ir vēl tagad tie dēmiiokratis-

kākie suvereni Eiropā un — zināms caur to visā pasaulē ■—

izklausīja latviešu zemnieku sūdzības par zemes trūkumu Livo-

nijā un sāka noprasīt Vidzemes muižniekus, uz kāda „tituļa"
(likuma) pamata tie valdot par savām, muižām ? Piecām; sest-

daļām muižnieku nebija pietiekošu dokumentu par savām īpa-
šuma tiesībām,. Tie atsaucās uz tā saucamo pasakaino „Plrivi-
legium" un rādīja no tā it kā kopiju. — Karalis, zināms, pa-

ģērēja oriģinālu. Tad vācu muižniecība izvirzīja sekošu versiju:
Tāds dokuments esot gan bijis, bet landmāršals Johannes von

Tiesenhausens esot šo dokumentu mirdams atstājis savai sievai.

Viņa atraitne precējusies otrreiz ar zviedru admirāli Derfeldu

un atdevusi šo svarīgo dokumentu savam otram vīram, tas sa-

viem bērniem, tie saviem v. t. t, kamēr dokuments pazudis. Vē-

sturnieks Bienemans stāsta, ka arī jau Tiesenhausenani bijusi
tikai kopija, kuru tas poļu revīzijai 1590. g. rādījis kā doku-

mentu uz muižu valdīšanu. Šo dokumentu vācu muižniecība nu

meklēja simtiem gadu, jo visa vācu vara, vismaz forimēJi, di-

binās uz šī dokumenta, kura nav un kuru neviens nav redzējis-,
bet kuru gan ķēniņi, cari un carienes neredzēdami, bet uz vācu

izteicienu pamata vienmēr no jauna stiprināja un apļstipniiiājd.
— Vēstures komēdija!

Šis dokuments nav dabūts rokā arī tagad un 1924. gadā
14. aprīlī mūsu Saeima, būdama suverena savā zemē, neatzina
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šī dokumenta eksistēšanu un ieskaitīja Latvijas valsts zemes

fondā ap 1.700.000- hektāru līdz tam muižniecības zemes, par

kurām vāci, atsaukdamies uz Sigismundi Augusti"

bija valdījuši 363 gadus. Caur tautas vietnieku suverenu lēmumu

nu Latvijai bija ap 1.700.000 hektāru brīvas zemes. 14. aprīlī

1924. gadā tapa Latvija, tā sakot, materiāli nodibināta. Nu

sākās Zemes bankas īstais, uz drošiem pamatiem dibinātais

darbs. Valdība Zemes bankai līdz šim (1930. g.) pavisam ir

piešķīrusi izdalīšanai, zemes atjaunošanai un jauniekārtai kā-

dus 240.000.000 latus. Tie nu ir izdalīti, bet, diemžēl, kā tas

redzams Zemes bankas pārskatā par 1929. un 1930. gadiem,
Zemes bankas parādnieki caur dažādām grūtībām saimniecībā,
kā caur plūdiem 1928. gadā, tad pēc tam caur sēklas trūkumu,

caur vispasaules -saimnieciskām krīzēm, caur šausmīgu cenas

krišanu uz sviesta, bekona, kokiem un liniem-; caur tā saucamo

ir maksāšanas grūtībās. Kā no tā paša Zemes ban-

kas pārskata redzams, tad Zemes bankai līdz šim nav nomak-

sātas termiņu procentos par apmēram 4.000.000 latu. Tas nu ir

bankas kārtīgai darbībai liels šķērslis.
Ja nu šīs rindiņas sasniegtu kādu mūsu centīgo zemes

rūķi, kurš, spaidīts no visādām likstām, būtu gribot negribot,

Zemes bankai procentes parādā, pie tā būtu laipns lūgums, savas

maksāšanas tomēr mēģināt nokārtot, īai Zemes bankai būtu

plašāks budžets, ar ko palīdzēt citiem Latvijas sērdieņiem, kādu

vēl ir daudz. Vai jūs paši pie sevis nejūtiet, ka Zemes bankas

kredīts ir gan laba lieta ? Vai šis kredīts nav tas, kas sausumu

atveldzē un plūdus susina? Vai Zemes bankas kredīts nav

arājam zirgu arklā jūdzis un vai viņš nav tavai saimniecei rai-

baļu laidarā vedis, kad, jūs pēc šausmīgā kara atgriezāties pie
zemes māmuļas krūts un apkārt viss bija izpostīts un tukšs?

Vai no tavas mājiņas katra stūra neraugās tev pretim Zemes

bankas kredīts ? Nedzen savu līdztautieti, tādu pašu bēdu brāli,
kāds pats biji, projām no zemes, projām no Zemes hanltfis kre-

dīta uz bezdarbnieku kadriem pilsētā. Papūlējāties samakfsāt

Zeme-& bankai savas procentels, un daudz tūkstošiem citiean trū-

cīgiem būs līdzēts. —

Priecīgs par šādām atmaksām būtu, bez šaubām, arī Ze-

mes bankas ilggadīgais pārvaldnieks Hugo Dzelzīša kungs, šis

laipnais milzis, kas bieži jau pulksten 8 sēž savā birojā, kad

citu banku direktori vēl dus saldā miegā, jūtas pats nelaimīgs,

ja tam naudas trūkuma dēļ jāatraida lūdzēji, kuriem pabalsts
patiesi būtu vajadzīgs. — Zemes banka ar savu pārvaldnieku
veikusi klusumā milzu darbu Latvijas stabilizēšanā. Novēlēsim

Dzelzīša kungam un viņa visiem labas

sekmes arī nākotnē!



Pirmās Latvijas

Apdrošināšanas u. Transporta A-S.

Valde: Rigā, Šķūņu ielā Nr. 15.

TĀLRUŅI: TEKOŠI RĒĶINI:

Direkcija 20685, Latvijas Bankā — 1343.

34214. Latvijas Komercbankā — 187.

Apdrošin. 20683. Rīgas Diskonto Bankā — 3564.

Sped. 20584. Pastā — 229.

Visāda veida apdrošināšana, spedicifa, mul»

lošana, preču uzglabāšana savās noliktavās.

Aģentūras visā Latvijā un lielākos Eiropas tirdzniecības centros.

Polises pieņem Valsts Zemes Banka, Latvijas Banka, Latvijas

Hipotēku Banka uu visas pārējās kredītbiedrības.

Latvijas Centrāla Tūristu biedrība.

Birojs stacijā Rīga I. (ieeja no stacijas laukuma), tāļrunis 33047. At-

vērts darbdienās no pīkst. 12—17.

Rīgas Latvijas ceļvežu biedrība.

Birojs Centrālviesnīcā, Rīgā, Kr. Barona ielā 20/22, tāļrunis 29646. Iz-

ziņas katrā laikā, dienu un nakti.

Ekskursijas latvju, vācu un krievu valodās vada šīs brošūriņas sarak-

stītājs Vilis Eglīts. Var dabūt ekskursiju pavadoņus uz ārzemēm

priekš gandrīz visām Eiropas valodām. Atlīdzība mērena. Pie-

teikties vai nu caur tāļruni, jeb ar rakstu, uzdodot, ko vēlētos

apskatīt un cik laika uzturēties. Izziņas par brīvu.



Valsts dzelzceļu ceļojumu un transporta

birojs (Ceļtrans) 1

Rīgā, Šķūņu ielā 50/32, pie Biržas.

Tāļrunis 20339. Biļešu kases tāļrunis 22124.

Visāda veida iekš- un ārzemju dzelzceļu biļetes.

Kuģu biļetes līdz Stetinei, Kopenhāgenai un citām ostām.

Gaisa satiksmes biļetes.

Grupu braucējiem, sportistiem, braukšanas maksas pazeminājumi, kā

pa iekš-, tā ārzemju dzelzc. un kuģu līnijām.

Pieteikšanās laivu braucieniem pa Daugavu (Pļaviņas—Koknese) un

Gauju (Cēsis—Sigulda).

Pieteikšanās pie sarīkojamiem ārzemēs grupu ceļojumiem.

Biļetes uz autokara braucieniem pa ārzemju dabas jaukām vietām.

Ērtas ceļojumu akreditīvu grāmatiņas, pēc kurām iemaksāto naudu iz-

maksā pēc oficiēlā kursa, vajadzīgā valūtā, visās ievērojamākās

ārzemju pilsētās un vietās.

Bonas (čeki) ārzemju pilsētu apskatīšanai, ieskaitot nometni un uzturu.

Apkārtbraucieni «autokarās» lietpratēju vadoņu vadībā.

5 dienas Parīzē Ls 98.

3 dienas Vīnē Ls 71£5—114.

3 dienas Budapeštā Ls 76,95.

Dzelzceļu braucieni III. kl. Rīga—Parīze Ls 107, Rīga—Vīne Ls 57, Rīga

—Budapeštā Ls 59.

Transports. Nomuitošana. Apdrošināšana.

Liepājā: Valsts dzelzceļu un transportbirojs, tāļrunis 1191. Vienīgā
vieta Liepājā, kur pārdod iepriekš dzelzceļu biļetes un brauk-

šanas zīmes. Mitropa guļamkartes.

YMCA,
Rīgā, Jura Allunāna ielā 7, tāļrunis 28801.

30 guļu vietas dāmām, 30 vietas kungiem — tūristiem.

No Ls 1,40—1,90. Brokastis un vakariņas. Tēja, piens, sviestmaizes.

Lētas cenas.

Skatu kārtis. Pastmarkas. Rīgas apraksti.
«Latvijas stūrītis», ar nacionālā gaumē pagatavotiem izstrādājumiem.

Suveniri. Tūristu pavadoņi! . Pieteikties lūdz iepriekš!
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