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K ad d z im to  z em i n eizv ēla s , 
ir s im tiem  re ižu  te ik ts , varbūt, 
bet, kurā  dzim is, —  v iņ as dēlam  
un viņ as m eita i v a ja g  būt.

(O . V ā cie tis )

Jaunieši!

Jūs atšķirat pirmo lappusi grāmatai, kura jūs aizvedīs sirmā 
senatnē, aizvedīs uz zemi pie Baltijas jūras krastiem, kur gad
simtiem skanējusi un vēl šodien skan latviešu valoda, bet gad
simtiem skanējuši arī vaidi un lāsti, lijušas .asaras un asinis. Sī 
zeme ir Latvija — mūsu tēvzeme.

Jūs uzzināsiet, ka daudzus, daudzus gadsimtus atpakaļ Latvi
jas novados ieradās ciltis, kuru valodām bija daudz kā kopīga, 
un no tā kopīgā veidojās valoda, kurā runājam šodien mēs visi, — 
latviešu valoda. Daudz kas kopīgs bija arī viņu dzīvesveidā, pa
ražās un ticējumos, un no šīs kopības izauga mūsu tauta — lat
viešu tauta.

Jūs redzēsiet, kā svešzemju karapulki mīdīja Latvijas druvas. 
Gadu simteņiem kā no zobena, tā no varmāku pātagām gāja bojā 
mūsu senči. Un ne tikai svešinieki mūsu tautu apspieda. Bija tiem 
diezgan palīgu arī no latviešiem, un šo cilvēku pātagas dzēla 
daudz asāk...

Lai kā arī necentās svešie iznīdēt visu, kas mūsu sentēviem 
bija dārgs, — tauta saglabāja ilgas pēc brīvības, saglabāja va
lodu, kultūru, saglabāja pati sevi.

Un tad jūs iepazīsiet vīrus, kuri stājās pretī gadsimtu tum
sībai, atmodināja tautu no pakļautības miega, atmodināja tās 
garu, aicināja un veda tautu pretī zinību gaismai, pretī brīvībai. 
Jūs redzēsiet, kā students Krišjānis Valdemārs pie savām durvīm 
pielika uzrakstu «Latvietis», varēsiet būt kopā ar tautas atmodas 
laikmeta darbiniekiem Krišjāni Baronu, Andreju Pumpuru, Au
sekli, ar daudziem citiem mūsu tautas dēliem, kuri, paši izlauzuši 
sev ceļu uz zinībām, veda līdzi visu latviešu tautu.

Apguvuši grāmatā izklāstīto materiālu, jūs būsiet jau nokļu
vuši pavisam tuvu tam laikmetam, kad kopīgai cīņai pret varmā
cību cēlās visi labākie tautas dēli un meitas. Tas būs laikmets, 
kad vārdu «Latvija» daudzinās visā pasaulē un būs šim vārdam 
gan draugi, gan ienaidnieki.
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Skolēni! Novēlu jums visiem ne garāmejot, bet ar sirdi apgūt 
to mazumu no mūsu tautas vēstures, ko iespējams aprakstīt nelie
lajā mācību grāmatā. Un tad jūs varbūt sapratīsiet to, ka tautas 
likteņstāsts nav ietverams tikai grāmatas lappusēs. Meklējiet to! 
Meklējiet tautas likteņstāstu Latvijas upēs un ezeros, ielejās un 
pakalnos! Meklējiet senajos pilskalnos! Meklējiet to pilsētās un 
lauku sētās, pilis un baznīcās! Meklējiet Lietuvas un Igaunijas 
mežos, Krievzemes plašumos, tālās, svešās zemēs un jūrās! Mek
lējiet tautas likteņstāstu sirmgalvju atmiņā, pasakās, teikās un 
nostāstos, kā ari mūsu tautas vislielākajā dārgumā — latviešu 
tautasdziesmās! Un, ja jus atradīsiet, sadzirdēsiet un izjutīsiet 
sevī tautas likteņstāstu, tad ar lepnumu varēsiet teikt: — mēs 
esam savas tautas dēli un meitas!

P a r d z im ten i n evaru  p astāstīt,
Tev p ašam  tā jā iz jū t!

Iek la u sies  v ē ju  ša lkās, 
Iek la u s ies  viļņu, čalās,
Iek la u s ies  cīru ļa  d ziesm ā , — 
Tā m āžam  skan  D z im ten e  tava.

Ie sk a ties  ez e ru  d zelm ēs , 
Ie sk a ties  b r ies to šā s  druvās, 
Ie sk a ties  d eb esu  z ilg m ē, —
C aur m ūžiem  m irdz D zim ten e

lava.

Ie e lp o  ve lēn u  sm aržu ,
Ie e lp o  jū ra s dvašu ,
Ie e lp o  vasa ra s nakti, —
N o m ū žiem  nāk D z im ten es

sm a rža .

Ņ em  rok ā  arkla balstu ,
Ņ em  rokā  zv e jn iek a  irkli,
Ņ em  roka  nam dara  cirvi, —
Un m ūžam  būs D z im ten e  tava.

P a r D zim ten i n evaru  p astāstīt, 
Tev pašam  tā jā i z j ū t . . .

Indu lis Ķ ēn iņ š



K as n ezin  p a g ā tn es , 
n ezin  n ā k otn es  . .  .

(R a in is )

I d a | a

I n o d a ļ a

PIRMATNĒJĀS KOPIENAS IEKĀRTA 
LATVIJAS TERITORIJĀ

I. Cilvēku sabiedrības attīstības vēsturiskie laikmeti

Cilvēku sabiedrības attīstība ir atkarīga no materiālo labumu 
ražošanas veida. Tas savukārt cieši saistīts ar darbarīku pilnvei
došanos. Visa cilvēku sabiedrības attīstība iedalāma trīs laik
metos — atkarībā no darbarīku izgatavošanai izmantota mate
riāla, kā ari to izgatavošanas veida.

P irm ais un v is ilg ā k a is  b ija  a km en s la ikm ets, ko iedala  ir is  
lie lo s  p er iod os : pa leo lītā , m ezo h tā  un n eo lītā  (grieķu p a la ios — 
sens, m esos  — vidējs,n eon s —jauns; un lith os — akmens). Paleolītā 
jeb agraja akmens laikmetā darbarīkus izgatavoja, vienkārši no
dauzot akmenim šķembas un tās nedaudz apskaldot. No koka da
rināja nūjas un rungas, apstrādājot tās ar akmens šķembām. Me- 
zolītā — vidējā akmens laikmetā — akmens apstrāde pilnveido
jās. Darbarīkus izgatavoja arī no koka, kaula un raga. Latvijas 
teritorijā šis periods pastāvēja apmēram no 8000. līdz 4500. ga
dam pirms mūsu ēras. Neolītā jeb vēlajā akmens laikmeta, kurš 
Latvijā pastāvēja līdz 1500. gadam pirms mūsu ēras, cilvēki jau 
slīpēja akmeni, urba un zāģēja, kā arī izgatavoja mala traukus, 
vērpa un auda.

N ā k ošo  posm u  darbarīku  a ttīstībā  iez īm ē m etā la p strā d es sā 
kum s. Tas ir a g ro  m etālu  la ikm ets, kurš pastāvēja līdz mūsu ēras 
pirmajam gadsimtam. Agro metālu laikmetu iedala bronzas laik
meta un senākajā dzelzs laikmetā. Līdzās agrāk pazīstamajiem
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akmens, kaula, koka un māla darbarīkiem izgatavoja ari metāla 
izstrādājumus.

D z e lz s  la ikm etu  iedala agrajā, vidējā un vēlajā dzelzs laikmetā. 
Sājā laikā strauji attīstījās cilvēku sabiedrība. To veicināja dzelzs 
darbarīku izgatavošana un pielietošana. Latvija dzelzs laikmets 
pastāvēja līdz 1200. gadam, tam sekoja jauns vēstures posms — 
feodālisms.

Cilvēces attīstības vēsturiskie laikmeti neizplatījās visur vien
laicīgu Tagadējā Latvijas teritorijā pastāvēja akmens laikmets, 
veidojās pirmatnējo mednieku un zvejnieku apmetnes, bet seno 
Austrumu zemēs — Ēģiptē un Divupē — jau bija attīstīta zem
kopība un lopkopība, uzceltas pilsētas, izvērsta tirdzniecība, iz
gudrota rakstība. Vēl pagājušajā gadsimtā bija sastopamas tautas, 
kas dzīvoja akmens laikmetā. Šādas atšķirības atsevišķu tautu 
attīstībā noteica galvenokārt to ģeogrāfiskais stāvoklis un dabas 
apstākļi.

2. Latvijas daba senlaikos

Pirms daudziem, daudziem gadu tūkstošiem Zemes ziemeļu 
puslodē ļoti plašus apgabalus klāja milzīgi ledāji. Zem ledus 
atradās arī Latvijas teritorija. Pamazām kļuva siltāks, ledāji sāka 
kust, un pirms 13—14 tūkstošiem gadu mūsu zeme atbrīvojās no 
ledus. Tomēr klimats tolaik vēl bija ļoti skarbs (tāds, kā tagadējos 
ziemeļu tundras apgabalos). Šādos apstākļos auga tikai ķērpji, 
sūnas, polārie kārkli un pundurbērzi. Izveidojoties augu valstij, 
ieradās arī dzīvnieki — ziemeļbrieži, vilki, lapsas, lūši.
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Pagāja vēl daži gadu tūkstoši. Kļuva aizvien siltāks. Polāro 
augu valsti nomainīja bērzu audzes, tam sekoja priežu meži. Tur
pinoties klimata izmaiņām, veidojās alkšņu, lazdu, ošu, liepu, 
ozolu un citu lapu koku audzes. Kā pēdējās Latvijā ieviesās egles, 
visu mūsu dzimteni tolaik klāja lieli, biezi meži. Tajos mitinājās 
lāči, aļņi, brieži, mežacūkas, stirnas, zaķi un citi dzīvnieki, arī va
renākie meža iemītnieki sumbri un tauri. Daudz bija dažādu putnu.

Melli, melli mūža meži, 
Kur saulīte nepatape;
Gan tie pilli caunu, lapsu, 
Gan sudraba vāverišu.

(LTDz, Bārta.)

Zālājs putnu bagāts bij 
Krūmājs vēl bagātāks; 
Visbagāta egle bija,
Tai putniņu pilni zari. 

(LTDz, Naudīte.)

Baltijas jūra pēc vairākkārtējām izmaiņām ieguva savu taga
dējo apveidu. Ledājiem kūstot, veidojās arī upes un ezeri. Ūdeņi 
bija-'bagati ar zivīm un ūdensputniem.

Upe nesa ozoliņu 
Ar visāmi saknītēm;
Pretim nāca līdaciņa 
Pret straumīti lēkādama.

(LTDz, Krote.)

Kas tur spīd, kas tur viz, 
Viņezera krastiņā?
Gulbīts savus baltus svārkus 
Balināt balināja.

(LTDz, Daugavpils.)

Tā vairaku gadu tūkstošu laika, pakāpeniski mainoties, dabas 
apstākļi Latvijas teritorijā izveidojās tādi kā šodien.

3. Pirmie iedzīvotāji Latvijas teritorijā, 
to nodarbošanās

Kā liecina arheoloģiskie izrakumi, p irm ie c ilv ēk i L a tv ija s  ter i
to rijā  parād ījā s IX  g a d u  tū k sto ti p irm s m ūsu  ēras. Tic bija agrā 
akmens laikmeta beigu posma mednieki, kuri, sekodami ziemeļ
briežu bariem, no Eiropas dienviddaļas ieradās Baltijas jūras 
krastos. Latvijā atklāta tikai viena šo pirmatnējo mednieku ap
metne Daugavas labajā krastā, Laukskolā pie Salaspils.

Pagāja vēl daži gadu tūkstoši. Palielinājās cilvēku skaits, piln
veidojās viņu akmens un kaula ieroči un darbarīki. No IX gadu 
tūkstoša beigām līdz IV gadu tūkstoša vidum pirms mūsu ēras 
Latvijas teritorijā bija vidējais akmens laikmets. Tā liecinieki — 
akmens un kaula cirvji, šķēpu un bultu uzgaļi, harpūnas un mak- 
šķerāķi — atrasti seno mednieku un zvejnieku apmetņu vietās Osā 
(Balvu rajonā pie Piestiņas upes) un Zvejniekos (pie Burtnieku 
ezera). Kaut arī Latvijā atklātas tikai divas vidējā akmens laik
meta apmetnes, ir pamats uzskatīt, ka IV gadu tūkstotī pirms 
mūsu ēras apdzīvota bijusi jau visa Latvijas teritorija. Līdzīgas 
šī laikmeta apmetnes atklātas arī Lietuvā, Igaunijā un citās Bal
tijas jūras zemēs.
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No IV gadu tūkstoša vidus līdz II gadu tūkstotim pirms mūsu 
ēras Latvijā pastāvēja vēlais akmens laikmets. Upju un ezeru 
krastos atklātas daudzas talaika apmetnes. Blīvi apdzīvota bijusi 
Lubāna ezera apkaime. Apmetnes atklātas ari pie Salacas upes 
iztekas no Burtnieku ezera (Rinņu kalns), Lielā Ludzas ezera 
krastā (Kreiči), Maltas upes krastā (Leimanišķi), netālu no Ro
jas (Purciems) un daudzās citās vietās. Viena no ievērojamā
kajām vēlā akmens laikmeta apmetnēm atklāta Sārnates kūdras 
purvā (jūras piekrastē starp Ventspili un Pāvilostu). Tur atrasti 
ne tikai daudzi un dažādi darbarīki, sadzīves priekšmeti un rotas
lietas, bet arī seno mājokļu un laivu atliekas.

Arheoloģiskie atradumi rada, ka seno cilvēku dzīvē visnozī
mīgākās bijušas medības un zveja. Medījot cilvēki ieguva pār
tiku, kā ari zvērādas apģērba izgatavošanai. No lielo dzīvnieku 
kauliem un ragiem darināja darbarīkus un ieročus. Par zvejas 
lielo nozīmi liecina jau tas, ka apmetnes tika izvietotas upju un 
ezeru krastos. No mājdzīvniekiem akmens laikmeta cilvēkiem bija
8
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pazīstams tikai suns — neatsverams palīgs apmetnes sargāšanā 
un medībās.

Brieži, brieži, lāči, lāči,
Aunieties kājiņās:
Man aizgāja div’ brālīši,
Div’ sunīši dzinējiņi.

(LTDz, Gaujiena.)

Liela nozīme cilvēku uztura nodrošināšanā bija arī ogu, sēņu, 
riekstu, tāpat putnu olu un medus vākšanai.

Vasariņas vidiņā 
Edu saldu zemenīli.
Rudenī purvā bridu 
Meklēt skābu dzērvenīti.

(LTDz, Cesvaine.)

Darbarīkus, ieročus un sadzīves priekšmetus izgatavoja ap
metnēs. Ne visi nepieciešamie izejmateriāli bija atrodami dzīves
vietas tuvumā. Tā, piemēram, krams — visnepieciešamākais mate
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riāls nažu un cirvju izgatavošanai — Latvija vispār nav sasto
pams. Materiālus ieguva maiņas ce|ā no cilu apgabalu iedzī
votāj iemf Slānekli, no kura gatavoja bultu uzgajus, makšķerāķus 
un rotaslietas, Latvijā ieveda no Somijas un Karelijas apvidiem, 
kramu — no Lietuvas, Baltkrievijas, kā ari no Valdaja un Augš- 
volgas Krievijas. Galvenais maiņas priekšmets Latvijas iedzīvo
tājiem bija dzintars, kuru ieguva Baltijas jūras piekrastē. Maiņas 
tirdzniecība veicināja ari kultūras sakaru attīstību starp dažādu 
apgabalu iedzīvotājiem. Ļaudis viens no otra pārņēma gan darba 
iemaņas, gan arī paražas.

4. Sabiedriskās attiecības.
Dzīves veids un ticējumi. Mākslas pirmsākumi

A k m en s la ikm eta  cilv ēk i d z īv o ja  ģ in ts  kop ien ā s. Ģinti veidoja 
savā starpā radniecīgu cilvēku grupa, kam bija kopīgi senči. 
Katrai kopienai bija savi noteikti medību un zvejas apgabali. Visi 
darbarīki un ieroči, kā arī sadzīves priekšmeti piederēja visai 
kopienai. Atsevišķo kopienas locekļu sagādātie uztura līdzekļi tika 
vienlīdzīgi sadalīti starp visiem cilvēkiem. .

Cilvēku skaitam pieaugot, kopienas aizņemtā teritorija nespēja 
nodrošināt visus tās locekļus ar uzturu.. Ģintis sadalījās. Daļa

11



pārcēlās citur, dibinot jaunas apmetnes, veidojot jaunas ģintis. 
V airākas šā d a s ra d n iec īg a s  ģ in šu  k op ien a s ve id o ja  cilti.

Kopienas vīrieši devās zvejā un medībās. Medījumu vajadzēja 
meklēt aizvien tālāk no dzīvesvietas, tādēļ viņi bieži vien ilgstoši 
atradās ārpus apmetnes. Apmetnes pastāvīgās iemītnieces bija sie
vietes. Viņas audzināja bērnus, vāca ēdamos augus, uzglabāja 
pārtiku, darinaja apģērbus un māla traukus. Kopienas uzturēšanā 
sieviešu darbs bija izšķirošais, jo vīriešu iegūtie medījumi ne 
vienmēr spēja nodrošināt visiem iztiku. Tādējādi sievietēm bija 
liela ietekme kopienas sabiedriskajā dzīvē. vērā ari to, ka
tolaik nepastāvēja tadas ģimenes attiecības ka mūsdienās un bēr
niem bija zināma tikai māte, bet ne tēvs, šo sabiedrības altislibas 
posmu sauc par m a tēs ģ in ti jeb  m atriarhātu . Tajā visi kopienas 
locekļi tika uzskatīti par kopīgas ģintsmātes pēcnācējiem.

Akmens laikmeta cilvēki pielūdza dažādus dabas spēkus — 
sauli, ūdeņus, vēju, lietu. Pastāvēja ticējumi, ka pēc cilvēka nāves 
putni aiznes ta dvēseli uz aizsauli, kur ta turpina savu dzīvi. Tā
dēļ mirušajiem kapā līdzi deva ikdiena nepieciešamos darbarīkus, 
ieročus un sadzīves priekšmetus. Uzskatīja ari, ka mirušo dvēseles 
var atgriezties un palīdzēt saviem pēcnācējiem, tādēļ tika veidoti 
cilvēku attēli, kur šīm dvēselēm apmesties. Cilvēki ticēja arī tam,
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ka dzīvnieku attēlu pielūgšana nesīs veiksmi medībās. Šādi ticē
jumi veicināja pirmatnējās mākslās attīstību. Arheologu atrastie 
cilvēku atveidojumi, kuri gatavoti no kaula, raga, koka, māla vai 
dzintara, liecina par senču godināšanu. Ar medniecības maģiju 
saistās dzīvnieku, galvenokārt aļņu un mežacūku, attēli. Ūdens
putnu atveidi norāda uz ticējumu, ka šie putni aiznes mirušā dvē
seli uz viņpasauli.

Jau vissenākie darbarīki un citi priekšmeti rotāti ar dažādiem 
rakstiem. Pakāpeniski šie rotājumi kļuva arvien sarežģītāki. Izga
tavoja arī dažādas rotaslietas — sākumā dzīvnieku zobu un kaulu 
piekariņus, vēlāk darinājumus no dzintara un slānekļa.

5. Zemkopības un lopkopības sākumi Latvija

A p  I I  g a d u  tū k sto ti p irm s m ūsu ēra s L a tv ijā  sā k ās a g ro  m e
tālu  la ikm ets, parād ījā s p irm ie bron zas (v a ra  un a lva s sa k a u sē 
ju m a ) p riek šm eti. S ā jā  la ikp osm ā  m ūsu  z e m ē  suka  a ttīs tīties  z em 
kop ība  un lopkop ība . Zemkopības pirmsākumi veidojās jau akmens 
laikfneta beigas, kad tika lietoti primitīvi akmens, kaula vai koka 
darbarīki. Zemkopībā izmantoja no meža brīvus klajumus, kuros 
ar kapli uzirdināja augsni un ierušināja sēklu. Pilnveidojot ak
mens un kaula darbarīkus, kā arī sākot izmantot metālā darba
rīkus, radās iespēja līst līdumus — lielās platībās nocirta kokus 
un turpat sadedzināja. Uguns iznīcināja velēnu, pelni mēsloja 
augsni. To apstrādāja ar kapli, bet ap 1 gadu tūkstoša beigām 
pirms mūsu ēras — ar mājlopu vilktu arklu.

Lidu priedes, līdu egles,
Līdumiņu taisīdams;
Ar kapllti laukus aru,
Ar grābekli noecēju.

(LTDz, Mēdzūla.)

Līduma līšana bija smags, grūts darbs. To spēja veikt tikai 
vīrieši.

Krūmi līka, koki krita,
Tumša meža vidiņā:
Brālīts līda līdumiņu 
Rokām sviedru slaucīdams.

(LTDz, Preiļi.)

Liela nozīme saimnieciskajā dzīvē bija arī lopkopībai. Audzēja 
govis, aitas, cūkas, zirgus. Tālaika mājlopi ievērojami atšķīrās 
no mūsdienu mājlopiem — tie bija daudz mazāki augumā, maz- 
ražīgāki.

Zemkopībai un lopkopībai a11īstoties» izmainījās cilvēku dzīves 
veids. Apmetņu ierīkošanai izvēlējās vietas, kuru tuvumā bija ne 
tikai ūdeņi zvejai un meži medībām, bet ari lopkopībai izdevīgas 
zālainas ielejas un zemkopībā izmantojamas augsnes. Cilvēki
14



vairs nebija atkarīgi tikai no medību veiksmes. Radās pārtikas 
uzkrājumi.

Agro metālu laikmeta sākumā bronzas darbarīkus un ieročus 
Latvija lietoja samērā reti, jo mūsu zemē nav ne vara, ne alvas 
atradņu. Bronzas izstrādājumus ieveda no citām zemeni. Ar laiku 
Latvijas iedzīvotāji iemācījās paši gatavot sakausējumu un izga
tavot bronzas priekšmetus, tādējādi bija jāieved tikai izejvielas. 
Tādēļ aizvien vairāk paplašinājās maiņas tirdzniecība ar citām 
zemēm. Atrastie bronzas priekšmeti rada, ka visciešākie sakari 
bijuši ar Vislas lejteces apgabalu (tagad Polijas teritorijā), 
kā arī ar Skandināviju. Tirdznieciskie sakari bijuši arī ar Igau
nijas, Somijas, Lietuvas, Pievolgas un Piedņepras zemēm.

Jaunie saimnieciskie apstākļi radīja nepieciešamību cilvēkiem 
saliedēties ciešākās kopienās un nodrošināt dzīvesvietas aizsar
dzību, jo mājlopi, kā arī pārtikas uzkrājumi vilināja kaimiņu cil
tis. Bez tam pieaugošā zemkopība prasīja aizvien vairāk darba
spēka, tādēļ bija vajadzīgi gūstekņi. Lai aizsargātos pret citu 
cilšu uzbrukumiem, ap VII g a d sim tu  p irm s m ūsu ēra s L a tv ijā  
ve id o ja  n ocietin ā tā s a p m etn es — sen ā k os  p ilska ln u s. Šādas ap
metnes atklātas daudzas Latvijas vielās, galvenokārt pie lielā
kajām upēm — Klaņģukalnā (pie Ķekavas), Mūku kalnā (pie 
Pļaviņām), Sārumkalnā (pie Cēsīm). Nocietinātās apmetnes cēla 
uz pauguriem un zemesragiem upju satekās. Dabiskos šķēršļus pa
pildināja, izveidojot stāvākas nogāzes, ceļot nocietinājumus — 
vienkāršas stabu sētas, kā arī uzberot zemes vaļņus.

Ap I gadu tūkstoša vidu pirms mūsu ēras Latvijā parādās 
dzelzs priekšmeti, kurus ieguva tirdzniecības ceļā. Ar dzelzs dar
barīkiem varēja padarīt daudz vairāk nekā ar akmens vai bron
zas rīkiem. Aizvien plašāki kļuva iekoptie tīrumi, lielāki veidojās 
ganāmpulki. Ražošanas un sabiedriskajās attiecībās notika lielas 
pārmaiņas. Sakās pāreja no patērētāju dzīves veida uz ražotāju 
dzīves veidu. Par galvenajiem pārtikas gādātājiem un uzkrājē
jiem kļuva vīrieši. Viņi līda līdumus, apstrādāja zemi, gādāja 
par lopiem, nodarbojās ar metālapstrādi, tirdzniecību un dzīves
vietas aizsardzību. P a lie lin o tie s  v īrieša  n oz īm ei k op ien a s sa b ied 
riska jā  un sa im n iecisk a jā  d z iv ē , sa k as p āreja  n o  m ā tes  ģ in ts  uz 
tēv a  ģ in ti jeb  n o  m atriarhāta  uz patriarhātu . Mainījās ģimenes 
attiecības starp kopienas locekļiem. Radniecību vairs nenoteica 
pēc mātes, bet gan pēc tēva. Tādējādi sākās ari senča— ģintstēva 
godināšana. Kopienas dzīves noteicēji bija ģints vecākie vīri.

6. Pirmatnējās kopienas iekārtās sairums

M ū su  ēra s p irm a jos  g a d sim to s  L a tv ijā  sā k ās a gra is  d ze lzs  
la ikm ets. Cilvēki iemācījās iegūt dzelzi no vietējām purva rūdām, 
to vairs nevajadzēja ievest no citurienes. Dzelzs darbarīki nomai
nīja akmens, kaula un bronzas izstrādājumus. Izmantojot dzelzs 
darbarīkus, bija vajadzīgs daudz mazāk darbaspēka. Palielinoties
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darba ražīgumam, cilvēku darba rezultāti uzlabojās —, lai nodro
šinātu visu dzīvei nepieciešamo, viņiem vairs nevajadzēja apvie
noties tik lielos kolektīvos. Tādēļ zuda nepieciešamība visai ģintij 
strādāt kopīgi. No ģints kopienām sāka izdalīties atsevišķas, tā 
sauktās lie la s sa im es , kuras sastāvēja no vairāku paaudžu radi
niekiem. Lielās saimes saimnieciski bija neatkarīgas no visas 
ģints kopienas — tām piederēja savs īpašums, kuru tās sadalīja 
pēc saviem ieskatiem.

Dzelzs darbarīkus izmantoja arvien vairāk. Izcirta aizvien lie
lākas mežu platības un to vietā ierīkoja tīrumus. Augsni apstrā
dāja ar mājdzīvnieku vilktu arklu. Pieaugošais darba ražigums 
veicināja kopienas sairšanu. Veidojās m a zā s sa im es  — saimnie
ciskas vienības, kurās visi darbi tika veikti ar vienas ģimenes 
locekļu spēkiem. Darbarīki, mājlopi, kā ari zeme, kas līdz šim bija 
kopienas īpašums, pārgāja atsevišķu ģimeņu rīcībā. Tā mūsu ēras 
sākumā, laikposmā no II līdz V gadsimtam, Latvijā sāka veido
ties personiskais īpašums jeb p rivā tīpašu m s.

No V līdz IX gadsimtam Latvijā bija vidējais dzelzs laik
mets. Pieaugot iedzīvotāju skaitam, būtiski mainījās sabiedriskā 
iekārta. Aizvien vairak nostiprinājās mazo saimju nozīme saim
nieciskajā dzīvē. Lauksaimniecībai izmantojamos apvidos apme
tās dažādu ģinšu piederīgie. Blakus dzīvoja un savus tīrumus 
apstrādāja ne tikai vienai ģintij piederīgās saimes — rad i —, 
bet arī citai ģintij piederīgie — kaim iņi. Tā senās ģints kopienas 
vieta radās teritoriā lā  jeb  kaim iņu  kop ien a . No kopienām pirmās 
izdalījās tās saimes, kurās bija vairāk darbaspējīgu cilvēku, jo tās 
varēja patstāvīgi apstrādāt lielākus zemes gabalus.

Veidojās mantiskā nevienlīdzība, jo spēcīgākās saimes kļuva 
turīgākas par pārējām. Aizvien biežāki kļuva kari, kuru mērķis
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bija iegūt lopus, darbarīkus, gūstekņus. Spēcīgākās saimes ieguva 
lielāku kara laupījumu un kļuva vēl turīgākas. Karā iegūtos gūs
tekņus izmantoja ka darbaspēku. Ta sāka veidoties nebrīvo ļaužu 
slānis — tā sauktie dreļļi. Paplašinoties mantiskajai nevienlīdzī
bai, par dreļļiem kļuva arī tādi cilvēki, kuri kaut kādu iemeslu 
dēļ bija turīgajiem parāda un nespēja savu parādu atmaksāt. Tā 
sāka veidoties p irm a tn ējā  jeb patriarhālā  verd zība , kura Latvija 
tomēr tālāk neattīstījās. Nebrīvo ļaužu darbam Latvijas apstākļos 
bija vienīgi papildu loma darbaspēka nodrošināšanā.

Vili gadsimtā Latvijā ievērojami izmainījās sabiedriskās 
attiecības. Bagāto saimju vecākie jeb, ka viņus dēvēja, — la- 
bieši, — centās iegūt savā īpašuma vairāk zemes, lopu, darbarīku 
un darbaspēka. Aizvien biežāk izraisījās kari. Visturīgākie labieši 
cēla nocietinātas pilis, kurās dzīvoja kopā ar savām karadrau- 
d zēm  — karavīru vienībām, kuras tie algoja un uzturēja. Ienaid
nieka iebrukuma gadījumos apdraudēta apgabala iedzīvotāji mek
lēja patvērumu nocietinātajās pilīs, tādēļ viņiem bija jāpiedalās 
nocietinājumu un piļu būvē, kā arī karadraudžu uzturēšanā. Pa
kāpeniski šie labieši kļuva visas apkaimes politiskās un saimnie
ciskas dzīves noteicēji, no viņu vidus izvirzījās novadu un zemju 
valdnieki.

Lai sekmīgāk aizsargātos pret ienaidniekiem, kā arī veiktu 
iebrukumus citas teritorijās, sakās savstarpēji radniecīgu cilšu 
saplūšana cilšu savienībās.

No V līdz IX gadsimtam pastāvošās sabiedriskās attiecības 
bija tā sauktā militārā demokrātija. Sājā laikposmā, kad sāka
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rasties šķiras un valstiski veidojumi, liela nozīme bija laupīšanas 
kariem, kas veicināja labiešu bagātību pieaugumu. Karu vešanai 
no labiešu vidus tika vēlēti karavadoņi, kuri ar laiku kļuva gal
venie sava novada sabiedriskās dzives noteicēji.

7. Senās Latvijas iedzīvotāji

Nav zināms, pie kādu tautu grupas piederējuši paši pirmie 
Latvijas iedzīvotāji. IX gadu tūkstotī pirms tnusu ēras Latvijā 
ienāca mednieku ciltis no Eiropas dienvidu apgabaliem, VI un V' 
gadu tūkstotī — no austrumiern. A p  I I I  g a d u  tū kstoša  vidu  p irm s  
m ā su  ēra s L a tv ija s  ter ito r iju  sāka  a p d zīv o t ciltis , kuras p ied erē ja  
som u g ru  tautām  — Uvu, igauņu  un som u  p riek šteč i.

Ap III gadu tūkstoša beigām pirms mūsu ēras, nākdamas no 
apgabaliem, kuri atradās starp Vislu un Dņepras augšteci un 
vidusteci, ļoti plašas Austrumeiropas teritorijas sāka apdzīvot ta 
sauktās p irm ba llu  ciltis. Virzīdamies uz ziemeļiem un austrumiern, 
pirmbalti sasniedza Daugavu, Volgu un Oku. I gadu tūkstoša bei
gās pirms mūsu ēras šīs ciltis apdzīvoja daļu tagadējās Polijas, 
Kaļiņingradas apgabalu, Baltkrieviju, Lietuvu, Latviju, kā ari 
Pleskavas un Smoļenskas apgabalus. Kad vēlāk tagadējā Krievi
jas teritorijā ienāk slāvu ciltis, tur dzīvojošie balti saplūst ar slā
viem.
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Mūsu ēras pirmajos gadsimtos no baltu pirmtautas veidojās 
dažadas cilšu grupas (apvienības) — senprūši, jātvingi, galindi, 
augštaiši, žemaiši un citas. L a tv ija s  ter itor ijā  izv e id o jā s  kursu, 
zem g a ļu , la tga ļu  un sē ļu  cilšu  a pvien īb as. L a tv ija s  p ie jū ra s  a p v i
d os d z īv o ja  v ē l som u g ru  tautu  p ā rstā v ji — iga u ņ iem  ra d n iec īg ie  
Uvi. No šīm Latvijas teritorija dzīvojošajām ciltīm pēc daudziem 
gadsimtiem izveidojās latviešu tauta. Augštaiši un žemaiši izvei
doja lietuviešu tautu, bet pārējās baltu ciltis gadsimtu gaitā izni
cinātas vai saplūdušas ar citām tautām.

Kopsavilkums

Pirmie iedzīvotāji Latvijas teritorijā parādījušies apmēram 
pirms 10—11 tūkstošiem gadu. Pastāvīgas cilvēku apmetnes ra
dušās ap IV gadu tūkstoti pirms mušu ēras. Pirmie iedzīvotāji 
bija akmens laikmeta mednieki un zvejnieki. Viņi dzīvoja mātes 
ģints kopienās, apmetnes veidoja upju un ezeru krastos. Ap 11 
gadu tūkstoti pirms mūsu ēras šeit ienāca latviešu tautas senči — 
baltu ciltis. Latvijā sākās agro metālu laikmets. Attīstījās zemko
pība un lopkopība. Veidojās tēva ģints sabiedriskā iekārta. Mūsu 
ēras pirmajos gadsimtos, agrajā dzelzs laikmetā sāka sairt pir
matnējās kopienas. Veidojās lielas saimes. Pilnveidojoties darba
rīkiem, zuda vajadzība pēc kopīga darba. Radās mazās saimes. 
Zeme un darbarīki kļuva par atsevišķu saimju — ģimeņu
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īpašumu. Tās saimes, kurās bija vairāk darbaspēka, spēja apstrādāt 
lielākas zemes platības un kļuva turīgākās. Lielākos zemes īpaš
niekus sāka dēvēt par labiešiem. Aizvien biežāk izcēlās laupī
šanas kari, lai vairotu bagātības un iegūtu darbaspēku. Aizsar
dzībai cēla nocietinātas pilis. Neatkarīgie zemkopji nonāca labiešu 
pakļautībā. Mūsu ēras pirmajos gadsimtos Latvijā veidojās cilšu 
savienības — kurši, zemgaļi, latgaļi un sēļi, kā arī līvi.

Jautājumi un uzdevumi

1. Salīdziniet Seno Austrumu un Ziemeļeiropas tautu attīstības pakāpes 
laikppsmā pirms mūsu ēras! Kas noteica šo tautu attīstības pakāpju atšķirības: 
a) rases īpatnības; b) saprāts; c) dabas apstākļi; d) kādi citi iemesli? Pama
tojiet savu atbildi! 2. Ar ko atšķīrās dabas apstākļi Latvijā pirms 10—11 tūksto
šiem gadu no dabas apstākļiem Seno Austrumu zemēs? Kāds šīm atšķirībām bija 
cēlonis? 3. Kādas seno cilvēku apmetnes jūs zināt savā apkaimē? Uz kādiem 
vēsturiskiem laikmetiem tās attiecas? 4. Kādi arheoloģiskie atradumi Latvijā 
tiorāda uz seno tautu savstarpējiem sakariem? Kāda bija šo sakaru nozime 
pirmatnējo cilvēku attīstībā? 5. Nosauciet kopīgās pazīmes visu jums zināmo 
pirmatnējo tautu reliģiskajos ticējumos! Ar ko šāda kopība izskaidrojama? 
6. Kādi bija pirmatnējās kopienas sairuma cēloņi: a) zemkopības un lopko
pības attīstība; b) metāla darbarīku ieviešana; c) kādi citi cēloņi? Pamatojiet 
savu atbildi! 7. Parādiet Eiropas politiskajā kartē baltu tautu apdzīvotās teri
torijas I gadu tūkstotī pirms mūsu ēras un mūsu ēras II gadu tūkstoša sā
kumā! 8. Izlasiet latviešu tautas teikas, kurās stāstīts par upju, ezeru un kalnu 
izcelšanos! Kādēļ šajās teikās darbojas pārdabiski spēki?

Stāstā vēstures avoti

R om iešu  v ēstu rn ieka  T acila  (m ūsu  ēras  l  g a d s im tā )  d a rb a  «P ar Ģ erm ā- 
niju»  45. n o d a ļā  s tā s t its  par a is tiem , k a s  b iju ši sen prū šu  —  baltu  —  p r iek š 
t e č i ;  tā d ē ļ stāstīju m u  p ar  a istiem  var a ttiec in āt ari uz L a tv ija s  ied z īv o tā jiem .

Tad pa labi Svēbu jūra savā piekrastē apskalo aistiešu ciltis, kas paražās 
un izskatā neatšķiras no svēbiem, valodā — tuvākas britiem. Viņi pielūdz 
dievu māti. Kā ticibas zīmi nēsā kuiļa teļus: tie ieroču vietā un kā aizsarg
līdzeklis pret visu to nodrošina dievu cienītājus arī ienaidnieku vidū. Reti 
ķeras pie dzelzs, vairāk — pie rungām. Ap labību un citiem augļiem pūlas 
ar lielāku pacietību, nekā no parastās ģermāņu nevīžības gaidams. Bet ari jūru 
pārmeklē un vienīgie no visiem sēkļos un pašā krastā lasa dzintaru, ko paši 
sauc par «glēsu». Un — kā jau barbari, tie nav ne pētījuši, ne uzzinājuši, 
kāda tam daba vai kā tie rodas; ilgi tas pat gulēja starp citiem jūras izmes- 
iiern, līdz mušu greznība to cēla goda. Paši dzintaru nekur nelieto: jetveidā 
salasa, neapstrādātu nes tirgū un maksu saņem brīnīdamies.
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Jebkura veid a  p r iv ilē ģ ija s  ir brīvības  
un ta isn īb as kaps.

(J. Z e im e )

II n o d a ļ a

PĀREJA UZ ŠĶIRU SABIEDRĪBU LATVIJAS TERITORIJA

1. Saimnieciskā attīstība no X līdz XII gadsimtam

N o X līdz X H  ga d sim ta m  L a tv ija s  ied z īv o tā ju  g a lv en ā  n od ar
boša n ā s bija zem k op īb a . Medniecības un zvejniecības nozīme sa
mazinājās. Zemes apstrādei lietoja spījarkius ar dzelzs leme
šiem — ar tiem varēja gan uzplēst velēnu un uzirdināt augsni, 
gan arī iestrādāt kūtsmēslus un graudus. Līdumu zemkopību aiz
stāja tīrumu zemkopība, tika ieviesta divlauku, vēlāk arī, kur 
iespējams, trīslauku sistēma. Audzēja kā vasarājus, tā ziemājus, 
galvenokārt miežus un rudzus. Bez tam audzēja ari auzas, zirņus, 
.griķus, linus, kaņepes un citas lauksaimniecības kultūras.

Sēju rudzus, sēju miežus,.
Sēju auzas tīrumā:
Rudzi, mieži klaipu glauda.
Auzas glauda kumeliņu.

(LTDz, Nīkrāce.)

Tīrumu zemkopības apstākļos labu ražību varēja nodrošināt 
pastāvīga augsnes uzlabošana ar kūtsmēsliem, tādēļ kļuva nepie
ciešams paplašināt lopkopību. Mājlopus sāka turēt kūtīs, kurās 
varēja uzkrāt organisko mēslojumu.

Katras sētas lielākā bagātība bija zirgi — neatsverami palīgi 
ikā zemkopībā, tā arī kara gaitās.

Man bij stalts arājiņš 
Par visiem arājiem:
Tam bij divi melni zirgi, 
Tas trešais itin melns. 

(LTDz, Zvārde.)

Kas tur dimd, kas tur skan, 
Kas zemīti tricināja?
Tur jāj jauni karavīri 
Sirmus, bērus kumeliņus. 

(LTDz, Aloja.)

Kūtī iemu, kūtī teku, 
Kūtī man lieli prieki: 
Kūtī man govis, vērši, 
Kūtī baltas villainītes.

(LTDz, Blīdene.)

Tolaik  p a s tā v ē ja  naturala  sa im n iecība . Visu dzīvei nepiecie
šamo — apģērbu, apavus, mājturības piederumus, darbarīkus —
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izgatavoja katrā saimniecībā. Pieaugot pieprasījumam pēc dažā
diem amatniecības ražojumiem, galvenokārt dzelzs izstrādāju
miem, p iea u ga  a m a tn iec īb a s lom a. Tā a td a lījā s no z em k op īb a s . 
Sākās sabiedriskā darba dalīšana. Kalēji, rotkaļi, podnieki un 
citu amatu meistari izkopa augstu amata prasmi.

Sen gribēju, nu dabūju 
Sudrabiņa kalējiņu;
Tas nokala pūra lādi 
Sudrabiņa atslēgām.

(LTDz, Arlava.)

Līdz ar visas saimnieciskās dzīves attīstību p a p la š in ā jā s arī 
tirdzn iecība . Latvijas teritorijā atrastā nauda rāda, ka mūsu ze
mes iedzīvotājiem bijuši tirdznieciski sakari gan ar Krievzemi, 
gan ar Vāciju, Angliju, Dāniju, Zviedriju, gan arī ar arābiem un
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•bizantiešiem. X gadsimta otrajā pusē arī starp Latvijas iedzīvotā
jiem radās cilvēki, kuri paši vairs nenodarbojās ar ražošanu, bet 
tikai ar produkcijas maiņu. Tie bija tirgotā ji.

Latvijas teritorijā bija izveidojies tiem laikiem samērā labs 
sauszemes ceļu tīkls, taču g a lv en ā  n oz īm e tird zn iecīb ā  ar citām  
z em ēm  bija  B a ltija s  jū ra i un lie lā ka jam  upēm  (tās tolaik bija 
daudz bagātākas ar ūdeņiem nekā mūsdienās). Pa Daugavu, pār
velkot laivas pa sauszemi tajās vietās, kur upes bija viena otrai 
vistuvāk, varēja nokļūt Volgā vai Dņeprā, sasniegt Polocku, Vi- 
tebsku, Kijevu, Novgorodu. Pa Gauju līdz tagadējai Valmierai 
un tālāk pa zemesceļiem varēja nokļūt Pleskavā un Novgorodā. 
Venta saistīja kuršu novadus ar lietuviešu zemēm. Zemgaļu gal
venais tirdzniecības ceļš bija Lielupe.

Aiz ko mūsu laivenieki 
Augstu vilka zeģclītes?
Kā varēja tālu braukt,
Svešas zemes raudzīties.

(LTDz, Gaujiena.)

23



Pie ūdens un sauszemes ceļiem atradās lielākie saimnieciskie 
un politiskie centri — Jersika, Koknese, Tērvete, Mežotne, Daug
male, Grobiņa, Talsi, Sēlpils un citi. Daudzas iepriekšējā laikmeta 
nocietinātās apmetnes zaudēja savu nozīmi.

Lai aizsargātos no îzbrukumiem, pilskalnus apjoza ar vare
niem vaļņiem un dziļiem grāvjiem. Būvēja divas nocietinājumu 
rindas — priekš pils nocietinājumus un pils nocietinājumus. Priekš- 
pils nocietinājumus veidoja grāvis, zemes valnis un stipra mietu 
sēta. Pār grāvi bija paceļams tilts. Priekšpils teritorijā izvietoja 
saimniecības ēkas, reizēm ari amatnieku darbnīcas. Pilskalna 
augšdaļā atradās pils nocietinājumi. Tos veidoja baļķiem nostip
rināti vaļņi ar tajos iebūvētiem kaujas torņiem. Nocietinājumu 
iekšpusē atradās pilskunga un karadraudzes dzīvojamās ēkas, klē
tis, zirgu staļļi un citas saimniecības ēkas.

Pilskalna pakājē izveidojās amatnieku un tirgotāju apmet
nes — senās pilsētas, kuras arī apjoza nocietinājumu rinda. Da
žas senpilsētas aizņēma diezgan lielu platību. Tā, piemēram, Me
žotnes senpilsēta bijusi ap Ī3 hektāru liela. Šādās senpilsētā& 
dzīvoja vairāki simti iedzīvotāju.

Iedzīvotāju vairums dzīvoja ciemos, taču, izdaloties mazajām 
saimēm, kuras iekopa tīrumus mežos un purvainos apvidos, vei-
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dojās viensētas. Aramzemi, mājlopus, ēkas un darbarīkus izman
toja katra ģimene atsevišķi, bet mežus un pļavas ciema iedzīvo
tāji lietoja kopīgi.

Pieaugot ražošanai visās saimniecības nozarēs, labieši kļuva 
aizvien bagātāki. Viņi spēja uzturēt aizvien lielākās karadrau- 
dzes. To locekļi kļuva par profesionāliem karavīriem un ar zem
kopību vairs nenodarbojās.

Lustīgs puika es uzaugu,
Lustīgs karā gājējiņš:
Kumeliņš, zobcntiņš.
Tie manam prātiņam.

(l.TDz, Nīca.)

Karadraudzcs aizstāvēja sava kunga novadu. Tas bieži devās 
sirojumos uz citiem novadiem un zemēm, izlaupīja ciemus, sa
grābdamas tur esošās mantas un lopus, ka ari aizvezdami gūstā 
iedzīvotājus. Tos izmantoja kā dreļļus — nebrīvos kalpus.

Malu, malu, bīdelēju 
Bāliņatn kara maizi:
Krievu kaltas dzirnaviņas.
Leišu meita malējiņa.

(LTDz, Ērģeme.)

Juras piekrastes iedzīvotāji, īpaši kurši, devās ar kuģiem siro
jumos pat uz Dānijas piekrasti, Elandes un Gotiandes salam. No 
šiem sirojumiem viņi atgriežas ar lielu laupījumu.
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Labiešu vara aizvien vairak pieauga. Sirotāju iebrukumu ap
draudētie zemkopji kļuva atkarīgi no pils īpašnieka un viņa kara- 
draudzes. L a b iešu  rokās p ak ā p en isk i n on ā ca  g a n  sa im n iecisk ā , 
g a n  p o litiskā  vara. Viņi kļuva galvenie noteicēji tautas sapulcēs, 
kara un miera jautājumos, karavadoņa ievēlēšanā, kā arī dažādu 
līgumu noslēgšanā ar citām tautām. Kopienas brīvās zemes kļuva 
par labiešu īpašumu, un viņi tās sāka izdāvināt savu karadraudžu 
locekļiem kā atalgojumu par dienesta pildīšanu. Tā XI gadsimtā 
Latvijas teritorijā sāka veidoties feodālās attiecības.

Arī karadraudžu locekļi savos īpašumos cēla nocietinājumus, 
veidoja savas bruņotas vienības. Dodoties sirojumos, ievācot no
devas no iedzīvotājiem savam pilskungam, arī viņi iedzīvojās ba
gātībā. Izveidojās īpaša iedzīvotāju kārta — bajāri.

Arājs savu bagātību 
Pats sakrāja dziedādams.
Bajāriņa bagātība 
Mirka citu asaras.

(LTDz, Vecpils.)

Pakāpeniski brīvo zemnieku zemes samazinājās, bet labiešup 
īpašumi kļuva aizvien lielāki. N  ev ien lid zib a  /aužu  sta rp ā  a izv ien  
p a lielin ā jā s. Izveidojās četras sabiedriskās grupas: lielo piļu īpaš
nieki un novadu vecākie jeb valdnieki (kungi); labieši; brīvie 
ļaudis — tie veidoja visplašāko iedzīvotāju slāni; nebrīvie kalpi 
jeb dreļļi. Pretstatā pirmo triju grupu pārstāvjiem, kurus dēvēja 
par «ļaudīm», dreļļi bija «neļaudis».

Vienas mātes mes, bērniņi,
Ne visiem viena laime:
Citam zelts, sudrabiņš,
Citam gaužas asariņas.

(LTDz, Lubāna.)

2. Feodālo attiecību veidošanas pirmsākumi

3. Agro valstisko veidojumu pirmsākumi 
Latvijas teritorijā laikposma līdz XIII gadsimtam

Līdz XII gadsimta beigām Latvijas teritorijā esošās cilšu sa
vienības jau bija sākušās pārveidoties par tautībām  — kuršiem, 
zemgaļiem, latgaļiem, sēļiem. Bez tam Latvijā dzīvoja arī igau
ņiem radniecīgie līvi. (T a u tīb a  ir cilvēku kopība, kas rodas, ap
vienojoties un saplūstot vairākām ciltīm. Tautībai ir raksturīga 
vienota valoda, kurā var būt saglabājušās atsevišķo cilšu valodu 
īpatnības, kopīga apdzīvotā teritorija, saimnieciskās un kultūras 
dzīves kopība.)

Katras apdzīvotās vietas iedzīvotāji maksāja sava novada ve
cākajam — pilskungam — dažādas n od eva s. Tās dēvēja par
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«pagastu». Ar laiku par pagastu sāka saukt noteiktu, apvidu, kurā 
ietilpa viena vai vairāku ciemu teritorijas. Vairāki šādi apvidi 
tika apvienoti p ilsn ova d os , kuru centrā atradās valdnieka pils ar 
senpilsētu. P ilsn ov a d i a p v ien o ja s  « z e m e s »  jeb  «g a lo s » .

K uršu  a p d zīv o tā  ter itor ija  b ija  ieda līta  z em e s  ja u  IX  g a d 
sim ta  b eigā s. XII gadsimta beigās Kursā ietilpa Bandava, Ven- 
tava (ap Ventas lejteci), Piemare ar Grobiņu, Ceklis ar Apiiles 
senpilsētu, Vanema ar Talsu senpilsētu un necaurejamiem mežiem 
klātā zeme starp Skrundu un Zemgali. Bez tam vēl Kursā ietilpa 
Pilsāts (tagadējās Lietuvas teritorijā, Klaipēdas apkaimē). Ievē
rojamākais valdnieks Kursā bija Lamekins,  dēvēts par Kursas 
karali (viņš minēts ari rakstītajos avotos). Viņš pārvaldīja Ban- 
davu, Ventavu un Piemari.

Z em ga ļu  a p d z īv o ta jā  ter itor ijā  zin ā m ā s sep tiņ a s  z em e s : D ob e, 
S pārn en e, S ilen e, R akie, D ob ele , T erv ete  un U pm ale. Ievērojamā- 
mākās no šim zemeni bija Upmale un Tērvete. Upmalē atradās 
lieli tirdzniecības centri — Mežotne, arī Daugmale (kopš XI gad
simta to apdzīvoja galvenokārt līvi). Pārējās Zemgales zemes 
pārvaldījis Tērvetes valdnieks Viest  arts. XII gadsimta beigās 
zemgaļi sāka apvienoties.

L.atga(i un sē ji, ka im iņos e s o šā s  K riev zem es  ie lek m eti, jau  
bija izv eid o ju ši va irākas n elie la s  va lstiņ as. Ievērojamākā no tam 
bija Jersika, kuras valdnieks Vi s va l d i s  valsts pārvaldīšanas 
tiesības bija mantojis no sava tēva. Jersikas valstī ietilpa daudzi 
pilsnovadi: Asole, Cesvaine, Mārcienā, Autīne un citi. Jersikas 
senpilsēta bija nozīmīgs sabiedriskais, tirdzniecības un amat
niecības centrs. Otra ievērojamākā latgaļu valstiņa bija K ok n ese ,. 
kurā valdīja Vetsekc  (iespējams, ka senais hronists, rakstī
dams šo vārdu, domājis Kokneses valdnieka sabiedrisko stā
vokli — vecākais). Kā Jersika, tā K ok n ese  bija  p ak ļa u tas P o lo c -  
kas kņazam , m a ksā ja  tam m eslu s (nodevas, ko pakļautās tautas- 
spiestas maksāt iekarotājam). Latgaļu apdzīvotajā teritorijā at- 
radas ari Tālava  ar Beverīnas pili un Atzele ar Alūksnes pili. 
Tālavā valdīja Tāl i val d i s  kopīgi ar saviem dēliem. Talava un 
A tz e le  m aksāja  m eslu s P lesk a v a s  kņazam . Sēlijā bijuši vismaz 
pieci pilsnovadi, galvenā pils — Sēlpils ar plašu senpilsētu.

L īvi a p d zīv o ja  D a u ga vas , Id u m eja s, Turaidas un M e ts e p o le s  
n ovad us, taču tie vēl nebija valstiski veidojumi. Daugavas novadā 
atradās vairāki ievērojami tirdzniecības centri: Rīga, Salaspils, 
Ikšķile. Ari Lielvārdē un Aizkrauklē bija tirgotāju apmetnes. Līvi 
dzīvoja ari Kursas ziemeļdaļā gar jūras piekrasti. Cēsu apkaimē 
dzīvoja vendi — līviem radniecīga tautība, kuru kādreizējās ap
metnes atradās pie Ventas grīvas.

4. Kristietība Latvijā laikposmā līdz XIII gadsimtam

Veidojoties feodālajam attiecībām, radas nepieciešamība pa
matot dižciltīgo tiesības valdīt par lautu. Vajadzēja pierādīt, kai 
valdnieks ir pārāks par citiem, ka vienkāršajiem cilvēkiem bez:
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ierunām jāpakļaujas saviem kungiem. Šādam nolūkam vislabāk 
kalpoja k ristīg ā  ticība , kura jau IV gadsimtā bija kļuvusi par 
Romas impērijas reliģiju un izplatījusies gandrīz visa Eiropa.

Kristietība, kas bija radusies kā vergu un citu apspiesto un 
pazemoto ļaužu reliģija, pauž cilvēku ilgas pēc vienlīdzības, brā
lībās, mīlestības. Taču tā māca arī nepretoties ļaunumam, pacie
tīgi panest grūtības, ciest pazemojumus. Tā, piemēram, Mateja 
evaņģēlijā teikts: «. ,.mīlējict savus ienaidniekus, dariet labu 
tiem, kas jūs ienīst. Tam, kas tev vaigā sit vienā pusē, tam sniedz 
arī to otru, un tam, kas tavu mēteli ņem, tam neliedz arī svār
kus.» «Ikviens lai ir paklausīgs tām valdīšanām, kam tā vara. 
Kas turas tai valdīšanai pretī, tas turas pretī Dieva likumiem.» 
Šādas un līdzīgas mācības pauž kristiešu svētie raksti — ev a ņ 
ģ ē liji. .

Latgaļu valdnieki, iepazinušies ar sīm mācībām un redzēdami, 
kā kristietība stiprina feodāļu varu Krievzemē (Krievzemes feodāļi 
kristietību pieņēma X gadsimta beigas), izplatīja kristīgo ticību 
arī savos novados. XII gadsimtā Jersikā un Koknesē jau darbojās 
pareizticīgo baznīcas, kurās sludināja kā krievu, tā arī latgaļu 
tautības garīdznieki. Kristietību bija pieņēmis gan Jersikas vald
nieks Visvaldis, gan Tālavas Tālivaldis ar saviem dēliem, gan 
Kokneses valdnieks Vetseke. Tomēr tautā kristīgā ticība ieviesās 
lēni, cilvēki neatteicās no savu senču dievībārm

Kursā dāņu garīdznieki ap 1060. gadu uzcēla baznīcu un sāka 
sludināt katoļticību, tomēr nekādus panākumus neguva.

5. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tautību 
savstarpējās attiecības

L a tv ija s  ter itor ijā  d z īv o jo š ie  kurši, z em g a ļi, s ē ļi  un la tga ļi un 
L ietu va s ter itor ijā  d z īv o jo š ie  a u g šta iš i un žem a iši b ija  balti, sa v u 
kārt līv i un igauņ i — som ugri.

Kad bija attīstījusies lopkopība un zemkopība un atsevišķas 
saimes kļuvušas turīgas, parasta parādība bija došanās sirojumos 
uz kaimiņu novadiem. Sirotāji centās iegūt iespējami vairāk 
mantu, lopu, darbarīku, kā arī darbaspēku — dreļļus. Viņi devās 
arī uz tālākiem novadiem. Lai dotos lielākos karagājienos, vai
rāku novadu karadraudzes bieži apvienojās kopīgai cīņai. Nereti 
viena karagājiena sabiedrotie nākošajā karā jau bija pretinieki. 
Tādēļ šajā laikposmā nevar runāt par radniecīgām vai draudzīgam 
attiecībām atsevišķu tautību, pat atsevišķu cilšu starpā.

Lietuvieši parasti siroja Zemgalē vai Kursā. Dodoties uz līvu 
vai igauņu zemēm, viņi šajos karagājienos biedrojās ar zemga
ļiem vai sēļiem. Zemgaļi un kurši karoja gan sava starpa, gan 
arī iebruka Lietuvā vai līvu novados.

Igauņi galvenokārt siroja latgaļu zemēs, bet latgaļi — igauņu 
zemēs. Kā latgaļiem, tā arī igauņiem bieži nācās atvairīt
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Krievzemes sirotājus. Savukārt Krievzemes ļaudis cieta no latgaļu 
•un igauņu karotājiem. Tāpat cīnījās ari Krievzemes un Lietuvas 
iedzīvotāji.

Kuršu jūrasbraucēji tālajos sirojumas devās kopīgi ar Sām- 
salas igauņiem, taču arī viņi dažkārt nevarēja vienoties par lau
pījuma sadali.

Pūt, bālir.1, kara tauri,
Leiši nāk mūs’ zemē!
Ņem zobenu rociņā,
Sargā savu tēvu zemi.

(LTDz, Dobele.)

Kopsavilkums

No X līdz XII gadsimtam Latvijas teritorijā sākās pāreja no 
līdumu zemkopības uz tīrumu zemkopību. Palielinājās lopkopības 
nozīme. Pastāvot naturālajai saimniecībai, aizvien lielāku nozīmi 
ieguva arī amatniecība. Augstu meistarību sasniedza metālapstrā
des meistari. Paplašinājās tirdznieciskie sakari ar rietumu un 
austrumu zemēm. Pie pilīm veidojās senpilsētas — amatniecības 
un tirdzniecības centri. Aizvien vairāk pieauga labiešu bagātība 
un vara, par bagātiem zemes īpašniekiem kļuva arī karadraudžu 
locekļi. Latvijā sāka veidoties feodālās attiecības: palielinājās 
dažādu iedzīvotāju slāņu nevienlīdzība, radās pirmie valstiskie 
veidojumi. Krievzemes ietekmē latgaļu apdzīvotajos novados vei
dojās Jersikas, Kokneses un Tālavas valstiņas, latgaļu valdnieki 
izplatīja savās zemēs kristietību.

Jautājumi un uzdevumi

1. Kādi saimnieciskie un sabiedriskie apstākli veicināja amatniecības atda
līšanos no zemkopības: a) amatnieku prasmes pilnveidošanās: b) darbarīku piln
veidošanās; c) pieprasījuma pieaugums? Pamatojiet savu atbildi! 2. Kas vei
cināja mazo saimju veidošanos: a) cilvēku skaita pieaugums; b) darbarīku 
pilnveidošanās? Pamatojiet savu atbildi! 3. Sameklējiet un izlasiet kādu lat
viešu tautas pasaku par tāliem jūrasbraucieniem! Kādas īpašības bija nepie
ciešamas senajiem jūrniekiem? 4. Salīdziniet, kā feodālās attiecības veidojās 
ģermāņiem un latviešiem! 5. Kādēļ kristīgā ticība bija pieņemama visiem feo
dālajiem valdniekiem? (i. Kādi senie pilskalni atrodas jūsu novadā? 7. Parā
diet Latvijas PSR administratīvajā kartē XII gadsimta teritoriālos iedalījumus! 
Kas tiem kopīgs ar mūsdienu teritoriālo iedalījumu? 8. Izlasiet kādu latviešu 
tautas teiku par senajiem pilskalniem!
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R o cies  un ka l! Jo tad jau  nav d z iv o t vērts ,
Ja uz z em e s  š is  n ep a liek  m ūsu roku  un siržu  raksti.

(7i. Saulīt i s )

III n o d a ļ a

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU KULTŪRA 
NO X LĪDZ XII GADSIMTAM

1. Amatniecības attīstība

Pastāvot naturālajai saimniecībai, kad visu dzīvei nepiecie
šamo ražoja uz vietas pašu patēriņam, amatniecībai kā atsevišķai 
saimniecības nozarei nebija lielas nozīmes. Tomēr daži amati jau 
kļuva patstāvīgi.

Metālapstrāde kā atsevišķs amats pastāvēja jau no III gad
simta, kaut gan tolaik kalējs vēl nepārtika tikai no sava darba. 
No V līdz IX gadsimtam metālapstrādes meistari aizvien vairāk 
sāka strādāt tikai maiņas tirdzniecībai. Paplašinājās dzelzs ieguve 
no vietējās purva rudas, no citām zemēm ieveda sudrabu, bronzu, 
arī zeltu. X  g a d sim ta  sākum ā m etā la p strā d e k ļu va  par p iln īg i  
p a ts tā v īg u  am atu . Visās senpilsētās, kā ari atsevišķās pilīs un 
ciemos, bija metālapstrādes darbnīcas. Ieroču meistari, darbarīku 
kalēji un rotkaļi sasniedza lielu meistarību. Apkārtnes iedzīvotāji 
visus sev nepieciešamos metāla izstrādājumus varēja iegādāties 
tieši kalēja darbnīcā — kalvē.

Kalējīņi, bāleliņi,
Apkal manu kumeliņu;
Es tev došu to naudiņu,
Ko vērts tavis kalumiņš.

(LTDz, Rāva.)

Ievērojamu daļu metālizstrādājumu uzpirka tirgotāji. Kuršu 
kalēju gatavotie zobeni un šķēpi tika vesti uz latgaļu, līvu un 
igauņu zemēm. Tic atrasti pat Zviedrijā. Zviedrijā un Gotlandē 
sastopami arī Latvijas rotkaļu darinājumi.

X g a d sim tā  L a tv ijā  iev ie sā s  p od n iek a  ripa, ar kuras palīdzību 
labāk un ātrāk varēja izgatavot māla traukus. Tādējādi arī pod- 
niecība sāka izdalīties kā patstāvīgs amats. Augsti attīstīta bija 
arī apģērbu gatavošanas prasme. Lai gan apģērbu darināšana sa
glabājās kā mājamatniecības nozare, tomēr šajā laikā vērojami 
arī audēju amata pirmsākumi.

Pirkāt man, bāleliņi,
Neba man daudz vajag:
Līdz zemītei brūnus svārkus,
Līdz josliņu sudrabiņu.

(LTDz, Rāva.)

31



Amatnieki baudīja valdnieku un labiešu labvēlību. Pārdodot 
savus izstrādājumus, viņi k|uva turīgāki nekā vienkāršie zem
kopji.

Amatnieka līgaviņa 
Saujā naudu šķindināja;
Es, nabaga sērdienite,
Saujā slauku asariņas.

(LTDz, Valtaiķi.)

2. Celtniecība

Vissenākās celtnes Latvijā bija narni. Tos ceļa no stāvus sa
slietiem kokiem, kuru starpa iepina žagarus un šādi sagatavotas 
sienas apmeta ar māliem. Nama vidu atradās no akmeņiem krauts 
pavards telpas apsildīšanai un ēdienu gatavošanai. Līdz ar zem
kopības un lopkopības attīstību bija vajadzīgas blīvākas, stingrā
kas ēkas. Latvijā parādījās «istabas». Tās tika «cirstas», tas ir — 
cirta baļķus, tos nedaudz aptēsa, galos iecirta robus un krāva 
vienu baļķu kārtu uz otras. Šādas būves sauc par guļbūvēm. Eku 
jumtus klāja ar bērzu tāsīm vai egļu mizām, pārklājot tās ar mā
liem vai velēnām. Vēlāk jumtus klāja ari ar salmiem vai niedrēm. 
Dūmvadu istabām nebija — pavarda dūmi izplūda pa jumtu 
spraugām. Logu vietā tika izcirsias nelielas lūciņas, kuras aiz
klāja ar dēļiem. Kokmateriālus celniecībai pieveda ar zirgiem, kā 
arī pludināja pa upēm.

Ai Vērdiņa, Abaviņa,
Līdz’ balciņus vizināt:
So gadiņu namu taisu.
Citu gadu — istabiņu.

(LTDz, Skrunda.)

Attīstoties lauksaimniecībai, kļuva nepieciešamas dažadas saim
niecības ēkas. Rijās kaltēja un kūla labību, klētīs uzglabaja izkul
tos graudus, kā arī citus saimniecības ražojumus. Maltuvē no 
graudiem mala miltus. Govīm, aitām un cūkām cēla kūtis ar no
žogotiem pagalmiem — laidariem. Zirgus mitināja staļļos.

Kas tur rīb, kas tur rūc,
Tautu dēla sētiņā?
Rijā rib sprigulīši,
Maltuvē — dzirnaviņas.

(LTDz, Biksti.)

Apkārt ēkām no stāvus saslietiem baļķiem cēla sētu, kurā bija 
cieši nostiprināmi vārti. Seta kalpoja aizsardzībai ka pret plēsī
gajiem zvēriem, tā ari pret sirotājiem.

Liela meistarība bija sasniegta piļu un nocietinājumu būvē. 
Pilīm izraudzījās stāvus upju vai ezeru krastus, kurus no dažām 
pusēm ierobežoja gravas vai purvi. Neaizsargātajās pusēs raka
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dziļus grāvjus. Ja piemērotu vietu tuvumā nebija, tad pilis cēla 
uz stāviem pakalniem, kuru malas noraka vēl stāvākās. Apkārt pa
kalnam raka grāvjus, uzbēra augstus zemes vaļņus, kurus nostip
rināja ar stabu vai baļķu sētu. Taja iebūvēja ari kaujas un novē
rošanas torņus. Pilī varēja iekļūt tikai par paceļamiem tiltiem un 
caur stipriem, nocietinātiem vārtiem. Aiz nocietinājumiem pils 
pagalmā atradās dzīvojamās un saimniecības ēkas. Dažreiz pilis 
tika celtas ari ezeru salās. Šādas pilis dēvē par czcrpilim.

Piejūras novadu iedzīvotāji bija teicami laivu un kuģu būvē
tāji. Kuršu un lībiešu būvētie kuģi spēja doties tālos jūrasbrau
cienos.

Tēvs man taisa oša laivu,
Likus kokus ēvelē;
Teci, mana oša laiva,
Simtu jūdžu dieniņā.

(LTDz, Kurzeme.)

3. Apģērbs un rotaslietas. Rotājumi (raksti)

X līdz XII gadsimta apbedījumu vietās saglabājušās tērpu 
atliekas sniedz ziņas par apģērbu un rotaslietām, kādas valkājuši 
mūsu senči. Vīrieši tērpās linauduma kreklos un linu vai pakulu 
auduma biksēs. Virs krekla valkaja vilnas auduma svārkus. Kā 
kreklu, tā ari svārkus pie kakla sasprauda ar īpašu adatu vai 
saktu. Svārkus izrotāja ar bronzas spiralītem un dažādiem pie
kariņiem. Tos sajoza ar jostu, kuru auda vai darinaja no ādas 
un rotāja ar metāla kalumiem. Pie jostas parasti piestiprināja 
nazi un citus līdzi nēsājamus priekšmetus. Karavīram pie jostas 
bija piestiprināts zobens. Kājas līdz ceļiem notina ar vilnas au
duma lenti — kājautu. Kājās āva ādas pastalas, kā arī no liepu 
lūkiem pītas vīzes. Bagātākie ļaudis valkāja ādas kurpes vai zā
bakus. Jātnieki pie zābakiem piestiprināja piešus. Cepures izga
tavoja no vilnas auduma vai no zvērādām. Ļoti iecienītas bija 
caunādas cepures. Tās izgreznoja ar bronzas spirālītēm. Nepiecie
šama apģērba sastāvdaļa bija vilnas auduma apmetnis. Ziemā 
nēsāja zvērādas apmetņus, arī kažokus.

Laižu, laižu matēs vaļu,
Edz, ko māte padarīja;
Māte dara brūnus svārkus,
Tēvs šūn caunas cepurīt’.

(I.TDz, Valmiera.)

Sievietes valkāja linauduma kreklus, kas tika izrotāti ar dažā
diem rakstiem, vilnas auduma brunčus, kājautus un adas apavus. 
Neatņemama sievietes apģērba sastāvdaļa bija v illa in e — vilnas 
auduma plecu lakats. Villaines krāšņi rotaja gan ar ieaustiem 
rakstiem, gan ar bronzas vai sudraba pavedieniem, stipiņām un
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spirālītēm. Villaini uz pleciem saturēja saktas. Ap viduci sēja izrak
stītas austas jostas. Precētās sievietes nēsāja īpašas cepures — 
sievu mices vai galvas autus. Jaunavu galvas rota bija vainags — 
krāšņākais latviešu meitenes apģērba piederums. V ainagus da
rināja gan no bronzas spirālītēm un stīpiņain, gan ari no izro
tāta auduma. Vasarā meitenes bieži nēsāja arī ziedu vainadziņus.

Cieti savu galvu pinu, 
Dai|i nesu vainadziņu: 
Tam puisim mani ņemt, 
Kas sudraba jostu joza. 

(LTDz, Jaunmuiža.)

Mana balta villainīte 
Vizulītes nepanese;
Vēl gribēja bāleliņis 
Stūros kalt sudrabiņu.

(LTDz, Cīrava.)

Protams, ne jau vienmēr un arī ne visi valkāja greznus, ro
tātus tēTpus. Vienkāršajiem zemkopjiem un it īpaši nebrīvajiem 
kalpiem apģērbs bija vienkāršāks, bez izgreznojumiem. Katra Lat
vijas novada tērpi bija atšķirīgi gan pēc krāsu salikuma, gan arī 
pēc rakstiem. Ka sievietes, tā arī vīrieši nēsāja dažādas rotaslie
tas: saktas, piekariņus, važiņas, gredzenus, rokassprādzes un kak- 
lariņķus. Rotaslietas darināja no bronzas, sudraba, dzintara. Kaut 
arī reti, tomēr sastopamas ari zelta vai apzeltītas rotas.

No tālienes jau pazinu. 
Kur nāk mana līgaviņa: 
Pilnas krūtis sudrabiņa, 
Pilni pirksti gredzentiņu 

(LTDz.)

Gulbis savas baltas spalvas 
Ezerāi nomazgāja;
Bajārs savas daiļas meitas 
Sudrabāi kaldināja.

(LTDz, Krote.)

Dažādie rotājumi jeb raksti uz darbarīkiem, ieročiem, sadzīves 
priekšmetiem un apģērba saistīti ar maģiskiem ticējumiem. Vien
laikus tie norāda arī uz mūsu senču augsti attīstīto skaistuma iz
jūtu. Rakstus veido ģeometriskās formās izveidoti apļu, svītru, 
punktu, rombu un krustiņu salikumi.

Kādi raksti neziedēja 
Mana pūra dibenā:
Zied krustiņi, līkumiņi,
Sīļa spārni, vanadziņi.

(LTDz.)

4. Tautas daiļrade

Latviešu tautas dārgākais mantojums, kurš saglabāts ļaužu 
atmiņā cauri gadsimtiem līdz mūsdienām, ir ta u ta sd ziesm a s. Pa
saulē nav otras tautas, kurai piederētu šada bagātība, — vairāk 
nekā miljons tautasdziesmu pierakstījuši mūsu folkloristi. Latviešu 
tautasdziesmas liecina par mūsu senču lielajam novērošanas spē
jām, dzejisku apkārtējās pasauies uztveri, sniedz daudzpusīgu 
dabas un sabiedrisko parādību skaidrojumu. Tas ataino cilvēka 
dzīvi no dzimšanas līdz pat nāvei, stāstā par zemkopja, lopkopja,
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mednieka, zvejnieka un amatnieka darbu, par dažādu iedzīvotāju 
slāņu savstarpējām attiecībām, reliģiskajiem priekšstatiem. Sa
mērā maz tautasdziesmu veltītas karam. Tas rada, ka mūsu sen
čiem galvenais bijis mierīgs, radošs darbs.

Es dziedāju rītā agri,
Es dziedāju vakarā;
Man Laimiņa palīdzēja 
Ikkatrā vietiņā.

(LTDz, Ērgļi.)

Arī p a sa k a s un teika s pazina jau tālā senatnē. Tas liecina par 
cilvēku centieniem izprast apkārtējo vidi un sabiedriskās attie
cības. Pasakas stāsta par darbu, par cīņu ar dabas spēkiem. Ta
jās vienmēr uzvar labais, strādīgais, gudrais. Ļaunais, slinkais 
un nepraša saņem sodu. Teikās mušu senči centās izskaidrot da
žādas dabas parādības, cilvēku, augu un dzīvnieku izcelšanos, 
kalnu un ūdeņu rašanos. S a k ām vārd os un parunās tika izteikti 
vērojumi, dzīves pieredze. Prāta vingrināšanai un novērošanas 
spēju attīstībai liels palīgs bija m iklas.

Ar dziesmām cieši saistītas arī d eja s . To izcelsme ir ļoti sena. 
Pirmsākumā dejas bija saistītas ar medību maģiju, vēlāk arī ar 
senču kultu. Dejas noritēja mūzikas pavadībā. Mūzikas instru-
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menti — dažādi sitamie instrumenti, kā ari stabules — bija pa
zīstami jau II gadu tūkstoti pirms mūsu ēras. XII gadsimtā plaši 
lietoja gan pūšamos, gan ari stigu instrumentus, — stabules, tau
res, ragus, kokles, ka ari dažādus sitamos un trokšņa instru
mentus. Stabules gatavoja no koka vai kaula, taures — no koka 
mizas, ragus — no dzīvnieku ragiem. Kokles izgrieza no koka, 
tām stigas gatavoja no dzīvnieku dzīslām.

Nedod manis, māmuliņa,
Stabulnieka dēliņam:
Ni man miega, ni man darba 
Stabulēs klausoties.

(LTDz, Cēsis.)

5. Reliģiskie ticējumi

Dzīvodami ciešā saskarsmē ar dabu, Latvijas iedzīvotāji, tāpat 
kā citas senās zemkopju tautas, ticēja, ka visu cilvēka dzīvi no
saka un vada dažādi pārdabiski spēki — d iev ība s. Mūsu senču 
dzīvē visievērojamāko vietu ieņēma Meža māte, Jūras māte, Ze
mes māte. Pat katrai upītei un strautiņam bija sava māte. Meža 
māte rūpējās par kokiem un meža dzīvniekiem. Ta varēja būt 
medniekam labvēlīga, taču varēja ari liegt tam medījumu.

Ai, bagātā meža māte.
Sargā savas bagātības:
Mans brālītis šautru trina,
Iešot ritu medībās.

(LTDz, Vecpiebalga.)

Jūras māte bija juras, zivju un vētru valdniece, no viņas lab
vēlības bija atkarīgs zvejnieka loms, ka ari jūrasbraucēja dzīvība.

Jūras matē, jūras māte,
Valdi savas kalponites:
Sasegušas baltas sagšas,
Nelaiž mani maliņā.

(LTDz, Liepāja.)

Vēja māte izrīkoja vējus, gādaja par laika apstākļiem. Arī viņa 
varēja vai nu palīdzēt jūrasbraucējiem ar labu ceļavēju, vai arī 
nodarīt tiem ļaunumu.

Lietus nāca kapādams,
Vēja rnate svilpodama;
Ai, jaunajis mans balini.
Glabā savu zēģelili.

(LTDz, Apriķi.)

Zemes māte bija zemes auglības devēja, ka arī apakšzemes, 
«citas saules», valdniece. Pie viņas nonāca mirušo dvēselēs, kuras

36



«cilā saulē» jeb «aizsaulē» turpināja tādu pašu dzīvi kā virszemē. 
Tādēļ mirušajiem kapa tika doti līdzi darbarīki, ieroči, rotaslietas 
un saimniecības piederumi.

Ar Dieviņu, tēvs, māmiņa,
Labvakar, zemes mālē.
Labvakar, zemes māte,
Glaba manu augumiņu.

(LTDz, Vidzeme.)

Zemes māti sauca ari par Kapu māti vai Veļu māti. Cilvēki 
ticēja, ka mirušo dvēseles jeb ve (i reizēm tiek atlaisti virszeme 
apciemot piederīgos, tādēļ rudeņos rīkoja veļiem mielastu: rijā 
vai pirtī salika ēdienus un dzērienus.

Cilvēku likteņa lēmēja bija Laimes māte jeb Laima.
Liec, Laimiņa, man mūžiņu,
Kādu pati gribēdama;
Ja liec labu, tad liec ilgu,
Ja ne labu, tad liec īsu.

(LTDz, Kalsnava.)

Sis mātes kults radies jau akmens laikmetā, mātes ģints sa
biedriskajā iekārtā. Attīstoties zemkopībai un lopkopībai, sakoties 
tēva ģints iekārtai, radās ari citas dievības. Par galveno die
vību latviešiem, tāpat ka slāviem, ģermāņiem un citām Eiropas 
zemkopju tautām, kļuva Pērkons. Pērkons spēja satriekt ļaunos 
garus, palīdzēja cīņā pret ienaidniekiem, gādāja par zemkopju 
druvām. Taču tas varēja nodarīt arī ļaunumu.

Pērkonīli, Pērkonīti,
Ej garām šai vietai,
Nedar’ skādes mājiņai,
Ne manai druviņai.

(LTDz, Vidzeme.)

Ūsiņš gādāja par zirgiem.
Ei, Osiņ, labais virs,
Jaj ar mani pieguļā;
Es guntiņas kurējiņš.
Tu kumeļu ganītājs.

(LTDz, Krustpils.)

Ražas dievs bija Jumis.
Ej, Jumili, nu uz lauku.
Garu ziemu izgulej’s,
Sāci jaunu vasariņu,
Svēti mūsu labibiņu.

(LTDz, Vidzeme.)
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Bija vēl arī citas dievības. Katrai mātei bija meitas un kalpo
nes, Pērkonam un citiem dieviem — dēli. Dievībām nesa ziedo
jumus: gan tīrumu ražu, mājlopus, medījumus, gan ari audu
mus, rotaslietas, naudu. Senajām Latvijas tautām nebija īpašas 
priesteru kārtas. Ziedojumus dievībām deva un no tām svētību 
izlūdzās saimes vecākais. Ziedojumu vietas parasti bija ozolu 
birzis vai arī atsevišķi ozoli, liepas, kā arī citi, īpaši lieli koki. 
Sajās vietās atradās arī tā sauktie upurakmeņi, uz kuriem ziedo
jumi tika dedzināti. Vietām ziedojumi tika mesti ūdeni. Tā, pie
mēram, Talsu Vilkmuižas ezerā atrastas daudzas senlietas.

Dažiem cilvēkiem tika piedēvētas pārdabiskas īpašības. Ļaudis 
uzskatīja, ka tie ir burvji, raganas, vilkači (cilvēki, kuri it kā spē
jot pārvērsties par zvēriem). Lai novērstu šo cilvēku Jauno 
ietekmi, nēsāja dažādus skanošus piekariņus vai zvārgulīšus. Ti
cēja arī zīlniekiem un pareģiem, kuri it kā spēja paredzēt nākot
nes notikumus. Līdz ar pareizticības izplatīšanos latgaju zemēs 
to iedzīvotāji sāka nēsāt dažāda veida krustiņus. Viņi uzskatīja, 
ka tie spēj atvairīt ļaunumu.

Sēd’ blakām, ieblakām,
Abi radu bērni bija:
Tavs tēviņis burtenieks,
Man — māmiņa raganīte.

(LTDz, Alsunga.)

Tika svinēti arī dažādi svētki. Tie bija saistīti ar lauksaimnie
cības darbu sākumu un nobeigumu, kā arī ar gadskārtu miju. Pa
vasarī svinēja pavasara saulgriežus jeb Lielo dienu, kad daba 
modās jaunai dzīvei. Galvenais ēdiens Lieldienās bija olas — 
auglības simbols. Šūpošanās šūpolēs simbolizēja saules pacel
šanos.

Lielāsdienas rītiņā 
Agri gāju šūpoties,
Lai redzēju koku galos 
Zelta sauli margojam.

(LTDz, Rucava.)

Vasaras saulgrieži — Līgodiena jeb Zāļudiena — bija visskais
tākie svētki. Ar ziediem un zaļumiem pušķoja ēkas un mājlopus, 
pušķojās cilvēki paši. Pakalnos kurināja ugunskurus — saules uz
varas simbolus. Sauli simbolizēja arī apaļās, zeltainās siera 
ripas, — neiztrūkstošs Līgodienas ēdiens. Pie ugunskuriem dzie
dāja un dejoja. Dejām bija maģiska nozīme — tām vajadzēja 
sekmēt tīrumu un mājlopu auglību. Līgodiena sevišķi lika piemi
nēts Jānis — auglības devējs. (Sī dievība bija pazīstama gandrīz 
visām Eiropas zemkopju tautām. Senajiem romiešiem dievs Jā- 
nuss noteica gadskārtu miju.) Par Līgodienu šie svētki nosaukti
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tādēļ, ka tajos dziedāja dziesmas ar piedziedājumu «ligo», aici
not sauli «līgot», — mest lokus pār druvām.

Jauka bija Jāņa diena 
Pār visām dieniņām:
Ligo saule, līgo bite,
Līgo visa radībiņa.

(LTDz, Raiskums.)

Rudenī svinēja ražas novākšanas svētkus — appļāvības. 
Jaunajai maizītei 
Liel’ godiņu iztaisīju:
Pilnu cepli maizes cepu,
Kāvu labu sivēntiņu.

(LTDz, Valmiera.)

Sajās dienās godināja Jumi, ražas dievu, un nesa tam zie
dojumus. Visa saime gāja tīrumā «ķert» jeb «dzīt» Jumi, lai nā
košajā gadā būtu laba raža.

Eita visi nu uz lauka 
Jumi ķert tīrumā:
Kas noķers rudzu Jumi,
Tam būs laime citugadu.

(LTDz, Augstkalne.)

Vēlu rudenī — oktobrī vai novembrī — bija Dievaines jeb veļu 
laiks. Tad mirušo senču gari nāca viesos pie savas dzimtas pie
derīgajiem.

Ziemas saulgriežos svinēja Ziemas jeb Bluķa svētkus. Sājā 
diena no sētas uz sētu vēla bluķi un pēc tam to sadedzināja, sim
bolizējot saules atgriešanos.

Bluķa māte bluķi vēla 
Pašā bluķa vakarā.
Lai veļ bluķi trīsi reizi,
Netiks mošķi caur sienmali.

(LTDz, Tukums.)

6. Masas un bāliņi. Tautas, radi un draugi

Pirmatnējās kopienas iekārtai sairstot, no ģints kopienas iz
dalījās lielās saimes, kuras veidoja radniecīgu cilvēku grupas — 
dzimtas. Izveidojoties mazajām saimēm — vienas ģimenes saim
niecībām —, radnieciskās attiecības starp dzimtas locekļiem sa
glabājās. Tie bija radi. Visi vienas dzimtas vīrieši bija brāļi jeb 
bāliņi, bet sievietes — māsas. Citas dzimtas piederīgie bija tau
tas. ' Laulības starp vienas dzimtas piederīgajiem nebija pieļau
jamas, tāpēc bāliņi ņēma par sievām tautu meitas, bet masas
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savukārt izgāja tautās, — kļuva par tautu dēlu līgavām. Tautieša 
radi ar līgavas radiem savā starpā kļuva draugi.

Jaunu mani māte deva, 
Znotu draugu gribēdama: 
Tev, māmiņa, znoti draugi, 
Man jaunai grūts mūžiņis.

(LTDz, Kursīši.)

Radi vien šai zemē,
Kur būs ņemti līgaviņu? 
Cep, māmiņ, kviešu maizi, 
Smītēsim pār Daugavu.

(LTDz, Saikava.)

Senākajos laikos jaunavas tika zagtas — tautietis ar saviem 
biedriem iebruka izraudzītās jaunavas sētā un ar varu to aizveda. 
Tā kā zemkopju saimei katras darbarokas bija nepieciešamas, tad 
meitenes balini dzinās aizvedējiem panāksnos un ar ieročiem 
centās māsu atkarot, šīs sadursmes bieži beidzās ar vedēju vai 
arī panāksnieku nāvi.

Drīzi, drīzi, bāleliņi,
Kumeliņu seglojat.
Dzenaties pēc māsiņas,
Ko aizveda sveši ļaudis.

(LTDz, Kurzeme.)

Panāksnieki ar vedējiem varēja arī vienoties, ka tautietis sa
maksās bāliņam par zaudēto darba darītāju, kā arī atlīdzinās 
izdevumus, kas ģimenei bijuši, meiteni audzinot. Tā ar laiku līga
vas zagšanas vielā ieviesās pirkšana: tautietis ar līgavas vecā
kiem vai bāliņiem vienojās (liga) par kādu noteiktu maksu. (No 
tā cēlies vārds līgava.) Meitenes piekrišana parasti netika pra
sīta, viņu vienkārši pārdeva kā jebkuru preci (no šejienes vārds 
precēt).

Devu naudu, nežēloju,
1 par mazu malējiņu:
Ne naudiņa dzirnus velk. 
Velk mazā malcjiņa.

(LTDz, Lubāna.)

Tā kā izpirkumu varēja samaksāt tikai turīgie ļaudis, tad vien
laikus ar pirkšanu turpinājās arī zagšana. Vēlāk sāka ņemt vērā 
arī jauniešu savstarpējas simpātijas, un pirkšana vai zagšana 
kļuva tīri simboliska.

īpašu vielu senajā latviešu saimē ieņēma bāreņi jeb sērdieņi. 
Tie bija bērni, kuri zaudējuši ne tikai vecākus, bet lielākoties arī 
citus piederīgos, un bija pieņemti audzināšanā svešos ļaudīs. Kaut 
arī bāreņi netika pieskaitīti nebrīvajiem cilvēkiem, viņu tiesiskais 
stāvoklis bija ļoti grūts, sevišķi meitenēm. Māsu aizstāvēja visi 
dzimtas bāliņi, turpretī bārenītei šādu aizstāvju nebija.

Ak tu, manu suru mūžu,
Kā es tevi nodzīvošu?
Nc man fēva, ne māmiņas.
Ne ar sava bāleniņa.

(LTDz, Ulmale.)
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Kopsavilkums

No X līdz XII gadsimtam Latvijas iedzīvotāju materiālā un ga
rīga kultura bija samērā augstu attīstīta. Lielu meistarību sasniedza 
amatnieki, īpaši metālapstrādē. Stāvkoku ēku vietā cēla guļ koku 
būves. Ievērojami uzlabojās nocietinājumu celtniecība. Kuršu un 
līvu būvētās laivas un kuģi bija piemēroti tāliem jūras braucie
niem. Pieauga tirdznieciskie sakari ar citām zemēm. Veidojas 
senpilsētas. Pilnveidojās tautas mutvārdu daiļrade, dejas, mūzika. 
Ļaudis pielūdza Meža mati, Jūras māti, Zemes māti, Laimes 
māti, ka arī Pērkonu un citas dievības. Tika svinēti dažādi svētki, 
kas bija saistīti ar lauku darbu periodiem, ka arī ar gadskārtām. 
Veidojās un nostiprinājās ģimeņu savstarpējās attiecības.

J a u tā ju m i u n  u z d e v u m i

1. Kādēļ latviešu tautasdziesmas uzskatāmas par tautas lielāko bagātību? 
Ko mēs varam uzzināt no tautasdziesmām? 2. Kas ir kopīgs latviešu un citu 
seno zemkopju tautu reliģiskajos ticējumos? Ar ko tas izskaidrojams? 3. Kuras 
seno latviešu dievības radušās tēva ģints iekārtā? Pierādiet, ka šīs dievības 
saistītas ar zemkopības un lopkopības attīstību! 4 . Izlasiet kādu latviešu tautas 
teiku vai pasaku, kurā darbojas senās dievības! 5. Ar ko saistījās senie latviešu 
svētki? Salīdziniet tos ar seno grieķu svētkiem! Kas šeit kopīgs? 6. Izskaidrojiet 
vārdus: bāliņš, māsa, tautietis, līgava, precības! 7. Kā jūsu novadā atceras se
nās paražas un svētkus?

D z im ten e i cirstu  brūci ka trs no m um s  
iz jū t kā d z iju  ieva in o ju m u  sirdi.

(V. Igo)

IV no d a ļ a

SVEŠZEMJU IEKAROTĀJU TĪKOJUMI BALTIJAS ZEMES

1. Skandināvu sirotāji Latvijas teritorijā

Skandināvu lautas — tagadējos dāņus, zviedrus un nor
vēģus — vilināja iespēja pārvaldīt ērtos tirdzniecības ceļus, kuri 
caur Latvijas teritoriju veda uz austrumu zemēm. Skandināvu 
jūrasbraucēji — vikingi — vienlaikus bija gan tirgotāji, gan siro
tāji. Viņi vairākkārt centās pakļaut Latvijā dzīvojošās tautības, 
nodibināt šeit savus atbalsta punktus un vākt meslus no iedzīvo
tājiem. Par vikingu sirojumiem Latvijas teritorijā stāsta senie 
skandināvu vēstījumi — sāgas, kā arī akmeņos iekalti raksti — 
rūnas, kas veltītas kāda svešumā krituša vikinga piemiņai.
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Pirmās ziņas par skandināvu iebrukumiem Latvijā saglabā
jušās no V gadsimta. Sena sāga vēstī par kādu Starkadaru, kurš 
kopā ar slāvu valdnieku Vino devies karagājienā pret Baltijas 
piekrastes tautām. Ap VI gadsimta sākumu vikingi iebruka Dau
gavas lejteces un Lielupes apgabalos. So iebrukumu zemgaļi at
vairīja. Ap 650. gadu sirotājiem izdevās nostiprināties tagadējās 
Grobiņas apkaime un nodibināt tur nocietinātas tirgotāju apmet
nes, kuras kalpoja arī kā militārie atbalsta punkti tālākiem ieka
rojumiem. Tās pastāvēja gandrīz 150 gadus, līdz kurši IX gad
simta sakumā sacēlās pret iekarotājiem un tos padzina. 853. gadā 
Kursai uzbruka dāņi, taču šo uzbrukumu kurši sekmīgi atvairīja. 
Drīz pēc tam zviedru karalis Olavs iekaroja Kursas senpilsētas 
Zēburgu (Grobiņu) un Apoli, un kurši bija spiesti maksāt viņam 
meslus. Skandināvu sirojumi turpinājās arī X un XI gadsimtā.

Savukārt Kursas karotāji bieži devās sirojumos uz Skandinā
vijas zemēm, izpostīja piekrastes ciemus un bieži atgriezās mājās 
ar lielu laupījumu un gūstekņiem.

2. Krievzemes feodāļu centieni 
pakļaut Baltijas zemes

Tirdzniecības ceļi, kas caur latviešu un igauņu zemēm saistīja 
rietumus ar austrumiem, pievērsa sev ari Krievzemes kņazu un 
tirgotāju vērību. IX gadsimtā Polockas un Pleskavas kņazi cen
tās nostiprināties pie Daugavas un Gaujas ūdensceļiem, kā arī
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pārvaldīt tirdzniecības ceļus caur Igaunijas teritoriju. Krievu 
kņazu karadraudzes iebruka latgaļu, lībiešu un igauņu novados, 
tos izlaupīja, izpostīja un aizveda gūstā iedzīvotājus. Polockas 
kņaziem izdevās nostiprināties pie Daugavas. Jersikā un Koknesē 
viņi ierīkoja atbalsta punktus, kuros uzturējās krievu karadrau
dzes. Latgaļi un līvi bija spiesti maksāt iekarotājiem meslus.

Krievzemes kņazi centās nostiprināt savu ietekmi arī Igaunijā. 
1030. gadā lielkņazs Jaroslavs uzcēla nocietināto Jurjevas pili 
(tagadējā Tartu). Polocka centās nostiprināties arī Daugavas 
otrā krastā, lai krievu tirgotāji varētu droši kuģot pa šo nozīmīgo 
ūdensceļu. 1107. gada Polockas kņaza karaspēks iebruka Zemgalē, 
taču pie Daugmales zemgaļi to sakāva. Zaudējis ap 9000 karo
tāju, kņazs bija spiests atteikties no sava nodoma.

Sākotnēji Krievzemes kņazi gribēja pakļaut Baltijas tautas, 
lai nodrošinātu saviem tirgotājiem brīvu pieeju pie jūras, tāpat 
arī, ievācot meslus, vairotu ienākumus. Latgaļu sabiedriskajā 
un saimnieciskajā dzīvē viņi īpaši neiejaucas, neuzspieda sa
vas pārvaldes formas un reliģiju. Latviešu un igauņu tautas 
daudzkārt mēģināja atbrīvoties no krievu feodāļu uzspiestā pie
nākumā maksāt meslus. Par to liecina senajās Krievzemes hroni
kās minētie karagājieni uz igauņu un latgaļu zemēm, kuru mēr
ķis bija šīs tautas noturēt paklausībā. Pastiprinoties Krievzemes 
feodālajai sadrumstalotībai, palielinoties kņazu savstarpējām 
ķildām, pieauga latgaļu valdnieku patstāvība. XIII gadsimta sa
kumā Jersika bija politiski vairāk saistīta ar Lietuvu nekā ar 
Polocku.

3. Vācu iebrukums līvu zemēs

XII gadsimta vidū Latvijas piekrastē sāka piestāt vācu tirgo
tāju kuģi. Izmantodami Daugavas ūdensceļu, tirgotāji pakāpe
niski virzījās arvien dziļāk zemes iekšienē. Vietējie iedzīvotāji 
pret tirgotājiem izturējās draudzīgi, ar tiem tirgojās. Lai papla
šinātu tirdzniecības apjomu, līvu ciemā Ikšķilē tika ierīkotas preču 
noliktavas.

Tirgotājiem parasti brauca līdzi arī garīdznieki. Ap 1180. gadu 
mūks Meinhards,  iepazinies ar vietējiem apstākļiem, saprata, 
ka šeit ir iespējams vairot katoļu baznīcas bagātības, pakļaujot 
vietējos iedzīvotājus kristīgajai ticībai. Tā kā Daugavas līvi bija 
atkarīgi no Polockas kņaza, Meinhards lūdza tam atļauju sludināt 
šajā apvidū kristietību. Saņēmis kņaza atļauju, Meinhards sāka 
rīkoties. Tolaik līvu novados bija iebrukuši leišu sirotāji. Mein
hards apsolīja ikšķiliešiem, ka nodrošinās viņus pret uzbrucējiem, 
vienīgi viņiem jāpieņem kristīgā ticība. Līvi piekrita. Meinhards, 
ataicinājis no Gotlandes amatniekus, īsa laikā (no 1185. līdz 1186. 
gadam) uzcēla Ikšķilē mūra pili un baznīcu.

Tomēr šiem Meinharda pasākumiem bija maz panākumu, jo 
līvi nevēlējās atteikties no saviem tēvu dieviem un senču paražām.
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Tad mūks lūdza palīdzību Romas pāvestam. Tas izsludināja pret 
līviem krusta karu. Visiem, kas kristīgās ticības vārdā devās uz 
tālo zemi, tika apsolīta grēku atlaišana. Krustnešu pulkos stājās 
gan piedzīvojumu meklētāji, gan ari tādi cilvēki, kuri savā zeme 
tika vajāti par likumu pārkāpumiem. Meinhardu pavests iecēla par 
visu turpmāk iekarojamo zemju bīskapu — augstāko garīdznieku.

Karaspēka formēšana ieilga. Meinhards, nesagaidījis palīgus, 
1196. gadā nomira. Viņa vietā par līvu zemes bīskapu iecēla aug
stāku garīdznieku — abatu (klostera priekšnieku) Ber t o l du.  
Bertolds ar krustnešu karapūļiem iebruka līvu zemēs, nogalināja 
iedzīvotājus, postīja druvas, dedzināja ciemus. Līvi drosmīgi pre
tojās iebrucējiem. 1198. gada, kauja pie Rīgas, karavīrs Imauls (ari 
Imanta) .nonāvēja Bertoldu. Tomēr krustneši, būdami labāk ap
bruņoti, salauza vietējo iedzīvotāju pretošanos. Līvi bija spiesti 
kristīties un maksāt katoļu baznīcai nodevas.

Bertoldu nomainīja bīskaps Al bert s  — viltīgs, gudrs, spē
jīgs cilvēks. Ar pāvesta piekrišanu Vācijā un Dānija Alberts sa
vāca jaunus krustnešu pulkus. 1200. gadā, ieradies līvu zeme, Al
berts uzaicināja viesos ievērojamākos labiešus. Kad tie ieradās, 
viņš pavēlēja tos ieslodzīt, kā atbrīvošanas maksu pieprasīdams 
ķīlniekus — šo labiešu dēlus. Tā Alberts ar viltu nodrošinājās pret 
iespējamiem līvu uzbrukumiem. Saņemtos ķīlniekus nosūtīja uz 
Vāciju.

Ceļā no jūras līdz Ikšķilei vācu kuģiem draudēja uzbrukumi 
kā no līviem, ta no zemgaļiem, bez tam braukšanu apgrūtināja 
arī Rumbulas krāces. Tādēļ bīskaps Alberts 1201. gadā nolēma 
būvēt apmetni pie Rīdziņas upes ietekas Daugavā. Tur jau pastā
vēja līvu, zemgaļu un kuršu apdzīvota tirdzniecības apmetne — 
Rīgas ciems. īsā laikā šeit izveidojās nocietināta p ilsē ta  — R ig o , 
kura apmetās vācu tirgotāji un amatnieki.

Lai varētu sekmīgi turpināt iekarojumus, Albertam bija nepie
ciešams pastāvīgs karaspēks. Rietumeiropā salīgtie krustneši pa
rasti ieradās pavasaros, bet, ziemai sākoties, atgriežas mājās. 
Tādēļ, saņēmis pāvesta piekrišanu, Alberts 1202. gadā nodibināja 
«Kristus bruņinieku» jeb, kā vēlāk to saka dēvēt, Z ob en b rā ļu  o r 
deni. Ordeņa locekļi jeb brāļi deva solījumu atteikties no mantas 
un ģimenes, cīnīties par kristīgas ticības izplatīšanu, kalpot tikai 
Dievam un baznīcai. Kā atšķirības zīmi ordeņa brāļi valkāja baltu 
apmetni, uz kura bija izšūts sarkans zobens un krusts. Iekarotajos 
apvidos vairākiem bruņ in iek iem  b īska ps iz lēņ o ja  lie lu s z em e s  g a 
balus. L ēņ a  sa ņ ēm ēja  jeb  va sa ļa  pienākums bija ar visiem viņa 
rīcībā esošajiem cilvēkiem piedalīties karagājienos. Vieni no pir
majiem bīskapa vasaļiem bija Konrāds no Meiendorfas, kurš sa
ņēma Ikšķili, un Daniels no Barnerovas, kuram piešķīra Lielvārdi.

Savu mērķu sasniegšanai bīskaps Alberts veiksmīgi izman
toja gan nesaskaņas starp Baltijas zemju tautām, gan arī vietējo 
vadoņu savstarpējos strīdus. Kopā ar zemgaļiem ordeņa karotāji 
uzbruka līviem un lietuviešiem, kopa ar latgaļiem siroja igauņu 
zemēs, kopā ar līviem iebruka sēļu novados. Atsevišķu valdnieku
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un novadu vecāko tiekšanās pēc varas un bagalibas palīdzēja 
iekarotājiem pak|aut vienu novadu pēc otra. Turaidas pilsnovada 
valdnieku Kaupo bīskaps Alberts ar dāvanām un glaimiem pie
runāja kristīties un nosūtīja viņu uz Romu pie pāvesta. Pārsteigts 
no visa Rietumeiropa redzētā, kā ari bagātības kārdināts, Kaupo 
kjuva par dedzīgu kristietības, līdz ar to arī vācu iekarotāju at
balstītāju. Taču līvu tauta varonīgi pretojās svešzemniekiem.

Polockas kņazs Vladimirs, redzēdams, ka var zaudēt kontroli 
pār Daugavas tirdzniecības ceļu, kā arī līvu maksātos meslus, 
1203. gadā devās ar karaspēku uz Salaspili. Taču tolaik Polockai 
draudēja lietuviešu uzbrukums un kņazs bija spiests atgriezties.

Jersikas valdnieks Visvaldis kopīgi ar lietuviešiem mēģināja 
uzbrukt Rīgai, taču nesekmīgi. 1205. gada vācu iebrucējiem dros
mīgi pretojās Salaspils līvi Ako vadība. Vācu pusē cīnījās Kaupo 
un citi kristīgie līvi. Ako krita. Viņa galvu ka uzvaras zīmi ordeņa 
brāļi nosūtīja bīskapam. 1206. gada cīņai pret iebrucējiem cēlas 
Turaidas novada līvi. Vāciešiem palīdzēja Tērvetes valdnieks Vies- 
tarts ar saviem zemgaļiem. Daļu zemgaļu karaspēka nodeva Kaupo 
rīcībā. Sājā cīņā Turaidas pils aizstāvji, arī Kaupo tuvākie radi
nieki, tika nonāvēti un pils nodedzināta. Ieguvuši Turaidu, vāci 
centās pilnīgi pakļaut Gaujas tirdzniecības ceļu, tādēļ 1207. gada 
Cēsīs uzcēla Zobenbrāļu ordeņa pili — spēcīgu iekārotāju atbalsta 
punktu.

4. Latgaļu un sēļu pakļaušana

S a g rā v is  Uvu p re testīb u , b īskaps A lb er ts  v ērsā s  p re t la tga ļiem  
un sēļiem , lai ieg ū tu  sa vā  vara g a lv e n o  tird zn iec īb a s ce ļu  — 
D au gavu .

Redzēdams, ka Polockas kņazs nespēj palīdzēt cīņā pret vācu 
iekarotajiem, Kokneses valdnieks Vetseke 1205. gadā noslēdza 
ar Albertu miera līgumu. 1207. gada Alberts apsolīja Vetsekem 
palīdzēt aizsargāt Koknesi pret lietuviešu uzbrukumiem. Ka atlī
dzību viņš pieprasīja atdot vāciešiem dažus Kokneses novadus, 
kā arī uzturēt Kokneses pili zobenbrāļu karaspēka vienību. Ne
spēdams ar šādu apkaunojošu pakļautību samierināties, Vetseke 
nonāvēja pilī nometinātos vāciešus, nodedzināja pili, un kopā ar 
savu karadraudzi aizgāja uz Krievzemi. Vācieši sagrāba visas 
Kokneses zemes. Velak Vetseke kopīgi ar krievu karaspēku cīnī
jās pret vācu iebrucējiem igauņu zemēs. Viņš krita 1224. gada 
pie Tērbatas. 1208. gadā zobenbrāļi pārcēlās uz Daugavas kreiso 
krastu, izpostīja sēļu zemes, ieņēma Sēlpili un piespieda Sēlijas 
iedzīvotājus pieņemt katoļticību.

Pcc neveiksmīgajiem karagājieniem pret vāciešiem Polockas 
kņazs noslēdza ar tiem līgumu par Daugavas tirdzniecības ceļa 
kopīgu izmantošanu. Bīskaps Alberts varēja atkal piegriezt vērību 
tirdzniecības ceļiem uz Plcskavu un Novgorodu. Tā kā vācu tirgo
tājus šajā ceļa traucēja igauņi, tad Alberts nolēma izmantot
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Tālavas latgaļu un dienvidigauņu nesaskaņas. 1208. gadā viņš no
slēdza ar Talavas valdnieku Tālivaldi savienību. Ordeņa karapulki 
kopā ar latgaļiem iebruka igauņu zemēs. Ar īpašu nežēlību izcē
lās Sateklcs pilskungs Rūsiņš. Savukārt igauņi vairākkārt iebruka 
Tālavā. Vienā šādā iebrukumā igauņiem izdevās sagūstīt Tāli
valdi. Tālavas valdnieks gāja bojā mokpilnā nāvē — viņu sade
dzināja.

Abpusējie sirojumi ilga četrus gadus, kā Tālava, tā Dienvid- 
igaunija bija izpostītas. Kara radītais posts piespieda abas puses 
1212. gadā slēgt mieru. Sajās cīņās zaudētāji bija vienīgi latgaļi 
un igauņi, turpretī vācieši saskaņā ar šo miera līgumu ieguva 
atbalsta punktus arī Dienvidigaunijā. Katoļu garīdznieki panāca, 
ka Talivalda dēli atteicās no pareizticības un nemaksāja meslus 
Pleskavas kņazam. Viņi pieņēma katoļticību un kļuva par Rīgas 
bīskapa vasaļiem. Līdz ar to tirdzniecības ceļš uz Pleskavu pilnīgi 
nonāca vācu rokās.

Jersikas valdnieks Visvaldis skaitījās Polockas kņaza vasalis, 
tomēr viņš centās būt neatkarīgs. Kaut arī vācieši bija noslēguši 
savstarpēju līgumu ar Polocku, viņu tirgotāji, dodoties pa Dau- 
gavu uz Krievzemi, nevarēja justies droši. Izmantodami kā iegan
stu Visvalža sadarbību ar Lietuvu (Jersikas valdnieku ar lietu
viešiem saistīja radniecības saites — viņa sieva bija kāda lietu
viešu valdnieka meita), vācu karapulki 1209. gada iebruka 
Jersikā, izlaupīja un nodedzināja pilsētu. Viņi izlaupīja un node
dzināja arī pareizticīgo baznīcas, tā pierādīdami, ka viņu mērķis 
ir nevis iedzīvotāju pievēršana kristīgajai ticībai, kā tas tika slu
dināts, bet gan iekarošana un laupīšana. Valdnieka Visvalža sievu 
un bērnus vācieši sagūstīja un turēja kā ķīlniekus. Lai viņus 
glābtu, Visvaldis bija spiests atdot iekarotājiem vairākus savas 
valsts apgabalus un pats kļūt par bīskapa vasali. Pēc viņa nāves 
XIII gadsimta 30. gados vācu rokās nonāca visa Jersikas valsts. 
Tā iek a ro tā ji ar varu  un viltu  p ak ļā va  v isa s la tga ļu  un Uvu a p 
d z īv o tā s  z em es , kā ari igauņ u  n ovad us. Vācu tirgotāji brīvi pār
vietojās pa visiem tirdzniecības ceļiem, kas veda uz Krievzemi.

Polockas kņazs, kuram tolaik pastāvīgi nācās cīnīties ar lie
tuviešiem, 1212. gadā noslēdza ar bīskapu Albertu miera līgumu, 
atteikdamies no visām savām līdzšinējām tiesībām latgaļu zemēs.

5. Kuršu cīņas ar krustnešiem

V ācu tirg o tā ji  g r ib ē ja  pārva ld īt ari V en tas tird zn iec īb a s ceļu . 
Atsevišķas kuršu un vācu karaspēka sadursmes notika jau XII 
gadsimta beigās. 1210. gadā kurši jūrā uzbruka vācu kuģiem, un 
tie cieta smagu sakāvi. Tajā pašā gadā līvi sūtīja pie kuršiem 
savus sūtņus ar priekšlikumu kopīgiem spēkiem ieņemt Rīgu un 
padzīt svešzemniekus. Kurši tam piekrita. Viņi aicināja palīgā 
arī igauņus, lietuviešus, zemgaļus un krievus un cerēja arī uz 
latgaļu un līvu palīdzību. 1210. gada 12. jūlijā kuršu kuģi iebrauca
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Daugavā pie Rīgas nocietinājumiem. Sākās nežēlīga cīņa. Ne
ieradās gaidītie palīgspēki, līvi cīnījās vācu pusē. Rīgai palīgā 
devās ari ordeņa braļa vadīta latgaļu vienība no Cēsīm. Nesaņē
muši atbalstu, varonīgie kuršu kārotāji bija spiesti atkāpties.
1228. gadā kurši un zemgaļi nopostīja Daugavgrivas klosteri.

Vācu karaspēks, kurā ietilpa Zobenbrāļu ordenis, krusta karo
tāji no Rietumeiropas zemēm un Rīgas pilsētas bruņotas vienības,
1229. un 1230. gada iebruka Kursas zemēs starp Ventu un Abavu. 
Vācieši piespieda vietējos iedzīvotājus pieņemt kristīgo ticību. 
K u ršu  va ld n iek i un v e cā k ie  b ija  sp ies ti  n o s lēg t ar vā cieš iem  p a 
d o ša n ā s  līgum us.

Baltijā ieradās arī Romas pāvesta sūtnis Balduīns no Ainas. 
Balduīnam izdevās noslēgt ar valdnieku Lamekinuun citiem kuršu 
vecākajiem līgumu par kuršu labprātīgu pakļaušanos Romas pa
vestam. Sis līgums paredzēja, ka kurši saglabās savu līdzšinējo 
brīvību un patstāvību. Viņiem vajadzēja maksāt baznīcas nodevas 
un palīdzēt baznīcai cīnīties pret nekristītajiem lietuviešiem un 
zemgaļiem. Vācieši tomēr nevēlējās samierināties ar Romas 
iejaukšanos viņu interesēs. Rīgas bīskaps un ordeņa pārstāvji sū
tīja pāvestam dažādas sūdzības par Balduīnu un panaca, ka to 
atcēla. Balduina līgums ar kuršiem tika lauzts.' Vācieši dalīja savā 
starpā kuršu zemes, uzlika iedzīvotājiem lielākas nodevas, nekā 
bija līguma noteikts.

Kurši vairākas reizes mēģināja atbrīvoties no svešzemnieku 
jūga. 1260. gada pie D u rbes ordeņa karaspēks cīnījās ar lie
tuviešiem. Kuršiem pēc līguma noteikumiem bija jāpalīdz vācie
šiem, taču viņi uzbruka tiem no aizmugures. Kopīgiem spēkiem 
kurši un lietuvieši, ka arī ordeņa karaspēkā iesaistītie igauņi gan
drīz pilnīgi iznīcināja iekarotāju galvenos spēkus. Kauja krita 
vairāk nekā 150 ordeņa brāļu un bruņinieku, arī ordeņa mestrs. 
Kursa atguva zaudēto brīvību, bet tikai uz dažiem gadiem. Jau 
1261. gadā vācieši atkal iebruka Kursā un sāka asiņainu izrē
ķināšanos. Tā, piemēram, ieņēmuši Dzintarenes pili (Kuldīgas ap
kaimē), iebrucēji noslepkavoja visus tur esošos kuršu un lietu
viešu vīriešus un zēnus, vecākus par 11 gadiem. Ievainotos iemeta 
liesmās, bet sievietes un mazos bērnus aizdzina gūstā. 1267. g a d ā  
k u ršu  p re to ša n ā s  tika p iln īg i apsp iesta .

6. Zemgaļu cīņa par brīvību

Visilgāk par savas zemes neatkarību cīnījās zemgaļi. Vācu  
ieb ru cē jiem  bija  v a ja d z īg s  ga n d rīz  v e s e ls  ga d sim ts, kam ēr tie  p a 
k ļāva  sa v a i varai visu  Z em gali.

Zemgales auglīgās zemes deva labu ražu, tādēļ šeit bija daudz 
turīgu sētu ar lielām saimēm. Lielupes lejtecē atradas liels tirdz
niecības centrs — Zemgales osta, kurā iebrauca dažādu zemju 
kuģi un noritēja dzīva tirdzniecība. Zemgaļu bajāri ar savām ka- 
radraudzēm bieži iebruka gan lietuviešu, gan līvu, gan latgaļu
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novados, gūdami lielu laupījumu. Savukārt lietuviešu sirotāji pos
tīja zemgaļu ciemus.

Sakoties krustnešu iebrukumam Latvijas teritorijā, Tērvetē 
valdīja Viestarts, kuram pakļāvās lielākā daļa Zemgales novadu. 
Redzēdams ordeņa militāro spēku, Viestarts nolēma ar vāciem 
sadarboties, lai gūtu sabiedrotos cīņās pret lietuviešiem un apgūtu 
ordeņa karamākslu. Gribēdams nostiprināt savu varu Zemgalē, 
Viestarts piedāvāja vāciešiem palīdzību cīņā pret līviem un aici
nāja tos kopīgi uzbrukt lietuviešiem. Bīskaps Alberts labprat pie
ņēma Viestarta piedāvāto draudzību, un viņu kopīga sadarbība 
ilga gandrīz divdesmit gadus. Alberts saprata, ka tobrīd Zemgali 
ar spēku nevarēs pakļaut, tādēļ centās sašķelt zemgaļu vienotību. 
Ar viltu viņš panāca, ka Mežotnes labieši atteicās pakļauties 
Viestartam, pieņēma kristīgo ticību un atļāva Mežotnes pilī ap
mesties vācu karaspēka vienībai. Ar baznīcas sodiem un drau
diem Alberts panāca, ka Zemgales ostā aizliedza iebraukt tirgo
tāju kuģiem, tādējādi nodrošinot visus tirdzniecības ienākumus 
tikai Rīgai.

1219. gadā zemgaļi Viestarta vadībā vācus no Mežotnes pa
dzina, taču jau pēc gada tā atkal bija iekarotāju rokās. Tomēr 
visu Zemgali pakļaut vācieši nespēja. 1225. gadā Rīgā ieradās 
pavesta sūtnis bīskaps Vijums no Modenas. Viņš uzaicināja Vies- 
tartu uz sarunām un centās panākt, lai tas pieņemtu kristīgo 
ticību. Viestarts atteicas to darīt, bet apsolīja, ka neliks savā zemē 
šķēršļus katoļu sludinātājiem.

1228. gadā zemgaļi Viestarta vadībā piebiedrojās kuršiem, kuri 
devās karagājienā pret Rīgu. Atriebdamies ordeņa karaspēks 
iebruka Zemgalē, savukārt Viestarts izpostīja Aizkraukli. Kad 
zemgaļi devās atceļā, ordeņa karaspēka vienība Aizkraukles 
komtura (pilskunga) vadība tiem sekoja. Naktī, kad zemgaļu ka
ravīri gulēja, vācieši tiem uzbruka tik pēkšņi, ka Viestarts pat 
nepaspēja satvert ieročus. Izrāvis no ugunskura degošu pagali, 
viņš ietrieca to sejā komturam Markvartam, kurš viņam šajā brīdī 
uzbruka. Vācieši uz mirkli apjuka, un tas ļāva zemgaļiem izglāb
ties. Pēc dažiem gadiem zemgaļu valdnieks Viestarts nomira.

1236. gadā zobenbrāļi, daudzi no Rietumeiropas atbraukuši 
krustneši, līvi un latgaļu karotāji, kā arī Pleskavas kņaza vienība 
iebruka Lietuvā un izpostīja tur vairākus novadus. Kad viņi ar 
lielu laupījumu devās atpakaļ uz Rīgu, tos pie S a u les (tagad Lie
tuvā, Sauļu apkaimē) 1236. gada 22. septembrī sagaidīja lietu
viešu un zemgaļu karavīri. Cīņa notika purvaina vietā, kur viegli 
bruņotajiem lietuviešiem un zemgaļiem bija vieglāk cīnīties nekā 
smagajās dzelzs bruņās tērptajiem vāciešiem. Latgaļi un līvi attei
cās šajā cīņā piedalīties, un neilgā laikā iebrucēju karaspēks tika 
pilnīgi iznīcināts. Krita ordeņa mestrs, gandrīz visi ordeņa brāļi 
un svešzemju bruņinieki.

Vācu kundzībai Latvijā draudēja bojāeja, tādēļ steidzīgi lika 
meklēta palīdzība. Tā ka gandrīz viss Zobenbrāļu ordenis Saules 
kaujā tika iznīcināts, tad dzīvi palikušie brāļi pievienojās Prūsijā
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valdošajam Vācu ordenim. Izveidojas atsevišķs Vācu ordeņa no
zarojums, kuru nosauca par L iv on ija s  orden i.

Kaut arī no Rietumeiropas ieradās jauni krustnešu pulki, zem
gaļus apspiest izdevās tikai 1254. gadā. Zemgale tika izpostīta, 
zeme izdalīta iebrucējiem. Bet zemgaļu brīvības cīņas nemitējās. 
1279. gadā zemgaļu vadonis Nameisis padzina vāciešus no Tērve
tes. Tajā pašā gadā viņš devās uz Rīgu un pie Lielupes sakāva 
ordeņa karaspēku. Tad pret zemgaļiem devās liela soda vienība, 
kurā ietilpa arī latgaļi, līvi, kurši un igauņi. 1281. gadā Tērvete 
krita ienaidnieka rokās. Nameisis ar saviem drosmīgajiem kara
vīriem un daudziem citiem cilvēkiem atstāja dzimteni un aizgāja 
uz Lietuvu. Kopīgi ar lietuviešiem viņš devās uz Prūsiju palī
dzēt senprūšiem cīnīties pret vācu apspiedējiem. No šī karagā
jiena varonīgais zemgaļu vadonis vairs neatgriezās.

Kur palika mans bāliņš,
Kur bērais kumeliņš?
Prūšos krita mans bāliņš,
Vāczemē kumeliņš.

(LTDz, Svēte.)

Pēc Tērvetes krišanas vācieši uzaicināja ievērojamākos zem
gaļu bajārus uz sarunām un nodevīgi tos nogalināja. Taču zem
gaļi nepārtrauca pretošanos. 1285. gadā ordeņa mestrs atkal de
vās uz Tērveti, bet nespēja to ieņemt. Tad līdzās zemgaļu pilij 
Svētkalnā vācieši uzcēla pili un novietoja tajā spēcīgu karaspēka 
vienību. No šīs nocietinātās pils iekarotāji uzbruka zemnieku sē
tām, slepkavoja cilvēkus, dedzināja un postīja sējumus. Zemgaļi 
un lietuvieši gan aplenca Svētkalna pili, bet ieņemt to nespēja. 
Pēc šīs neveiksmes tērvetieši nodedzināja savu pili un aizgāja uz 
Raktes novadu.

Pēdējā lielākā kauja ar iebrucējiem notika 1287. gadā. Zem
gaļu karotāji uzbruka Rīgai, nopostīja ārpilsētā esošos ordeņa 
zirgu staļļus, pēc tam atceļā izpostīja Ikšķili. Pie Garozas izvērsās 
kauja ar daudzkārt lielākiem ordeņa spēkiem. Ordeņa karaspēks 
tika sakauts. Krita mestrs un gandrīz visi ordeņa brāļi. Dzīvus pa-- 
likušos saņēma gūstā, tikai vienam bruņiniekam izdevās atgriez
ties Rīgā.

1283. gadā Vācu ordenis beidza Prūsijas iekarošanu un visus 
speķus vērsa pret Zemgali. Vācu vienības siroja pa visu zemi, 
postīja tīrumus, iznīcināja sējumus. Sākās bads. Tad zemgaļu kā
rotāji atstāja dzimteni un devās uz Lietuvu. 1290. gada dzimteni 
atstāja pēdējas brīvās Zemgales pils — Sidrabcnes — aizstāvji, 
pirms aiziešanas to nodedzinājuši. Tūkstošiem zemgaļu atrada 
Lietuva sev jaunu dzimteni. Ilgstošo karu laikā vairāki novadi 
palika bez iedzīvotājiem. Vācu feodāļi nometināja tajos citu Lat
vijas novadu ļaudis, kā ari Krievzemē sagūstītos zemniekus.

Latvijas teritorijas iekarošana, ko vācu iebrucēji iesaka gan
drīz pirms simts gadiem tirgotāju, feodāļu un katoļu baznīcas
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interesēs, bija pabeigta. M u šu  tauta  uz ilg iem  ga d sim tiem  n on āca  
sv e š z e m n ie k u  jū g ā .

Es ieraugu vācu pulku 
Daugaviņas maliņā:
Pilna Kursa, pilna Kursa,
Pilna visa Zemgalīle.

(LTDz, Vaiņode.)

7. Vācu tirgotāju un feodāļu 
uzvaras cēloņi un sekas

Vācu iebrucējiem izdevās pakļaut Latvijas un Igaunijas tau
tas, jo krustneši bija daudz labāk apbruņoti un karamāksla apmā
cīti. Karošana bija viņu galvenā nodarbošanās, turpretī latviešu 
un igauņu karavīri galvenokārt bija mierīgi zemkopji. Iebrucēji 
prasmīgi izmantoja vietējo iedzīvotāju nesaskaņas, valdnieku, no
vadu vecāko un citu labiešu savstarpējos strīdus, tiekšanos pēc 
varas un bagātības. Atsevišķi labieši labprātīgi kļuva par bīskapa 
vai ordeņa vasaļiem, lai tikai saglabātu savus īpašumus.

Vācu uzvaru veicināja arī Krievzemes valsts sairums, kņazu 
savstarpējās ķildas. Ne Polocka, ne Novgoroda, ne Pleskava ne
spēja aizstāvēt savas intereses Baltijā. Kņazi uzskatīja par la
bāku uzturēt ar vāciešiem draudzīgas attiecības un slēdza ar 
viņiem savstarpēji izdevīgus tirdzniecības līgumus, kā arī nereti 
veica kopīgus karagājienus.

Latvijas un Igaunijas iedzīvotāju cīņa pret vācu feodāļu iebru
kumu veicināja kā latviešu, tā arī igauņu lautu veidošanos. Citu 
novadu ļaudīm apmetoties iekarotāju izpostītajos apgabalos, iz
zuda agrāko tautību un valodu robežas. K urši, z em g a li, la tga ļi, 
s ē ļ i  un Uvi sap lūda , k ā  rezu ltā tā  ar laiku izv e id o jā s  v ien a  — 
la tv iešu  tauta  ar k o p īg u  va lodu  — la tv iešu  valodu, atsevišķos no
vados saglabājot seno valodu īpatnības kā latviešu valodas dia
lektus un izloksnes. Līvi vēl mūsdienās saglabājuši savu valodu 
un paražas.

Kopsavilkums

Tirdzniecības ceļi, kuri jau no seniem laikiem caur Latvijas 
teritoriju saistīja rietumus ar austrumiem, vilināja dažādu zemju 
tirgotājus. Attīstītā lauksaimniecība, kā arī mežu bagātības vili
nāja kā austrumu, tā rietumu feodāļus un garīdzniekus. Jau V un 
VI gadsimtā Latvijas iedzīvotājus mēģināja pakļaut skandināvu 
sirotāji. IX gadsimtā pie Daugavas un Gaujas tirdzniecības ceļiem 
nostiprinājās krievu feodāļi, kas ievāca no latgaļiem meslus. Dar
bojās arī pareizticīgo baznīca. XII gadsimta beigās uz Baltijas ze
mēm tiecās vācu iekārotāji. Tirgotāji gribēja pārvaldīt tirdznie
cības ceļus, garīdznieki cerēja vairot baznīcas ienākumus, pievēršot
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vietējos iedzīvotājus — «pagānus» kristietībai. Feodālus vilināja 
auglīgās zemes un strādīgie zemkopji, kurus viņi cerēja pada
rīt par saviem vergiem. Romas pāvests izsludināja pret Baltijas 
tautām krusta karu. Ar varu un viltu iekarotāji pakļāva vispirms 
līvus, tad arī latgaļus. Kurši aicināja visus Latvijas iedzīvotājus 
apvienoties kopīgai cīņai pret iebrucējiem, taču pēc ilgām cīņām 
arī Kursu iekaroja vācieši. Gandrīz simts gadus ilga zemgaļu 
cīņa par brīvību. Pārspēka mākti, zemgaļu karotāji atstāja dzim
teni.

Jautājumi un uzdevumi

1. Ko jūs zināt par skandināvu tautu sirojumiem un tirdzniecības braucie
niem? 2. Kādi bija Krievzemes feodāļu mērķi Baltijas zemēs: a) meslu kundzība; 
b) draudzīgu attiecību uzturēšana; c) kristietības ieviešana; d) kontrole pār 
tirdzniecības ceļiem; e) brīvu tirdzniecisko sakaru attīstība; f) jaunu teritoriju 
sagrābšana? Pamatojiet savu atbildi! 3. Kas bija visvairāk ieinteresēti Baltijas 
zemju iekarošanā: a) katoļu baznīca; b) vācu tirgotāji; c) vācu feodāļi; d) visu 
intereses savstarpēji saistītas? Pamatojiet savu atbildi! 4. Raksturojiet pirmo 
bīskapu — Meinharda, Bertolda un Alberta — darbību! Ar ko Alberts atšķīrās 
no saviem priekštečiem? 5. Daudzi iekarotāji guvuši panākumus, lietojot metodi 
«skaldi un valdi». Kā jūs to saprotat? Parādiet ar piemēriem, kā Alberts šo 
metodi pielietoja, iekarojot mūsu zemi! 6. Kādēļ tādi valdnieki kā Kaupo, 
Viestarts sadarbojās ar svešzemniekiem? 7. Vai zemgaļi tika uzvarēti? Pama
tojiet savu atbildi! 8. Kā vācu feodāļu uzvara sekmēja latviešu tautas izvei
došanos? 9. Kas noteica vācu iebrucēju uzvaru: a) apbruņojums un kara māk
sla; b) Krievzemes feodālā sadrumstalotība; c) tatāru-mongoļu iebrukums Kriev
zemē; d) Latvijas zemju valdnieku un labiešu savstarpējās nesaskaņas un 
varaskāre? Pamatojiet savu atbildi! 10. Izveidojiet hronoloģisko tabulu par 
Latvijas tautu cīņām pret iebrucējiem XIII gadsimtā!

Stāsta vēstures avoti

L atv iešu  In d r iķa  <L iv o n ija s  h ron ika»

1. nodaļa. 2. §. Bija vīrs ļoti cienījamas dzīves un godājama sirmuma, 
svētā Augustīna ordeņa priesteris Zēgebergas klosterī. Sis tikai Kristus labā un 
sludināšanas dēļ kopā ar tirgotāju transportu nonāca Lībijā. Jo vācu tirgotāji, 
saistīti draudzīgām saitēm ar lībiešiem, bij paraduši bieži ar kuģiem iebraukt 
Daugavā.

3. §. Minētais priesteris, saņēmis atļauju, kā arī dāvanas no Polockas 
ķēniņa Voldemāra, kam pagāni lībieši maksāja līdz šīm meslus, droši ķērās pie 
dievišķās lietas: sludināja lībiešiem un uzcēla baznīcu Ikšķilē.

2. nodaļa. 3. §. ...pāvesta kungs atļāva visiem, kas uzņēmās krusta zīmi 
un bruņojās pret ticības lauzējiem lībiešiem, grēku atlaišanu...

7. nodaļa. 5. §. Kad pēc tam brālis Teodoriks... gāja uz Vāciju, viņš 
ņēma līdzi kādu lībieti, vārdā Kaupo, kurš bija it kā ķēniņš un vecākais Turai
das lībiešiem ...

10. nodaļa. 10. §. Pēc tam rīdzinieki, atminēdamies visas netaisnības, kuras 
turaldiesi, līdz šim pagani, bija nodarījuši viņiem un kā tie biežāk mieru bija
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Jauzuši, atsauca zemgaļus sev palīgā atriebties ienaidniekiem. Bet zemgaļiem 
vienmēr bija naidi pret turaidiešiem, un viņi priecājās un atnāca ar savu vir
saiti Vestardu, apmēram 3000 viru, pretim rīdziniekiem. Un viņi nonāca pie 
•Gaujas, sadalīja savu karaspēku un nodeva Kaupo, kas bija karaspēka va
donis, pusi, jo viņš pēc atgriešanās no Romas bija kļuvis ļoti ticīgs un lībiešu 
vajāšanas dēļ bija atbēdzis pilsētā un palika kopa ar kristīgiem gandrīz visu 
to gadu. Otro karaspēka pusi viņi virzīja Dabreļa daļā. Un Kaupo gaja ar savu 
karaspēku uz savu pili, kurā bija viņa radi un draugi, ... viņi iegāja pili un, 
vajādami pagānus visur pa pili, nokāva gandrīz 50 no tiem, pārējie izglābās 
ar bēgšanu. Un tā viņi paņēma visas lietas un daudz laupījuma, un pili aiz- 
-dedzināja.

A tskaņ u  hron ika

Zemgaļi atstāj dzimteni.

Kad zemgaļi ara vai ecēja,
Vai klajos laukos sēklu seja,
Tad tuvie kaimiņi atnāca,
Ļaudis un zirgus pievāca.
Kad pargāja to baiļu bijās,
No jauna tad brāļi salasījās 
Un atkal viņu zemē jāja.
Un laupīja un dedzināja.

Gan lopus, gan mantas noņēma tiem, 
Un prāts bija sadrūvis zemgaļiem. 
Kad labība tiem brieda druvā,
Kā zāle nokapāta kļuva.
Tā pakalpot tiem pūlējās,
Kā skaudīgs bads tiem uzmācās.
Kad atkal dzīvi tie ieptīlēja 
Un kaut cik atžirgt iecerēja,
Tad brāļu pulks saposās knaši 
Un jāja no jauna pie viņiem aši.

Par grūtībām tie vaimanāja, 
Jo pliki un nabagi palika. 
Posts beidzot viņiem apnika. 
Tad pieņēma tic kādu lēmumu 
Un izveda savu nodomu.

Prom Lietuva tie devās tieši. 
Daudz pametuši hij zemgalieši. 
Ka svešatni tie izvēlējās 
Un tēvu liesu pazaudēja.
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Tikai tas sp ē j  p a ties i m itāt labo, kas  
n o v isa s sirds, n esam ierin ā m i ien īst  
ļaunum u.

(Fr. Sillers)

V n o d a ļ a

BALTIJAS TAUTAS ORDEŅA UN BĪSKAPU PAKĻAUTĪBA

1. Livonijas feodālā sadrumstalotība

Vācu iekarotāji latviešu zemēs saskārās vispirms ar līviem, 
tādēļ ari radās apzīmējums « L iv on ija »  — līvu zeme. Vēlāk par 
Livoniju nosauca visas vācu iekarotās latviešu un igauņu zemes.



Iekarošanas sākuma posmā bīskapi ieguva divas trešdaļas no 
pakļautās teritorijas, bet ordenis — vienu trešdaļu. Ordenis uz
skatīja, ka tam pieder galvenie nopelni zemju iekarošanā, tādēļ 
pieprasīja sev lielāku laupījuma daļu. Nonaca pat tik tālu, ka 
kāds ordeņa mestrs sagūstīja Rīgas bīskapu un turēja to apcie
tinājumā, kamēr tas piekrita izpildīt ordeņa prasības.

P ē c  B a ltija s  z em ju  iek a roša n a s L ivon ija s  ter itor ijā  izv e id o 
jā s  p ie ca s  a ts ev išķ a s  feod ā la s  va ls tiņ a s. L ivon ija s  ord eņ a  valsts: 
aptvēra visu Zemgali, lielāko Kurzemes un Latgales daļu, apmā
nam trešo daļu Vidzemes, ka arī visu Zieineļigauniju. R īg a s  virs-  
b iskapija i piederēja apgabals starp Gaujas lejteci un jūru, lielākā, 
daļa Austrumvidzemes un Dienvidvidzemes, daļa Ziemeļlatgales. 
K u rzem es  jeb  P ilten es  b īska p ija s īpašumā bija trīs atsevišķas te
ritorijas: Piltenes—Dundagas, Aizputes—Embūtes un Sakas—Cī
ravas novadi. T ērbatas b īskapija i piederēja Igaunijas dienvidaus
trumu daļa. S ām salas b īska p ijā  iekļāvās Sāmsala un Igaunijas, 
ziemeļrietumi.

2. Lēņi un vasaļi

Bīskapijas pārvaldīja augstākie katoļu garīdznieki — bīskapi. 
Saimnieciskajā un politiskajā darbība viņi bija patstāvīgi savu 
zemju valdnieki, bet reliģiskajos jautājumos pakļāvās Rīgas arhi
bīskapam, kurš savukārt bija padots tieši Romas pāvestam. Bīs
kapu rīcība nebija karaspēka, tādēļ viņi izlēņoja bīskapiju zemes 
uzticamiem bruņiniekiem. Tādejādi tie kļuva par bīskapu v a sa 
ļiem . Bīskapiju lēņu novadi bija ļoti lieli. Vasaļu pārvaldīšanā 
tika nodoti pat vairāki pagasti ar pāri par tūkstoš iedzīvotājiem.

Vasalis bija pilnīgs noteicējs pār savu lēņu novadu. Viņš bija 
tiesīgs ievākt no zemniekiem nodevas, izmantot viņus dažādos- 
darbos — klaušās, iesaukt viņus karadienestā. Vasalim piederēja 
ari augstākā soģa vara— viņš bija tiesīgs lemt par viņa pakļau
tība esošo zemnieku mantu un dzīvību. Vasaļa pienākums bija aiz
stāvēt senjora intereses — kara gadījumā formēt karaspēka vie
nības un piedalīties cīņās sava lēņa kunga labā.

Ordenim bija pietiekoši liels karaspēks. Tam nevajadzēja iz- 
lēņot savu zemi bruņiniekiem. Savas zemes ordenis pārvaldīja ar 
ierēdņu — p ilsk u n gu  je b  kom turu  un so ģ u  jeb  fo g tu  palīdzību . 
Tādēļ ordenis parasti izlēņoja nelielus zemes gabalus. Lēņus va
rēja saņemt ne tikai vācu bruņinieki, bet arī tie latviešu vecākie, 
bajāri un citi labieši, kuri sadarbojās ar iebrucējiem. Tā, piemē
ram, viena no pirmajām zināmajām ordeņa lēņa grāmatām (doku
ments, kurš apstiprina lēņa tiesības) izdota 1207. gadā bijušajam 
Mālpils apvidus pilskungam Maneģinlim. Sos lēņa saņēmējus 
sauca par leim aņiem . Atšķirībā no vācu bruņiniekiem leimaņi bija 
tiesīgi pārvaldīt tikai izlēņoto zemi, bet ne cilvēkus. Leimaņa pie
nākums bija ar savu zirgu un ieročiem doties ordeņa rīkotajos-
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karagājienos. Viņi veidoja īpašas jātnieku vienības — vieglo ka
valēriju.

Gatavs biju karavīrs,
Gatavs kara kumeliņš:
To dieniņu vien gaidīju,
Kad kundziņš ziņu dos.

(LTDz, Rīg3.)
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Daļa leimaņu ar laiku pārņēma vācu valodu, paražas un pil
nīgi pārvācojās, ka, piemēram, kuršu bajārs Gailis, kurš tika uz
ņemts muižnieku kārtā. No šī bajara pēctečiem cēlusies baronu 
Hānu dzimta, kurai piederēja lieli zemes īpašumi. Vairums lei- 
maņu, kuri neatteicās no savas tautības, pamazām zaudēja savus 
lēņus un kļuva par zemniekiem. īpašu stāvokli ieņēma Kuldīgas 
apkaimes leimaņi — tā sauktie kuršu ķoniņi, kuri, iespējams,, 
bija seno kuršu valdnieku pēcteči. Kuršu ķoniņi brīvību un daļēju 
neatkarību saglabāja līdz pat XIX gadsimtam.

3. Livonijas ordenis

L ivon ija s  ord en is b ija  g a r īg i  m ilitāra  org a n izā c ija . Tajā iestā
joties, bija jādod solījums visu dzīvi veltīt kristīgās ticības izpla
tīšanai. Ordeņa locekļi jeb, ka viņus sauc — brāļi, nedrīkstēja 
precēties, viņiem nedrīkstēja piederēt nekādā manta. Brāļi dalī
jās bruņiniekos un priesteros (garīdzniekos). Bruņinieki valkāja 
baltu apmetni ar melnu krustu. Vēl ordeni bija arī ta sauktie pus
brāļi jeb kalpotāji. Atšķirībā no brāļiem tie nēsāja pelēku apmetni, 
tādēļ tika saukti par «pelēčiem». Bruņinieki veidoja ordeņa gal
veno kaujas spēku — smagi bruņoto kavalēriju. Ordeņa karaspēkā 
ietilpa arī algoti karavīri — karakalpi. Bez pastāvīgajiem ordeņa 
brāļiem karaspēku bieži vien papildināja no Rietumeiropas ze
mēm uz laiku atbraukušie bruņinieki — dēku meklētāji.

Ordeņa priekšnieku sauca par m estru . Livonijas ordeņa mestrs 
bija pakļauts Vācu ordeņa virsmestram. Mestra vietnieku — ka
raspēka pavēlnieku sauca par landm aršatu  (zemes maršalu). Or
deņa zemes dalījās pilsnovados jeb komturejas. Katrā kointureja 
atradās stipri nocietinātā mūra pils, kura dzīvoja pilskungs — 
kom turs — kopā ar ordeņa brāļiem. Komtura pienākums bija gā
dāt par brāļu pārliku, apģērbu un ieročiem, pārzināt mantu no
liktavu, zirgaudzētavas, kā arī naudu. Kara laikā komturs vadīja 
sava novada karaspēku. Visus svarīgākos jautājumus kopīgi ap
sprieda komturejas ord eņ a  brāļu  sa p u lce  jeb  k on ven ts .

Ordeņa valsts galvenais pārvaldes orgāns bija visu k om turu  
k o p sa p u lce  jeb  kap itu ls, kurš sanāca vismaz divas reizes gadā. 
Tikai ar kapitula atļauju mestrs drīkstēja slēgt līgumus, izlēņot 
ordeņa zemi, dalīt komtureju ienākumus, ka arī noteikt vietējo 
iedzīvotāju tiesības un pienākumus. Bez kapitula atļaujas mestrs 
pat nedrīkstēja atstāt Livonijas teritoriju. Kapituls ievēlēja arī 
ta saukto ordeņa padomi, kura sastāvēja no mestra, zemes mar
šala un pieciem padomniekiem. Visos svarīgākajos jautājumos- 
mestram bija jāpakļaujas padomes lēmumam.

4. Bīskapu un ordeņa savstarpējas cīņas

Tūlīt pēc Latvijas un Igaunijas zemju sagrābšanas starp ieka
rotājiem sākas strīdi par laupījuma sadalīšanu un virskundzību.
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Bīskapa Alberta dibinātais Zobenbrāļu ordenis bija pakļauts tieši 
bīskapam, skaitījās ta vasalis. Vasaļa attiecības pret Rīgas arhi
bīskapu saglabājās arī pēc Livonijas ordeņa izveidošanas, kaut 
vienlaikus Vācu ordenis (tā sastava ietilpa Livonijas ordenis) 
bija padots tieši Romas pavestam. Tādēļ Livonijas ordenis centās 
kļūt neatkarīgs no arhibīskapa.

C īņas sta rp  ord en i un R ip a s  arh ibīskapu  ilga  turpat vai g a d 
s im tu . Arhibīskapa pusē nostājās arī Rīgas pilsēta, jo ordeņa 
brāļi, kuru rokās atradās tādi juras tirdzniecības centri ka Vents
pils, Klaipēda, Daugavgrīva, Pērnava, Rēvele un Karva, pārdeva 
Rietumeiropas zemēm ne tikai savu zemnieku saimniecību ražo
jumus, bet arī uzpirka un tālāk pārdeva Krievzemes un Lietuvas 
preces. Tas, protams, radīja Rīgas tirgotāju neapmierinātību, jo 
katrs preču ievedums vai izvedums, kurš negāja caur Rīgu, mazi
nāja viņu peļņu. Savukārt ordenis gribēja pakļaut ari Rīgas tirdz
niecību. Naidīgās puses pastāvīgi sūdzējās Romas pāvestam, dā
vinot viņam ari diezgan ievērojamas naudas summas. Pavesti 
vienmēr atzina tās puses tiesības, kura vairāk tika maksājusi. Ta, 
piemēram, kad 1330. gadā ordenis ieņēma Rigu, arhibīskaps pa
nāca, ka pāvests nolādēja ordeni un izslēdza to no baznīcas. Tad 
ordenis samaksāja pavestam ievērojamu summu naudas — 11 500 
zelta guldeņus. Pāvests ne tikai atsauca lāstu grāmatu, bet arī 
izdeva pavēli, ar kuru Rīgas arhibīskapijā par garīdzniekiem va
rēja kļūt vienīgi ordeņa brāļi. Savukārt vairākus gadus vēlāk cits 
pāvests šo sava priekšgājēja pavēli atkal atcēla.

Pēc Vācu ordeņa sagrāves Grunvaldes kaujā 1410. gadā Livo
nijas feodāļi saprata, ka arī viņus var piemeklēt līdzīgs liktenis, 
ka nepieciešama visu zemes kungu vienota rīcība. 1422. gadā 
Valkā sanāca kopā bīskapi un ordeņa pārstāvji un nolēma tur
pmāk visus svarīgākos jautājumus attiecība uz Livonijas zemju 
pārvaldīšanu apspriest kopīgi. Šādas sapulces — lan d tāgu s — 
vienojās turpmāk sasaukt ik gadu. Kopš 1435. gada landtāgos 
piedalījās arī vasaļu — ta dēvētās bruņniecības — un pilsētu pār
stāvji.

5. Pilsētu attīstība. Rīga

Lielākās feodāļu pilis atradās pie labiem satiksmes ceļiem, 
tādēļ pie tam izveidojās amatnieku un tirgotāju apmetnes. Papla
šinoties tirdzniecībai, palielinājās arī apmetņu iedzīvotāju skaits. 
Sāka veidoties pilsētas. XIV gadsimta lielākās pilsētas bija Aiz
pute, Kuldīga, Cēsis, Koknese, Limbaži, Valmiera, Valka. Sīs pil
sētas nebija lielas, jo amatnieki un tirgotāji apkalpoja galveno
kārt tikai savas pilsētas un tās tuvākās apkaimes iedzīvotājus.

P a r n oz īm īg ā k o  tird zn iec īb a s cen tru  izv e id o jā s  R iga , kura p il
s ē ta s  tiesīb a s sa ņ ēm a  ja u  1225. gada. Sākumā pilsētā ar amat
niecību un tirdzniecību varēja nodarboties ne tikai vācieši, bet 
ari vietējie iedzīvotāji, tā dēvētie nevāci, — līvi, kurši, latgaļi, 
zemgaļi, igauņi.
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Kurp tu iesi, bāleliņi,
Baltas kajas apāvies?
— Ieš\ māsiņa, es uz Rīgu 
Zelta naudas pelnīties.

(LTDz, Ape.)

Rīgas tirgotāji izveda uz Rietumeiropas valstīm gan Kriev
zemē, Lietuvā vai Polijā iepirktās preces, gan arī Livonijas zem
nieku ražojumus. Izveda galvenokārt labību, linus, kaņepājus, kok
materiālus, koka darvu, taukus, vasku un zvērādās. Ieveda sāli* 
siļķes, audumus, garšvielas, vīnus, ka ari metālus, galvenokārt 
dzelzi. Lai nodrošinātu savu preču pārvadāšanu pa Baltijas jūru, 
R īg a  un d aža s cilas L iv on ija s  p ilsē ta s  — Tallina, Tērbata, Cēsis, 
Koknese, Kuldīga, Limbaži, Straupe, Pērnava, Vtlande, Valmiera 
un Ventspils — ie s tā ja s  vācu  tird zn iec īb a s p ilsē tu  sa v ien īb ā  
H anzā. Liela daļa visas Livonijas tirdzniecības nonaca Rīgas tir
gotāju rokās. Pilsēta kļuva aizvien spēcīgāka, tirgotāji — bagā
tāki.

Resni bija Rīgas kungi,
Kas tos resnus pataisīja?
Kurzemnieku rudzi, mieži,
Tie tos resnus pataisīja.

(LTDz, Vērgalē.)

XIV gadsimta vidū Rīgā bija jau ap 8000 iedzīvotāju. Lai sek
mīgāk varētu aizstāvēt savas tiesības, R īg a s  t irg o tā ji  un a m a t
n ieki a p v ien o jā s  īpašas o rg a n izā c ijā s  — ģ ild ēs . T irgo tā ji a p v ie 
n o jā s  ta sa u kta jā  L iela ja  ģ ild ē , b e t  am atn iek i — M a za jā  ģ ild ē . 
Par ģilžu locekļiem varēja kļūt tikai vācieši.

Vietējiem iedzīvotājiem aizliedza tirgoties, kā ari nodarboties 
ar amatiem, izņemot vienkāršākos un smagākos, kā namdaru, 
kaņepāju kulstītāju, linaudēju un vel dažiem citiem. Rīgai ka 
lielam tirdzniecības centram un ostas pilsētai bija nepieciešams 
darbaspēks daudzos palīgdarbos. Vietējie iedzīvotāji tika nodarbi
nāti kā krāvēji, nesēji, svērēji, transporlslrādnieki. Viņi apvienojas 
īpašas savienībās — brahbas. K a tras n o teik ta s  n o za res  a m atn iek i 
sa s tā v ē ja  tā sa u kta jā  cu n jtē . Katrai cunftei pilsēta bija savs zināms 
rajons, kurā atradas darbnīcas un gatavo izstrādājumu tirgotavas. 
Tādu Vecrīgā sastopamu ielu nosaukumi kā Kalēju, Audēju, Mies
nieku, Aldaru un citi liecina, ka šeit atradušās šo amatu meis
taru darbnīcas.

B a g ā tā ko  R īg a s tirg o tā ju  ģ im en es  v e id o ja  p ilsē ta s  ied z īv o tā ju  
a u g stā k o  slān i — patricia lu . N o viņu vidus tika iev ē lē t i  p ilsē ta s  
p ā rva ld es — rā tes — locek ļi, ta sa u k tie  rā tsku n gi. Rāte vadīja 
visu pilsētas saimniecisko un sabiedrisko dzīvi, tai piederēja ari 
augstākā tiesas vara. V ien kā ršie  t irg o tā ji  un am atn iek i, kuriem  
p ilsē tā  p ied ere ja  sa v s  nam s, veid oju  n om n ieku  kortu . Namnieki 
pastāvīgi cīnījās ar patriciātu par tiesībām piedalīties pilsētas 
pārvaldē. P ilsē ta s  z em ā k a is  slān is bija  p leb e ji  —  n a b a d z īg ie  ied z i-
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v o tā ji , kuriem nebija tiesību nodarboties ne ar tirdzniecību, ne 
•amatniecību. So iedzīvotāju slāni veidoja galvenokārt nevāci.

Tirgotāju interesēs bija panākt straujāku ienākumu palielinā
šanos, līdz ar to ari pilsētas izaugsmi, tādēļ sākumā par Rīgas 
pastāvīgu iedzīvotāju varēja kļūt jebkurš cilvēks, kurš bija nodzī
vojis Rīgā zināmu laiku un iemaksājis pilsētas kasē nelielu nau
das summu. Rīgas iedzīvotāji tika atbrīvoti no desmitas tiesas 
maksāšanas baznīcai, kā arī no klaušām un nodevām, kādas bija 
uzliktas zemniekiem. Tādēļ daudzi līvi, latgaļi, kurši, zemgaļi un 
igauņi devās uz Rigu cerībā atgūt zaudēto brīvību.

Iesim, brāļi, mēs uz Rīgu,
Rīgā laba dzīvošana:
Ne tur jākuļ kunga rijas,
Ne ar dzirnas jākustina.

(LTDz, Jelgava.)

6. Feodālās saimniecības attīstība. Dzimtniecība

Nonākot vācu iekarotāju varā, latviešu zemnieku stāvoklis sāka 
pasliktināties. Zemniekiem uzliktas nodevas sākumā gan nepār
sniedza agrākās «kunga tiesas» jeb «pagasta» apmērus, taču 
k la u šu  darbu  a p jom s iev ē ro ja m i p a lie lin ā jā s. Vissmagākās klau
šas bija jāvcic mūra piļu un nocietinājumu celšanā. Bez tam vie
tējie iedzīvotāji bija spiesti piedalīties arī karagājienos.

Kamēr vēl nebija beigusies Latvijas teritorijas iekarošana, vācu 
feodāļi dzīvoja nocietinātajās pilīs, un tikai dažas reizes gadā 
izbrauca uz saviem īpašumiem ievākt nodevas. Sajās reizēs feo
dālis sprieda arī tiesu, iekasēja soda naudas un citus tiesas ienā
kumus.

Ai, kundziņi, ai, kundziņi,
Kad turēsi pagastiņu?
— Rītu, rīiu, mani bērni,
Nesat naudu saujiņā.

(LTDz, Medze.)

Nodevu ievākšanai un uzglabāšanai tika celtas klētis. Turpat 
cēla arī dzīvojamās ēkas, kurās vasaļi apmetās nodevu vākšanas 
laikā, un staļļus zirgiem. Šāds nodevu savākšanas veids lēņa tu
rētājiem deva samērā mazus ienākumus, kā arī bija ļoti neērts, 
tādēļ XIII gadsimta beigās vasaļi savos īpašumos apmetās uz 
pastāvīgu dzīvi. XV gadsimta beigās feodāļus sāka dēvēt par muiž
niekiem, feodālim piederošo ēku kopumu sauca par muižu (vārds 
«muiža» pārņemts no igauņu valodas un nozīmē «sēta»).

Izbeidzoties karadarbībai, vasaļi varēja vairāk rūpēties par 
sava mantiskā stāvokļa uzlabošanu. Ļoti labus ienākumus deva 
lauksaimniecības ražojumu pārdošana Rīgas tirgotājiem. Iaēu 
līdzšinējās zemnieku nodevas bija pārāk mazas, lai no tām gutu 
peļņu. Tādēļ feodāļi ierīkoja pie savām muižām tīrumus un



audzēja labību, ka arī citas lauksaimniecības kultūras. Tīrumus ierī
koja brīvajās zemēs, kuras netika apsaimniekotas (agrākie saim
nieki bija aizceļojuši vai arī gājusi boja). Zemi muižu tīrumu 
ierīkošanai ieguva arī citādi, piemēram, ņemot no zemniekiem 
zemes gabalus desmitās tiesas vieta, atpērkot tos no īpaš
nieka, ka arī liekot zemniekiem klaušu kārtā līst līdu
mus jaunu tīrumu ierīkošanai. Tomēr visbiežāk, īpaši Igaunija, 
zemniekus gluži vienkārši padzina no viņu iekoptajiem laukiem. 
Muižu tīrumus klaušu karta bija spiesti apstrādāt zemnieki ar sa
viem zirgiem un darbarīkiem.

Kumeļam auzas devu,
Ar rociņu glaudīdams,
Lai tam spēka nepietrūka.
Kunga druvas uzarot.

(LTDz, Liezere.)

Sākumā feodāļiem viņu īpašumi piederēja tikai uz lēņa tiesī
bām. Izbeidzoties vasaļa attiecībām ar lēņa kungu vai vasalim 
nomirstot, lēnis pārgāja cita feodāļa valdījumā. Tādēļ feodāļi ne
bija ieintereseti uzlabot savu valdījumu saimniecisko stāvokli. 
Taču Igaunijas feodāļi jau 1397. gadā saņēma no ordeņa virs- 
mestra Konrāda fon Jungingena tiesības — ta saukto «Jungin- 
gena privilēģiju» — nodot lēni mantojumā ne tikai dēliem, bet arī 
meitām un ciliem radiniekiem. Rīgas arhibīskapa vasaļi šādas tie
sības ieguva 1457. gadā. Mantošanas tiesības ieguva ari pārējo 
bīskapiju vasaļi. Tā lēņ u  vald ījum i k ļuva  par m u ižn ieku  p riv ā t
īpašum u.

Sākotnēji zemnieki klaušu darbos gāja tikai dažas nedeļas 
gadā, tāpat viņiem palika lietošanas tiesības uz savu zemi un 
sētu, kā ari tiesības brīvi mainīt dzīvesvietu. Palielinoties muižu 
zemes platībām, pieauga vajadzība pēc darbaspēka, tādēļ muiž
nieki aizvien vairāk palielināja klaušu darbu apjomu. Zemnieki 
bieži atstaja savas sētas un devās uz citiem novadiem. Tas, pro
tams, muižniekiem nebija izdevīgi, tādēļ bija nepieciešams piesais
tīt zemniekus zemei, nedot viņiem iespēju atstal sava kunga no
vadu.

Zemnieki ne vienmēr spēja nomaksāt nodevas, reizumis, ’pali
kuši bez labības vai mājlopiem, bija spiesti lūgt no muižniekiem, 
palīdzību. Ta viņ i k ļu va  par m uižn ieku  parādn iek iem . Parādnieks 
nedrīkstēja atstat savu dzīvesvietu, kamēr nebija savu parādu 
atmaksājis. Aizvien vairāk zemnieku bēga no klaušu un parādu 
nastas uz citiem novadiem un pilsētām.

Rietumeiropā attīstījās manufaktūras, līdz ar to pieauga pie
prasījums pēc lauksaimniecības ražojumiem un rūpniecības izej
vielām. Muižnieki centās iegūt aizvien lielākus ienākumus no 
savam muižām, tādēļ kija  n ep iec ieša m i īpaši pasākum i, lai n ep ie 
ļautu zem n iek u  a iziešan u . Viens no šādiem pasākumiem bija feo
dāļu savstarpējie līgumi par aizbēgušo parādnieku izdošanu. Viens 
no senākajiem zināmajiem dokumentiem, kura paredzēta bēgļu iz-
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došana, ir 1422. gadā noslēgtais miera līgums starp Polijas ka
rali Vladislavu II Jagaili un Lietuvas lielkungu Vitautu, no vie
nas puses, un Vācu ordeni Prūsija un Livonijas ordeni, no otras 
puses. Tajā tika paredzēta ari izbēgušo zemnieku izdošana.

1424. gada Valkā landtāgs pieņēma lēmumu, kura pamata bija 
princips «vīru vai paradu». Muižnieki varēja atprasīt vienīgi tos 
aizbēgušos zemniekus, kas nebija nomaksājuši savus parādus; 
taču, ja kāds cits viņu parādu nokārtoja, tad šie zemnieki varēja 
palikt arī jaunaja dzīvesvietā.

Šāda kārtība tomēr muižniekus neapmierināja. Viņi līgumus 
par bēgļu izdošanu slēdza gan savā starpā, gan arī ar Livonijas 
valstiņu valdniekiem. Tērbatas bīskapijā šādus līgumus slēdza 
jau XV gadsimta vidu. 1494. gadā līgumu noslēdza Rīgas arhi
bīskaps Mihaels un arhibīskapijas vasaļi — ja zemnieks bija 
ierakstīts nodevu maksātāju sarakstā, viņu kā noziedznieku mek
lēja un nogādāja atpakaļ viņa kungam.

Vai, ak, manu vieglu dienu, 
Nu nāk mana grūta dien’: 
Nu man’ kungi vīru sauca, 
Nu rakstīja grāmatā.

(LTDz, Lubāna.)

L a tv ija  v e id o ja s  feo d ā li d z im tn iec isk ā  sa im n iecība . Z em n iek i, 
līdz tam  brīvi cilvēk i, k ļu va  p ar m u ižn ieku  īpašu m u  — d zim tļau 
dīm . 1552. gadā likumi par zemnieku izdošanu stājās spēkā arī 
ordeņa zemēs.

P a k ā p en isk i d z im tn iec ib a  tika iev ies ta  v isā  L ivon ijā . Latviešu 
un igauņu zemnieki zaudēja tiesības, tos pielīdzināja darba lo
piem — viņus varēja pārdot citam kungam jebkurā laika. Tā, pie
mēram, jau 1495. gadā muižnieks Firkss pārdeva Révélés birģer
meistaram (pilsētas pārvaldes vadītājam) zemnieku Mārtiņu ar 
visu saimi. 1497. gada muižnieks Fitinghofs pārdeva kādu zem
nieku kopā ar viņa trim dēliem.

Ko tu raudi, bārenīte,
Kungu rijā strādādama?
Kundziņš tevi rītvakar 
Pārdos citam kundziņam.

(l.TDz, Vecpils.)

7. Tautas pretestība feodālajiem spaidiem

Pirmā ciņa, kas tika vērsta pret iekarotāju varmācību, nori
sinājās jau 1212. ga d ā  A u tin es  n ovadā  (pie Cēsīm), kad zobenbrāļi 
atņēma latgaļu zemniekiem viņu tīrumus un bišu kokus. Cīņā par 
savam tiesībām cēlās ne tikai Autīnes latgaļi, bet ari viņu kai
miņi — līvi. Sacelšanas aptvēra vairākus novadus. Ordenim būtu 
draudējušas lielas briesmas, ja nebūtu atradušies nodevēji, kuri
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izpauda vāciešiem sacelšanās dalībnieku nodomus. Zobenbrāļi ap
lenca Satezeles pili — svarīgāko nemiernieku atbalsta punktu. 
Aplenkuma laikā krita sacelšanas vadonis, Satekles pilskungs Rū
siņš. Pēc Rūsiņa nāves sacelšanās tika apspiesta. Vairākkārt pret 
iekarotājiem sacēlās kurši un zemgaļi. 1343. gadā sākās zemnieku 
karš Ziemeļigaunijā. Tas aptvēra daudzus novadus, tomēr tika 
nežēlīgi apspiests.

Pastiprinoties feodālajiem spaidiem, aizvien vairak saasinājās 
attiecības starp muižniekiem un zemniekiem.

Ai, vācieti, velna bērns.
Kam tu nāci mūszemē?
Vai tev maizes nepietika 
Savā paša zemītē?

(I.TDz, Vaive.)

Baidīdamies no tautas dusmām, muižnieki centās katru pretes
tību apspiest jau pašā tās sākumā. Zemniekus vairs neiesaistīja
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karaspēkā, jo vācieši pamatoti uzskatīja, ka tie varētu ieročus 
vērst pret saviem apspiedējiem. 1507. gada Livonijas landtāgs 
pieņēma lēmumu, ar kuru zemniekiem tika aizliegts nēsāt jebkura 
veida ieroci. Vienīgais līdzeklis, kā zemnieki vel varēja izrādīt 
pretestību feodālajiem spaidiem, bija bēgšana.

Projām iešu, nedzīvošu, Sīvi kungi, sīvi kungi,
Sai zemē nepalikšu: Nevar vairs izturēt;
Sī zemīte līcin līča Es aizietu, ja varētu,
Aiz |autiņu asarām. Cita kunga novadā.

(LTDz, Nīca.) (LTDz, Gaujiena.)

Dzimtniccības jūgs tuvināja visus zemniekus neatkarīgi no' 
viņu mantiskā stāvok|a. Kā saimnieki, tā bezzemnieki bija vie
nādi beztiesīgi.

8. Latviešu tautas garīgā dzīve
Ar varu uzspiestā kristīgā ticība latviešiem nebija saprotama. 

Pirmie katoļticības sludinātāji apmierinājās ar to, ka pēc kristī
šanas rituāla izpildīšanas guva «tiesības» ievākt no kristītajiem 
baznīcas nodevas. Izskaidrot iekarotajām tautām kaut vai kristie
tības pamatus mūki neuzskatīja par vajadzīgu. Visi katoļu baznī
cas rituāli notika latīņu valodā, garīdznieki necentās iemācīties 
vietējās valodas. Tādēļ arī latviešiem kristīgās ticības būtība pa
lika sveša. Viņi turpināja pielūgt senču dievības, svinēt savus 
svētkus. Tikai XV gadsmitā katoļu baznīcas vadība pieprasīja Li
vonijas garīdzniekiem, lai tie prastu vietējo valodu. Tomēr garīdz
nieki šo prasību īpaši necentās pildīt.

Latviešu valodā ieviesās ar katolicismu saistīti vārdi: altāris, 
klosteris, priesteris, pravietis, upuris. Baznīcas lūgšanas latviešu 
zemnieki sauca par «pātariem» (no latīņu valodas p a ter  n o s te r  — 
mūsu tēvs). Vairāki kristietības elementi saplūda ar latviešu se
najiem reliģiskajiem ticējumiem. Katoļu pielūgtā Dievmāte Marija 
kļuva par Māru. Aizvien biežāk Māra tika minēta Laimas vietā 
kā cilvēka mūža veidotāja, dzīvības devēja un sargātāja, visas 
dzīvās radības aizstāve.

Rads radiņu godināja,
Kas godina sērdienīli?
Mija Māra, goda sieva,
Tā godina serdienīti.

(LTDz, Ventspils.)

Arī kristīgās baznīcas Dievs tautas uztverē vairāk saistījās ar 
senajām dievībām — tīrumu auglības veicinātājām.

Dieviņš brida rudzu lauku 
Ar pelēku meiellti;
Mīļā Māra paka| gāja,
Zelta ziedus kaisīdama.

(LTDz, Jēkabpils.)
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Latviešu zemnieku ticējumos un ieražās parādās dažādi katoļu 
baznīcas svētie — Pēteris, Miķelis, Mārtiņš, Jēkabs, Katrīna un 
un citi.

Juram iaisu brūnu alu,
Lai aug mani miežu lauki;
Mārtiņam gaili kāvu,
Lai dižojas kumeliņi.

(LTDz, Krape.)

Lai gūtu lielāku ietekmi, katoļu baznīca saistīja savus svēt
kus ar tauta svinamajam dienām. Kristus dzimšanas diena sa
krita ar ziemas saulgriežiem — Bluķa dienu (Ziemassvētkiem), 
Kristus nāve un augšāmcelšanās — ar Lielajo dienu, Līgosvētkus 
(Jāņa dienu) saistīja ar Jāņa Kristītāja vārdu. Nesaprotamas, la
tīņu valodā skaitītas lūgšanas zemnieki uzskatīja par kaut kādiem 
buramvārdiem, dievkalpojumu rituālus — par burvestībām. Ticēja, 
ka dievvārdi — lūgšanas — spēj palīdzēt dažādās nelaimēs.

Šim vecami tēvainim 
Perkoņlode azote:
Tas varēja sāpes dzēst,
Dievvardiņus runādams.

(LTDz.)

Kaut arī kristīgā ticība mūsu zemē pastāvēja jau trīs gadsim
tus, kā ari daudzi kristietības jēdzieni bija iesakņojušies valoda 
un cilvēku apziņā, tomēr savu mērķi — pārvērst latviešus par 
pazemīgiem baznīcas un feodāļu vergiem — ta nesasniedza. Lat
viešu zemnieki negribēja un nevarēja pieņemt tādu mācību, kura 
aicināja: «...mīļojiet savus ienaidniekus, vēlējiet labu tiem, kas 
jūs nolād, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, un lūdziet par tiem, 
kas jūs kaitina un vajā ...»

9. Reformācijā Livonija

R eform ā cija s  kustība , kas 1517. ga d ā  M artina  L u tera  vadībā  
sā k ā s  V ācija , skara  ari L ivon iju . 1521. gada Rīgā ieradās refor
mācijas ideju sludinātājs Andre j s  Knopkens,  nedaudz vēlāk 
arī S i l ve s t r s  T e g e t me i j e r s .  Viņu sprediķiem, kas bija 
vērsti pret katoļu baznīcu un Romas pāvestu, bija liela piekrišana 
Rīgas iedzīvotāju vidū. Knopkens savus reliģiskos uzskatus izklās
tīja īpašās tēzēs, kuras viņš izmantoja disputos ar katoļu garīdz
niekiem. Šāds disputs (zinātniski pamatots strīds) nolika
1522. gada 12. jūnijā Pēterbaznīcā, uti to var uzskatīt par reformā
cijas kustības sākumu Livonijā. Knopkens atmaskoja katoļu ga
rīdznieku pārmērīgi grezno dzīvesveidu un liekulību, aicinaja vei
dot vienkāršu baznīcu. Viņš savos sprediķos atbalstīja Mārtiņa 
Lutera viedokli, ka cilvēkam jābūt garīgi brīvam. Taču viņš pil
nība pieļāva ar dzimtniecību saistīto fizisko nebrīvi.
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Knopkena un Tegetmeijera darbība guva lielu piekrišanu. Ne 
tikai Rīgas narnnieki, bet arī lielākā daļa muižnieku un pat ordeņa 
bruņinieki piekrita reformācijas idejām, redzēdami šaja kustībā 
līdzekli, kā atbrīvoties no bīskapu kundzības.

1523. gadā Rīgā ieradās amatnieks Mel hi ors  Hofmans,  
kurš sludināja visu cilvēku vienlīdzību Dieva priekša un drīzu 
tūkstošgadīgas miera valstības iestāšanos. Hofmanam radās dau
dzi piekritēji Rīgā un Valmierā, kur viņš sludināja galvenokārt 
amatnieku un plebeju vidū. Viņš tika apcietināts un izraidīts no 
Livonijas.

1524. g a d ā  R īg ā  sā k ā s bazn īcu  grau tiņ i. Pūlis ielauzās katoļu 
baznīcās un tās izpostīja, dedzināja svētbildes, no klosteriem pa
dzina mūkus. Baznīcu grautiņi notika arī Terbata, Rēvelē, Pēr- 
navā un citur. 1525. gadā sākās zemnieku karš Vācijā. Arī Livo
nijā, īpaši Igaunijas daļā, pilsētnieku nemieru iespaidā sākās zem
nieku kustība, kas bija vērsta pret feodālajiem spaidiem. Šī kus
tība tomēr nevarēja vērsties plašumā. Pilsētnieku un zemnieku ap
vienota darbība nebija iespējama, jo pilsētnieki cīnījās nevis pret 
feodālo iekārtu, bet gan tikai pret katoļu baznīcu. Bez tam latviešu 
un igauņu zemnieki neatbalstīja reformatoru centienus tādēļ, ka 
tie bija vācieši.

Livonijas ordeņa mestrs Valters fon Pletenbergs atbalstīja Lu
tera mācības izplatīšanos, jo viņš, tāpat kā pilsētnieki un muiž
nieki, bija ieinteresēts bīskapa varas mazināšanā. 1525. ga d ā  
m estrs  p aslu d in ā ja  R īga s p ilsē ta i tic ība s brīvību. Katoļu baznīca 
pretojās, taču tās ietekme kļuva aizvien mazāka. 1554. ga d ā  Val
m ierā  la n d tā g s apstip rin ā ja  tic ība s b rīv ību  v isā  L ivon ijā . Luterā
nismā pārgāja vairums pilsētnieku un muižnieku.

Reformācija Livonijā atbilda valdošo šķiru interesēm. Dzimt
ļaudis ieskaitīja tajā ticībā, pie kuras piederēja viņu kungs. Ticī
bas maiņa zemnieku dzīvi neiespaidoja, un viņi, tāpat kā līdz 
šim, vairāk pieturējās pie senču ticējumiem. Kaut ari luterāņu 
dievkalpojumi tika noturēti ne vairs latīņu, bet vācu valodā, lat
viešiem tie bija tikpat nesaprotami kā agrāk. Arī luterāņu mā
cītāji, tāpat kā katoļu garīdznieki, neuzskatīja par vajadzīgu mā
cīties vietējo valodu.

Lielāku nozīmi reformācijai piešķīra Rīgā dzīvojošie latvieši. 
Lai gūtu piekritējus pilsētas iedzīvotāju zemākajos slāņos, lute
rāņu sludinātāji jau reformācijas kustības sākumā centās ar tiem 
biedroties. Andrejs Knopkens, piemēram, iestājās Rīgas latviešu 
krāvēju brālībā, bet cits sludinātājs — Joahims Mollers — alus 
nesēju brālībā. Ar šo sludinātāju atbalstu jau 1524. gadā pie Jē
kaba baznīcas nodibinājās pirmā latviešu luterāņu draudze, pie 
tam dievkalpojumi tajā notika latviešu valodā, ko bija apguvuši 
šīs draudzes mācītāji. 1530. gada paradījas pirmās garīgas dzies
mas latviešu valodā, kuras tulkoja no vācu valodas vai arī sace
rēja draudzes mācītāji. Sludinātāji darbojās arī kā rakstveži lat
viešu amatu brālībās. 1532. un 1533. gadā tika sastādīti nesēju 
un krāvēju brālību biedru saraksti latviešu valodā, šie saraksti
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ir vecākie mums zināmie latviešu rakstu valodas pieminekļi. 
L a tv iešu  lu teriskās d ra u d zes  n od ib in āšan ai bija  liela  n ozīm e R ī
g a s  la tv iešu  d zivē . Tās ie tek m ē m azin a ja s la tv iešu  am atn ieku  p ār
vā coša n ā s, tika likti p am a ti la tv iešu  rakstu  va lod a s izveid ei.

10. Livonijas karš un ta sekas

XVI gadsimta sākumā Krievzemē bija pilnīgi izveidojusies 
spēcīga centralizēta valsts — M a sk a va s  va lsts , kura  tiecā s a iz 
vien  vairāk p ap la šin ā t sa vu  ter ito r iju  uz citu  tau tu  rēķina . Lai 
sekmīgi īstenotu savus politiskos un saimnieciskos mērķus, tai 
bija nepieciešami tieši sakari ar Rietumeiropu, ko varēja nodro
šināt tikai brīva pieeja pie Baltijas jūras. Sos mērķus īstenot 
traucēja Livonijas valstiņas. Baltijas jūras tirdzniecības ceļus vē
lējās pārvaldīt arī citas valstis — Zviedrija, Dānija, Polija un Lie
tuva. Ķ arš par v irsku n d zību  B a ltija s  jū rā  bija  n eizb ēg a m s.

L ivon ija  karam  n eb ija  sa g a ta v o ta . Feodāļu starpā nebija vien
prātības. Zemi novājināja ķildas starp ordeni, arhibīskapu ui> 
Rīgu, kā arī cīņa starp katoļiem un luterāņiem. Kā muižnieki, tā 
arī ordeņa bruņinieki, kuru pienākums bija gādāt par zemes dro
šību un aizsardzību, pavadīja laiku izpriecās. Laika, kad izšķi
rošie bija šaujamie ieroči, īpaši artilērija, ne bruņiniekiem, ne arī 
viņu mūra pilīm vairs nebija īpašas militāras nozīmes. Tomēr 
Livonijas feodāļi nedomāja par aizsardzības spēju stiprināšanu- 
Viņu karaspēks tika formēts galvenokārt no algotņiem — dažādu 
zemju piedzīvojumu meklētājiem, kurus vairāk interesēja iespēja
mais kara laupījums nekā zemes aizsardzība. Ordenim trūka 
līdzekļu karaspēka kaujas spēju uzlabošanai, bet arhibīskaps, tā
pat arī Rīgas pilsēta, nevēlējās ordeni pabalstīt.

Krievijas caram Ivanam IV Bargajam bija vajadzīgs kāds 
iegansts, lai uzsāktu karadarbību pret Livoniju. Tāds iegansts at
radās. Cars pieprasīja, lai Livonijas ordenis samaksātu meslus,, 
ko kādreiz Tērbatas novads devis Krievzemes kņaziem. Ordenis, 
protams, atteicās šādu prasību pildīt.

1558. g a d ā  K riev ija s  cara karapulki iebruka  L ivon ijā . Galve
nie spēki virzījās uz Tērbatu, citas vienības devās uz Karvu, Rē
zekni, Alūksni, Viļāniem, nekur nesastopot pretestību. Pēc ilgiem 
strīdiem Valmieras landtāgs nolēma samaksāt Krievijas valdnie
kam pieprasīto summu, bet Ivans IV Bargais, redzēdams Livo
nijas militāro nespēku, atteicās to pieņemt. Krievu karaspēka ro
kās krita Karva, pēc tam ari Tērbata. 1559. gada janvārī pio 
Cesvaines tika sakautas Rīgas arhibīskapa un ordeņa karaspēka 
vienības. Cara karapulki laupīdami, slepkavodami un postīdami 
devās uz Rīgu, tomēr nespēja to ieņemt. Tad Krievijas karaspēks 
virzījās gar Daugavu mājup, pa ceļam postīdams un dedzinādams 
kā vācu muižas, tā latviešu zemnieku sētas. Visus cilvēkus, kuri 
nepaspēja aizbēgt vai paslēpties, nonāvēja vai aizdzina gūstā.
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Livonijas feodāļi mēģināja palielināt savu karaspēku, iesaistot 
tajā latviešu un igauņu zemniekus. Taču šis mēģinājums cieta ne
veiksmi — zemnieki nevēlējās cīnīties apspiedēju labā, bēga no 
savām karaspēka vienībām. Livonijas zemēs valdīja pilnīgs sabru
kums. Muižnieki pameta muižas, bruņinieki atstāja likteņa varā 
savus karakalpus. Pa visu zemi klīda algotņu bari, kuri no kara
vīriem bija kļuvuši par laupītājiem.

Kad Krievijas karaspēks iebruka Livonijā, igauņu un latviešu 
zemnieki sacēlās pret vācu feodāļiem. Zemnieku sacelšanās ap
tvēra plašus apgabalus, galvenokārt Ziemeļigaunijā, kā arī Cēsu 
un Valmieras apkaimē. Ivana IV Bargā karavīru nežēlība izrai
sīja zemnieku pretestību arī pret Krievijas karaspēku. Bruņotas 
zemnieku grupas uzbruka atsevišķām krievu sirotāju vienībām, 
aizstāvēdamas savas sētas un tuviniekus no iznīcināšanas.

1560. gada 2. augustā p ie  Ē rģ em e s  (tagad Valkas rajonā) 
Iva n a  I V  B a rg ā  k a ra sp ēk s g a l īg i  sa k ā va  a p v ien o to s  ord eņ a  un a r
h ib īskap a  sp ēk u s. L iv on ija s  v a ls tis  va irs n esp ē ja  p r e to t ie s  K riev i
ja i.

B a ltija s  ju ra s p iek ra s tes  va ls tis — Z vied rija , D ān ijā , L ietu va  
un P o lija  — n ev a rē ja  p ieļa u t, ka  K riev ija  n ostip rin ā s L ivon ijā . To 
n e v ē lē jā s  ari L iv on ija s  vā cu  feod ā ļi. Viņi veda sarunas ar šo 
zemju valdniekiem par Livonijas nodošanu to aizsardzībā. Jau 
1559. gadā Kurzemes un Sāmsalas bīskaps Johans IV Minhau- 
zens pārdeva savus valdījumus Dānijas karalim, kurš tos atdeva 
savam brālim hercogam Magnusam. Ziemcļigaunijas feodāļi, kā 
arī Tallinas pilsēta nodeva savus īpašumus Zviedrijai. Pārējo Li
vonijas daļu pakļāva Polijas-Lietuvas valdnieki.

1561. gadā L ivon ija s  o rd en is  b eid za  p a stā vē t. Pēdējais ordeņa 
mestrs Gothards Kētlers kļuva par Polijas-Lietuvas karaļa Sigis
munda II Augusta vasali un saņēma valdījumā Latvijas terito
rijas rietumdaļu līdz Daugavai. Sis apgabals tika nosaukts par 
K u rzem es  un Z em g a les  h erco g is ti . Tagadējās Latgales, Vidzemes 
un Dienvidigaunijas teritorijas nonāca tiešā Polijas-Lietuvas pa
kļautībā kā P ā rd a u g a va s h er co g is te , kuru pārvaldīja karaļa iecelts 
gubernators.

1569. gadā Polija un Lietuva apvienojās vienā valstī. Kā Po
lija, tā arī Zviedrija turpināja cīņu ar Krieviju par virskundzību 
Baltijas zemēs. 1577. gadā Krievijas karaspēks Ivana IV Bargā 
vadībā iebruka Pārdaugavas hercogistē, izpostīdams Vidzemes no
vadus līdz pat Daugavai. Sajās kaujās izcēlās Cēsu pils aizstāvji. 
Kad vairs nebija nekādu cerību noturēt pili, viņi to uzspridzināja 
un paši gāja bojā.

Tas bija pēdējais Krievijas panākums Livonijas karā. 1579. ga
dā Polijas karalis Stefans Batorijs iebruka Krievijā, bet Zviedrija 
uzbruka Karvai. Krievijas karaspēks bija ilgstošajās cīņās novā
jināts un nespēja atvairīt divu pretinieku uzbrukumu. 1582. g a d ā  
K riev ija  b ija  sp ies ta  n o s lēg t  p am ieru  ar P oliju , b et 1583. g a d ā  — ar 
Z vied riju . Turpat d ivd esm it p iecu s  ga d u s ilgu ša is L ivon ija s  karš  
bija  b eid zies . Krievijas centieni nostiprināties pie Baltijas jūras
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cieta neveiksmi. Beidza pastāvēt Livonijas ordenis, kurš vairāk 
nekā trīs gadu simteņus bija valdījis latviešu un igauņu zemēs. 
Zudusi bija ari bīskapu vara. Taču palika vācu muižnieki — sen
senie zemnieku apspiedēji.

L ivon ija s  karš n od arīja  la tv iešu  tautai n eizsa kā m u  postu . 
Karadarbības rajonos daudzi novadi bija pilnīgi izpostīti, iedzī
votāji' aizbēguši, nonāvēti vai ari aizdzīti gūstā. Arī tajā Livo
nijas da]ā, kur tieša karadarbība nenotika, lielus zaudējumus no
darīja sirotāji.

Kam, māmiņa, šai zemē 
Kava miera padzīvot?
Siro po|i, siro leiši,
Vācu kungi druvas mīda.

(LTDz, Krirnulda.)

Kopsavilkums

Vācu feodāļu iekarotās latviešu un igauņu zemes nosauca par 
Livoniju. Visu Livonijas teritoriju sadalīja ordenis un baznīca. 
Izveidojas vairākas sīkas valstiņas. Starp ordeni un bīskapiem 
noritēja cīņa par virskundzību. Lai nodrošinātu militāru spēku, 
bīskapi izlēņoja savas zemes bruņiniekiem. Kopa ar zemi bruņi
nieki ieguva tiesības ari uz 1as iedzīvotājiem. Zemi izlēņoja ari
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ordenis, taču šie lēņi bija daudz mazāki. Par ordeņa vasaļiem 
kļuva arī vairāki latviešu labieši.

Strauji attīstījās amatniecība un tirdzniecība. Veidojas pilsētas. 
Rīga izauga par ievērojamu tirdzniecības centru. Vācu tirgotāji 
un amatnieki savu interešu aizstāvēšanai izveidoja apvienības — 
ģildes. Nevācu tautību pārstāvjus ģildēs neuzņēma — viņi drīk
stēja nodarboties tikai ar vienkāršākajiem amatiem. Rīgas latvieši 
un citi nevāci apvienojās savās amatu brālībās.

Paplašinoties tirdzniecībai, pieauga pieprasījums pēc lauk
saimniecības ražojumiem. Vasaļi apmetas uz dzīvi savos lēņos 
un nodarbojās ar lauksaimniecību. Veidojās muižas. Visus darbus 
muižu laukos veica vietējie zemnieki. Lai saglabātu darbaspēku, 
zemniekiem aizliedza atstat savas dzīvesvietas. Sākās dzimlnic- 
ciba.

Ar varu uzspiestajai kristīgajai ticībai Livonijā bija maz panā
kumu. Latviešu zemnieki nespēja saprast svešajā valodā sludi
nātās mācībās un turējās pie savu senču paražām. Drīz pēc refor
mācijas sakuma Vācija sākās reformācijas kustība arī Livonijā. 
Starp katoļiem un Lutera piekritējiem noritēja cīņa, kurā uzva
rēja luterāņi. Reformācijas kustība veicināja latviešu rakstu valo
das pirmsākumu.

Trīs gadsimtus Livonija saglabāja politisko stabilitāti. Sājā 
laika Livonijai izdevās izvairīties no kariem ar citām valstīm. 
Tas pasargāja zemnieku saimniecības no izpostīšanas, ļāva uz
plaukt pilsētām — īpaši Rīgai.

Krievijā bija izveidojusies agresīva lielvalsts — Maskavas 
valsts. Tā gribēja iegūt pieeju pie Baltijas jūras, pakļaut kaimiņu 
zemes. Par kundzību Baltijas jūrā cīnījās arī citas valstis. Sākās 
Livonijas karš. Livonijas valstiņas nespēja aizsargāties. Lai ne
ļautu Krievijai nostiprināties Baltijas jūras krastos, vācu feodāļi 
atdeva latviešu un igauņu zemes Polijai un Zviedrijai. Livonijas 
ordenis beidza pastāvēt. Ziemcļigaunija kļuva par Zviedrijas īpa
šumu, Latgale, Vidzeme un Dienvidigaunija — par Polijas īpa
šumu. Kurzemē un Zemgalē nodibinājās Polijas karaļa vasaļ- 
valsts — Kurzemes un Zemgales hercogiste.

Jautājumi un uzdevumi

I. Parādiet kartē Livonijas teritoriālo iedalījumu! Kurā Livonijas valsti 
atradās jūsu dzimtais apvidus? 2. Ar ko atšķīrās bīskapu lēņi no ordeņa lēniem? 
Kādēļ bija šādas atšķirības? 3. Kas bija leimaņi? 4. Kas veicināja muižu izvei
došanos: a) karadarbības izbeigšanās; b) vasaļu apmešanās uz dzīvi savos 
lēņu novados; c) vasaļu rūpes par saviem zemniekiem; d) tirdzniecības papla
šināšanās? Pamatojiet savu atbildi! 5. Kādēļ tika ieviesta dzimtniecība: a) lai 
apspiestu zemnieku pretestību iekarotājiem; b) lai nodrošinātu muižu zemes 
ar darbaspēku? Pamatojiet savu atbildi! 0. Kādēļ kristīgā ticība neguva atsau
cību latviešu tautā: a) tā bija ar varu uzspiesta; b) vācu garīdznieki neprata 
vietējās valodas; c) pastāvēja neatbilstība starp kristietības sludinātāju vārdiem
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un darbiem; d) kristietība neatbilda latviešu reliģiskajiem uzskatiem? Pama
tojiet savu atbildi! 7. Kā kristietības elementi saplūda ar latviešu reliģiskajiem 
uzskatiem, ticējumiem un paražām? 8. Kā reformācija ietekmēja latviešu garīgo 
dzīvi pilsētās? Kā laukos? 9. Miniet Livonijas kara cēloņus! 10. Kādēļ Polija 
un Zviedrija cīnījās pret Krieviju? 11. Kādi bija Livonijas valstu sabrukuma 
cēloņi; a) nesaskaņas starp bīskapiem un ordeni; b) zemnieku sacelšanās; 
c) ordeņa militārā atpalicība; d) Krievijas militārais pārspēks? Pamatojiet savu 
atbildi! 12. Kāda bija latviešu un igauņu tautu attieksme pret Krievijas kara
spēku Livonijas kara laikā? Kas izsauca šādu attieksmi? 13. Kādas teikas vai 
nostāstus, saistītus ar Livonijas karu, jūs zināt?

Stāsta vēstures avoti

R a ks ts  p a r  lēņ a  p iešķ iršan u  kuršu kon iņ am  T on leg od em  
Visiem Kristus uzticīgiem, kuri šo grāmatu redzēs vai dzirdēs, brālis 

Gerhards (fon Jocke),
Teitoņu brāļu nama mestrs Vidzemē, sveicinājumu dod visu Pestītāja vārdā. 

Caur šās (grāmatas) saturu gaiši gribam apstiprināt, ka Tontegodem un viņa 
mantiniekiem, šās (grāmatas) uzrādītājiem, ar mūsu brāļu līdzpavēlnieku pa
domu un ziņu, esam devuši uz lēni divi arklus zemes, kuri kādreiz piederējuši 
Kristiānām, viņa priekštecim labā atmiņā, un kuru robežas šādi apzīmētas: no 
Cerendu upes jāiet līdz ezeram, kuru tauta sauc par Sipu, līdz kokos iecirstiem 
krustiem un, kā krusti un zīmes rādīs, jāiet atpakaļ līdz minētai Cerendu upei 
no otras puses, lai viņš to netraucēti turētu līdz* ar visiem piederumiem pēc 
tiesības, pēc kuras citi ordeņa vasaļi Kuronijā tura savus īpašumus. Kuras 
lietas apliecināšanā pie šās (grāmatas) piekarināts mūsu zieģelis. Dots Dina- 
mindē, tā Kunga 1320. gadā trešā svētdienā pēc Lieldienām. (Sis lēnis atradās 
tagadējā Kuldīgas rajona Kurmāles ciema teritorijā; Sipas ezers — Vilgales 
ezers.)

B ed a s v ien o  c ilv ēk u s  ciešā k , n ekā  panākum i.

(E . M . R em a rk s )

VI n o d a ļ a

POLIJAS UN ZVIEDRIJAS VIRSKUNDZĪBA LATVIJĀ

1. Latgale un Vidzeme Polijas-Lietuvas varā

L ivon ija s  kara  rezu ltā tā  L a tga li, V id zem i un D ien v id ig a u n iju  
ieg u v a  a p v ien o tā  P o lija s -L ie tu v a s  va lsts . Sīs teritorijas kļuva par 
Polijas provinci — P ā rd a u g a va s h erco g is ti . To pārvaldīja karaļa 
iecelts g u b ern a tors . Pirmais Pārdaugavas hercogistes guberna
tors (karaļa vietnieks) bija Kurzemes un Zemgales hercogs Got- 
liards Ketlers, bet 1566. gadā viņa vietā tika iecelts poļu karava
donis Jans Karols Hodkevičs. Hercogiste dalījās trts a p g a b a los
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jeb p rezid iā tos , kurus vēlāk pārdēvēja par vaivadija tn . Vaivadijas 
savukārt dalījās 26 p ilsn o v a d o s  jeb  s lā ra stijā s . Par šo apgabalu 
un novadu pārvaldniekiem — vaivadiem un stārastiem tikli iecelti 
poļu vai lietuviešu muižnieki. Stārasti algas vietā sai.iemn trešo 
daju no stārastijas ienākumiem.

Livonijas kara laikā Polijas karalis Sigismunds II Augusi!» 
apsolīja vācu muižniekiem, ka tiks saglabātas visas viņu iepriek
šējās tiesības, kā arī nodrošināta ticības brīvība. (Sis solījums it 
kā ticis minēts 1561. gadā tā sauktajā «Sigismunda žēlastības 
grāmatā», par kuras esamību nav drošu ziņu.) Tomēr p r iek šro 
c īb a s ieg u v a  k a to ļtic īg ie  p o ļu  un lie tu v iešu  m uižn iek i. Lai iespē
jami labāk apmierinātu savu feodāļu intereses, valdība sāka at
savināt vācu muižnieku valdījumus. Tāpēc daudzi vācu muižnieki 
pārgāja katoļticībā un sāka pārpūloties. Daļa atsavināto muižu 
pārgāja valsts īpašumā, un tās pārvaldīja stārasti, cilaŝ  izleņoja. 
Tomēr vācu muižniekiem vēl palika ap 70% visu muižu zemju.

Z em n ieku  s tā vok lis  b ija  v ien ād i sm a g s  kā p o ļu , tā  vācu  m uižās. 
XVI gadsimta beigās Rietumeiropā attīstījās rūpnieciskās manu
faktūras, pieauga pieprasījums pēc lauksaimniecības ražojumiem. 
Strauji cēlās labības cenas. Lai gūtu iespējami lielākus ienāku
mus, muižnieki arvien vairāk izmantoja dzimtļaužu darbu. Lai 
gan kara laikā zemnieku sētas bija izpostītas daudz vairāk nekā 
muižas, zemniekus spieda iet muižas darbos — klaušās — pat 
sešas dienas nedēļā. Klaušas deva muižniekiem vislielākos ienā
kumus. Bez tam zemniekiem bija jānodod arī nodevas — turpat 
ceturtā daļa labības ražas, tāpat arī lini, siens, olas, gaļa, vilna. 
Muižai bija jādod arī vērpumi, audumi un adījumi, jālasa un jā
nodod meža ogas un sēnes. Nodevu lielums bija atkarīgs no zem
nieku tīrumu platības.

Aiz kungiem nevarēju 
Darīt lielus tīrumiņus:
Kundziņš prasa lielu tiesu 
No visām aparām.

(LTDz, Abrupe.)

Zemnieks, kurš slepus bija ierīkojis mežā vai purvā tīrumu, 
tika sodīts, bez tam viņam atņēma visu ražu. Zemnieks nedrīk
stēja neko pārdot bez kunga atļaujas. Dzimtļaužu stāvoklis kļuva 
tik smags, ka pat Polijas karalis Stefans Batorijs vērsās pie muiž
niekiem, lai tie noteiktu daudzmaz samērīgas klaušas un nodevas, 
kā arī atceltu nežēlīgos miesassodus. 1586. gadā karalis nosūtīja 
landtāgam rakstu. Tajā bija teikts, ka kungi «...tik briesmīgi ap
spiež nabaga zemniekus un tos apliek ar tik nežēlīgām 
klaušām un sodiem, kā tas nekur citur pasaulē nav dzir
dēts, pat ne starp pagāniem un mežoņiem». Karalis pie
prasīja, lai Vidzemes bruņniecība ar saviem zemniekiem neap- 
ietos sliktāk nekā tas ir parasts Polijā un Lietuvā. Tomēr land
tāgs karaļa prasību neņēma vērā. Lai mazinātu vācu muižnieku 
varu un pastiprinātu poļu feodāļu un katoļu baznīcas ietekmi,
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Stefans Batorijs gatavojās izstrādāt likumu, kurš ievērojami iero
bežotu vācu muižnieku patvaļu, taču to nepaspēja izdarīt. Pēc viņa 
nāves muižnieku patvaļa vēl vairāk pastiprinājās. Muižnieki 
ieguva tiesības pēc saviem ieskatiem rīkoties gan ar dzimtļaužu 
zemi un mantu, gan arī ar viņu dzīvību.

Māte gaida sav’ dēliņu 
No muižiņas pārnākam;
Mans dēliņš pazaklupa 
Zem kundziņa rīkstītēm.

(LTDz, Ļaudona.)

Lai vairotu ienākumus, muižnieki sāka nodarboties arī ar sīk- 
rūpniecību, galvenokārt alus darīšanu un graudu malšanu. Alu 
darīja ne tikai vietējām vajadzībām, bet izveda arī uz Poliju, 
Lietuvu un Krieviju. Alus darītavas un dzirnavas deva ievēro
jamu peļņu. Pie dzirnavām, kā arī pie baznīcām — vietās, kur 
parasti pulcējās vairāk ļaužu — sāka ierīkot dzertuves — krogus, 
kuros klaušu darbos pārgurušie zemnieki atstāja pēdējo, kas tiem 
vēl bija.

Lūgšus lūdzu brālīšam,
Lai nedzer krodziņā.
Lai kungam nebaro 
Dancojošus kumeliņus.

(LTDz, Lubāna.)

Lai pārraudzītu nodevu un klaušu kārtīgu pildīšanu, no turī
gāko saimnieku vidus tika ieraudzīti p a g a s tu  v e cā k ie  jeb  stā ra sti  
(nesajauciet ar stārastiju pārvaldniekiem!) un viņu palīgi — šķ il-  
teri. Šīs amatpersonas bija atbrīvotas no klaušām. Lai saglabātu 
savas priekšrocības, stārasti un šķilteri centās izpatikt savam 
kungam un bieži vien bija nežēlīgāki par pašu muižnieku.

Sķilteram, stārastam,
Rudzu maizes nevajag:
Oļus ēst un akmeņus,
Bāra bērna asariņas.

(LTDz, Rūjiena.)

Nežēlīgā dzimtļaužu darba izmantošana ļāva muižniekiem 
dzīvot izšķērdīgā greznībā. Tā, piemēram, Bērzaunes muižas 
īpašnieks Heinrihs Tīzenhauzens varēja dāvināt savai meitai rotas
lietas par 2280 mārkām (tālaika naudas vienība). Salīdzināju
mam var minēt, ka šis pats muižnieks pārdeva kādu savu dzimt
cilvēku par 70 mārkām, bet par zirgu samaksāja 180 mārkas.

Kas kungam prieku liedza?
Pilnas kules sudrabiņa,
Pilnas kules sudrabiņa,
Pilni sia](i melnu zirgu.

(LTDz, Gaujiena.)
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2. Kalendara nemieri Rīgā

Livonijas kara laikā Rīgas tirdznieciskie sakari ar Rietum
eiropu samazinājās. Pēc Polijas uzvaras, kad 1581. gadā pilsēta 
pakļāvās karalim Stefanam Batorijam, tirdzniecības stāvoklis uz
labojās. Kapitālistisko ražošanas attiecību attīstība Rietumei
ropa veicināja pieprasījumu pēc lauksaimniecības ražojumiem un 
dažadām izejvielām. Augošās tekstilrūpniecības vajadzībām tika 
pieprasīti koka pelni potaša un sarma ražošanai. Kuģniecības 
attīstībai bija nepieciešami kaņepāji un lini tauvu un buru dari
nāšanai. Ļoti iecienītas Eiropas kuģubūvētavas bija Latvijas 
priedes, no kurām gatavoja kuģu mastus.

Palielinājās arī Rīgas nevācu amatnieku nozīme. Izveidojas 
kaņepāju kulstītāju un vērpēju amati. Dibinājās nevācu drēbnieku, 
kurpnieku un citi amati, kuriem bija jāapkalpo pilsētas zemāko 
slāņu iedzīvotāji. Rīgas iedzīvotāju skaits aizvien palielinājās, jo 
daudzi zemnieki meklēja pilsētā glābiņu no muižnieku varmā
cības. Saasinājās attiecības starp Rīgas vācu un nevācu tautību 
iedzīvotājiem.

Lai palielinātu valsts ienākumus, poju administrācija piepra
sīja daļu no pilsētas tirdzniecības ienākumiem. Tāpat poļi centās 
ierobežot dažādās vāciešu priekšrocības. Katoļu baznīca tiecās 
atgūt savu reformācijas laikā zaudēto varu kā Rīgā, tā arī pārē
jas Polijai pakļautajās zemēs. Rīgas pārvalde — rāte — padevās 
Polijas prasībām. Katoļu garīdzniekiem atļāva brīvi darboties, 
viņu rīcībā nodeva Rīgas latviešu luteriskās Jēkaba draudzes baz
nīcu.

Pilsētas vidējā kārta — namnieki — bija neapmierināti ar rā
tes darbu, pieprasīja sev tiesības piedalīties pilsētas pārvaldē. Na
cionālās nesaskaņas, pretrunas starp dažādiem iedzīvotāju slā
ņiem un vispārējā neapmierinātība ar rāti saasinājās tik tālu, 
ka jebkurā brīdī varēja izcelties nemieri. Tam bija vajadzīgs tikai 
kāds iegansts.

1582. g a d ā  R om as p ā v e s ts  G reg o r ijs  XI I I  p a v ē lē ja  visām  k a 
to ļtic īg a jā m  va lstīm  u zsā kt la ika  ska itīša n u  p ēc  jauna, u zlabota  
kalendāra . Tajā pašā gadā Stefans Batorijs deva rīkojumu ieviest 
jauno kalendāru arī Pārdaugavas hercogistē un Rīgā. Tā kā šo 
pasākumu veica katoļu baznīca, luteriskā Rīga atteicās pildīt 
karaļa rīkojumu. 1584. gadā, piedraudēdams ar lielu naudas sodu, 
karalis savu rīkojumu atkārtoja. Rāte un augstākā luterāņu ga
rīdzniecība pakļāvās.

To izmantoja namnieki, lai sāktu cīņu pret rāti. Viņi paziņoja, 
ka jaunā kalendāra ieviešana ir mēģinājums apspiest ticības brī
vību. Kad katoļi Jēkaba baznīcā noturēja Ziemassvētku dievkal
pojumu pēc jaunā kalendāra, tajā ielauzās pilsētnieku pūlis un 
baznīcu izdemolēja. Par pilsētnieku kūdīšanu pret katoļu baznīcu 
un līdz ar to arī pret Polijas karali rāte 1585. gada janvārī apcie
tināja toreizējās Rīgas augstākās mācību iestādes — Domskolas 
rektoru (vadītāju) Mellcru. Mellcra apcietināšana kļuva par

73



tiam nieku  sa ce lša n ā s  signālu. Rīdzinieki Melleru atbrīvoja. Pūlis 
sagrāva rātes priekšsēdētāja — birģermeistara Niklāva Ekes namu 
(viņš vienlaikus bija arī Rīgas burggrāfs — karaļa varas pār
stāvis pilsētā). Nemiernieki iebruka arī vairākos cilos patriciešu 
un augstāko luterāņu garīdznieku namos.

Rāte nespēja pretoties. Pilsētas pārvaldi pārņēma namnieki ar 
Hansu Brinkenu, Hansu Zengeizenu un advokātu Mārtiņu Gīzi 
priekšgalā. Jaunā pilsētas pārvalde sodīja ar nāvi redzamākos Po
lijas karaļa piekritējus rātskungus Tastiju un Velingu. Citi rāts
kungi aizbēga uz Poliju un lūdza karaļa palīdzību. 1589. gadā 
ar Polijas karaspēka palīdzību namnieku sacelšanās tika ap
spiesta. Gīzem, Brinkcnam un Zengeizenam piesprieda nāvessodu.

Si R ig a s  n am nieku  sa celša n ā s  ieg ā ju s i  v ēs tu rē  ar n osau ku m u  
K a len dāra  n em ieri. Kaut arī sacelšanas cieta sakāvi, tā paradīja, 
ka līdzšinējā pilsētas pārvaldes sistēma bija novecojusi un vairs 
neatbilda saimnieciskās attīstības gaitai. Patriciāts bija spiests 
pilsētas pārvaldē ļaut piedalīties arī ģilžu pārstāvjiem. Sākotnēji 
to tiesības gan bija ļoti mazas. Tā, piemēram, tie drīkstēja pieda
līties nodokļu sadalē.

3. Polijas—Zviedrijas karš (1600— 1629)

Kā Polija, tā arī Zviedrija gribēja pārvaldīt Baltijas juras 
tirdzniecības ceļus. Neviena no šīm valstīm negribēja piekāpties 
otrai, tādēļ karš starp tām bija neizbēgams. Par kara iemeslu 
kļuva strīds par Zviedrijas karaļa troni. Poļu karalis Sigismunds 
III Vāsa, cēlies no zviedru karaļu dzimtas, 1592. gada mantoja 
Zviedrijas troni. Viņš bija dedzīgs katoļu piekritējs, tāpēc lute
riskā zviedru muižniecība nevarēja ar to samierināties. 1599. gadā 
Sēdermanlandes hercoga Karļa — vēlākā Zviedrijas karaļa 
Kārļa IX — vadībā zviedru muižniecība sacēlās un gāza Sigis
mundu III Vasu. Savukārt Sigismunds cerēja atgūt zaudēto troni 
ar poļu karaspēka palīdzību. Tā 1600. gada starp Poliju un Zvied
riju sākās karš, kurš ilga 28 gadus. Kara gaitā lielākā daļa Vid
zemes vācu muižnieku pievienojās luterticīgajiem zviedriem. Viņi 
cerēja, ka tā tiem izdosies saglabāt savus īpašumus.

K ara p irm ajā  posm a  p ā rsva rs  b ija  p o ļu  pusē. Kaut arī zviedru 
karasapēks Kārļa IX vadībā ieņēma visu Vidzemi, tomēr poļiem 
1601. gadā tos sakaut izdevās pie Kokneses. Otrreiz Kārlis IX 
cieta sakāvi 1605. gadā pie Salaspils. Salaspils kauja bija viena 
no dramatiskākajām kaujam Latvijas feodālismā vēsturē. Zviedru 
karalis Kārlis IX ar vairak nekā 12 000 vīru lielu karaspēku sāka 
cīņu ar poļiem. Tiem bija tikai ap 3500 vīru, taču lielāks kavalēri
jas pārsvars. Poļiem palīdzēja arī ap 300 Kurzemes hercoga jāt
nieku. Poļu karaspēks izlikās bēgam un izvilināja zviedrus līdze
numā. Tad poļu kavalēristi ar zobeniem sakapāja zviedru kājnie
kus. Kaujas laukā palika ap 9000 zviedru karavīru. Pec Salaspils
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kaujas Vidzeme un Latgale vēl vairākus gadus palika Polijas 
varā.

Zviedrijas karalis Gustavs II Ādolfs, Karļa IX dēls, bija izglī
tots, saprātīgs valdnieks un ievērojams karavadonis. 1621. gadā 
viņš atsāka karadarbību pret poļiem Vidzemē. Zviedri aplenca 
Rīgu. Pilsēta, nesagaidījusi poļu karaspēka palīdzību, padevās. 
Pēc tam Gustavs II Ādolfs ieņēma visu Vidzemi (līdz Aiviekstes 
upei) un iegāja Kurzemē, kur izpostīja Jelgavu.

Pēc vairākiem nesekmīgiem mēģinājumiem atgūt zaudētās 
teritorijas P o lija  1629. g a d ā  P rū s ija s  p ilsē tā  A ltm a rk ā  n o slēd za  
ar Z v ied riju  pam ieru . Z v ied rija  ieg u v a  v isu  Ig a u n iju  un Vidzem i. 
L a tg a le  palika  p o ļu  varā. K u rzem es  un Z em g a les  h e r co g is te  tāpat 
kā  lidz šim  palika  P o lija s  karaļa  va sa ļva lsts . Latviešu apdzīvotās 
teritorijas sadalīšana trīs daļās uz ilgu laiku aizkavēja vienotas 
latviešu tautas un valodas tālāko veidošanos un attīstību.

Kara laikā Vidzemes zemniekiem bija jāpārcieš lielas grūtības. 
Papildus parastajām muižu klaušām viņiem bija jāuztur kā poļu, 
tā arī zviedru karaspēks. Kara algotņi siroja pa visu zemi, lau
pīdami un dedzinādami. 1601. gada vasara bija auksta un lie
taina, tādēļ iznīka visi sējumi. Vēl esošie pārtikas krājumi zem
niekiem tika atņemti karaspēka vajadzībām, tos izlaupīja arī 
sirotāji. Vidzemē sākās bads. Tūkstošiem cilvēku devās meklēt glā
biņu uz pilsētām, taču arī tur vairs nebija pārtikas. Badam sekoja
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briesmīga slimība — mēris. Izmira veseli novadi. Mirušie gulēja, 
kur krituši, jo nebija, kas viņus apglabā.

Vidzeme pārvērtās postažā. Vairāk nekā puse visu lauksaim
niecības zemju, vietumis — Alojā, Rūjienā un citur — pat vairāk 
nekā divas trešdaļas, palika bez cilvēkiem. Trūka zirgu un citu 
mājlopu. Tīrumi aizauga ar krūmiem. Zemnieki paši vilka arklus, 
irdināja zemi ar kapļiem, lai iesētu kaut mazumu labības.

Nāc nākdama, tautu meita,
Ar cirvīti, ar kaplīti:
Visi mani tīrumiņi 
Šiku kārklu pieauguši.

(LTDz, Cesvaine.)

Galīgi izpostītas bija arī Vidzemes pilsētiņas. Limbažos dzīvi 
bija palikuši tikai astoņi iedzīvotāji, Valkā — trīs, bet Alūksnē ne
bija neviena cilvēka.

4. «Zviedru laiki» Vidzeme

Pastāvīgie kari, kuros Zviedrija piedalījās visu XVII gad
simtu, prasīja valstij lielus līdzekļus, tāpēc iekarotās zemes tika 
izmantotas līdz pēdējai iespējai. Zviedrijai nepielika savas labī
bas, tādēļ V id zem e k ļu va  par v ien u  n o  g a lv en a jiem  lab ības p ie g ā 
d ā tā jiem  — Z v ied rija s  « m a izes  k lē ti» . L ielu s ienākum us v a ls ts  
k a se i d ev a  ari R ig a  un cita s  o s ta s  p ilsēta s . Par visām precēm, 
kuras tika izvestas vai ievestas, valdība ņēma no tirgotājiem no
dokli. Tas sastādīja 3—5% no preču vērtības.

Taču ar šiem nodokļiem valsts kasei nebija diezgan, smaga 
nasta tika uzvelta zemniekiem. Parastajām muižas klaušām un 
nodevām pievienojās valstij maksājamie nodokļi, tā sauktie «sla
cini» (no latīņu valodas s ta tio  — stāvvieta, karaspēka apmešanās 
viela). Tie kara laikā tika noteikti karaspēka apgades vajadzībām, 
bet pēc tam kļuva par pastāvīgu nodevu. Bez tam vēl zemnieki 
tika nodarbināti arī ceļu, tiltu un nocietinājumu būvē, kā arī dažā
dos transporta darbos — šķūtīs (no zviedru valodas k ju ts — ve
šana).

Z v ied rijā  d zim i n iecīb a  n ep a stā v ēja . Zviedru zemnieki bija brīvi 
cilvēki un varēja piedalīties valsts pārvaldē. Taču zviedru karalim 
bija nepieciešams muižnieku atbalsts, lai spētu veikt savus dau
dzos karagājienus. Tādēļ Gustavs 11 Ādolfs iekarotajā Vidzemē 
dāvināja saviem līdzgaitniekiem — lielajiem zviedru feodāļiem — 
ievērojamus zemes īpašumus. Tā, piemēram, karaļa tuvākais pa
līgs valsts kanclers Aksels UksenŠērna saņēma gandrīz divas 
piektdaļas visas Vidzemes lauksaimniecībā izmantojamās zemes.

Vidzemi un Igauniju pārvaldīja karaļa vietnieks — ģ e n e r ā l
gu b ern a tors . Viņam bija padoti d iv i g u b ern a tori: v ien s — Ig a u 
n ija s, o trs — V id zem es daļā. Visa teritorija tika sadalīta četros 
a priņ ķ os: R īga s, C ēsu , T ērba tas un P ērn a v a s  apriņķi, kurus pār
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valdīja apriņķu  p riek šn iek i. 1632. ga d a  G u sta vs II Ā d o lfs  izd eva  
tā  sau kto  « z em e s  likum u». Tas d a ļē ji  ie ro b ežo ja  m uižn ieku  varu. 
Kairā apriņķī tika nodibināta z em e s  tiesa . Ta iztiesāja noziegu
mus, ko bija pastrādājuši jebkuras kārtās cilvēki, ka ari izsprieda 
visas civilās prasības un sūdzības. Zemes tiesas darbību pārrau
dzīja ga lm a  tiesa , kura atradās Tērbatā. Likums deva iespēju zem
niekiem iesniegt sūdzības par saviem kungiem gan zemes tiesa, 
gan galma tiesa, gan arī griezties tieši pie paša karaļa. Tapai sis 
likums deva zemniekiem īpašuma tiesības uz mājlopiem, darbarī
kiem un sadzīves priekšmetiem. Muižniekiem tika saglabatas tikai 
tā dēvētās m ā ja s parm aciba s tiesības, miesassodus (gan nosakot 
piespriežamo sitienu skaitu).

Zviedru valdība lielu vērību piegrieza satiksmes ceļu un tiltu 
būvei un uzturēšanai. Sim nolūkam tika dibināta īpaša bru ģa  
t iesa . Tās pienākumos ietilpa uzraudzība par ceļu un tiltu stā
vokli, kā arī kārtības uzturēšana lauku apvidos un mazsvarīgu 
pārkāpumu izskatīšana. Nelielus likuma pārkāpumus, kā arī man
tiskus strīdus zemnieku starpa izšķīra p a g a sta  vai m u ižas tiesās. 
Visās tiesu iestādēs par tiesnešiem tika iecelti muižnieki. Vienīgi 
pagasta tiesas vadīja tiesneši no zemnieku vidus.

Kaut arī 1632. gada likumi ierobežoja muižnieku tiesības un 
likuma priekšā visas kārtās it kā kļuva vienlīdzīgas, zemnieku 
tiesiskais stāvoklis uzlabojās tikai nedaudz. Tiesneši — kā vācu, 
tā ari zviedru muižnieki — jebkuru lietu izsprieda savās interesēs. 
Zemnieku sūdzību izskatīšanu parasti novilcināja un gandrīz vien
mēr tās atzina par nepamatotam. Mājas pārmācībā kļuva par 
līdzekli, ar kura palīdzību piespieda zemniekus veikt vissmagākās 
klaušas: pat mazakajā nepaklausības gadījumā zemnieki tika nežē
līgi sisti.

Ķ arala  G u stava  II Ā d olfa  va ld īša n as laikā vā cu  m u ižn iec īb as  
p riek šrocīb a s  tika  iev ēro ja m i sa m a zin o ta s  — va ls ti p ā rva ld īja  v ie 
n īg i  zv ied ri. Pēc karaļa nāves (viņš krita Licenes kaujā 1632. ga
dā) troni mantoja viņa mazgadīgā meita Kristīna. Līdz Kristīnas 
pilngadībai Zviedriju pārvaldīja lielie zemes īpašnieki — muiž
nieki — ar kancleru. A. Uksenšērnu priekšgalā.

Sājā laikā atkal atjaunojās vācu muižnieku vara Vidzemē. 
Jau 1634. gadā Vidzemes landtāgs guva tiesības ievelēt muiž
niecības pašpārvaldes vadītāju — landm aršalu . Tas iesniedza ģe
nerālgubernatoram landtāga lēmumus, ar kuriem zviedru pārval
dei bija jārēķinās. Vēl plašākas tiesības vācu muižnieki ieguva 
1643. gadā, kad zviedru valdība atļāva viņiem dibināt tā saukto 
z em e s  padom i jeb  landra lu  k o lēģ iju . Tā raudzījās, lai netiktu 
izdoti likumi, kuri varētu kaitēt muižniecības interesēm. 1647. gadā 
karaliene Kristīna apstiprināja Vidzemes muižnieku izstrādāto 
jauno landtāga kārtību. Livonijas landtāgos piedalījās bīskapu, 
ordeņa, bruņinieku un pilsētu pārstāvji. Ar jaunās kārtības ievie
šanu' pilsētnieki zaudēja tiesības tajos piedalīties. Par landtāga 
dalībniekiem varēja būt tikai muižu īpašnieki, taču tā lēmumi 
bija jāpilda visiem zemes iedzīvotājiem. Karalienes Kristīnas
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valdīšanas laikā nostiprināja dzimtniecību, vēl vairāk ierobežojot 
zemnieku pārvietošanās brīvību. Visiem Vidzemes zemniekiem, arī 
bezzemniekiem — kalpiem un vaļiniekiem, aizliedza atstāt muižas 
teritoriju.

Jau p o ļu  va ld īšan as laikā  1599. g a d ā  vā cu  m u ižn iek s D ā vid s  
H ilh en s izstrā d ā ja  z em e s  tiesīb u  p ro jek tu . Tajā bija paredzēts, 
ka par dzimtcilvēku kļūst katrs zemnieks, kurš trīs gadus lietojis 
kāda muižnieka zemi; ka ari dzimtļaužu bērni ir dzimtļaudis; ka 
prasība izdot aizbēgušu zemnieku paliek spēkā 10 gadus. Tolaik 
Polijas valdība šo projektu neapstiprināja.

1668. ga d ā  V id zem es ģ en erā lg u b ern a to rs  K lau d ijs  T ots izd eva  
V id zem es p o lic ija s  likum us, kuriem  p am a tā  bija  m in ēta is H ilh en a  
p ro jek ts . Š is  likum s p aslu d in ā ja  par d zim tļaud īm  v isu s cilvēku s, 
kas a p m etu šies  vai ari d om ā  a p m esties  uz d zim tk u n gam  p ie d e 
ro ša s  z em es . Par dzimtļaudīm kļuva dzimtcilvēku bērni un audžu
bērni, kā arī brīvie ļaudis, kuri apprecējās ar dzimtcilvēkiem. No
daļā par zemnieku piespriešanu (ieķīlāšanu) bija teikts, ka muiž
nieks, būdams parādā otram mužniekam, var nodot aizdevēja 
rīcībā zemniekus uz tik ilgu laiku, kamēr viņi atstrādā kunga 
parādu.

Zemniekiem bija jāpiedalās arī zviedru karagājienos. Par to, 
ka zviedru karaspēkā bija samērā daudz latviešu, liecina tas, ka 
tika pārtulkoti un izdoti latviešu valodā kara tiesas likumi — 
sava veida reglaments, kurš noteica karavīra pienākumus un atbil
dību. Daudzi latvieši kļuva pat par zviedru karaspēka virsniekiem. 
Aizejot latviešu zemniekiem karadienestā, muižās samazinajas 
darbaroku skaits. Atlikušajiem dzimtļaudīm bijā jāstrādā vēl vai
rāk, tādēļ vietām sāka izcelties zemnieku nemieri.

5. Muižu redukcija (atsavinašana)

Kaut arī Vidzeme un Igaunija deva Zviedrijas valsts kasei 
turpat vai piekto daļu visu valsts ienākumu, tomēr valdība juta 
pastāvīgu naudas trūkumu. Polijas-Zviedrijas kara laikā Gus
tavs II Ādolfs bija izdāvinājis zviedru muižniekiem lielas zemes 
platības. Arī viņa pēctece — karaliene Kristīna — izdāvināja un 
izpārdeva saviem draugiem daudzas valsts muižas kā Vidzemē, 
tā arī Zviedrijā. Tādējādi gandrīz visus ienākumus no lauksaim
niecības — kā no muižām, tā arī no zemnieku saimniecībām — 
neguva valsts, bet muižnieki. Gan zviedru, gan vācu muižniekiem 
bija vienaldzīgas valsts intereses.

Zviedrijas karalis Kārlis XI 1680. gadā izsludināja sevi par 
absolūto valsts valdnieku. Viņš kļuva neatkarīgs no kolektīvā 
valsts pārvaldes orgāna — riksdaga (kārtu sapulces, kurā pie
dalījās visu Zviedrijas iedzīvotāju kārtu pārstāvji). B ūdam s visu  
Z v ied rija s  z em ju  v irs īp a šn iek s, kara lis  uzsāka  v isu  iep r iek šē jo  
va ld n ieku  izp ā rd oto  un izd ā v in ā to  m uižu  red u kciju , tas ir — pār
ņ em šanu  v a ls ts  īpašum ā. M u iža s red u cē ja  ari V id zem ē. Atsavi-
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nāja visus zviedru muižnieku valdījumus, kā arī tās vācu muiž
nieku muižas, kuras līdz 1561. gadam (līdz Livonijas valstu lik
vidēšanai), bija ordeņa vai bīskapiju īpašums un tika izlēņotas 
muižniekiem. A'o 1681. līdz 1687. g a d a m  va lsts  p ārņ ēm a  516 v isu  
V id zem es m uižu. B iju šie  m uižu  īpašn iek i lie lā k o ties  k ļu va  par  
va ls is  m uižu  nom n iekiem .

Lai uzlabotu lauksaimniecības zemju apsaimniekošanu, iein
teresētu zemniekus ražot vairāk lauksaimniecības produktu, kā 
arī lai nodrošinātu valstij regulārus ienākumus, 1688. gadā tika 
noteikta tā sauktā lielā  arklu  rev īz ija . Rūpīgi tika uzskaitītas sē
jumu platības, darbaspējīgo cilvēku skaits, mājlopu daudzums 
(īpaši zirgu skaits), novērtēts zemes labums. Aramzemi pēc la
buma iedalīja četras kategorijās. Saskaņā ar šiem uzskaites da
tiem noteica saimniecības klaušu un nodevu lielumu, pie tam 
pirmās kategorijas aramzemes apsaimniekotājiem noteica divreiz 
lielāku klaušu un nodevu daudzumu nekā ceturtās kategorijas 
aramzemes lietotajiem. Katras zemnieku sētas klaušu un nodevu 
daudzums tika ierakstīts tā sauktajās vāku  grām atā s. Valsts 
muižu nomniekiem, kā ari privātmuižu īpašniekiem nebija tiesību 
patvaļīgi palielināt vāku grāmatā minētās klaušas un nodevas. 
Taču šie noteikumi bieži tika pārkāpti.
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Pēc visu nodevu nodošanas ražas pārpalikumu saimnieks drīk
stēja pārdot. Ja nodevas un klaušas tika kārtīgi un savlaicīgi 
pildītas, tad saimnieks savu saimniecību varēja atstāt mantojumā 
pēcnācējiem, pretējā gadījumā to piešķīra citam saimniekam. 
1696. gadā izdotais Ekonomijas reglaments sīki noteica valsts 
muižu nomnieku un zemnieku savstarpējās attiecības. Reglaments 
noteica arī, ka mājas pārmācība nedrīkst pārsniegt trīs pārus 
rīkšu. Bargākus sodus varēja piespriest tikai tiesa.

Visi šie zviedru valdības pasākumi ievērojami palielināja 
valsts ienākumus. Atsevišķi saimnieki kļuva turīgāki, varēja at
pirkties no klaušām un kļūt par b rīvzem n iek iem  jeb  leid in iek iem . 
Sie saimnieki maksāja muižai noteiktu naudas summu (leidas 
naudu) vai arī nodeva zināmu daudzumu labības (leidas rudzus). 
Daža latviešu saimnieka turība sasniedza ievērojamus apmērus. 
Tā, piemēram, brīvzemnieks Jukums Zēmelis varēja aizdot 
zviedru valdībai 605 dālderus (par vienu dālderi varēja nopirkt 
apmēram 1000 kg rudzu). Par šo aizdevumu Zēmelis kļuva pilnīgi 
neatkarīgs no muižas.

Zviedrijas karalis Kārlis XI, uzsākdams muižu redukciju, bija 
iecerējis likvidēt Vidzemē arī dzimtniecību, jo saprata, ka brīvi 
zemnieki valstij var dot lielākus ienākumus. 1681. gadā viņš grie
zās pie Vidzemes muižniecības ar aicinājumu atbrīvot savus 
dzimtļaudis: «...taisnības un kristīgās ticības vārdā atcelt rie
bīgo verdzību, kuras jūgā vaid tik daudz kristiešu.» Karalis savu 
aicinājumu pamatoja ar to, ka dzimtniecība atņemot zemniekiem 
darba prieku un cenšanos būt par derīgiem sabiedrības locekļiem. 
Tas kaitējot valsts labklājībai. Sis karaļa pasākums cieta neveik
smi. Muižnieki iegalvoja valdībai, ka dzimtniecība Vidzemē esot 
vienīgais līdzeklis, kā savaldīt latviešu zemniekus, — tiem esot 
iedzimts naids pret saviem kungiem un, kļuvuši brīvi, tie nopos
tīšot visas muižas.

Muižu redukcija un jaunie zemes likumi nāca par labu gal
venokārt saimniekiem, turpretī bezzemnieku — kalpu stāvoklis 
neuzlabojās. Katram kalpam bija jāmeklē saimnieks, pie kura 
līgt darbā uz vienu gadu, bez tam jāiet arī muižas klaušās. 
1696. gada Ekonomijas reglaments noteica, ka saimnieku var 
sodīt tikai tiesa, taču kalpam, pēc mājas pārmācības likumiem, 
miesas sodu varēja piespriest arī stārasts vai šķilteris, pat muižas 
rijnieks.

Zviedru valdība centās gādāt arī par tautas izglītību. Jau 
1630. gadā Gustavs II Ādolfs deva rīkojumu atvērt ģimnāziju 
Terbala, nākošajā gadā — arī Rīgā. Lai Vidzemē būtu savi mācī
tāji, ārsti un tiesneši, ar karaļa pavēli 1632. ga d ā  T ērba lā  tika  
dibināta  p irm ā a u gstā kā  m ācību  ies tā d e  B a ltija  — T ērba tas aka
d ēm ija , v ē lā k ā  T ērba tas u n iversitā te . Sajās mācību iestādēs va
rēja mācīties arī zemnieku bērni. 1687. gadā ģenerālguberators 
Hastfers Zviedrijas karaļa Kārļa XI uzdevumā pavēlēja pie katras 
draudzes baznīcas nodibināt skolu zemnieku bērniem.
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6. Zemnieku pretestība muižniecībai

Vidzemes zemnieki bija cerējuši, ka zviedri, atbrīvodami viņus 
no poļu kundzības, atbrīvos ari no vācu muižnieku varas. Zem
nieku cerības nepiepildījās. Kad karalienes Kristīnas valdīšanas 
laikā valsts vara aizvien vairāk nonāca muižniecības rokas, pa
lielinājās arī muižnieku patvaļa Vidzemē. Daudzi zemnieki bēga 
no savām dzīvesvietām. Vietumis sākās zemnieku nemieri. 
1639. gadā Lieljumpravas (tagad Ogres rajonā) apkaimē dzimt
ļaudis sacēlās pret saviem kungiem, postīja un dedzināja muižas. 
Vācu muižnieki sacelšanos apspieda ar zviedru karaspēka palī
dzību. Nemierniekus nežēlīgi sodīja, daudziem piesprieda nāves
sodu.

Zemnieku nemieri izcēlās arī laikā no 1695. līdz 1697. gadam. 
Vidzemē tie bija neražas gadi. Cilvēki mira badā, taču nodevas 
tika nesaudzīgi piedzītas un labība izvesta uz Zviedriju. Izmisušie 
zemnieki uzbruka kā muižniekiem, tā arī zviedru ierēdņiem.

Ievērojama loma zemnieku turēšanai paklausībā bija luterāņu 
baznīcai. Dievkalpojumu apmeklēšana bija obligāta. Mācītāji sa
vos sprediķos draudēja nepaklausīgajiem zemniekiem ar Dieva 
dusmām un elles mokām. Zemniekus, kuri neieradās uz dievkal
pojumu, sodīja ar naudas sodu vai pērienu. Baznīcu priekšā tika 
uzstādīti «kauna stabi», pie kuriem svētdienās piesēja nepaklau
sīgos zemniekus. Viņus pēra ar rīkstēm pārējo acu priekšā. Tur
pat atradās arī īpašas soda siekstas jeb kluči, kuros ieslēdza so
dīto kājas. Šādas soda siekstas bija arī muižu šķūņos un pagra
bos, kur ieslēgtie cilvēki mocījās nedēļām ilgi.

Ko es biju Dievam rieb’s,
Ko labiem ļautiņiem?
Mani vienu aizslēguši 
Saltā dzelza kambari.

(LTDz, Lubāna.)

Tā d ē v ē t ie  <rzv ied ru  la ik i» V id zem ē p a s tā v ē ja  g a n d rīz  v e s e lu  
gad sim tu . Sī posma vērtējums ir pretrunīgs. N o v ien a s  p u ses , ša jā  
laikā p a stip rin ā jā s d z im tn iec isk a is  jū g s . 1668. gadā izdotie Vid
zemes policijas likumi noteica, ka latviešu zemnieks ir «vai
rāk vergs, nekā dzimtcilvēks» (agrākajos likumos zemnieku pa
rasti apzīmēja kā «mantojamu pavalstnieku»). Pieauga nodevu un 
klaušu apjoms.

N o o tra s  p u ses , tika  iero b ežo ta  m u ižn ieku  p a tva ļa . Latviešu 
zemnieki ieguva tiesības sūdzēties par saviem apspiedējiem, meklēt 
aizstāvību pie tiesas. Muižu redukcijas rezultātā atsevišķi saim
nieki kļuva turīgi, pat atbrīvojās no muižnieku varas. Zemniekiem 
kļuva pieejama izglītība, veidojās un attīstījās latviešu rakstu 
valoda. «Zviedru laiku» beigu posmā Kārļa XI veiktās reformas, 
kuru mērķis bija stiprināt karaļa absolūto varu, ievērojami uzla
boja Vidzemes zemnieku saimniecisko un tiesisko stāvokli, deva 
nozīmīgu ieguldījumu latviešu tautas garīgajā attīstībā.
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7. Latgale XVII gadsimtā

Tagadējā Latgales teritorija saskaņā ar 1629. gada Altmarkas 
pamiera noteikumiem palika Polijas valsts sastāva kā Jnflantijas  
v a iv a d iste  (Inflantija — sagrozījums no vārda Livland, — Līvu 
zeme, — Livonija). Inflantija dālijās četrās s iā ra stijā s  — Dau
gavpils, Vi|akas, Rēzeknes un Ludzas stārastijā. Daugavpils stā
rasts vienlaikus bija arī Inflantijas vaivads. Lai nodrošinātu 
muižnieku atbalstu, Polijas karalis muižniekiem dāvāja lielus ze
mes īpašumus. Valsts īpašumā bija tikai viena sestā daļa Latga
les teritorijas, pārējās zemes piederēja muižniekiem, kā arī katoļu 
baznīcai un klosteriem. M u ižn iek iem  L a tg a lē , tāpat ka v isā  P o 
lijā , b ija  lie la  vara. Vienīgi viņiem bija medību un zvejas tiesības, 
tikai viņi drīkstēja turēt dzirnavas un krogus, izmantot mežus. 
Muižniecība dalījās trīs kārtās: lielie zemes īpašnieki jeb mag
nāti, vidējie muižnieki un sīkie muižnieki jeb šļahta. Magnātiem 
piederēja lielas teritorijas ar daudzām muižām. Tā, piemēram, 
poļu magnātam Hodkevičam piederēja visa Viļakas slārastija 
(tās teritorija bija apmēram tāda kā Viļakas rajona teritorija 
mūsdienās). Savukārt šļahtičiem vai nu vispār nebija īpašumu 
un viņi kalpoja kādam magnātam, vai ari viņu īpašumi bija 
ļoti mazi un šļahtiči tos apstrādāja paši saviem speķiem.

Daudzi vācu muižnieki, lai saglabātu savus īpašumus, pie
ņēma katoļticību, daļa no viņiem pārpoļojās. Ar laiku poļu mag
nāti savus Latgales īpašumus pārdeva — galvenie noteicēji Lat
galē palika vācu muižnieki. Muižnieki bieži cīnījās savā starpā par 
īpašuma tiesībām, izmantojot savos strīdos pat karaspēka vie
nības.

Z em k op īb a s līm en is L a tg a lē  b ija  z em ā k s  n ekā  V id zem ē va i 
K u rzem ē. Nebija arī tik labvēlīgu apstākļu labības pārdošanai. 
Tas aizkavēja visa novada saimniecisko attīstību. Ilgstošo karu 
rezultātā Latgalē bija palicis maz iedzīvotāju. Lai pievilinātu 
no Vidzemes vai Kurzemes izbēgušos zemniekus, kā arī reliģis
kās pārliecības vajātos vecticībniekus no Krievijas, Latgales muiž
nieki deva viņiem dažādus saimnieciskus atvieglinājumus. Palie
linoties iedzīvotāju skaitam, pastiprinājās zemnieku izmantošana.

X V I I  g a d sim tā  L a tg a lē  p iln īg i n ostip rin ā jā s d zim tn ieciba . 
Zemnieki dalījās divas grupās: klaušu zemniekos, kuri pildīja 
muižas darbus klaušu kārtā, un gobas jeb činša zemniekos, kuri 
maksāja muižai nodevas gan ar lauksaimniecības ražojumiem, 
gan arī naudā. Tomēr arī klaušu zemniekam bija jādod zināms 
daudzums nodevu, bet gobas zemniekiem ražas vākšanas un kul
šanas laikā jāiet klaušās. Smaga nasta zemniekiem bija muižu 
ražojumu nogādāšana uz Viļņu vai Rīgu.

Vakar pērku sērmu zvrgu,
Sudiņ kunga vazutnā;
Nu kaļneņa pret kaļnenu 
Ko sormuļs lūcejūs.

(LTDz. Kalupe.)
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Zemniekiem bija jāmaksā ari valsts nodoklis — no katras 
sētas jeb «dūma» tā sauktā «dūma nauda», kā ari nodoklis kara
spēka uzturēšanai. Bez tam vēl bija jāmaksā dažādi ārkārtēji no
dokļi, kā arī jāuztur baznīckungi, baznīcas un klosteri.

Plēsit, brāli, dē| Iinim 
Vysas pūra pūrmaleites:
Tikpoš kungi čiņča prosa,
Ka ni vagas nadzeisit.

(LTDz, Aglona.)

Pastiprinoties dzimtnieciskajam jūgam, arī Latgales zemnieki 
aizvien biežāk bēga no savām dzīvesvietām.

Latgales zemnieki dzīvoja ciemos. Visa ciema kopienas zeme 
bija sadalīta pēc labuma atsevišķos gabalos. Katram zemniekam 
šajos gabalos tika iedalīta šaura zemes strēle — tā sauktā 
«šņore». Pēc saimnieka nāves «šņori» sadalīja mantiniekiem vēl 
šaurākās strēmelēs. Pilsētas Latgalē bija nelielas, amatniecība 
un rūpnieciskā ražošana vāji attīstīta, jo ļoti grūti bija nogādāt 
ražojumus uz lielajiem tirdzniecības centriem. Tas bija arī gal
venais šī novada atpalicības cēlonis. Būdama Polijas valsts pro
vince, Latgale aizvien vairāk atsvešinājās no pārējiem latviešu» 
apdzīvotajiem novadiem.

8. Kurzemes hercogiste

Pēc Livonijas ordeņa un bīskapu valstu sairšanas 1561. g a d ā  
tika  izv eid o ta  P o li ja s  kara ļa  lēņu  v a ls ts  — K u rzem es  un Z em g a 
les  h erco g is te . Parasti to dēvēja par Kurzemes hercogisti. Tās 
valdnieks — h erco g s  — bija Polijas karaļa vasalis.

Pirmais Kurzemes hercogs bija pēdējais Livonijas ordeņa 
mestrs Gothards  Ketlers.  Hercoga vara nebija liela, jo muiž
nieki viņam nepakļāvās. 1570. gadā Kurzemes muižnieki panāca, 
ka hercogs parakstīja tā saukto Gotharda privilēģiju — tiesisku 
aktu, saskaņā ar kuru visas agrākās ordeņa lēņu muižas kļuva 
muižnieku privātīpašums. Arī tās ordeņa muižas, kuras pēc or
deņa likvidēšanas bija sagrābuši bijušie ordeņa brāļi, tika izslu
dinātas par privātīpašumu. Muižniekus atbrīvoja no visām no
devām un klausībām.

Hercoga rīcībā palika tikai viņa personiskās muižas, kuras 
aizņēma apmēram vienu trešo daļu hercogistes teritorijas. Lai ka
vētu hercoga varas paplašināšanos, Polijas valdība visādi atbal
stīja Kurzemes muižniekus. Muižnieki ieguva neierobežotu varu 
pār saviem dzimtļaudīm — viņi bija tiesīgi sodīt zemniekus ar 
nāvessodu. Katrā muižā atradās kauna stabs un karātavas. 
1617. gadā izdotajā likumu sakopojumā — Kurzemes statūtos
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latviešu dzimtcilvēki tika pielīdzināti senās Romas vergiem. Zem
niekus varēja pirkt un pārdot, izšķirt viņu ģimenes, atņemt vecā
kiem bērnus, pārvietot zemniekus uz citiem apgabaliem. Aizbēgušu 
zemnieku un viņa pēcnācējus varēja vajāt 100 gadus.

Nedaudz labākos apstākļos dzīvoja hercoga muižu zemnieki. 
Viņi bija tiesīgi saglabāt īpašumu un to mantot. Klaušas un no
devas hercoga muižās noteica tā dēvētie «inventāra saraksti», tur
pretī privātmuižās muižnieks noteica tādu klaušu un nodevu dau
dzumu, lai zemnieki neizputētu un vienlaikus nesamazinātos arī 
muižnieka ienākumi.

Hercogam bieži trūka naudas, tādēļ viņš savus īpašumus 
ieķīlāja bagātākajiem muižniekiem vai tirgotājiem. Ieķīlāto muižu 
dzimtļaužu stāvoklis bija īpaši smags, jo naudas aizdevējs centās 
no ķīlas valdījuma gūt iespējami lielāku peļņu.

G a lv en os  ien āku m u s K u rzem es h er co g is te i  d eva  tirdzn iecība . 
Labības cenu celšanās Rietumeiropā, kā arī aizvien pieaugošais 
pieprasījums pēc kokiem un citiem materiāliem kuģubūvei deva 
kā privātmuižu īpašniekiem, tā arī hercogam papildu peļņu.

1587. gadā nomira pirmais Kurzemes hercogs Gothards Kcl- 
lers, un valsti saņēma pārvaldīšanā viņa dēli Fridrihs un Vil
helms. F ridrihs ieg u v a  Z em ga li, b et V ilhelm s — K urzem i. Hercogs 
Vilhelms saprata, cik nozīmīga valsts labklājības celšanā ir tirdz
niecība. Viņa valdīšanas laikā Kurzemei atkal pievienoja Piltenes 
bīskapijas teritoriju (to Livonijas kara laikā bīskaps bija pārdevis 
Dānijai), kā arī Prūsijas valdniekam ieķīlāto Grobiņas novadu. 
Lai kļūtu neatkarīgāks no ārvalstu tirgotājiem un gūtu lielāku

peļņu, Vilhelms sāka veidot Kur
zemes tirdzniecības floti. Ventspilī 
ierīkoja kuģubūvētavu. Kurzemes 
preces sāka pārvadāt Kurzemē 
būvēti kuģi. 1596. gadā tika ierī
kots pirmais dzelzs ceplis. No vie
tējās purva rūdas iegūtos dzelzs 
izstrādājumus izveda ari uz ārval
stīm, īpaši uz Holandi.

Hercogs Vilhelms saprata, ka 
tikai vienota valsts var sasniegt 
saimniecisku uzplaukumu. Tādēļ 
viņš centās mazināt muižnieku 
patvaļu, pakļaut tos savai varai. 
Muižnieki tam sīvi pretojas. 
1616. gadā viņi panāca, ka Polijas 
karalis atņēma Vilhelmam lēņa 
tiesības. Bijušo hercogu izraidīja 
no Kurzemes. Kurzemi nodeva pār
valdīšanā hercogam Fridriham, 
kurš savā darbība centās sapras
ties ar muižniekiem.
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9. Kurzemes saimnieciskais uzplaukums 
hercoga Jēkaba laika

Hercogam Fridriham nebija bērnu, tādēļ viņš pieņēma audzi
nāšana sava brāļa Vilhelma dēlu Jēkabu, kura matē bija mirusi. 
Jēkabs  (1610—1682) ieguva plašu, vispusīgu izglītību Rostokas 
un Leipcigas universitātē, kā arī Vācijas valdnieku galmos. At
griezies Kurzemē, Jēkabs sāka piedalīties valsts parvaldi.šana. 
1642. gadā Fridrihs inira un par Kurzemes hercogu kļuva Jēkabs. 
Jau savos studiju gados viņš bija apceļojis daudzas Rietumeiro
pas valstis. Vislielāko iespaidu uz topošo valdnieku bija atstājusi 
Holande, kura tolaik ar savu attīstīto tirdzniecību, ka ari saim
niekošanu bija paraugs visām Eiropas zemēm.

Hercogs Jēkabs savā saimnieciskajā darbībā sekoja merkan
tilisma teorijai, tas ir, uzskatam, ka saimnieciskās attīstības pa
matā ir naudas uzkrāšana, palielinot preču izvešanu un samazinot 
to ievešanu. V iņš izv ērsa  p la šu  sa im n iecisk o  darbību, parādīdams 
izcilas spējas tirdzniecībā. Lai nebūtu jāmaksā ārzemju tirgotā
jiem par preču pārvadāšanu, Jēkabs turpināja sava tēva sākto 
tirdzniecības flotes veidošanu. Plaši izvērsās darbi Ventspils ku
ģubūvētavā, cēla arī citas kuģubūvētavas, piemēram, Kuldīgā. Ku
ģubūvētavās bez ārzemju meistariem stradajā ari daudzi latviešu 
amatnieki. Hercogs bija ieinteresēts to skaitu palielināt, jo ārzem
niekiem bija jāmaksā daudz lielākas algas nekā vietējiem iedzī
votājiem. Jēkaba valdīšanas laikā Ventspilī tika uzbūvēti apmē
ram 80 tirdzniecības kuģi un vairāk nekā 40 karakuģu. Daļu šo 
kuģu pārdeva ārvalstīm, sevišķi 
Francijai un Anglijai. Hercoga 
flote — ap 14 tirdzniecības un 10 
karakuģu — pārvadāja Kurzemes 
preces. Līdz šim gandrīz visu 
tirdzniecību Baltijas jūrā pārval
dīja Holande, tagad Kurzeme kļu
va tās sāncense.

Lai nodrošinātu kuģu būvnie
cību ar nepieciešamajiem materiā
liem, tika dibināti rūpnieciski uz
ņēmumi — m anufaktūras. Kur
zemē darbojās 17 dzelzs cepļi, ku
ros no vietējās purva rūdas ieguva 
dzelzi, kā arī pārstrādāja no Nor
vēģijas un Zviedrijas ievesto 
dzelzs rūdu. 11 kaltuvēs gatavoja 
naglas un enkurus. Apmēram 85 
darbnīcās vija virves un tauvas, 
auda buru audeklu. Darbojas 
daudz kokzāģētavu, darvas cepļu, 
mucinieku darbnīcu. 10 lielgabalu 
lietuves, 14 salpetra vārītavas un 
5 pulvera dzirnavas (tajās izga-



tavoja šaujamo pulveri), kā ari ieroču darbnīcas nodrošināja her
coga karafloti ar apbruņojumu. Lielu daļu karamaleriālu pārdeva.

Lai samazinātu rūpniecības ražojumu ievešanu no ārvalstīm, 
Jēkabs izveidoja manufaktūras un darbnīcas, kurās ražoja stiklu 
un papīru, dedzināja degvinu, darīja alu, dedzināja ķieģeļus un 
kaļķus, apslradāja ādas, auda vadmalu un linaudeklu. Ražoja arī 
ziepes un dažadus greznuma priekšmetus — paklājus, gobelēnus, 
rotaslietas. Lielu daļu šo ražojumu izveda uz ārzemēm. No Rie
tumeiropas Kurzemē ieveda vairs tikai sāli, siļķes, dārgus audu
mus, vīnus un garšvielas.

Lai gūtu plašāku tirgu hercogistes ražojumiem, kā arī iespē
jami lētāk iegutu dažādas garšvielas un dārgmetālus, Jēkabs di
bināja aizjūras kolonijas. 1651. g a d ā  viņš Ā frikā , G am bijas u pes  
g r iv ā , no v ie tē jo  cilšu  va ld n iek iem  nopirka  n elie lu  sa lu , ko  n o 
sau ca  par S v ētā  A n d reja  salu , kā arī zemes gabalus abos upes 
krastos. Svētā Andreja salā ierīkoja nocietinātu tirdzniecības ap
metni — Jēkaba fortu.

1652. g a d ā  Jēkabs ieg u v a  T oba go sa lu  p ie  D ien v id a m erik a s  
kra stiem . Tobago salā nometināja kolonistus, galvenokārt Kurze
mes zemniekus un amatniekus, kā arī Āfrikā iegūtos vergus — 
nēģerus. No Gambijas Kurzemē ieveda zeltu, ziloņkaulu un garš
vielas. Tobago salā kolonisti ierīkoja plantācijas, kurās audzēja 
kafiju, tabaku un cukurniedres. Kurzemes tirdzniecības flotes ka
rogs — tumšsarkans ar baltu, kā arī karaflotes karogs — melns 
vēzis sarkanā laukumā, — kļuva pazīstams ne tikai Eiropā, bet 
ari citās pasaules malās. Bez tālajām aizjūras kolnijām her
cogam piederēja arī vairākas dzelzs rūdas raktuves Norvēģijā.

Tirdzniecības un rūpnieciskās ražošanas uzplaukums veicināja
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Kurzemes pilsētu attīstību. Dzimtļaužu bezmaksas darbaspēks 
deva iespēju harcogistei kļūt aizvien bagātākai, taču zemnieku 
stāvoklis kļuva smagāks, jo ievērojami pieauga klaušu apjoms. 
Visas preces ražoja galvenokārt tikai hercoga īpašumos. Muiž
nieki Jēkaba pasākumus neatbalstīja.

Hercogs Jēkabs guva tirdznieciskus panākumus, jo Rietum
eiropā Trīsdesrnitgadu kara (1618—1648) rezultāta bija panīkusi
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kā lauksaimniecība, tā ari rūpnieciskā ražošana. Pēc kara Rie
tumeiropas saimniecība strauji attīstījās. Kurzemē rūpnieciskā 
ražošana balstījās uz nebrīvo dzimtļaužu klaušu darbu. Tā ne
spēja sacensties ar kapitālistisko ražošanu Rietumeiropas zemēs, 
kurās izmantoja brīvu cilvēku algotu darbaspēku. Arvien vairāk 
attīstījās Holandes un Anglijas tirdzniecības flote. Lauksaimnie
cības produktu cenas sāka kristies, pieprasījums pēc Kurzemes 
precēm aizvien samazinājās. Kad laikā no 1655. līdz 1660. gadam 
Kurzemē iebruka zviedru karaspēks un hercogs Jēkabs tika aiz
vests gūstā, angļi un holandieši sagrāba Kurzemes aizjūras ko
lonijas. Atgriezies no gūsta, hercogs gan vēl centās atgūt zaudēto, 
bet Kurzeme vairs nespēja sacensties ar Rietumeiropas valstīm. 
Pēc Jēkaba nāves Kurzemes hercogistes saimniecība galīgi pa
nīka. Viņa pēctecis, hercogs Fridrihs Kazimirs vairāk nodevās 
greznai, izšķērdīgai dzīvei nekā saimnieciskai darbībai.

H erco g a  Jēkaba pasāku m iem  bija  iev ēro ja m a  vēstu risk a  n o 
z īm e. Rūpniecisko manufaktūru attīstība veicināja naturālās saim
niecības sairumu. Aizvien biežāk nodevas aizslāja naudas mak
sājumi. Manufaktūrās daudzi zemnieki, īpaši no citiem novadiem 
atbēgušie, sāka strādāt par algotiem strādniekiem un pat meis
tariem. Pilsētās veidojās buržuāzija, kurai gan vēl nebija poli
tiskas nozīmes. Jēkaba saimniecisko pasākumu sabrukums pierā
dīja dzimtnieciskās sistēmas vājumu, klaušu darba mazražīgumu
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salīdzinājumā ar algoto darbu Rietumeiropas valstīs. Hercoga 
koloniāla politika bija lemta neveiksmei, jo tai nebija militāra 
nodrošinājuma.

Kopsavilkums

Pēc Livonijas valstiņu sabrukuma Vidzeme un Latgale k|uva 
par Polijas provinci — Pārdaugavas hercogisti. Kurzemē un Zem
galē tika izveidota no Polijas atkariga vasajvalsts Kurzemes un 
Zemgales hercogiste. Poļu valdība pastiprināja dzimtnieciskos 
spaidus. Zemnieki dzīvoja trūkumā, savukārt muižnieku bagātība 
aizvien pieauga.

Rīgas namnieki cīnījās pret palriciātu par tiesibām piedalīties, 
pilsētas pārvaldē. Sākās namnieku sacelšanās. Rigas pilsētas pār
valde uz laiku nonāca nemiernieku rokās. Sacelšanos apspieda, 
tomēr namnieki ieguva nelielas tiesības ņemt līdzdalību dažos 
pilsētas pārvaldes jautājumos.

Polija un Zviedrija uzsāka karu par virskundzību Baltijas 
jūrā. Karā uzvarēja Zviedrija. 1629. gada Altmarkas pamiera no
teikumi sadalīja Latvijas teritoriju: Vidzemi un Rīgu ieguva 
zviedri, Latgali pievienoja Polijai, Kurzemes un Zemgales herco
giste palika Polijas karaļa vasaļvalsts. Polijas-Zviedrijas kara 
laikā Vidzemi piemeklēja bads un mēris, veseli novadi palika bez 
iedzīvotājiem.

Zviedru valdīšanas laikā Vidzemes zemnieku stāvoklis nedaudz 
uzlabojās. Jaunie zemes likumi mazināja muižnieku patvaļu, zem
nieki bija tiesīgi meklēt aizstāvību tiesā. Tā gan ne vienmēr tos 
aizstāvēja, jo arī tiesneši bija muižniecības pārstāvji. Lai palie
linātu valsts ienākumus un stiprinātu karaļa varu, zviedru valdība 
uzsāka muižu atsavināšanu — redukciju. Valsts pārņēma savā 
rīcībā lielāko daļu Vidzemes muižu. Tika veikta zemes revīzija. 
Nodevas un klaušas noteica atbilstoši saimniecības stāvoklim un 
zemes labumam. Ievērojami uzlabojās saimnieku tiesiskais stā
voklis, kalpu un citu bezzemnieku dzīve nemainījās.

Latgale, palikdama poļu varā, saimnieciskajā ziņā atpalika 
no pārējiem Latvijas novadiem. Ļoti vāji attīstījās tirdzniecība un 
rūpnieciskā ražošana. Zemnieki dzīvoja trūcīgāk nekā Vidzemē 
vai Kurzemē.

Kurzemes un Zemgales hercogistē smags bija privātmuižu 
zemnieku stāvoklis. Hercoga muižās zemnieku dzīves apstākļi bija 
labāki. Muižnieki hercogam nepakļāvās, tos atbalstīja Polijas ka
ralis. Hercoga Jēkaba valdīšanas laikā ievērojami uzplauka Kur
zemes un Zemgales saimniecība. Strauji attīstījās tirdzniecība un 
rūpnieciskās manufaktūras. Kurzemes tirdzniecības flote sekmīgi 
sacentās ar Rietumeiropas zemju flotēm. Kurzemes hercoga īpa
šums bija kolonijas Āfrikā un Dienvidamerikā. Kurzemes saim
niecisko uzplaukumu veicināja Rietumeiropas valstu saimniecis
kais sabrukums Trīsdcsmitgadu kara laikā. Atjaunojoties šo valstu
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saimniecībai, mazražīgais Kurzemes zemnieku klausu darbs vairs 
nevarēja sacensties ar brīvo algoto darbu Rietumeiropā. Pēc her
coga Jēkaba nāves Kurzemes rūpniecība un tirdzniecība panīka.

Jautājumi un uzdevumi

1. Kāpēc Pārdaugavas hercogistē vācu muižnieki — luterāņi — sāka 
pāriet katoļticībā? 2. Kādi bija Kalendāra nemieru cēloņi: a) likums par jaunā 
kalendāra ieviešanu; b) cīņa starp katoļu un luterāņu baznīcām; c) nesaskaņas 
starp namniekiem un patriciātu; d) Domskolas rektora Mellera arests? Pama
tojiet savu atbildi! 3. Kādēļ Vidzemes vācu muižnieki atbalstīja Zviedriju Po- 
lijas-Zviedrijas kara laikā: a) reliģisku iemeslu dēļ (vācieši un zviedri bija 
luterāņi, poļi bija katoļi); b) priekšrocības bija piešķirtas poļu muižniekiem; 
c) poļu valdība atsavināja muižas? Pamatojiet savu atbildi! 4. Parādiet kartē 
Latvijas teritorijas sadalījumu pēc Altmarkas pamiera! 5. Zviedrija dzimtniecība 
nepastāvēja. Kādēļ zviedru valdība to neatcēla Vidzemē? 6. Ka latviešu zem
nieku stāvokli ietekmēja 1668. gada Vidzemes policijas likumi? 7. Kā reduk
cijas laikā veiktie valdības pasākumi ietekmēja latviešu zemnieku materiālo un 
tiesisko stāvokli? 8. Kādi zviedru valdības pasākumi ieteknieja latviešu garīgo 
dzīvi? 9. Kas bija pamatā Latgales saimnieciskajai atpalicībai: a) muižnieku 
patvaļa; b) «šņoru» sistēma zemnieku saimniecībās; c) Latgales ģeogrāfiskais 
stāvoklis? Pamatojiet savu atbildi! 10. Kas bija pamatā Kurzemes hercogistes 
saimnieciskajam uzplaukumam Jēkaba valdīšanas laikā: a) hercoga zināšanas 
un spējas vadīt valsti; b) aizjūras koloniju apgūšana; c) saimnieciskais stā
voklis Rietumeiropā; d) Kurzemes tirdzniecības flotes izveidošana; e) rūp
nieciskās manufaktūras attīstība? Pamatojiet savu atbildi! 11. Kāds bija gal
venais iemesls Kurzemes hercogistes saimnieciskajam pagrimumam? 12. Parā
diet kartē zemes, ar kurām Kurzemei bija tirdznieciskie sakari! Parādiet Kur
zemes kolonijas!

Stāsta vēstures avoti

N o m āc ītā ja  G eorg a  M an cela  sp red iķa  p a r  badu  un m ēri V idzem ē P oli- 
ļa s -Z v ied rija s  k ara  la ik ā

Dievs sūtīja mums tādu badu, ka viens cilvēks otru ēde [..] Dievs sūtīja 
■ mums mēri, ar to viņš mums tā aicenāja, ka mēs redzējām cilvēkus šurp un 
turp ceļa malā aizptilušus, sunis, vilki und zvēri tos ēde; nebija neviens cil
vēks, kas cilvēku apraka.

H ercog a  J ē k a b a  r īkoju m s p ar ārzem ju  am atn ieku  nom aiņu a r  v ietē jo  d a r b a 
s p ē k u  (1661. g a d ā )

[..] Pamazām jāatlaiž svešie amatnieki, un Kurzemes pavalstnieki jāap
māca, lai viņi varētu tos pašus darbus izpildīt. Ar to nākotnē nebūs vajadzības 
maksat tik lielas algas.
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No tird zn iecības līgu m a sta rp  F ran cija s  k a ra li Lu iju  X IV  un K u rzem es  
h ercog u  Jēk a b u , s lē g la  P arīzē, 1643. g a d a  30. d ecem bri.

I. Kurzemes hercogs, apliecinot karalim savu draudzību, veļas šo drau
dzību pastiprināt ar tirdzniecības līgumu. Viņa majestāte no savas puses šim 
priekšlikumam piekrīt, un, vēloties izrādīt minētajam hercogam savu cienību, 
ir viņam atļāvis un apstiprinājis brīvu tirdzniecību Francijā ar visādu šķirņu 
labību un citām precēm un ēdamvielām, kas ražotas hercoga valstī, kā arī atļā
vis pārvadāt šīs preces ar saviem kuģiem Karalistes ostas un mazostās, kā 
pieru. Bordo, Bruažā un to apkārtnēs pēc paša ieskatiem.

II. Ari visiem minētā valdnieka, Kurzemes hercoga tirgoņiem, aģentiem un 
pārraugiem ir tiesības piekraut kuģus ar visāda veida Francijas precēm un tās 
sūtīt uz Kurzemi, nebaidoties ne no kādiem aizliegumiem. Visi minētie kuģi un 
tirdzniecībā nodarbinātie ļaudis saziņā ar minēto valdnieku un hercogu droši 
var apmeklēt mūsu jūras piekrasti šinī karalistē, brīvi iebraucot un izbraucot, 
maksājot tikai parasto nodevu par kuģi un ļaudīm.

F rag m en ts no g ra fa  H einriha  ļon  K eizerlin g a  vēstu les  filo z o fa m  Im an u ēlam  
K an tam

Katra Kurzemes muižnieka dzimšanas gadījumā var teikt, ka jau tā līdz 
galīgam riebumam pieaugušais dižciltīgo dienas zagļu pūlis ir atkal pavai
rots [..] Vēlāk sagaida, ka cerību pilnais jauneklis vienīgi ar saiešanos ar 
mācītāja kungu kļūs par zinātnieku [..] Viņš ir pašapzinīgs, uzpūtīgs un lie
kulīgs, aprobežots savas paša dzimtas pārvērtēšanā, viņš interesējas tikai par 
zirgiem, medību suņiem, medību bisēm un meičām, bet par iedomātiem apvai
nojumiem viņš ik brīdi ir gatavs izlamāties un izkauties.

F rag m en ts no m uižn ieka  B lo m b erg a  g rā m a ta s  « D escripcion » (a p  1660. 
g a d u  )

Piltenes muižnieki ap šo laiku bija pieraduši pie neaprobežotas brīvības, 
kļuva bagāti ar savu labības tirdzniecību, ko veda ar holandiešiem, bija spītīgi, 
un ar trakulīgu uzdzīvi, ar tieksmēm pēc labas dzīves, savienoja tādu lielu 
mežonību, ka nepagāja gandrīz nevienas dzīres bez piedzeršanās, asinsizlie
šanas un divkaujām.

A r sitien iem  n o z em e s  var ieg u l tikai 
putekļu s, n ev is  ražu.

(R . T a g o re )

VII n o d a ļ a

LATVIJAS PIEVIENOŠANA KRIEVIJAI

1. Vidzemes pievienošana Krievijai

1654. g a d ā  sākās karš sta rp  K riev iju , P o liju  un Z v ied riju . 
Krievijas cara Alekseja Mihailoviča karaspēks ieņēma Latgales 
ziemeļdaļu, kur atradās Ludzas un Rēzeknes pilis. 1656. gadā
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krievu karaspēks ieņēma Daugavpili un devās uz Rīgu. Rīga mē
nesi atradās krievu karaspēka aplenkumā, tomēr nepadevās. Tā 
kā Krievija šajā laikā karoja arī ar Poliju, lai atņemtu tai Uk
rainu un Baltkrieviju, tad Aleksejs Mihailovičs 1661. gadā Igau
nijas ciemā Kardisa noslēdza ar Zviedriju miera līgumu. Saskaņā 
ar līguma noteikumiem Krievija atteicās no iekarojumiem Vid
zemē, bet Zviedrija apsolījās nepalīdzēt Polijai.

1699. g a d a  ca rs P c ie r is  I  ar D ā n ija s  karali F red erik u  IV  un 
P o lija s  un S a k sija s  va ld n ieku  A u g u stu  II  n oslēd za  sa v ien īb u  cīņ a i 
p ret Z v ied riju . Vidzemes vācu muižniecība, nevarēdama samie
rināties ar muižu redukciju, gatavoja sazvērestību pret Zviedrijas 
valdību. Sevišķi aktīvi darbojās zviedru armijas virsnieks vācu 
muižnieks J o h a n s Rei nhol ds  Pat kuls. 1694. gada viņam 
par valsts nodevību piesprieda nāvessodu. Patkulam laimējas iz
bēgt, un viņš patvērās Saksijā, kur aktīvi organizēja pretzviedru 
savienību.

1700. gada sakās Z iem eļu  karš. Lai vājinātu Palkula ietekmi 
un atgūtu vācu muižnieku labvēlību, jaunais Zviedrijas karalis 
Kārlis XII (viņam tolaik bija tikai 17 gadu) pasludināja, ka pār
trauc muižu redukciju. Tajā pašā gadā sakšu karaspēks devās 
caur Kurzemi uz Rīgu un to aplenca. Kārlis XII bija sakāvis dā
ņus, kā ari daudzkārt lielāko krievu karaspēku pie Narvas. Zviedri 
devās palīgā aplenktajai Rīgai un 1701. gada 9. jūlijā Spilves 
pļavās satrieca sakšus. Sakšu karaspēkā cīnījās arī neliela krievu 
vienība 400 karavīru, kuri Lucavsala visi krita. Vajādami sak
šus, zviedri iebruka Polijā. 1706. gada Polija un Saksija padevas. 
Patkulu izdeva Zviedrijai, un 1707. gada oktobrī viņam izpildīja 
nāvessodu.
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Pēc uzvaras Polijā Kārlis XII sakopoja visus spēkus cīņai 
pret Krieviju. Lai papildinātu karaspēku, iesauca karadienestā ari 
vairākus tūkstošus latviešu zemnieku, no kuriem izveidoja zemes
sargu bataljonu, taču vācu muižnieki panāca, ka to drīz atkal 
izformēja.

Ķ a m ēr zv ied ru  g a lv en ie  sp ēk i c in ijā s  P olijā , k rievu  karaspēka  
v ien īb a s ja u  1701. g a d ā  iebruka  V id zem ē. Nākošajā vasarā krievu 
karaspēks ģenerālfeldmaršala Bor i sa Seremeteva vadībā 
pie Valkas sakāva zviedrus, pēc tam ieņēma Valmieru, Alūksni, 
Trikātu, kā arī daudzas citas apdzīvotas vietas Vidzemē un Igau
nijā. Krievu karaspēks rīkojās kā jau iekarotā zemē — visu pos
tīja, dedzināja, iedzīvotājus nonāvēja vai aizdzina gūstā. Alūksnē 
gūstā krita arī mācītājs Ernests  Gl i ks  ar ģimeni. Glika au
džumeita Marta Skavronska vēlāk kļuva Pētera I sieva, bet pēc 
viņa nāves — Krievijas valdniece Katrīna I.
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Vidzemes postīšana turpinājās vairākus gadus un sasniedza 
neiedomājamus apmērus. Karaspēka virspavēlnieks caram ziņoja: 
«Man Tev jāpaziņo, ka Visvarenais Dievs un Vissvētā Dievmāte- 
Tavu vēlēšanos piepilda: ienaidnieka zemē vairs nav ko postīt. 
Ko Pliskavas līdz Tērbatai ... 38 verstis šaipus Pērnavas un no- 
Rīgas līdz Valkai viss ir izpostīts, visas pilis ir sagrautas. Nekas 
nav atlicis, izņemot Pērnavu un Rēveli, un šur tur pa muižai pie 
jūras.» So iebrukumu laikā pilnīgi izpostīja vairāk nekā 000 cie
mus un muižas.

1709. gadā Poltavas kaujā Pēteris I galīgi sakāva zviedru gal
venos spēkus. K riev u  k a ra sp ēk s  S erem etev a  vad ībā  a p len ca  R īgu , 
un 1710. gada 4. jūlijā p ilsē ta  p ad evā s . T ādējādi v isa  V id zem e  
n on ā ca  K riev ija s  varā. 1721. gadā S om ija s  p ilsē tā  N is ta d ē  K r ie 
v ija  un Z v ied rija  n oslēd za  m iera  Ilgum u. V id zem e tika  p ie v ie n o ta  
K riev ija s  im pērija i.

2. Vidzemes saimniecības atjaunošana

Ziemeļu karš bija nesaudzīgi izpostījis Vidzemi, bet vēl bries
mīgāku postu tai atnesa L iela is  m ēris — mēra epidēmija, kura 
1707. gadā izcēlās Rietumeiropā un 1710. un 1711. gadā pārņēma 
arī Latvijas teritoriju. Rīgas apkaimē no šīs briesmīgās slimības 
gāja bojā ap 90% visu iedzīvotāju, bet visā Vidzemē dzīvi palika, 
mazāk nekā puse cilvēku.

Lai karā pret Zviedriju nodrošinātu muižniecības atbalstu,. 
P ē te r is  1 V id zem ē a tja u n o ja  v isa s vā cu  m u ižn ieku  p r iv ilēģ ija s ,  
kuras zv ied ru  va ld ība  tika  iero b ežo ju s i. Visas reducētās muižas 
atdeva atpakaļ to iepriekšējiem valdītājiem. Klaušu un nodeva 
ierobežojumus atcēla, dzimtļaudis atkal tika pakļauti neierobe
žotai kunga varai. Vidzemes zemnieku stāvoklis bija daudzkārt 
smagāks nekā Krievijas dzimtļaudīm. 1 '

Vidzemes muižnieki centās ātrāk atjaunot izpostīto saimnie
cību. Kara vai mēra de] pamestās zemnieku saimniecības pievie
noja muižu laukiem. Zemnieku klaušas kļuva divtik smagas. Ne
žēlīgi izmantojot dzimtļaužu darbu, kara postījumus likvidēja sa
mērā īsā laikā. XVIII gadsimta vidu saimnieciskā attīstība vietām 
pat pārsniedza pirmskara līmeni. Lai palielinātu muižu ienāku
mus, zemniekiem aizliedza pārdot brīvā tirgū lauksaimniecības ra
žojumus, tos par pusvelti atpirka dzimtkungs. Sāli, dzelzi un cilas 
visnepieciešamākās preces zemnieks drīkstēja iegādāties tikai savā 
muižā, maksājot kunga noteikto cenu. Vislielākos ienākumus mui
žām deva alus brūži un degvīna dedzinātavas. Jau poļu laikā 
iesāktā zemnieku apdzirdīšana izvērsās neiedomājamā plašumā. 
Tikai nelielu daļu degvīna izveda, vairumu iztirgoja muižu kro
gos. Gadsimta vidū Vidzemē bija pāri par 900 krogu. Pārmērī
gajā darbā izmocītie cilvēki cerēja vismaz alkohola reibumā aiz
mirst savas ciešanas.
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Nolādētas kunga rijas,
Nolādēti krodzinieki:
Visas manas linu bikses 
Strīpainiem ielāpiem.

(LTDz, Mālpils.)

Alus un degvīna ražošanas atlikumus — brāgu — izmantoja 
lopu nobarošanai. Tas deva muižām papildu peļņu. Nobarotos 
lopus dzina pārdošanai pat uz Pēterburgu. Muižnieki sāka tirgo
ties arī ar mājražojumiem. Katrai zemnieku sētai bija jānodod 
zināms daudzums linu un vilnas, kā arī savērpti diegi, audumi un 
adījumi.

Smalki vērpu kunga linus.
Smalki kunga pakulu,las;
Es jau pate labi zinu,
Kundziņš rupja nevalkāja.

(LTDz, Ķēči.)

R ig a  k ļu va  par iev ēro ja m u  K riev ija s  tird zn iec īb a s p ilsētu . 
Attīstījās arī citas Vidzemes pilsētas. Tajās strauji palielinājās 
iedzīvotāju, sevišķi nevācu, skaits. Daļa no tiem kļuva turīgi, 
iegādājās apbūves gabalus un cēla namus. Vācu tirgotāji un amat
nieki visādi centās ierobežot latviešu un citu nevācu tiesību papla
šināšanu.

3. Dzimtnieciskās saimniecības sairuma sakums.
Zemnieku nemieri Vidzemē XVIII gadsimta otrajā pusē

Paplašināt lauksaimniecības preču ražošanu bija iespējams, 
nemitīgi palielinot muižu lauku platības. Līdz ar to pieauga 
klaušu apjoms. Zemniekiem gandrīz vairs nebija iespējams pienā
cīgi apstrādāt savu zemi.

Sī dieniņa, tā dieniņa 
Kundziņam jāstrādā;
Tad es iešu sev strādāt,
Kad man spēka vairs nebūs.

(LTDz, Alūksne.)

Mazražīgais klaušu darbs spieda meklēt jaunus saimnieko
šanas veidus. Muižās aizvien vairāk ieviesās tā sauktā riežu  sis
tēma. Zemniekiem muižas laukos iedalīja zemes gabalus, kuri 
viņiem bija jāapstrādā. Sājā zemē izaudzētā raža tiem bija ja- 
•novac un jānodod muižai. Riežu sistēmas ieviešana ievērojami 
palielināja zemniekiem veicamo darbu apjomu. Aizvien vairāk 
pieauga arī tā dēvētās ārkārtējās un papildu klaušas. XVII gad
simtā steidzīgu lauku darbu veikšanai muižās rīkoja ta lkas, kuras 
piedalījās gandrīz visi darbaspējīgie zemnieki, un muiža tiem
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talkas laikā deva uzturu. XVIII gadsimta talkas pārvērtās ārkār
tējās jeb papildu klaušās.

Tomēr ne ārkārtējo klaušu, ne riežu sistēmas ieviešana vairs 
nesekmēja saimnieciskā stāvokļa uzlabošanos, tikai padarīja vēl 
grūtāku jau tā trūkuma dzīvojošo zemnieku dzīvi.

Cik naksniņu nepagāja,
Acis miega neredzēja;
Cik dieniņu nepagāja 
Bez maizītes kumosiņa.

(LTDz, Madona.)

Bēga arvien vairāk zemnieku. Bēgļu ķeršanai tika norīkotas 
pat karaspēka vienības. Noķertos bēgļus nežēlīgi sodīja. Dažreiz 
zemnieki bēga uz Krievijas apgabaliem un pārgāja pareizticība. 
Uz šiem cilvēkiem viņu bijušajiem kungiem vairs nebija tiesību.

1726. gada muižnieki panāca, ka tika atcelts senais likums, 
kurš līdz šim bija devis brīvību tiem dzimtcilvēkiem, kuri divus 
gadus nodzīvojuši Rīgā. Šī likuma atcelšana samazināja strād
nieku skaita pieaugumu pilsētā, kavēja rūpnieciskās ražošanas 
attīstību. Tādējādi dzimtnicciskā iekārta kavēja kapitālistisko ra
žošanas attiecību veidošanos.

Muižnieku neierobežotā patvaļa aizvien vairāk palielināja lat
viešu zemnieku naidu pret apspiedējiem. Reizumis zemnieki attei
cās pildīt klaušas, biežāki kļuva uzbrukumi muižām, muižu ēku de
dzināšana.

Es ne nieka nebēdātu,
Ja muižā rija degtu;
Vēl pakurtu uguntiņu,
Lai deg zilu zēvelīti.

(LTDz, Gaujiena.)

V ācu to p o šā s  bu ržu ā zija s  p ā rstā v ji saprata , ka d zim in ieciba  
g r ū ž  c ilv ēk u s  a izv ien  lie lākā  postā , tā k a v ē  ari ra žoša n a s a ttīs 
tību. Viens no šādiem cilvēkiem bija J o h a n s Georgs  Eižens.  
Viņa sarakstītajā grāmatā «Kada Vidzemes patriota apraksts par 
dzimtniecisko verdzību un tās ieviešanu Vidzemes zemniekiem» 
bija atainota dzimtnieciskās iekārtas nežēlība un izteikta doma, 
ka nepieciešami pārkārtojumi. Savā darbā Eižens rakstīja, ka 
iespējama dzimtniecības atcelšana.

Krievijas patvaldniecei Katrīnai II nebija pa prātam Baltijas 
muižnieku neatkarība. Viņa atbalstīja Eiženu. 1765. gadā valdība 
lika Vidzemes muižniecībai izstrādāt lēmumus zemnieku stāvokļa 
atvieglināšanai. Šie lēmumi tomēr palika tikai uz papīra, jo vācu 
muižnieki tos nemaz nedomāja ievērot. Izcēlās jauni zemnieku 
nemieri. 1771. gadā sacēlās Alūksnes apkaimes zemnieki. Izbie
dētie muižnieki un mācītāji bēga uz pilsētām. Nemieru apspie
šanai tika nosūtītas karaspēka vienības. Divus nemiernieku va
doņus sodīja ar nāvi, septiņiem piesprieda katorgas darbus, dau
dzi desmiti saņēma nežēlīgus miesassodus.
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1783. gada vasarā valdība iz
sludināja tā saukto galvasnaudas 
nodokli, kurš bija paredzēts armi
jas uzturēšanai. Bija noteikts, ka 
galvasnaudu par saviem zemnie
kiem samaksā kungs un zemnieki 
pēc tam viņam to atlīdzina. Tas 
ļāva muižniekiem palielināt klaušu 
lielumu pēc saviem ieskatiem. 
Zemnieku vidū izplatījās baumas, 
ka tad, ja viņi šo nodokli paši no
maksas valdībai, tad kļūs par 
kroņa jeb valsts zemniekiem un 
bus neatkarīgi no muižniekiem. 
Tādēļ aizvien biežāk zemnieki at
teicās pildīt klaušu darbus. 
1784. gadā uzliesmoja jauni ne
mieri un muižniecībai atkal bija 
jālūdz karaspēka palīdzība. Soda 
ekspedīcijas asiņaini izrēķinājās ar 
nemiera dalībniekiem.

Vai, kundziņi, vai, kundziņi. 
Kam mocīji man’ balinu? 
Velns to tavu dvēselīti 
Sveķu katlā dedzinās.

(LTDz, Beļava.)

Zemnieku nemieri lieku reizi parādīja, ka klaušu sistēma ir 
nepārvarams šķērslis saimnieciskajai attīstībai. Muižnieku cen
tieni saglabāt līdzšinējo stāvokli, pastiprinot dzimtniecisko ap
spiestību, bija lemti neveiksmei. Vidzemē tuvojās dzimtniecības 
sabrukums.

4. Saimnieciskas pārvaldes 
un tiesu sistēmas pārkārtošana Vidzemē

Zemnieku nemieru satraukta, Krievijas valdība piegrieza lie
lāku vērību Vidzemes dzimtļaužu stāvoklim. Kā valdiba, tā arī 
muižniecība baidījās, ka Vidzemē varētu izcelties vispārējs zem
nieku karš. Lai nomierinātu zemniekus, ka arī lai mazinātu muiž
nieku varu un līdz ar to stiprinātu patvaldību un tuvinātu Bal
tijas zemes Krievijai, K airina  11 n o teica  la tv iešu  un igauņ u  z e 
m eni tādu pašu  p ā rva ld es  un iiesu  sis tēm u  kā  visā  p ā rē jā  K rievija . 
Muižniekiem atņēma līdzšinējās tiesības iecelt no sava vidus aug
stākos pārvaldes ierēdņus — tagad to drīkstēja tikai valdība.
98



Katrā apriņķī tika nodibināta tā saukta z em s te s  tiesa  zemnieku sū
dzību izskatīšanai. Tās sastāvā ietilpa apriņķa priekšnieks kā tie
sas priekšsēdētājs un pieci piesēdētāji, no kuriem diviem bija 
jābūt valsts muižu zemniekiem.

Kungi manu bāleliņu 
Tiesas nest aicināja.
Nes, bāliņu, ties’ par liesu,
Nedar grūti dvēselei.

(LTDz, Sidgunda.)

Muižniekus piespieda pakļauties jau 1765. gadā izstrādātājiem 
lēmumiem par klaušu sistēmas pārkārtošanu. Sājos lēmumos bija 
teikts, ka klaušas katrai zemnieka sētai drīkst uzlikt, tikai ņemot 
vērā tas saimniecisko stāvokli. Patvarīgi palielināt klaušas un 
nodevas tika aizliegts. Par virsnormas darbu zemniekam bija tie
sības prasīt no muižnieka atlīdzību. Tika noteikti miesas sodu iero
bežojumi. Tāpat aizliedza pārdot zemniekus ārpus guberņas ro
bežām (pēc administratīvā iedalījuma Vidzemes guberņā ietilpa 
Vidzeme un Dienvidigaunija), ka arī šķirt ģimenes. Atcēla likumu, 
kurš aizliedza zemniekam precēties bez kunga atļaujas. Ja zem
nieks visas klaušas uti nodevas bija izpildījis, tad atlikušos ražo
jumus viņš drīkstēja pārdot.
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Pārmaiņas skāra ari pilsētas, īpaši Rīgu. Ar valdības rīkojumu 
tika pavēlēts uzņemt namnieku kārtā, tas ir, atzīt par pilntiesī
giem pilsoņiem ari latviešus un citus nevācus. Jaunā pilsētas pār
valde — doine — tika vēlēta pēc Krievijas pilsētu likumiem. Iz
šķirošais vēlēšanās bija m an tas cen zs . Domes vēlēšanas varēja 
piedalīties katrs pilsonis, kurš maksāja valstij nodokļus, ne ma
zākus par 50 rubļiem gada. Ari uzņemšana ģildēs vairs nebija at
karīga no tautības, bet gan no mantas cenza.

Visas šis reformas tika īstenotas no 1783. līdz 1786. gadam. 
Lai muižnieki samierinātos ar viņu līdzšinējās varas ierobežo
šanu, 1783. gada Vidzemē tika likvidētas pēdējās viduslaiku feo
dālisma atliekas — lēņu sistēma. Visas muižnieku valdījumā eso
šās muižas kļuva par viņu privātīpašumu.

5. Latgales pievienošana Krievijai

Arī Latgalē palielinājās klaušas un nodevas. Pēc tēva nāves 
saimniecību sadalīja līdzīgās daļās visiem dēliem (pārējā Lat
vijas daļa saimniecību mantoja tikai viens dēls). Ta zemnieku 
saimniecības kļuva aizvien mazākas, tomēr muižnieki no sīkajām 
saimniecībām prasīja tadas pašas klaušas un nodevas kā no lie
lajam. Bez tam zemniekiem muižas laukos bija jāapstrādā no
teikts zemes gabals — tā dēvētais «valaks», kas atbilda «riežai» 
Vidzemē. Muižnieki pieprasīja arī ārkārtējās klaušas — talkas — 
muižas ražojumu vešanai uz pilsētu, jaunu tīrumu ierīkošanai — 
līdumu līšanai. Talku daudzumu muižnieks noteica pēc saviem 
ieskatiem.

Jau pīkušu, nevar vaira 
Ni rūceņu kustvnol;
Nadzertlēju to vordeņa:
Atsapvut, darbineica!

(LTDz, Višķi.)

Ziemeļu kara postījumi, kā arī Lielā mēra sekas Latgalē bija 
jūtamas vairākus gadu desmitus. Izpostītajos novados apmetās 
zemnieki, kas bija bēguši gan no Vidzemes un Kurzemes, gan arī 
no Krievijas, sevišķi reliģiskās pārliecības dēļ vajātie vecticīb
nieki, gan no Baltkrievijas un Lietuvas. Pierobežu rajonos kopā 
dzīvoja dažādu tautību cilvēki.

01 mutīte, ot mēlīte,
Mok kriviski, mok latviski.
Šūgod gribu mocīlīs 
l.eitavnisku volūdiņu.

(I.TDz, Dricēni.)

Pieauga bezzemnieku — vaļinieku (babulnieku) skaits. Vaļi
nieki strādāja meža darbos, pludināja kokus. Daudzi nodarbojas 
ar mājamatniecību. Latgales pilsētās saka veidoties rūpnieciskās
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manufaktūras. Par visai ievērojamu mājrūpniecibas un manufak
tūru centru k|uva Kraslava, kura piederēja parpo|otiem vācu 
muižniekiem Plāteriem. Krāslavā izgatavoja paklājus, samta, zīda 
un vilnas audumus. Izslavēti bija ari Krāslavas kalēji. Muižas aiz
vien vairāk ierīkoja dzirnavas, alus darītavas un degvīna dedzi
nātavas, kas deva muižniekiem ievērojamu peļņu.

1772. g a d ā  notika  p irm ā P o lija s  dalīšana. Krievija, Prūsija 
un Austrija savā starpā sadalīja Polijas teritoriju. Polija beidza 
pastāvēt kā neatkarīga valsts. L a tga li p iev ien o ja  K riev ija i un 
iek ļā va  P o lo ck a s  gu b erņ ā . 1796. gadā Latgale ietilpa jaunizvei
dotajā Baltkrievijas guberņā, bet n o 1802. ga d a  — V ilebska s p a 
bērnā . Ciešāki kļuva Latgales saimnieciskie sakari ar ciliem lat
viešu novadiem, īpaši ar Vidzemi, kura jau agrak bija pievienota 
Krievijai.

Vīna meita Reigā dzīd,
Ctra dz.īd Rēzekne;
Obom bolsi saskanēja,
Voi tos vīnas motes meitas?

(LTDz, Malta.)

6. Kurzemes pievienošana Krievijai

P e c  h erco g a  Jēkaba n ā v es  K u rzem es  un Z em g a les  h e r co g is te s  
sa im n iecība  panika. Jēkaba pēcteči nebija spējīgi pārvaldīt valsti. 
Pēc hercoga Jēkaba dēla Fridriha Kazimira nāves par valdnieku 
kļuva viņa mazgadīgais dēls Fridrihs Vilhelms. Līdz jaunā her
coga pilngadībai valsti pārvaldīja Jēkaba otrs dēls Ferdinands. 
Ziemeļu karā Ferdinands nostājās poļu pusē un pēc Spilves kau
jas, kurā uzvarēja zviedri, aizbēga uz Poliju. Hercogiste palika 
bez valdnieka, un taja saimniekoja zviedru karaspēks, izpostīdams 
zemi. 1709. gadā Kurzemē izcēlās Liela mēra epidēmija, paņem
dama daudzu tūkstošu cilvēku dzīvības.

Krievijas cars Peteris I gribēja pievienot Kurzemi Krievijai, 
tādēļ 1710. gadā ar Kurzemes muižnieku piekrišanu 18 gadus ve
cais hercogistes troņmantnieks Fridrihs Vilhelms tika izsludināts 
par pilngadīgu un salaulats ar Pētera I brāļameitu Annu Iva- 
novnu. Tomēr jaunais hercogs drīz pēc kāzām nomira. Par Kur
zemes valdnieku atkal kļuva Ferdinands. Pēc viņa nāves 1737. ga
dā Fridriha Vilhelma atraitne, kura pa šo laiku bija kļuvusi Krie
vijas patvaldniece, panāca, ka par Kurzemes hercogu ievēlēja 
muižnieku Ernestu Bīronu.  Viņam bija liels iespaids Annas 
Ivanovnas galmā. Bīronu neinteresēja Kurzemes pārvaldīšana. Iz
mantodams valdnieces uzticību, viņš par Krievijas valsts kases 
līdzekļiem palielināja savus personiskos īpašumus, cēla greznas 
pilis Jelgavā un Rundālē.

Pēc Annas Ivanovnas nāves Krievijas valdniece Elizabete Pet
rovna Ernestu Bīronu izsūtīja uz Sibīriju. Tikai pēc divdesmit
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diviem gadiem viņu apžēloja un jāva atgriezties Kurzemē. Sājos 
gados hercogisti mēģināja iegūt gan Polija, gan Prūsija, gan ari 
Saksija. Kurzemes likteni izšķīra Krievijas uzvara pār Prūsiju. 
1763. gadā kopā ar krievu karaspēku Kurzemē ieradās Ernests 
Bīrons, lai turpinātu valdīšanu. 1769. gadā viņš nodeva herco
gisti savam dēlam Pēterim, kuru atbalstīja Katrīna II.

Kurzemes muižnieki sagrāba aizvien lielāku varu. Hercogi, 
negribēdami un arī nemācēdami paši pārvaldīt savus īpašumus, 
tos iznomāja. Hercoga muižu zemnieku stāvoklis kļuva vēl sma
gāks nekā privātmuižās. Muižnieku un nomnieku patvaļai nebija 
vairs nekādu ierobežojumu.

Lielus zaudējumus saimniecībai bija nodarījis Lielais mēris. 
Kurzemē gāja bojā apmēram puse visu iedzīvotāju. Lai atgūlu 
zaudēto darbaspēku, muižnieki ieveda hercogistē dzimtļaudis no 
Lietuvas, Prūsijas, Sāmsalas. Mežotnes apkaimē nometināja Krie
vijā pirktus tatārus. Dzimtļaužu darbu izmantoja aizvien nežēlī
gāk. Jau tā nesamērīgajām klaušām pievienojās arī riežu sistēma.

Aijā, manu bērainīti,
Grūts mūžiņš mums dzīvot:
Dienu kunga riežuvā,
Nakti savā tīrumā.

(LTDz, Durbe.)

Zemniekus padzina no iekoptajām druvām un tas pievienoja 
muižu laukiem, bet padzītajiem lika veidot jaunas saimniecības 
līdumos vai purvos. Taču zemnieku joprojām trūka.

Nāciet, kungi, skatīties,
Kādi mani tīrumiņi:
Visi lauki krūmu pilni,
Kur dabūšu mūža maizi?

(LTDz, Jūrkalnc.)

Muižās paplašinājās preču ražošana. Tāpat kā citos Latvijas 
novados, arī Kurzemē muižniekiem vislielākos ienākumus deva 
degvīna dedzināšana. Degvīnā pārstrādāja trešo daļu visa labības 
kopievakuma. Vairumu izgatavotā degvīna iztirgoja muižu kro
gos. Krodzinieki kā samaksu ņēma ne tikai naudu, bet arī labību 
un citus lauksaimniecības ražojumus.

Ko, puisīti, tu domāji,
Ik svētdienas krodziņā?
Miežu kule padusē,
Cepurīte pabeņķē.

(LTDz, Gramzda.)

Muižnieku ienākumi aizvien palielinājās. Viņi cēla lepnas pilis, 
dzīvoja greznībā. Muižnieku greznā un izšķērdīgā dzīve bija ass 
pretstats zemnieku trūkumam.
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Kungiem alus, kungiem šķiņķis,
Kungiem visi gārdumiņi;
Hupja maize, tirs ūdens.
Tas zemnieka pavaldziņš.

(LTDz, Sēlpils.)

Dzimlnieciskajos apstākļos ļoti vāji attīstījās Kurzemes pilsē
tas. Tirgotāji un amatnieki bija neapmierināti, ka visos saimnie
ciskajos un pārvaldes jautājumos noteicēji ir muižnieki. Gadsimta 
beigās Kurzemē izplatījās iranču buržuāziskas revolūcijas idejas. 
To ietekmē Kurzemes pilsētu tirgotāji, namnieki un inteliģence 
apvienojās tā dēvētajā n om n iek u  ūn ijā  (apvienība). Sis apvie
nības mērķis bija cīņa par tiesībām ieņemt valsts amatus, pie
dalīties hercogistes pārvaldīšanā.

1792. gada decembrī Jelgavā sākās nemieri, tā sauktais «mel
deru dumpis». To izraisīja domstarpības starp hercoga muižu pār
valdniekiem un dzirnavnieku cunftes meistariem un zeļļiem. Dzir
navniekiem pievienojās citi amatnieki un pilsētas trūcīgie iedzī
votāji. Nemierus apspieda tikai ar lielgabalu palīdzību.

1794. gada pavasarī Kurzemē ieradās dažas Tadeuša Kostjuško 
vadītās Polijas atbrīvošanas cīņas dalībnieku vienības. Poļu un 
lietuviešu brīvības cīnītāju ienākšana Kurzemē izraisīja latviešu 
zemnieku sacelšanos. Zemnieki atteicās pildīt klaušas, postīja mui
žas, uzbruka saviem apspiedējiem. Hercogs un muižnieki lūdza 
Katrīnai II palīdzību. Krievijas karaspēks sacelšanos apspieda.

Kurzemes muižnieki saprata, ka hercogiste nespēj pastāvēt 
bez stipras valdības. Savukārt Krievija bija ieinteresēta paplaši
nāt savus īpašumus, galvenais — iegūt nozīmīgo Ventspils un 
Liepājas ostu. Kaut arī hercogs Pēteris Bīrons vēlējās saglabāt 
hercogisti kā savu ienākumu avotu, viņš bija spiests pakļauties 
Krievijas valdnieces gribai. 1795. ga d a  
29. m arlā  p ēd ē ja is  K u rzem es un Z em 
g a le s  h e r co g s  p a ra k stīja  d oku m en tu s  
p a r a tte ik ša n os  n o  h erco g is te s . Kā atlī
dzību viņš no krievu valdības saņēma 
lielu naudas summu. Bez tam valdība 
piešķīra bijušajam hercogam mūža pen
siju, kā ari apņēmās nomaksāt visus 
viņa parādus. 1795. gada 27. maijā 
b iju si K u rzem es  un Z em g a les  h er co 
g is t e  tika p iev ien o ta  K riev ija s  im pē
rijai.

Kopsavilkums

Ziemeļu karš un Lielā mēra epidē
mija izpostīja visu Latvijas novadu 
saimniecību, bojā gāja desmitiem tūk-



stoši cilvēku. Krievu karaspēks izpostīja Vidzemi. Saskaņa ar 
1721. gada Nīstades miera līgumu Vidzeme tika pievienota Krievi
jas impērijai, Vidzemes vācu muižnieki atguva zviedru laikos zau
dētās tiesības. Pastiprinājās dzimtnieciskais jūgs. Aizvien biežāk 
izcēlās zemnieku nemieri, vairākos novados sakās sacelšanās. Lai 
stiprinātu centralizēto valsts varu, kā ari nomierinātu zemniekus, 
valdība ierobežoja muižnieku patvaļu. Vidzemē ieviesa tādu pār
valdes un tiesu sistēmu kā Krievijā.

1772. gadā, sadalot Polijas teritoriju, Krievijas impērijai pie
vienoja Latgali — jau divi latviešu apdzīvotie novadi bija pa
kļauti Krievijai.

Kurzemes un Zemgales hercogiste mēģināja saglabat patstā
vību, taču tai trūka spējīga valdnieka. Ta nespēja pretoties lielo 
valstu tīkojumiem. Hercogi nevēlējās valsti pārvaldīt, muižnieku 
patvaļa to galīgi izpostīja. Krievijas valdība izmantoja hercogistes 
saimniecisko un politisko sabrukumu, lai iegūtu jaunu teritoriju, 
arī nozīmīgās jūras tirdzniecības ostas Ventspili un Liepāju.

Jautājumi un uzdevumi

1. Vidzemes vācu muižnieki Polijas-Zviedrijas kara laikā atbalstīja zvied
rus. Kādēļ, Ziemeļu karam sākoties, viņi nostājās pret Zviedriju? 2. Kādu 
iemeslu dēļ Kārlis XII izbeidza muižu redukciju? 3. Salīdziniet Livonijas kara 
un Ziemeļu kara cēloņus! 4 . Kā Vidzemes pievienošana Krievijai ietekmēja zem
nieku dzīves apstākļus? Kāda bija zemnieku dzīve zviedru valdīšanas laikā? 
5. Kā dzimtnieciskā iekārta kavē saimniecisko attīstību? 6. Kādēļ Kairina II al-
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balstīja Eižena viedokli par nepieciešamību uzlabot ......... stāvokli Vidzemē?
7. Ko Vidzemes zemniekiem deva 1783,— 1787. gada reformas? Salīdziniet tas 
ar 1632. gada reformām! 8. Kāda nozīme latgaliešu dzīve bija Latgales pievie
nošanai Krievijas impērijai? 9. Kādu iemeslu dē| Kurzemes hercogisti pievie
noja Krievijas impērijai: a) hercogs nespeja pārvaldīt valsti; b) muižnieki ne
spēja apturēt zemnieku nemierus; c) Krievija centās palielināt savu teritoriju? 
Pamatojiet savu atbildi!

Stāsta vēstures avoti

F ra g m en ts  n o  V alin ierm uižas d zim tļa u žu  sū d zība s K atrīnai 11 (1777 . g a d a )

[..] S e m ēs n a b a g i v e rg i  un  z em e s  tārpiņi, c e ļo s  m ezd am ies, lūdzam  ž ē 
lastību  n o  Jums ar asarām  m ūsu n eizc ieša m u  grū tīb u  dēļ, kas iek š  m ušu l.ij-  
land z em e s  g u l it kā d ze lzu  p in ek li u z m ūsu kakliem . Ak, augsta un dārga ma- 
jestēt, ja tas Jūsu dārgam un viscienīgam ķeizariskam prātam patīk, tad atņemiet 
to smagu nastu no mums un uzlūkojiet tak žēlīgi mūsu nenosaucamas bēdas 
un asaras! [..] M ēs, n a b a g i b ēd īg i un n ovā rd zin ā ti v e r g i  un z em e s  tārpiņi, 
lūdzam  žēla stīb u  un a tsva b in ā ša n u  n o  cietu m iem  un n o  strāpēm .

F ra g m en ts  n o  K u rzem es  h erco g a  P ē tera  B iron a  a tte ik ša n a s  ra ksta

[..] Mēs, tēvišķīgu rūpju vienmēr apgaroti par mūsu Kurzemes un Zem
gales hercogistēm, tiklīdz bija sākusies uzstājīgā Polijas sacelšanās, bijām 
sprauduši sev par mērķi mūs, mūsu ģimeni un māsu hercogistes nodot viņas 
majestātes visu krievu ķeizarienes augstā un spēcīgā patvērumā. [..] Ar šo 
mūsu tēvzemei tik svarīgo dokumentu lūdzam viņas ķeizarisko majestāti ar 
labsirdību vēlēties piekrist šai beznoteikumu pakļaušanai, lai Kurzemei nodro
šinātu ilgstošu laimi, mums mieru un klusumu, mūsu vēlmju vienīgo mērķi.

K u rš sam an a  sā p es  dziļāk  n ek ā  tas, 
kam  viņ as jā c ie š ?

(R . K a u d z ite )

VIII n o d a ļ a
LATVIEŠU TAUTAS KULTŪRA 

UN DZĪVESVEIDS NO XIV LĪDZ XVIII GADSIMTAM

1. Tautas dzīves apstākļi

Pēc vācu feodāļu iebrukuma un Latvijas tautu pakļaušanas 
L a tv ija s  ter itor ija  v e id o jā s  un a ttīs tījā s  d ivas a tšķ ir īg a s  kultūras. 
Vācu m uižn ieku  un p ilsē ta s  n om n iek u  — top oša s b u ržu ā zija s — 
kultūra  b ija  p ārņ em tā  no ta la ika  V ācijas. Tā pilnība atbilda
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apspiedējas šķiras interesēm, attaisnoja un veicināja dzimtniecisko 
verdzību. Galvenā valdošās šķiras kultūras, nesēja bija baznīca.

V ien la ikus sa g la b ā ja s  un a ttīs tījā s  ari la tv iešu  tau tas kultura, 
kuras pamatā bija seno zemkopju paražas un ticējumi, lautas 
gudrība un tikumi.

Līdz vācu feodāļu iebrukumam latviešu zemnieki dzīvoja gal
venokārt lielākos vai mazākos ciemos, atsevišķos gadījumos ari 
viensētās. Izveidojoties feodālo muižu saimniecībai, muižnieki 
centās iekoptos ciemu tīrumus pievienot muižu laukiem. Zem
nieki bija spiesti ierīkot sev jaunas saimniecības. Tā aizvien vai
rāk radās atsevišķas saimniecības — viensētas. Zemnieku sētas 
dzīvoja samērā daudz ļaužu, kas kopuma veidoja sētas saimi. 
Kopā ar saimnieku un viņa ģimeni dzīvoja arī bezzemnieki — 
kalpi un vaļinieki — un iebūvieši ar savam ģimenēm. Šādās sai
mēs varēja būt pat ap divdesmit cilvēku.

Zemnieka sētā bija dzīvojamā ēka, viena vai vairākas klētis, 
rija, maltuve, kūts, stallis, pirts un citas saimniecības ēkas. Dzī
vojamā ēkā parasti bija viena kopīga telpa, tā dēvētā dūmistaba. 
Sājā telpā atradās no akmeņiem krauts pavards ēdienu gatavo
šanai un mājas apsildīšanai. Dūmi izplūda pa jumta spraugām. 
Sienās bija izcirsti mazi lodziņi, aiztaisāmi ar dēļu aizbīdni. Tikai 
XVIII gadsimta beigās turīgākie saimnieki būvēja krāsnis ar dūm
vadiem, kā arī stiklotus logus. Vidzemes zemnieki lielākoties dzi- 
voja rijās, tajās žāvēja labību. Dzīvojamo telpu vienīgais apgais
mojums bija pavarda liesmas, kā arī skalu uguns, pie kuras veica 
visus mājas darbus — vērpa, auda, vija virves, gatavoja dažādus 
sadzīves priekšmetus.

Mārkā mērcu priežu skalus,
Lai tie man gaiši deg:
Ka varēju smalki vērpt 
Vīra mātei sedzenīti.

(LTDz, Gaujiena.)

Visas ēkas bija samērā nelielas, ļoti zemas.
Zemas tautu nama durvis,
Zema tautu istabiņa:
Tupu līdu namiņā,
Rāpu gāju istabā.

(LTDz, Pope.)

Galvenais zemes apstrādes rīks bija spīļakls. Arumus nolī
dzināja ar egļu zaru ecēšām, ar tām ari ierušināja augsnē sēklu. 
Kurzemē un Zemgalē labību pļāva ar garkāta izkaptīm, Vid
zemē — ar vienroča izkaptīm. Latgalē labību pļāva ar sirpjiem. 
Nopļautu labību žāvējā rijās un kūla ar spriguļiem. Nepilnīgās 
augsnes apstrādes dēj graudaugu ražība bija ļoti zema — tikai 
3.— 4. grauds, tas ir, iesējot vienu pūru labības, varēja izkult čet
rus pūrus labības (pūrs — 50 kg).
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2. Nodarbošanās

G a lven a is la tv iešu  n od a rb oša n ā s v e id s bija  zem k op īb a , v isa s  
tau tas sa im n iecisk a is  pam ats. Upju un ezeru krastos, kā arī pie 
jūras dzīvojošie ļaudis nodarbojās arī ar zv e jn iec īb u .

Grūta dzīve arājam,
Vēl grūtāka zvejniekam:
Vētra matus plivināja,
Airi rokas gurdināja.

(LTDz, Milzkalne.)

Liela nozīme bija b iškop ība i — d ra vn ieciba i. Medu lietoja kā 
uzturā, tā arī ārstniecība. Bez tam no medus gatavoja iecienītu 
dzērienu — medaļu. Bišu vasks jau no seniem laikiem bija tirdz
niecībā visvairāk pieprasītā prece, jo to lielos daudzumos izlietoja 
baznīcas vajadzībām — sveču izgatavošanai. Tādēļ zemniekiem 
nodevās bija jānodod muižai ievērojams daudzums vaska.

Bitīt, tavu dravinieku 
Kungi lika cietumā;
S ū n , bitīte, biezu k ā r i,
Izpērc savu dravinieku.

( L T D z , M a d o n a .)

Medību tiesības bija vienīgi muižniekiem, taču gandrīz katrā 
muižā tika turēti arī tā dēvētie bisenieki jeb ģēģeri — zemnieki, 
kuru pienākums bija piegādāt muižai svaigus medījumus, ka arī 
zvērādas. Kaut arī bisenieki tika atbrīvoti no visām pārējām klau
šām un nodevām, tomēr arī viņu darbs nebija viegls, jo grūti bija 
iztapt kungu iegribām.

Man, nabaga ģēģerim,
Grūts mūžiņš dzīvojams:
Šāvu irbes, šāvu medņus,
Nevar kungus piepildīt.

(LTDz, Raiskums.)

D zim tn iec isk a jo s  a p stā k ļos  d a ļē ji izzuda  p retru n as sta rp  sa im 
n iek iem  un kalp iem . Kā vieni, tā otri bija pakļauti muižnieka pat
vaļai, un jebkurā brīdī saimnieks varēja zaudēt savu sētu un kļūt 
par bezzemnieku, bet kalps — par saimnieku. Bieži vien kalpi 
nemaz nevēlējās saimnieka godu, un muižniekiem bija japiespiež 
tie ar varu pārņemt kādu saimniecību.

N ed au d z v ieg lā k ā  d z iv e  bija  m uižas ļaudīm . Muižu saimnie
cība kļuva aizvien plašāka, tās apkalpošanai vajadzēja daudz 
cilvēku. No padevīgāko zemnieku vidus muižnieki izraudzījās 
sev sulaiņus (apkalpotājus), istabas meitas, kučierus, pavārus, 
dārzniekus, zirgu puišus, lopkopējas, medību suņu uzraugus — 
piķierus, kā arī citus kalpotājus. Starp viņiem, sevišķi sulaiņiem, 
bija lasīt un rakstīt pratēji, daži pat pārvaldīja vairākas
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svešvalodas. Tomēr ari muižas ļaudis bija tikai dzimtcilvēki. Tapat 
kā pārējos zemniekus, viņus varēja katrā laikā sodīt ar miesas- 
sodu, pirkt un pārdot, kā arī padzīt no muižas un uzlikt klaušas. 
Tādēļ daudzi muižu kalpotāji centās izpatikt saviem kungiem, pa
līdzēja vācu muižniekiem apspiest un pazemot savus tautiešus. 
Vienkāršie klaušu zemnieki muižu kalpotājus neieredzēja, ap
skaud a tos.

Danci, danci, kunga puisi,
Balta maize vēderā.
Ko dancos zemnieciņš,
Rudzu putru piestrēbies?

(LTDz, Rencēni.)

Visienīstākie no visiem muižas kalpotājiem bija darbu uz
raugi — vagari. Tos kungs parasti izvēlējas no turīgāko saim
nieku vidus. Viņiem bija labas zināšanas un pieredze saimnieko
šanā. Vagari bieži vien bija vēl nežēlīgāki par pašiem muižnie
kiem.

Vagaram, nabagam,
Ne tam kauna, ne tam prata:
Es nesitu savu suni,
Viņš sit dzivu cilvēciņu.

(LTDz, Saldus.)

Tomēr nereti bija gadījumi, kad vagari darīja visu iespējamo, 
lai atvieglinātu klaušu zemnieku likteni. Tā, piemēram, Galgaus
kas muižas īpašnieks fon Mengdens nežēlīgi izrēķinājās ar savas 
muižas vagaru Zīles Pēteri par to, ka tas iedrošinājās kungam 
aizrādīt, ka nevajadzētu zemniekiem pāri darīt. Pēc sodīšanas 
fon Mengdens Pēterim teicis: «Ej nu tagad pie saviem brāļiem 
un māsām, pabučo viņus un pastāsti, ko tu, viņus saudzēdams, 
dabūji!»

3. Pirmie raksti latviešu valoda.
Latviešu skolas

Jau pirms vācu iebrukuma latviešu tautām bija pazīstamas 
gan skandināvu runu rakstu zīmes, gan arī slāvu rakstība, tomēr 
tas Latvijā neieviesās. Latvieši sāka veidot savu rakstību — viņi 
lietoja nosacītas zīmes, kuru nozīmi izprata tikai nedaudzi cil- 
cilveki, tā dēvētie burtnieki. Līdz vācu feodāļu iebrukumam burt- 
niecība vēl nebija attīstījusies par rakstu valodu.

Ne visi kristīgās ticības nesēji — vācu muki — prata lasīt un 
rakstīt, tomēr viņu vidu bija ari izglītoti cilvēki. XIII gadsimta 
sakumā katoļu garīdznieks I nd r i ķ i s  (iespējams, pēc tautības 
latgalis) sarakstīja latīņu valodā L ivon ija s  hron iku  (vēsturisko 
nolikumu aprakstu), kurā atainoja līvu un igauņu zemju iekaro
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šanu. Nedaudz vēlāk, ap 1270. gadu, kada Jersikas garīdznieka 
dēls Jurģi s  pārrakstīja senslāvu valoda reliģiska satura grā
matu — ev a ņ ģ ē liju . Domājams, ka ari Jurģis bijis latgalis. Iespē
jams, ka šis ir pirmās grāmatas, kuras sarakstījuši latvieši.

Kristīgās ticības mācība nesaprotamās valodas dej latviešiem 
palika sveša. Vācu tautības garīdznieki vietējās valodas nemācēja 
un ari nevēlējās iemācīties. Tādēļ latvieši, kaut arī kristīti, turē
jās pie sentēvu ticējumiem. Zemēs, kur kristietības sludinātāji — 
katoļi vai pareizticīgie — bija vietējie iedzīvotāji vai ari pārval
dīja vietējās valodas, kristīga ticība izplatījās ātrāk un iesakņo
jās tautas apziņā dziļāk.

Bija vajadzīgi garīdznieki kristietības izplatīšanai, kā ari 
ierēdņi jauniegūto zemju pārvaldīšanai. Lai šādus darbiniekus sa
gatavotu, bija nepieciešamas skolas. 1211. ga d a  R īg ā  p ie  D om a  
ba zn īca s n od ib in ā ja  p irm o sk o lu  L a tv ijā  — D om skolu , kura sa
gatavoja garīdzniekus. Mācības Domskola notika latiņu valoda. 
1226. ga d a  a tv ēra  ari Jura ba zn īca s skolu . 1353. g a d a  R ig a s  ra te  
a tv ēra  sk o lu  p ilsē ta s  ierēd ņ u  sa g a ta v o ša n a i — P ēterb a zn ica s  
skolu . Visās minētājās skolās izglītību varēja iegūt ne tikai vācu 
feodāļu, bet ari Rīgas namnieku bērni. Tādējādi varēja mācīties 
arī turīgie Rīgas latvieši, kuri gan parasti pārvācojās.

XVI gadsimtā, sākoties reformācijas kustībai, norisa cīņa starp 
katoļu un luterāņu baznīcām — katra no tām centās iegūt vairāk 
piekritēju. Tika piegriezta lielāka vērība vienkāršajai tautai. Ga
rīdzniekiem vajadzēja apgūt vietējās valodas. P a rā d ījā s  p irm ie  
re liģ isk a  sa tu ra  ra k sti la tv iešu  valodā . Tie bija domāti vācu tau
tības garīdzniekiem, lai viņi varētu noturēt dievkalpojumus tautai 
saprotamā valoda. Pirmie mums zināmie reliģiskie raksti, tā 
sauktas tēvreizes, ļoti maz līdzinājās latviešu valodai. So darbu 
autoriem latviešu valoda vēl bija sveša. Tā, piemēram, mūka Gru- 
nava no 1529. līdz 1531. gadam rakstītajā hronika lasams šāds 
tēvreizes teksts: «Nossen thewes cur tu es delbas, sweyttz gischer 
tho wes wordes...»  (Mūsu tēvs, tu, kurš esi debesīs, svēts ir tavs 
vārds ...)

1585. gadā tika izdota katoļu garīdznieka Pētera Kanī z i j a  
sarakstīta grāmata latviešu valodā — « ī s a  pam ā cīšan a  par p ir
m a jiem  k ris tīg ā s  m ācības g a b a l i e m . . . » .  Savukārt luterāņi 
1586. gadā izdeva «M a z o  k a teh ism u » — kristīgas ticības pamatu 
skaidrojumu. Sīs bija pirmās grāmatas, kuras sarakstītas kaut ari 
kroplā, tomēr jau daļēji saprotamā latviešu valodā. Tas bija pa
redzētas vācu mācītājiem, lai viņi spētu tautai mācīt padevību un 
paklausību.

Viens no pirmajiem vācu mācītājiem, kurš saprata, ka bez va
lodas zināšanām nav iespējams tautu visā pilnība pievērst baz
nīcai, bija Georgs  Man cel i s  (1593—1654). V iņš 1631. ga d a  
izd eva  ipašu  rok a sgrā m a tu  m ā cīta jiem , kurā ieteica lielāku vē
rību pievērst tautas sarunu valodai, ieklausīties izrunā. Mancelis 
veidoja latviešu rakstu valodu, uzlaboja pareizrakstību, sastādīja 
vācu-latviešu vārdnīcu. Iev ēro ja m ā k a is  M a n ce ja  d arbs ir 1645. g a -
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dā izd ota is  sp red iķ u  (reliģiska sa
tura runu un pamācību) krā jum s. 
Savos sprediķos Mancelis aicināja 
latviešus būt pazemīgiem un pa
klausīgiem: « ... klausiet jūs kun
gus ...  un neturieties tiem pretī, 
lai jūs Dievs nesoda...» Taču 
Mancelis asi vērsās ari pret muiž
nieku varmācību: «šinī pasaulē 
nemaksā daudz Viens nabags cil
vēks pie bagātiem un lepniem ļau
dīm ... Dažā vietā top nabags 
cilvēks slimāk (sliktāk) nekā kāds 
lops turēts. Dažs cienī savu suni 
labāk, nekā nabagu cilvēku...»

Ļoti labi latviešu valodu pār
valdīja K r i s t o f o r s F ī r e k e r s, 
kura sieva bija latviete. Viņš pār
tulkoja no vācu valodas vai arī 
pats sacerēja baznīcas dziesmas. 
Tajās jūtama latviešu tautas
dziesmu ietekme.

Viens no pirmajiem zināma
jiem latviešiem, kurš šajā laikā 
ieguvis augstāko izglītību, bija 
Rīgas amatnieka Jāņa Jātnieka 
dēts Jāni s  R c i t e r s, kurš pēc 
Rigas Domskolas beigšanas mā
cījās Tērbatas universitātē. Pēc 

tam Rciters sāka strādāt par mācītāju. Vācieši nespēja samieri
nāties ar to, ka paverdzinātās lautas dēls kļuvis līdzīgs viņiem, 
tādēļ Jānis Reiters visu mūžu tika vajāts un pazemots, īpaši tāpēc, 
ka viņš centās aizstāvēt savus apspiestos tautiešus. Reiters pār
tulkojis latviešu valodā vairākus reliģiska satura darbus.

V isievēro jam ā ka is darbs la tv iešu  rakstu  va lod a s a ttīstībā  XVI I  
ga d sim ta  bija  b a zn īca s s v ē to  rakstu  sa k op o ju m a  — B īb e les  — 
pārtu lkošana . To zviedru valdības uzdevumā veica Alūksnes mā
cītājs Ernests  Gl i ks  ar dažiem palīgiem. Bībeles tulkojums 
prasīja vairāku gadu darbu un tika pabeigts 1691. gadā. Glīka 
tulkojums, viņa valoda būtiski ietekmēja turpmāko latviešu rakst
niecības attīstību.

Reformācijas laikā luterāņi centās nostiprināt savu mācību 
tautas masās, tādēļ garīdznieki mācīja vietējiem iedzīvotājiem 
lasīt svētos rakstus un dziedāt baznīcas dziesmas. X V I ga d sim ta  
ā tra jā  p u sē  R īgā  p ie  Jēkaba bazn īcas tika n od ib ināta  sk o la  la t
v iešiem . A I 7/ ga d sim ta  b e ig ā s  R igā  d arbo ja s a stoņ a s  la tv iešu  
sko las. Latvijas lauku apvidos dibināja skolas zemnieku beriliem. 
Zviedru valdība Vidzeme centās sekmēt skolu attīstību. Taču 
vācu muižnieki uzskatīja, ka dzimtcilvēkiem izglītība nav vaja-
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dzīga, tādēļ skolu ierīkošanai visādi pretojas. Kurzemes herco
gistē un Latgalē XVII gadsimtā vēl nebija nevienas skolas zem
nieku bērniem.

Lielu ieguldījumu latviešu skolu izveidošana devis Ernests 
Gliks. Viņš dibināja vairākas skolas, kā ari gatavoja latviešu jau
niešus skolotājā darbam. X V I I  ga d sim ta  b eig ā s  V id zem ē bija  
izv e id o jie s  ja u  sa m ēra  p la šs  sk o lu  tik ls. 1738. g a d ā  n etā lu  no  
V alm ieras m u ižas a tk lā ja  p irm o la tv iešu  sk o lo tā ju  sem ināru . Si 
mācību iestāde darbojās piecus gadus un sagatavoja vairākus des
mitus skolotāju. Tomēr skolu un skolotāju nepietieka, tādēļ vis
izplatītākais bērnu mācīšanas veids bija tā dēvētā mājmācība — 
bērniem lasīt mācīja vai nu vecāki, vai ari kāds cits lasītpra- 
tejs. Majrnācībai bija ļoti liela nozīme latviešu tautas izglītošana. 
XVIII gadsimta beigās jau lielākā daļa latviešu zemnieku, īpaši 
Vidzeme, prata lasīt un rakstīt.

Liela nozīme latviešu tautas izglītības attīstībā XVIII gad
simtā bija mācītāja Go t h a r  d a Fri driha S t e n d e r a 
( 1 7 1 4 —1796) jeb, kā viņu parasti dēvēja, — Vecā Stendera 
darbībai. Viņš bija pirmais, kurš rakstīja tieši latviešu zemniekiem



domātus darbus. Tajos vienkāršā, saprotamā valodā viņš izskaid
roja dažādas dabas paradības, iepazīstināja latviešus ar citām 
tautām un zemēm, to vēsturi un ģeogrāfiju. Skolu vajadzībām Ve
cais Stenders sarakstīja vairākas mācību grāmatas.

4. Pirmie protesti pret dzimtniecību

XVIII gadsimtā Rietumeiropā aizvien vairāk izplatījās idejas 
par visu cilvēku vienlīdzību un brīvību. Šīs idejas nonāca ari 
Krievija un Latvijā. Tālaika sapratīgākie cilvēki redzēja, ka feo
dāla dzimtniecība kavē ražošanas attīstību, ka nepieciešams mai
nīt pastāvošo kārtību. Tomēr vairums no viņiem domāja, ka to 
var veikt arī feodālisma apstak|os, tikai vajadzīgs gudrs, izglītots 
valdnieks, kurš izdotu saprātīgus likumus un veicinātu tautas 
izglītību. V isas E iropas sa b ied risk o  un sa im n iecisk o  d zīv i (o li  
ie tek m eja  L iela  fra n ču  rev o lū c ija  1789. ga d a . Latvijā un Igau
nija šāda virzienā darbojās mācītājs un sabiedriskais darbinieks 
Jo hans Eižens,  kurš jau 1764. gada ierosināja atcelt dzimt- 
niecību un atdot zemi zemniekiem. Rīgas Domskolas rektors Kār
lis Snells 1794. gadā publicēja grāmatu «K r ie v ija s  B a ltija s  p ro 
vinču  a prak sts». Taja viņš uzsvēra, ka latviešu zemnieki tiek pie
līdzināti vergiem. Snells tomēr neprasīja atcelt dzimtniecību.

Iev ēro ja m ā k a is  d z im tn iec ib a s p retin ieks , c īn ītā js  par la tv iešu  
tau tas tiesībām  ša ja  laikā b ija  G a r l ī b s  A l e r k e l i s .  Viņš dzi
mis 1769. gada 1. novembrī Lēdurgā. Mērķēja tēvs, Lēdurgas 
draudzes mācītājs, izglītots cilvēks, bija Garlība pirmais skolotājs. 
Jau agrā bērnība zēns redzēja latviešu zemnieku ciešanas. Reiz 
viņš redzēja, ka garīdznieka klātbūtnē sita kādu sirmgalvi. Vēro
jot visapkārt muižnieku un garīdznieku patvaļu un varmācību pret 
nelaimīgajiem zemniekiem, Garlībs juta naidu un riebumu pret 
dzimtniecību. Viņa tēvam bija plaša bibliotēka, un zēns agri iepa
zinās ar daudzu ievērojamu cilvēku dzīvi un darbiem, kas at
stāja uz viņu lielu iespaidu. Vēlāk Garlībs Mcrķelis strādāja da
žādās muižnieku un mācītāju ģimenēs par mājskolotāju. Šajā 
laikā viņš pievērsās rakstniecībai. Lielā franču revolūcija ierosi
nāja Mērķēti sākt cīņu par latviešu tautas tiesībām. 1796. gadā 
iznāca ievērojamākais Garlība Mērķēja darbs — gramala «L a t 
vieši, it īpaši V idzem e, filo zo fisk a  ga d sim ta  b e ig a s» . Lai šo darbu 
izdotu, viņš bija spiests braukt uz Vāciju. Šī grāmata bija bries
mīga apsūdzība vācu muižniecībai Baltijas zemēs. «Es nolieku 
šo savu darbu cilvēces acu priekšā kā dokumentu lai briesmīgajai 
prāvai, kuru nākotne agri vai vēlu uzsāks pret manas tēvzemes 
apspiedējiem. Lai nākotne liesā! Tā reiz tiesās! Drebiet, savu 
brāļu tirāni! Briesmīgi tā tiesās — un drīz!»

Kaut ari Merķelis paredzēja, ka dzimtniecība sabruks, viņš 
ticēja, ka tas notiks bez revolūcijas; muižnieki un cars paši sa
pratīs. ka dzimtniecība kavē visas valsts attīstību. Viņš aicināja 
muižniekus būt žēlsirdīgiem un atbrīvot tautu no verdzības.
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Garlība Merķeļa darbi, kas bija vērsti pret dzimtniecību, un 
iestāšanās par latviešu tautas tiesībām izsauca ārkārtīgu Baltijas 
vācu muižnieku naidu, tādēļ ilgus gadus viņš bija spiests dzīvot 
ārzemēs. Garlībs Merķelis pieredzēja zemnieku brīvlaišanu. Viņš 
miris 1850. gada. Merķeļa atdusas vieta atrodas netālu no Rīgas, 
Katlakalna kapos.

5. Tautas mutvārdu daiļrade feodalaja laikmetā

Gadsimtiem ilgais vācu feodāļu jūgs kavēja latviešu tautas 
garīgo attīstību. Ne muižniecība, ne garīdzniecība nebija ieinte
resēta dot zemniekiem zināšanas. Kurzemes mācītājs un vēstur
nieks Paul s  E i n ho r n s tieši noradīja: ja latviešu zemniekiem 
liks dota izglītība, tad viņi sāks lasīt hronikas par savas zemes 
vēsturi un uzzinās, ka viņi, beztiesigie vergi, kādreiz bijuši šis 
zemes saimnieki un vācu feodāļi tos pakļāvuši verdzībai.

L a tv iešu  tauta  cauri ga d sim tiem  izn esa  sa v u  sen ču  daiļrad i — 
ta u ta sd ziesm a s, p asakas, teikas. Arī smagajos feodālo spaidu ap
stākļos tauta veidoja mutvārdu folkloru. Tā ievērojami atšķiras 
no senatnes folkloras. Kādreiz latviešiem darbs bija galvenā dzīves 
vērtība, prieka, laimes avots:

Ai, darbiņi, ai darbiņi,
Bez darbiņa nevarēju: 
Darbiņš man prieku deva, 
Pilnu klēti labībiņas.

(LTDz, Durbe.)

Es darbinu tā mīlēju.
Kā bitīte liepu ziedu;
No ritiņa celdamās,
Rokas pašas darbu prasa.

(LTDz, Dobele.)

Dzimtcilvēkam nebrīvais darbs muižā sagādā sāpes un cie
šanas:

Kā lai mūžu nodzīvoju,
Ka man nava baltu dienu?
Visas dienas melnas bija,
Grūtu darbu strādājot.

(LTDz, Ruba.)

Feodālā laimēta tautasdziesmas vērsās pret vācu muižniekiem 
un garīdzniekiem, kā arī to pakalpiņiem no pašu tautas vidus. 
Kristīgas ticības sludinātās elles mokas nepaklausīgajiem lat
viešu zemnieks piesolīja pašam apspiedējam:

Kas tur kliedza, kas tur brēca 
Elles katla dibenā?
Tā bundžiņa dvēselīte,
Kas zemniekus vārdzināja.

(LTDz, Nīca.)

Kaut arī dzīve bija grūta, tauta tomēr prata saglabāt ari hu
moru, saskatīt dzīvē smieklīgo. Tautasdziesmās, pasakās un
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anekdotēs latviešu zemnieks izsmēja iedomīgos vācu kungus, kuri 
nereti bija galīgi neprašas:

Kundziņam tik prātīga,
Kā mazam bērniņam:
Vakarā zirņus sēja.
Rītā pākšu raudzījās.

(LTDz, Vicsiena.)

Tautas izsmieklu un nicinājumu saņēma vācu līdzskrējēji, 
muižnieku rokaspuiši:

Pus dieva, pus velna 
Aiz galda sēdēja:
Latviešu dvēsele,
Vāciešu svārki.

(LTDz, Kurmene.)

Tautas daijrade atspoguļoja ne tikai dzimtļaužu grūto dzīvi, 
.bet arī tautas naidu:

Es vāciešam to darīšu,
Ko vācietis man darīja:
Pašam likšu arklu vilkt,
Pašu jūgšu ecešās.

(LTDz, Kuldīga.)

Tālaika pasaku varonis, vienkāršs zemnieks, cīnās ar velniem 
un citiem briesmoņiem, veic visus kungu vai velnu uzdotos dar
bus gan ar spēku, gan arī — visbiežāk — ar prātu. Parasti pa
sakās velns un vācietis, tāpat arī muiža un elle, būtībā ir viens 
un tas pats. Teikas vēstī par senajiem, brīvajiem laikiem, stāsta 
par senču pilīm, kuras ļauni spēki nogremdējuši zemē vai ezera 
dzelmē. Kad nogrimušās pilis celsies augšā, tauta atkal būs brīva 
un laimīga.

Sakāmvārdi un parunas izteic tautas atziņas par darbu, sa
biedrisko dzīvi, cilvēku attiecībām. Ari tās pauž tautas attieksmi 
pret brīvo un nebrīvo darbu.

Darbs cilvēkam otra veselība. — Darbam smaga pātaga.
Darbs kaulus nelauž. — Darbs kož kaulā.

Tautas attieksme pret muižu un baznīcu saskatāma arī mīklās.
Kunga dūre ceļmalā, īkšķa gals debesīs. (b a z n īc a )
Melns gailis tukšā mucā kladzina. (m ā c ītā js )

Latviešu tautas mutvārdu daiļradei, īpaši pasakām, miklām, 
sakāmvārdiem un parunām, ir |oti daudz kopīga ar citu tautu — 
lietuviešu, igauņu, poļu, krievu un vācu folkloru. Tas rāda, ka 
kaimiņos esošās lautas bijušas savstarpēji saistītas jau sirmā
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senatnē, bet jo sevišķi feodālisma laikmetā, kad karu un sērgu 
rezultātā lielas ļaužu masas pārvietojās no vienas zemes uz otru. 
Arī attīstoties tirdzniecībai, dažādu tautību pārstāvji nonaca sav
starpējā saskarsmē.

Vācu mācītāji visiem spēkiem centās apkarot latviešu tautas 
kultūru. Vietējiem iedzīvotājiem aizliedza piekopt senas paražas, 
tautasdziesmas dēvēja par «blēņu dziesmām». Mācītājs Mancelis 
savos sprediķos pārmeta latviešiem: «Dažs tēvs, daža māte paši 
nezina Dievu pielūgt, nei Dieva dziesmas dziedāt, gavilē tikai no 
savas māmulītes und no savu kumeliņu, ko tādi var saviem bēr
niem mācīt?»

Sevišķi baznīca vērsās pret tautas tradīciju glabātājiem un 
ārstniecības paņēmienu zinātājiem. īpaši asa šī cīņa izvērsās XVI 
un XVII gadsimtā. Cilvēkus, kuri pārzināja ārstniecības augu 
īpašības un dziedināja slimniekus, uzskatīja par burvjiem un ra
ganām un sodīja ar briesmīgu nāvessodu — viņus dzīvus sade
dzināja. Pirmais šāds nāvessods tika izpildīts 1559. gadā Gro
biņā, pēdējais — ari Kurzemē — 1721. gadā. Pasludinādami tau
tas ārstniecību par māņticību, garīdznieki centās iegalvot, ka 
katra slimība ir Dieva sods par grēkiem un to var novērst tikai ar 
lūgšanām un «svētīto» ūdeni (par to viņi, protams, ņēma maksu). 
Ja lūgšanas nelīdzēja un slimnieks nomira,' tad tā bija Dieva 
griba. Tā baznīca vairoja savus ienākumus.

Tautas tradīcijas, tautas kultūras vērtības saglabājās un pa
pildinājās no paaudzes uz paaudzi. Daudzus gadsimtus folklora 
bija vienīgais līdzeklis bērnu audzināšanā un izglītošanā. Tautas  
m utvārdu  d a iļrad e s ek m ēja  la tv iešu  va lod a s ve id oša n os , sa g la b ā ja  
tau tas g a r īg o  sp ēk u  — d z im ten es  un darba  m īlestību , v isa  labā  
un sk a istā  izpra tn i, n esam ierin ā m ibu  un cīņu  ar ļaunum u.

Kopsavilkums

Feodālisma laikmetā Latvijā pastāvēja divas kultūras — vācu 
muižnieku un pilsētnieku kultūra, kas bija pārņemtā no Vācijas 
un balstījās uz kristīgās baznīcas mācībām, un latviešu tautas 
kultūra, kuras pamatā bija zemkopja darba tikums, senās paražas 
un ticējumi, tautas gudrība.

Latviešu zemnieki dzīvoja nelielās ēkās — dumislabās vai 
rijas. Vienā telpā dzīvoja vairākas ģimenes. Kad bija tumšs, 
visus mājas darbus veica skalu uguns gaismā. Zemi apstrādāja 
ar senajiem paņēmieniem, ar primitīviem darbarīkiem. Dzimtnie 
ciskā iekārta mazināja nevienlīdzību starp saimniekiem un bez 
zemniekiem. Labāki dzīves apstākļi bija muižu kalpotājiem.

Pirmie raksti latviešu valodā radās XVI gadsimta beigās. Tic 
bija reliģiska satura darbi, rakstīti nepareizā, izkropļotā valoda. 
XVII un XVIII gadsimtā vācu mācītāji labāk apguva latviešu 
valodu. Parādījās pirmās grāmatas, domātas latviešu zemniekiem. 
Ievērojams darbs latviešu rakstu valodas attīstībā bija mācītāja 
Glika Bībeles tulkojums.
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XVII gadsimtā veidojās pirmās skolas latviešu zemnieku bēr
niem. Muižnieki pretojās skolu ierīkošanai. Tomēr XVIII gadsimta 
beigās vairums latviešu jau bija lasītpratēji.

XVIII gadsimtā Rietumeiropā sākas kustība par cilvēku vien
līdzību un brīvību. Arī vairaki Baltijas vācieši uzstājās pret 
dzimlniecibu, jo saprata, ka tā kavē ražošanas attīstību. Ievē
rojamākais no viņiem bija Garlībs Merķelis.

Turpināja attīstīties tautas mutvārdu daiļrade. Tālaika lat
viešu folklora atainoja lautas postu, pauda visu latviešu ilgas 
un cerības.

Jautājumi un uzdevumi

1. Feodālajā laikmetā Latvijā pastāvēja divas dažādas kultūras. Ar ko tās 
atšķīrās? 2. Kāda bija klaušu zemnieku attieksme pret muižu ļaudīm? Kādēļ?
3. Kā reformācijas kustība ietekmēja latviešu rakstu valodas veidošanos? Kādēļ 
tieši tolaik gan katoļu, gan luterāņu garīdznieki sāka mācīties latviešu valodu?
4. Kas bija mājmācība? Kāda bija tās nozīme tautas garīgajā attīstībā? 5. Kā
dēļ Merķelis uzskatīja, ka jalikvidē dzimlnieciska iekārta? 6. Kādas bija 
atšķirības starp tautas mutvārdu daiļrades sacerējumiem senajā vēstures pe
riodā un feodālisma laikmetā? 7. Kādas latviešu tautas teikas vai nostāstus 
jūs zināt par dzimtļaužu un muižnieku savstarpējām attiecībām? 8. Sameklējiet 
mīklas, sakāmvārdus vai parunas, kuras būtu līdzīgas citu lautu mīklām, sa
kāmvārdiem vai parunām!

Stāsta vēstures avoti

F rag m en ts no K urzem es lan d tāg a  secin ā ju m a par bazn īcu  s tā v ok li  
(1570. g a d a  22. jū n ijā )

Tāpat mēs no ziņojuma saprotam, ka mācītāju starpā diemžēl ir tādas 
personas, kam būtu jādod gan cūkas ganīt, hei ne cilvēkus tiem uzticēt un 
nodot. Tic savu amatu, kurā tie iecelti un kas liem uzticēts kā dārga manta, 
nepilda ar cītīgu studēšanu, sludināšanu, lūgšanu, slimnieku apmeklēšanu, bet 
nododas citiem amatiem, amatniecībai, tirdzniecībai, krodzniecībai, pat pārmē
rīgai ēšanai, dzeršanai, netiklībai un visam, kas pieder pie neķītra, nekārtīga 
dzīves veida un pie citām vieglprātībām. Tam viņi nododas pilnīgi un atklali, 
tā ar ļaunu piemēru saniknojot ne tikai nevācus un jaunos kristīgos, bet pamu
dina arī godīgos zemes īpašniekus atturēties no viņu pabalstīšanas, neizmak
sājot šādiem skopuļiem un rijējiem baznīcas nodevas.

F ragm en ti no N urm uižas ( ta g a d  T alsu r a jo n ā )  m uižas l ie sa s  a k ta

1697. gada 6. jūlijā Mūrmuižas zemnieks Sviķu Sīmanis tika saukts pie 
liesas atbildības un krimināli apsūdzēts, it kā viņš būtu ilgus gadus nodar
bojies ar burvībām. Sūdzētāji ir Lāču Jēkabs, zviedru zemnieks Ķīvīšu Reinis, 
Oķenieku Sīmanis, Oķenieku Kārlis, Ūķenicku Toms kā liecinieks, ogļu deģis 
Jādckšu Bērtulis kā liecinieks, Lubika Vētenieku dānis.
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Lāču Jēkabs sūdzējās: kad viņi kāda zemes gabala dej sava starpa sastrī
dējušies un sūdzētājs izaris jaunu robežu, tad apsūdzētais viņam (Jēkabam) 
piedraudējis, ka iznīcināšot to, tā ka viņam ta zeme nepalikšot. Sakarā ar 
to ķēvei, ar ko viņš toreiz esot aris, tam pašā vasarā vagveidigi izpuvusi mu
gura un rudeni viņa uz līdzenas vietas pārlauzusi priekšējo kāju.

Apsūdzētais Sviķis šinī lieta neatzinās. [. .]
Oķenieku Sīmanis tālāk sūdz, ka viņš šā gada Jāņos |oti agri, priekš 

saules lēkta, izvadījis savus strādniekus. Tanī brīdi apsūdzētais nācis mājās un 
ganībām, kurp viņš bija izvadījis savus lopus un turējis katrā rokā pa maitas 
kaulam. Tāpat Sviķis nolicis ganībās visādas pesteies, sasietas žagariem, sar
kaniem diegiem un zirgu astriem. Šādas pesteies sūdzētāja sieva atradusi tūliņ 
pec to paslēpšanas, pieteikusi tās muižā, un še tās tiesā uzrādītas.

Apsūdzētais gan atzīstas, ka kādu kaulu no sava paša kritušiem lopiem 
pie savas sētas sadedzinājis un to ielicis savā lopu silē. Tas esot labs līdzeklis 
pret lopu iekšķīgām kaitēm, tas ir pret visām slimībām. Pārējo viņš no
raida. [..]

Kad apsūdzēto iztaujājot starp citu minēja, it ka viņš būtu nositis Cēges 
zemnieku, viņš atbildēja: burt viņš nevarot, bet, kad Ceges zemnieki sūdzētos, 
tad viņš gribot atstāt galvu pret galvu.

Starplēmums.

Tā kā no augša minētā protokola izriet, ka apsūdzēto Sviķu Sīmani izda
rīto burvību de|, neskatoties uz sešu cilvēku personīgu zvērestu, nevar piedabūt 
ne pie kādas atzīšanās, un tā ka viņš ari par Ceges zemnieka noslepkavošanu 
runā apšaubāmus vārdus — viņam ir jāliek priekšā stingra aptauja (spīdzinā
šana). Kad atkal varēs sasaukt tiesu, tad bendem pēc dažiem apsūdzētajam 
priekšā liktiem jautājumiem ir jāizdara pirmais vilciens (spīdzināšanas pirmā 
pakāpe). Ja viņš ari tad paliks pie savas stūrgalvības, tad ir jaizdara otrais 
vilciens. Un ja tad viņš neizteiks patiesību, tad nākamajā dienā viņam būs 
jāiztur trešais vilciens, aiz taisnības motīviem.

8. jūlijā pēc pusdienas.

Apsūdzētais Sviķu Sīmanis tika atkal izsaukts un pierunāts bendes klāt
būtnē, izsacīt patiesību bez spīdzināšanas. Bet viņš palika pie tā, ka neko ne
zinot. Tad viņu nodeva bendem. Spīdzināšanas laikā Sviķis atzinās, ka viņa 
■elka dievu saucot Jāzepu un dzīvojot tas Bezdibeņa ezerā. [. .j Viņu spīdzināja, 
un tomēr viņš vairāk negribēja atzīties.

9. tai pašā mēnesī.

Apsūdzēto Sviķu Sīmani atkal iesauca un tam prasīja, vai vēl esot kādi, 
kas piekopj tadas burvības. Uz to viņš atbildēja, ka Strēļu Andrejs un Lakatu 
Mācis esot vēl ļaunāki burvji, [. .j Atzinās ari, ka viņa elka dievs Jāzeps 
viņam apsolījis par pakalpojumiem sarkanu tērpu . . .  Uz to viņš ar velnu esot 
sadevušies rokas [. .J

Pēc tam viņš arī atziņas, ka Lakatu Mācis, Strēļu Andrejs tin Ieviņu Pē
teris esot galvenie burvji.
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Spriedums.

Kriminālā sūdzībā pret Sviķu Sīmani burvību un slepkavības lietās atzīst:. 
Tā kā apsūdzētais ir izteicis un pie savas atzīšanās paliek negrozīti, ka viņš. 
priekš dažiem gadiem no kāda zvejnieka, saukta Gūdes, esot izmācījies burt,, 
zvejnieka gars, vārdā Jāzeps, dzīvojot Bezdibeņa ezerā, un viņš ar to esot no
slēdzis sabiedrību, esot lauzis savu kristīgo derību un viņam (garam) esot do
tas tiesības ar tā (Sviķa) dvēseli darīt, ko grib, par ko tas, Jāzeps, viņam (Svi- 
ķim) esot devis varu, ka viņa (Sviķa) lāsti piepildīšoties; to pierādot pēc 
protokola, nozvērināto liecinieku sūdzības; tāpat viņš esot ar diviem sitieniem no
sitis Cēges kunga zemnieku. Par to viņu dzīvu sadedzinās uz sārta. Taisnības- 
dēļ tam ir jānotiek.

Fridrihs Johāns fon Brunovs. 
Niklass fon Fitinghofs, saukts 

Sēls.

Matiass Helmsings. 
Eberhards Evalds Göss 
Georgs Gurbands, karaļa 

sekretārs.

(Tiesas aktā minēto Ieviņu Pēteri sadedzināja kā burvi 1698. gadā.)



IĶatrs so lis  uz p riek šu  ra žoša n ā  
ir  līd z  ar to so lis  a lp aka [ a p 
sp ies tā s  šķ iras, t. i., m ilz īga  va i
rākum a stāvok li. K atrs labum s, 
ko  ieg ū s t vieni, n ep iecieša m a  
.kārtā ir ļaunum s ciliem .

(F . E n g e ļs s )

II d a ļ a
I n o d a ļ a

FEODĀLI DZIMTNIECISKAS IEKĀRTAS SAIRŠANA
LATVIJĀ

1. Tirdznieciskās zemkopības attīstība

XVIII gadsimta beigās Rietumeiropas valstīs, īpaši Anglijā, 
.paplašinājās rūpnieciskā ražošana, veidojas rūpniecības centri, 
strauji pieauga iedzīvotāju skaits. Līdz ar to palielinājās piepra
sījums pēc lauksaimniecības ražojumiem. Katru gadu no Krievi
jas caur Rīgas un Liepājas ostām uz Rietumeiropas valstīm iz
veda aizvien vairāk labības, linu, kaņepāju, kā ari kokmateriālu. 
Palielinoties pieprasījumam, pieauga ari izvedamo preču cenas. 
Sā gadsimta pēdējo divdesmit gadu laikā labības cenas pieauga 
trīskārtīgi.

Muižnieki visādiem līdzekļiem centās iegūt aizvien vairāk 
labības un citu lauksaimniecības ražojumu savu ienākumu pa
lielināšanai. Pastāvīgi pieauga dzimtļaudīm uzlikto nodevu dati 
dzums, un viņi bija spiesti atdot kungam lielāko daļu ražas no 
saviem jau ta nabadzīgajiem tīrumiem. Muižas aizvien vairāk 
palielinājās klaušu darbi. Muižu tīrumu platība palielinājās div
kārtīgi — zemniekus padzina no viņu sētām un tās pievienoja 
muižu laukiem. Pa visiem ceļiem, kas veda uz Rīgu un Liepāju, 
virzījās klaušu zemnieku pajūgi, kuri veda pārdošanai muižu 
labību.
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Tāli bija Rīgas ceļi,
Smagi kunga vezumiņi;
Kumeļam sviedri bira.
Man birsi gaužas asariņas.

(LTDz, Valmiera.)

Dzīdamies pēc peļņas, muižnieki 
lika zemniekiem strādāt pat svētdie
nās un svētkos.

Kur norieia vakarā; 
itargi kungi darbu deva,
Nedev' svētu vakariņu.
Es nezinu, kur lec saule,

(LTDz, Taurene.)

Zemniekus pastāvīgi uzraudzīja 
vagari. Ja vagaram likās, ka kāds 
klaušinieks lēni strādā, tad «vai
nīgo» turpat uz vietas sodīja.

Kas tur vaid, kas tur pūš 
Kunga rijas dibena?
Vagars sita kūlejiņu 
Aiz matiem turēdams.

(LTDz, Rezeknc.)

Iegūto naudu muižnieki lielākoties izlietoja nevis saimniecības 
uzlabošanai, bet gan greznai, izšķērdīgai dzīvei. Klaušu zemnieki 
nespēja tik daudz saražot, lai pietiktu visām kungu vajadzībām. 
Muižnieki bija spiesti meklēt citus ceļus ienākumu palielināšanai. 
Ļoti lielus ienākumus deva degvīna ražošana, bet ari tie nespēja 
segt izdevumus. Daudzi muižnieki aizņēmās naudu no bagātajiem 
tirgotājiem, ieķīlādami viņiem savas muižas un dzimtļaudis.

Saprātīgākie un uzņēmīgākie muižnieki mēģināja uzlabot sa
vas saimniecības. Spīļarkla vietā ieviesa vērstuvju arklu, ieveda 
no ārzemēm augstražlgas labibas un kartupeļu šķirnes, vērtīgu 
sugu mājlopus, lopbarībai audzēja āboliņu. 1797. gadā Latvijas 
muižās iepirka pirmās no Anglijas ievestās kuļmašīnas. Tomēr 
arī visi šie jaunievedumi nespēja būtiski uzlabot saimniecisko 
stāvokli. F eod ā li d z im in iecisk ā  k laušu  sa im n iecība  tālāk va irs  
n esp ē ja  a itistities .

2. Manufaktūru attīstība

L ai p a lielin ā tu  ienākum us, va irākas m u ižā s ve id o ja  d zim ln ie -  
ciska s m anufaktūras. Vidzemē, īpaši Raunā, Piebalga un Smiltenē, 
ražoja audumus. Dzimtļaužu sievietes pārstrādāja linus un ka
ņepājus diegos, vīrieši auda parastos un buru audeklus. Zemgalē, 
Jelgavas apkārtnē, ierīkoja ķieģeļu cepļus. Citur ražoja kaļķus
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un ģipsi, darbojās kokzāģētavas. Manufaktūru skaits aizvien pie
auga. Kaut ari dzimtļaužu darba ražīgums bija ļoli zems, manu
faktūras deva to īpašniekiem ievērojamu peļņu, jo gan izejvielas, 
gan darbaspēku tie ieguva par velti.

X V I I I  ga d sim ta  b eig ā s  L a tv ija  d arbo jā s jau  vairak nekā  p ieci  
sim ti dažādu  m anufaktūru . Līdztekus dzimtnieciskajam manufak
tūrām, kurās nodarbināja klaušu zemniekus, L atvija , īpaši R igā, 
v e id o ja s  ari k ap itā listisk a s m anufaktūras, tas ir, tādi ražoša n as  
uzņēm um i, ku ros izm a n toja  a lg o tu  d arba spēku  uz brīva līgum a  
pam ata . Kapitālistisko manufaktūru attīstība Latvija salīdzinoši 
ar citiem Krievijas rūpnieciskajiem apgabaliem bija apgrūtināta, 
jo vācu muižnieki, aizsargādami dzimtniccisko klaušu sistēmu, 
neļāva zemniekiem kļūt par brīva līguma strādniekiem.

XVIII gadsimta beigās Rigā darbojās nedaudzi uzņēmumi, 
kuros parstradaja ievesto niedru cukuru, ražoja stērķeli un pūderi. 
Bija ari paplrdzirnavas un četras kokzāģētavas. Visās šajas 
manufaktūras strādāja galvenokārt krievu zemnieki, kurus viņu 
dzimtkungi bija atlaiduši pelnīt «obroku» — naudas nodevu (to 
krievu zemnieki maksāja saviem kungiem). Manufaktūru ierīko
šanai pretojas cunftu amatnieki. Viņi panaca, ka tika izdoti notei
kumi, kas aizliedza dibināt manufaktūras pilsētas robežas. Tomēr 
manufaktūras turpināja attīstīties, jo tās ražoja lētāku produkciju 
nekā amatnieku darbnīcas. X IX  ga d sim ta  20. g a d o s  R īga  jau bija  
54 kap itā listisku s ra žoša n a s uzņēm um i. Feodāli dzimluieciska 
saimniecība aizvien vairāk saira. Veidojās jauna, kapitālistiska 
ražošana.
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3. Kauguru nemieri.
1804. gada Vidzemes zemnieku likumi

Kaut arī dzimtnieciska klaušu sistēma vairs nespēja nodro
šināt ražošanas tālāku attīstību, tomēr valdošās šķiras ar to> 
negribēja rēķināties. Aizvien pieaugošā dzimtļaužu izmantošana 
izsauca asu zemnieku pretestību.

No 1799. līdz 1801. gadam Vidzemē bija neraža, tai sekoja 
bads. Lai atvieglinātu zemnieku stāvokli, valdība atcēla armijas- 
uzturēšanai noteiktās labības un siena nodevas, tā sauktos sta- 
ciņus. Pēc staciņu atcelšanas muižnieki attiecīgi palielināja klau
šas. (Staciņu vērtība tika pārrēķinātā naudā un pieskaitīta gal
vasnaudas nodevai. Dzimtļaužu galvasnaudas nodevas valdībai 
iemaksāja muižnieks.)

Zemnieki bija pārliecināti, ka valdība viņus atbrīvojusi no vi
sām klaušām un nodevām, tikai muižnieki «īsto brīvības rakstu» 
no viņiem noslēpuši. Cēsu, Valmieras un Raunas pagastos zem
nieki atteicās pildit klaušas. Par nemiernieku vadoņiem kļuva 
Mujānu muižas sulainis Got hards  Jo hans o ns ,  kučieris- 
Kārl i s  B u š s, kā arī Kokmuižas V ī t e ļ u māju saimnieks-  
Pē t e r i s  un viņa kalps Jānis.  Johansons, būdams izglītots cil
vēks, bija lasījis par Lielo franču revolūciju, kā arī Garlība Mer- 
ķeļa darbus. Viņš aicināja zemniekus nepakļauties vācu muižnie
kiem un lūgt Krievijas patvaldnieka aizstāvību. Taču, tapai kā-, 
pārējie nemiernieku vadoņi, Johansons velti cerēja, ka «labs vald
nieks» gribēs un varēs palīdzēt zemniekiem. 1802. gada 7. oktobrī 
Vidzemes gubernators nosūtīja uz Kauguru muižu zemes tiesnesi 
karaspēka vienības pavadībā. Tiesnesis apcietināja 12 saimnie
kus, kuri pirmie bija atteikušies pildit klaušu darbus. Kauguru. 
muižas zemnieki un viņu vadoņi sapulcējās Bestes kroga (ne
tālu no Valmieras). Apspriedē nolēma apcietinātos atbrīvot ar 
bruņotu spēku.

9. oktobri pie Kauguru muižas sapulcējās vairāk nekā 3000' 
ar rungām, izkaptīm un medību bisēm apbruņotu zemnieku. Ze
mes tiesnesis barons Ungerns-Sternbergs zemniekiem apsolīja, 
ka drīzumā ieradīšoties pats ģenerālgubernators, kuram tad ne
miernieki varēšot izteikt savas prasības. Patiesībā viņš gribēja 
iegūt laiku, lai paspētu ierasties lielāka karaspēka vienība. 10. ok
tobrī ieradās armijas papildspēki ar lielgabaliem. Kareivjiem lika 
apcietināt nemiernieku vadoņus. Zemnieki pretojās, un tad ba
rons pavēlēja atklāt uguni. No lielgabalu šāviņiem krita četri 
zemnieki, septiņi, smagi ievainoti, ari drīz nomira. Nedaudz vēlāk 
no ievainojumiem nomira vēl trīs cilvēki. Sākās izrēķināšanās ar 
nemierniekiem. Daudzus sodīja ar rīkstēm, bet nemiernieku vado
ņiem piesprieda nāvessodu. To vēlāk nomainīja ar izsūtīšanu uz 
Sibīriju, jo tiesas prava noskaidrojās, ka muižnieki tiešam bija 
sagrozījuši valdības lēmumu par staciņu atcelšanu.

K auguru  n em ieri p iev ērsa  K riev ija s  va ld ības uzm anību  z em 
n ieku  stā vok lim  B a ltija s  gu b erņ a s . Valdība baidījās, ka, izceļo-
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ties karam ar Franciju, pierobežas apgabalos varētu sākties vis
pārēja zemnieku sacelšanas. Bija vajadzīgi jauni likumi, kuri no
mierinātu zemniekus. 1804. g a d ā  cars A lek sa n d rs I p arak stīja  
sp ec iā lā s  k om isija s izs trā d ā to  V id zem es zem n iek u  likum u. Zem
nieki tika piesaistīti nevis dzimtkungam, bet zemei. Viņus tur
pmāk drīkstēja pārdot, dāvināt vai ieķīlāt tikai kopā ar zemi, uz 
kuras viņi dzīvoja. L a tviešu  zem n iek i tika a tzīti par K riev ija s  
v a ls ts  p a va lstn iek iem . Tiesību ziņā viņi tika dalīti muižas ļaudīs 
un arājos. Arājus savukārt dalīja saimniekos un kalpos. Saim
nieki drīkstēja atstāt savas sētas mantojuma, viņus varēja sodīt 
tikai ar pagasta tiesas lēmumu. Pagasta tiesa sastāvēja no trim 
cilvēkiem: vienu iecēla muižnieks, otru ievēlēja saimnieki, trešo — 
kalpi. Tiesas darbību kontrolēja muižnieks. Pagasta tiesas gal
venais uzdevums bija gādāt, lai zemnieki kārtīgi pildītu klaušas 
un maksātu nodevas. Vidzemes zemnieku likums noteica arī, ka 
klaušas un nodevas uzliekamas zemnieku sētām atkarībā no ze
mes lieluma un labuma. Galvasnaudas nodoklis zemniekiem bija 
jāmaksā pašiem bez muižas starpniecības.

K aut ari m u ižn iek i v isād i cen tā s  apiet šo  likum u. īpaši par 
z em e s  v ērtēša n u  un k laušu  apm ēru  n oteikšan u , viņu patva ļa  to 
m ēr lika ierob ežo ta . Vidzemes zemnieku likums sašķēla latviešu 
zemniekus. Ja līdz šim ka saimnieki, tā kalpi bija vienādi boztie- 
■sigi, tad tagad saimnieku kārta guva atsevišķas priekšrocības. 
A tja u n o ja s  k ā d reiz  izzu d u šā s p retru n as sta rp  sa im n iekiem  un 
kalp iem .

1804. gada zemnieku likums neapmierināja ne muižniekus, ne 
ari zemniekus. Muižnieki uzskatīja, ka saimniekiem dota pārāk 
liela patstāvība, bez tam viņi nedrīkstēja palielināt klaušas un
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tādejādi nevarēja paplašināt tirgus preču ražošanu. Neapmieri
nāti bija bezzemnieki, īpaši kalpi — viņu stāvoklis nemainījās, 
tādēļ bieži vien atkal izcēlās nemieri.

Lai daļēji apmierinātu muižniekus, ka ari lai novērstu kalpu 
nemierus, 1809. ga d ā  vald ība  izd eva  iep riek šē ja m  likum am  tā  
d ēv ē to s  «P ap ild u  p a n tu s» . Muižnieki ieguva tiesibas paši noteikt 
zemnieku sētas saimniecisko stāvokli un klaušu daudzumu. Viņi 
varēja izlikt jebkuru saimnieku no viņa mājām un pievienot tā 
zemi muižai, ja šis saimnieks bija nolaidīgs vai to prasīja muižas 
intereses. Lai mazinātu kalpu nemierus, tiem noteica algas apmē
rus, un klaušu darbadienas ilgumu — tas nedrīkstēja pārsniegt 
12 stundas. Naktsdarbu aizliedza vai arī par katru nakts stundu 
bija jaiesk.aita pusotra stunda dienas darba.

4. Latviešu tauta 1812. gada kara laika

Franču lielburžuazijas centieni nodibināt F.iropā savu kun
dzību XIX gadsimta sākumā izraisīja ilgus un asiņainus karus. 
1805. gada Francijas galvenā pretiniece Anglija noslēdza līgumu 
ar Austriju un Krieviju par kopīgu cīņu pret Franciju. Franču 
karaspēks Napoleona I vadībā sakāva austriešus. Krievija, pali
kusi bez sabiedrota, bija spiesta 1807. gadā Tilzitē parakstīt 
miera līgumu ar Franciju. 1805.—1807. gada notikumi skāra ari 
Latviju. Zemniekiem ar saviem pajūgiem bija jāpārvada kara
spēks, munīcija, pārtika. Sis jaunas klaušas neatbrīvoja zemniekus 
no parastajiem muižas darbiem. Daudz cilvēku iesauca karadie
nesta. Palicējiem vajadzēja veikt ari viņu darbu.

Tilzites miera līgums paredzēja, ka Krievija pārtrauks tirdz
niecību ar Angliju. Tas neapmierināja ne muižniekus, ne tirgo
tājus. Ievērojami samazinājās Krievijas preču, īpaši labības izve
dums caur Rīgas ostu, kritās arī labības cenas. Samazinājās 
preču ievedums. Apstājās darbi cukura pārstrādes uzņēmumos, 
kā ari citas manufaktūrās, kuras pārstrādāja ievestās izejvielas. 
Lai glābtu valsts saimniecību no sabrukuma, 1810. gadā, pār
kāpjot Tilzītes miera līgumu, Krievija atjaunoja tirdzniecību ar 
Angliju. Karš ar Franciju kļuva neizbēgams. Gatavodamās ka
ram, Krievija nocietināja pierobežas apgabalus. Daugavpili pār
būvēja cietoksni, nostiprināja Rīgas nocietinājumus, ierīkoja 
armijas pārtikas noliktavas. Visi šie pasākumi bija jauns slogs 
latviešu zemniekiem. Tā, piemēram, Kurzemē armijas vajadzībām 
tika norīkoti ari 25 tūkstoši pajūgu. Karaspēka pārtikai bija jā
nodod liels daudzums miltu, gaļas un citu produktu.

1812. gada 12. jū lija  } runču karaspēks p ā rg ā ja  K riev ija s  r o 
bežu . Napoleona I armijas galvenie spēki devās Maskavas vir
zienā, bet daļa caur Lietuvu un Latviju virzījās uz Pēterburgu. 
Franči centās ieņemt Daugavpili, bet viņu uzbrukumus krievu 
karavīri atsita, un franči gar Daugavu aizgāja talak Maskavas 
virzienā. Uz Rīgu devās franču armijas korpuss maršala Mak-
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donalda vadībā. Iebraucēji ielauzās Kurzemē, ieņēma Bausku, 
bet pie Iecavas tika apturēti. Gaidot ienaidnieka uzbrukumu, ģe- 
nerālgubernators Esens pavēlēja nodedzināt Rīgas priekšpilsētas, 
lai pretinieks nevarētu nepamanīts tuvoties pilsētas nocietinā
jumiem. Ugunsgrēkā gaja bojā vairāk nekā 700 namu nu bez 
pajumtes palika trešā daļa — ap 7 tūkstoši — Rīgas iedzīvotāju, 
galvenokārt latvieši un krievi. Franču vienības tomēr neuzdroši
nājās Rīgai uzbrukt, lapat viņiem neizdevās pariet Daugavas 
otra krastā. Ienaidnieks bija sagrābis vienīgi Kurzemi un Zem
gali. Napoleons I, gatavodamies karagājienam pret Krieviju, 
iesaistīja savā karaspēkā arī visu pakļauto Eiropas valstu armi
jas. Latvijā karoja galvenokārt Prūsijas karapulki.

Latviešu zemnieki zināja, ka Rietumeiropas valstīs dzimtnie- 
cība vairs nepastāv, tādēļ cerēja, ka Napoleons atbrīvos ari 
viņus. Tomēr Francijas ķeizaru neinteresēja vienkāršās tautas 
liktenis. Okupācijas karaspēka prūšu korpusa komandieris 
ģenerālis Graverts izdeva rīkojumu, kurā zemniekiem tika 
piedraudēts ar bargiem sodiem par nepaklausību dzimtkun
giem. Iebrucēji pilnīgi izlaupīja Kurzemi. Bez parastajām 
muižas klaušam zemnieki bija spiesti pildīt arī kara klaušas — 
dot cilvēkus un pajūgus armijas vajadzībām. Tāpat bija jādod 
pārtika un lopbarība, ka arī apģērbs — kažoki, zābaki, cimdi un 
zeķes. Prūšu karavīri izcirta mežus, noplēsa un sadedzināja 
malkā zemnieku ēkas. Vācu muižnieki atklāti sadarbojās ar 
iebrucējiem, plānoja Kurzemes atdalīšanu no Krievijas un pie
vienošanu Prūsijai.

Citādi domāja latviešu tauta. Daudzi latviešu karavīri cīnī
jās pret ienaidniekiem krievu armijas rindās. Ieņemtajā Kurzemē 
zemnieki izveidoja partizānu vienības, kuras deva iebrucējiem 
jūtamus triecienus. Tā, piemēram, Tireļpurvā latviešu partizāni 
iznīcināja veselu kavalērijas vienību — eskadronu. Vidzemes 
pusē gar Daugavu vietējie iedzīvotāji novēroja ienaidnieku, zi
ņoja krievu karaspēka vadībai par katru pretinieka mēģinājumu 
celties pāri upei, kā ari norādīja vietas, kur vislabāk krievu ka
ravīri varētu uzbrukt franču un prūšu vienībām. Cīņā pret iebru
cējiem īpaši izcēlās Rīgas latviešu amatnieki. Kaņepāju kulstītāju 
amata biedri ar savu vecāko Mārtiņu Slavu priekšgalā brīvprā
tīgi papildināja Rīgas nocietinājumu apsardzi, jo nelielajam 
krievu armijas garnizonam trūka cilvēku lielgabalu apkalpei. Pat 
tad, kad ugunsgrēkā gāja bojā šo cilvēku mājas un iedzīve, viņi 
nepameta savus kaujas posteņus. Par pašaizliedzību Rīgas kaņe
pāju kulstītāju amats saņēma no Krievijas armijas pavēlniecības 
īpašu goda rakstu. Ari pārcēlāju brālības locekļi atbalstīja krievu 
karaspēku, pārvadādami bez atlīdzības pa Daugavu dažādas mili 
taras kravas. Gadījumos, kad pārcēlājiem pašiem laivu nepietika, 
viņi par savu naudu tas īrēja vai pirka.

Pret franču iekarotājiem asi vērsās Garlībs Merķelis. Savas 
publikācijās viņš aicinaja visas Eiropas tautas cīnīties 
par brīvību un neatkarību. Ievērojamais Krievijas valstsvīrs,



ģenerālgubernators Pauluči atzina, ka Merķelis ar saviem rakstiem 
Napoleona sakavē paveicis vairak, nekā to bulu varējuši 20 tūk
stoši karavīru.

Krievijas valdiba centās iesaistīt latviešus cīņā pret Napo
leona armiju. Jau 1806. gadā bija paredzēts izveidot no vietējiem 
iedzīvotājiem zemessargu vienības. Vācu muižnieki tam visādi 
pretojās, jo baidījās, ka apbruņotie zemnieki vērsīs ieročus pret 
viņiem pašiem. 1812. gadā valdiba izdeva rīkojumu no 2000 lat
viešu izveidot tā saukto Vidzemes kazaku pulku. 1813. gadā 
muižnieki panāca, ka pulku likvidēja un zemniekus atlaida mājās.

Pēc Napoleona armijas sagrāves un iebrucēju padzīšanas 
daudzi vācu muižnieki par sadarbošanos ar ienaidniekiem tika 
apcietināti, taču, visas Baltijas muižniecības ietekmēts, Alek
sandrs I deva rīkojumu viņus atbrīvot.

Spraucu ķeizars lielījās 
Krievu zeme pupas sēt;
Vēl ir krievu ķeizaram 
Simtiem lāstu svina ložu.
Simtiem zemes arāju.

(LTDz, Babīte.)

5. Zemnieku brīvlaišana

1804. gada Vidzemes zemnieku likums, kā arī 1809. gada pa
pildinājumi savu mērķi nesasniedza. Muižnieki neievēroja likumā 
noteiktās saimnieku un kalpu tiesības. Zemnieku nemieri pastipri
nājās. Krievijas valdiba pieprasīja, lai Baltijas vācu muižnieki 
nekavējoties veiktu pasākumus zemnieku nomierināšanai. Arī 
muižniekus vairs neapmierināja līdzšinējais stāvoklis, l.ai sara
žotu vairāk lauksaimniecības produkcijas, vajadzēja ieviest jau
nas zemkopības metodes. Muižās ieviesa daudzlauku sistēmu, 
•sēja zālājus, palielināja kartupeļu stādījumus. Attīstījās lopko
pība. So pasākumu veikšanai bija nepieciešams palielināt muižu 
zemes platības. Dzimtļaužu klaušu darbs bija mazražīgs, zem
nieki nebija ieinteresēti kārtīgi apstrādāt muižas laukus.

Es būt’ aris dzi|u vagu 
Sava tēva tīrumā;
Muižas riežu plicināju,
Kunga darbus darīdams.

(LTDz, Valmiera.)

Rietumeiropas valstu pieredze rādīja, ka algota darbaspēka 
izmantošana ir daudzkārt izdevīgāka un ražīgāka nekā klaušu 
darbs. Taču feodāli dzimtnieciskajā iekārtā algots darbaspēks ne
bija pieejams. Baltijas muižnieki nolēma, ka vislabākais veids 
saimnieciskā stāvokļa uzlabošanai ir atbrīvot zemniekus no 
dzimtnieciskās verdzības, bet viņu zemi paturēt savā īpašumā. 
Jau 1810. gadā Igaunijas muižnieki iesniedza valdībai prickšli-
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kurnu par zemnieku brīvlaišanu. Aleksandrs I tam piekrita. Tika 
izstrā d ā ts zem n iek u  brīv la iša n as likum s, kuru cars p arakstīja  
Ig a u n ija i 1816. gad ā , K u rzem ei — 1817. ga d ā  un V id zem ei  
1816. gad ā . Brīvlaišanas likumā bija minēti šādi galvenie nosa 
cījumi:

zemnieki tiek uzskatīti par personiski brīviem cilvēkiem, to
mēr viņu tiesības izvēlēties dzīvesvietu un nodarbošanos tiek iero
bežotas — mainīt dzīvesvietu drīkst tikai ar muižnieka at|auju;

visa zeme ir neierobežots muižnieku īpašums; zemnieks drīkst 
zemi pirkt, bet muižnieka pienākums nav viņam to pārdot;

zemnieks var zemi nomāt, savstarpēji vienojoties ar muiž
nieku par nomas maksu.

Tā kā zemnieki nevarēja izvēlēties dzīvesvietu, viņi bija 
spiesti pieņemt jebkurus nomas noteikumus, kādus noteica muiž
nieks.

Zemnieku brīvlaišana noritēja pakāpeniski 14 gadu laikā. Tā
dējādi muižas pastāvīgi bija nodrošinātas ar darbaspēku. Tikai 
ap 1832. ga d u  V id zem es un K u rzem es  zem n iek i sk a itījā s  piln ībā  
a tb rīvo ti n o  d zim tn iečīb as. Tā kā L a tg a le  ietilpa  V itebska s g u 
berņā , tas zem n iek iem  v ē l jo p ro jā m  bija  jā d z iv o  n eb rīvē . Zem
nieku atbrīvošana bez zemes, ko muižniecība slavēja kā lielu žēl
sirdību, īstenībā bija laupīšana. Gan krievu, gan arī vācu progre
sīvi domājošie cilvēki asi nosodīja Baltijas muižniecību. īpašu 
vērību Baltijas guberņu zemnieku stāvoklim pēc brīvlaišanas pie
vērsa Krievijas revolucionārās kustības dalībnieki — dekabristi. 
Z em n ieku  b rīv la išan a  B a ltija s  g u b erņ ā s  izšķ iroši ie tek m ēja  K r ie 
v ija s  feod ā li d z im ln iec isk ā s  iekārtās sa iršanu.

Kopsavilkums

Dzimtļaužu darba izmantošana ļāva muižniekiem gūt lielus 
ienākumus, bet zemnieki dzīvoja nabadzībā. Muižnieki meklēja 
aizvien jaunus ienākumu avotus. Attīstījās dzimtnicciskās manu- 
faktūras, kurās izmantoja klaušu darbu. Pilsētās, īpaši Rīgā, vei
dojās kapitālistiskās manufaktūras — tajās algoja darbaspēku. 
Sākās dzimtnieciskās saimniecības sairums. Aizvien biežāki kļuva 
zemnieku nemieri. Plaša zemnieku sacelšanās notika 1802. gada 
Valmieras apkaimē — Kauguros. Valdība bija spiesta izdot liku
mus dzimtļaužu stāvokļa uzlabošanai. 1804. un 1809. gada zem
nieku likumi gan nedaudz uzlaboja dzimtļaužu stāvokli, taču sa
šķēla zemnieku līdzšinējo vienotību.

1812. gada Krievijas tautas Tēvijas karš skāra arī Latviju. 
Daudzi vācu muižnieki sadarbojās ar franču iekarotājiem. Lat
viešu zemnieki un pilsētnieki lielākoties atbalstīja krievu armiju. 
Dzimtnieciskā klaušu sistēma vairs nespēja nodrošināt ražošanas 
pieaugumu. Dzimtļaužu darbs bija mazražīgs. Lai uzlabotu
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saimniecisko stāvokli, bija nepieciešams algots darbaspēks. Bal
tijas vācu muižnieki panāca, ka valdība pieņēma likumu par zem
nieku brīvlaišanu. Zemnieku zeme kļuva par muižnieku īpašumu.

Jautājumi un uzdevumi

I. Kāda ir atšķirība starp dzimtniecisko manufaktūru un kapitālistisko 
manufaktūru? Kurā no tām ir ražīgāks darbs? Kāpēc? 2. Kādi bija Baltijas 
vācu muižnieku nodomi 1812. gada kara laikā? Kā tie izpaudās? 3. Parādiet 
kartē 1812. gada karadarbības norisi Latvijas teritorijā! 4. Kāds bija zemnieku 
brīvlaišanas galvenais cēlonis: a) zemnieku nemieri; b) Krievijas valdnieka 
personīgā griba; c) kapitālistiskās ražošanas attīstība; d) muižnieku rūpes par 
zemnieku labklājību; e) dzirntnieciskās sistēmas nespēja nodrošināt ražošanas 
tālāku attīstību? Pamatojiet savu atbildi! 5. Kāpēc zemnieku brīvlaišana Bal
tijas guberņās vienlaikus bija arī viņu aplaupīšana?

Stāsta vēstures avoti

V idzem es ģ en erā lg u b ern a to ra  paz iņ o ju m s sa k a rā  ar Ķ auguru  nem ieriem
Uz augstu pavēlēšanu tās ķeizariskās godības tā ķeizara un patvaldnieka 

visas krievu valstības Aleksandra ta pirmā. Kad caur to, ka tie zemnieki 
ieņēmuši paši savu galvas naudu maksāt, par ko tiem tad tā staciņu došana 
atlaista top, tie zemnieki no Kaugurmuižas un no citām muižām tas liekas 
domas iedomājuši, it ka tiem nebūtu nu tādēļ aridzan vairs nemaz ne jādod 
nedz tā tiesas došana jeb tās beres priekš saviem dzimtkungiem, nedz tā do
šana priekš tiem pasta namiem, nedz tā labība priekš tiem magaziniem, nedz 
arīdzan vairs jāstrādā tie līdz šim ierastie (klaušu) darbi, un kad viņi nu caur 
tādām liekām domām pārmāniti neklausīgi ir tādijušies pret saviem dzimt
kungiem un pret tām ķeizariskām tiesām, par kādu noziegumu šie pārgalvīgie 
dumpinieki arīdzan to nopelnītu algu grūti cietuši ir, tā kā no viņiem tani 
dumpī Kaugurmuižā no tiem tur klātbūdamiem zemniekiem, no Kokmuižas, Val- 
miermuižas, Mujānu un Cempu (muižas), 4 ir nošauti un 17 ievainoti tapuši. 
Tad es pie tās man no paša mūsu visaugstākā ķeizara dotās varas pavēlēju, 
ka visiem tiem zemniekiem, kuri lielā pulkā ir uz dumpi salasījušies, tudajlņ 
būs uz savām mājām un pie saviem darbiem atgriezties, un ka visiem tiem zem
niekiem, kuri līdz šim lieguši to tiesas došanu un beru, to pasta došanu un to 
magazinas labibu nodot un (os līdz šim pastrādātus (klaušu) darbus padarīt, 
tūdalīņ to bus nodot un padarīt. Citādi visi tie, kas lielos pulkos apkārt klīstot 
atrasti taps, tā kā visi nepaklausīgi par to bargi notiesāti un bez apžēlošanas 
vai ar rīkstēm šausti, vai pēc viņu nozieguma ar skanstes darbu vai ar aizsū
tīšanu uz Sibiera zemi sodīti taps. pēc ka ikkatram zemniekam jāturās un nu 
strāpes un nelaimes jāsargās. Rīgā, Pilī, tai 12-tā oktobra mēneša dienā 1802. 
(gadā).

Firsts Sergejs Gojicins
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A ita  un vilks ka trs citād i izp rot vardu  
brīvība, te  ari s lēp ja s  c ilvēk u  sa b ied 
rībā  v a ld ošo  d om starp ību  un p re t
runu būtība.

(A . L in k o ln s )

II n o d a ļ a

KAPITĀLISTISKO ATTIECĪBU VEIDOŠANĀS LATVIJA

I. Cīņa par revolucionāru lauksaimniecības attīstību

L a u ksa im n iecībā  iesp ē ja m i d iv i k a p itā lis tisk ā s a ttīs tīb a s  
ceļi. Pirmais — revo lu cion ā ra is  c e ļš  — pilnīga feodālisma 
atlieku likvidēšana, brīva zemnieku saimniecību attīstība. Ot
rais — re form u  ce ļš  — to muižnieku saimniecību saglabā
šana, kurās vēl izmanto klaušu darbu. Tā kā latviešu zem
nieku zeme pēc brīvlaišanas kļuva par muižnieku īpašumu, tad1 
L a tv ijā  lau ksa im n iecība s k a p itā listisk ā  a ttīstība  v irz ījā s  pa  r e 
form u  ceļu . Sis ceļš bija smags, zemniekiem neizdevīgs. Sākās 
cīņa par revolucionāru lauksaimniecības attīstību — muižu īpa
šumu un muižnieku priekšrocību likvidēšanu.

XIX gadsimta 30. gados zemniekiem klaušu kārtā bija jāap
strādā visi lielie muižu tīrumi, tāpēc pašu saimniecībām nepie
tika ne laika, ne spēka. Muižās palielinājās kartupeļu stādījumu 
platības. To apkopšana prasīja divreiz vairāk darbaspēka nekā 
labības audzēšana. Kartupeļus izmantoja galvenokārt spirta un 
degvīna ražošanai. Muižnieki pievienoja muižām zemniekiem iz
nomāto zemi. Padzītajiem zemniekiem ierādīja jaunas nomas 
vietas mežmalās vai purvos. Nomas līgumus slēdza uz īsu laiku, 
pat tikai uz vienu gadu. Zemnieki, nezinādami, vai nākošajā 
gadā vēl saimniekos savās mājās, vairs nerūpējās par zemes 
iekopšanu. Zemnieku tīrumi deva aizvien mazākas ražas. Senie, 
primitīvie augsnes apstrādes rīki nenodrošināja pienācīgu zemes 
apstrādi, bet vērstuvju arklu un dzelzs ecēšu iegādei zemnie
kiem nebija līdzekļu. Bez tam arī novārgušie zemnieku zirgi 
nebūtu spējuši šos jaunos darbarīkus pavilkt.

Klaušu noma neatbilda zemkopības ražotājspēku jaunajam 
raksturam. Tomēr bija vajadzīga ilgstoša zemnieku cīņa, lai 
muižnieki saprastu, ka nepieciešams pāriet uz citu saimnieko
šanas veidu. V ajad zēja  nom ain īt k lau šas ar a lg o tu  darbu, lik 
vid ēt d z im tn iec isk ā s  sa im n iecīb a s p a lieka s, iev ie s t  kap itā lis tisk ā s  
ra žoša n a s a ttiecība s. •

2. 1841. gada zemnieku nemieri

Klaušu nomas apstākļos zemnieku stāvoklis bija smags. Slikti 
apstrādātie lauki deva aizvien mazāku ražu, sākās bieži neražas
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gadi, izplatījās lopu sērgas. Dažos Vidzemes pagastos bojā gāja 
trešā daļa mājlopu. Bada nāvē mira arī cilvēki. Dzimtniecības 
laikā dzimtkunga pienākums bija neražas gadījumos sniegt sa
viem zemniekiem palīdzību. Tagad muižnieki uzskatīja, ka viņiem 
tas vairs nav jādara. Visi muižas labības krājumi tika vai nu 
pārdoti, vai izlietoti degvīna ražošanai. Bada mocītie zemnieki 
uzlauza muižu šķūņus un klētis. Daži griezās arī pie valdības 
iestādēm pēc palīdzības, bet cerētās palīdzības vietā nereti saņēma 
rīkstes.

1841. gadā starp zemniekiem izplatījās baumas, ka Krievijas 
dienvidu apgabalos katrs, kurš vien vēlas, var dabūt zemi. 
Zemnieki gan pa vienam, gan grupās devās uz Rīgu, lai saņemtu 
izceļošanas atļaujas. Rīgas ielas pildījās ar tūkstošiem izmisumā 
nonākušu cilvēku, kuri cerēja no Krievijas valdības gūt atbalstu. 
Ģenerālgubernators Palēns pavēlēja zemniekus arestēt, sodīt ar 
rīkstēm un nosūtīt atpakaļ uz dzīvesvietām, kur muižnieki viņus 
atkārtoti sodīja. Daudzi latvieši pārgāja pareizticībā, cerēdami, 
ka «ķeizara ticība» palīdzēs viņiem atbrīvoties no vācu kungu 
spaidiem. Redzēdams, ka zemnieku centieni panākt izceļošanu 
nemazinās, gubernators izdeva rīkojumu, kurā bija norādīts, ka 
gadījumā, ja zemnieki turpinās ierasties Rīgā pie valdības ar 
kādu lūgumu, viņi tiks bargi sodīti kā tādi, kas saceļas pret 
pašu imperatoru. Pa visu Vidzemi tika izsūtītas karaspēka vie
nības zemnieku nomierināšanai.

Sākās to zemnieku aresti, kuri bija devušies uz Rīgu. Cēsu 
apriņķa Veselavas muižā ieradās kazaku vienība un apriņķa ties
nesis. Kazaki sagrāba dažus zemniekus un sāka tos sist. Pārējie 
zemnieki ar mietiem uzbruka kazakiem un savus biedrus atbrī
voja.

1841. ga d a  8. s ep tem b ri sod a  v ien ība  ierad ās J au n b eb ru  
m u ižā , lai apcietinātu vienu no aktīvākajiem zemniekiem — Vi
jumu Preisu. Tajā dienā muižā vāca kartupeļus, tādēļ tur atra
dās daudz cilvēku, zemnieki atsita kareivju uzbrukumu. Sadursmē 
tika ievainots tiesas ierēdnis. Soda ekspedīcijas vadītājs patvērās 
muižā un naktī, kaut arī nemiernieki muižu bija aplenkuši, aiz
bēga. Tā J au n bebros sākās tā  d ēv ē ta is  kartu peļu  dum pis, kura 
apspiešanai vajadzēja septiņas rotas kareivju, kazaku vienību 
un divus lielgabalus. Muižnieki nežēlīgi izrēķinājās ar nemier
niekiem. 108 cilvēkiem piesprieda miesassodu, dažiem pat līdz 
1000 nūjas sitieniem. Daudzi tika sakropļoti, daudzi no sitieniem 
nomira. Vairākus izsūtīja uz Sibīriju katorgas darbos. Vācu 
muižnieki un luterāņu mācītāji atriebās arī Rīgas pareizticīgo 
baznīcas bīskapam Irinarham, jo tas veicināja latviešu pāriešanu 
pareizticībā. Bīskapu apsūdzēja nemieru atbalstīšanā, un viņš 
tika pārcelts uz citurieni.



3. Parēja uz naudas nomu

Plašie zemnieku nemieri spieda cara valdību atkal izskatīt 
latviešu un igauņu zemnieku stāvokli. Nikolajs I pieprasīja, lai 
nemieru cēloņi tiktu likvidēti. 1842. gadā izdeva papildinājumus 
esošajiem zemnieku likumiem. Valdība atzina, ka ir nepieciešams 
atteikties no «brīvā» nomas līguma un noteikt klaušu apmērus 
atkarībā no nomātās zemes lieluma un labuma. Atkal noteica 
klaušu dienas ilgumu — 12 stundas. Tomēr šos likumus muiž
nieki neievēroja. Tāds pats liktenis bija arī 1845. gadā izdota
jiem noteikumiem, kuri paredzēja, ka nomas līgums jāslēdz tikai 
rakstveidā un uz laiku, ne mazāku par sešiem gadiem.

Muižnieku nevēlēšanās uzlabot zemnieku stāvokli izraisīja jau
nus nemierus. 1845. g a d ā  sā k ā s la tv iešu  un igauņ u  zem n iek u  
m a sve id īg a  p ā rieša n a  p a reiztic īb ā . Ģenerālgubernators ziņojuma 
Nikolajam I atzina, ka zemnieki pāriet pareizticība, cerēdami 
atbrīvoties no vācu baronu un luterāņu mācītāju jūga. Divu gadu 
laika Vidzemē vairak nekā 20 tūkstoši latviešu pārgāja «ķeizara 
ticībā». Taču valdība, vācu muižnieku ietekmēta, aizliedza latviešu 
un igauņu zemniekiem atteikties no luterānisma.

1849. g a d ā  tika  a pstip rin ā ti ja u n i zem nieku, likum i. Tos izstrā
dāja barons H a m i 1 k a r s F e 1 k e r z ā m s, progresīvs muižnieks, 
kurš iestājas par kapitālistiskās ražošanas paātrināšanu lauk
saimniecībā. Visa zeme gan vēl bija muižnieku īpašums, bet tā 
dalījās muižas zemē un zemnieku zemē. Zemnieka zemi nedrīkstēja 
pievienot muižai, tā bija jaiznomā vai jāpārdod zemniekiem. Vienu 
piekto daļu zemnieku zemes atdalīja un izveidoja tā saukto «kvo- 
tes zemi», kura bija paredzēta muižas kalpu algošanai. Klaušu 
nomu paredzēja aizstāt ar naudas nomu. Ienākumus no naudas 
nomas, kā arī no māju pārdošanas muižnieki izlietoja ražošanas 
paplašinašanai, inventāra un mājlopu iegādei. Pāreja uz naudas 
nomu un algotu darbaspēku strauji uzlaboja muižu saimniecisko 
stāvokli. Tika aprēķināts, ka 17 algoti strādnieki veic to pašu 
darbu, ko 70 klaušinieki. Vairums muižnieku tomēr ar šo likumu 
nebija apmierināti, jo uzskatīja, ka tiek ierobežotas viņu tiesības 
rīkoties ar zemi pēc saviem ieskatiem. Taču kapitālistiskā ražo
šanas veida attīstība vairs nebija apturama. P irm ie uz naudas  
n om u p ā rg ā ja  K u rzem es  m uižn iek i, V id zem ē š is  pārm aiņ as r is i
n ā jā s lēnāk.

4. Zemnieku noslāņošanas

Dzimtnieciskās iekārtas apstākļos pretrunas starp saimniekiem 
un kalpiem bija vāji izteiktas, jo kā vieniem, tā otriem bija ko
pīgs ienaidnieks — feodālais dzimtkungs. 1804. gada zemnieku 
likums veicināja zemniecības šķelšanos — uzlabojoties saimnieku 
tiesiskajam stāvoklim, pasliktinājās kalpu dzīves apstākļi. 
Pec dzimtniecības atcelšanas, klaušu nomas apstākļos, saimnieku
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un kalpu stāvoklis atkal kļuva vienlīdzīgs. Tomēr atsevišķi saim
nieki, vagari, krogu un dzirnavu nomnieki, kuri maksāja nomu 
naudā, atdalījās no pārējās zemniecības. Laikā, kad notika pāreja 
no klaušu nomas uz naudas nomu, šo saimnieku un viņu ģimenes 
locekļu īpatsvars bija 25—30%. Arī muižu kalpotāji — sulaiņi, 
kučieri, mežsargi un citi — nošķīrās no vienkāršajiem zemniekiem. 
Tomēr lielākā Latvijas lauku iedzīvotāju daļa bija bezzemnieki. 
N au d as n om a s a p stā k ļos  lie lo  m āju  n om n ieku  sa im n iecisk a is  
stā v o k lis  a izv ien  vairāk  u zla bo jās, a tšķ irības sta rp  sa im n iek iem  
un ka lp iem  p a lie lin ā jā s. Veidojās lauku buržuāzija un proletariāts.

5. Kapitālistiskas rūpniecības attīstība

XIX gadsimta pirmajā pusē dzimtnieciskās manufaktūras no
mainīja kapitālistiski rūpniecības uzņēmumi — fabrikas, kuras  
izm a n to ja  a lg o tu  darbaspēku . Sakuma šie uzņēmumi bija nelielas 
darbnīcas ar 2—5 strādniekiem katra. Kaut ari zemnieku pārvie
tošanas brīvība pēc dziininiecības atcelšanas bija ierobežota, pil
sētās ieplūda aizvien vairāk bezzemnieku. Sājā pašā laikā rūp
nieciskajā ražošanā sāka izmantot dažādas mašīnas, kuras 
darbināja tvaika dzinēji. Rīgā veidojās ražošanas uzņēmumi ar vai
rāk nekā simts algotiem strādniekiem. Tā, piemēram, 1819. gada 
Dreiliņos pie Sarkandaugavas sāka darboties kokzāģētava ar čet
riem gateriem (mašīnām baļķu sazāģēšanai dēļos), kurus darbi
nāja divas tvaika mašīnas. Sājā zāģētavā tika nodarbināti gan
drīz 200 strādnieku. Rūpniekam Tilo piederošajā vadmalas fabrikā 
(tagadējā «Zasulauka manufaktūra») darbojās trīs tvaika dzinēji 
un 160 mehāniski darbgaldi. Šeit 1849. gadā divās maiņās strā
dāja 201 vīrietis un 127 sievietes.

Līdz gadsimta vidum tvaika dzinēji jau bija uzstādīti daudzās 
fabrikās. Tos ražoja arī Rīgā Vērmaņa fabrikā. Attīstījās mašīn
būvniecība, papīra ražošana, darbojās remonta darbnīcas. Izņemot 
krievu uzņēmēju Kuzņecovu, kuram piederēja porcelāna un fajansa 
fabrika, visi fabriku īpašnieki bija kādreizējie vācu tirgotāji vai 
arī iebraucēji no ārzemēm, piemēram, anglis Rihards liunts, ku
ram piederēja Dreiliņu kokzāģētava. Rūpniecība attīstījās ne 
tikai Rīgā. Liepājā un Ventspilī nodibinājās kuģu būvētavas. Lī
gatnes papīra fabrika bija viena no modernākajām Krievijā. Jel
gavā darbojās ādas apstrādes fabrika, tabakas pārstrādes fabrika.

A m atn iek u  cu n ftes  m ēģ in ā ja  k a v ē t rū p n iecība s atU siibu . Tā, 
piemēram, atslēdznieku cunfte iesūdzēja tiesā fabrikantu Hekeru, 
kurš savā mašīnbūves fabrikā bija pieņēmis darba atslēdznieku 
un kalēju amata zeļļus. Tomēr jau gadsimta vidu cunftes vairs 
nespēja pretoties pieaugošajai rūpniecībai.

S trād n ieku  s tā v ok lis  fab rikā s b ija  ļo ti sm a g s . Darbadienas 
ilgums nebija noteikts, cilvēki strādāja 14 līdz 16 stundas dienā. 
Darba algas bija zemas, bez tam pastāvēja dažādi atvilkumi, no 
kuriem lielu daļu sastādīja tā sauktās «soda naudas», kuras tika
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uzliktas par visniecīgākajiem pārkāpumiem. Plaši izmantoja sie
viešu un bērnu darbu, pie tam viņiem maksaja daudz mazak nekā 
vīriešiem. Fabriku meistari bieži vien rupji izturējās pret strād
niekiem, dažkārt tos pat piekāva, sodīja ar miesassodicm. Tā, pie
mēram, Strazdumuižas tekstilfabrikā, kura piederēja Reinholdam 
Pihlauam, 1858. gada februāri fabrikas ierēdnis Mihaeliss nosita 
strādnieku Ņikiforu Sidorenko, vairākus citus pavēlēja sodīt ar 
rīkstēm. Tiesa nežēlīgo ierēdni attaisnoja.

1835. gadā tika izdots pirmais Krievijas fabriku likums, kuru 
1836. gada attiecināja arī uz Baltijas guberņām. Sis likums iero
bežoja strādnieku tiesības. Uzņēmējs varēja slēgt ar strādnieku 
rakstisku līgumu vai mutisku vienošanos, pie tam strādniekam 
aizliedza pamest darbu pirms līgumā paredzētā termiņa, savukārt 
uzņēmējs varēja to atlaist jebkurā laikā.

K a p itā listiskā s rū p n iecība s a ttīstība  veic in ā ja  p ilsētu  izau gsm i. 
XIX gadsimta vidū Vidzemes pilsētās dzīvoja ap 12% visu iedzī
votāju, Kurzemē — 10%. Rīgā dzīvoja ap 60 tūkstošiem ciivēku. 
Paplašinoties rūpnieciskajai ražošanai, pieauga ari tirdzniecības

Rīgas rūpniecības attīstība no 1831. iidz 1854. gadam
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apjoms. Tirdzniecībā nodarbināja arvien vairāk krāvēju, svērāju, 
pārcēlāju, (ransportstrādnieku.

Tirdzniecībā iesaistījās arī daudzi zemnieki. Viņi uzpirka lau
kos saimniecību ražojumus un pārdeva tos pilsētu tirgotājiem, bet 
lauciniekus apgādaja ar rūpniecības ražojumiem. Parasti ar tirdz
niecību laukos nodarbojās krodzinieki un dzirnavnieki, taču radas 
arī cilvēki, kam tirdzniecība bija pamatnodarbošanās. Tie bija 
pirmie lauku buržuāzijas pārstāvji.

Kopsavilkums

Pēc dzimtniecības atcelšanas sākās pāreja uz kapitālistisko 
ražošanas veidu kā rūpniecībā, ta arī lauksaimniecībā. Lauksaim
niecībā šī pāreja bija ilgstoša, jo saglabājās daudzas feodālās 
dzimtniecības paliekas. Pastāvēja klaušu noma — zemnieki par 
tiesībām izmantot savu zemi maksāja kungam nomu, atstrādājot 
klaušas. Smago apstākļu dēļ tūkstošiem zemnieku vēlējās izceļot 
uz citiem Krievijas apgabaliem. Cerēdami saņemt izceļošanas 
atļaujas, zemnieki masveidīgi pārgaja no luterticības pareizticībā. 
Izcēlās zemnieku nemieri. 1841. gadā Jaunbebros notika zemnieku 
sacelšanās — ta sauktais kartupeļu dumpis. 1849. gadā klaušu 
nomu atcēla un ieviesa naudas nomu. Sākās latviešu zemniecības 
šķelšanās. Aizvien atšķirīgāki kļuva saimnieku un kalpu dzīves 
apstākļi. Veidojās lauku buržuāzija un proletariāts.

Zemnieku brīvlaišana radīja darbaspēka pieplūdumu pilsē
tās. Tvaika dzinēju ieviešana rūpniecībā veicināja kapitālistisko 
fabriku attīstību. Rīgā veidojās lieli rūpniecības uzņēmumi, pie
auga tirdzniecības apjoms. Feodālās ražošanas attiecības Latvijā 
nomainīja kapitālistiskas ražošanas attiecības.

Jautājumi un uzdevumi

1. Kādi ceļi iespējami pārejai uz kapitālistisko ražošanu lauksaimniecībā? 
Pa kuru ceļu virzījās Latvijas lauksaimniecība? 2. Kādi apstākļi izsauca nepie
ciešamību nomainīt klaušas ar algotu darbu: a) zemnieku nemieri; b) klaušu 
darba zemais ražīgums; c) nepieciešamība uzlabot zemnieku stāvokli? Pamato
jiet savu atbildi! 3. Kas izsauca zemnieku masveidīgo pāreju pareizticībā: 
a) luterāņu mācītāju atbalsts muižniecībai; b) cerība uz Krievijas valsts palī
dzību ciņa pret vācu muižniekiem; c) ticība, ka pareizticīgais valdnieks aizstā
vēs savas ticības pavalstniekus pret luterāniskajiem vācu muižniekiem? Pama
tojiet savu atbildi! 4. Vai 1841. gada zemnieku nemieri guva panākumus? Kā
dus? 5. Raksturojiet 1849. gada zemnieku likumus! Kādēļ daļu muižnieku šie 
likumi neapmierināja? fi. Kāds bija rūpniecības attīstības galvenais cēlonis: 
a) dzimtniecības atcelšana; b) tvaika dzinēju un mašīnu ieviešana rūpniecībā; 
c) tirdzniecības apjoma pieaugums; d) nesaudzīgā strādnieku darba izmanto
šana? Pamatojiet savu atbildi!
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S tā s ta  v ē s tu r ē s  a v o t i

F ra g m en ts  n o  N ik o la ja  I v ēs tu le s  troņ m a n tn ieka m  A leksa n d ram  sakaut ar 
V id zem es  zem n iek u  pā rieša n u  p a reiztic īb ā

Par velti muižnieki dod nepareizu virzienu šai lietai. Tā tak Ir skaidra tin 
gaiša. Neviens nedomā pārkāpt viņu tiesības, gluži otrādi, es, un per manis lu 
viņiem garantējam, ka esam viņu tiesību un privilēģiju aizstāvji. Ticības maiņa 
neattālinās tautu no viņiem vairāk, kā tā jau tagad neatzīst viņus par savē
jiem, jo uzskata tos par ienācējiem, bet sevi par zemes pamatiedzīvotājiem.

S tra zd u m u iža s lek stilfa b rik a s  īp a šn ieka  P ih laua p a v ē le  (1853. g a d a  I. d e 
cem b ri )

Lai netraucētu, bieži vien bez vajadzības, valsts iestādes un līdz ar lo 
nenodarītu zaudējumus abām pusēm, saskaņā ar Viņa Labdzimtības civilā gu
bernatora fon Essena rīkojumu no ša gada 11. novembra ar numuru 13847 ir 
noteikts, ka, izceļoties strīdam starp manā dienestā esošajiem strādniekiem 
un darbu uzraugiem, nevienai no ieinteresētajām pusēm nav brīv griezties ar 
sūdzību valsts iestādēs, kamēr viņi nav griezušies pie fabrikas īpašnieka ar 
lūgumu uzņemties starpniecību strīda mierīgam risinājumam, un kamēr nav 
saņēmuši no viņa rakstisku atļauju griezties pie tiesas.

V aloda  ir tau tas m iesa  un d v ēse le . 
M u m s jā d z iv o  sa v ā  tau tībā , citādi, 
lai lie lā m ies  cik  lie līd am ies, tau ta i 
n ek o  labu  n ep iešķ irsim .

(Ķ . B iezb ā rd is )

III no d a | a

LATVIEŠU TAUTAS KULTŪRA XVIII GADSIMTA BEIGĀS 
UN XIX GADSIMTA PIRMAJĀ PUSE

1. Brāļu draudzes Vidzemē

XVIII gadsimta sākumā Vācijā radās kustība, kuras mērķis 
bija stiprināt reliģijas ietekmi tautā, sludinot stingru dievbijību 
un atteikšanos no pasaules labumiem. Sls kustības piekritējiem 
nebija garīdznieku. Draudzes locekļi paši no sava vidus izvirzīja 
vadītājus un tā dēvētos teicējus jeb sacītājus, kuri lasīja draudzei 
sprediķus, lielākoties pašu sacerētus. Sanāksmes draudze noturēja 
dažādās telpās vai arī īpaši celtos saiešanas namos. Sīs kustības 
piekritēji sludināja, ka visi cilvēki ir brāļi, ta radās nosaukums 
brāļu  drau d zes. P irm ā brāļu  d ra u d ze n od ib in ā jā s S a k sija s p ilsētu  
H ernh ū tē, tā d ēļ tās p iek r itē ju s  m ēd za  sa u kt ari p ar h ern h ū tiešiem . 
Sludinot kristīgo mīlestību, sirsnību, vienlīdzību visiem cilvēkiem, 
hernhutieši devās uz citām zemēm, arī uz Baltiju, izplatīt savu 
mācību.
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1737. ga d ā  n o  V ācijas V id zem ē ieradās p ie c i slu d in ā tā ji. Viņi 
mācījās latviešu valodu un sludināja savas idejas zemniekiem. 
Vairāki muižnieki un mācītāji pret hernhūtiešiem izturējās lab
vēlīgi, jo cerēja, ka šīs mācībās ietekmē dzimtļaudis kļūs lēnīgāki 
un padevīgāki. Valmiermuižas īpašniece Hallarte uzcēla sludinā
tāju vajadzībām saiešanas namu, ka ari nodibināja Latvijā pirmo 
skolotāju semināru. Tā beidzēji strādāja par skolotājiem un vien
laikus bija arī brāļu draudžu sludinātāji.

ī s ā  laikā brāļu  d ra u d zes radās v isā  V idzem ē. Hernhūtisms 
guva panākumus tāpēc, ka dievvārdu sludinātājus vēlēja paši 
draudžu locekļi. Pretēji vācu luterāņu mācītājiem, kuri ļoti sliktā, 
brīžiem pat nesaprotama «latviešu» valodā savos sprediķos drau
dēja zemniekiem ar dažādiem Dieva sodiem, brāļu draudžu sacī
tāji iejūtīgi, sirsnīgi izklāstīja kristietības pamatus, aicināja uz 
tikumīgu dzīvi. H ern h ū liešu  m ācība i V id zem ē bija  ļo ti p ozitīv a  
n ozim e. Pirmoreiz bija radušās latviešu zemnieku savienības, kas 
nebija pakļautas vācu muižniecībai un garīdzniecībai. Pārrakstot 
hernhūtiešu sacerējumus, tulkojot garīgos rakstus no vācu valo
das, kā arī sacerot savus sprediķus, brāļu  drau d žu  lo cek ļi a izv ien  
labāk a p g u va  la sit un ra kstīt prasm i. Tādējādi XVIII gadsimta 
beigās jau divas trešdaļas Vidzemes iedzīvotāju bija lasītpralēji.

Muižnieki un mācītāji bija pārsteigti par brāļu draudžu kustī
bas panākumiem. Zemnieki aizvien retāk apmeklēja gan krogus, 
gan baznīcas. Mācītāju un krogu īpašnieku ienākumi samazinājās. 
Turklāt brāļu draudžu sanāksmēs tika pārrunāti ne vien reliģiski, 
bet ari saimnieciski jautājumi. Pēc muižnieku pieprasījuma 1743. 
gadā brāļu draudžu darbība tika aizliegta. Tomēr zemnieki tur
pināja pulcēties slepeni. Katrīna II, redzēdama, kā hernhūtiešu 
mācība ietekmē zemnieku garīgo dzīvi, 1764. gadā atļāva brāļu 
draudzēm atjaunot darbību. Vidzemes muižnieki šo valdības 
lēmumu sāka pildīt tikai 1770. gadā, pakļaujot brāļu draudzes 
stingrai baznīcas kontrolei. Ievērojama nozīme Vidzemes brāļu 
draudzēm bija XVIII gadsimta otrās puses zemnieku nemieros — 
gandrīz visi nemiernieku vadoņi bija brāļu draudžu locekli. 
1777. gada Valmieras zemnieku nemieros aktīvi darbojās hernhū- 
tieši Žagatu Lauri s  un Bi s e n i e k u  Pēteris,  kā arī pir
mais zināmais latviešu dzejnieks Ķikuļa Jēkabs.

X IX  ga d sim ta  brāļu  d ra u d zes za u d ēja  sa v u  p r o g r e s īv o  nozīm i. 
Tās atbalstīja luterāņu baznīcu, līdz ar to arī muižniekus un mā
cītājus. Kad 1822. gadā Vidzemē pēc brīvlaišanas likuma izsludi
nāšanas izcēlās zemnieku nemieri, ģenerālgubernators izsauca 
brāļu draudzes vadītāju Ēvaldu un pieprasīja, lai no draudzes 
tiklu izslēgti visi nemiernieki. Rezultātā vairāk nekā 3000 saim
nieku atteicās no cīņas un deva solījumu, ka turpmāk brāļu drau
džu locekļi būs padevīgi muižniekiem un valdībai. Tā arī hern
hūtisms pakļāvās valdošajai šķirai.

XIX gadsimta pirmajā pusē, kad latviešu zemnieki masveidā 
sāka pāriet pareizticībā, rosīgi darbojās brāļu draudzes sludinā
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tājs Bal ožu Dāvi s ,  kurš pats kļuva par pareizticīgās baz
nīcas priesteri. Viņa dēls P ē t e r i s  Bal odi s  gadsimta otrajā 
pusē bija Krievijas revolucionāro demokrātu kustības dalībnieks.

2. Latviešu literatūras veidošanas

Vācu muižniecība un garīdzniecība negribēja pieļaut, ka lat
viešu vidū rastos izglītoti cilvēki. Tie latvieši, kuri XVIII gad 
simtā bija ieguvuši brīvību un līdzekļus izglītībai, pārvācojās. To 
mēr la tv iešu  tau tas ilg a s  p e c  brīvības, ka ari brāļu  draudžu  d a r 
bība  v e ic in ā ja  liek ša n os  p ē c  zināšanām . Aizvien vairāk pieauga 
lasīt un rakstīt pratēju skaits. Vidzemes brāļu draudzēs veidojas 
latviešu zemnieku literatūra. Lasot un tulkojot dažādus reliģiska 
satura sacerējumus, zemnieki izzināja ari vēsturi, ievērojamu 
cilvēku dzīvi. Hernhūtiešu raksti mācīja vērtēt dzīvi nevis pec 
baznīcas uzspiestajiem uzskatiem, bet saskaņā ar paša cilvēka 
taisnibas izjutu. Atsevišķi latviešu zemnieki ne tikai tulkoja un 
pārrakstīja, bet arī paši sacerēja reliģiskus rakstus un dziesmas. 
Progresīvākie vācu mācītāji šādus cilvēkus atbalstīja, gādaja par 
latviešu sacerējumu iespiešanu. 1793. gadā tika izdota Skultes sko
lotāja Mā r t i ņ a  Gai ļa tulkotā grāmata «M ā rtiņ a  L u tera  m ā
c īb a » . 1809. gadā izdotajā baznīcas dziesmu gramata tika ievie
tota Raunas zemnieces Bo r ma ņ u  Annas  dziesma «Par savu 
mīļu ķeizaru». Bormaņu Anna ir pirmā latviešu dzejniece.

Radās arī latviešu laicīga lite
ratūra. Sie darbi vērsās pretdzimt- 
niecību, tādēļ tos varēja izplatīt 
tikai rokrakstā. Smiltenes apkai
mes Blomes muižas audējs brāļu 
draudzes loceklis Ķikuļa Jē
kabs  1777. gada zemnieku ne
mieru laikā sacerēja un nosūtīja 
Katrīnai II divas dziesmas. Tajas 
viņš atainoja latviešu zemnieku 
grūto dzīvi vācu muižnieku jūgā, 
vērsās pie valdnieces ar lugumu 
glābt latviešus no vācu baronu 
patvaļas:

Mūszemes valdnieki gauži dusmo,
Pār mūsu bēdām viņi līksmo 
Un solās mūsu kājas, rokas nocirst,
Ka mums būs mūsu tēvu zemi aizmirst.

(Ķ ik u ta  J ēkabs)

Kaut arī šajās dziesmās bija 
pausta uzticība un padevība caris
kajai patvaldībai, Ķikuļa Jēkabu 
apcietināja, un viņš cietumā gaja
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boja. Par muižnieku spaidiem un netaisnību rakstīja arī Krimul- 
das skolotājs Juri s Ra manis.  Par «dumpīgajiem» dzejoļiem 
viņu padzina no darba.

Ir sviedri, asaras.
Ar ko tie barojas,
Ir |anžu nopūtas 
Un mantas laupītas.

(1 . R a m a n is)

Garlība Mērķēja darbu iespaidā vienkāršs, neskolots zemnieks- 
Pul ans  sarakstīja « S tāstu  tas la tv iešu  ta u ta s», kurā mēģināja 
atainot Latvijas senatni un cīņu pret vācu iebrucējiem. Dzimtnie- 
cfbu viņš kritizēja vēl asāk nekā Merķelis.

Dikļu (tagad Valmieras rajonā) muižas kalpotājs J ā n i s  
Pei t āns  1818. gadā pārtulkoja latviešu valodā ievērojamā vācu 
rakstnieka Fridriha Sillera.Iugu «Laupītāji». Viņš noorganizēja 
arī šīs lugas izrādi, kurā piedalījās muižas kalpi. Sillera lugas- 
tulkojumu un uzvedumu var uzskatīt par latviešu teātra mākslas- 
sākumu.

Zemnieku rokraksta literatūra bija barga apsūdzība feodā
lajai dzimlniecībai.

3. Latviešu literatūras attīstība

Pirmais laicīgais latviešu dzejnieks, kura darbi tika iespiesti, 
bija kurzemnieks Ner edz ī ga i s  I nd r i ķ i s  (1783—1828), Ap
riķu draudzes Elkaleju māju kalpa dēls. Agrā bērnībā zaudējis

redzi, Indriķis visu mūžu dzīvoja El- 
kalejās, strādādams kurpnieka un 
drēbnieka darbus. Apriķu mācītājs 
Elferfelds uzzināja, ka Indriķis māk 
sacerēt un dziedāt dažādas dziesmas. 
Mācītājs 1806. g a d ā  izd eva  n elietu  
grā m a tiņ u  «T ā  n ered z īg ā  Indriķa  
d z iesm a s» . Elfcrfelda ietekmēts, In
driķis slavināja muižniekus, aicināja 
zemniekus būt pazemīgiem un pa
klausīgiem.

Lai [audis kungiem strādā 
Kā godam pieklājas,
Un allaž par to gādā,
Ka kungiem laimējas ...

Zemnieku brīvlaišanu Neredzīgais 
Indriķis apsveica ar vārdiem:

No Diev’ un mūsu ķeizara 
Tā brīvestība nāk ...
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Neredzīgā Indriķa dziesmas atbilda vācu muižnieku interesēm. 
Taču mūsdienās zināmas tikai tās dziesmas, kuras pierakstīja un 
.atzina par «labām» mācītājs. Iespējams, ka Indriķis bija sace
rējis arī citādas dziesmas.

XIX gadsimta 30. gados latviešu literatūra pilnveidojas. Zem
nieku bērni, kuri bija dzimuši vēl kā dzimtcilvēki, ar centību un 
neatlaidību ieguva zināšanas, vēlāk kļuva par skolotajiem, rakst
vežiem, baznīcas kalpotājiem — ķesteriem. Sie cilvēki gan sagla
bāja vācu mācītāju ieviestās literārās tradīcijas, taču pauda ari 
latviešu tautas intereses un vēlmes. Ievērojamākie tālaika latviešu 
rakstnieki bija Ansis Līventāls, Ansis Leitāns, Jānis Ruģēns un 
Ernests Dinsbergs.

Ansi s  Lī ventāl s  (1803—1878) bija Biržu (tagadēja Jē
kabpils rajonā) draudzes ķesteris un pagasta rakstvedis. Viņš tul
koja no vācu valodas stāstus, sacerēja dzeju. Būdams reliģiozs 
■cilvēks, Līventāls asi nostājās pret muižnieku vardarbību, mācī
tāju liekulību.

— Bet ir jūsu vārdus minēs,
Latvju asins dzērāji;
Lāstu piemiņā tos svinēs —,
Cilvēcības rijēji!

(A . L īv en tā ls )

Ansi s  Lei tāns  (1815—1874) — Piņķu muižas (tagadējā 
Rīgas rajonā) kalpa dēls — bija pirmais latviešu tautības žurnā
lists, vācu izdevēja Hartunga izdotā latviešu laikraksta «Mājas 
Viesis» redaktors. Leitāns aicināja latviešus uz mierīgu sadar
bību ar vāciešiem. Viņš uzskatīja, ka latvietim ir tādas pašas tie
sības būt kungam, kā vācietim.

Nei vāciets vien var godā tikt,
Nei latviets zemnieks vien palikt;
Ir katrā tautā cienīgi,
Un katrā ari zemnieki.

(A . L e itā n s )

Anša Leitāna lielākais devums latviešu literatūrā ir vācu rakst
nieku darbu daudzie tulkojumi un brīvie pārstāstījumi. Tie rosi
nāja uz drosmi, vīrišķību, tikumisko skaidrību un godīgumu. Ansis 
Leitāns lepojās ar to, ka viņš ir latvietis:

F.s latviets esmu, palieku 
Pie savas tautas...

(A . L e itā n s )

Jānis Ru ģ ē n s  (1817—1876), Valmieras mācītājmuižas Ru- 
ģēnu māju saimnieka dēls, mācījās Valmieras skolotāju seminārā, 
bet veselības stāvokļa dēļ nevarēja strādāt par skolotāju. Ruģēns 
rakstīja darbus gan ģeogrāfijā, iepazīstinādams latviešus ar da 
dažam zemēm un tautām, gan arī vēsturē. Ruģēns vērsās pret 
muižniecību, aicināja latviešus apgūt zināšanas, kļūt par attīstītu
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nāciju. Viņš tulkoja latviešu valodā ievērojamāko vācu dzej
nieku — Gētes, Sillera un citu sacerējumus, rakstīja dzeju, kurā 
aicināja tiekties pēc izglītības, strādāt tautas labā:

Tāpēc esi latviets dzimis,
Ka būs dzīvot tautas de|...

( J .  R u ģ ēn s)  . .

Er ne s t s  Di nsber gs  (1816—1902), Dundagas barona 
mežsarga dēls, kalpodams pie Dundagas mācītāja par kučieri, 
iemācījās vācu valodu un 1838. gadā saka strādāt par skolotāju 
Kubeles skola. Tajā viņš nostrādāja četrdesmit gadus. Dinsbergs 
visu savu mūžu ziedoja tautas izglītībai. Viņš sarakstījis vairāk 
nekā 100 darbu par vēsturi, ģeogrāfiju, dabas zinātnēm un citiem 
jautājumiem. Tajos Dinsbergs īpaši akcentēja cilvēku cīņu par 
brīvību dažādās zemēs. Viņš uzskatīja, ka sievietēm nepie
ciešamas zināšanas mājsaimniecībā un bērnu audzināšanā, 
tāpēc prasīja, lai meitenēm būtu atsevišķas skolas. Ernests Dins
bergs tulkojis daudzus labāko ārzemju rakstnieku darbus, īpaši 
tos, kuri veltīti nacionālajai atbrīvošanās cīņai. Amerikāņu rakst
nieces H. Bīčeres-Stovas romāna «Krusttēva Toma būda» ievadā 
Dinsbergs raksta: «Kuram cilvēkam ir ta vara otru par savu 
dzimti vai vergu turēt?»

Ernests Dinsbergs ir arī pirmais latviešu rakstnieks, kurš rak
stīja grāmatas bērniem. Viņš uzskatīja, ka bērniem nepieciešamas 
tadas grāmatas, kuras iepazīstina ar dabu, māca novērot to. 
Dzejā Dinsbergs vērsās pret tautas apspiedējiem, izsmēja tos lat
viešus, kuri bija atteikušies no savas tautas.

Pa vāciski cierāt — domāt tin iet.
Tā dažam tā augstākā gudrība šķiet.

( E. D in sberg s)

4. Vācu tautības literāti

XVIII gadsimta beigās, pastiprinoties latviešu zemnieku cīņai 
pret varmācību un palielinoties brāļu draudžu ietekmei, luterāņu 
mācītāji un daudzi muižnieki saprata, ka vienīgi ar reliģiska sa
tura darbiem nav iespējams turēt (autu paklausībā. Vairāki mā
cītāji uzskatīja, ka jādod (autai arī laicīgas zināšanas, lai cil
vēki kļūtu sapratīgāki, tikumiskāki un tādējādi — pēc viņu 
domām — vieglāk vadāmi. Viņi rakstīja laicīga satura darbus. 
Ievērojamākais no viņiem bija Sunākstes draudzes (tagadējā 
Stučkas rajonā) mācītājs G o t h a r d s F r i d r i h s  St enders  
jeb, ka viņš tika dēvēts, — Vecai s  Stenders  (1714—1796).

Vecais Stenders par savu dzīves mērķi uzskatīja latviešu zem
nieku pāraudzināšanu, lai tie izturētos pieklājīgi un godbijīgi 
pret saviem «maizes tēviem» — muižniekiem. Viņš ļoti labi pār
valdīja latviešu valodu. Stenders sarakstīja vācu valodā grāmatu 
«Jauna, p iln īgāk a  la tv iešu  g ra m a tik a », domātu vācu tautības ga-
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ridznickicrn un muižniekiem, lai 
tie labāk apgūtu vietējo valodu. 
Sājā darba Slenders iepazīstināja 
lasītājus arī ar latviešu tautas
dziesmām, sakāmvārdiem, paru
nām, mīklām, kā ari aprakstīja 
zemnieku dzīves apstākļus, norā
dīdams, ka latviešu zemniekam 
«jāēd sausa maize, piedzerot ūdens 
malku, jādzīvo dūmainās istabās, 
darbu pārmērs neļauj izgulēties, 
piedevām jāsaņem sitieni ar pa
lagu un rīkstēm».

Vecais Stcnders latviešu tau
tasdziesmas uzskatīja par «blēņu 
ziņģēm» un mēģināja to vietā 
ieviest tautā no vācu valodas pār
veidotas vai arī paša sacerētas 
dziesmiņas — « z iņ ģ e s » . Tajās 
viņš uzsvēra, ka cilvēka dzīvē 
galvenais ir dievbijība, darba mī
lestība un tikums. Ja zemniekam 
visas šīs īpašības piemīt, viņš 
k|ūst turīgs.

Ks biju nabags audzēknis, 
Bet kāds nu es iedzīvojis! 
Man sēta bagāta.
Redz, kādi lopi, zirdziņi, 
Skat, kādi lauki, dārziņi 
Un klētī pilnība!

( V ecais S ten d crs )

Lai labi klātos, jāklausa un jāgodā kungi — tā lēmis Dievs: 
Lai dziesma skan no labu kungu goda,
Tie mūsu laimes tēvi ir.
Tic labus glābj un ļaunus soda,
Jo viņu cilts no debess ir.
Lai Dievs jūs, kungus, apsvētī 
Jūs esat viņa vietnieki.

(V ec a is  S tcn d ers )

Vecais Slenders uzskatīja, ka latviešu zemniekiem nepiecie
šama izglītība, — tikai tad viņi sapratīs, kāda laime ir dzīvot 
zem vācu kungu un kristīgo Dieva varas. Pārliecinājies, ka mīi- 
cilāju bargie sprediķi nesasniedz mērķi, Stcnders popularizēja 
laicīgo literatūru kā iedarbīgāko līdzekli lautas ietekmēšanai. Viņš 
sarakstīja vairākus darbus, kuros vienkāršā veidā izskaidroja 
dabas parādības, tulkoja no vācu valodas vai arī pats sarakstīja
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pamācoša satura pasakas un stāstiņus. Stenders bija pārliecināts, 
ka grāmatu lasīšana padara cilvēku labāku. Pasakā «Gailis» viņš 
pamāca: «Latvieši, kas nevīžo grāmatu mācīties, šiem muižas put
niem līdzinājās.» S ten d era  sa s tā d ītā  ā b ece  b ija  p irm ā la icīgā  m ā
cīb u  g rā m a ta  la tv iešu  bērn iem .

Cīnīdamies par latviešu zemnieku izglītošanu, Vecais Stenders 
asi vērsās pret tiem mācītājiem, kuri slikti zināja latviešu valodu. 
Savā darbā «Latviešu gramatika» viņš minējis vairākus piemē
rus, kad valodas nezināšana darījusi dievkalpojumu smieklīgu: 
«— Kāds mācītājs sprediķojis: «Jēzus jāje uz kazām...», lai gan 
jābūt «Jēzus gāja uz kāzām ...».»

Vecais Stenders devis lielu ieguldījumu latviešu literatūrā un 
izglītībā, kaut arī viņa darbos uzsvērta dievbijība, pazemība un 
paklausība.

Latviešu literatūrā darbojās arī Vecā Stendera dēls. Alek
sandrs, saukts Jaunai s  Stenders,  kā arī Kārl i s  El fer-  
felds,  K r i s t o f o r s  Gi r ge ns o ns un daži citi vācu tautības 
mācītāji. Viņu visu galvenais mērķis bija ieaudzināt latviešu 
zemniekiem godbijību un paklausību baznīcai un kungiem.

5. Periodiskie izdevumi

P irm ie p er iod isk ie  izd evu m i la tv iešu  va lod ā  b ija  kalendāri. 
XVIII gadsimta vidū Jelgavā tika izdota «Jauna un veca  la tv iešu  
la iku  g rā m a ta ». Sājos Kurzemes kalendāros tika ievietoti nelieli 
rakstiņi par Kurzemes hercogiem, kā arī doti dažādi saimnieciski 
padomi. 1781. gadā sāka iznākt «V id zem es  k a len d ā rs» , kura pie
likumā tika ievietoti populārzinātniski raksti un juridiski pa
domi.

1786. gadā Jelgavas ārsts Pē
teris Vi l de izdeva laikrakstu 
«L a tv ie šu  Ā rs te » . Tajā publicēja 
dažādus rakstus par medicīnu. 
1797. gadā Jelgavā iznāca lite
rārs žurnāls « iM tviska  G ada G rā
m a ta». To izdeva tolaik lielākās 
tipogrāfijas īpašnieks Johans 
Fri dr i hs  Stc f enhāgens .  
Par redaktoru viņš bija pieaicinā
jis skolotāju un žurnālistu Mat ī su 
Stobi .  Šā žurnāla publikācijas 
aicināja zemniekus izglītoties, vai
rot turību dzimtniecības apstākļos.

Pēc dzimtniecības atcelšanas 
vācu muižnieki izdeva laikrakstu, 
kura mērķis bija virzīt latviešu 
uzskatus muižniecībai vēlamā vir
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zienā. 1822. gadā Jelgavā iznāca nedēļas laikraksts «L a tv ie šu  
A v īz e s » , par kura redaktoru kļuva latviešu tautas izglītības ai/.- 
stavis, progresīvais vācu mācītājs Kārl i s  Vat solis. Laikrakstu 
publicēja valdības rīkojumus, dažādas ziņas par tirdzniecību, pa
domus lauksaimniecībā, ārzemju notikumu pārskatus. 1832. gailu 
Rīga izdeva ari otru laikrakstu latviešu valodā — «T u .s I .a tn es u  
Ļ a u žu  D ra u g s» . Ta izdevējs un redaktors bija mācītājs Herma
n i s  Trei j s.  Abos šajos laikrakstos publicējās ne tikai vācieši, 
bet arī latviešu literāti — Ansis Līventāls, Ansis Leitans, Jānis 
Ruģēns, Ernests Dinsbergs.

XVIII gadsimta beigas vācu rakstnieks un skolotājs Jo hans 
Herders  pierakstīja vairākas latviešu tautasdziesmas. Herders 
ļoti atzinīgi izteicās par latviešu tautas dzeju, kurā atklājoties 
tautas vēsture, darbs, tikums un domāšana.

1824. g a d ā  B a ltija s  vā cu  m ā cītā ji n od ib in ā ja  L a tv iešu  lite 
rā ro  biedrību , kuras m ērķ is b ija  p ē tīt  la tv iešu  kultūru  un valodu. 
Biedrības dibinātāji uzskatīja, ka ir jaiepazīst tauta, kuras vidū 
viņi dzīvo, lai varētu ietekmēt tās attīstību sev vēlamā virzienā. 
Biedrības locekļi sevi dēvēja par latviešu draugiem, tādēļ to pa
rasti dēvēja par Latviešu draugu biedrību.

6. tautas izglītība

Attīstoties kapitālistiskajai ražošanai, Krievijā bija nepiecie
šami dažādi speciālisti. Tāpēc vajadzēja vairāk vērības veltīt 
tautas izglītībai.

Kurzemes un Vidzemes zemnieku brīvlaišanas likumos bija 
paredzēts dibināt p a g a s tsk o la s . Tās uzturēja pagasti, bet skolu 
darbu pārraudzīja muižnieki un mācītāji. Tika izstrādāti ari no
likumi par d ra u d zes skolām , kurās gatavoja skolotājus pagast
skolām, kā ari rakstvežus pagastu valdēm un muižām.

Muižnieki pretojās latviešu izglītošanai, nepiešķīra zemi skolu 
celtniecībai. Lētāka bija zemnieku bērnu apmācība mājās. Vecā
kiem uzlika par pienākumu iemācīt bērniem lasīt, kā ari skaitīt 
lūgšanas un dziedāt baznīcas dziesmas. Rakstīšanas un rēķināša
nas prasme tika uzskatītas par nevajadzīgam. Muižniecība negri
bēja pieļaut, ka latvieši izglītības ziņā varētu līdzināties vācie
šiem, turpretī latviešu zemnieki visiem spēkiem tiecās pec zinā
šanām.

Kad XIX gadsimta 40. gados sākās zemnieku masveida pār
iešana pareizticībā, Vidzemē tika dibinātas pareizticīgo draudzes 
skolas, kurās mācīja latviešu un krievu valodu, kā arī citus priekš
metus. Vācu muižnieki un luterāņu garīdznieki saprata, ka, lat
viešiem pārejot pareizticībā, cara valdībai būs lielākas iespējas 
iejaukties Latvijas saimnieciskajā un garīgaja dzīvē. Muižnieki 
veica pasākumus latviešu pārvācošanai. Tika celtas jaunas skolas. 
Lai sagatavotu skolotājus, dibināja  sk o lo tā ju  sem inārus. 1829. g a 
da V alm ierā  sāka  d a rb o ties  V id zem es sk o lo tā ju  sem in ārs, par kura

143



vadītāju iecēla latvieti Jāni  Cimzi .  1841. g a d ā  Ir la vā  a tv ēra  
K u rzem es  sk o lo tā ju  sem ināru . Semināros mācības notika tikai vācu 
valodā. Visās Latvijas skolās krievu valodas macīšana tika aiz
liegta, skolotājus, kuri to darīja, sodīja.

Kaut arī skolu vēl bija ļoti maz, skolēnu apmācība tajas nepil
nīga, v e id o jā s  la tv iešu  in te liģ e n ce  — sk o lo tā ji, ra k stv ež i, ierēdņi. 
Pakāpeniski pieauga iedzīvotāju turība. Turīgākie saimnieki kļuva 
par dzirnavu un krogu nomniekiem, muižu pārvaldniekiem un pat 
muižu nomniekiem. Pilsētās latvieši kļuva par amatu meistariem, 
tirgotājiem, namu īpašniekiem. So ļaužu dzīve ievērojami atšķīrās 
no zemnieku dzīves. Vairojoties turībai, auga arī viņu pašapziņa. 
Daudzi sūtīja savus bērnus mācīties ģimnāzijās un augstskolas, 
kas agrāk bija tikai vācu privilēģija.

Kopsavilkums

XVIII gadsimta beigās Vidzemē izplatījās reliģiska kustība — 
hernhūtisms, radās brāļu draudzes. Tās guva lielu latviešu tautas 
atsaucību. Hernhūtisms veicināja izglītības attīstību, tā ideju 
ietekmē radās pirmie latviešu tautības literāti. Brāļu draudžu lo
cekļi aktīvi cīnījās par zemnieku tiesībām. Vēlāk brāļu draudzes 
zaudēja savu progresīvo nozīmi.

XIX gadsimta pirmajā pusē veidojās latviešu laicīgā litera
tūra. Pirmos latviešu tautības rakstnieku darbus ietekmēja baz
nīca, tomēr viņi kritizēja pastāvošo iekārtu. Lai turētu tautu pa
klausībā, arī vācu mācītāji vairāk pievērsās latviešu izglītošanai. 
Lielu darbu šajā jomā veica Vecais Stenders. Muižnieki un mācī
tāji sāka izdot laikrakstus latviešu valodā. Nodibinājās Latviešu 
draugu biedrība, kuras dalībnieki pētīja latviešu valodu un kul
tūru.

Turpināja attīstīties tautas izglītība. Vācu muižnieki mēģināja 
pārvācot latviešus.

Pieaugot latviešu turībai, aizvien vairāk jauniešu ieguva vi
dējo un augstāko izglītību.

Jautājumi un uzdevumi

I. Kādēļ hernhūtisms guva tādu atsaucību latviešu zemnieku vidū: a) tas 
sludināja cilvēku brālību; b) sludinātāji bija pašu vēlēti cilvēki; c) brāļu drau
dzes bija neatkarīgas no luterāņu baznīcas? Miniet galveno cēloni un pamatojiet 
savu atbildi! 2. Kādā veidā brāļu draudzes sekmēja latviešu izglītības attīs
tību? 3. Raksturojiet latviešu rokraksta literatūru! Kādēļ šos darbus varēja 
izplatīt tikai rokrakstos? 4. Kas ir kopīgs pirmo latviešu tautības rakstnieku 
darbos? 5. Kas mums ir pieņemams, un ko mēs nevaram atzīt Vecā Stendera 
darbībā? 6. Kādēļ muižnieki un mācītāji pievērsa vērību latviešu literatūras 
attīstībai, izdeva laikrakstus latviešu valodā: a) lai paceltu tautas zināšanu 
līmeni; b) lai ar literatūras un zinātnes palīdzību ievirzītu tautas domāšanu 
sev vēlamā virzienā; c) lai latviešu tautas kultūra līdzinātos Rietumeiropas
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tautu kultūrai; d) veidojoties kapitālismam, vairs nepietika vienīgi ar reliģiska 
satura zināšanām? Pamatojiet savu atbildi! 7. Kāpēc muižnieki saka pārvācot
latviešus?

Stāsta vēstures avoti

f r a g m e n t s  n o  J. R u ģ ē n a  darba  «A r  acint r ed z ē ts  c e jš  u z  V idzem e* d e 
b es im »

Ak! tik zemnieki vien viņi bija, ar zemes darbu vien bij viņiem brīv no
doties. Latvieši aizmirsa savas tautas vārdu un nosaucās pēc sava amata par 
zemniekiem. Tāpēc arī vēl šodien tie vācu kankari ikkatru latvieti, kas nav par 
zemnieku, nosauc par zemnieku, domādami, lai viņš paliek par rentes kungu 
jeb par mācītāju, taču viņš ir zemnieks. Bet nevienam nebūs domāt, ka zem
nieku kārta ir slikta kārta. Dodiet vien latviešam zemi rokā, ko viņš par savu 
varētu saukt, tad gan redzēsiet, kā

Ielejas tie līdzinās;
Racis kalnus, ielejas;
Celmus cirtīs nost pagalam!
Metīs čakārņus pie malām.

Bet kad nu vel tagad latviešiem pašiem zeme nepieder un arī maz to, kas 
spēj savu īpašumu no svešiniekiem atpirkt, tad jau ikkatrs, kam Dievs lielākus 
spārnus devis nekā citiem no viņa tautas brāļiem, paceļas no vagas — un lūko 
citā dzīves kārtā savu maizīt’ ar sviedriem vaigā ēst. Un kāpēc tad visai tautai 
būs par zemākiem vien palikt, kāpēc tad zemnieks nevar savu dēlu par amat
nieku, rentes kungu jeb par pašu mācītāju iekš draudzes audzināt?

N ep ārtra u k ti n o tiek  ra žoša n a s  sp ēk u  
a u g ša n a s kustība , sa b ied risk o  a ttie 
cību  sa iršan a , id eju  ra šan ā s . . .

(K . M a rk ss )

IV n o d a ļ a

KAPITĀLISMA ATTĪSTĪBA LATVIJĀ 
XIX GADSIMTA OTRAJĀ PUSĒ

1. Zemnieku kustība Latvijā XIX gadsimta 60. gados

Latviešu zemnieki cerēja, ka 1861. gada Krievijas zemes re
forma dos arī viņiem kādus atvieglojumus — jaus iepirkt mājas 
par valdības noteiktām cenām, ka valdība aizliegs patvarīgo izlik
šanu no mājām un ierobežos vācu muižnieku patvaļu. Zemnieki 
uzskatīja, ka cars ir taisnīgs, tikai muižnieki to apmāna, tādēļ 
uz galvaspilsētu sūtīja sūdzības ar simtiem parakstu. Cara val
dība ar zemnieku sūdzībām nerēķinājās, tās atdeva atpakaļ un 
nodeva izskatīšanai muižniekiem. Sūdzību un lūgumu iesniedzējus
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vajāja — viņus padzina no mājām, arestēja. Tomēr zem n iek u  
k u stīb a  par sa vā m  tiesībām  v ērsā s  p lašum a. Aizvien vairāk lat
viešu zemnieku vēlējās pārcelties uz citiem Krievijas apgabaliem. 
Muižnieki visādi centās aizkavēt zemnieku pārceļošanu, sodīja pār
ceļošanas kustibas vadītājus. Muižnieku spaidu rezultātā izcēlās 
plaši nemieri. Tā, piemēram, 1860. gadā Dundagas muižas zem
nieki atteicas parakstīt jaunos nomas līgumus, kuros bija paredzē
tas papildu klaušas. Zemnieku pretestību apspieda ar karaspēka 
palīdzību.

XIX gadsimta 60. gados krievu tauta cīnījās pret feodālo ap
spiestību. Krievu revolucionārie demokrāti savos darbos ir pie
minējuši arī zemnieku stāvokli Baltijas guberņās. Ievērojams revo
lucionāri demokrātiskās kustības darbinieks, Pisareva un Cer- 
niševska domubiedrs bija latvietis Pēter i s  Balodis,  kurš par 
revolucionāro darbību 1862. gadā tika notiesāts uz septiņiem 
gadiem katorgā, bet pēc tam — mūža nometinājumā Sibīrijā. 
Latviešu progresīvajai inteliģencei bija sakari ar organizāciju 
«Zeme un brīvība». Šī organizācija ar zemnieku palīdzību gribēja 
gāzt cara patvaldību un nodibināt Krievijā demokrātisku repub
liku. Latgales pilsēta Viļakā neilgu laiku atradās šīs organizācijas 
tipogrāfija, kura nelegāli iespieda revolucionāro literatūru.

Z em n ieku  kustība  tika a p sp iesta . Latvijā, tāpat kā citur Krie
vijā, zemniekiem nebija vienota, kopīga mērķa. Vadošā loma cīņā 
pret muižniekiem bija saimniekiem, taču viņi cīnījās galvenokārt 
nevis par visas zemes atdošanu tautai, bet gan par atsevišķiem 
saimnieciskā stāvokļa uzlabojumiem. Muižnieki bija spiesti atcelt 
klaušas un pilnīgi pāriet uz naudas nomu, kā arī pārdot zem
nieku mājas to saimniekiem. Muižās izmantoja tikai algotu darba
spēku. Saimniekiem iegūstot zemi savā īpašumā, zemnieku saim
niecībās cēlās darba ražīgums, palielinājās lauksaimniecības 
produktu ražošana tirgum. S trau ji v e id o ja s  la tv iešu  buržuāzija , 
lau kos a ttīs tījā s  kap itā lis tisk ā s ra žoša n a s a ttiecīb a s.

2. Latgale XIX gadsimta vidu

L a tg a li p iev ien o ja  K riev ija s  im pērija i 1772. ga d ā . Tomēr lat
galiešu dzīve veidojās savādāk nekā pārējo latviešu dzīve. Kur
zemē un Vidzemē, kaut arī tās ietilpa krievu valstī, valdīja vācu 
muižniecība. L a tg a li p iev ien o ja  V iieb sk a s g u b erņ a i un līdz ar to  
p ak ļā va  tieši k r ievu  p ā rva ld es  org ā n iem . Latgalē pastāvēja «šņor- 
lauku» sistēma — zemnieku saimniecības bija sīkas, sadrumstalo
tas. Tas kavēja turīgu zemnieku saimniecību veidošanos. Muiž
nieku patvaļa, lielās klaušas un nodevas smagi nospieda Latgales 
zemniekus.

Krievijas valdība centās ieviest latgaliešu skolās krievu valodu, 
bet poļu muižnieki un katoļu garīdznieki tam pretojās. L a tg a lē  
sk o lu  b ija  lo ti  m az, galvenais bērnu apmācības veids bija tnāj- 
mācība. Liela daļa zemnieku bērnu neguva nekādu izglītību. Liela
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bija katoļu baznīcas ietekme. Katoļu garīdznieki izdeva gramatas 
latgaliešu dialektā. No 1772. līdz 1861. gadam iznaca ap simts 
reliģiska satura grāmatu, kā arī ābeces un kalendāri. Sajās grā
matās bija liela poļu valodas ietekme, tādēļ latgaliešu dialekta 
ieviesās daudz poļu izcelsmes vārdu. Latgales latviešu valoda aiz
vien vairāk atšķīrās no Vidzemes un Kurzemes latviešu valodas, 
kurā savukārt ieviesās vācu izcelsmes vārdi.

Kurzemē un Vidzemē pēc dzimtniecības atcelšanas atsevišķas 
zemnieku saimniecības pakāpeniski atbrīvojās no muižnieku varas 
un ieguva zināmu turību. Latgale — tā bija Vitebskas guberņas 
sastāvdaļa — joprojām pastāvēja dzimtniecība. Tikai 1861. g a d a  
zem n iek u  b rīv la išan a  K riev ijā  a tb rīv o ja  ari la tga liešu s. Dzimt
ļaudis gan kļuva brīvi cilvēki, bet viņu saimniecības palika muiž
nieku īpašumā. Zemniekiem sava zeme bija jāizpērk, bet līdz tam 
vajadzēja pildīt klaušas vai arī maksāt naudas nomu. Daudzi 
Latgales zemnieki, nespēdami pārtikt no saviem sīkajiem zemes 
gabaliņiem, devās meklēt darbu uz citiem apgabaliem. Uz aiz
gājušo rēķina iedzīvojās turīgākie saimnieki, kuri pievienoja sa
viem īpašumiem arī atstātās «šņores».

Pēc Polijas sacelšanās apspiešanas vald ība  1865. g a d ā  n o teica , 
ka v isa s  g rā m a ta s  d rīkst ie s p ie s t  tika i ar s lā vu  a lfa b ēta  burtiem . 
Jebkuras latiņu  burtiem  iesp ies ta s  litera tū ra s izp la tīšan u  a iz lied za . 
Visām skolām obligāta bija krievu mācību valoda; latviešu valodā 
atļāva mācīt tikai ticības mācību katoļticīgajiem skolēniem. Taču 
pēc neilga laika arī ticības mācību drīkstēja pasniegt vienīgi 
krievu valodā. Skolās aizliedza pat sarunāties latviešu valodā!

Vīst š ie  K r iev ija s  va ld ība s pasāku m i n od arīja  lie lu  jaunum u  
la tg a lie šu  g a r īg ā s  d z iv e s  a ttīstība i, a izk a v ē ja  izg lītīb a s  p iln v e i
d oša n os, n a cion ā lā s litera tū ra s a ttīstību . Latgales latviešu saim
nieciskā un kultūras dzīve aizvien vairāk nošķīrās no pārējās 
Latvijas. Vidzemē un Kurzemē jau veidojās latviešu buržuāzija 
un inteliģence, bet Latgales iedzīvotāju vairums dzīvoja galējā 
nabadzībā, nemācēja ne lasīt, ne rakstīt.

3. 60. gadu reformas Latvija

Pēc zemnieku brīvlaišanas Krievijā tika pārkārtota valsts un 
vietējā pārvalde, tiesas, skola un armija. Baltijas apgabalus šie 
pārkārtojumi neskāra. Vācu muižniecība pretojās jebkuriem valdī
bas pasākumiem, kuri neatbilda viņu interesēm. īpaši muižnieki 
vilcinājās ar zemes pārdošanu zemniekiem, jo tas apdraudēja 
viņu saimniecisko kundzību. Tomēr pieaugošā zemnieku neapmie
rinātība spieda muižniekus ieviest dažus atvieglinājumus nomas 
maksājumos, kā arī beidzot uzsākt zemes pārdošanu.

1860. g a d ā  va ld ība  apstip rin ā ja  V id zem es z em n iek u  likum u, 
b et 1863. ga d ā  — K u rzem es  zem n iek u  likum u. Saskaņā ar šiem 
likumiem zemniekiem par zemes lietošanu turpmāk bija jāmaksā 
tikai naudas noma, muižās jāpāriet vienīgi uz algota darbaspēka
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izmantošanu. Zemes izpirkšanas cena bija jānosaka, muižniekam 
ar zemnieku savstarpēji vienojoties. Praksē cenas vienmēr noteica 
muižnieki. Pārdot varēja no 25 līdz 200 hektāriem lielus zemes 
gabalus, nopirkto zemi dalīt sikakas daļās tika noliegts. Šādas 
zemes platības varēja nopirkt tikai turīgākie saimnieki. Veidojās 
latviešu lauku buržuāzija — lielie zemes īpašnieki jeb lielgrunt
nieki. Vairums zemnieku joprojām bija nomnieki vai bezzemnieki.

Grūta dzīve kalpiņam 
Pie bagāta saimenieka:
Tas skaitīja kalpa soļus,
Kalpa vira kumosiņus.

• (LTDz, Cēsis.)

Tika veikti pārkārtojumi vietējā lauku pārvalde. 1866. g a d ā  
s tā jā s  sp ēkā  likum s p a r p a g a s ta  sa b ied risk o  p ārva ld i B a ltija s g u 
berņās. Pagasta teritorijā ietilpa tikai zemnieku zeme. Tika izvei
dota pagasta pašpārvalde, kas sastāvēja no pagasta kopsapulces 
un tā sauktā vietnieku pulka jeb «runas vīriem». Pagasta kopsa
pulcē varēja piedalīties visi pilngadīgie māju īpašnieki un nom
nieki. Bezzemnieki uz kopsapulci varēja sūtīt vienu pārstāvi no 
katriem desmit cilvēkiem. Kopsapulce ievēlēja pagasta valdi — 
pagasta vecāko un ta palīgus, kā arī vietnieku pulku (puse runas 
vīru bija saimnieki, puse — bezzemnieki). Vietnieku pulks pārzi
nāja pagasta saimnieciskos un sadzīves jautājumus. Izpildu vara 
piederēja pagasta vecākajam. Par pagasta vecāko, viņa vietnie
kiem, kā arī pagasta tiesas priekšsēdētaju varēja ievēlēt tikai 
māju īpašniekus vai nomniekus. Pēc pārvaldes reformas latviešu 
zemnieki kļuva neatkarīgāki no vācu muižniekiem.

1866. gad ā  va ld ība  v isiem  B a ltija s  ied z īv o tā jiem  p iešķ īra  t ie 
s īb a s  n od a rb o ties  ar tird zn iec īb u  un rūpn iecību . Tagad ari lat
vieši, bez kādiem ierobežojumiem no vācisko cunftu puses, varēja 
atvērt amatnieku darbnīcas, dibināt rūpniecības uzņēmumus. Mui
žas varēja pirkt ne tikai muižnieki. Auga un nostiprinājās atse
višķu latviešu turība, izveidojas latviešu buržuāzija. Latvijas pil
sētās un laukos arvien straujāk ieviesās kapitālistiskās ražošanas 
attiecības.

4. Lauksaimniecības attīstība Latvija pecreformu gados

Pēc dzimtniecības atcelšanas un dažādajām saimnieciskajām 
un pārvaldes reformām visā Krievijas impērijā strauji attīstījās 
kapitālistiskais ražošanas veids. Pilnveidojās rūpniecība un tirdz
niecība, paplašinājās dzelzceļu tīkls. Starp atsevišķiem valsts ap
gabaliem nodibinājās aizvien ciešāki tirdznieciskie sakari, īpaši 
starp Baltijas ostu pilsētām un Ukrainas, kā ari Pievoigas labības 
ražošanas apgabaliem.

Baltijas muižnieki centās uzlabot saimniecību. Muižās pielie
toja minerālmēslus, iegādājās modernākus darbarīkus, uzlaboja
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zemes apstrādes paņēmienus. Iegādājās arī augstvērtīgus šķirnes 
lopus, dažādas lauksaimniecības mašīnas, piemēram, kuļmašīnas 
ar tvaika dzinēju. Muižnieku pieredzi saimniecības uzlabošana 
pārņēma ari latviešu gruntnieki. Uzlabojoties zemes apsaimnie
košanai, paaugstinājās tīrumu ražība. Labības ražas Latvija to
laik bija ievērojami augstākas nekā vidēji visā Krievija.

Muižu saimnieciska stāvokļa uzlabošana prasīja lielus naudas 
līdzekļu ieguldījumus, tādēļ pastāvīgi tika paaugstinātu nomas 
maksa, kā arī zemes izpirkšanas cena. Latvijā hektārs zemes mak
sāja 3 līdz 4 reizes vairāk nekā citās Krievijas guberņās. Daudzos 
gadījumos nomas saimniekus padzina no mājām un viņu zemi pie
vienoja muižai. Sajās zemēs ierīkoja piensaimniecības fermas jeb 
tā sauktās «lopu muižas». Kurzemē tādā veidā tika atņemtas mā
jās gandrīz ceturtajai daļai visu nomas zemnieku, līdzīgs stāvoklis 
bija arī Vidzemē. T ū kstošiem  c ilv ēk u  k ļu va  par b ezzem n iek iem  — 
80% visu lauku iedzīvotāju bija bezzemnieki. Viņi bija spiesti 
strādāt muižās vai pie lielajiem saimniekiem par kalpiem vai arī 
meklēt darbu pilsētās. Bezzemnieki bija kalpi, iebūvieši, vaļinieki, 
kā arī citas ļaužu grupas. Savukārt kalpi dalījās gada, sezonas 
un dienas strādniekos. Bija gadījumi, kad lielgruntnieki centās 
no kalpu darba iegūt iespējami lielāku peļņu. Pie šādiem saim
niekiem kalpu dzīve bija ļoti grūta.

Ko, ļautiņi, jūs smejat, 
Neesmu laba saimeniece? 
Cūkām devu maizi esi, 
Saimītei rācenlšus.

(LTDz, Bauska.)

Elle, elle kunga rija. 
Tagad elle saimenieka: 
Agri cēla, ēst nedeva, 
Grūti, grūti kalpināja. 

(LTDz, Gaujiena.)

Grūti dzīves apstākļi bija ari vaļiniekiem un iebūviešiem, kā 
arī sezonas un dienas strādniekiem. Ziemā šie cilvēki pārtika no 
gadījuma darbiem.

B a g ā to  sa im n ieku  sk a its  n eb ija  sev išķ i liels , daudz vairāk  
bija  v id ējo  zem n iek u . Vidējais zemnieks izmantoja kalpu darbu, 
taču arī pats un viņa ģimenes locekļi stradaja kopā ar saviem 
strādniekiem.

Kā dzīvoju, tā dzīvošu 
Pie tā paša saimenieka:
Ne tas mani sētā rāja,
Ne ciemā nicināja.

(LTDz, Alsunga.)

Ie v ēr o ja m s  b ija  trū c īg o  z em n iek u  ska its . Viņiem bieži nācās 
aizņemties no turīgākiem saimniekiem gan labību, gan naudu no
mas maksājumiem vai māju izpirkšanai. Tādējādi viņi nokļuva 
parādu atkarībā. Ja šie zemnieki nespēja savus parādus nomaksāt, 
viņu īpašumu izūtrupēja (visu mājas mantu pārdeva vairāksolīšanā
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un ieņemto naudu izmaksāja parada devējam). Izūtrupētas saim
niecības pievienoja muižai vai ari tās ieguva lielie saimnieki.

Saimeniece, saimeniece,
Kur ir tava bagātība?
Visa mana bagātība 
Mugurā, vēderā.

(LTDz, Zebrene.)

Latgalē vairums zemnieku bija trūcīgi. Viņu sīkās saimnie
cības nespēja nodrošināt tos ar iztiku, tādēļ muižniekiem, kā ari 
nedaudzajiem turīgajiem saimniekiem netrūka lēta darbaspēka.

Es pīdzymu momcņai 
Bez gūteņu laidorā;
1 mvužeņu nūdzeivoju,
Cyta guvis ganeidama.

(LTDz, Vi|āni.)

Vidzemē zemnieku māju zemes platība vidēji bija ap 50 hekt
āru, Latgalē — tikai 10 līdz 15 hektāri. Ari Latgalē veidojās 
lielas saimniecības, jo daži turīgākie saimnieki pievienoja saviem 
īpašumiem izputējušo trūcīgo zemnieku zemes gabalus.

Kai īraugu, tai pazynu 
Bogotu saiminecu:
Lobi svorki mugurā,
Skaņ naudeņa karmanā.

(LTDz, Ludza.)
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Arī Latgales muižnieki paplašināja sējumu platības, palieli
nāja lauksaimniecības ražojumu tirdzniecību, tomēr kapitālistis
kais ražošanas veids Latgalē attīstījās daudz lēnāk nekā pārējā 
Latvijas daļā.

V islielā k ie z em e s  īpašn iek i L a tv ija  jo p ro jā m  b ija  m uižn iek i. 
Vēl gadsimta beigās viņu īpašuma bija 1114 muižas, kurām piede
rēja puse visas Latvijas lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 
Dažām atsevišķām muižnieku ģimenēm piederēja milzīgas zemes 
platības. Tā, piemēram, baronu Voltu īpašumā bija 36 muižas ar 
vairāk nekā 180 tūkstošiem hektāru zemes. Muižniekiem piederēja 
daudz krogu, dzirnavu, ķieģeļcepļu un cilu uzņēmumu, viņi dzīvoja 
greznās pilīs ar krāšņiem parkiem.

Nostiprinoties kapitālistiskajam ražošanas veidam, L a tv ija s  
lau k os v e id o jā s  d ažad as sa b ied rība s un k o o p era tīv i — patērētāju 
biedrības, lauksaimniecības savienības un citas, kas veicināja 
lauksaimniecības, īpaši piena lopkopības attīstību.

5. Rūpniecības attīstība Latvija 
XIX gadsimta otrajā pusē

Attīstoties rūpniecībai un tirdzniecībai Krievijā, vajadzēja 
pilnveidot transportu — līdzšinējie transporta veidi vairs ne
spēja apmierināt saimnieciskās vajadzības. Krievijas impērijā
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strauji attīstījās dzelzceļa transports. L a tv ijā  1861. g a d ā  a tk lā ja  
p irm o d ze lzc e ļa  līn iju  R īg a —D a u ga vp ils , kuru pēc tam savienoja 
ar Pēterburgas—Varšavas un Caricinas (tagad Voigogradas) līni
jām. U zb ū vēja  va irākas v ie tē ja s  d z e lzce ļa  līn ija s, kuras saistīja 
Rīgu ar Jelgavu, Tukumu un Liepāju. 1877. gada Latvijas dzelz
ceļa līniju kopgarums pārsniedza 700 kilometru.

Attīstoties dzelzceļa transportam, p a lie lin ā jā s p reču  ieved u m i  
L a tv ija s  ostas. XIX gadsimta beigās preču pārvadājumu ziņā Rī
gas osta ieņēma otro vielu Krievijā. Lai sekmētu jūras tirdzniecī
bas transporta attīstību, tika dibinātas jūrskolas. 1864. g a d ā  p e c  
iev ēro ja m a  sa b ied risk ā  darbin ieka  K riš jā ņ a  V aldem āra  ie r o sm e s  
A in a žo s  n od ib in ā ja  K riev ijā  p irm o  jū rsk o lu  tird zn iec īb a s f lo te s  
va jad zībām . Tajā varēja mācīties katrs, kurš vēlējās. Drīz vien 
latviešu kapteiņu vadītos kuģus varēja sastapt visas pasaules 
jūrās.

Transporta attīstība, kā arī darbaspēka pieplūdums pilsētās 
sekmēja rūpniecības izaugsmi. Palielinājās būvmateriālu ražošana, 
veidojās vagonbūvcs, mašīnbūves un metālapstrādes fabrikas. Pa
lielinājās agrāk dibināto fabriku, īpaši tekstilrūpniecības uzņē
mumu darba apjoms. R ig a  k ļu va  par v ien u  n o  lie lā ka jiem  K r ie 
v ija s im pērija s rū p n iecība s cen triem . P ē c  rū p n iecīb ā  n od arb in ā to  
strād n ieku  ska ita  R ig a  ieņ ēm a  tr e šo  v ietu  a iz  P ē terb u rg a s  un 
M a ska va s. Rīga nodibinājās tādi lieli rūpniecības uzņēmumi kā 
Krievu-Baltijas vagonu fabrika (tajā jau XX gadsimta sākumā 
ražoja Krievijā pirmos automobiļus un lidmašīnas), mašīnbūves 
rūpnīca «Felzers un Ko» (tā pirmā Krievijas rūpniecībā ražoja 
velosipēdus). Gumijas izstrādājumu rūpnīca «Provodņiks» pro
dukcijas daudzuma ziņā ieņēma otro vietu valstī un bija viens

no lielākajiem Šāda veida uzņēmu
miem pasaulē. Veidojās arī ķīmiskā 
rūpniecība.

Rūpniecības un tirdzniecības iz
augsme veicināja sakaru attīstību. 
Jau 1852. ga d ā  sta rp  R īg u  un B ol- 
d erā ju  lika izb ū vēta  te leg rā fa  lī
n ija  — tālaika v isg a rā k ā  sakaru  
līn ija  K riev ijā . 1882. g a d ā  R īg ā  kā  
vien ā  n o  p irm ajām  im p ērija s  p ils ē 
tām  sāka  d a rb o ties  te le fon a  sakari. 
Gadsimta beigās Rīgā nodibināja 
elektrotehnisko fabriku, kura izgata
voja telefona aparātus un dažādas 
elektroierīces.

Strauji auga pilsētu iedzīvotāju 
skaits. Gadsimta beigās Latvijas pil
sētas dzīvoja jau gandrīz ceturtā 
daļa visu iedzīvotāju. D a žos ga d u  
d esm itos  L a tv ija  izv e id o jā s  par vienu  
n o v isa ttīs tītā k a jiem  K riev ija s  itnpē-
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r ija s  rū p n iecība s a pgab a liem . Latvijā, īpaši Rīgā, ļoti strauji attīs
tījās rūpniecība, ražošana koncentrējās galvenokārt lielos uzņē
mumos, kuros bija augsts tehnikas līmenis. Gadsimta beigās Lat
vijas teritorijā darbojās ap 400 rūpniecības uzņēmumu, kuros tika 
nodarbināti pāri par 60 tūkstošiem strādnieku. Trešā daļa no 
tiem stradaja uzņēmumos, kuros strādnieku skaits pārsniedza 
tūkstoti.

Lielākā daļa Latvijas rūpniecības uzņēmumu bija vācu kapitā
listu īpašums. Aizvien vairāk savus kapitālus Latvijas rūpniecībā 
ieguldīja arī angļu un franču uzņēmēji. Latviešu uzņēmējiem vēl 
nebija tādu kapitālu, lai veidolu lielus rūpniecības uzņēmumus. 
Viņi ieguldīja savus līdzekļus tirdzniecībā un namu būvē, kā arī 
sīkos un vidējos rūpniecības uzņēmumos, piemēram Augustam 
D o m b r o v s k i m  piederēja kokzāģētava, Ri hardam Tomso-  
n a m — minerālmēslu fabrika.

Kopsavilkums
XIX gadsimta otrajā pusē, pēc dzimlniecības atcelšanas Krie

vija, Latvijas laukos sākās lieli zemnieku nemieri. Valdība bija 
spiesta izdot jaunus zemes likumus. Tika atcelta klaušu noma, par 
zemes lietošanu noteica naudas nomu. Muižnieki drīkstēja nodar
bināt tikai algotu darbaspēku. Paplašinājās zemnieku māju izpirk
šana. Veidojās latviešu turīgo zemnieku slānis, kuriem piederēja 
diezgan lieli zemes īpašumi. Paplašinoties un uzlabojoties
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lauksaimnieciskajai lielražošanai, pieauga bezzemnieku skaits. 
Bezzemnieki devās uz pilsētām, kur viņi k|uva par fabriku strād
niekiem. Veidojās lieli rūpniecības uzņēmumi. Rūpnieciskās attīs
tības ziņā Latvija ieņēma vadošo vietu Krievijas impērijā.

Atšķirīgs bija Latgales zemnieku stāvoklis. Atrazdamās Viteb- 
skas guberņas sastāvā, Latgale bija atrauta no pārejas Latvi
jas — gan saimnieciskā attīstība, gan izglītība laja bija ievēro
jami atpalikusi.

J a u tā ju m i u n  u z d e v u m i

I . K ā  6 0 . g a d u  zemes reformas ietekmēja kapitālistiskās ražošanas attīs
t īb u  laukos un pilsētās? 2. Kas sekmēja lielražošanas attīstību muižās: a) pār
eja u z algotu darbaspēku; b) 1866. gada lauku pārvaldes reforma; c) lauk
s a im n ie c īb a s  modernizācija — mašīnu ieviešana, šķirnes lopu iegāde, minerāl
m ē s lo ju m a  pielietošana; d) bezzemnieku skaita palielināšanās; e) no zemes 
n o m a s  un m ā ju  pārdošanas iegūtās naudas ieguldīšana saimniecībā? Pamato
j i e t  s a v u  a tb i ld i !  3 . Nosauciet galvenos Latgales atpalicības cēloņus! 4 . Kādas 
s e k a s  la t g a l ie š u  kultūras attīstībā bija latīņu alfabēta aizliegumam? 5 . Ar k o  
i z s k a id r o ja m s  augstais rūpniecības attīstības līmenis Latvijā?

S tā s ta  v ē s tu r e s  a v o t i

F ra g m en ts  n o  V. I. Ļ eņ ina  darba  *K ap itā lism a  a ttis iib a  K riev ijā »

Z e m k o p īb a s  k a p it ā l is m s  pirmais iedragāja mūsu lauksaimniecības gadsim
t ie m  i l g o  s a s t in g u m u , deva milzīgu impulsu tās tehnikas pārveidošanai, sabied
r is k ā  darba r a ž o š a n a s  spēku attīstībai. Kapitālistiskā «laušana» dažos gadu 
d e s m i t o s  iz d a r ī ja  v a ir ā k  n e k ā  veseli iepriekšējās vēstures gadsimti. Sastingušās 
n a tu r ā lā s  s a im n ie c īb a s  v ie n v e id īb u  aizstāja tirdznieciskās zemkopības formu 
daudzveidība; p r im it īv o s  zemkopības darba rīkus sāka aizstāt uzlabotie darba 
r īk i  u n  m a š īn a s ; veclaicīgo laukkopības sistēmu nekustīgumu iedragāja jauni 
k u ltū r a s  p a ņ ē m ie n i. (Ļ eņ in s  V. I. Raksti. — 3. sēj. — 270.—271. lpp.)

P ir m a is  ja u n a is  t ip s  — lauku buržuāzija jeb turīgā zemniecība. Te pie
s k a itā m i p a t s tā v īg ie  saimnieki, kas piekopj tirdzniecisko zemkopību visās tās 
d a ž ā d ā s  fo r m ā s  [. .] Saimniecības a p m ē r i lielāko tiesu šeit pārsniedz ģimenes 
d a r b a s p ē k u , un  t ā p ē c  lauku kalpu un vēl jo vairāk dienas strādnieku kontin
g e n t a  iz v e id o š a n ā s  ir  nepieciešams nosacījums turīgās zemniecības pastāvēšanai. 
( Ļ eņ in s V. I. R a k s t i . —  3 . sēj. — 144.— 145. lpp.)



[..] var sacit, ka tas b ija  īsts varoņ u  
laiks, sp ē ji  u zau sis g a d u  sim teņ u s  
ilg a jā  v ien m u ļīg i p e lēk a jā  tau tas a t
tīs tīb a s ceļā , [..] Jāapbrino juti a t 
m od a s in te liģ en ces  n ep ied z īv o ta  
d rosm e  [..] sa s le jo t ie s  ciņa un iza i
c in oši m eto t  vā cieš iem  a cis sa vu  la t
v isk o  itin  v isā s d z īv e s  un g a ra  n o 
za rēs .

(A . U p ils )

V n o d a ļ a

TAUTAS ATMODAS LAIKMETS

1. Latviešu nācijas veidošanās

Vienlaikus ar kapitālisma attīstību Latvijā XIX gadsimta 60. 
un 70. gados v e id o jā s  la tv iešu  n ācija , ta s  ir, tau ta  ar k o p īg i ap 
d z īv o tu  ter itor iju , k o p īg u  sa im n iec isk o  dzīvi, kultūru , tra d īcijā m  
un valodu . Latviešu tautība bija izveidojusies jau feodālisma laik
metā. Paplašinoties sakariem starp atsevišķiem novadiem, izvei
dojās latviešu nacionālā valoda. Tās pamatā bija seno Latvijas 
tautu valodas, kuras laika gaitā pārveidojās atsevišķu novadu 
dialektos un izloksnēs. Par latviešu literārās valodas, t. i., visas 
nācijas valodas pamatu kļuva saimnieciski attīstītāko novadu — 
Vidzemes un Zemgales — izloksnes. L a tv iešu  tau tas g a r īg o  dzīvi, 
tau tas ku ltū ru  v e id o ja  v ēstu re , ciņa  p re t a p sp ied ē jiem , darbs. 
Tautas kultūras līmeni visdziļāk atspoguļoja latviešu folklora — 
darba, dabas un dzimtenes mīlestības paudēja.

Veidojoties latviešu nācijai, m od ās tau tas n a cion ā lā  pašapziņ a . 
Latvieši apzinājās sevi kā vienotu tautu, kurai ir sava vēsture,, 
sava kultūra, sava tēvzeme.

Latviešu nācija veidojās smagos nacionālās apspiestības ap
stākļos. L a tv iešu  tautu  apsp ied a  g a n  vācu  m u ižn iecība , g a n  K rie 
v ija s  ca riskā  patva ld ība . Latviešus uzskatīja par zemākiem radī
jumiem, pret latviešu valodu izturējās nicinoši.

Pēc dzimtniecības atcelšanas aizvien vairāk latviešu kļuva 
turīgi, spēja iegūt izglītību. Izveidojās latviešu buržuāzijā — tie 
bija turīgie saimnieki, namīpašnieki, sīkrūpnieki, valsts ierēdņi. 
L a tv iešu  bu ržu ā zija  uzsāka  ciņu p re t vā cu  m u ižn iek iem  un uz
ņ ēm ējiem  par v ien līd z īgā m  tiesīb ām  ve id o t tau tas sa im n iecību . 
Tas cen tien i a tb r īv o ties  no vācu  v irsku n d zīb as sa krita  ar v isa s  
tau tas ilgām  p ēc  brīvības. B u ržu ā zija s  kustība  k ļu va  v isa s la t
v iešu  tau tas n acion ā lās a tb rīvoša n ā s kustība .

15S



2. Jaunlatvieši

Latviešu inteliģencē izveidojās divi noslāņojumi. Vieni, tā dē
vētie vcclatvieši, savos darbos pauda naidu pret feodālo muižnie
cību, taču aicināja uz kristīgo mīlestību un sadarbību ar vācu 
buržuāziju. Veclatvieši savus uzskatus pauda galvenokārt vāciešu 
izdotajā laikrakstā «Mājas Viesis», kura redaktors ilgus gadus 
bija Ansis Leitāns. Veclatviešu darbinieki bija saistīti ari ar vā
cisko Latviešu draugu biedrību.

Otrs latviešu inteliģences virziens bija ja u n la tv iešu  kustība . 
Jaunlatvieši uzstājās pret pārvācošanas centieniem, pieprasīja 
latviešu tautas vienlīdzību ar citām lautām, aicinaja latviešus 
attīstīt moderno lauksaimniecību, dibināt savus rūpniecības uzņē
mumus. Viņi cerēja, ka valdība uzlabos tautas stāvokli ar refor
mām. Jaunlatvieši sadarbojās ar krievu slavofiliem — sabied
riski politisku grupējumu, kurš noliedza Krievijas sadarbību ar 
Rietumiem. Jaunlatvieši domāja, ka slavofili ierobežos vācu muiž
nieku varu, taču neveltīja uzmanību tam, ka slavofili bija ino- 
narhisti — viņu ideāls bija vienota un nedalāma Krievija. S la 
v o fili  b ija  tik p a t p ā rliec in ā ti m a zo  tautu ien a id n iek i ka vācieši. 
Jaunlatviešu cerības, ka krievi palīdzēs latviešu lautai atbrīvo
ties no vācu kundzības, bija iluzoras — tādējādi viņi neviļus 
palīdzēja tiem, kas vēlējās pārkrievot latviešus. Jaunlatvieši pub
licējās tālaika lielākajā Krievijas laikrakstā «Moskovskije Vedo- 
mosti», pievērsdami krievu sabiedrības uzmanību vācu muižnieku 
patvaļai Baltijas guberņās. Tomēr jaunlatvieši nenorobežojās 
no Rietumeiropā valdošajiem uzskatiem par saimniecības un kul
tūras attīstību.

Gadsimta beigās, kad ievērojama daļa latviešu lauku un pil
sētas buržuāzijas pārstāvju bija tikuši pie turības un viņu atkarība 
no vācu muižniecības mazinājās, jaunlatviešu kustība apsika.

J au n la tv iešu  k u stīb a  — to d ēv ē  par tau tas a tm odas la ik 
m etu  — ilga  tika i n ep iln u s d ivu s g a d u  desm itu s. Tautas a tm odas  
d a rb in iek i d ev a  n en o v ēr tē ja m u  iegu ld īju m u  la tv iešu  n a cion ā lās  
a p ziņ a s  ve id oša n ā , k u ltū ras a ttīstībā , literārās va lod a s un n a c io 
n ā lā s litera tū ra s p iln veid oša n ā .

3. Ievērojamākie tautas atmodas darbinieki

Kr i š j āni s  Val demārs  dzimis 1825. gada 2. decembrī to
reizējā Talsu apriņķa Ārlavas pagasta Vecjunkuros. Mācījās Sa- 
smakas (tagad Valdemārpils), Pūņu un Lubezeres skolās. Piec
padsmit gadu vecumā viņš pirmoreiz nokļuva pie jūras, un tā 
piesaistīja viņu uz visu mūžu. Strādādams Ēdolē par rakstveža 
palīgu, Valdemārs nodibināja pirmo inteliģences pulciņu Latvijā, 
kura pārsprieda dažādus saimnieciskus un politiskus jautājumus. 
Vācu muižnieki panāca šī pulciņa slēgšanu. Ēdolē Valdemārs 
nodibināja pirmo latviešu bibliotēku. 24 gadu vecuma viņš iestā-
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jās Jelgavas ģimnāzijā, bet pēc tam —
Tērbatas universitātē, kur studēja taut
saimniecību.

XIX gadsimta vidu Tērbatas univer
sitātē mācījās ap trīsdesmit latviešu 
tautības studentu. Universitātē valdīja 
vācu tradīcijas. Lielāka daļa studentu, 
ari latvieši un igauņi, pieskaitīja sevi 
vāciešiem, tādēļ liels bija visas sabied
rības pārsteigums, kad 1854. gadā pie 
kāda studenta istabas durvīm parādījās 
uzraksts — «Krišjānis Valdemārs. Lat
vietis».

Krišjānis Valdemārs Tērbatas uni
versitātē apvienoja tos latviešu stu
dentus, kuri nekaunējās no savas tau
tības. Sī pulciņa dalībnieki savā starpa 
parasti apsprieda jautājumus par nacio
nālo apspiestību, cīņu pret vācu muižniecību. Viņi iesūtīja savus 
rakstus laikrakstam «Mājas Viesis». Taču laikraksta redakcija, 
negribēdama bojāt attiecības ar Baltijas vāciešiem, pārtrauca tos 
publicēt. Tad Krišjānis Valdemārs kopā ar saviem domubiedriem 
Krišjāni Baronu, Juri Alunānu un citiem nodibināja laikrakstu 
« P ē terb u rg a s  A v iz e s » , kurš iznāca no 1862. līdz 1865. gadam. 
Laikraksta tika publicēti raksti par tautsaimniecību, zinātni, starp
tautiskiem notikumiem. Lasītāji tika iepazīstināti ar materiālis
tisko pasaules uzskatu. «Pēterburgas Avīzes» kritizēja vācu muiž
niecību, prasīja ierobežot tās tiesības, uzstājās par latviešu tautas 
un latviešu valodas atzīšanu. Kaut ari vācu muižnieki panāca 
laikraksta slēgšanu, tas paguva veikt lielu darbu tautas nacio
nālās pašapziņas attīstībā.

Krišjānis Valdemārs uzskatīja, ka latviešu tautai, lai atbrī
votos no gadsimtiem ilgās vācu kundzības, jācenšas tikt pie iz
glītības un turības. Lai mazinātu vācu baronu varu, viņš sa
darbojās ar slavofiliem, aicinaja Krievijas valdību ieviest Bal
tijas guberņās visus Krievijas pārvaldes likumus, atņemt vācu 
muižniekiem viņu priekšrocības. Pēc universitātes beigšanas strā
dādams par Krievijas finansu ministrijas ierēdni, Valdemārs pub
licēja daudzus rakstus par valsts saimnieciskajiem jautājumiem, 
lielu vērību piegriezdams Krievijas tirdzniecības flotes izveido
šanai. Valdemara darbi saistīja valdības uzmanību, un viņam 
tika uzdots izstrādāt Krievijas kuģniecības attīstības plānus. Pec 
Krišjāņa Valdemāra ierosmes Latvijā nodibinājās desmit jūr 
skolas, kurās sagatavoja tirdzniecības kuģu kapteiņus un stūr
maņus. Sis skolas atradās Ainažos, Rinūžos (tagad Mangali), 
Engurē, Lubezcrē (tagad Roja), Ģipkā, Ventspilī, Pilsberģe (ta
gad Pāvilosta), Užava, Liepājā un Rīga, kā ari Palangā. Krišjānis 
Valdemārs darbojās arī literatūrā un valodniecībā. Viņš bija pir
mais, kurš aicināja vākt un apkopot folkloru. Valdemārs pastāvīgi
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uzsvēra, ka latviešiem nepieciešamas iris lietas: pirmām kārtam 
skolas, otrām kārtām skolas un trešām kārtām skolas.

Par aso nostāju pret Baltijas vāciešiem Krišjānis Valdemārs 
nemitīgi tika vajāts, viņam pat bija aizliegts iebraukt Latvijā. 
Tikai tuvie sakari ar augstākajiem Krievijas valdības ierēdņiem 
paglāba Valdemāru no tiesas un izsūtīšanas.

Izcilais sabiedriski politiskais darbinieks, jaunlatvietis Kriš
jānis Valdemārs miris Maskava 1891. gada 7. decembri, viņš ap
glabāts Rīga, Lielajos kapos.

Latviešu nacionālās dzejas pamatlicējs, cīnītājs par latviešu 
valodas un literatūras tiesībām bija Juri s Alunāns.  Viņš 
dzimis 1882. gada 13. maijā Jaunkalsnavā (tagad Madonas ra
jona) muižas nomnieka ģimenē. Pēc Jelgavas ģimnāzijas beig
šanas Alunāns iestājās Tērbatas universitātē, kur studēja taut
saimniecību. Jau piecpadsmit gadu vecumā viņš tulkoja cittaulu 
dzejnieku darbus. Savā neilgajā mūžā Juris Alunāns iemācījās 
septiņas svešvalodas. Studiju gados viņš laikrakstā «Mājas Vie
sis» daudz rakstīja par filozofiju, vēsturi, saimniecību, valod
niecību. 1862. gadā kopīgi ar Krišjāni Valdemāru un citiem do
mubiedriem Alunāns piedalījās «Pēterburgas Avīžu» izdošanā, 
bija šī laikraksta pirmais redaktors. Vislielākais Jura Alunāna 
nopelns bija latviešu dzejas un latviešu valodas kopšana un piln
veidošana. Atdzejojot cittaulu autoru sacerējumus, Alunāns izvē
lējās tos dzejoļus, kuros skanēja tautas atbrīvošanās cīņas mo
tīvi. Viņš uzskatīja, ka dzejnieka pienākums ir būt cīņā saucējam.

Smaga slimība pārtrauca Alu
nāna dzīvi, kad viņam bija tikai 
32 gadi. Dzejnieks miris 1864. ga
da 18. aprīlī, apglabāts Lielvir
cavas (tagad Jelgavas rajonā) ka
pos.

Izcila personība latviešu kultū
ras vēsturē bija Kr i š j āni s  Ba
rons,  mūsu Dai nu Tēvs. Viņš 
dzimis 1835. gada 31. oktobrī 
Struteles muižā (tagad Tukuma 
rajonā), kur viņa tēvs bija muižas 
vagars. Barons mācījās Kubeles 
skolā pie skolotāja Ernesta Dins- 
berģa, pēc tam Ventspilī un Jel
gavā. Beidzis Jelgavas ģimnāziju, 
viņš iestājās Tērbatas universitātē, 
kur iepazinās ar Krišjāni Valde
māru un bija rosīgs latviešu stu
dentu pulciņa dalībnieks. Līdzekļu 
trūkuma dēļ Barons studijas ne
pabeidza. 1862. gadā viņš pieda
lījās «Pēterburgas Avīžu» izdo
šanā. Kad Alunāns slimības dēļ
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atgriezās Dzimtenē, Barons kļuva par šī laikraksta redaktoru. 
1865. gadā «Pēterburgas Avīzes» tika aizliegtas, Krišjānis Barons 
kā politiski neuzticams nonāca policijas uzraudzībā. Gandrīz 30 
gadus viņš strādāja par mājskolotāju muižnieka Ivana Stankeviča 
ģimenē. Tikai 1893. gadā Barons atgriezās Latvijā.

Tāpat ka citi atmodas laikmeta darbinieki, ari Krišjānis Ba
rons daudz rakstīja par dabas zinātnēm, ģeogrāfiju, valodniecību. 
Viņa mūža darbs ir latviešu tautasdziesmas, to vakšana, apkopo
šana un izdošana. Krājums <rL a tv ju  d a in as», kurā apkopotas vai
rāk nekā 200 000 tautasdziesmas, ir viens no nozīmīgākajiem dar
biem folkloras apgūšanā visā pasaulē. Sirmais lautas darbinieks 
miris Rigā 1923. gada 8. martā 88 gadu vecumā, apglabāts Liela
jos kapos.

Viens no ražīgākajiem jaunlatviešu darbiniekiem bija pub
licists, zinātņu popularizētājs un valodnieks Kaspars  Biez-  
b ā r d i s. Viņš dzimis 1806. gada 8. decembri Pavasara pagasta 
(tagad Rīgas rajona Babītes ciemā) saimnieka ģimenē. Beidzis 
Tērbatas universitāti, strādāja par skolotāju Igaunijā. 1854. gadā 
Biezbardis pārcēlās uz Rīgu un aktīvi darbojās jaunlatviešu kus
tībā. Par latviešu zemnieku nemieru atbalstīšanu viņu izsūtīja 
uz attālākiem Krievijas novadiem; Rīgā viņš atgriezās tikai pēc 
trim gadiem. Savos darbos Kaspars Biezbardis asi uzstājās pret 
vācu muižniecību, pret latviešu pārvācošanas centieniem. Mūža 
beigas viņš pavadīja Maskavā, kur arī 1886. gada 1. augusta 
mira.

Tuvākais Krišjāņa Valdemāra domubiedrs, ievērojamais jaun
latviešu darbinieks bija Andre j s  S p ā ģ i s. Viņš dzimis
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1820. gada 14. janvārī Dunalkas pagastā (tagad Liepājas rajonā) 
saimnieka ģimenē. Beidzis Cīravas-Dzērves skolu, strādāja par 
skolotāju. Andreja Spaģa darbība izsauca muižnieku naidu. An
drejs Spaģis bija spiests atstat Kurzemi un doties uz Krieviju. 
Tur Spaģis strādāja par muižas pārvaldnieku, pēc tam Vācija 
studēja zemkopību. Pec studijām viņš atkal atgriezās Krievijā 
iepriekšējā darbā.

Ar Krišjāni Valdemāru Spaģis iepazinās jau Ēdolē, kur dar
bojās Valdemāra dibinātājā pulciņā. Savos darbos Andrejs Spā- 
ģis atmaskoja Baltijas vācu muižnieku patvaļu, paradīja latviešu 
tautas beztiesisko stāvokli. Tāpat kā daļa jaunlatviešu, ari Spā- 
ģis uzskatīja, ka latviešu tauta varēs pastāvēt, vienīgi sadarbo
joties ar krievu tautu, pat ar tās konservatīvo daļu — slavofiliem. 
Andrejs Spāģis miris 1871. gada 29. jūlijā, apglabāts Saratovā-

4. Tautas atmodas laikmeta vēsturiska nozīme

Jaunlatvieši deva lielu ieguldījumu latviešu tautas kultūras 
attīstībā. Viņi izkopa latviešu literāro valodu, pilnveidoja izglī
tību, attīstīja tautas daiļradi. Atmodas laikmeta darbinieki iepa
zīstināja latviešus ar citu lautu vēsturi, saimniecību un dzīves
veidu, aicināja apgūt svešvalodas. Pretēji Baltijas vācu muiž
niekiem jaunlatvieši centās panākt ciešus, pastāvīgus sakarus ar 
Krievijas valdību, cerēdami tādējādi uzlabot latviešu zemnieku 
stāvokli. Tomēr Baltijas vācu muižniecība vēl bija spēcīga un 
tās ietekme Krievijas valdībā pietiekoši liela, lai šiem mērķiem, 
neļautu īstenoties. Jaunlatviešu kustības apsīkuma galvenais cē
lonis bija norobežošanās no revolucionārajiem spēkiem. J aunlat
v ieš i c in ijā s  par lau ta s n acion ā lo  a tb rīvoša n os , sek m eja  la tv ie š u  
n ā cija s  ve id ošan os.

Kopsavilkums

Jau dzimlniecības laikos veidojās latviešu tautība, latviešu va
loda. Latvieši sāka sevi apzināties kā vienotu tautu, kurai ir ko
pīga teritorija, kopīga saimnieciskā dzīve, valoda, kultūra un 
vēsture. Veidojās latviešu nācija. Augošā latviešu buržuāzija cen
tās atbrīvoties no vācu virskundzības, pati veidot un attīstīt 
saimniecību. Buržuāzijas centieni sakrita ar tautas ilgām pēc 
brīvības. Sakās latviešu tautas nacionālās atbrīvošanās kustība. 
Latviešu inteliģencē radās divi virzieni: vieni velējās saglabāt 
labas attiecības ar vācu buržuāziju, otri cīnījās par latviešu tautas 
neatkarību no vāciešiem un iestājās par sadarbību ar Krieviju,. 
Sākas jaunlatviešu kustība — tautas atmodas laikmets. Jaunlat
vieši ieguldīja lielu darbu latviešu literārās valodas pilnveido
šana, tautas izglītības attīstība, tautas garamantu saglabāšanā.
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Ievērojamākie tautas atmodas darbinieki bija Krišjānis Valde
mārs, Juris Alunāns, Krišjānis Barons, Kaspars Biezbārdis un 
Andrejs Spaģis.

J a u tā ju m i un  u z d e v u m i

1. Kas ir nācija? Kādēļ latviešu nācija nevarēja veidoties jau dzimi niecības 
apstākļos? 2. Kādēļ jaunlatviešu kustības darbinieki sadarbojās ar krievu slavo
filiem? 3. Pastāstiet par Krišjāņa Valdemāra darbību! Kā tā veicināja lautas 
nacionālās apziņas veidošanos? 4. Ko jūs zināt par Krišjāņa Barona mūža 
darbu? 5. Kadas bija atšķirības veclatviešu un jaunlatviešu uzskatos? ti. Kails 
bija jaunlatviešu kustības mērķis? 7. Kādi bija jaunlatviešu kustības apsīkuma 
cēloņi: a) vācu muižnieku ietekme Krievijas valdībā; b) norobežošanās no revo
lucionārās kustības; c) latviešu buržuāzijas spēka pieaugums? Pamatojiet savu 
atbildi!

Stāsta vēstures avoti

F ra g m en ts  n o  K rišjāņ a  Valdem āra ra ksta «•L a tv iešu  n ā k o tn e  krievu  un  
v ā c ie š u  s ta rp ā > (18 8 6 . g a d ā )

Mācaities, latviešu jaunekļi, cik vien iespējat, krieviski un, ja tas ir izda
rāms, arī vāciski. Ši mācīšanās, šī svešu valodu saprašana neviena nespiež 
atšķirties no savas latviešu tautas, it īpaši tad ue, ja jūs nekad neaizmirstat 
ne vien sveštautu, bet arī latviešu laikrakstus, grāmatas un avīzes iegūt un 
lasīt, jo literatūras ražojumi jūs arvienu savienos ar pašu tautu un viņas va
jadzībām. Karstas jūtas par tautas labklāšanu jums nezudīs vis, bet dažtt reizi 
Vēl pieaugs, kad dzīves apstākļu dēļ jums gadīsies gandrīz ikvien krieviski vai 
vāciski runāt un ar šo tautu locekļiem sastapties. [..] Latvija atrodās vidū 
starp lielo Krieviju un arī, pēc ļaužu skaita ņemot, diezgan lielo Vāciju. Tad 
nu tiem viegli var izdoties caur labām skolām un pie diezgan svabadiem dzīves 
apstākļiem iemācīties abas valodas, un tādā vizē palikt par bagātākiem un 
tikt par derīgiem vidutājiem starp abām šīm lielajām tautām, kurām uz priekš
dienām u. t. j. pr. vēl daudz vairāk vidutāju būs vajadzīgs nekā līdz šim. Jau 
mūsu dienās mēs redzam, cik labi latviešiem veicas vidutāju stāvoklī. «Pēter
burgas Avīžu» laikā sāku klaušināt un pēc tiešām pārliecinājos, ka Pēterburgā 
pie it visiem ārzemju sūtņiem stāv dienestā latvieši dažādos amatos; pat pie 
Turcijas, Brazilijas, Bavārijas un Spānijas sūtņiem. Laikam lagad, pēc 25 ga
diem bus tāpat. Visi šie latvieši māk latviski, vāciski un krieviski, daži arī vel 
citas valodas. Krieviski jau latvietis var vieglāk iemācīties nekā vācietis, un šl 
vieglāka iemācīšanās ir latviešu tautai īpašigs labums, kas vēl vairāk parādīs 
savu spēku, nekā līdz šim, ja tikai to ievērosim. [...] Arī telegrāfu, pastu un 
dzelzceļa iestādēs visā Krievijā atrodas tikdaudz latviešu, ka jābrīnās. Skaidri 
redzams, ka latviešiem art vairāk saprašanas dzīvē labi izdodas; ...

Tā nu redzam, ka iai latviešu tautas daļai, kurai ir iespējams vairak vaļu 
das iemācīties, liktenis ir novēlējis svarīgus, laicīgai labklāšanai ļoti derīgus 
uzdevumus nākošiem laikiem. Sos uzdevumus izpildot, latviešu tauta n e z t u i t l e s
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savu nākamību, jo lielāka tautas daļa paliks gadu simteņiem pie savas mātes 
valodas, latviešu apkārtnē dzīvodama, kur svešā valoda nav vajadzīga un tādēļ 
drīz atkal taptu aizmirsta, ja arī to iemācītos.

K u rzem es  c iv ilg u b ern a tora  B rēv ern a  z iņ o ju m s B altija s  ģ en erā lg u b ern a tora m  
baron am  L iven a m  (18 6 4 . g a d a  17. ja n v ā r i)

Kr. Barons pieslejas kā uzticams biedrs Kr. Valdemāram. Vadīdamies no 
labākajiem centieniem, apdāvinātāks un ari pamatīgāk izglītots, viņš pamazām 
uzņemas galvenos darbus. Drīz tas kļūst par «Pēterburgas Avīžu» redakcijas 
dvēseli, ātri un viegli viņš orientējas praktiskā darba laukā. Viņš pārzin visu, 
par ko spriež ministru kabinetā un kas notiek sabiedriskajā dzīvē; soli pa solim 
viņš ķeras pie darba ar zināmu mērķtiecību, nenomaldīdamies sapņainās tiek
smēs. Visam, ko tas pasāk, ir praktisks virziens; tikai viņa gala mērķis ir ne
praktisks: "proti — kādu mazu tautas celmu, kas ilgi bijis svešas kultūras kun
dzībā, izmantojot esošos kultūras sasniegumus, pacelt līdz patstāvīgai nacio
nālai nozīmībai. Tas ir tik neprātīgi, ka jānāk uz domām — apšaubīt visu 
šo centienu vaļsirdību un īstumu, vēl jo vairāk tāpēc, ka šie ļaudis ar savu 
izglītību un sarunu valodu liecina, ka nekāda patstāvīga nacionāla attīstība tiem 
nav iespējama.

Ja d u m pji b ija  v ien k ā rši a p sp ies tu  
(a u žu  sa celša n ā s , tad s is tem ā tisk a jo s  
s tr e ik o s  ja u  izp a ud ā s šķ iru  cīņ a s  
d i g ( i . . .

(V . I. Ļ eņ in s)
VI n o d a ļ a

REVOLUCIONĀRĀ KUSTĪBA LATVIJĀ 
XIX GADSIMTA OTRAJĀ PUSĒ

1. Zemnieku kustība 70. un 80. gados
Pieaugošie nomas maksājumi, augstās māju izpirkšanas cenas, 

nomas saimnieku izlikšana no mājām, kā arī visu vācu muiž
nieku tiesību saglabāšanās tiesās un pārvaldes iestādēs izraisīja 
zemnieku neapmierinātību. Tā izpaudās dažādās formās. Valdībai 
bieži tika sūtītas sūdzības un lūgumi par vācu muižnieku un 
pārvaldes ierēdņu patvarībām. 1882. un 1883. gadā valdība sa
ņēma ap 20 tūkstoši dažādu sūdzību un lūgumu. Zemnieki jopro
jām pārgāja pareizticībā, izceļoja uz citiem Krievijas apgaba
liem. Bezzemnieki cerēja iegūt zemi, kļūt par neatkarīgiem saim
niekiem, atbrīvoties no vācu muižniekiem. Līdz gadsimta beigām 
no Latvijas izceļoja vairāk nekā 100 000 zemnieku, kuri apmetās 
uz dzīvi galvenokārt N'ovgorodas, Pleskavas, Saratovas, Sim- 
birskas, Smoļenskas, Ufas, Vitebskas guberņās un Kubaņas ap
gabalā, veidojot latviešu kolonijas.
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īpaši grūts bija Latgales zemnieku stāvoklis. Muižnieki vil
cināja zemes pārdošanu zemniekiem, vēl plaši izplatīti bija klaušu 
darbi, zemnieku izlikšana no mājām. No 1881. līdz 1884. gadam 
Ludzas un Ilūkstes apriņķos izcēlās plaši nemieri. Zemnieki uz
bruka muižām, tās dedzināja. Lai apspiestu nemierus, muižnieki 
Lija spiesti izsaukt karaspēka vienības. Latgales zemnieku cīņu 
atbalstīja viens no pirmajiem latgaliešu dzejniekiem, Krievijas 
revolucionārās organizācijas «Zeme un brīvība» dalībnieks Pi- 
ters Mi g l i n ī k s .  Viņš rakstīja krievu laikrakstos par Lat
gales zemnieku beztiesisko stāvokli. Tiesas procesos dzejnieks 
uzstājās kā apsūdzēto zemnieku aizstāvis, palīdzēja rakstīt su 
dzības un lūgumrakstus. Miglinīks tika apvainots muižu dedzi
nāšanā un ieslodzīts cietumā. Cietuma apstākji sabeidza dzejnieka 
veselību un drīz pēc atbrīvošanas viņš nomira. Ticēdams tautas 
uzvarai, Miglinīks kādā savā dzejolī rakstīja:

Ar taisneibu ceļsimēs gaisā 
Un zemeiti vaļdeisim šovu,
Mēs byusim tad varoni cāli,
Kai jyurmalā stovūšo kliņts.

1882. gadā arī Kurzemē, īpaši Jaunjelgavas, Kuldīgas un Aiz
putes apriņķī, zemnieki dedzināja muižu ēkas, uzbruka muižnie
kiem un mācītājiem. Līdztekus vispārējiem zemnieku nemieriem 
pret muižniekiem sāka izvērsties arī laukstrādnieku nemieri pret 
«pelēkajiem baroniem» — lielajiem saimniekiem.

70. un 80. gados revolucionārās organizācijas «Narodnaja 
voļa» ietekmē Latvijā radās atsevišķi pulciņi un militāras organi
zācijas, kuras uzturēja ciešus sakarus ar saviem krievu biedriem. 
Vienā šādā militārā pulciņā darbojās arī latviešu tautības krievu 
armijas virsnieks Andre j s  Pumpurs  — tautas eposa «Lāč
plēsis» autors, virsnieks Kā r l i s  Ai zups  — šī pulciņa vadī
tājs un vairāki citi. Pulciņš tika sagrauts, tā dalībnieki nodoti 
tiesai, bet pierādījumu trūkuma dēļ attaisnoti. Tiesas materiālos 
par Andreju Pumpuru teikts: «116. Malojaroslavccas pulka pra- 
porščiks Andrejs Indriķa d. Pumpurs ir viens no galvenajiem va
doņiem, kas organizē zemnieku sacelšanos pret muižniekiem ...»

2. 70. un 80. gadu reformas.
Pārkrievošanas politika

Lai nomierinātu tautu, cara valdība norīkoja augstākos valsi-, 
ierēdņus — senatorus — visā Krievijā pārbaudīt zemnieku --la 
vokli. Sai pārbaudei vajadzēja radīt tautā ticību, ka «cara U 
tiņš» par to rūpējas. B altija s g u b erņ ā s  rev īz ija s  kom isiju  senu  
tora  M a n a sein a  vadība  ierad os 1882. gada. Manaseina komisija 
kā tulks darbojās latviešu advokāts Andre j s  Stērstē,  ievi 
rojams tālaika sabiedriskais darbinieks. Viņš Manascinam nodeva



vairākus tūkstošus iesniegumu. 
Pārbaudes gaiļa, kura ilga 15 mē
nešus, lika savākts vispusīgs ma
teriāls par vācu muižnieku patva- 
rībām. Manaseins secināja, ka 
zemnieku stāvokļa uzlabošanai 
nepieciešamas plašas reformas. 
K riev ija s  valdība k om isija s  m a te 
riā lus iztnantoja , lai m azin ā tu  
varu  m u ižn ieku  ietekm i B a ltijā  un 
is len o lu  cara A leksan d ra  III uz
sā k to  n acion ā las a p sp ieša n a s un 
p a rk r levoša n a s  poliliku .

1888. gada tika veikti vairāki 
nozīmigi pasākumi. Visas valsts 
iestādēs ieviesa krievu valodu, iz
veidoja policijas pārvaldi pēc vis
pārēja Krievijas parauga, pārvei
doja tiesu sistēmu, iecēla krievu 
ierēdņus. Tautas izglītību, kas līdz 
šim atradas vācu muižniecības 

pārziņā, pakļāva Krievijas Tautas izglītības ministrijai. Skolās, 
sākot ar otro klasi, mācībām bija jānotiek tikai krievu valodā. 
Visa tautas sabiedriskā dzīve tika pakļauta stingrai cara ierēdņu 
kontrolei. Vācu muižniecība gan zaudēja daļu no savam priekš
rocībām, bet ātri piemērojās jaunajiem apstākļiem. Vairums vā
ciešu iesaistījās krievu administrācijā.

Kaut ari šī reforma daļēji mazināja vācu muižniecības ietekmi 
saimniecībā un pilnveidoja kapitālistisko ražošanu, tā vienlaikus 
sekmēja Aleksandra III uzsākto Krievijas nomaļu pārkrievošanu; 
tas mērķis bija ieviest visā impērijā v ien u  sa im n iecisk o  un p ār
va ld es  iekārtu , v ien u  ticību, v ien u  valodu. Latviešu tauta, īpaši 
tas turīgākā daļa, ar cerībām gaidīja šīs reformas, jo uzskatīja, 
ka tas galīgi sagraus vācu muižniecības varu un sekmēs latviešu 
saimniecisko neatkarību. Cerības nepiepildījās. To, ko zaudēja 
vācieši, pilnā mērā pārņēma krievu birokrātija. Stingra valdības 
iestāžu kontrole pār visu tautas sabiedrisko dzīvi kavēja lat
viešu kultūras attīstību, sevišķi Latgalē, kur tā tikko sāka atjau
noties.

3. Strādnieki: kustība Latvijā 
XIX gadsimta 70. un 80. gados

X IX  ga d sim ta  b e ig ā s  L a tv ija s  rū pn iecība  bija  sa sn ieg u s i a u g 
stu  kap itā lis tisk ā s ra žoša n a s līm eni. Strauji pieauga Latvijas 
ostu nozīme Krievijas tirdzniecībā. Ievērojami attīstījās mašīn
būve, metālapstrāde, ķīmiskā un tekstilrūpniecība. Gadsimta bei
gās Rīgas rūpnīcās strādāja ap 43 tūkstoši strādnieku. Latvijā
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veidojās rūpnieciskais proletariāts. Rūpniecība dominēja lieli uz
ņēmumi, kuros nodarbināja pāri par 500 strādnieku katra.

Paplašinoties kapitālistiskajai ražošanai, strā d n iek u  s tā v o k lis  
a izv ien  p aslik tin ā jā s. Lielais bezzemnieku pieplūdums pilsētās 
radīja darbaspēka pārpilnību. Lai dabūtu darbu, cilvēki bija 
spiesti pieņemt jebkurus uzņēmēja noteikumus. Strādnieku darba 
algu pastāvīgi pazemināja, plaši izmantoja sieviešu un bērnu 
darbu, īpaši tekstilrūpniecībā. Sievietēm maksāja pusi no vīriešu 
algas, pusaudžiem — trešo daļu; bērniem maksāja 2- 3 reizes 
mazāk nekā pusaudžiem. Jau tā zemās strādnieku algas vel sa
mazināja dažadie atvilkumi, kurus patvarīgi uzlika melstui i un 
darbu vadītāji. Fabrikants varēja strādnieku ik brīdi atlaist no 
darba, jo bija simtiem cilvēku, kuri bija ar mieru par niecīgu 
atalgojumu strādāt jebkuru darbu jebkuros apstākļos. Lai iegūtu 
lielāku peļņu, uzņēmēji centās izdot pēc iespējas mazāk līdzekļu 
darba apstākļu uzlabošanai. Ražošanas telpas bija vāji apgais
motas, neapsildītas, bez ventilācijas. Mašīnu kustošās daļas netika 
pienācīgi norobežotas, tādēļ bieži notika nelaimes gadījumi, kuros 
strādnieki lika sakropļoti vai pat gāja bojā. Tautas dzejnieks 
Rainis par tālaika fabrikas strādnieka dzīvi rakstīja:

Tur putekļi, tur lampas kūp,
Tur lēni mana dzīve drūp;
Tur lēni,'tā kā pulkstens sit.
Man velkas stundas sešpadsmit.

Strādnieki ar šādu stāvokli nespēja samierināties. Sākās cīņa 
par darba apstākļu uzlabošanu. 1870. g a d ā  R iga , V erm aņa  k ok 
z ā ģ ē ta v ā  notika  p irm ais L a tv ija s  p ro leta riā ta  streik s , kurā pieda
lījās ap 100 strādnieku. Streiki sākās ari citos uzņēmumos. Vēl 
plašāka strādnieku kustība izvērsās 80. gadu sākumā. 1880. un 
1881. gadā Liepājas dzelzceļa darbinieku cīņa pret administrāciju 
ilga piecus mēnešus un beidzās ar strādnieku prasību apmieri
nāšanu. 1883. gadā Rīgā streikoja vairāk nekā 600 Pārdaugavas 
strādnieku, jo kāds fabrikas meistars bija piekāvis viņu biedru.

Taču šī strādnieku kustība vēl bija neorganizēta. 90. gadu sā
kumā streiku kustības priekšgalā izvirzījās uzņēmīgākie strād
nieki, veidojās organizēta proletariāta kustība. Tomēr strād n iek iem  
v ē l trūka v ien o tīb a s un k op īg a s  vadības.

4. Jaunā strāva

X IX  g a d sim ta  80. g a d o s  v e id o jā s  d ažā d as strād n ieku  Ideil 
ribas, kurās piedalījās arī inteliģences pārstāvji. Gan šis bled 
rības, gan atsevišķi pulciņi analizēja saimnieciskus, kultuiiii un 
izglītības jautājumus. 90. g a d o s  L a tv ijā  sāka izp la tīties  m urksr.m u  
idejas. 1893. gadā Liepājā nodibinājās pirmais strādnieku pulciņ ., 
kura dalībnieki iepazinās ar K. Marksa, F. Engelsa un V I 1,.eņln/i
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darbiem. Sājā gadā Liepājas strādnieki Pirmajā maijā orga
nizēja nelegālu meža sapulci — pirmoreiz Latvijā atzīmēja darba
ļaužu solidaritātes dienu. 1896. g a d ā  m a rk sistisk ie  strād n ieku  p u l
c iņ i izv e id o jā s  R īgā . Strādnieku kustībā iesaistījās arī latviešu de
mokrātiskā inteliģence.

80. gadu beigas Pēterburgas, Maskavas un Tērbatas universi
tātē mācījās daudzi latviešu studenti. Lai bagātinātu zināšanas, 
viņi dibināja dažādus zinātniski literārus pulciņus. Tajos apguva 
arī marksismu. Sie latviešu studenti sadarbojas ar krievu mar
ksistiem. Līdzīgi pulciņi nodibinājās arī Rīgas Politehniskajā insti
tūtā. Studenti strādnieku biedrībās lasīja zinātniskus referātus, 
rīkoja jautājumu un atbilžu vakarus, tādējādi iepazīstinot strād
niekus ar K. Marksa un F. Engelsa mācību. Visā Latvijā darba
ļaudis lasīja ar roku pārrakstītās Tērbatas studenta Eduarda 
Ve i denbauma dzejas, pirmā latviešu revolucionāra dzej
nieka kvēlo aicinājumu:

Mosties, mosties reiz, svabadais gars,
Celies un salauzi kalpības spaidus,
Atpestī cietējus, klusini vaidus —
Mosties reiz, brīvības cēlajais gars!

L a tv iešu  d em ok rā tisk ā s in te liģ e n ces  sa d a rb ība  ar s trā d n ie 
k iem  izv ērsā s  p a r p la šu  sa b ied risk u  kustību , kura p a zīsta m a  kā  
Jaunā strāva . Sājā laikā tautas atmodas darbinieku aicinājumi 
bija zaudējuši savu nozīmi, jo lielākā daļa latviešu buržuāzijas 
bija ieguvusi turību un aizvien vairāk atsvešinājās no tautas. 
Jaunā strāva izplatīja svaigas, neparastas idejas. 1891. gadā 
jaunstrāvnieki pārņēma sīkburžuāzisko laikrakstu «D ien a s L a p a». 
Par šī izdevuma redaktoriem kļuva Pēter i s  Stučka un Jāni s  
Pl i ekšāns  (Rainis) .  «Dienas Lapā» publicējās arī Fr i c i s  
Roz i ņš  (Āzis) ,  Jāni s  J a n s o n s - B r a un s, Dāvi ds  
Bundža un citi ievērojamākie latviešu marksisti. Laikrakstā tika 
ievietoti raksti par strādnieku stāvokli, revolucionāro kustību Rie
tumeiropā, kā arī marksisma pamatlicēju darbi. Lielu vērību «Die
nas Lapa» veltīja latviešu un krievu strādnieku kopīgajai cīņai.

Jaunstrāvnieki nodibināja sakarus ar strādnieku pulciņiem, 
ieveda no ārzemēm marksistisko literatūru un izplatīja to strād
nieku vidū. 1896. gada sākumā jaunstrāvnieki mēģināja izveidot 
nelegālu organizāciju, līdzīgu V. I. Ļeņina dibinātajai «Cīņas sa
vienībai strādnieku šķiras atbrīvošanai», taču tas neizdevās. 
1897. gada maijā laikrakstu «Dienas Lapa» aizliedza, Jaunās 
strāvas darbiniekus arestēja un tiesāja. Daudzus izsūtīja, arī 
Pēteri Stučku un Jāni Pliekšānu. Vairāki jaunstrāvnieki, to vidū 
Fricis Roziņš (Āzis) un Dāvids Bundža, aizbrauca uz ārzemēm. 
Kaut gan Jaunā strāva bija likvidēta, tās darbība nebija velta — 
tā  lika  p am atu s so c iā ld em ok rā tisk ā s  k u stīb a s a ttīstība i L a tvija .
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5. Ievērojamākie Jaunas strāvas darbinieki

Pēter i s  Stučka,  Vladimira Iļjiča Ļeņina līdzgaitnieks, 
Latvijas Komunistiskās partijas izveidotājs un vadītājs, dzimis 
1865. gada 26. jūlijā Kokneses pagasta Vccbirzniekos turīga saim
nieka ģimenē. Pēc Pēterburgas universitātes beigšanas viņš dar
bojās kā advokāts, bija Jaunās strāvas dalībnieks un laikraksta 
«Dienas Lapa» redaktors. Pēc Jaunās strāvās sagrāves viņu iz
sūtīja trimdā uz pieciem gadiem. 1906. gadā Stučka iepazinās 
ar V. I. Ļeņinu.

Pēteris Stučka bija viens no Latviešu sociāldemokrātiskas 
strādnieku partijas dibinātājiem, piedalījās 1905. gada revolūcijā. 
No 1907. gada bija laikraksta «Pravda» līdzstrādnieks. Pēc Feb
ruāra revolūcijas Stučka darbojās kā KSDS(b)P Petrogradas ko
mitejas, ka arī Petrogradas Strādnieku deputātu padomes izpild
komitejas loceklis. Pēc Oktobra revolūcijas viņš tika iecelts par 
Tieslietu tautas komisāru. 1919. gadā Pēteris Stučka bija Pa
domju Latvijas valdības vadītājs. No 1923. gada līdz savai nāves 
dienai — KPFSR Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Viņš miris 
1932. gada 21. janvārī. Urna ar Pētera Stučkas pīšļiem iemūrēta 
Kremļa sienā.

Jānis Pl i ekšāns  (Rai ni s) ,  Pētera Stučkas tuvākais 
draugs un cīņu biedrs, dzimis 1865. gada 11. septembrī Tadena- 
vas muižas (tagad Jēkabpils rajona Dunavas ciemā) nomnieka ģi
menē. Beidzis Pēterburgas universitāti, viņš strādāja par advo
kātu. Kopā ar Pēteri Stučku vadīja «Dienas Lapu». Rainis bija 
pazīstams ar vācu strādnieku kustības darbinieku Augustu Bēbeli, 
saņēma no tā un slepeni ieveda Latvijā marksistisko literatūru.
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Pēc Jaunās strāvas sagrāves viņu izsūtīja trimdā. Atgriezies Lat
vijā, piedalījās 1905. gada revolūcijā un bija spiests emigrēt uz 
Sveici. Dzimtenē Rainis atgriezās 1920. gadā. Viņš bija Nacionālā 
teātra direktors, viens no Dailes teātra dibinātājiem. Dažus gadus 
Rainis bija neatkarīgas Latvijas Republikas izglītības ministrs. 
Rainis darbojās arī Latvijas Republikas un PSRS kultūras sakaru 
veicināšanā. Tautas dzejnieks miris 1929. gada 12. septembrī, ap
bedīts Rīgā, Raiņa kapos.

Fri c i s  Roz i ņš  (Āzis) ,  viens no Latvijas Komunistiskās 
partijas pamatlicējiem, dzimis 1870. gada 19. martā Purmsātu 
pagastā (tagad Liepājas rajona Virgas ciemā). Beidzis Tērbatas 
universitātes Medicīnas fakultāti. Viņš bija aktīvs Jaunās strāvās 
darbinieks, viens no pirmajiem marksisma ideju izplatītājiem Lat
vijā. Pēc Jaunās strāvas sagrāves Roziņš (Āzis) dzīvoja Lielbri
tānijā un Šveicē, piedalījās LSDSP izveidošanā. 1905. gada revo
lūcijas dienās viņš atgriezās Latvijā, bija viens no revolūcijas 
vadoņiem. 1908. gadā Frici Roziņu (Āzi) apcietināja un izsūtīja. 
1913. gadā revolucionārs no izsūtījuma vietas izbēga un devās 
uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kur darbojās Amerikas lat
viešu sociāldemokrātiskajās organizācijās. Pēc Februāra revolū
cijas viņš atgriezās dzimtenē, no 1917. gada decembra bija Lat
vijas Padomju valdības priekšsēdētājs. 1918. gada Fricis Ro
ziņš (Āzis) bija KSFPR valdības loceklis, 1919. gadā — Padomju 
Latvijas valdības Zemkopības komisārs. Viņš miris 1919. gada 
7. maijā.

Jānis  J a ns o ns - Br auns ,  viens no Jaunās strāvas vadītā
jiem, LSDSP darbinieks, latviešu literatūras kritiķis, dzimis 
1872. gada 18. martā Rāvas pagastā (tagad Liepajas rajona Du
nalkas ciemā). Mācījies Maskavas un Tērbatas universitātē. Pēc 
Jaunās strāvas sagrāves viņu izsūtīja, 1903. gadā viņš atgriezās
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Latvijā. Jansons-Brauns bija laik
raksta «Cīņa» pirmais redaktors.
1905. gada revolūcijas laikā viņš 
bija LSDSP CK loceklis. 1906. ga
dā revolucionārs emigrēja uz ār
zemēm, darbojās Latvijas Sociāl
demokrātijas Ārzemju komitejā.
Pēc Februāra revolūcijas atgriez
damies dzimtenē, Jānis Jansons- 
Brauns gāja bojā Ziemeļjūrā 
1917. gada 13. aprīlī.

Dāvi ds  Bundža,  Latvijas 
revolucionārās kustības darbi
nieks, žurnālists, dzimis 1873. ga
da 10. aprīlī Audruves pagastā 
(tagad Jelgavas rajona Lielplato- 
nes ciemā). Viņš organizējis pir
mos marksistiskos pulciņus Lat
vijā. Dāvids Bundža bija aktīvs 
Jaunās strāvas darbinieks, «Die
nas Lapas» līdzstrādnieks. 1897. 
gadā viņš emigrēja uz ārzemēm. Amerikas Savienotajās Valstīs — 
Bostonā — viņš organizēja pirmā latviešu marksistiskā mēneš
raksta «Auseklis» izdošanu. Dāvids Bundža mira 1901. gada 4. jan
vārī Francijā.

Paul s  Dauge,  Latvijas revolucionārās kustības darbinieks, 
padomju zinātnieks, dzimis 1869. gada 22. augustā Saukas pa
gastā (tagad Jēkabpils rajona Lones ciemā). Viņš mācījās Berlī
nes un Maskavas zobārstniecības institūtā. Pauls Dauge bija 
viens no pirmajiem marksisma ideju paudējiem Latvijā, aktīvs 
Jaunās strāvas darbinieks. Pēc Oktobra revolūcijas viņš bija viens 
no vadošajiem padomju veselības aizsardzības darbiniekiem. Zi
nātnieks miris 1946. gada 2. septembrī Rīgā.

Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs,
Tas nenāks, ja Jaudis to nevedīs ...

(R a in is )

6. Rīgas dumpis

90. gadu otrajā pusē Latvijas pilsētās strauji pieauga strad 
nieku kustība. S ākas p irm ie o rg a n iz ē t ie  streik i. Strādnieku kus
tības vadībai bija nepieciešama organizācija, kura spētu to virzīt 
pa marksistiski revolucionāru ceļu. 1895. gada rudenī V. I. Ļeņins 
Pēterburgā nodibināja «Cīņas savienību strādnieku šķiras atbrī
vošanai», kura apvienoja atsevišķus strādnieku — sociāldemo
krātu pulciņus un grupas. Jau 1896. gadā Pēterburgas strādnieku 
streiku panākumi pierādīja šadas organizācijas spēku.
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Pēterburgas strādnieku panākumi iedvesmoja ari Latvijas 
strādniekus. Marksistisko strādnieku pulciņu biedri organizēja un 
vadīja streikus, ka ari izstradaja pamatotas strādnieku prasības, 
uzņēmumu vadībai. 1896. gada Liepājas Tiiica kokapstrādes fab
rika notika Latvijā pirmais organizētais ekonomiskais streiks, 
kura rezultātā strādnieki panāca algas paaugstināšanu. Organi
zēta streiku kustība izvērsās visā Latvijā.

1899. ga d a  m aijā  strād n iek u  n em ieri a p tvēra  R īgu , L iepāju , 
un D a u ga vp ili. N otiku m i R īg ā  ieg u v u š i nosau ku m u  R īga s dum pis. 
Uzņēmuma «Linu un džutas manufaktūra» strādnieki (no tiem 
3/4 bija sievietes) pieprasīja algas paaugstinājumu. Uzņēmuma 
vadība to apsolīja, bet solījumu nepildīja. Tad I. maijā strādnie
ces sāka streiku. Streikotājas paziņoja, ka uzsāks darbu, kad būs 
apmierinātas viņu prasības. Savukārt uzņēmuma vadība piedrau
dēja visas streikotājas atlaist no darba. Tad strādnieces nolēma 
doties ar savam prasībām pie gubernatora. Gājiena dalībnieces, 
ielenca policija un karaspēka vienības un sadzina tās Aleksandra 
dārzā (tagad Ļeņina ielā, Gaisa tilta apkaimē). Uzņēmuma va
dība sāka atņemt aizturētajām strādniecēm algas aprēķina grāma
tiņas. Pēc likuma, atlaižot strādnieku no darba, bija jāizsniedz 
tam pase, kura glabājas uzņēmumā. Šoreiz tas netika darīts, jo 
uzņēmuma vadība gribēja «dumpīgas» strādnieces nodot policijai 
un izsūtīt no pilsētas.

Darbadienas beigās pie Aleksandra vārtiem sapulcējās blakus- 
esošo rūpnīcu «Fēnikss» un «Union» strādnieki, kopskaitā ap tūk
stotis cilvēku. Viņi pieprasija atbrīvot aizturētās sievietes. Poli
cija šāva uz strādniekiem. Tomēr tas strādniekus ncnobiedēja, 
kaut arī viņu vidu bija kritušie un ievainotie. Gubernators deva 
rīkojumu uz nemieru vietu nosūtīt lielāku karaspēka vienību. 
Strādnieki bija spiesti atkāpties, taču jau otrā dienā nemiernie
kiem pievienojās cilu Pigas uzņēmumu strādnieki. Notika asi
ņainas sadursmes ar policiju un karaspēku. Nemieri turpinājās 
līdz 18. maijam, tajos piedalījās vairāk nekā 20 tūkstoši strād
nieku. Nemieru laikā tika izpostītas vairāku fabriku iekārtās, izde
molēti fabriku vadītāju dzīvokļi. Cīņu gaitā nogalināja vai ievai
noja vairākus desmitus strādnieku. Daudzus apcietināja un no
tiesāja, izsūtīja no pilsētas.

R īg a s  dum pis b ija  stih iska , n eo rg a n iz ē ta  kustība , tād ēļ tā  
n ev a rē ja  g ū t  panākum us. Kaut arī strādniekus sakāva, viņi pir
moreiz apjauta, kāds milzu spēks ir viņu kopīgai rīcībai. Strād
nieki saprata arī to, ka turpmākai cīņai nepieciešama vienota or
ganizācija, kura būtu spējīga tos vadīt.

Mēs namam plānu zīmējām, 
Nu ejai, ceļat to;
Mēs pirmos grodus sasējam, 
Nu darāt turpmāko.

( R ainis )
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Kopsavilkums

XIX gadsimta 70. un 80. gados palielinājās zemnieku neapmie
rinātība par nomas maksas palielināšanu un augstajam māju 
izpirkumu cenām. Izcēlās plaši zemnieku nemieri. S.uli nemieri 
notika arī citos Krievijas apgabalos. Valdība norīkoja ipa-as ko
misijas zemnieku stāvokļa pārbaudei. Latvijā darbojas senatora 
Manaseina vadītā revīzijas komisija. Tā savāca plašu materiālu 
par vācu muižnieku patvarībām. Lai palielinātu Krievijas cariskas 
patvaldības ietekmi Baltijas guberņās, tika veiktas pārvaldes re
formas. Visās valsts iestādēs iecēla krievu ierēdņus, skolas aiz 
liedza mācības latviešu valodā. Sākas Latvijas pārkrievošana.

Latvijas rūpniecība gadsimta beigās bija sasniegusi ļoti aug 
stu līmeni, bet strādnieku dzīves un darba apstākļi bija smagi. 
Sakas strādnieku cīņa par savām tiesībām.

90. gadu sākumā progresīvā latviešu inteliģence iepazinās ar 
marksismu. Veidojās marksistiski revolucionāri pulciņi. Sākās re
volucionāra kustība — Jaunā strāva. Jaunstrāvnieku idejas pauda 
laikraksts «Dienas Lapa». Kustību vadīja Pēteris Stučka, Jānis 
Pliekšāns (Rainis), kā arī citi ievērojami latviešu marksisti. 
Jaunā strāva tika sagrauta, tās vadītāji tiesāti. 1899. gadā Latvija 
izvērsās streiku kustība, kuru vadīja galvenokārt marksistisko 
pulciņu biedri. Visplašākie nemieri notika 1899. gada maijā 
Rīgā izcēlās tā sauktais Rīgas dumpis. Tajā piedalījās vairāk 
nekā 20 tūkstoši strādnieku. Rīgas dumpis bija neorganizēta 
strādnieku sacelšanās. Ta sakāve parādīja, ka strādniekiem ne
pieciešama organizācija, kas spētu tos apvienot un vadīt.

Jautājumi un uzdevumi

1. Ar kādām Krievijas revolucionāri demokrātiskajām organizācijām 
bija saistīta latviešu progresīvā inteliģence XIX gadsimta otrajā pusē? 2. Kā
das bija Manaseina revīzijas sekas Latvijā: a) vācu muižniecības varas sama
zināšanās; b) latviešu buržuāzijas nostiprināšanās; c) latviešu pārkrievošanas 
sākums; d) vienādas pārvaldes un izglītības sistēmas nostiprināšana visā impē
rijā? Kam šie pasākumi nāca par labu? Kam par sliktu? Pamatojiet atbildi!
3. Kāda bija Jaunās strāvas nozīme Latvijas revolucionārās kustības attīstībā?
4. Kad un kā Latvijā sāka izplatīties marksisma idejas? 5. Kādi bija Rīgas 
dumpja sakāves cēloņi? fi. Parādiet kartē apgabalus, kuros bija visvairāk lat
viešu zemnieku koloniju!

Stāstā vēstures avoti

F ra g m en ts  n o  Jana J an son a-B ra u n a  ra ksta  «M ū su  v eca i p a a u d zei»  (1894 . 
g a d a )

Un kas atliecas uz mums, jauno paaudzi, tad varu jums ziņot, ka mēs 
ar vislīksmāko prieku nolūkojamies jūsu iznīkšanas procesā, jo nebūs taču
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vēl jāmin, ka mēs jūs nicinām no sirds dibena, izgaisināt tautā no jums tik 
tīši piekoptos aizspriedumus un aprādīt tai, cik niecīgi un pat kaitīgi visi no 
jums uzspiestie pozitīvie centieni. Jautri un nebaidīgi mēs ārdīsim un postī
sim nost visu, kas aptumšo ļaužu prātus un kavē viņu attīstību, tikai nesakiet, 
ka viegli ir sagāzt vecas paliekas, izravēt sasakņojušās nezāles, jo rokas ple
tām strādājot asiņo un no saaugušām nezālēm zeļ un dīgst arvienu jaunas at
vases! Un, ja tik vien mēs darītum, kā iznīcinātum jūsu «darbu», ir tad mēs 
būtum daudz daudz jau pastrādājuši: mēs bullim zemi irdenu pataisījuši nā
kotnes sējai, mēs būtum aizsprostojuši maldīgos ceļus, pa kuriem staigājot tauta 
varētu nokļūt staignā muklājā, bet man liekas, ka mēs arī tai aprādām teku,, 
pa kuru tai jāiet! Mēs ņemam atkal rokā ieročus, mēs griežamies pie zemākās 
tautas un mācām to patstāvīgi domāt, attīstām viņas šķiras pašapziņu, mēs. 
pasniedzam tai dabas zinātņu rezultātus, lai tā saprastu sevi un savu ārējo* 
apkārtni, dabisko celšanos un attīstīšanos, mēs sludinām tai tautsaimniecisko- 
likumu gaitu, lai tā zinātu, kurp mēs virzāmies un kāda nākotne mūs gaida...

Mēs zinām, ka tautsaimnieciskie apstākļi tālāk attīstīsies paši no sevis, mēs- 
zinām, ka mūsu domas nav nekādu fantāziju augļi, bet gan matemātiski pa
reizi formulēti likumi, kas satver sevī sadzīves nelokāmo gaitu — un tamdēļ 
mēs mierīgi pasmaidām par jūsu naidu un niknumu. Jūs variet apmelot, rīdīt 
un šņākt pret mums, bet mūsu lietai jūs maz kaitēsiet ar to; mēs paši pat 
varētum pagurt un nokrist ceļmalā, bet aiz mums nepārredzamiem pulkiem nāks. 
atkal citi, jo uzvara pieder mums, mēs nesam savās rokās nākotnes atslēgas!

Tauta, k a s n ecen ša s  iep a z ītie s  ar s e n 
tēv u  v ēs tu r i un sirm o litera tūru , tā  
tauta  n ec en ša s  d z īvo t.

(A u s e k l is )

VII n o d a ļ a

LATVIEŠU TAUTAS KULTORA 
XIX GADSIMTA OTRAJĀ PUSE

1. Latviešu kultūras vispārējs raksturojums

Latviešu nacionālā kultūra strauji attīstījās tautas atmodas 
laikmetā. Jaunlatviešu cīņa pret feodālisma paliekām un valdošo* 
vācu kultūru, par latviešu valodas, izglītības un kultūras attīs
tību atbilda visas tautas interesēm. Turpinoties kapitālisma attīs
tībai, latviešu sabiedrībā izmainījās savstarpējās sabiedriskas at
tiecības, saasinajas šķiru pretrunas, kas ietekmēja ari kultūras 
tālāko veidošanos.

Visā latviešu kultūras attīstības gaitā norisinājās demokrā
tiskās kultūras cīņa pret valdošās šķiras kultūru. Izbeidzoties 
jaunlatviešu darbībai, tautas apziņas veidošanu turpināja Jaunā 
strāva.
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2. Tautas mutvārdu daiļrade

Kaut arī latviešiem bija sava rakstītā literatūra, turpināja at
tīstīties arī tautas mutvārdu daiļrade. Tautasdziesmās, pasakās, 
anekdotēs, sakāmvārdos un parunās vācu kunga vietā stājās 
pašu «pelēkais barons» — lielgruntnieks.

Kas kaitēja mūs’ kungam 
Spilvenos negulēt?
Pats gulēja spilvenos, 
Zināj’ darbus padaram.

(LTDz, Liepāja.)

Laba dzīve saimniekam, 
Ko gribēja, to darīja: 
Kalpu sūta tīrumā,
Pats guļ gultā izstiepies. 

(LTDz, Aizkraukle.)

Pasakās un anekdotēs ievērojamu vietu ieņēma gudrs, vil
tīgs kalps un skops, nežēlīgs saimnieks. Lielos saimniekus tauta 
izsmēja tāpat kā agrāk vācu muižniekus:

Baroniņi, jauni kungi, 
Visi balti mazgājās: 
Tikpat melnas padegunes, 
Kā tiem poļu sivēniem.

(LTDz, Kuldīga.)

Saiminiecei daiļas meitas 
Padzirnā audzinātas. 
Pavasari iztecēja 
Sēnalainiem deguniem.

(LTDz, Dundaga.)

Ļoti asi tika izsmieti vācu līdzskrējēji, latviešu valodas no
liedzēji — «kārklu vācieši»:

Tev, puisīt, vācu drēbes, 
Nav tev vācu valodiņ’s; 
Nāc pie mana zosu tēva, 
Mācies vācu valodiņu.

(LTDz, Bauska.)

Šādas dāmas lielījās 
Ar to vācu valodiņu;
Visi raibi sivēntiņi 
Nāk pie šādām mācīties.

(LTDz, Irlava.)

Izsmieta tika arī ta latviešu inteliģences daļa, kura, ieguvusi 
izglītību, atteicās no savas tautas:

Rīgas kungi sabraukuši 
Ar tiem kungu deguniem:
Piecas brilles salikuši,
Neredz brāli arājiņu.

(LTDz, Dundaga.)

Tauta smējās arī par tiem latviešiem, kuri cerēja ar «izdevī
gām» precībām iekļūt kungu kārtā:

Vai māmiņa, vai māmiņa, 
Tavs dēliņš vācietītis: 
Vāczemē muižkungam 
Vienu aci jumpraviņa,
Tā tavam dēliņam 
Auga skaista līgaviņa. 

(LTDz, Kazdanga.)



Balstoties uz tautas mutvārdu daiļradi, lautas mākslu un tra
dīcijām, veidojās latviešu nacionālā kultūra. No vācu, krievu un 
citu tautu kultūrām tā pārņēma visu labo un latviešu tautai de
rīgo.

3. Tautas izglītība

Līdz XIX gadsimta GO. gadiem Latvijā nepastāvēja vienota 
tautas izglītības sistēma. Skolas atradās vācu muižnieku un mā
cītāju pārziņā. Nebija vienotas mācību programmas, arī skolotāju 
zināšanas vietumis bija nepilnīgas. Sākoties jaunlatviešu kustībai, 
vācu muižnieki, lai nezaudētu varu pār latviešiem, pievērsa sko
lām lielāku vērību, veicināja latviešu pārvācošanu. Palielinājās 
skolu skaits, uzlabojas skolotāju sagatavotība. Latviešu valodā 
mācības notika pagastskolās, bet draudzes un augstākas skolās — 
tikai vācu valodā. Mācību programmas sastadija tā, lai latviešu 
zemnieku bērni iespējami ātrāk aizmirstu savu tautību un valodu. 
Latviešu jauniešu tiekšanās pēc izglītības bija tik liela, ka viņi 
labprāt apmeklēja vācu skolas, kuras deva iespēju iegul augstāko 
izglītību. Jaunlatviešu kustība pierādīja, ka latvietis, arī apguvis 
vācu valodu un zināšanas, var būt savas tautas dēls, darboties tās 
labā. Aizvien mazāk latviešu noliedza savu tautību. Gadsimtiem 
ilgais latviešu tautas naids pret visu vācisko neļāva muižniecībai 
īstenot savu nodomu.

80. gadu reformas radīja tautas izglītības sistēmā lielas pār
maiņas. Valdība, īstenodama pārkrievošanas politiku, domāja tikai 
par savām interesēm. Visas sabiedriskas un kultūras dzīves pa
kļaušana cara ierēdņu kontrolei kavēja kultūras un izglītības attīs
tību Latvijā. Ne velti V. I. Ļeņins norādīja: «...nav niknāka un 
nesamierināmāka tautas izglītības ienaidnieka Krievija, kā Krie
vijas valdība.» (Ļ eņ in s  V. /. Raksti. — 10. sēj. — 118. lpp.)

Pārkrievošana skāra pirmām kārtām Latgali. Latgales skolās 
mācībās drīkstēja būt tikai krievu valodā. Tika aizliegts grāmatas 
un laikrakstus iespiest ar latīņu burtiem, kā ari ievest šādu lite
ratūru. Tas ievērojami apgrūtināja mācības, īpaši rakstītprasmes 
attīstību, arī kultūras līmeņa celšanos. Skolu skaits Latgalē bija 
neliels. 1881. gadā darbojās tikai 48 skolas, kurās mācījās ap divi 
tūkstoši skolēnu, starp tiem tikai 43 meitenes.

Ar 1885. gada valdības rīkojumu visas Baltijas guberņu skolas 
tika nodotas Tautas izglītības ministrijas pārziņā. Skolotāju sa
gatavošanu, iecelšanu darbā un atbrīvošanu, kā arī mācību grā
matu sastādīšanu un mācību programmu izstrādāšanu pilnīgi 
pārņēma krievu pārvaldes ierēdņi.

Galvenās bija trīsgadīgās bezmaksas p a g a s tsk o la s , kurās bija 
jāmācās visiem bērniem no 10 līdz 13 gadu vecumam. Pagast
skolās pastiprināti mācīja krievu valodu un matemātiku, bet sa
mazināja latviešu valodas stundu skaitu. Lielu vērību pievērsa 
ticības mācībai. Pagastskolas atradās pagastu pārziņa.
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D ra u d zes  sk o la s  mācību laiks bija pieci gadi, par mācībām 
vajadzēja maksāt. Vācu valodas mācīšana draudzes skolās tika 
pārtraukta, latviešu valodas stundu skaits samazināts. Pastiprināti 
mācīja krievu valodu, arī matemātiku, vēsturi, dabaszinības, ģeo
grāfiju, glītrakstīšanu, zīmēšanu un dziedāšanu.

Sāka dibināt arī ta sauktās m in istrija s  sko las . Tas bija labāk 
apgādātas, skolotājiem maksāja lielākās algas. Sajās skolas sko
lēni pilnīgāk apguva krievu valodu.

Pilsētās darbojās četrgadīgas e lem en lā rsk o la s , kurās mācībās 
bija bez maksas, kā arī sešgadīgas p ilsē ta s  sko las . Sajās skolās 
mācības notika tikai krievu valodā. Lai iestātos augstskolā, bija 
jābeidz ģ im n ā zijā  vai reā lskola . Šādu skolu skaits Latvijā bija 
neliels, mācību maksa augsta, tādēļ tajas varēja mācīties tikai 
turīgu vecāku bērni.

Sāka darboties arī a m a tn iec īb a s jeb  rū p n iecība s skolas. Tā, 
piemēram, Rīgā atvēra vairākas amatniecības skolas, kuras ga 
tavoja rūpniecības un celtniecības speciālistus. Izveidoja ari z em 
k op īb a s sko las. Pēc Krišjāņa Valdemāra ierosmes Latvijā nodibi
nāja desmit jū rsk o la s , no kuram pirmā un ievērojamāka bija 
1864. gadā dibinātā Ainažu jūrskola.

Augstāko izglītību turīgākie latviešu jaunieši varēja iegul IVr- 
batas, Pēterburgas un Maskavas augstskolās. Paplašinoties ka
pitālistiskajai ražošanai, vajadzēja aizvien vairāk rūpniecības spe
ciālistu — inženieru, ražošanas vadītāju, tādēļ 1 8 6 2 .  p i a l a  R i p a  
a te era  p irm o L a tv ija s  a u g stā k o  m ācību  ies tā d i P olitehnikum u, 
kuru 1896. gad a  p ā rveid o ju  par P o liteh n isk o  institū tu  Rīgas
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Politehniskajā institūtā mācījās 
studenti no visas Krievijas impē
rijas. 90. gados tas kļuva par 
ievērojamu revolucionārās kustī
bas centru.

Latviešu jauniešu tiekšanās 
pēc izglītības bija tik liela, ka, 
neskatoties uz visiem muižniecības 
un valdības liktajiem šķēršļiem un 
skolu sistēmas nepilnībām, gad
simta beigās Latvijā gandrīz 75% 
visu iedzīvotāju prata lasīt un 
rakstīt. Augstāks izglītības līme
nis bija vienīgi Igaunijā, kur lasīt 
un rakstīt prata vairāk nekā 79% 

iedzīvotāju. Turpretī pārējā Krievijas impērijas daļā vidēji tikai 
nepilni 30% iedzīvotāju bija rakstītpratēji (lielākajos kultūras 
centros Maskavā un Pēterburgā attiecīgi — 56% un 63%).

4. Skolotāju semināri

Vecākā mācību iestāde Baltijā, kurā latviešu jaunekli varēja 
sagatavoties skolotāja darbam, bija T ērba tas sk o lo tā ju  sem in ārs. 
Tas darbojās no 1821. gada. Latvijā pirmais skolotāju seminārs 
tika nodibināts V alm ierā  1839. ga d ā . 1849. gadā to pārcēla uz 
Valku. So mācību iestādi no 1839. līdz 1881. gadam vadīja Jānis 
Cimze, tādēļ to dēvē par C im zes sem in āru . Kurzemē darbojās 
Ir la v a s  sk o lo tā ju  sem in ārs, kuru atvēra 1841. gadā. Papildus 
šīm mācību iestādēm darbojās B a ltija s  sk o lo tā ju  sem in ārs, dibi
nāts 1870. gadā Rīgā un 1885. gadā pārcelts uz Kuldīgu, kā arī

V alm ieras sem in ārs. Sīs mācību iestā
des gatavoja skolotājus darbam krievu 
mācību valodas skolām.

L a tv iešu  tau tas izg līt īb a s  un k u ltū 
ras a ttistib ā  v islielāk ā  n oz īm e b ija  C im 
z e s  sem in āram . Jāņa Cimzes audzēkņi 
darbojās visā Latvijā, galvenokārt Vid
zemē. Skolā izkopa nākošo skolotāju 
muzikalitāti. Kopā ar saviem audzēk
ņiem Jānis Cimze vāca un apkopoja 
latviešu tautasdziesmas. Cimze apdari
nājis koriem vairāk nekā 350 tautas
dziesmu. Vēl šodien skan tautasdzies
mas Cimzes apdarē — «Rīga dimd», 
«Krauklīts sēd ozolā» un daudzas citas.

Cimzes skolotāju semināru beiguši 
vairāki ievērojami latviešu un igauņu
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sabiedriskie un kultūras darbinieki, piemēram, Auseklis, Apsīšu 
Jēkabs, Baumaņu Kārlis, Juris Neikens, igauņu sabiedriskais 
darbinieks Karls Roberts Jakobsons un citi. Savukārt dau
dzi Baltijas semināra audzēkņi kļuva revolucionārās kustības da
lībnieki — Vilis Dermanis, Juris Gavēnis, Jānis Fernests, Juris 
Zingbergs un daudzi citi. Baltijas skolotāju semināru beidzis arī 
Vilis Pludons.

1873. g a d ā  R ig ā  sa n ā ca  p irm ā v isp ā rē jā  L a tv ija s  sk o lo tā ju  
k o n feren ce , ko vadīja ievērojamais izglītības darbinieks Kron- 
v a l d a  Atis.  Otra šāda konference notika pēc gada. Vēlāk val
dība tās aizliedza.

5. Zinātne

Latvijas zinātnes attīstība cieši saistīta ar visas pasaules zi
nātnes attīstību, ko virzīja ražotājspēku attīstības vajadzības, rūp
niecības, lauksaimniecības un tirdzniecisko sakaru prasības.

Latvijas zinātnē XVI gadsimtā darbojās tikai atsevišķi cil
vēki — mācību iestāžu pasniedzēji, ārsti, ierēdņi, atsevišķi muiž
nieki un mācītāji. Tā, piemēram, gadsimta beigās ārsts Zaha-  
ri j s S t o p i j s sastādīja plašu zinātniski praktisku enciklopēdiju, 
ko vēlāk pārtulkoja un izmantoja krievu zinātnieks Mihails Lomo- 
nosovs. XVII gadsimtā tiek veikti pirmie derīgo izrakteņu meklē
šanas mēģinājumi — 1647. gadā Kurzemē uzsāka dzelzs rūdas 
atradņu meklēšanu. 1686. gadā Kurzemē meklēja arī sudrabu, bet, 
protams, nesekmīgi.

XVIII gadsimta vidū sākās sistemātiska Latvijas teritorijas iz
pēte. Vācu vēsturnieks A ugusts  Hupel s  (1737—1819) apkopoja 
plašu materiālu par Baltijas vēsturi, ģeogrāfiju un saimniecību. 
Pirmoreiz Vidzemes dabu aprakstīja Jākobs  F i š e r s  (1731 — 
1793). Jelgava un Rīga kļuva par ievērojamiem zinātniskās lite
ratūras izdošanas centriem Krievijā. J elga vā  h erco g a  P ē tera  B i- 
ron a  d ib in ā ta jā  P ē tera  a ka d ēm ijā  tika  v e ik ti n oz im ig i z in ā tn isk i  
p ētīju m i m atem ātikā , a stron om ijā , botān ikā  un citā s n oza rēs . Š e it  
1783. g a d ā  izv e id o ja  p irm o  a stron om isk o  o b serv a to r iju  L a tvijā . 
Šeit strādāja arī fiziķis mehāniķis Ernests  Johans Bī- 
nem anis (1753—1806), latviešu dzimtcilvēka dēls, kurš izgli 
tību bija guvis šajā pašā mācību iestādē.

XVIII gadsimta beigās un XIX gadsimta sākumā rosīga zināt
niskā darbība sākās Rīgā. Ievērojamus pētījumus elektroķīinijā 
veica vācu zinātnieks Geor gs  F r i d r i h s  Pa r r o t s  kopā ar 
latviešu izcelsmes ķīmiķi, dabaspētnieku un ārstu, Tērbatas uni
versitātes profesoru Dā v i d u  Hi e r o n ī mu Gr i nd e l i  (1776 
1836). 1803. gadā Grindelis Rīgā nodibināja farmaceitisko biedrību, 
izdeva pirmo žurnālu šajā nozarē. Dibinājās arī cilas zināt
niskās biedrības: ārstu, dabas pētnieku, vēsturnieku, tehniķu bied 
rības. Latviešu literārajā biedrībā aktīvi darbojās Dundagas ārsts 
latvietis Jur i s  Bārs (1808—1879). Visas šīs biedrības bija
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cieši saistitas ar ievērojamāko Baltijas zinātnisko centru — Tēr- 
balas universitāti, ka ari ar Pēterburgas un Maskavas augst
skolām.

Strauji zinātniskais pētniecības darbs Latvija aktivizējās pēc 
Rīgas Politehnikuma, vēlāk Politehniskā institūta nodibināšanas. 
Institūta kabineti un laboratorijas ļāva augstskolas pasniedzējiem 
un studentiem plaši izvērst zinātniskas pētniecības darbus dažā
dās nozarēs. Nozīmīgi pētījumi bija matemātikā, inženierzinātnes, 
elektrotehnikā, ģeoloģija, botānikā. Ievērojams bija RPI zināt
nieku ieguldījums ķīmijā. Sājā nozarē darbojas vācu tautības 
zinātnieks V i l h e l ms  Ost val ds  kopā ar latvieti Paul u 
V a l d e n u  (1863—1957), vēlāko RPI direktoru, Pēterburgas Zi
nātņu Akadēmijas, arī PSRS ZA locekli.

Daudzi latviešu zinātnieki ieguva izglītību Tērbatas universi
tātē. Tomēr vācu muižniecības un krievu birokrātijas īstenoto na
cionālo spaidu dēļ latviešu tautības zinātnieki bija spiesti strādāt 
ārpus savas dzimtenes. Tā, piemēram, ārpus Latvijas strādāja 
matemātiķis Kārl i s  Pētersons — viens no Maskavas Mate
mātikas biedrības dibinātājiem; zoologs Ka r l o s s  Bergs;  far
makologs Os v a l ds  S m ī d e b e r gs — Slrasburgas univer
sitātes profesors, eksperimentālās farmakoloģijas pamatlicējs; 
Kr i staps  l i e l mani s  — Pēterburgas Eksperimentālā medicī
nas institūta dibinātājs; viņa līdzstrādnieks mikrobiologs Oto 
Kal ni ņš ,  kurš atdeva savu dzīvību, pētīdams bīstamu slimību 
izraisītājus; astronoms Fri c i s  Bl umbahs  un citi.

Tērbatas universitātē jau no 1803. gada darbojās latviešu va
lodas katedra, kurā pasniedza vācu tautības valodnieki O to Ro- 
z e n b e r g e r s  un He r ma ni s  Klemenss,  bet no 1878. gada — 
latviešu valodnieks Jēkabs Lautenbahs.  Latviešu valod
niecība nav iedomājama bez Tērbatas universitātes beidzēju 
valodnieku Jēkaba Lautenbaha, Kārļa M ī 1 e n b a h a, J ā ņ a E n- 
dze l i na (daudzu pasaules valstu zinātņu akadēmiju locekļa) 
veikuma.

Ie v ēr o ja m s  n o lik u m s L a tv ija s  z in ā tn es  d z īv ē  bija  1896. g a d ā  
R ig ā  n otik u ša is 10. V iskriev ija s  a rh eo log u  k o n g re ss . Tajā apsprieda 
ne tikai arheoloģijas, bet arī folkloras, valodniecības un cilus jautā
jumus. Kongresa piedalījās daudzi ievērojami krievu un ārzemju 
zinātnieki. Dalībnieku vidū bija arī ķīmijas profesors Pauls Val- 
dens, valodnieks Kārlis Milenbahs, komponists Andrejs Jurjāns 
un citi latviešu zinātnieki.

6. Biedrības

Nozīmīgas latviešu tautas kultūras attīstības veicinātājas bija 
dažādas biedrības. Laukos visizplatītākās bija dziedāšanas bied
rības, kuras pulcināja gan jauniešus, gan vidējās un vecākās pa
audzes ļaudis. 1864. gadā D ikļu  (tagad Valmieras rajonā) d z ie 
d āša n a s biedrība  bijušā Cimzes semināra audzēkņa, mācītāja un
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rakstnieka Jura Neikena vadībā o rg a n iz ē ja  p irm os d z iesm u  
sv ē tk u s  L a tvijā .

Jaunlatviešu kustības ietekmē 1868. g a d ā  n od ib in ā ja  R īg a s  
L a tv iešu  b iedrību  jeb , kā  tautā  v iņ u  d ev ē ja , — «M ā m u ļu ». Rīgas 
Latviešu biedrība veicināja latviešu nacionālās kultūras attīstību 
un izglītības līmeņa paaugstināšanu, modināja latviešu nacionālo 
pašapziņu. Biedrībā aktīvi darbojās dažādas komisijas: teātra 
komisija, zinību komisija, mūzikas komisija, derīgu grāmatu no
daļa. Līdzīgas biedrības nodibinājās arī Jelgavā, Daugavpili un 
citās Latvijas pilsētās. Gadsimta beigās Rīgas Latviešu biedrības 
nozīme mazinājās. Sākumā tā pulcēja dažadus cilvēkus — inlc 
liģentus, ierēdņus, strādniekus, amatniekus, tirgoņus. Viņus visus 
vienoja nacionālās piederības apziņa. Ar laiku biedrībā pārsvaru 
guva turīgo pilsoņu intereses.

Latvijā d ib inā jās ari sa im n iecisk a s b iedrības — lauksaimnie
cības, piensaimniecības, patērētāju, krājaizdevu un cilas biedrības. 
Daļa biedrību nodarbojās gan ar saimnieciskiem, gan arī ar kul
tūras jautājumiem. Tā, piemēram, Rīgā savstarpējās palīdzības 
biedrība «J on a tā n s» centās izglītot strādniekus. Sīs biedrības rīko
tajos jautājumu un atbilžu vakaros uzstājās marksisti, ievēro
jamākie Jaunās strāvas darbinieki.

Dibinājās ari dažādas sporta biedrības un klubi. 1862. gada 
nodibinājās R īg a s  V in groša n as biedrība . Līdz gadsimta beigām 
Latvijā darbojās ap 20 dažādu sporta biedrību un klubu. Taču 
to biedri varēja būt tikai turīgie pilsoņi, šīs biedrības atradās gal
venokārt vācu un krievu darbinieku pārziņā. Pirmā latviešu sporta 
biedrība nodibinājās 1898. gadā — tā bija P a lsm a n es  šaha  a m a 
tieru  b iedrība .

Rīgā izveidojās arī vairākas krievu kultūras biedrības: dzie
dāšanas, literārās, dramatiskās, atturības un citas biedrības.

7. Literatūra

X IX  ga d sim ta  vidū v e id o jā s  la tv iešu  n acionā lā  litera tūra . Tau
tas atmodas laikmetā latviešu tautas centieni pēc brīvības un na
cionālās neatkarības visspilgtāk izpaudās Andreja Pumpura un 
Ausekļa daiļradē. So literātu darbos plaši izmantota tautas mut
vārdu daiļrade. Tautas atmodas laikmeta literatūra, izskaistināta 
veidā attēlodama seno latviešu dzīvi pirms vācu feodāļu iebru 
kūma, centās pacelt tautas pašapziņu, izkopt latviešu nacionālas 
kopības izjūtu. Tā dēvētā tautiskā  rom an tism a  literatūra bija pro 
gresīva, demokrātiska literatūra (tās aizsācējs Latvijā bija Gar 
lībs Merķelis).

Andr e j s  Pumpurs,  klaušu zemnieka dēls, dzimis 1811 ga 
da 22. septembrī Lieljurnpravas pagasta «Ķeirēnos» (tagad Og
res rajona Birzgales ciemā). Jaunībā viņš mācījās mērniecību, 
pēc tam brīvprātīgi iestājās armijā, bija Krievijas armija, vir 
nieks. Neilgu laiku Pumpurs darbojās nelegālā pulciņa. Pirmie
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Andreja Pumpura dzejoļi publicēti 60. gadu beigās. Izmantojot 
senatnes tēlus, viņš aicināja tautu sākt atbrīvošanās cīņu. Pum
purs sacerējis arī liriskus dzejoļus.

Iev ēro ja m ā k a is  A n d re ja  P u m pu ra  darbs ir tau tas ep o ss  « L ā č 
p lē s is » . Tajā izmantotas tautas teikas un nostāsti, kā ari tau
tasdziesmas, ticējumi un ieražas. Eposā izteiktas latviešu tautas 
ilgas pēc brīvības, atainots neuzvaramais tautas spēks.

Andrejs Pumpurs miris 1902. gada 6. jūlijā, apglabāts Rīgā, 
Lielajos kapos.

Tev jādomā: laiks atnāks,
Kur ikkatris domāt sāks!

(A . Pum purs)

Ausekļa dzeja bija tautas atmodas un atbrīvošanās kustības 
ideju galvenā paudēja latviešu literatūrā. Ausekl is ,  īstajā 
vārdā, Miks Krogzemis, dzimis 1850. gada 18. septembrī Ungur
pils pagasta «Sīpolos» (tagad Limbažu rajona Alojas ciemā) no
mas saimnieka ģimenē. Beidzis Cirnzes semināru, viņš strādāja par 
skolotāju. Auseklis bija cīnītājs, viņa svētums bija tautas un 
tēvzemes brīvība. Dzejnieks vērsās gan pret vācu muižniecību, 
gan arī pret topošo latviešu lielburžuāziju. Auseklis rakstījis arī 
apcerējumus par folkloru, tautas izglītību, valodniecību, ieviesis 
latviešu valodā jaunus personu vārdus, piemēram, Skaidrīte, Mir
dza, Spodra, Miervaldis, Laimonis un citus. Dzejnieka daiļrade 
tautai bija tuva un saprotama.
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Auseklis miris 1879. gada 6. februāri Pēterburga, apglabāts 
Alojas kapos.

Ne no meža, kas deg, tā nekāpj debesis dūmi,
Kā vēl spaidītu latvju vaimanas augšup kāpj.

(A u s e k lis )

Tautiskā romantisma literatūras atttlstību veicināja Kron-  
v a l d a  Atis.  Viņš dzimis 1837. gada 15. aprīlī Krotes pagasta 
«Lejas Miķos» (tagad Liepajas rajona Bunkas ciemā). Viņš strā
dāja par skolotāju, vēlāk bija pasniedzējs Tērbatas skolotāju se
minārā. Kronvalda Atis bija ievērojams pedagogs, valodnieks un 
publicists. Savos darbos viņš dedzīgi aicināja attīstīt nacionālo 
pašapziņu un tēvzemes mīlestību. Rakstā «Tēvu zemes mīlestība» 
uzsvērts, ka katram latvietim jāpazīst tēvzeme, tās vēsture, jācienī 
un jākopj tēvu valoda, sentēvu ieražas, tālāk jāattīsta tautas kul
tūras vērtības. Visnozīmīgākā Kronvalda sabiedriskajā darbībā 
bija viņa cīņa pret Baltijas vāciešiem par latviešu valodas, izglī
tības un patstāvīgas kultūras tiesībām. Izglītības jomā Kronvalda 
Atis prasīja visciešākās saiknes skolai ar tautas dzivi. Viņš uz
svēra, ka skolas uzdevums ir ne tikai sniegt zināšanas, bet arī 
audzināt, likt pamatus personības attīstībai, ieaudzināt skolēnos 
humānismā un nacionālās pašcieņas principus. Ļoti lielu darbu 
Kronvalda Atis ieguldīja latviešu valodas attīstībā un pilnveido
šanā, īpaši jaunu vārdu darināšanā. Daudzus viņa darinātos vār
dus arī tagad lieto latviešu valodā, piemēram, burtnīca, cietoksnis, 
daile, dzeja, dzejnieks, gleznot, izglītība, māksla, tēvija, varonis, 
vēsture. 1873. gadā Kronvalda Atis sāka strādāt Vecpiebalgas 
draudzes skolā. Viņš aktīvi darbojās pirmās skolotāju konferen
ces sagatavošanā, kā arī Pirmajos vispārējos latviešu dziesmu 
svētkos. Ievērojamais tautas atmodas darbinieks, jaunlatviešu kus
tības turpinātājs Kronvalda Atis miris 1875. gada 17. februāri, 
apglabāts Vecpiebalgā, Vidus kapos.

Mēs ar skumju sirdi mācāmies no vēstures, ka mūsu tautai ilgi kalpošanas 
gadi kamiešus smagi un grūti nospieduši.

(A . Ķ ron v a ld s )

Latviešu prozas darbos parādījās arī reā lism a  iezīmes. Pir
mais reālisma pamatlicējs mūsu literatūrā bija Juris N e i k c n s. 
Viņš dzimis 1826. gada_6. aprīlī Arciema pagasta «Kānadžos • 
(tagad Limbažu rajona Arciemā). Beidzis Cimzes semināru, viņš 
strādāja par skolotāju, tad iestājās Tērbatas universitātē. Pēc stu
diju beigšanas Neikens bija Dik|u draudzes mācītājs. Kaut ari 
Neikena darbiem piemita kristīgi pamācoša ievirze, tajos bija a( 
ainota reāla, neizskaistināta tālaika lauku dzīve. Jura Neikena 
ieguldījumu latviešu literatūrā vislabāk raksturoja Andrejs Upits: 
«Neikens neapzinoties nodibināja ciešu pamatu reālismam, bet pa .a 
nama celšanu atstāja saviem tiešajiem pēcnācējiem brāļiem
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Kaudzīšiem un Apsīšu Jēkabam.» Rakstnieks miris 1868. gada 
13. jūlijā, apglabāts Umurgas kapos.

Pirmo reālistisko latviešu romānu sarakstīja brāļi Kaudzītes. 
Reini s  Kaudzī te  dzimis 1839. gada 12. maijā, Ma t ī s s  
Kaudzī te  — 1848. gada 18. augustā Vecpiebalgas Madaros. 
Abi brāļi strādāja Vecpiebalgas pagastskolā Kalna Kaibēnos par 
skolotājiem. Kapitālistiskās saimniecības attīstība laukos, izmai
ņas latviešu zemnieku dzīvē rosināja brāļus Kaudzītes rakstīt dar
bu par šī laikmeta norisēm. 1879. g a d ā  viņ i p a b eid za  k op īg i  
sa ra k stīto  rom ānu  «M ērn iek u  laiki». Tajā aprakstīta zemes iemērī
šana zemnieku saimniecībām, zemnieku centieni iegūt labākus ze
mes gabalus. Autori iepazīstina ar pagasta pašpārvaldi, kultūras 
organizācijām un to veiktajiem pasākumiem, kalpu un saimnieku 
attiecībām, jaunās un vecās paaudzes atšķirīgajiem uzskatiem, 
turīgo un nabadzīgo zemnieku attiecībām. Galvenā romānā vēr
tība ir patiesais laikmeta attēlojums. Reinis Kaudzīte miris 
1920. gada 21. augustā, Matīss Kaudzīte — 1926. gada 8. no
vembrī. Abi brāļi apglabāti Vecpiebalgas Vidus kapos.

Piederi tautai, tad tauta piederēs tev.

(R . K a u d zīte )

Izcilākais gadsimta beigu posma rakstnieks bija Rūdol f s  
Blaumani s.  Viņš dzimis 1863. gada 1. janvārī Ērgļu muižā (ta
gad Madonas rajonā). Blaumaņa darbu varoņi ir vienkārši lauku 
darbaļaudis. Spilgtās ainās rakstnieks attēlo zemnieku dzīvi, viņu 
savstarpējās attiecības; rāda, kā laukos sabrūk vecā iekārtā, vei-
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<lojas jaunās saimniekošanas pamati. Rūdolfs Blaumanis miris_1908. 
gada 4. septembrī, tālu no Dzimtenes — Somijā, apglabāts Ērgļu 
kapos.

Mans zelts ir mana tauta,
Mans gods ir viņas gods.
Kas postīdams to šauta,
Uz pekli lai rauj to jods!

(R . B la u m a n is)

Sājā laika literatūra darbojās arī Apsīšu Jēkabs ,  Jur i s  
M ā t e r s, pirmā latviešu dramaturģe Mar i j a  Pēkšēna,  Lat
gales dzejnieki Pī ters  Mi g l i n ī ks  un Andr ī vs  Jūrdžsun 
vairāki citi.

Fr i c i s  Br ī vze rn nieks pirmais vaca un publicēja latviešu 
folkloru. Viņš rosināja arī Krišjāni Baronu vākt latviešu tautas
dziesmas. Fricis Brīvzemnieks dzimis 1846. gada 1. novembri Aiz
putes apriņķa Rokaižos (tagad Liepājas rajonā). Viņš strādāju 
par skolotāju Rjazaņa, Maskavā, vēlāk Latvijā par skolu inspek 
toru. Miris 1907. gada 15. septembrī, apglabals Rīga. Lielajos 
kapos.

Ansi s  L e r h i s - P u š k a i t i s  dzimis 1859. gada 2. seplemliii 
Talsu pagasta «Cīruļos» (tagad Talsu rajona Valgales ciemu). 
Irlavas skolotāju seminārā viņš ieguva skolotāja tiesības, veluk 
strādāja par skolotāju Džūkstes Lancenieku skolā (tagad I tikuma
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rajona Džūkstes ciemā). Lerhis-Puškaitis pierakstīja Džūkstes no
vada pasakas, vēlāk vāca arī citu novadu pasakas. Lerhis-Puškai- 
tis sastādīja pasaku un teiku krājumu «L a tv ie šu  tau ta s teika s un  
p a sa k a s» . Tā septiņos sējumos ietilpa vairāk nekā 6000 tautas pa
saku un teiku. Sis krājums kopā ar K. Barona «Latvju dainām» ir 
latviešu folkloristikas pamats. Ievērojamais latviešu folklorists

Ansis Lerhis-Puškaitis miris 1903. 
gada 30. martā, apglabāts Džūk
stes kapos.

XIX gadsimta 90. gados lat
viešu literatūras attīstību noteica 
Jaunā strāva. Pirmais latviešu re
volucionārais dzejnieks bija Edu
ards  Ve i d e n b a ums .  Viņš 
dzimis 1867. gada 3. oktobrī Prie
kuļu pagasta Glāzniekos (tagad 
Cēsu rajonā), bet mūža lielāko 
daļu pavadījis Liepas pagasta I\a- 
lāčos (Cēsu rajona Liepas ciemā). 
Mācīdamies Tērbatas universitātē, 
kopā ar citiem studentiem nodibi
nāja literāri zinātnisku biedrību 
«Pīpkalonija», kurai bija liela no
zīme Jaunās strāvas attīstībā. Vēl 
mācīdamies ģimnāzijā, Veiden
baums sarakstīja apcerējumu «Ga
bals iz tautsaimniecības», kas bija
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pirmais marksistiskais sacerējums latviešu valodā. Dzejnieks aici
nāja strādniekus cinīties par taisnību un brīvību. Eduards Veiden- 
baums miris 25 gadu vecumā 1892. gada 24. maijā, apglabats Lie
pas kapos.

Zemē kungus, kas lepnībā sēž,
Sķērdibā putina miljonu sviedrus!
Zemē kundzības draugus un biedrus,
Kas savus brājus spaida un plēš!

(E . V eid en ba u m s)

Jaunās strāvas laikā sākās ari Raiņa,  A s p a z i j a s  un 
citu progresīvo rakstnieku un dzejnieku darbība.

8. Teātris

Pirmās latviešu teātra izrādes notika jau gadsimta sākumā. 
Apriķu draudzes mācītājs, Baltijas vācietis Kārl i s  El f er f e l ds  
1804. gadā sarakstīja pirmo lugu latviešu valodā «T ā  d z im 
ša n a s  d ien a » , kuru uzveda Apriķu muižas dzimtļaudis. Dikļu mui
žas kalpotājs Jāni s  Pei tāns  1814. gadā tulkoja no vācu 
valodas Fridriha Sillera lugu «Laupītāji», kuru izrādīja kopa ar 
muižas kalpiem. Tika uzvestas arī citas pašdarbības teātra izrādes.

Tautas atmodas laikmetā vienlaikus ar visas latviešu tautas kul
tūras pacēlumu veidojās ari latviešu teātris. R īg ā  p irm ā la tv iešu  
teā tra  izrā d e n otik a  1868. g a d a  2. jū n ijā  — tā bija  Jauna S ten -  
dera  k om ēd ija  « Ž ūpu  B ēr tu lis» . Tās organizētājiem nebija ne pie
redzes, ne zināšanu teātra mākslā, tā- 
dē| Rīgas Latviešu biedrības teātra ko
misija uzaicināja darbā profesionālo 
aktieri Ādolfu Alunānu.

Ādo l f s  Al unāns  dzimis 1848. ga
da 11. oktobrī Jelgavā. Jau mācīdamies 
ģimnāzijā, viņš aizrāvās ar teātri un 
1866. gadā kļuva par Tērbatas vācu 
teātra aktieri. Alunāns darbojās arī 
Rēveles un Pēterburgas vācu teātros.
1869. gadā ieradies Rīgā, viņš sarak
stīja Rīgas Latviešu teātrim savu pirmo 
lugu «P a šu  a u d zin ā ts» un pats to arī 
iestudēja. 1870. gada 27. septembri Alu
nāns kļuva Rīgas Latviešu teātra vadī
tājs, vienlaikus darbodamies arī kā dra
maturgs, režisors, aktieris un jauno 
aktieru audzinātājs. Viņa vadībā teātris 
sniedza izrādes ne tikai Rīgā, bet iz
brauca viesizrādēs arī uz laukiem.
1885. gadā Alunāns izveidoja trupu, ar 
kuru apceļoja daudzus Latvijas nova-

\ n n t n .
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-dus. Neilgu laiku viņš vadīja Jelgavas Latviešu biedrības teātri. 
Pēdējoreiz kā aktieris Ādolfs Alunāns uzstājās 1911. gada. Lat
viešu teātra tēvs miris 1912. gada 5. jūlija, apglabāts Jelgavā. 
Viņa sarakstītās lugas, piemēram, « M u cen iek s  un m u cen iece » , 
« D žon s N eila n d s» un citas, vēl šodien izrāda mūsu teātri.

Teāteris spēj dažkārt pat vissliktāko cilvēku pārlabot.

(X A lu n ā n s)

Pēc Alunāna aiziešanas R ig a s  L a tv iešu  teā tri vadīja vācietis 
Hermani s  R o d e - E b e l i n g s ,  bet no 1893. gada — Pē
teris Ozol iņš,  kurš teātra izglītību bija ieguvis Drēzdenes 
konservatorijā.

Pirmajiem latviešu teātra aktieriem nebija nekādu zināšanu 
teātra mākslā. Taču pakāpeniski aktieru meistarība pilnveido
jās. Arvien biežāk teātris iestudēja pasaules labāko dramaturgu 
darbus — V. Šekspīra, F. Sillera, J. V. Gētes, A. Ostrovska, 
N. Gogoļa lugas. Gadsimta beigās Rīgas Latviešu teātrī uzveda 
Rūdolfa Blaumaņa un Aspazijas lugas. Pirmie latviešu teātra 
mākslas meistari bija Berta Rūmniece,  Da c e  Akmen
tiņa,  Jūl i j a Skaidrī te,  Jēkabs Duburs ,  Al eks i s  
Mi er l auks  un citi. 90. gadu vidū Rīgas Latviešu teātri ietek
mēja Jaunā strāva. Visā Latvijā sāka dibināties teātra biedrības un

pulciņi, kuros darbojās pašdar
bības aktieri. Teātris tautā guva 
aizvien lielāku atzinību.

Latvijā dzīvojošo krievu kul
tūras attīstībā ievērojama no
zīme bija 1883. gadā nodibinā
tajam K rievu  d rām as teātrim . 
Sis teātris uzveda arī latviešu 
dramaturgu darbus.

9. Tēlotājā māksla

XIX gadsimta otrajā pusē 
Pēterburgas Mākslas akadēmijā 
studēja daudzi topošie latviešu 
gleznotāji. Vairums no viņiem 
pēc studiju beigšanas bija 
spiesti dzīvot un strādāt Krie
vijā vai citās valstīs, jo Lat
vijā nacionālo spaidu dēļ ne
bija apstākļi radošam darbam.

Viens no pirmajiem latvie
šiem, kuram pamatnodarboša
nās bija glezniecība, bija Oto 
Bērt i ņš .  Viņš dzimis 1818.
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gada 4. janvāri Gulbenē. Glezniecības pamatus viņš apguva Pē
terburgā pie privātskolotāja. 1848. gadā Pēterburgas Mākslas 
akadēmija piešķīra viņam zīmēšanas skolotāja tiesības. Olo Bēr- 
tiņš strādāja Rīgā par zīmēšanas skolotāju jau 1840. gadā. Ne
daudzus gadus vēlāk viņš izstādīja savus darbus vietējās izstādēs. 
Māksliniecisko izglītību Bērtiņš papildināja Beļģijā, Antverpenes 
Mākslas akadēmijā, pēc tam darbojās Rīgā. Sājā laikā pie Oto 
Bērtiņa mācījās vairāki topošie gleznotāji. No 1856. gada māk
slinieks dzīvoja ārzemēs, galvenokārt Itālijā un Francijā. Oto 
Bērtiņš miris 1885. gadā Jaltā. Līdz mūsdienām saglabājušies 
tikai daži gleznotāja darbi.

Portretus gleznoja Ar t e mi j s  Gr uz di ņš ,  dzimis 1825. ga
dā Rīgā strādnieku ģimenē. Portretu gleznošanu viņš apguva paš
mācības ceļā. No 1858. līdz 1864. gadam Gruzdiņš mācījās Min- 
henes Mākslas akadēmijā. Mākslinieks miris 1891. gadā.

Ievērojamākais tālaika portretists bija Jā ni s  Roze.  Viņš 
dzimis 1823. gada 3. aprīlī Valmieras apriņķa Ķieģeļu pagastā 
(tagad Valmieras rajona Vaidavas ciems). Pretēji tēva gribai, 
kurš vēlējās, lai dēls apgūtu skolotāja vai muižas pārvaldnieka 
amatu, jauneklis devās uz Rīgu, kur strādāja gan pie kariešu la
kotāja, gan arī pie kāda daiļkrāsotāja. Sājā laikā viņš sāka glez- 
not. Vēlāk Jānis Roze mācījās Pēterburgā pie privātskolotājiem, 
un 1854. gadā Pēterburgas Mākslas akadēmija viņam piešķīra 
brīvmākslinieka grādu. Pēc tam Roze vairākus gadus pavadīja 
Francijā un Vācijā, kur papildināja savas zināšanas. Pēc atgrie
šanās no ārzemēm viņš joprojām dzīvoja un_ darbojās Pēter
burgā. 1861. gadā Pēterburgas Mākslas akadēmija viņam pie
šķīra akadēmiķa nosaukumu.

Pēterburgā Jānis Roze iepazinās ar Juri Alunānu un citiem 
jaunlatviešiem. Tautas atmodas idejas aizrāva arī gleznotāju, un 
viņš atgriezās dzimtenē, strādāja Rīgā. Rozes darbnīcā̂  mācījās 
vairāki vēlāk ievērojami latviešu gleznotāji. Rīgas vācu aug
stākā sabiedrība visādi centās gleznotāju pazemot. 1884. gada 
viņš bija spiests atstāt Rīgu un doties uz Franciju. 1895. gadā 
mākslinieks smagi slims atgriežas Rīga. 1897. gada 30. novembrī 
viņš miris galīgā nabadzībā un visu aizmirsts.

Jānis Roze radīja daudzus ievērojamu tālaika cilvēku por
tretus, piemēram, tautas atmodas darbinieku Krišjāņa Valdemara, 
Kaspara Biezbārža portretu. Mākslinieks gleznojis arī vēsturiskus 
sižetus.

Kārl i s  Hūns dzimis 1830. gada 13. decembrī Madlienā 
(tagad Ogres rajonā). Viņa tēvs bija skolotājs un ērģelnieks. No 
1852. līdz 1861. gadam viņš mācījās Pēterburgas Mākslas akadē
mijā, kur guva akadēmijas vadības ievērību. Akadēmiju viņš 
beidz ar lielo zelta medaļu un pirmās pakāpes mākslinieka no
saukumu. Vēlāk Hūnu komandēja uz ārzemēm papildināt un piln
veidot zināšanas. Mākslinieks pavadīja Francijā deviņus gadus, pec 
atgriešanās strādāja Pēterburgas Mākslas akadēmijā kā pro
fesors.
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1868. gadā par gleznu «B ēr tu ļa  n ak ts p riek šv a k a rā »  (tajā at
tēlota epizode no 1572. gada 24. augusta notikumiem Francijā, 
kad satracinātie katoļi noslepkavoja vairākus desmitus tūkstošus 
hugenotu — Kalvina mācības piekritēju) Kārlis Huns saņēma 
akadēmiķa nosaukumu. Par gleznu «Bērtuļa nakts epizode» viņam 
piešķīra profesora nosaukumu.

Kārlis Hūns gleznoja ne tikai vēsturiskus sižetus, bet arī dau
dzus portretus, sadzīves ainas un dabas ainavas. Daudzi viņa 
■darbi veltīti dzimtajai Madlienas pusei.

Lielais latviešu mākslinieks — viņa darbi bija plaši pazīstami 
ne tikai Krievijā, bet arī visā Rietumeiropā — miris 1877. gada 
28. janvārī Šveicē, apglabāts Madlienas kapos.

Latviešu ainavists Jūl i j s  Fe d e r s  dzimis 1838. gada 19. jū
nijā Koknesē krodzinieka ģimenē. 1857. gadā viņš iestājās Pēter
burgas Mākslas akadēmijā, ainavu glezniecības klasē. Studiju 
laikā Feders sadraudzījās ar topošo krievu ainavistu I. Siškinu. 
Pēc tēva nāves līdzekļu trūkuma dēļ studijas bija jāpārtrauc, un 
mākslinieks, ieguvis brīvmākslinieka nosaukumu, strādāja Jel
gavas reālskolā par zīmēšanas skolotāju. Sājā laikā Jūlijs Fe
ders daudz strādāja, kā arī apceļoja Sveici, Franciju, Spāniju un 
Norvēģiju. 1873. gadā viņam piešķīra otrās pakāpes, bet gadu 
vēlāk — pirmās pakāpes mākslinieka nosaukumu.

Tāpat kā Jānim Rozēm, arī Jūlijam Federam nācās izciest 
Baltijas vācu sabiedrības nicināšanu un naidu. Mākslinieks bija 
spiests atstāt Dzimteni. Desmit gadus viņš strādāja Belgorodas 
Skolotāju institūtā par zīmēšanas skolotāju. Sājā laikā viņam pie
šķīra akadēmiķa nosaukumu. 1886. gadā Jūlijs Feders pārcēlās uz 
Pēterburgu, bet, būdams pensijā, atkal apmetās uz dzīvi Belgo- 
rodā. Ievērojamais latviešu gleznotājs miris 1909. gada 1. februārī 
nelielajā Ukrainas pilsētiņā Ņežinā, kurā bija pavadījis mūža 
pēdējos gadus.

Visvairāk Jūlijs Feders gleznojis Latvijas ainavas, taču māk
slinieks daudzviet attēlojis arī Krievijas un Ukrainas dabu.

Latviešu glezniecība uzplauka Jaunās strāvas periodā. 90. ga
dos mākslinieki iestājās par reālās dzīves atspoguļošanu, par 
mākslas tautiskumu. Sājā laikā radīto darbu galvenais saturs bija 
latviešu tautas dzīves atainojums.

Vēsturei pievērsās Ādams Alksnis.  Viņa darbi bija veltīti 
Latvijas vēsturei un mitoloģijai. Ādams Alksnis dzimis 1864. ga
da 10. martā Mazsalacas pagasta «Vecalkšņos» (tagad Valmieras 
rajonā). Mākslas pamatus viņš apguva Rīgas (vācu) amatnieku 
biedrības skolā, 1883. gadā iestājās Pēterburgas Mākslas akadē
mijā kā brīvklausīlājs. 1892. gadā Ādams Alksnis beidza studijas 
kā trešās pakāpes mākslinieks.

Ādams Alksnis radījis galvenokārt zīmējumus un akvareļus. 
Viņa eļļas gleznā « T ēva  p o r tr e ts »  redzams pašcieņas pilns lat
viešu zemnieks. Pazīstami ir Alkšņa darbi, kas veltīti Latvijas 
vēsturei — «K a u ja  p ie  S a u les» , «S a g ū s tīt ie  z em g a ļi» , «S en la tv iešu
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k a ra v īr i jū rm a la » un citi, kā ari viņa radītie mitoloģiskie tēli no 
latviešu tautas pasakām.

Ādama Alkšņa mūžs bija īss. 1897. gada 21. martā pēc neveik
smīgas operācijas māksliniekā dzīve pārtrūka radošo spēku sā
kumā.

Reālistiskās glezniecības meistars bija Jāni s  Roze n tāls. 
Viņš dzimis 1866. gada 18. martā, Saldus pagasta (tagad Saldus 
rajona Saldus ciema teritorijā), kalēja ģimenē. Jaunais Rozentāls 
mācījās Rīgas (vācu) amatnieku biedrības amatniecības skola. 
1888. gadā kā brīvklausītājs viņš uzsāka studijas Pēterburgas 
Mākslas akadēmijā. Akadēmiju Jānis Rozentāls pabeidza 1894. 
gadā, iegūdams pirmās pakāpes mākslinieka nosaukumu. Rozen- 
tāla diplomdarbā «N o  b a zn īca s» atainoti latviešu zemnieki, re
dzami pretstati starp dažādām ļaužu kārtām — sākot ar pašapzi
nīgu saimnieku un beidzot ar mazu ubagu meitenīti. Jānis Rozen
tāls gleznoja arī portretus.

Mākslinieka radītie sadzīves tēlojumi bija tuvi Rūdolfa Blau
maņa radītajiem literatūras tēliem — varbūt tāpēc abus vienoja 
sirsnīga draudzība.

Gleznotājs miris 1916. gada 26. decembrī Somijā, apglabāts 
Rīgā, Meža kapos. Jaņa Rozentāla vārdā nosaukta Rīgas mākslas 
vidusskola, izveidoti arī piemiņas muzeji.

Jānis  V a l t e r s  dzimis 1869. gada 3. februārī Jelgavā, 
ierēdņa ģimenē. 1889. gadā viņš iestājās Pēterburgas Mākslas 
akadēmijā un 1894. gadā ieguva trešās pakāpes mākslinieka no
saukumu, dažus gadus vēlāk — otrās pakāpes nosaukumu. Val
tera diplomdarbā «J e lg a v a s  t irg u s»  vērojami daudzveidīgi tautas 
tipāži. Vēlāk papildus zemnieku tēliem viņš atainoja mazpilsētas 
amatnieku dzīvi. 1906. gadā mākslinieks bija spiests emigrēt uz 
ārzemēm. Viņš miris 1932. gadā 19. decembrī Berlīnē.

Ainavists V i l h e l ms  P u r v ī t i s  dzimis 1872. gada 3. martā 
Zaubes pagasta «Jaužos» (tagad Cēsu rajona Zaubes ciemā) zem
nieka ģimenē. 1890. gadā viņš iestājās Pēterburgas Mākslas aka
dēmijā kā brīvklausītājs, vēlāk viņu uzņēma studentu saimē. Aka
dēmiju Purvītis beidza 1897. gadā ar diplomdarbu « P ē d ē ji e  s ta ri» , 
iegūstot lielo zelta medaļu, pirmās pakāpes mākslinieka nosau
kumu un tiesības papildināt meistarību ārzemēs.

Vilhelms Purvītis visvairāk gleznojis Latvijas dabu, visbiežāk 
viņš tēlo dabas atmodu pavasarī. Purvīša darbi augstu novērtēti 
daudzās starptautiskās mākslas izstādēs. 1944. gadā mākslinieks 
atstāja dzimteni. Viņš miris 1945. gada 18. martā Vācijā.

L iela  n oz īm e la tv iešu  m ā ksla s a ttīstībā  X IX  ga d sim ta  b eig ā s  
bija P ē terb u rg ā  s tu d ē jo šo  la tv iešu  m ākslin ieku  — g lez n o tā ju  un 
m ūziķu  — d ib inā ta jam  pu lciņ am  «R ū ķ is» . Pulciņa vadītājs bija 
Ādams Alksnis, tajā darbojās Jānis Rozentāls, Vilhelms Purvītis, 
Jānis Valters un daudzi citi topošie latviešu mākslinieki. Sic māk
slinieki atbalstīja jaunlatviešu idejas un uzskatīja, ka mākslinie
kam jāievēro trīs pamatprasības: viņam jābfit savas dzimtenes
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dēlam; viņam jabūt sava laikmeta dēlam; viņam jābūt profesio
nāli labi sagatavotai personībai.

Pirmo pamatprasību «Rūķa» biedri centās īstenot, atainodami 
tautas dzīvi, dzimtenes vēsturi un dabu. Viņi izzināja lautas pa
ražas, vēsturi, studēja folkloru. Otro pamatprasību noteica cīņa 
pret vācu muižniecības privilēģijām Baltijā, kā arī pret Krievijas 
valdības birokrātisko ierēdņu patvaļu un pārkrievošanas politiku. 
«Rūķis» savu darbību sāka laikā, kad veidojās Jaunā strāvā. Sā
kotnēji starp Pēterburgā studējošajiem jaunstrāvniekiem un 
«Rūķa» biedriem izveidojās zināmas saiknes, kas vēlāk pārtrūka. 
Tomēr «Rūķa» biedriem bija tuva jaunstrāvnieku prasība atainot 
mākslā dzīves īstenību. Tuvi un saprotami viņiem bija arī Jaunās 
strāvas centieni nenoslēgties tikai savā šaurā lokā, bet sniegt 
mākslu tautai, kā arī studēt pasaules mākslas sasniegumus.

«R ū ķ a »  biedri la tv iešu  g le z n ie c īb ā  n ostip r in ā ja  tau tiskum a  
principus, p iln veid o ja  la tv iešu  m ākslu  a tb ils to š i v isa s  E iropa s  
m ākslas lim enim , tādējādi apliecinādami latviešu nacionālās māk
slās esamību. 90. gadu beigās daudzi jaunie mākslinieki no Pēter
burgas pārcēlās uz Latviju, tādēļ «Rūķa» darbība apsīka.

10. Arhitektūra

Gadsimtu gaitā Latvijas novados un pilsētās pilnveidojās ēku 
būvniecība, tika radītas mākslinieciski vērtīgas celtnes. Ir daudz 
ievērojamu arhitektūras pieminekļu, kuri atnesuši līdz mūs
dienām tālaika celtnieku domas un ieceres. Tādas ir X III  un X IV  
g a d sim ta  c e ltn e s  — R īg a s  D om s, V alm ieras S īm aņa  bazn īca , Ē d o 
les  un D u n d a g a s p ilis . X V  un X V I  g a d sim tā  b ū v ēta  R īg a s  p ils, 
k ā d re izē ja is  M e ln g a lv ju  nam s R īg ā  (tas iznīcināts Lielā Tēvijas 
kara laikā un pēckara gados), N ere ta s  un d au d zas cita s  bazn īcas. 
X V I I  g a d sim tā  ce lti R e itn era  un D a n n en štern a  n am i R īgā . Vis
krāšņākās celtniecības mākslas paraugus mums dāvā X V I I I  g a d 
s im ts— J elg a va s  un R u n d ā les  pili, P ē te r a  akad ēm iju  J elga vā , T rīs
v ien ība s bazn īcu  L iep ā jā , Z a ļen iek u  m u iža s ansam bli. XIX gad
simtā būvēja rūpnieciska un saimnieciska rakstura celtnes, kā ari 
sabiedriskajām vajadzībām domātas ēkas: R īg a s  V ācu teā tri (ta
gad Nacionālā Opera), P oliteh n ik u m u  (tagad LU galvenā ēka) 
un daudzas citas celtnes.

Latvijas pilsētas būvējuši arī vietējie latviešu un līvu tau
tības celtnieki, taču viņu vārdi nav saglabājušies. XIX gadsimta 
vidū pazīstams celtnieks bija Sārumu Mā r c i s  (īstajā vārdā 
Mārcis Podiņš), dzimis 1799. gadā, miris 1859. gadā. Viņš kopā 
ar palīgiem Jāni  Kampi  un Jāni  Meņģe l i  pārbūvēja dau
dzas Vidzemes baznīcas — Drustos, Rūjienā, Smiltenē un citur, 
kā arī cēla vairāku muižu dzīvojamās ēkas. Jānis Meņģelis 1878. 
gadā uzcēla Siguldas pils mūra korpusu (tagad tajā atrodas sa
natorija).
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Pirmais akadēmiski izglītotais 
latviešu tautības arhitekts bija J ā- 
n is B a um a n i s. Viņš dzimis 
1834. gada 4. jūnijā Rīga, Dauga
vas enkurnieka ģimenē. Pēc tēva 
nāves 11 gadu vecumā arī viņš 
sāka strādāt par enkurnieku.
19 gadu vecumā viņš mācījās par 
namdari un pēc trim gadiem 
ieguva zeļļa tiesības. Centīgo, ap
dāvināto jaunekli ievēroja arhi
tekts L u d v i g s  Bonšl ets .
Viņš materiāli atbalstīja Baumani, 
kurš vēlējās studēt arhitektūru.
No 1860. līdz 1862. gadam Jānis 
Baumanis mācījās Berlīnes Būv- 
akadēmijā, pēc tam iestājās Pē
terburgas Mākslas akadēmijā.
1865. gadā jaunais arhitekts Rīgā 
sāka rosīgu darbību. Savas turp
mākās dzīves laikā Baumanis uzcēla vairāk nekā 70 dažādas celt
nes, to vidū Aleksandra ģimnāzijas ēku (tagad Latvijas kon
servatorija), Apgabaltiesas namu (tagad LPSR Augstākā tiesa) 
un daudzas citas.

Jānis Baumanis bija arī aktīvs sabiedriskais darbinieks. Viņš 
piedalījās Rīgas Latviešu biedrības dibināšanā, kādu laiku bija tās 
priekšsēdētājs, kā arī viens no latviešu pirmo vispārējo dziesmu
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svētku organizētājiem. Arhitekts miris 1891. gada 31. martā, ap
glabāts Rīgā, Lielajos kapos.

Arhitekts Kr i s t aps  Mo r b e r gs  dzimis 1844. gada 2. ok
tobri. Viņš mācījās privāti pie Rīgas Politehnikuma pasniedzē
jiem, kā arī Berlīnes Būvakadēmijā. Tā kā viņš nebija beidzis 
Krievijas augstskolu, viņam nebija tiesību projektēt un celt ēkas, 
tādēļ Morberga projektus parasti parakstīja Jānis Baumanis vai 
arī kāds cits arhitekts. Kristaps Morbergs veidojis tagadējā Aspā- 
zijas bulvāra un Vaļņu ielas kopīgo apbūvi. Kristaps Morbergs 
miris 1928. gada 8. aprīlī, novēlējis savus īpašumus Latvijas Uni
versitātei. Apglabāts Rīgā, Lielajos kapos.

11. Mūzika

Latviešu tautas mūzikas pirmsākumi rodami jau sirmā senatnē. 
Mūsu senči teica vai skandēja dziesmas dažadās toņkārtās, parasti 
stabules vai kokles pavadījumā. Iecienītas bija rotaļas, kuras pa
vadīja viegla, līksma melodija. Izplatītas bija arī līgo dziesmas. 
Visus ilgos feodālās apspiestības gadus kristīgā baznīca centās 
iznīdēt tautas melodijas, aizstāt tās ar latviešiem neizprotamām 
reliģiskām dziesmām. Tomēr latviešu tauta saglabāja savas dzies
mas.

Lai saglabātu savu ietekmi, XIX gadsimta pirmajā pusē baz
nīca vairāk vērības pievērsa latviešu kultūrai, cerēdama to virzīt 
sev vēlamā virzienā. Dibinājās baznīcas kori.

1848. gadā Krišjānis Valdemārs Ēdolē nodibināja vienu no pir
majiem latviešu laicīgajiem koriem. Liela nozīme latviešu kora  
d ziesm u  attīstībā bija skolotāju semināriem, īpaši Cimzes semi
nāram. Tā audzēkņi, strādādami par skolotājiem, dāvāja ne tikai 
zināšanas, bet arī dziesmas.

Tautas atmodas laikmetā strauji attīstījās pašdarbības dzie
dāšanas pulciņi un biedrības. Vairākos novados notika dziesmu 
svētki. 1873. g a d ā  R ig a s  L a tv iešu  b iedrība  o rg a n iz ē ja  p irm os v is 
p ā rē jo s  d z iesm u  sv ē tk u s , kuros piedalījās 45 kori ar vairāk nekā 
tūkstoti dziedātāju. Tās bija īstas svētku dienas visai latviešu 
tautai. Sājos svētkos pirmoreiz pēc ilgiem gadsimtiem pacēlās sar
kanbaltsarkanais karogs un tauta dzirdēja komponista Bau- 
maņu Kārļa dziesmu «D iev s , s v ē t i  L a tv iju !» . Tajā izteiktas 
latviešu tautas ilgas pēc brīvības un neatkarības. Dziesmu svētku 
atklāšanas dienā Kronvalda Atis teicis, ka par šiem svētkiem jā
pateicas « ... latviešu mātēm, Rīgas Latviešu biedrībai un pār 
visu kopā latviešu tautas garam, ko katrs bērns iezīdis no mātes 
krūtīm un saņēmis ar pirmām vārdu skaņām no viņas lūpām — 
savas tautas valodā. Sis tautas gars pastāvējis tik varens un spē
cīgs, ka pat seši simti gadus garais verdzības laiks nav varējis 
viņa pavisam nospiest».

D ziesm u  sv ē tk i k ļu va  p ar la tv iešu  tau tas tradīciju . Katros svēt
kos palielinājās dalībnieku skaits. 1895. gadā ceturtajos vispārējos
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dziesmu svētkos piedalījās jau 203 kori ar 5208 dziedātājiem. Lat
viešiem izauga savi komponisti un mūziķi, kuri muzikālo izglītību 
ieguva Pēterburgas, kā ari citas Krievijas un ārzemju konserva
torijās. Latviešu nacionālā mūzika veidojās krievu, vācu un citu 
tautu izcilāko mākslinieku ietekme, pārņemdama no tiem reālis
tiskās, demokrātiskās tradīcijas, taču palikdama dziji tautiska.

Tāpat kā vairums citu latviešu kultūras darbinieku, ari muziķi 
lielākoties nacionālo spaidu dēj nevarēja strādāt sava Dzimtenē.



Viens no pirmajiem profesionālajiem latviešu mūziķiem bija 
pianists un ērģelnieks Ludv i gs  Bētiņš,  dzimis 1856. gada 
11. oktobrī Slpele (tagad Dobeles rajona Bērzes ciemā), viņa 
tēvs — diriģents, ērģelnieks un vijolnieks Jāni s  В ē t i ņ š bija 
ilggadīgs mūzikas pasniedzējs Irlavas skolotāju seminārā. Pirmo 
muzikālo izglītību ieguvis pie tēva, Ludvigs Bētiņš vēlāk mācījās 
Pēterburgas konservatorijā, kuru beidza 1878. gaoā. Pēc tam viņš 
stradaja par pasniedzēju Kijevas un Tiflisas mūzikas skolas. No 
1890. gada Bētiņš bija profesors Maskavas konservatorija. Viņš 
miris 1930. gada 12. jūnijā Rīga, apglabāts Sātu kapsētā (tagad 
Tukuma rajona Jaunsātu ciemā).

Komponists Ernests  V i g n e r s  dzimis 1850. gada 19. jan
vāri Kuldīgas apriņķa Kalnumuižas Liekmaņos (tagad Kuldīgas 
rajona Rudbāržu ciema) galdnieka ģimenē. Vecāka brāļa atbal
stīts, mācījās Irlavas skolotāju seminārā, kur par mūzikas skolo
tāju strādāja Jānis Bētiņš. Pēc semināra beigšanas Vigners strā
dāja par skolotāju. 1873. gadā viņš iestājās Maskavas konserva
torijā, kur mācījās pūšamo instrumentu (obojas) klasē, ka ari 
apguva kompozīciju. Kompozīcijas klases vadītājs tolaik bija ievē
rojamais krievu komponists Pēteris Čaikovskis. 1879. gadā bei
dzis konservatoriju, Vīgners strādāja Maskavā par pasniedzēju 
un diriģentu, pēc tam darbojās arī Viļņa, Liepājā un Rīgā. Er
nests Vigners bija koru un orķestru diriģents, kā ari tautas mū
zikas vācējs un apkopotājs. Viņš miris 1933. gada 25. maijā, ap
glabāts Rīgā, Meža kapos.

Komponists Andre j s  J u r j ā ns  dzimis 1856. gada 30. no
vembrī Ērgļos. Viņa tēvs bija audējs, viņš inodinaja zēnā inte
resi par lautas mākslu. Māte iemācīja viņam neskaitāmas tautas
dziesmas.
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1875. gadā Andrejs Jurjāns iestājās Pēterburgas konservato
rijā. 1880. gadā viņš beidz ērģeļu klasi, pēc gada — Riinska- 
Korsakova vadīto kompozīcijas klasi, un vēl pēc gada — mež
raga klasi. Apdāvinātais mūziķis strādāja par mūzikas teorijas, 
mežraga un kora dziedāšanas klases vadītāju Harkovas mūzikas 
skola, kur ari galvenokārt aizritēja viņa dzīve. Kaut arī māk
slinieks strādāja tālu no Latvijas, tomēr saiknes ar dzimteni 
viņam nepārtrūka. Viņš aktīvi darbojās Rīgas Latviešu biedrības 
Mūzikas komitejā, piedalījās trešo, ceturto un piekto vispārējo 
dziesmu svētku gatavošanā, bija šo svētku virsdiriģents. Neno
vērtējams Andreja Jurjāna ieguldījums latviešu tautas mūzikas 
attīstībā bija viņa veiktais darbs, vācot, apkopojot un apdarinot 
tautasdziesmu melodijas. Viņa mūža darbā — «L a tv ju  tau tas m ū 
z ik a s  m a ter iā lu » 6 bu rtn īcas apkopotas ap 3000 latviešu tautas 
melodiju.

80. gados Andrejs Jurjāns kopā ar saviem brāļiem — mež
raga spēles pamatlicēju Latvijā Juri, vēlāko Latvijas Operas dibi
nātāju Pāvulu un mūzikas mīļotāju Pēteri — izveidoja mežragu 
kvartetu un apceļoja visu Latviju, sniedzot tautai gan klasiskās, 
gan tautas mūzikas koncertus.

Izcilais latviešu mūzikas meistars miris 1922. gada 28. sep
tembri, apglabāts Rīgā, Meža kapos.

Komponists Jāzeps  Vī t o l s  dzimis 1863. gada 26. jūlijā 
Valmierā, skolotāja ģimenē. 1880. gadā viņš iestājās Pēterburgas 
konservatorijā, kur par viņa skolotāju kļuva Rimskis-Korsakovs. 
1886. gadā Vītols konservatoriju beidza ar mazo zelta medaļu, 
saņēma piedāvājumu strādāt tajā par pasniedzēju. Pēterburgas 
konservatorijā Jāzeps Vītols strādāja līdz 1918. gadam (no 
1901. gada viņš bija profesors). Viņš bija Latvijas Konservato
rijas dibinātājs, tās ilggadējs vadītājs un pasniedzējs.

Jāzeps Vītols apdarinājis vairāk nekā 300 tautasdziesmu, kom
ponējis vairāk nekā 100 kora dziesmu, vairākas simfonijas, skaņ
darbus klavierēm, vairāk nekā 100 solo dziesmu.

Sirmā vecumā latviešu mūzikas dižgars 1944. gadā atslaja 
Dzimteni. 1948. gada 24. aprīli Lībekā viņš tika guldīts svešas 
zemes smiltājā.

Pagājušā gadsimta beigās kopā ar visiem latviešu sabiedris
kajiem, kultūras un mākslas darbiniekiem ari muziķi — gan tie, 
kas bija spiesti atrasties tālu no Dzimtenes, gan arī tie, kuri 
darbojās Latvijā — veidoja tautas nacionālo apziņu, bagātināja 
un pilnveidoja latviešu kultūru. Arī šodien ar milzīgu speķu skan 
Jāzepā Vītola «G a ism a s p ils »  — dziesma, kuras vārdus sacerējis 
Auseklis:

Gaismu sauca, gaisma ausa! 
Augšām ceļas gaismas pils!
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Kopsavilkums

Kapitālistisko ražošanas attiecību veidošanās noteica arī tau
tas kultūras attīstību. Tautas mutvārdu daiļrade vācu kungus aiz
stāja latviešu lielgruntnieki. Veidojas latviešu nacionālā kultūra, 
kura balstījās uz tautas mutvārdu daiļradi, tautas mākslu un tra
dīcijām. Pilnveidojās tautas izglītība. Kaut ari latviešu lautu 
apspieda kā vācu muižniecība, tā arī Krievijas birokrātiskā val
dība, tautas tiekšanās pec izglītības nebija apslapējama. Kaut arī 
tika uzskatīts, ka latvietis var būt tikai zemnieks, tauta piera
dīja, ka tā var dot gan ievērojamus zinātniekus, gan rakstniekus 
un dzejniekus, gan māksliniekus un mūziķus.

Tautas atmodas laikmets strauji pilnveidoja kultūras dzīvi. 
Dibinājās kultūras un saimnieciska rakstura biedrības. Lielu 
darbu literatūras un mākslas attīstībā veica Rīgas Latviešu bied
rība. Tautas atmodas dzejnieki sauca cīņā par brīvību, aicinaja 
neaizmirst senču tikumus. Veidojās reālistiskā literatūra, kura pa
tiesīgi atainoja tautas dzīvi. Nodibinājās Rīgas Latviešu teātris. 
Latviešu aktieri savā radošajā darba sasniedza augstu meista
rību. Lielus sasniegumus guva latviešu glezniecība. Attīstījās kora 
dziedāšana. Pirmie vispārīgie dziesmu svētki kļuva par visas lat
viešu tautas kopības svētkiem. Latviešu komponistu radītie skaņ
darbi augstu pacēla tautas kultūras līmeni. Latviešu tautas kul
tūra auga un veidojās ciešā saskarē ar vācu, krievu un citu tautu 
kultūrām.

Jautājumi un uzdevumi

1. Kādi apstākli veicināja latviešu nacionālas kultūras attīstību XIX gad
simta otrajā pusē? 2. Raksturojiet XIX gadsimta tautas mutvārdu daiļradi! 
Kādas bija tās izmaiņas? Kas izsauca šis izmaiņas? 3. Raksturojiet tautas izglī
tības stāvokli XIX gadsimta otrajā puse! Kādu trīs spēku cīņa izvērsās tautas 
izglītības attīstībā? 4. Kā tautiskais romantisms latviešu literatūrā veicināja 
nacionālās apziņas veidošanos? Vai šī literatūra balstījās uz reāliem pamatiem? 
Kādēļ tai bija tāda ietekme? 5. Ar ko atšķiras latviešu XIX gadsimta otrās 
puses literatūra? Pamatojiet savu atbildi! 6. Kada nozīme tautas kultūras attīs
tībā bija Rīgas Latviešu biedrībai? Kādēļ gadsimta beigās tās darbs apsika?
7. Kāpēc daudzi latviešu zinātnieki un mākslinieki darbojās ārpus Latvijas?
8. Kas ir kopīgs un kas atšķirīgs lautas atmodas laikmeta literatūrai un Jau
nās strāvas perioda literatūrai? 9. Kas bija «Rūķis»? Kāda bija la nozīme 
latviešu mākslā? 10. Kādu ievērojamu sabiedrisko, literatūras, mākslas un zināt
nes darbinieku dzīve un darbība saistīta ar jūsu dzimto novadu? 11. Atrodiet 
kartē latviešu tautas darbinieku dzīves, darbības un atdusas vietas! Sastādiet 
savas skolas mikrorajona vai arī visa administratīvā rajona karti, norādot tajā 
šīs vietas! Iepazīstiet tās!
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