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RŪPNIECĪBAS IZVIETOJUMS LATVIJA



\ /  ēstures zinātņu doktora profesora M. Steper- 
maņa un vēstures zinātņu kandidātes docentes V. Ka- 
nāles sarakstītais mācību līdzeklis «Latvijas 
vēsture» domāts 7.—11. klašu audzēkņiem. Grāmatā 
netiek atkārtoti PSRS vēsturē aplūkotie vispārējie 
jautājumi, jo katru Latvijas vēotures tematu mā
cās saistībā ar attiecīgo PSRS vēstures vielu.

«Latvijas vēstures» grāmatā ietvertā viela 
pārsniedz skolu vēstures programmā paredzēto ap
jomu, tādēļ paveras plašas iespējas patstāvīgam dar
bam ar mācību grāmatu.

Sājā grāmatā ievietotie Latvijas vēstures apraksti 
un izskaidrojumi, protams, neaptver visu Latvijas 
vēsturi. Tādēļ pilnīgāku un tēlaināku priekšstatu par 
Latvijas vēsturi būs iespējams gūt, izlasot grā
matas beigās pievienotajā ieteicamās papildi iteratū- 
ras sarakstā minētās grāmatas.

Daudz zināšanu Latvijas r-oturē var gūt,
aktīvi iesaistoties sava novada pētīšanas darbā gan 
skolas vēstures pulciņā, gan arī darbojoties rajona vai 
pilsētas novadpētniecības muzeja aktīvistu saimē. 
Katra skolēna pienākums ir palīdzēt izpētīt vēl neiz
zinātos pagātnes notikumus. Daudz mums var pa
stāstīt seno notikumu aculiecinieki, revolūcijas un 
kara veterāni. Iepazīstot pagātni, vēl kvēlāk iemīlēsim 
mūsu skaisto šodienu.



PIRjMĀ n o da ļa .

PIRMATNĒJĀS KOPIENAS IEKĀRTA LATVIJAS PSR 
TERITORIJA.

1. §. PIRMIE IEDZĪVOTĀJI LATVIJAS TERITORIJĀ.

Pēc ledus laikmeta, apmēram IX gadu tūkstoti p. m. ē., no dien
vidiem Latvijā ienāca pirmie iedzīvotāji. Tie bija m e d n ie k i un z v e j 
n ieki. Par to liecina izrakumos atrastie medību un zvejas piede
rumi: kaula un raga harpūnas ar knābjveida atkarpēm, kaula naži 
un raga cirvis. Iedzīvotāju nebija daudz, un tie dzīvoja atsevišķās 
grupās upju un ezeru- tuvumā. Sīs grupas dzīvoja diezgan tālu 
cita no citas. Sājā laikmetā mūsu dzimtenē bija p irm a tn ē jā s  k o 
p ien a s  iekārta .

Pirmatnējās kopienas iekārta Latvijā aptver lielu laika posmu 
no IX gadu tūkstoša p. m. ē. līdz mūsu ēras IX gadsimtam, t. i., 
vairāk nekā deviņus tūkstošus gadu.

Kādā valodā pirmie iedzīvotāji runāja, nav zināms.
Iedzīvotāju etniskajā1 sastāvā zināmas izmaiņas notika III gadu 

tūkstotī p. m. ē., kad no Austrumeiropas mežu joslas Igaunija un 
Latvijā ienāca somu-ugru valodu grupai piederošās ciltis.

Nodarbošanās un sabiedriskā iekārta. Pirmatnējās kopienas 
iekārtas sākuma stadijā vīrieši nodarbojās ar medībām un zveju, 
sievietes — ar augu vākšanu. Lielos zvērus un putnus medīja ar 
šķēpiem, lokiem un bultām, bet mazākos ķēra ar cilpām. Atskabar- 
gainās harpūnas izmantoja kā medībām, tā lielāko zivju zvejai. 
Zivis ķēra arī ar rokām un dūra ar žebērkļiem. Medniekiem liels 
palīgs bija guns.

Zema ražošanas spēku attīstības līmeņa un grūto dzīves ap
stākļu dēļ pirmatnējā sabiedrībā bija kopīgs darbs un līdz ar to 
ražošanas līdzekļi bija kopīgs īpašums. Saražotos produktus sada
līja visu kopienas locekļu starpā. Galvenā cilvēku kopības forma 
un saimnieciskā vienība šajā laikā bija ģ in ts .

Ģints locekļus savā starpā saistīja asinsradniecība. Radniecība 
bija senākā un vienīgā šajā laikā iespējamā sabiedrisko attiecību 
forma. Sievietei un vīrietim bija vienādas tiesības.

1 e tn i s k s  — no grieķu vārda e th n o s  — tauta.
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Divas, vēlāk arī vairākas ģintis apvienojās c ilti, ko vadīja 
c ilts  vecā ka is , kas parasti bija gados vecākais cilts loceklis. Cilts 
klejoja noteiktā teritorijā, kurā tā sagādāja sev uzturu.

Šādos dzīves apstākļos pagāja apmēram pieci gadu tūkstoši. 
Arheoloģijā1 šo posmu sauc par m ezolitu . jeb vidējo akmens laik
metu (no VIII gadutūkstoša līdz IV gadu tūkstoša vidum p. m. ē.).

Nākamajā posmā, ko arheoloģijā dēvē par n eo lītu  jeb jaunāko 
akmens laikmetu (no IV gadu tūkstoša vidus līdz II gadu tūkstoša 
vidum p. m. ē.), attīstījās jauna ražošanas nozare — podniecība. 
Traukus rotāja ar zobiņu-bedrīšu iespiedumiem. Tā ir tā dēvētā 
zobiņu-bedrīšu keramika. Daudzveidīgāki kļuva izejmateriāli darba 
riku izgatavošanā (kauls, rags, akmens, krams u. c.). Līdz ar uz
labotiem, slīpētiem akmens darba rīkiem attīstījās daudzpusīgāki 
nodarbošanās veidi un darba iemaņas. Zivis sāka zvejot ar tīkliem 
un murdiem, kā arī ierīkoja aizsprostus. Zvejā tika izmantotas arī 
laivas, par ko liecina Sārnates kūdras purvā izdarītajos izrakumos 
atrastie priekšmeti.

Daudzveidīgākas kļuva arī medības. Medīja briežus, aļņus, tau
rus, stirnas, mežacūkas u. c. Sī posma beigās iesākās arī dažādu

1 arheoloģija — zinātne par senatni, nosaukums cēlies no grieķu vārdiem 
arhaios — sens, logos — zinātne.
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ēdamu sakņu un augu kultivēšana mītnes 
tuvumā. Kļuva iespējams ilgāku laiku dzī
vot vienā vietā, šim laikmetam raksturīgas 
celtnes paliekas arī atrastas Sārnates kūd
ras purvā izdarītajos izrakumos.

Izmaiņas ražošanā ietekmēja arī tālāko 
sabiedrisko attiecību attīstību. Sieviete šajā 
laikā rūpējās par mītnes uzturēšanu kār
tībā, gatavoja apģērbu, darināja māla trau
kus, sagatavoja šķiedras tīklu darināšanai, 
kopā ar bērniem vāca augus barībai un 
sāka nodarboties ar kapļa zemkopību. Sie
vietes darbam bija liela nozīme pārtikas 
līdzekļu sagādāšanā. Līdz ar to pieauga 
sievietes nozīme sabiedrībā, š ī  sabiedrības 
attīstības stadija ir m a tr ia rh ā ts  jeb mātes 
ģints stadija, ko pārdzīvoja arī mūsu dzim
tenes teritorijā dzīvojošie cilvēki.

Baltu cilšu ienākšana Latvijas teritorijā.
B a ltu  c iltis  ienāca  L a tv ija s  te r ito r ijā  11 g a d u  tū k s to ša  sā k u m ā  

p. m . ē. no  V is ta s  u n  O deras le jtece s  un  D ņ ep ra s a u g š te c e s  a p g a 
baliem . šo cilšu galvenā nodarbošanās bija lopkop ība . Atšķirīgās 
īpatnības materiālajā kultūrā bija «laivveida» cirvji, un «auklas» 
keramika.

Ienācēji — baltu ciltis pakāpeniski saplūda ar Latvijas terito
rijā dzīvojošām somu-ugru 
ciltīm. Tas veicināja pāreju uz 
lo p k o p īb u ,' kā arī zem k o p īb a s  
straujāku attīstību Latvijā.

S e n ā s  L a tv i ja s  ie d z īv o tā ji  
sā k a  lie to t m e tā lu . Pirmais me
tāls, kuru pazina Latvijā, bija 
bronza — alvas un vara kausē
jums. Bronzu ieveda no citām 
zemēm, un tā bija dārga. No 
bronzas izgatavoja rotas lietas 
un ieročus. Sākumā arī dzelzi 
ieguva maiņas ceļā, un no tās 
gatavoja nelielus priekšmetus. 
Ap mūsu ēras sākumu dzelzi 
iemācījās iegūt no vietējās purva 
rūdas. Tad no  d z e lz s  sā k a  iz g a 
ta v o t a ri d a rb a  rīku s . Tas radīja 
lielas izmaiņas visā turpmākajā 
sabiedrības attīstībā.

Metāla parādīšanās un lieto
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šana darba riku gatavošanā sekmēja lopkopības, zemkopības, amat
niecības, medniecības un zvejas attīstību. Sīs nozares bija vīriešu 
darba lauks. Līdz ar to pieauga vīriešu loma ģints un sabiedriskajā 
dzīvē.

Pakāpeniski sievietes nozīme sabiedrībā un ģintī mazinājās, 
pieauga vīrieša ietekme, jo viņa darbs kļuva par galveno, bet sie
vietes darbs tikai par papildu darbu. Sākās pāreja no matriarhāta 
uz p a tr ia rh ā tu . Sājā posmā par galveno saimniecisko vienību iz
veidojās sa im es  ko p ien a  jeb lielā  sa im e .

2. §. PIRMATNĒJAS KOPIENAS IEKĀRTĀS SAIRUMS.
ŠĶIRU SABIEDRĪBAS IZVEIDOŠANĀS SĀKUMI.

Ražošanas straujā attīstība atspoguļojās arī cilts sabiedris
kajā dzīvē. Blakus cilts vecākajam izvirzījās turīgākie cilts kopie
nas locekļi. Senā tradīcija, ka cilti vada gados vecākais loceklis, 
pakāpeniski saira. Sakarā ar tīrumu zemkopības attīstību līdzās 
līdumiem m. ē. sākumā (m. ē. II—IV gs.) mazinājās kolektīvā 
darba nepieciešamība. Līdz ar to zināmas pārmaiņas skāra arī lielo 
saimi. Ražošanas attīstība šajā laikā jau deva iespēju patstāvīgi 
eksistēt arī mazākām ļaužu grupām. Līdztekus lielajai saimei 
veidojās mazā saime, kas ir valdošā ģimenes forma šķiru sabied
rībā. Ģ in ts  ko p ien a  sa ira . Tās vietā pamazām stājās ter ito r iā lā  
jeb k a im iņ u  kop iena . Minētais process turpina attīstīties laikā no 
V līdz IX gs., kad pastiprinās mantiskā nevienlīdzība iedzīvotāju 
vidū. Veidojās c ilts  a r is to k rā tija .

Līdz ar pirmatnējās sabiedrības sairumu veidojās jauna etniskā 
kopība — tau tība .

Senajā Latvijā bija izveidojušās šādas tautības: la tg a ļi, z e m 
ga ļi, ku rš i, lib ieši un sē ļi (sk. karti grāmatas priekšlapā!).

Pieaugot cilts aristokrātijas mantiskajam un militārajam spē
kam, tā sāka pamazām izmantot pārējos kopienas locekļus.

IX  u n  X  gs. m ijā  n o s tip r in ā jā s  feo d ā lā  iekārta . Par topošo feo
dāļu valdīšanas centriem kļuva ar zemes vaļņiem un grāvjiem no
cietinātas pilis grūti pieejamās vielās. Pilī pastāvīgi dzīvoja novada 
vecākais ar savu ģimeni un karadraudzi. Viņu vajadzībām celtās 
ēkas bija izvietotas gar vaļņa iekšpusi, bet nocietinātās apmetnes 
(pils) centrālā daļa palika neapbūvēta. Briesmu brīdi apkārtējo 
ciemu iedzīvotāji tajā glābās no uzbrucēja, te sadzina lopus un 
sanesa mantas. Tas bija izdevīgi arī pašam topošajam feodālim, 
jo tādēļ pils nocietināšanas darbos piedalījās visi apkārtējo ciemu 
darba spējīgie cilvēki. Tie kopā ar feodāli un viņa karadraudzi 
devas ari karagājienos.

Līdz ar amatniecības un tirdzniecības attīstību pie senpilīm 
pilskalnu piekājē izauga senpllsētas. Tas salīdzinājumā ar pili bija 
mazāk nocietinātas, bet dažreiz nocietinājuma vispār nebija. 
Briesmu brīdi amatnieki un tirgotāji glābās pilī. Senpilsētas terito-
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rija XIII gs. sākumā bija no 1 ha līdz 3,5 ha liela atkarībā no 
senpilsētas nozīmīguma tirdzniecībā. Kuršiem, kuri nodarbojās ar 
plašu jūras kuģniecību, bija diezgan lielas senpilsētas — Talsi 
3,5 ha platībā, Kuldīga apmēram 3 ha. Zemgaļu senpilsētas — 
Mežotne, Tērvete, Dobele, Rakte un Sidrabe bija mazakas. Nav 
datu par iedzīvotāju skaitu senpilsētās. Cik spriežams pēc XIII gs. 
beigās sarakstītās Atskaņu hronikas, iedzīvotāju skaits senpilsētās 
svārstījies no dažiem simtiem līdz tūkstotim cilvēku. Senpilsētā 
dzīvoja dažādi amatnieki ar ģimenēm, metālapstrādes un ieroču 
meistari, kalēji, podnieki, seglinieki, ādmiņi, kokamatnieki u. c. 
Amatnieku iztikai senpilsētās turēja arī mājlopus — govis, zirgus.

3. §. SAKARI AR KAIMIŅU ZEMĒM.

Maiņa notika jau neolītā, bet par patiesu dzīves nepieciešamību 
tā kļuva m. ē. sākumā, kad darba rikus sāka izgatavot no metāla. 
Arheoloģiskajos izrakumos atrasts daudz bronzas tā laika rotas 
lietu.

Austrumlatvijas apgabaliem bija dzīvi tirdzniecības un kultūras 
sakari ar austrumslāvu zemēm un ar to starpniecību — ar Bizantiju 
un Tuvajiem Austrumiem. Dzīvo tirdzniecības sakaru rezultātā 
balti ir aizguvuši no austrumslāviem daudzus tirdzniecībā lietoja
mus terminus: цена — cena, мер — mērs, торг — tirgus u. c. 
Galvenie tirdzniecības ceļi uz austrumslāvu zemēm gaja pa Dau
gavu un Gauju.
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Pa Baltijas jūru izveidojās sakari ar Skandināvijas zemēm, bet 
ar Eiropas dienvidu apgabaliem maiņa noritēja galvenokārt pa 
Vislas upi cauri Prūsijai. Latvijā atrastās monētas un bronzas 
senlietas liecina par sakariem ar Romas impērijas provincēm. 
Bronzu ieveda ari no Volgas Bulgārijas. No Piedņepras novadiem 
maiņas ce]ā Latvijā ieplūda emaljētās rotas lietas. Sākot ar V gs., 
Latvijas kapulauku izrakumos atrodamas nelielā skaitā arī vietējo 
amatnieku gatavotās sudraba rotas lietas. Sudraba rotas lietas ga
tavoja no sudraba stienīšiem, kurus izmantoja par maksāšanas 
līdzekli.

Par ievesto metālu un rotas lietām maksāja ar zvērādām un 
dzintaru. Tacits, runādams par aistiem (baltu ciltīm), norāda, ka 
tie salasa dzintaru jēlveidā, «neapstrādātu nes tirgū un maksu 
saņem brīnīdamies».

4. §. RELIĢIJAS UN ESTĒTISKO PRIEKŠSTATU RAŠANAS.

Pirmatnējā sabiedrībā cilvēks pastāvīgi izjuta savu atkarību no 
dabas. Daudz ko neizprazdams, viņš centās to izskaidrot atbilstoši 
savam domāšanas veidam. Tā radās arī pirmatnējā reliģija, kas ir 
nepareizs apkārtējās vides atspulgs cilvēku apziņā. Cilvēks pir
matnējā sabiedrībā piedēvēja nedzīviem priekšmetiem tās pašas
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īpašības, kādas ir dzīvām būtnēm.
Tā radās personificējumi. 

F. Engelss atzīmē: «Dabas spēki 
pirmatnējam cilvēkam šķiet kaut 
kas svešs, noslēpumains un nomā
cošs. Zināmā pakāpē . . .  viņš ar 
tiem aprod, tos personificējot. Tieši 
personificēšanas tieksme visur ra
dīja dievus.»

Ģints iekārtā bija izveidojušies 
dažādi kulti. Ar mātes ģinti sais
tīts ģints svētuma glabātājas un 
sargātājas kults. Tas saistās ar 
uguni un pavardu — siltuma de
vēju, sargātāju no plēsīgiem zvē
riem, ap kuru vienmēr pulcējās 
visi ģints locekļi. To simbolizēja 
sievietes tēlā, kā to liecina Pur- 
ciema māla s ie v ie te s  figūriņa. Ar 
tēva ģinti saistās senču kulti — 
tā ir visas ģints senču godināšana, 

ticot, ka mirušie aizstāvēs un sargās dzīvos. Ģints sabiedrības sa
iruma posmā lielās patriarhālās saimes galva iegūst neierobežotu 
varu, kas paliek spēkā arī pēc viņa nāves. Tāpēc ģints locekļi cen
šas šos senčus nesadusmot, lai tie nenodarītu 
ļaunu dzīvajiem. Senču kults saglabājās arī 
šķiru sabiedrības apstākļos.

Līdz ar sabiedrības attīstību rodas kulta vie
tas, kas parasti ir svētbirzes, lieli koki un ak
meņi. Ģints sairuma posmā veidojās priesteru 
kārta — burtnieki un pareģi. Padziļinoties so
ciālajai diferenciācijai, priesteru amats kļuva 
mantojams, tie sabiedrībā ieguva cilts vecāka
jam līdzīgas tiesības.

Saja posmā veidojās arī e s tē tisk ie  p r ie k š 
s ta t i  — dekoratīvā māksla un tēlotāja māksla.
Tieksme padarīt skaistākus ikdienā lietotos 
darba rīkus vērojama jau mezolītā, kad har
pūnas rotā ar svītriņām, dunču virsmu klāj 
ritmisks līklocis. Sāka attīstīties tēlotāja māk
sla — Purciemā (no III gadu tūkstoša p. m. ē.),
Sarnatē (no II gadu tūkstoša p. m. ē.) atrastas 
cilvēku figūriņas, putnu atveidojumi, aļņa figū
riņa. Ornamenti pēc savas kompozīcijas pirmat
nējās sabiedrības sairuma posmā kļūst daudz
veidīgi; tas liecina par tautas gaumes at
tīstību.
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D O K U M E N T S .
ROMIEŠU VĒSTURNIEKS TACITS (I gs.) PAR AISTIEM.1

Tad pa labi Svēbu jūra savā piekrastē apskalo aistiešu ciltis, kas paražās 
un izskatā neatšķiras no svēbiem, valodā — tuvākas britiem. Pielūdz tie dievu 
māti. Kā ticības zīmi nēsā kuiļu tēlus: tie ieroču vietā u-n kā aizsarglīdzekļi pret 
visu ko nodrošina dieves 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 gaidāms. Bet arī jūru pārmeklē un vienī
gie no visiem lasa dzintaru, ko paši sauc par «glēsu», sēkļos un pašā krastā. 
Un — kā jau barbari — tie nav ne pētījuši, ne uzzinājuši, kāda tam daba vai 
kādā kārtā tas rodas; ilgi pat gulēja tas starp citiem jūtas izmestiem, līdz mūsu 
greznība cēla to godā. Paši to nekur nelieto: jēlveidā salasa, neapstrādātu nes 
tirgū un maksu saņem brīnīdamies.

Jautājum i un uzdevums.

1. Kas raksturīgs pirmatnējās sabiedrības posmam?
2. Ar ko iedzīvotāji nodarbojās līdz II gadu tūkstotim p. m. ē.?
3. Kādas jaunas ciltis ienāca Baltijā II gadu tūkstoti p. m. ē.?
4. Ar ko nodarbojās baltu ciltis?
5. Kā noritēja šķiru sabiedrības veidošanās process?
6. Raksturojiet pirmatnējās sabiedrības garīgo kultūru!
7. Kā Tacits raksturo aistus (baltu ciltis)?

OTRA NODAĻA.

LATVI J A F E O D Ā L I S MA  LAI KMETĀ.
AGRAIS FEODĀLISMS (IX-XII GS.).

5. §. PĀRMAIŅAS RAŽOŠANA UN SABIEDRISKAJĀS ATTIECĪBAS.

Laikā no IX līdz XII gs. straujiem soļiem attīstījās zemkopība. 
Zemes apstrādāšanai lietoja spīļarklu ar dzelzs lemesi, bet par 
vilcējspēku — zirgu. Pirmie izrakumos atrastie dzelzs lemeši Lat
vijā attiecas uz XI gs. Sājā laikā līdztekus vasarāju graudaugu 
kultūrām sāka audzēt ari ziemājus, kas liecina par divlauku un trīs- 
lauku sistēmas attīstību. Pirmatnējās sabiedrības apstākļos galveno
kārt audzēja miežus, turpretim tagad tiem blakus ierindojās rudzi, 
vēlāk ari auzas un kvieši. No šķiedraugiem audzēja linus un kaņepes, 
no saknēm — kāļus, no pākšaugiem — pupas un zirņus. Līdztekus 
tīrumiem saglabājās arī līdumi, kurus iekopa mežiem un krūmiem 
apaugušās vietās. Kokus un krūmus nocirta ar cirvi, bet nelielās at
vases nogrieza ar līku nazi — raukni. Tā kā pelni bija labs augsnes 
mēslošanas līdzeklis, tad kokus un krūmus turpat sadedzināja.

Līdumu izmantoja 2—3 gadus, bet pēc tam uz dažiem gadu 
desmitiem atstāja atmatā. Labību nopļāva ar sirpjiem un izkaptīm.

1 Tacits. Ģermānija.
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bet izkūla ar sprigujiem. Līdz IX gs. graudus saberza miltos ar ber
žamiem- akmeņiem, bet XI gadsimtā jau mala rokās dzirnavās. 
Mainījās arī maizes cepšanas veids. Līdz XI gs. cepa galvenokārt 
tikai plāceņus, bet vēlāk, kad sāka mūrēt maizes krāsnis, jau cepa 
raudzētas maizes klaipus.

Vienlaikus ar zemkopību attīstījās arī lopkopība. No mājlopiem 
pirmajā vietā minami zirgi, kurus vairs neizmantoja gaļai kā pir
matnējās sabiedrības apstākļos, bet gan vienīgi par vilcējspēku. 
Gaļas iegūšanai šai laikā turēja cūkas. Govis turēja vairāk pienam 
un sviestam, bet aitas — vilnai, no kuras gatavoja apģērbu. Lai 
sagādātu lopiem barību ziemai, vajadzēja labāk iekopt pļavas, at
tīrīt tās no celmiem un akmeņiem. Tādās pļavās varēja jau pļaut 
ar daudz garākām izkaptīm nekā agrāk.

Zināma nozīme IX—XII gadsimtā bija arī medībām un zvejai. 
Pārtikai medīja galvenokārt lielos dzīvniekus (aļņus, mežacūkas), 
bet caunas, lūšus, bebrus un vāveres medīja vērtīgo ādu dēļ, kuras 
labprāt pirka pārējās Eiropas zemēs. Svarīga nozīme bija arī drav- 
niecībai, jo ar kristietības izplatīšanos Latvijas kaimiņu zemēs pie
auga pieprasījums pēc vaskiem baznīcas sveču gatavošanai.

Amatniecības attīstība šai laikā bija sasniegusi augstu pakāpi. 
Par to liecina daudzie bronzas priekšmeti un to gatavošana plašā
kos apmēros. Paplašinājās vietējās dzelzs rūdas apstrāde. Kalēja 
amats izvirzījās par atsevišķu nozari laikā no V līdz IX gs., pod
nieka ripas ieviešana XI gadsimtā ienesa lūzumu podniecībā, kas 
izveidojās par atsevišķu amatniecības nozari. Amatnieki savus ra
žojumus sāka gatavot pasūtītājiem. Pagatavotos podus apzīmēja, 
ar to darinātāju amatnieku zīmēm. Amatnieku darbnīcas sāka ierī
kot pilskalnu tuvumā — senpilsētās, kā arī pašā pilskalnā. P irm ā  
lie lā  darba  d a līša n ā s  b ija  zem k o p īb a s  a td a līša n ā s  no  lopko p īb a s, 
bet pēc  ta m  n o tiek  o trā  darba  d a līša n ā s  — a m a tn iec īb a  a td a lā s  no  
zem k o p īb a s .

Paplašinātas ražošanas attīstība noveda pie straujākas maiņas 
atsevišķu, pat tālu zemju un tautu starpā. Tirdzniecībā arvien lie
lāku nozīmi ieguva dārgmetāli — sudraba stienīši un monētas. To 
vērtību noteica pēc raudzes un svara. Latvijā kapulaukos un pils
kalnos atrasti naudas svariņi un atsvariņi. Galvenā svara vienība 
bija ar slāvu starpniecību pārņemtā Irakas mārciņa (408 g). Pa
zina arī Krievzemes grivnu un Gotlandes mārku. Latvijā izveidojās 
arī īpaša maksāšanas vienība, tā dēvētais ozeriņš (apm. 100 g).

Agrajā feodālismā veidojās arī feodālajai sabiedrībai raksturī
gās divas šķiras — feodāļi un zemnieki. Valdošā šķira veidojās no 
šādām grupām: no vecā ka jiem , kas bija lielie zemes īpašnieki, un 
lab iešiem , kas pēc savas nozīmes bija līdzīgi krievu bajāriem. Par 
saimniekiem sauca lielo patriarhālo saimju galvas. Ekspluatētā 
šķira veidojās no brīvajiem kopienas locekļiem — sm ird iem , k a l
p iem , b a n d in iek iem , sērd ieņ iem  un nebrīvajiem — vergiem
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jeb d re jļiem  (kara gūstekņi, parādu vergi vai par dažādiem no
ziegumiem verdzībā nokļuvušie cilvēki).

Par sabiedrības noslāņošanos liecina ta laika apbedījumi un 
rakstu avoti. Tā, piemēram, no šā laika atrodami kapi, kuros miru
šajam dots līdzi bagātīgs rotas lietu klāsts un dārgmetāli, bet ir 
arī tādi apbedījumi, kuros atrod ļoti maz ieroču un rotas lietu 
vai arī to nav nemaz. Par vergu darba izmantošanu stāsta savā 
sāgā Egils Skalagrimsons, kas 920. gadā sirojis Kurzemē. Kāda 
kurša sētā viņš sastapis jau agrāk sagūstītos dāņu vikingus, kas 
padarīti par vergiem un nodarbināti lauksaimniecībā. Tomēr vergu 
darbs Latvijā nav galvenais. Vergi, kuru skaits bija gluži niecīgs, 
strādāja kopā ar pārējiem saimes locekļiem. Lidz ar to nevar runāt 
par verdzību kā sabiedrības ekonomisku formāciju Latvijā; šeit, 
tapat kā Krievzemē, n o tiek  p ā re ja  no  p irm a tn ē jā s  sab ied rīb a s -uz 
feo d ā lism u .

6. §. AGRIE VALSTISKIE VEIDOJUMI.

Pastiprinoties šķiru pretrunām, feodālās sabiedrības virsotnes — 
bajāri, vecākie u. c. sāka veidot savu pārvaldes aparātu, lai pasar
gātu savu mantu un turētu paklausībā tautas masas. Valstiskie 
veidojumi vispirms radās latgaļu zemēs — Tālavā un Jersikā. Abu 
zemju valdnieki uzskatīja šīs zemes par savu mantojumu no tēviem. 
Zemes turpmākos likteņus izšķīra vienīgi valdnieks bez tautas 
sapulces piekrišanas. Hronists Indriķis Jersikas valdnieku dēvē 
par «rex» — karali. Jersika bija sadalīta 6 administratīvās teritori
jās — p ils tie sā s  jeb d ra u d zēs . Tā jau bija administratīvi un poli
tiski organizēta teritorija. Austrumlatvijā izveidojās p a g a s ts  līdzīgi 
tam, kā tas bija slāvu zemēs. Sākumā pagasts bija uzturs, kas bija 
jādod valdniekam, kad tas apceļoja valsti, spriežot tiesu un ievedot 
kārtību (гостить — viesoties). Ar laiku tas kļuva par noteiktu no
dokli, bet par pagastu sāka saukt novadu, kas to maksāja.

Ne tik strauji valstisko veidojumu attīstība noritēja Latvijas 
rietumos. Kursā un Zemgalē šai laikā bija izveidojušās atsevišķas 
teritorijas — zemes (6 zemgaļu, 8 kuršu zemes). Šais zemēs izšķi
roša loma bija vēl tautas sapulcei vai arī novada vecāko padomei. 
Ievērojama vieta sabiedriskajā un politiskajā dzīvē bija karavado
nim. Kara un aizsardzības gadījumā vairāku apvienoto zemju 
priekšgalā nostājās ievērojamākais karavadonis: tas šajā gadījumā 
ieguva lielas pilnvaras, kas jau gandrīz līdzinājās valdnieka va
rai. Tā, piemēram, Rietumkursas 1230. g. līgumā ar pāvesta pār
stāvi Lamekins godāts par valdnieku (Lamechinus rex). XIII gs. 
pēdējā ceturksnī zemgaļu vadonis Nameisis tiek dēvēts par visas 
Zemgales valdnieku (rex). Tāpat Indriķa hronika min lībiešiem 
Kaupo (quasi rex).

Tātad arī Latvijas rietumu daļā var runāt par valstisku
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veidojumu zināmu attīstību. Taču tie nebija sasnieguši tādu pakāpi 
kā latgaļu zemēs. Tas liecina, ka valsts attīstību Latvijas austru- 
mos sekmēja kaimiņos esošās krievu kņazistes: Tālava politiski 
bija atkarīga no Pleskavas, Jersika no Polockas.

7. §. SENO LATVIEŠU KULTDRA UN SAKARI AR KAIMIŅU ZEMĒM.
*

Arheoloģija sniedz ziņas par seno latviešu kultūras attīstību. 
Pēc senlietu atradumiem, sevišķi audumu, apģērbu un seno celtņu 
paliekām, senajām rotas lietām, ieročiem un sadzīves priekšmetiem, 
var spriest par tautas kultūru un dzives apstākļiem. Senpilsētās 
pie pilīm dzīvoja un darbojās prasmīgi amatnieki. Audēji bez pa
rastajiem audumiem gatavoja arī greznus svētku tērpus, kas bija 
izrotāti ar bronzas spirālītēm un riņķīšiem. Lielu meistarību bija 
sasnieguši rotkaļi, kas parāda bagātīgu izdomu un gaumi. Latvie
šiem pārsvarā ir ģeometriskais ornaments. Pēc ticējuma ornamen
tiem vajadzēja pasargāt cilvēkus no ļauniem gariem, un tiem bija 
maģiska nozīme.

Pirms XIII gadsimta latviešiem vēl nebija paguvusi izveidoties 
sava rakstība. Skandināviešu rūnu rakstu latvieši pazina, bet uz

skatīja to par maģisku orna
mentu. Nodibinoties valstiska
jiem veidojumiem un pārņemot 
no slāviem kristietību, radās va
jadzība pēc rakstu zīmēm doku
mentu jeb grāmatu rakstīšanai. 
Vārds «grāmata», tāpat baznī
cas termini — baznīca, svece, 
krusts, grēks, svēts u. c. arī aiz
gūti no krievu valodas. Latvijas 
austrumu daļā līdz ar kristietību 
sāka izplatīties senslāvu rak
stība. Rakstīja parasti garīdz
nieki un mūki klosteros. Uz
glabājies senslāvu valodā rak
stīts evaņģēlijs, ko pārrakstījis 
latviešu priestera dēls Jurģis no 
Gorodiščes (domājams, Jersi
kas). Tomēr nav atrasti latviešu 
valodā ne senraksti, ne grāmatas.

Cik vērojams no mutvārdu 
folkloras, sevišķi tautas dzies
mām, latviešiem bijusi attīstīta 
mūzikas kultūra. Tērvetes pils
kalna izrakumos atrasts kāds tā 
laikmeta zīmējums mālā — sta-
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bulētājs. Stabule darināta no 
koka, kam izgriezta serde; zī
mējumā redzams, ka stabulei ir 
pieci seši skaņu caurumiņi. Sta
bules piederēja pie plaši lieto
tiem tautas mūzikas instrumen
tiem. Tautas dziesmās vēl pie
minētas taures, svilpes, dūkas, 
kokles, bungas, trideksnis ritma 
uzsvēršanai u. c., bet šī laikmeta 
mūzikas instrumentu paraugi 
nav atrasti.

Ievērojama vieta mūzikas 
dzīvē bija tautas dziesmām. Se
nākie tautas dziesmu teksti sais
tās ar gadskārtu maiņas — 
ziemas un vasaras saulgriežu 
atzīmēšanu, kam raksturīgas 
dažādas rotaļas un izdarības; 
ķekatas, ugunskuru dedzināšana 
un apdziedāšanās, kas noritēja 
mūzikas instrumenta pavadibā.
Svarīga bija arī ģimenes dzīves 
dažādu notikumu atzīmēšana, 
kas nepagāja bez dziesmām un mūzikas, piedaloties teicējām, vil
cējām, locītājām. Tās visas ir senas cilmes dziesmas ar daudzām 
sensenām tradīcijām.

Par kultūras sakariem ar kaimiņu tautām liecina Latvijā at
rastie sudraba stienīši, sārtā šīfera vārpstu skriemeļi, citu zemju 
ieroči un rotas lietas. Senās Latvijas iedzīvotājiem bija cieši tirdz
niecības sakari ar Krievzemi, kā arī ar igauņiem, Skandināvijas 
tautām, senprūšiem un lietuviešiem. Savstarpējie sakari zināmā 
mērā ietekmēja arī tiesību normu izveidi; latviešu ieradumtiesībām 
daudz kopēja ar senās Krievzemes likumkrājumu «Krievu tiesa».

TREŠĀ NODAĻA.

ATTĪSTĪTAIS FEODĀLISMS.
8. §. VĀCU FEODĀĻU SPIEŠANĀS UZ AUSTRUMIEM.

Feodālās iekārtas uzplaukums Vācijā sekmēja iedzīvotāju skaita 
pieaugumu, ainatniecibas un tirdzniecības attīstību, jaunu zemju 
meklējumus. Radās kustiba, kas tiek apzīmēta par vācu feodāļu 
« sp ieša n o s u z  a u stru m iem » . Tā sākās Kārļa Lielā laikā —
2 — Latvijas PSR vēst. 7 —11. kl. 17
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VIII gs. beigas un ar mainīgām sekmēm turpinājās daudzus gad
simtus. Sīs kustības mērķis bija jaunu auglīgu zemju sagrābšana 
un kolonizēšana. Katoļu baznīca šo kustību atbalstīja un aktīvi 
piedalījās jaunu tautu pakļaušanā.

Vācu feodāļu «spiešanās uz austrumiem» vispirms skāra slāvus. 
«Kas negrib kristīties, tam jāmirst» — tāds bija pret venediem 
1147. gadā pasludinātā krusta kara lozungs. Ap XII gs. vidu 
vācieši sasniedza Baltijas jūras piekrasti. Kādas nopostītas slāvu 
pilsētas vietā vācieši nodibināja Libekas-pilsētu, kas kļuva par 
izejas bāzi tālākai Baltijas piekrastes zemju sagrābšanai. No še
jienes vācieši virzījās uz Daugavas grīvu un lībiešu zemēm.

XII gs. 80. gadu vidū līdz ar vācu tirgotājiem lībiešu zemē iera
dās Romas pāvesta Aleksandra III sūtīts katoļu garīdznieks, vēlā
kais bīskaps Meinards līdz ar pavadoņiem. Saņēmis no lībiešu un 
latgaļu virskunga — Polockas kņaza Vladimira atļauju sludināt 
katoļu ticību, Aleinards Ikšķiles ciemā organizēja bīskapijas sē
dekli. Viņa panākumi lībiešu kristīšanā nebija lieli. Vienīgi tad, kad 
Meinards apsolīja Ikšķilē un Mārtiņsalā uzcelt mūra pilis, kurās 
lībieši briesmu brīžos varētu patverties, daļa lībiešu apsolīja kris
tīties, bet vēlāk atkal no kristietības atteicās. Pēc piļu uzcelšanas 
Meinards kļuva lībiešu katoļu bīskaps. Tā kā bez bruņota spēka 
nebija iespējams piespiest lībiešus paklausīt un pieņemt katoļu
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ticību, tad pēc Meinarda ierosinājuma pā
vests pret lībiešiem izsludināja krusta ka
ru, kurā piedalījās vācu krustneši un bru
ņinieki kātoju baznīcas vadībā.

Ar uguni un zobenu. Pēc Meinarda nā
ves jaunieceltais lībiešu bīskaps Bertolds 
savāca Vācijā krusta karotājus. Pie Rīgas 
kalna notika pirmā kauja ar libiešiem, 
kurā Bertolds krita. Saniknotie krustneši 
ar uguni un zobenu nežēlīgi postīja lībie
šu zemi. Lībieši bija spiesti uzņemt savās 
pilīs priesterus un viņu uzturēšanai dot 
nodevas — vienu mēru labības no katra 
arkla.

Kad krustneši atgriezās Vācijā, lībieši 
atteicās no kātoju ticības un nolēma, ka 
katrs garīdznieks, kas paliks lībiešu zemē, 
tiks sodits ar nāvi. Tādēļ katoļu garīdz
nieki aizbēga uz Saksiju. Bet drīz viņi atgriezās kopā ar jauniem 
krusta karotājiem un jauniecelto bīskapu — Albertu un iesāka Bal
tijā nesaudzīgu karu. Bīskapa Alberta metode bija «skaldi un valdi». 
Viņš veikli ar varu un viltu sakūdīja vietējos feodāļus un tautiņas 
citu pret citu, lai tādējādi gūtu labumus sev un citiem vāciešiem. 
Reiz sapulcējis kādā Rīgas mājā lībiešu feodāļus — vecākos it kā uz 
dzīrēm, Alberts pavēlēja tos apcietināt un pieprasīja par ķīlniekiem 
30 viņu dēlus. Viņš aizsūtīja tos uz Vāciju. Turaidas valdnieks 
Kaupo kļuva par tautas nodevēju un pārgāja bīskapa pusē. Kaupo 
radi un draugi padzina viņu no Turaidas pils, bet ar vāciešu pa
līdzību viņš Turaidu atkal atkaroja.

Bīskaps Alberts piespieda lībiešus piešķirt viņam R ig ā  — blakus 
lībiešu apmetnēm apmetnes vietu, kura no 1201. gada kļuva par 
vācu agresoru atbalsta bāzi. Pēc tam viņš panāca, ka Romas 
pāvests, piedraudot ar izslēgšanu no baznīcas, aizliedza tir
gotājiem braukt uz zemgaļu ostu, kas, jādomā, atradās pie 
Lielupes grivas. Tāpēc visi tirgotāji turpmāk brauca uz Rīgu. 
Tā kā krusta karotāji rudeņos ar kuģiem atgriezās Vāoijā, bīskaps 
Alberts ar pāvesta piekrišanu 1202. gadā Rigā nodibināja «Kristus 
kareivju brālību» jeb Z o b en b rā ļu  ordeni. Jaunajā ordenī iestājās 
daždažādi dēkaiņi, kuriem Vācijā vairs nebija iespējams uzturē
ties, bet šeit viņi ieguva grēku piedošanu un apžēlošanu. Ordenis 
bija pakļauts pāvestam un bīskapam, kurš iecēla ordeņa priekš
nieku — mestru. Pirmo mestru Vinno kāds ordeņa brālis noga
lināja. No bīskapa Alberta un baznīcas viedokļa mestra nonāvē
šana bija noziegums, bet libiešu slepkavošana, aplaupīšana un 
ciemu dedzināšana bija «dievam tikams» darbs.
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9. §. BALTIJAS TAUTU CIŅA PRET VĀCU AGRESIJU.

Lībiešu zemju iekarošana. Apspiestie un aplaupītie lībieši mek
lēja palīdzību pie sava kādreizējā meslu kunga Polockas kņaza 
Vladimira. Lībiešu sūtņi 1206. gadā Vladimiram paskaidroja, ka 
bīskaps ar saviem garīdzniekiem tiem ir smaga nasta un «ticības 
jūgs» ir neciešams. Viņi lūdza sniegt lībiešiem palīdzību un padzīt 
vāciešus no lībiešu zemes. Vladimirs tiešām uzaicināja bīskapu 
Albertu un lībiešu vecākos uz sarunām pie Vogēnas (Ogres) upes. 
Alberts uz sarunām neieradās, un lībieši velti viņu tur gaidīja. Tad 
lībiešu dižciltīgais Ako sāka organizēt sacelšanos visā lībiešu zemē, 
aicinot palīgā polockiešus un lietuviešus. Sacelšanās vāciešiem bija 
diezgan bīstama. Tomēr iebrucēji sašķēla lībiešu spēkus. Ar no
devēja Kaupo palīdzību tika vispirms sakauti Turaidas, pēc tam 
Daugavas lībieši. Kad ar nokavēšanos ieradās Polockas palīgspēki, 
tie nespēja vairs stāvokli mainīt un atgriezās Polockā. Lībiešu ve
cākie tika iekalti važās un iemesti Rīgas pils pagrabos, bet sacel
šanās organizatora Ako galvu nosūtīja bīskapam Albertam. Lībiešu 
zeme tika izlaupīta, ciemi nodedzināti, lauki un sējumi iznīcināti, 
iedzīvotāji aizbēga mežos vai tika nonāvēti. Lībieši bija spiesti uz
ņemt savā zemē katoļu priesterus un tiem paklausīt. Viņiem bija 
jādod no visas lībiešu zemes Albertam savi dēli par ķīlniekiem. 
Lībiešu pilīs — Lielvārdē un Salaspilī Alberts nometināja savus 
lēņu vīrus — bruņiniekus līdz ar krustnešiem. Visā lībiešu zemē 
tika celtas baznīcas. Garīdznieki ievāca no iedzīvotājiem nodevas. 
Lībieši bija spiesti iet kopā ar vāciešiem kara gaitās. Ja kāds ne
gāja līdzi kristīgo karaspēkam, tam bija jāmaksā liels sods.

Nākamajā — 1207. gadā iekarotā lībiešu zeme tika sadalīta uz
varētāju starpā. Zobenbrāļu ordenis par saviem «varoņdarbiem» 
pieprasīja vienu trešo daļu no lībiešu zemes, kā arī no turpmāk 
iekarojamām zemēm, lai ordeņa bruņinieki censtos pēc lielākiem 
ienākumiem. Bīskaps Alberts tam piekrita, un līdz ar to ordenis 
kļuva par zemes kungu līdzīgi bīskapam un ieguva augstāko varu, 
kā arī tiesības ievākt no iedzīvotājiem visas attiecīgās nodevas. 
Bīskaps paņēma zefnes Gaujas labajā krastā — Turaidu, Metsepoli 
u. c., bet ordenis kreisajā krastā — Siguldu, Cēsis u. c., kur uzsāka 
celt mūra pilis. Lībieši tagad skaitījās katoļticīgi, bet tie pakļāvās 
vienīgi varai: sirdīs tiem bija neizdzēšams naids pret varmācīga
jiem iekarotājiem un apspiedējiem.

Lai nodrošinātu savu varu, bīskaps Alberts Daugavas lejastecē, 
netālu no jūras, nodibināja cisterciešu ordeņa klosteri, kuru no
sauca par Daugavgrīvas jeb Svētā Nikolaja kalna klosteri. Aiz šī 
klostera desmit metru biezajiem zemes vaļņiem bija drošs patvē
rums visiem krustnešiem, kas izcēlās malā Daugavas grīvā. Par 
klostera abatiem Alberts iecēla savus tuvākos līdzgaitniekus, pieru., 
grāfu Bernhardu ņo Lipes, kurš Vācijā bija kļuvis slavens ar 
saviem kautiņiem, dedzināšanu un laupīšanu. Pāvests viņam pie-
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šķīra pilnvaru braukt uz lībiešu zemi «sludināt dieva vārdu». 
Lībiešu zemē tas jutās savā īstajā vietā. Klosteris ātri kļuva ba
gāts; vēlāk Bernhardu iecēla par Kurzemes bīskapu.

Kokneses, Jersikas un Tālavas pakļaušana. Sadalījuši libiešu 
zemi un nostiprinājušies tajā, bīskaps Alberts un zobenbrāļi tīkoja 
pēc jauna laupījuma. Rīgas bīskapa lēņu vīrs Daniēls ar saviem 
kara kalpiem no Lielvārdes naktī negaidot uzbruka Kokneses kun
gam Vetsekem jeb Vjačko un to sagūstīja līdz ar viņa karavīriem. 
Te vairs nevar runāt par kristietības izplatīšanu, jo Kokneses 
kungs un viņa karavīri bija jau pareizticīgi, bet gan par pils sa
grābšanu un izlaupīšanu. Negribēdams sanaidoties ar Polockas 
kņazu, kam bija pakļauta Koknese, bīskaps Alberts pavēlēja Vctseki 
atbrīvot, bet pieprasīja, lai vācu krustnešus ielaiž Koknesē. Šādos 
apstākļos Kokneses kungs nevēlējas vairs šeit palikt, pats pili 
nodedzināja un aizgāja ar saviem ļaudīm uz Polocku. Vēlāk viņš 
uzturējās Igaunijā, kur kopā ar igauņiem cīnījās pret ienīstajiem 
vācu iebrucējiem.

Līdzīgs liktenis piemeklēja arī Sēlpili. 1208. gadā to ielenca 
liels vācu bruņinieku karaspēks; arī lībiešiem vajadzēja piedalīties 
uzbrukumā. Iebrucēji postīja novadu un beidzot piespieda Sēlpili 
padoties. Nākamajā gadā vācu iebrucēju vilnis jau bija aizvēlies 
līdz Jersikai. Jersikas’valsts iedzīvotāji jau sen bija kristīti un 
pieņēmuši pareizticību, bet vācu bruņiniekus vilināja bagātais lau
pījums, un viņi uzbruka Jersikai. Bīskaps Alberts karagājienu uz 
Jersiku rūpīgi apsvēra un sagatavoja. Viņš apgalvoja, ka uzbrucēju 
nolūks ir atbrīvot lībiešu zemes jauno baznīcu no krievu un lietu
viešu «ielenkuma». Bīskaps Alberts neaicināts uzmetās ne vien par 
libiešu, bet arī par latgaļu aizstāvi. Vācieši pārsteidza Jersikas 
aizstāvjus nesagatavotus. Tāpēc viņiem izdevās iekļūt pilī un pil
sētā. Valdnieks Visvaldis glābās bēgot, bet viņa sieva tika sa
gūstīta. Jersikas pilsētu izlaupīja. Hronists Indriķis par to rak
stīja:
«Un tā stāvēja viss karaspēks to dienu pilsētā, un savāca daudz laupījuma, pa
ņemdams no visiem pilsētas kaktiem drēbēs un sudrabu, un purpuru, un daudz 
lopu; un no baznīcām zvanus un svētbildes, un citus ornamentus, urt naudu, un 
daudz labumu paņēma un aizveda sev līdzi, slavēdami dievu . . .  Kad viss bija 
izlaupits, viņi sagatavojās atgriezties un aizdedzināja pilsētu.»

Izbēgušāis Jersikas valdnieks Visvaldis no Daugavas otra 
krasta, redzēdams pilsētu degot, izsaucies: «Ak manas tautas ne
gaidītā izpostīšana! Bēdas man! Vai priekš tā esmu dzimis, lai 
redzētu manas pilsētas degšanu, manas tautas iznīcināšanu.»

Jersikas valsts ātrā sagrāve izskaidrojama ne vien ar militāru 
pārspēku, bet ari ar biskapa Alberta diplomātiju: viņš bija atšķēlis 
no Jersikas divas tai pakļautas pilstiesas — Autīni un Cesvaini. 
Alberta karaspēka uzbrukumā Jersikai bez vāciešiem un lībiešiem 
piedalījās arī daļa latgaļu feodāļu. Jersikas iekarošana un pakļau
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šana Albertam bija ļoti svarīga, jo Jersika varēja organizēt pre
testību vāciešiem un izplatīt pareizticību pārējos latgaļu un lībiešu 
novados. Atgriezies Rīgā, bīskaps Alberts uzaicināja Jersikas Vis
valdi uz Rīgu un diktēja tam savus noteikumus. Visvaldim vaja
dzēja Jersikas valsti nodot bīskapam, par ko viņš saņēma atpakaļ 
kā bīskapa lēni trīs Jersikas pilstiesas, bet Cesvaine un Autīne pa
lika biskapa rokās. Visvaldim bija jādod vasaļa uzticības zvērests 
Albertam. Tad Visvaldis atguva vāciešu sagūstito sievu kopā ar 
pārējiem gūstekņiem. Jersikas valdnieks līdz ar to bija zaudējis 
patstāvību.

Pēc Jersikas pakļaušanas pienāca kārta otrai pareizticīgai lat
gaļu valstiņai — Tālavai. Sākumā Alberts apzināti kurināja naidu 
starp Tālavu un igauņiem. Zobenbrāļu ordeņa mestrs Bertolds pat 
noslēdza ar Tālavu draudzības līgumu cīņai pret igauņiem. Pēc 
Jersikas pakļaušanas Tālavas valdnieka Tālivalda dēli labprātīgi 
padevās bīskapam: tāpat kā Jersikas Visvaldis, viņi nodeva savus 
novadus katoļu baznīcai un saņēma tos atpakaļ jau kā bīskapa lē
ņus, pārejot arī katoļticībā. Tomēr daļa tālaviešu vēl palika pareiz
ticībā. Tālava galīgi nonāca vāciešu rokās tikai 1224. gadā, kad 
notika Tālavas dalīšana starp bīskapu un ordeni. Vācieši neuzti
cējās latviešu vasaļiem: viņiem neatļāva celt mūra pilis, un pama
zām viņi zaudēja savus novadus, kurus sagrāba vācieši. Tāds pats 
liktenis piemeklēja arī Jersikas valsts atlikušās zemes. Vācu ieka
rotāju politikas mērķis bija — nodrošināt vācu vasaļiem Latvijā 
zemes un novadus.

Vācu ordeņbrāļu alkatība un cenšanās iegūt vairāk zemju un 
mantas izraisīja 1212. gadā latgaļu un lībiešu sacelšanos, kas no
saukta par A u tin e s  sa ce lša n o s . Ordeņbrāļi sāka patvarīgi piesavi
nāties Autīnē iekoptās zemes, kā ari bišu kokus. Arī lībieši bija ne
apmierināti un pieprasīja bīskapam «atvieglināt viņu kristīgo 
pienākumus, sevišķi desmito tiesu». Bīskaps bija spiests nedaudz 
samazināt nodevas, bet lībieši nebija apmierināti un uzskatīja, ka 
pienācis laiks padzīt no savas zemes bīskapu, viņa ļaudis un ordeņ- 
brāļus. Kad arī Autīnes latgaļi jutās aplaupīti, viņi kopīgi ar lībie
šiem iesāka sacelšanos. Bīskaps mēģināja panākt izlīgumu un sa
sauca lībiešu un latgaļu vecākos, kā arī zobenbrāļus uz sapulci. 
Izlīgums netika panākts, iesākās sacelšanās, kuras dalībnieki iz
virzīja lozungu: «Esiet stipri, lībieši, un cīnieties, lai jūs nekalpotu 
vāciešiem.» Latgaļu un lībiešu sacelšanās tika ar ieročiem nesau
dzīgi apspiesta.

Kursas un Zemgales sakāve. Ar līdzīgām metodēm un paņēmie
niem vācieši iekaroja un pakļāva igauņus, kuršus un zemgaļus. Vis
lielākā nozīme Baltijas tautību pakļaušanā bija Zobenbrāļu orde
nim. Kaut arī ordenis cieta vairākas lielas sakāves, tomēr tā rindās 
ieplūda aizvien jauni karotāji, jo bagātīgais laupījums vilināja 
ienācējus no Vācijas. Ordeņa militārā bāze visu šo laiku bija Rīga.

Kurši šai laikā bija pieredzes bagāti jūras braucēji, bet zemgaļi
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labi karotāji. Zemgaļiem 
un kuršiem aizmugurē at
radās spēcīgs vāciešu pre
tinieks — Lietuva. Tāpēc 
arī zemgaji un kurši va
rēja tik ilgi cīnīties.

Pirmās sadursmes vā
ciešiem ar kuršiem notika 
uz jūras: 1210. gada pava
sarī jūras šaurumā starp 
Kursu un Sāmsalu kurši 
uzbruka vācu krustnešu 
kuģiem. Kuršu bija mazāk 
nekā vāciešu, bet vācieši 
cieta ievērojamus zaudēju
mus. Kaujā krita apmēram 
30 bruņinieku un daudz 
krustnešu.

Sī panākuma iedves
moti, kurši mēģināja orga
nizēt lielu uzbrukumu vā
ciešu galvenajai mītnei —
Rīgai. Viņi uzaicināja pa
līga lībiešus, latgaļus, zem
gaļus. lietuviešus un krie
vus. Kuršu flotilija 1210. g. 
jūlijā iebrauca Daugavas 
grīvā, lai pārsteigtu vācie
šus un ieņemtu Rīgu. Tas tomēr neizdevās. Kuršu spēki bija par 
maziem, bet palīgspēki pienāca ar nokavēšanos.

Bīskaps Alberts vispirms vērsās pret Zemgali. Viņš lietoja savu 
parasto «skaldīšanas» paņēmienu: 1219. gadā viņš pierunāja node
vējus ielaist vāciešus Mežotnes pilī. Tomēr šis pasākums izjuka. 
Uz Mežotni atsteidzās Tērvetes novada kungs Viestarts ar savu 
karadraudzi un izjauca vāciešu nodomus. Cīņas pie Mežotnes ieva
dīja zemgaļu karu par brīvību, kas ilga 70 gadus. 1228. gadā 
kurši un zemgaļi uzbruka nocietinātajam Daugavgrivas klosterim 
un ieņēma to, tomēr tālākus panākumus neguva. Nākamajā gadā 
nomira bīskaps Alberts, kurš visus 29 Baltijā pavadītos gadus bija 
nepārtraukti karojis, organizējis krustnešu ieplūšanu Baltijā, ar 
varu un viltu pakļāvis lībiešus, latgaļus un igauņus. Viņš bija no
darbojies ne tik daudz ar katoļticības sludināšanu kā ar iekarošanu 
un svešu zemju un novadu sagrābšanu.

Nedaudz gadu pēc Alberta nāves beidza pastāvēt Alberta nodi
binātais Zobenbrāļu ordenis. 1236. gadā ordeņbrāļi un krustneši 
bija sarīkojuši sirojumu Lietuvā. Kad viņi atgriezās ar lielu laupī
jumu, pie Saules viņiem uzbruka lietuvieši un zemgaļi. Zobenbrāļu
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ordenis lika smagi sakauts. S a u le s  ka u ju  1236. gadā krita ordeņa 
mestrs, liels skaits bruņinieku un ordeņbrā|u, kā ari daudz krust
nešu un kara kalpu. Ordenis pēc šis kaujas vairs nespēja sapulci
nāt jaunus spēkus. Savas darbības 34 gados tas bija nodarījis 
daudz posta, laupījis, slepkavojis un dedzinājis. Dzīvi palikušie 
ordeņbrāļi pievienojās Vācu ordenim, kas darbojās Austrumpjū- 
sijā, un kļuva par Vācu ordeņa Livonijas nozarojumu, ko nosauca 
par L iv o n ija s  ordeni.

Pēc Saules kaujas pāvests izsludināja jaunu krusta karu pret 
Livoniju. Tas deva iespēju Livonijas ordenim paplašināt karadar
bību un vērsties ne vien pret latviešiem, bet arī pret krieviem. Iz
mantojot nodevību un nesaskaņas krievu bajāru starpā, ordeņa 
spēki ieņēma Pleskavu. Tomēr vāciešu plānus izjauca krievu spožā 
uzvara pār Livonijas ordeni 1242. gadā kauja uz Peipusa ezera 
ledus. L ed u s k a u jā  o rd en is  c ieta  sm a g u  sa kā v i. Kaujā krita apmē
ram pieci simti ordeņbrāļu un vasaļu. Pēc šis kaujas Livonijas 
ordenis bija spiests krieviem apsolīt: «Atsakāmies no visa, ko esam 
iekarojuši ar zobenu: no Pleskavas, votu zemes, Lugas, latgaļu 
zemes ...»  Vienīgi jaunu spēku pieplūdums no Prūsijas un Vācijas 
deva iespēju Livonijas ordenim atkal sākt karu pret kuršiem un 
zemgaļiem. Sis cīņas apraksta Atskaņu hronika.

Livonijas ordenis rīkoja pret Zemgali un Kursu daudzus uzbru
kumus, izlaupīja un izpostīja šīs zemes:

So zemi pārstaigāt visgarām 
Tie lika dažam lielam baram,
Kas ņēmās laupit, graut un trakot. . .
Kas neizbēga, tam bija mirt.

Kurši un zemgaļi bija spiesti lūgt mieru. Ordenis gan noslēdza 
miera līgumus un paņēma ķīlniekus, bet līgumus neievēroja. Orde
nis uzcēla Kursā un Zemgalē vairākas mūra pilis: Jelgavā 
(1265. g.), Tērvetē — Svētkalna pili (1286. g.), Kuldīgā, Dobelē 
un citās vietās. No šiem bruņinieku perēkļiem ordeņa locekļi devās 
.postīt apkārtni un rīkoja sirojumus. Atskaņu hronikā par to rak
stīts:

Tā bija bruņnieciska jāja . . .
Un nebija neviena māja.
Kur saimnieks būtu vēlējies 
Sai mirklī mājās atrasties.

Zemgaļi un kurši atsevišķās kaujās gan daudz reižu guva ievē
rojamus panākumus, tomēr tas neizšķīra cīņu gaitu, jo Livonijas 
ordenis saņēma no Prūsijas aizvien jaunus papildspēkus. Lielus 
panākumus cīņā pret vāciešiem kurši kopā ar lietuviešiem guva 
D u rb es  k a u jā  1260. gadā. Atskaņu hronikas autors par vāciešu 
sakāvi rakstīja:

Pie Durbes, tur uz lauka plaša,
Tur ķēra viņus nāve aša:
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Pirms paguva tic atkauties.
Jo pagānspēki, tiešām ties',
Tos kapādami sakapāja.
Pats mestrs bij beigts un nokauti 
Pusotra simta ordeņbrā|i. . .

Zemga|u traģēdijas pēdējais posms risinājās XIII gs. beigās. 
Neredzēti liels krustnešu un ordeņbrāļu karaspēks —

Četrpadsmit tūkstoši nu skaitā 
Bij karaspēka šinī gaitā —

mēģināja 1281. gadā ieņemt zemgaļu galveno pili — Tērveti. Kad 
tas neizdevās un zemgali piedāvāja mieru, ordenis noslēdza miera 
līgumu. Ordeņa bruņinieki sarīkoja dzīres, kurās uzaicināja zem
gaļu dižciltīgos un tad tos neapbruņotus nodevīgi noslepkavoja. 
Nevarēdams ieņemt Tērveti, ordenis tai pretī uzcēla savu Svētā 
kalna pili un novietoja tur apmēram trīssimt vīru lielu garnizonu. 
Zemga|i saprata, ka viņiem vai nu jāatbrīvojas no vāciešu uzceltās 
pils, vai ari jāiet bojā. Tie vēlreiz mēģināja sakaut vācu ordeņa brā
ļus. Atskaņu hronikas autors stāsta, ka pirms kaujas kāds zemgalis 
teicis:

Ja k|ūs par kapu tiem šis sils,
Tad zudis Svētā kalna pils —
Ar steigu tie no viņas bēgs,
Un miera saule zemē lēks.
Bet trimdā visi iesim mēs.
Ja tie šo pili paturēs.

Kaut arī zemgali vairākas reizes guva spīdošas uzvaras un 
kaujās pret zemgaļiem un lietuviešiem krita pat četri Livonijas 
ordeņa mestri, tomēr tie nespeja uzvarēt ordeņa bruņinieku spēkus 
un ieņemt Svētā kalna pili. Neredzēdami citas izejas, jo ordeņa 
brā|i postīja zemgaļu druvas un neļāva ievākt ražas, zemgaļi paši 
nodedzināja savu stipro Tērvetes pili, vēlāk ari Rakti un Sidrabi, 
un 1290. gadā apmēram simt tūkstošu zemga|u pārcēlās uz Lie
tuvu. Tur viņi kopā ar lietuviešiem turpināja cīņu pret Vācu or
deņa brāļiem.

Prom Lietuvā tie devās tieši.
Daudz pametuši bij zemgalieši.

Cīņā par Baltiju vācu iekarotāji guva uzvaru tāpēc, ka viņu 
rīcībā bija lieli un labi apbruņoti militārie spēki. No Rietumeiro
pas palīgā vācu iebrucējiem nepārtraukti ieradās jauni krustnešu 
pulki. Latviešu un igauņu sakāvi veicināja arī Baltijas politiskā 
sadrumstalotība. Atsevišķās krievu kņazistes nevarēja sniegt pie
tiekamu palīdzību, jo to spēki bija novājināti feodāļu savstarpējo 
ķildu dēļ. Latvieši un igauņi nepaspēja izveidot savas apvienotās 
nacionālās valstis, kas varētu saliedēt visas tautas spēkus cīņā 
pret vācu iebrucējiem.
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Jautā jum i un uzdevumi.
1. Ko sauc par vāciešu «spiešanos uz austrumiem»?
2. Ko nozīme hronista teiciens «ar uguni un zobenu»?
3. Kā noritēja lībiešu zemju iekarošana?
4. Kā pakjāva Jersiku un Tālavu?
5. Pastāsti par kuršiem un viņu pakļaušanu!
6. Pastāsti par Zemgales iekarošanu!
7. Pastāsti par lībiešu, latviešu un krievu sadarbību cīņās pret vācu ag

resoriem!
8. Kādas nodevas un klaušas uzlika lībiešiem, latgaļiem, kuršiem un zem

gaļiem?
9. Pastāsti par Baltijas tautu sakāves iemesliem!

D O K U M E N T I .
LĪGUMS PAR JERSIKAS VISVALŽA PADOŠANOS 

BĪSKAPAM ALBERTAM 1209. GADĀ.
Alberts, no dieva_ žēlastības Rīgas bīskaps, pazemīgs cilvēka kalps ticībā. 

Lai to, kas mūžam jāpatur atmiņa, ar laiku neaizmirstu, uzmanīgā mūslaiku 
rīcība prot to nodrošināt ar rakstu liecību. Tāpēc nododam pēcnieku zināšanai to, 
kas noticis mūsu laikos, darām zināmu visiem . . .  Kristus ticīgiem, ka dieva lielā 
žēlastība, joprojām jauno Livonijas baznīcas dēstījumu atbalstīdama un atbalstot 
uz priekšu virzīdama, pakļāva mums Visvaldi, Jersikas karali. Proti, ieradies 
Rīgā, klāt esot jo daudziem dižciltīgajiem, garīdzniekiem, bruņiniekiem, tirgotā
jiem, vāciešiem, krieviem un lībiešiem, Jersikas pilsētu, kas viņam pieder' par 
dzimtu, līdz ar novadu un visiem pie šīs pilsētas piederīgiem labumiem viņš no
deva kā likumīgu dāvinājumu svētās dievmātes un jaunavas Māras baznīcai, 
bet tos savus meslu devējus, kas saņēmuši ticību no mums, viņš atbrīvoja un no
deva mums līdz ar viņu mesliēm un novadu, proti, Autīnes pilsētu, Cesvaini un 
citas ticībai piegrieztās. Pēc tam, zvērējis mums vasaļa uzticību, viņš svinīgi 
saņēma no mūsu rokas minēto Jersikas pilsētu ar piederīgo novadu un labumiem 
kā lēni ar trim karogiem.. .  Tas notika 1209. gadā pēc Kristus piedzimšanas 
sv. Pētera baznīcas laukumā Rīgā . . .

VISVALDIM ATŅEMTO ZEMJU SADALĪŠANA STARP BĪSKAPU 
'  ALBERTU UN ZOBENBRĀĻU ORDENI 1211. GADĀ.

Kad Kristus bruņinieki un godājamie kungi, mūsu cienījamā brāļa Rīgas bīs
kapa A(lberta) brāļi bija vienojušies par to, lai zemi, ko sauc par Latviju, sada
lītu trīs daļās ar lozi, nolēma, uzrakstot attiecīgas trīs kartes, nošķirt trīs vienā
das daļas un pec tam, kad šīs kartes sagatavotas, noteikt caur kāda negrāmat- 
nieka roku ar lozi, kas vienai vai otrai pusei piekrīt. Tādā kārtā divas kartes tika 
piešķirtas kunga bīskapa daļai, no kurām viena aptvēra Aszuti, pili Lepeni urt 
Bebernines robežās esošos ciemus, kas kādreiz piederēja Jersikas karalim, ar 
visiem atsevišķiem piederumiem; otrā aptvēra pilis Autenini, Aleni ar viņu piede
rumiem. Kristus bruņiniekiem kā trešā viņiem piederīgā daļa tika piešķirta viena 
karte, kas aptvēra pilis: Zerdeni, Negesti, Cesvaini ar viņu piederumiem. Bet no 
bīskapa daļas Alenes pils tika pievienota Kristus bruņinieku daļai kā atlīdzība 
par diviem ciemiem, ko bīskaps bija viņiem parādā. Mēs tātad to, kas noticis 
mūsu priekšā, likām ierakstīt šai grāmatā un apstiprināt ar mūsu zīmogiem.

TĀLAVAS DALĪŠANAS LĪGUMS, KO BĪSKAPS ALBERTS 
NOSLĒDZIS AR ZOBENBRĀĻU ORDENI 1224. GADĀ.

Mēs, Alberts, no dieva žēlastības Rīgas bīskaps, gribam, lai visiem tagadē
jiem un nākošiem Kristus ticīgiem vienmēr būtu zināms, ka novadu, ko sauc 
par Talavu, saskaņā ar pāvesta kunga rīkojumu, kas dots mums un Kristus
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bruņiniekiem attiecībā uz Lībiju un Latviju, sekojot gudru viru padomam, sa
dalām ar minētiem brāļiem šādi: ciemu, kas atrodas pie Vijas upes, ta (bīskapa) 
vira (t. i., vasaļa) īpašuma robežās, kuru sauc par Rameku, un visu, kas pirms 
Šīs dalīšanas bija mūsu valdījumā līdz pat Burtniekiem, ar baznīcām, desmito 
tiesu un visiem laicīgiem ienākumiem, viņi valdīs līdz ar civilo tiesas varu. Bet 
laimējot (izrādījās, ka) mūsu divkāršā daļā ar visām tiesībām ietilpst: Gibbe, 
Jovnate, Jeie, Ale, Zlavka, Saueke,. Virevele, Zurvegale, Mētsene, Gulbana, Jazoa, 
Prebalge. Ko līdz šim minētie (zoben)brāļi bija pirkuma vai_ dāvinājumā ceļa 
ieguvuši aprakstītās robežās no zvejām, (bišu)kokiem, pļāvām vai tīrumiem, 
turpmāk būs mūsu. Tāpat viss tas, kas mums piedereja viņu tiesā, tagad 
brīvi piederēs viņiem. Bez tam novads, ko sauc par Gaujienu, iepriekš teiktā 
kārtā piekrīt viņiem, kamēr mums pašiem no šī novada paliek Berezne, Pornūwe, 
Abelen un^Abrene. Bet, lai vēlāk kāds ar neapdomīgu rīcību nemēģinātu šo 
mūsu dalījumu apstrīdēt, esam likuši izgatavot šo mūsu gramatu un apstiprināt 
to ar zīmogiem un (vīru) vārdiem, kas bija klāt, kad tas notika . . .

MIERA LĪGUMS AR KURSIEM 1267. GADĀ.

Mēs, Oto fon Luterbergs, Vācu ordeņbrāļu mestrs . .. darām visiem zināmu, 
k a . . .  esam kuršiem piedevuši un aizmirsuši pārestības, ko tie mums vispār un 
sevišķi sacelšanās laikā nodarījuši. Nedz viena, nedz otra puse lai nedomā vairs 
par atriebību.

Ja kāds no viņiem otram, kas tam uzticējies, nozog vai atņem zirgus,_ tad 
lai vainīgais samaksā vai tos atdod atpakaļ, vai arī viņš paliks nedraudzīgā at
miņā. No katra arkla Kurzemē kuršiem jadod brāļiem kunga tiesa divi pūri 
rudzu, bet, kam nav rudzu, tam jādod pūrs kviešu un pūrs miežu. Proti, ši tiesa 
jādod no katra zirga, ar ko ecē. Četras dienas gadā ikvienam jāpilda brāļu 
labā klaušas tai zemē, kurā viņš dzīvo, proti, divas dienas vasarā un divas 
dienas ziemā. Ja brāļi ceļ pili pret pagāniem, tad tiem, kas atteikušies no kristīgas 
ticības, jākalpo vienu mēnesi pašu maizē. No citiem nocietinājuma darbiem, ka 
arī no desmitās tiesas kurši ir atbrīvoti uz visiem laikiem. Viņi drīkst mantot 
līdz ceturtam augumam, bet tā, lai viņu kungs neciestu zaudējumus savās tie
sībās. Tā zeme, uz kuras kursis apmetas uz dzīvi, viņam pieder mūžīgā man
tojumā, ja vien tā nav kāda cita mantojums . . .

MIERA LĪGUMS AR ZEMGAĻIEM 1272. GADĀ.

1. ...Ikvienam  pienākas dot no katra arkla divus pūrus pēc Rīgas mērā, 
vienu rudzu un vienu miežu.

2. Bez tam viņiem jāpilda divas klaušu dienas vasarā un divas ziemā, 
proti, tā, ka šais četrās dienās, kad tas mums būs vajadzīgs, no katra arkla ja
dod braukšanai pajūgs, un katrai no pārējām personām, kas ir tik veca, ka var 
strādāt, jākalpo mums ar darba rokām, proti, jāpļauj siens, jānes un jācert malka, 
kas ir viņu pienākums.

3. Viņiem ir arī atļauts, ka minēto labību, ja viņiem tās trūktu, aizstāj mēre
nāka atlīdzība, proti, katra pūra vietā jāmaksā divas Rīgas sudraba artavas vai 
jānodod divas caunu vai astoņas vāveru ādiņas. Nevar viņus piespiest maksāt 
lielāku atlīdzību.

4. Viņiem jābūt gataviem un bez ierunām jāpiedalās piļu celšanā, ceļu taisī
šanā un kara gājienos.

5. Soģiem jānotur tiesas sedes trīs reizes gadā, pēc Latvijas un Igaunijas 
tiesībām un ieražām jāspriež tiesa par pārkāpumu nodarījumiem.
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CETURTĀ NODAĻA.

LATVIEŠU TAUTA VĀCU FEODĀĻU UN KATOĻU BAZNĪCAS 
JŪGĀ (XIII—XV GS.).

10. §. ZEMNIEKU FEODĀLĀ EKSPLUATĀCIJA.

Vācu iekarotāji XIII gadsimtā centās sagrābt savās rokās tirdz
niecības ceļus un iekoptās auglīgās zemes ar zemniekiem. Vācijā, 
no kurienes iekarotāji ieradās, zemnieki deva baznīcai desmito daļu 
jeb «desmito tiesu» no ražojumiem. Baltijā XIII gadsimtā desmitās 
tiesas vietā ieveda mazāku nodevu — «kunga tiesu». Šīs nodevas 
dažādās Latvijas zemēs bija dažādas. Vismazākā nodeva bija 
Tālavā, kas bija labprātīgi padevusies vāciešiem un no pareizticī
bas pārgājusi katoļticībā. Šeit kunga tiesa bija viens pūrs labības 
no katriem diviem arkliem zemes. Lībiešu zemē, kas sīvi pretojās 
iekarotājiem, kunga tiesa bija viens mērs labības no katra zirga. 
Kuršu un zemgaļu padošanās līgumos «kunga tiesa» skaitījās divi 
pūri labības no katra arkla.

Zemniekiem tika uzliktas arī dažādas klaušas: kara klaušas, 
darba klaušas pie piļu celšanas; ordenis lika saviem zemniekiem 
arī pildīt lauku darbu klaušas ordeņa muižās — divi dienas vasarā 
lauku apkopšanai un divi dienas ziemā — kurināmā sagādei ordeņa 
pilīm. Pārējo darbu ordeņa muižās veica kara gūstekņi — dreļļi 
jeb vergi. Lai uzturētu savu varu, iekarotāji Latvijā cēla daudzas 
mūra pilis — cietokšņus; tās lika celt vietējiem zemniekiem. Kara 
klaušas pastāvēja arī pirms vāciešu iebrukuma, taču tagad tās 
sekmēja nevis ārējo ienaidnieku atvairīšanu un zemes aizsardzību, 
bet gan vācu bruņinieku iekarojumu saglabāšanu un kaimiņu tau
tību pakļaušanu.

11. §. LIVONIJAS VALSTS IEKĀRTA. LIVONIJAS PILSĒTAS.

Iekarotās Baltijas zemes vācieši nosauca par L iv o n iju . Šis 
vārds aizgūts no lībiešu jeb līvu zemes nosaukuma. Augstāko valsts 
varu pirmie bīskapi ieguva no Romas bīskapa jeb pāvesta un Vā
cijas ķeizara, kas tos iecēla valsts firstu jeb feodālu valdnieku 
godā un tiesībās. Zobenbrāļu ordenis, kā arī vēlākais Livonijas or
denis bija pakļauts Rīgas bīskapam (kopš 1253. gada virsbīskaps 
jeb arhibīskaps). L iv o n ijā  n o d ib in ā jā s  če tras b īska p u  v a ls tiņ a s  — 
R īg a s , K u rzem es , T ērb a ta s  un S ā m sa la s  bīskapijas un O rdeņa  
v a ls ts . Ordeņa valstij bija vislielākā teritorija, tā aptvēra 2/3 Kur- 
sas, visu Zemgali, _73 latgaļu zemju un Igaunijas lielāko daļu. 
Ordeņa rokās^atradās tādas Baltijas ostas kā Daugavgrīva, Vents
pils, Pērnava, Tallina un Liepāja. Ordenis bija stiprākais militārais 
spēks Baltijā. Bīskapiju zemes bija sašķeltas, tās citu no citas 
atdalīja ordeņa zemes. Jaunie zemes kungi savās valstiņās varēja
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izdot likumus, celt pilis, izlēņot atsevišķus novadus, ievākt no iedzī
votājiem nodevas un klaušas, spriest tiesu.

Lielākā un nozīmīgākā no Livonijas bīskapijām bija Rīgas virs
bīskapa valsts. Tā sastāvēja no diviem atsevišķiem apgabaliem: 
latgaļu novadiem Austrumvidzemē un lībiešu novadiem gar jūr
malu — uz ziemeļiem no Gaujas (sk. karti). Garīgās lietās Rīgas 
virsbīskaps bija priekšnieks pārējiem Livonijas bīskapiem.

Rīgas virsbīskapija (arhibīskapija) sadalījās trīs fogtijās: Lim
bažu, Raunas un Kokneses. Fogti savos novados pārzināja militā
rās un administratīvās lietas, kā arī sprieda tiesu. Pats virsbīskaps 
ar galmu uzturējās rudeni un ziemu Raunas pilī, pavasarī — 
Limbažu, vasarā — Kokneses pilī. Ap šīm pilīm pakāpeniski izauga 
apdzīvotas vietas — pilsētiņas, jo šeit dažādās darīšanās pie virs
bīskapa ieradās vasaļi, garīdznieki un citi ļaudis, kā arī amatnieki 
un tirgotāji, kas bija atkarīgi no bīskapa galma.

Bīskapa padomdevējs bija doma kapituls — 12 augstāko ga
rīdznieku slēgta organizācija, kas bīskapa nāves gadījumā ievēlēja 
jaunu bīskapu, ko apstiprināja pāvests. Doma kapitulam bija savas 
pilis — Krimulda, Dole, Suntaži, kā arī savs galms un ierēdņi. 
Domkungi par atalgojumu saņēma no virsbīskapa muižas. Ar laiku 
doma kapituls zaudēja .savu nozīmi un tā vietā stājās bīskapijas 
padome — arī 12 locekļi, kas pārstāvēja trīs feodālās kārtas — 
garīdzniekus, bruņiniekus un pilsētniekus. Visu šo daudzo «kungu» 
uzturētājiem un materiālo vērtību ražotājiem — ze m n ie k ie m  n eb ija  
n ekā d a s  p ā rs tā v īb a s , ne ties īb u  p ied a lītie s  d a žā d u  ja u tā ju m u  iz - 
lem ša n ā .

Zobenbrāļu un vēlāk Livonijas ordenis bija militāri klerikāla1 
organizācija, bruņots spēks zemes iekarošanai un jaunās iekārtas 
nodrošināšanai. Ordeņa priekšgalā atradās ordeņa meistars jeb 
mestrs, kuru izvirzīja augstākie ordeņa locekļi. Livonijas ordeņa 
mestrs bija pakļauts Vācu ordeņa virsmestram Prūsijā: virsmestrs 
bieži mainīja mestrus — iecēla vai atcēla tos. Visā XIII gadsimtā 
Livonijā bija 19 ordeņa mestri.

Mestra galvenā mītne atradās Rīgas vai Cēsu pilī. Livonijas 
ordeņa valsts bija iedalīta apmēram 28 līdz 30 novados, kuru 
priekšgalā atradās komturi vai fogti, kas pārzināja militāros jau
tājumus un pārvaldes lietas. Ordeņa zemēs bija apmēram 60 mūra 
pilis — cietokšņi, kuros pastāvīgi uzturējās garnizoni; latviešu 
novados bija vairāk nekā 40 pilis, igauņu novados pārējās pilis.

Ordeņa locekļi dalījās brāļos bruņiniekos, garīdzniekos un kal
potājos. Livonijas ordenī dažādos laika posmos bija 400 līdz 500 
brāļu bruņinieku. Tāpat kā garīdznieki un kalpotāji, arī ordeņa 
brāļi bija latviešiem sveši ārzemnieki, kas nāca galvenām kārtām 
no Vestfāles un Reinas apgabaliem Vācijā. Pāvests Aleksandrs IV,

1 k le r ik ā la  o r g a n izā c ija  — garīdznieku kārtas reakcionāra organizācija, kas 
tiecas pēc baznīcas un garīdzniecības ietekmes pastiprināšanas.
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būdams ordeņa augstākais priekšnieks, piešķīra ordeņa garīdznie
kiem tiesības atlaist sodus un grēkus arī par slepkavībām, dedzi
nāšanu un citiem noziegumiem visiem, kas vēlējās kļūt par ordeņa 
brāļiem. Brāļu tikumiskais un morālais līmenis bija zems.

Vasaļi. Livonijas bīskapu valstīm bija nepieciešams savs kara
spēks, jo Livonijas ordenis izvērtās par bīskapiju sāncensi, pat 
pretinieku. Karaspēku bīskapi savervēja no krusta karotājiem, kas 
vēlējās apmesties uz dzīvi Livonijā un ar zobenu kalpot bīskapiem. 
Par atalgojumu bīskapi tiem piešķīra savās valstīs novadus ar cie
miem un zemniekiem, no kuriem tie varēja ievākt nodevas un pra
sīt klaušas. Šādu novadu, kas bruņiniekiem bija piešķirts par at
algojumu, sauca par lēni, piešķiršanu — par izlēņošanu, lēņa saņē
mēju par va sa li jeb leimani. Bīskapa vasaļiem savā novadā bija 
zemes kungam1 līdzīgas tiesības: viņi ievāca nodevas, uzlika un 
izpildīja sodus. Tā kā viņiem bija tiesības likt nocirst galvu vai 
roku, tad tautā tos sāka dēvēt par «kaklakungiem».

Rīgas virsbīskapijā izlēņotie novadi bija diezgan plaši, dažreiz 
tie aptvēra vairākus ciemus ar daudzām zemnieku saimniecībām. 
Izlēņotā^ novada centrā parasti atradās bruņinieka muiža. Muiža 
tai laikā bija ar žogu nodalīts ēku grupējums, kurā uzturējās va
salis ar saviem kalpiem. Bez dzīvojamām ēkām muižā bija zirgu 
staļļi, kā arī dažādas klētis un noliktavas. V a sa ļi — bruņinieki 
la u ku s  n ea p s trā d ā ja , be t p ā r tik a  no ze m n ie k u  n o d evā m . Muižas 
tiem bija uzturēšanās vietas un nodevu ievākšanas centri. Vasaļu 
galvenā nodarbošanās bija kara gaitas.

Livonijas ordeņa valstī bija samērā maz vasaļu, jo ordeņa gal
venais karaspēks sastāvēja no brāļiem — bruņiniekiem, kas dzī
voja ordeņa pilīs, saņēma no ordeņa pārtiku, apģērbu, ieročus un 
zirgus. Ja ordenis piešķīra lēņus, tie bija samērā nelieli. Ordeņa 
vasaļiem nebija arī kaklakunga tiesības pār zemniekiem — tās 
piederēja ordeņa ierēdņiem — fogtiem. Ordenis piešķīra sīkus lēņus 
arī vietējiem dižciltīgajiem, ko sauca par le im a ņ iem  jeb novadnie
kiem. Ordeņa vasaļi bija arī kuršu ķoniņi un Doles ķoniņi. Ordeņa 
kara gaūās tiem bija jāierodas ar savu zirgu, bet vieglā apbruņo
jumā. Tā bija ordeņa vieglā kavalērija.

Tāds stāvoklis palika visu XIV gadsimtu. Tas bija Livonijas 
zemes kungu — ordeņa un bīskapu savstarpējo karu laiks: iekaro
tāji plēsās savā starpā par iegūto zemju un bagātību pārdalīšanu. 
Ordenis bija pakļauts Rīgas virsbīskapam, bet to neklausīja. Orde
nis centās sagrābt Rīgas virsbīskapa lielās pilis — Turaidu un 
Koknesi, mēģināja uzkundzēties Rīgas pilsētai. Kad ordeņbrāļi no
ārdīja ordeņpils tuvumā rīdzinieku uzcelto tiltu pār Rīgas upi, 
rīdzinieki uzbruka ordeņa pilij Rīgā un nopostīja to, bet ordeņa 
brāļus un komturu pakāra. Livonijas feodāļu savstarpējos karus 
labi raksturojis pat pāvests Klements 'V kādā rakstā, kurā tas

1 Z e m e s  k u n g i  Livonijā bija bīskapi un ordeņa mestri.
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nosodīja ordeņa mantkārīgo plēsonību: «Ordeņa pienākums ir aiz
stāvēt baznīcu pret pagāniem, bet ordenis kļuvis par mūsu iekšējo 
ienaidnieku. Tas ir galīgi nopostījis pusi no Rīgas virsbīskapijas 
baznīcām ...»

Livonijas feodāļu savstarpējās cīņās militāri stiprākais bija 
ordenis: 1330. gadā Rīga bija spiesta padoties ordenim. Nopostītās 
ordeņa pils vietā Rīgā Daugavas krastmalā tika uzcelta jauna or
deņa pils. Zemes kungu cīņas Livonijā turpinājās, un neviena puse 
nespēja uzvarēt. Ordenis neguva uzvaru, jo Livonijā šai laika bija 
izaudzis jauns spēks — Rīgas pilsēta, kas feodāļu savstarpējās ķil
dās un cīņās sāka iegūt aizvien lielāku nozīmi.

Pilsētu attīstība. Feodālās iekārtas attīstībā pilsētām ir ievēro
jama nozīme: tās pirmās uztvēra dažādas saimnieciskās dzīves 
pārvērtības un izplatīja savā tuvākā un tālākā apkārtnē — uz lau
kiem, ierosinot arī šeit ražošanas attīstībā dažādas pārgrozības un 
pārkārtojumus.

Vācu iebrucēju — bruņinieku un krustnešu taktika bija iznīci
nāt ar uguni un zobenu visas latviešu senpilsētas un pilis un tad 
to vietā iekārtot savas pilis un pilsētas.

Ar sevišķu niknumu vācu iebrucēji vērsās pret Jersikas sen- 
pilsētu. Jersika bija krievu pareizticīgās kultūras centrs latgaļu 
zemēs* tādēļ bīskaps Alberts uzbruka Jersikai, izlaupīja un node
dzināja Jersikas pili un pilsētu. Latviešu pareizticīgie garīdznieki 
bija spiesti bēgt uz Polocku. Jersikai līdzīgs liktenis piemeklēja arī 
daudzas citas Latvijas senpilsētas. Bīskaps Alberts 1220. gada 
ieņēma un izlaupīja Mežotnes senpilsētu. Tas pats atkārtojas pie 
Raktes senpilsētas: agrā rīta stundā 6000 ordeņvīru nepamanīti 
piezagās pie ieejas vārtiem. Atskaņu hronikas autors saka:

Nu pilsētā tie iekļuva.
Prom pilī bēgot redzēja tie 
Vīrus, sievas ar bērniem vienkopus.
Daudz zirgu, arī liellopus tie pameta ar iedzīvi,
Ko namos atstājuši bij,
Pa vārtiem pilī steidzoties,
Kur viņi ņēmās pretoties . . .
Bet pilsētā tapa nogalināts 
Ikviens, kas pilī neietika.
Liels laupījums tur brāļiem tika . . .
Un nodedzināja pilsētu tiem 
Līdz pašiem pamatu pamatiem.

, Tāpat ordeņbrāļi pamatīgi izpostīja Dobeles senpilsētu. Vācu 
soģis, kas bija uzņemts zemgaļu Dobeles pilī, slepeni nepamanītus 
pieveda pie pilsētas ordeņbrāļus. Atskaņu hronikā par to lasām:

Līdz pašam kalnam nonāca 
Un uzkāpa jau pilsētā.
Tur modināja tie gulošos,
Kas neatguvās, lai iekliegtos.
Un gūstīti un nokauti 
Vismaz bij trīsi simti.



Tur vīrus, sievas nonāvēja,
Kas pilī glābties nepaspēja 
Un krita rokās kristīgiem.
To pilsētu nodedzināja tiem.

Rīgas senpilsēta atradās Daugavas lejtecē pie Rīgas upes iet«
kas Daugavā, Te krustojās svarīgi ūdens un sauszemes ceļi, saska 
rās lībiešu zemes un Zemgales robežas. Arī latgaļi un kurši šei 
nebija reti viesi. Rīgas senpiisētas sākumi meklējami ap XI gs 
un pat vēl agrāk, par ko liecina arheoloģisko senlietu atradum 
Rīgā. Tirdzniecībai Rīgas senpilsētā bija galvenā nozīme. Vieru
no senās Rīgas īpatnībām bija tās izaugsme nevis kādas pils pa
kājē, bet pie Rīgas ezera krasta, kas veidoja dabisku ostu. Iespē
jams, ka ieeja šai ostā bija nocietināta. Nosaukums «Rīga» sais
tāms ar Rīgas jeb Ringas upi.

Rīgas izdevīgais ģeogrāfiskais un stratēģiskais stāvoklis pie
vērsa bīskapa Alberta uzmanību. Alberts ar varu, nodevību un 
viltu ieguva blakus Rīgas senpilsētai vietu pie Rīgas upes līča 
vācu apmetnes celšanai. Lībiešu ierādītajā vietā uzcēla bīskapa pili, 
zobenbrāļu ordeņa pili un baznīcu. Tās bija mūra ēkas, cietokšņi, 
kurus aizsargāja Rīgas upes dziļie ūdeņi un vēlāk pilsētas mūri. 
Arī vācu tirgotajiem tika ierādīts tirgus laukums. No lībiešiem no
pirktā zemes gabalā Daugavmalā tika uzceltas telpas un baznīca 
Doma kapitulam. 1215. gadā Rīgas lielajā ugunsgrēkā gandrīz pil
nīgi nodega lībiešu-latviešu apdzīvotā Rīgas senpiisētas daļa pie







Rīgas ezera. Bīskapa Alberta pārvaldītā 
un celtā Rīgas jaunpilsētas daļa tagad 
kļuva par galveno. Starp vāciešiem un 
«nevāciem» sākās cīņa, kas nebeidzās 
daudzus gadsimtus.

Iedzīvotāju skaits Rīgā XIII gad
simtā bija neliels, tikai 1000 līdz 2000 
cilvēku. Tie bija tirgotāji, amatnieki, 
bruņinieki, dažādi apkalpotāji un ga
rīdznieki. Lai palielinātu iedzīvotāju 
skaitu, Rīgas bīskaps sekmēja iedzīvo
tāju pieplūdumu no laukiem. Par Rīgas 
iemītnieku jeb namnieku varēja kļūt 
katrs, kas bija Rīgā dzimis vai apmetās šeit uz pastāvīgu dzīvi 
un iepirkās namniekos, izņemot ārzemju tirgotājus, krustnešus un 
garīdzniekus. Iepirkšanās nauda, kuru noteica kopš XIV gs., ne
bija liela. Rīgas namniekiem bija priekšrocības tirdzniecībā un 
amatniecībā, arī tiesību ziņā tiem bija labāks stāvoklis. Viņiem 
piederēja tā saucamā namnieku pārtika — ienākumi no tirdznie

cības un amatniecības.
Pēc vācu pilsētu parauga arī Rīgā nodibinājās pašvaldība — 

R ig a s  rā te  jeb maģistrāts, kurā bija 12, bet vēlāk 20 locekļu, ko 
sauca par rā tsk u n g ie m . Tie ieņēma dažādus pilsētas vadošos ama
tus, vadīja un pārzināja pilsētas dzīvi. Rātskungi palika sava 
postenī visu mūžu. Sākumā rātskungus ievēlēja, bet vēlāk rāte 
pati izraudzījās jaunus locekļus, parasti no bagātākajiem tirgotā
jiem, uzaicinot tos par rātskungiem. Rāte izdeva pilsētā obligātus 
noteikumus, un tai bija arī augstākā tiesas vara.

Rīgā samērā agri sāka dibināties dažādas tirgotāju un amat
nieku organizācijas, kuras sauca par brālībām jeb ģ ild ēm . Tirgo
tāji bija apvienoti Sv. gara ģildē, kuru vēlāk sāka dēvēt par Lielo 
ģildi. Amatnieki bija apvienoti sv. Jāņa ģildē, kuru vēlāk sauca 
par Mazo ģildi. Amatnieku skaits Rīgā pakāpeniski pieauga: 
XIV gadsimtā Mazajā ģildē skaitījās 7 amatnieku apvienības jeb 
a m a ti; 100 gadu vēlāk jau 13 amatu, bet XVI gadsimtā — 21 amats. 
Katram amatam bija valde (5 personas). Divreiz gadā amati no
turēja savas sapulces. Galvenā noteikšana amatos bija meis
tariem.

Amatnieku skaitam pieaugot, saasinājās amatnieku apvienību — 
amatu savstarpējās attiecības; iesākās cīņa pasūtījumu dēļ, pie
auga konkurence. Vācu amati centās ierobežot «nevācu» amatus, 
vācu amatos neuzņēma latviešu tautības mācekļus. Iesākās no
robežošanās vācu un nevācu amatu starpā. No plašākajiem un 
vecākajiem Rīgas latviešu amatiem pieminams zvejnieku amats, 
linaudēju amats, tāpat drēbnieku, kurpnieku, kalēju, mūrnieku, 
namdaru un citi amati. Rīgas daudzās celtnes tika uzceltas tieši 
ar nevācu amatnieku un strādnieku rokām.
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Galvenā nozīme Rīgas dzīvē bija tirdzniecībai. Sākot ar XIV gs., 
tirdzniecību Rīgā sagrāba savās rokās vācu tirgotāji, kuriem bija 
plašāki sakari ar ārzemēm, tāpat vairāk naudas. Tie' izstūma no 
Rīgas tirdzniecības «nevācus»: latviešus, lībiešus un citus. «Ne
vācu» rokās palika dažādi ar tirdzniecību saistīti blakusdarbi, 
transports, preču iekraušana un izkraušana, šķirošana un nosvēr
šana. Sajās nozarēs nodarbinātie cilvēki arī bija apvienoti sa
vās organizācijās jeb brālības: alus un vīna nesēju brālība; 
štaueru jeb kuģu' krāvēju brālība; liģeru jeb svērāju brālība un 
citas.

Lai sekmētu tirdzniecību, Rīgas rāte 1210. gadā noslēdza tirdz
niecības līgumus ar Krievzemes pilsētām — Polocku, vēlāk arī ar 
Smoļensku un Vitebsku. Dažādi tirdzniecības līgumi tika noslēgti 
arī ar Vācijas un citām Rietumeiropas pilsētām. Rīga kļuva par 
svarīgu tirdzniecības centru Baltijas jūras tirdzniecībā. Caur Rīgu 
izveda vasku, zvērādas, linus un citas preces, bet ieveda — dzelzi, 
sāli, siļķes, audumus, kā arī vīnus. Savas tirdzniecības aizsardzībai 
Rīga iestājās vācu pilsētu H a n za s  savienībā. Rīgas tirgotāji kļuva 
bagāti. Viņu rokās uzkrājās nauda, bet nauda XIV un XV gad
simtā kļuva par iespaida un varas faktoru: par naudu varēja 
nopirkt pat pāvesta labvēlību un svētību. Rīgas virsbīskapam vien
mēr trūka naudas: viņš bija spiests savu valsti izlēņot vasaļiem; 
virsbīskaps labprāt pieņēma aizdevumus no Rīgas pilsētas. Arī 
vasaļi, kaut arī viņiem bija daudz zemes un cilvēku, nebija vien
aldzīgi pret naudu un labumiem, kas bija par naudu pērkami. 
Tā Rīga arvien vairāk sāka ietekmēt savu tuvāko un tālāko lauku 
apkārtni.
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Bez Rīgas pilsētas virsbīskapam pakļautas skaitījās vēl Lim
bažu un Kokneses pilsētas, bet tās nebija lielas un bagātas. Livoni
jas ordeņa varā atradās Cēsu, Valmieras, Kuldīgas un Ventspils 
pilsētas. Arī tās bija samērā nelielas tirgotāju un amatnieku ap
metnes.

Feodālie muižnieki — dzimtkungi. Lielas saimnieciskas pārmai
ņas visas Austrumeiropas zemēs, tai skaitā arī Latvijā sākās ap 
XV gs. vidu. Apmēram simts gadu laikā šīs pārvērtības kļuva jau 
tik spēcīgas un jūtamas, ka sāka ietekmēt un pārgrozīt līdz tam 
pastāvošo kārtību un dzīves veidu. Feodālu nocietināto piļu vietā 
izveidojās nenocietinātas muižas. Sājā laikā L a tv ijā  sā k ā s  p ā re ja  
u z  d z im tb ā tn ie c isk o  k la u šu  m u ižu  lie lsa im n iec īb ā m . To izraisīja un 
sekmēja vairāki apstākļi.

Sakarā ar lielajiem ģeogrāfiskajiem atklājumiem šai laikā 
strauji paplašinājās tirdzniecība un preču apmaiņa. Līdz ar to pie
auga kuģniecības nozīme, kas savukārt sekmēja kuģu būves tālāku 
attīstību. Blakus lielajām kuģu būvētavām Holandē, Flandrijā un 
Anglijā attīstījās arī dažādas manufaktūras, jo amatnieki vairs 
nespēja apmierināt pieaugošā tirgus pieprasījumus. Strauji attīs
toties preču rūpnieciskajai ražošanai, radās lielāks pieprasījums 
pēc lauksaimniecības ražojumiem — labības, liniem, kaņepājiem, 
kā arī pēc dažādiem kokmateriāliem un izejvielām — darvas, pel
niem u. c. Muižniekiem radās iespēja savus ražojumus izdevīgi pār
dot izvešanai uz ārzemēm. Tas izraisīja pārkārtojumus Latvijas 
lauku iekārtā un visā dzīves veidā.

Livonijas zemes kungu savstarpējos karos XIV gadsimtā va
saļi bija galvenie ieguvēji: Rīgas virsbīskaps šai laikā pastiprināti 
piešķīra bruņiniekiem lēņus. Daudzi virsbīskapa vasaļi ieguva lie
las zemes platības. Tā, piemēram, Straupes novads vairāk nekā 
10 km2 platībā kļuva par Rozēnu dzimtas «īpašumu»: tanī ietilpa 
2 lielas pilsmuižas līdz ar daudziem zemnieku ciemiem; Tīzenhau- 
zeniem Ērgļos un Bērzaunē bija pakļautas vairāk nekā tūkstoš 
zemnieku saimniecību; Ungernu rīcībā bija apmēram 8 muižas. Va
saļu rokās nonāca aizvfen vairāk zemes, un kopā tiem drīz vien 
bija daudz vairāk zemes nekā virsbīskapam. Centrālās varas no
vājināšana deva iespēju vasaļiem piesavināties bīskapam pienāko
šos ienākumus no zemniekiem. Baznīcas desmito tiesu tagad sāka 
ievākt vasaļi. Vasaļi zemnieku nodevas sāka arī paaugstināt: va
saļu sanāksmē jeb manlāgā 1473. gadā tika nolemts, ka desmitā 
tiesa ņemama ne tikai no labības, bet arī no lopiem, mājputniem, 
bišu dorēm, siena, malkas u. c. — vārdu sakot, no it visa.

Muižu klētīs ik gadus tika uzkrāti lieli lauksaimniecības pro
duktu .krājumi. Tos nespēja patērēt uz vietas paši vasaļi. Bet, kad 
radās iespēja labību dārgi pārdot ostas pilsētās, muižu klētis ātri 
tukšojās un radās vajadzība pēc iespējas papildināt labības krā
jumus. No zemniekiem daudz vairāk izspiest nebija iespējams — 
sīkās zemnieku saimniecības nebija spējīgas sasniegt ievērojamus
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labības ražas pieaugumus. Tādēļ vasaļi tagad sāka savās muižās 
iekārtot pēc iespējas vairāk lauku labības sēšanai.

Bruņinieku karaspēks zaudēja savu nozīmi, kad Livonijai kai
miņos radās centralizētas nacionālas valstis.

B iju š ie  b ru ņ in iek i ta g a d  p ievērsā s  sa im n iec īb a i u n  k ļu v a  par  
m u ižn iek ie m . Jaunajiem muižniekiem muižu saimniecību iekārto
šanai trūka darba rīku — arklu, ecēšu; viņu kara zirgi nederēja 
zemes darbam; izbeidzoties kara gaitām, nevarēja arī vairs iegūt 
vergus jeb dreļļus, kurus agrāk Livonijas ordenis un vasaļi nodar
bināja savās muižās; beidzot, jaunajiem muižniekiem nebija arī 
plašu iekoptu tīrumu. Muižnieku novados dzīvoja zemnieki, kas 
gan personiski bija brīvi, bet maksāja tiem feodālo renti naturālu 
nodevu un nelielu klaušu veidā. Lai atpirktu laukus no zemnieku 
ciema kopienas, muižniekiem nebija naudas, bet līst līdumus ne no 
viena neaizņemtā zemē nevarēja, jo trūka darbaspēka. Tāpēc viņi 
patvarīgi padzina zemniekus no ciemiem uz neauglīgām un nekul
tivētām zemēm, bet ciema laukus pievienoja muižai. Bez naturālās 
rentes muižnieki palielināja zemniekiem klaušu renti — lika tiem 
strādāt muižnieku laukos ar saviem darba rīkiem un zirgiem, ņe
mot līdzi arī savu pārtiku. Klaušu dienu skaits ievērojami pieauga. 
Lai zemnieki neaizbēgtu no muižas novada, muižnieki ierobežoja 
viņu pārvietošanās brīvību. Kad zemnieki aizgāja no muižas no
vada, muižnieki tos uzmeklēja un ar varu veda atpakaļ. Livonijas 
zemes kungi noslēdza savstarpējus līgumus par aizbēgušo zem
nieku izdošanu viņu muižniekiem.

Pāreju uz muižu klaušu saimniecību sekmēja ļoti straujš labī
bas, gaļas, linu, kaņepāju un kokmateriālu cenu pieaugums, jo pēc 
tiem bija liels pieprasījums.

Jauno muižnieku kabatās ieplūda nauda, ko viņi izlietoja grez
nai dzīvei. Lai gūtu vēl lielākus ienākumus, muižnieki iekārtoja 
arvien jaunas muižas un muižu laukus. Muižas sāka rasties kā 
sēnes pēc lietus, bet zemnieku ciemi tika nopostīti un zemnieki tika 
padzīti no apstrādātās zemes uz atmatām un mežiem. Ar- 
ciema vietā radās Ārciema muiža, Pociema vietā — Pociema 
muiža utt.

Ciemu iznīcināšana un zemnieku padzīšana no iekoptajiem lau
kiem notika pakāpeniski un turpinājās vairākus gadsimtus. Sā
kumā blakus muižām bija arī ciemi: XVII gs. sākumā Turaidas 
pilsmuižas novadā vēl pastāvēja 12 ciemu, Bīriņmuižas novadā — 
6 ciemi, Pāles novadā — 5 ciemi utt. Zemnieku masas sākumā vēl 
neizprata, ka līdz ar muižu rašanos zemnieku saimniecības nonāks 
smagā dzimtbūšanas jūgā. Pretestību izrādīja tikai aplaupīto ciemu 
zemnieki, bet ne visa zemnieku masa. Zemnieku pārdzīvojumus 
pauž daudzās tautas dziesmas.
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Ai, dieviņ, kur līdīšu, 
Kur arājam vieta būs? 
Pilni meži vilku, lāču, 
Pilni lauki muižinieku.

Garām gāju moku muižu, 
Nedzird vairs mocljot: 
Vai pietrūka moku ļaužu 
Vai ar pašu mocītāju?



Vērojot notikumu norisi, zemnieki bija satraukti, neapmierināti 
un tikai gaidīja izdevīgu brīdi, lai varētu sacelties. Šādi apstākļi 
radās reformācijas un Livonijas kara laikā, kad sabruka Livonijas 
valsts.

12. §. REFORMĀCIJA LIVONIJĀ UN TĀS ŠĶIR1SKAIS RAKSTURS.

Jaunās saimnieciskās pārmaiņas izvirzīja jaunus sabiedriskus 
spēkus, kas centās pēc pārgrozībām pastāvošajā valsts iekārtā. 
Muižnieki mēģināja nostiprināt savu stāvokli un savus, ieguvumus. 
Rīgas virsbīskapa padomē — augstākajā valdības un tiesu iestādē 
muižnieki XV gs, beigās ieguva vairākumu. Viņi sāka arī piedalī
ties Livonijas landtāgā kopā ar bīskapiem un ordeņa pavēlniekiem. 
Muižniekiem nerūpēja Livonijas liktenis, bet tikai savas varas un 
stāvokļa nostiprināšana. Kad Livonijā XVI gs. pirmajā pusē sākās 
no Vācijas ieviestā baznīcas reformācijas kustība, muižnieki tai 
nekavējoties pieslējās, jo radās iemesls bīskapu, ordeņa, klosteru 
un baznīcas īpašumu un zemju sagrābšanai.

Reformācijas kustība vērsās pret pāvestu un katoļu baznīcu, 
pret baznīcas laicīgo varu un alkatīgo mantrausību. Šai kustībā 
vērojami vairāki virzieni. Rīgā sāka darboties mērenā virziena — 
Mārtiņa Lutera piekritēji, kas vērsās pret katoļu baznīcas kulta 
greznību, svētbildēm un visādām ārišķībām. Reformācijas kustība 
1524. gadā izraisīja Rīgā nemierus — iedzīvotāju masas devās uz 
katoļu baznīcām un izdemolēja tās. Klosterus slēdza, mūkus un 
mūķenes padzina no Rīgas. Rīgas rāte šo pilsētas iedzīvotāju kus
tību atbalstīja, jo ar to tika vājināta Rīgas virsbīskapa — pilsētas 
senjora vara un ietekme pilsētā.

Pēc Rīgas parauga arī citās Livonijas pilsētās sākās reformā
cijas kustība. Valmierā 1523. gadā ieradās no Vācijas kāds radikā
lāka virziena reformācijas sludinātājs Melhiors Hofmanis, kas ar 
dedzīgām runām uzstājās pret katoļu baznīckungiem un augstma
ņiem. Tas atstāja uz pilsētiņas iedzīvotājiem dziļu iespaidu. Kad 
Valmierā ieradās no Rīgas Lutera piekritējs Tegetmeijers, starp 
abiem reformācijas sludinātājiem izcēlās strīdi, bet pilsētā sākās 
jukas. Viens sludinātājs apvainoja otru. Ap Hofmani salasījās liels 
viņa piekritēju pulks. Baidīdamies, ka nemieru kustība un jukas, kā 
arī baznīcu grautiņi nesākas arī uz laukiem un zemnieki nesaceļas 
pret muižniekiem, ordeņa pavēlnieki lika Hofmani apcietināt un 
izraidīja viņu no ordeņa valsts.

Valmieras landtāgā 1525. gadā izvirzījās jautājums par refor
mācijas attieksmi pret zemniekiem. Landtāgs aizliedza uzņemt 
zemniekus pilsētās un iepazīstināt ar jauno mācību. Tam pievieno
jās arī muižnieki, jo daudzi zemnieki šai laikā sāka bēgt uz pil
sētām, sevišķi uz Rīgu, kur tie varēja iepirkties nainniekos. Pil
sētām ienācēji no laukiem bija nepieciešami dažādu darbu veikša
nai. To nepārprotami pateica Tallinas rāte:
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«Neviena Baltijas pilsēta nevar iztikt ar vācu namniekiem vien. Ja tie par 
naudu nevar dabūt no laukiem puišus un meitas, tad pilsētai draud lielas bries
mas. Tādē| pilsētas rātei jāaizstāv zemnieku ieplūšana pilsētā.»

R efo rm ā c ija s  g a itā  L iv o n ijā  n o s tip r in ā jā s  mērenais virziens — 
lu te rā n ism s . Muižnieki, kā ari Rīgas bagātie namnieki sākumā 
baidījās, ka reformācija neizvēršas par tautas masu kustību un 
par zemnieku kustību pret muižniekiem. Taču Luters Vācijā bija 
asi nosodījis zemnieku nemierus, pasludinādams:

«Zemnieki atdevušies velnam . . .  Lai katrs dur, sit un žņaudz tos slepeni un 
atklāti kā trakus suņus! Lai katrs neaizmirst, ka nav nekā indīgākā, kaitīgāka 
un velnišķīgāka par dumpiniekiem.»

Luterānisms nostājās muižnieku un kungu pusē. Z em n iek ie m  
b ija  jā p ieņ em  tā  re liģ ija , kā d a  b ija  v iņ u  ku n g iem . Tas bija izdevīgi 
Livonijas muižniekiem un bagātajiem rātskungiem. Rīga pārgāja 
luterticībā un piesavinājās katoļu baznīcu un klosteru īpašumus. 
Pāreja luterticībā deva muižniekiem iespēju pilnīgi pakļaut sev 
baznīcu un kontrolēt to: mācītājus faktiski iecēla muižnieki. Mācī
tāji kļuva par muižnieku uņ valsts varas rīkojumu izpildītājiem, 
dzimtbūtnieciskās klaušu iekārtas un muižnieku slavinātājiem, par 
paklausīgu ieroci tautas masu turēšanai padevībā muižniekiem. 
Tas muižnieku šķirai bija ļoti izdevīgi, un tādēļ muižnieki pār
gāja luterticībā.

L a tv ie šu  ta u ta s  m a sa s  — ze m n ie k i no re fo rm ā c ija s  n ekā  neie
g u va . Viņiem arī neviens neprasīja, vai tie grib palikt katoļticībā 
vai pāriet luterticībā.

Zemnieku stāvoklis arī pēc luterticības ieviešanas palika tāds 
pats.

Muižnieki un pilsētu iedzīvotāji pārgāja luterticībā, bet Livo
nijas ordeņa valstī un bīskapu valstiņās vēl saglabājās katoļticība. 
Tomēr arī tajās jau domāja par atteikšanos no pāvesta varas, lai 
zemes kungi varētu kļūt par laicīgiem valdniekiem un muižnie
kiem. Tas notika Livonijas kara laikā.

13. §. LIVONIJAS KARŠ UN TĀ SEKAS.

XVI gadsimtā iesākās cīņa par tirdzniecības virskundzību Bal
tijas jūrā. Rietumeiropā bija sācies manufaktūru straujš uzplau
kums. Baltijas jūras piekrastes zemes deva manufaktūrām nepie
ciešamās izejvielas. Sis izejvielas bija samērā lētas tajās zemēs, 
kur tās ieguva dzimtļaudis, kas muižniekiem strādāja bez atlīdzī
bas. Tirgotāji guva ļoti lielu peļņu.

Rīgas tirdzniecība bija uzplaukusi, tirgojoties ar Maskavas 
valsts, Polijas un Lietuvas precēm. Kamēr Maskavas valsts, kā 
arī Polija un Lietuva bija feodāli sadrumstalota: un vājas, bet 
Livonijas ordenis militāri spēcīgs, šāds stāvoklis varēja pastāvēt. 
Bet, kad Polija apvienojās ar Lietuvu, kad izveidojās centralizēta
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Krievu valsts un reformācija satricināja katoliskās Livonijas val
stiņas, stāvoklis radikāli izmainījās.

Ivana Bargā laikā Krievu valsts vairs nevarēja samierināties 
ar to, ka tai nav pieejas pie Baltijas jūras un tiešu tirdzniecības un 
kultūras sakaru ar Rietumeiropu. Krievu valsts 1554. gadā 
pieprasīja sev brīvu ceļu Livonijā, norādot, ka Livonija nedrīkst 
kavēt ārzemju meistaru un amatnieku došanos uz Maskavu, tāpat 
arī Livonijas ordenis nedrīkst slēgt militāras savienības ar Poliju, 
Lietuvu un Zviedriju. Sājā laikā Livonijas pilsētas — Rīga, Tallina 
un Tērbata, kuras tirgojās ar Krievu valsti, šis tirdzniecības dēļ 
bija sanaidojušās ar pārējām Hanzas savienības pilsētām, kas mek
lēja tiešus sakarus ar Maskavu, tāpēc Livonija bija nonākusi pilnīgā 
izolācijā. Tādos apstākļos iesākās Livonijas karš (1558.—1583.).

Livonijas karā izšķirami divi posmi: Livonijas sabrukums 
(1558.—1561.) un cīņa par Livonijas mantojumu.

Jau kara pirmais posms parādīja, ka Livonijas valstiņas nespēj 
organizēt pretestību. Tām trūka cilvēku un naudas, bet muižnieki 
nevēlējās karot, jo baidījās no saviem zemniekiem, kas vairāk sim
patizēja krieviem nekā vāciešiem. Zemes aizsardzība atradās vie
nīgi ārzemju algotņu rokās; vietējie iedzīvotāji latvieši un igauņi 
zemes kungiem šķita neuzticami, un tādēļ viņi tiem ieročus neiz
sniedza. Bruņinieku karaspēks bija zaudējis savu nozīmi un faktiski 
vairs nepastāvēja. Par naudu ārzemēs savervētie karakalpi tikai 
gribēja ka.ra laikā iedzīvoties. Livonijas zemes kungi negribēja 
zemi aizstāvēt, bet tautai nebija intereses cīnīties par saviem kakla
kungiem. Zemes kungiem rūpēja tikai savs labums.

Krievu karaspēks bez lielām grūtībām ieņēma Tērbatas bīska
piju. Dažos mēnešos tas iekaroja desmit Livonijas pilsētiņas un 30 
pilis. Muižnieki bēga uz Tallinu un Rīgu, bet ordeņa priekšnieki un 
bīskapi pameta savus novadus un pat tos pārdeva. Piltenes bīskaps 
ar visu valsts naudu aizbēga uz ārzemēm. Karakalpi, kārtīgi nesa
ņemdami algu, laupīja ūn dedzināja.

1560. gada ziemā krievi nonāca pie vienas no stiprākajām Livo
nijas pilīm — Alūksnes. Hronists Rusovs rakstīja: «3o pili nodeva 
krieviem pils komturs saziņā ar citiem vāciešiem, kuri atradās 
pilī.» Par Alūksnes pils atdošanu šai laikā sacerēts pantiņš:

Pils Alūksne! Sīs milzu sienas 
Tiek atdotas bez lodes vienas!

Beidzot ordeņa spēki mēģināja pretoties: Kuldīgas komturs, 
Kandavas un Bauskas fogti un savervētais vācu karaspēks satikās 
ar krieviem 1560. gada vasarā pie Ē rģ em es  (Lugažiem). Ērģemes 
kaujā ordeņa spēki cieta smagu sakāvi. Hronists Rusovs rakstīja: 
«Vairāk nekā piecsimt karavīru krita šinī kaujā. Minētie ordeņa 
kungi un priekšnieki visi krita gūstā.» Zaudētā kauja Livonijas 
zemes kungiem iedvesa briesmīgas bailes. Ordeņa locekļu skaits 
bija samazinājies, un ordeņa iespaids gandrīz zudis.
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Tuht pec ordeņa sakāves pie Ērģemes iesākās zemnieku sacel
šanās. Pirmie sacēlās igauņu zemnieki. Hronists Rusovs rakstīja:

«Tajā rudenī, kad zeme atradās tik grūtā stāvoklī, sacēlās Vīkas un Marijas 
zemnieki, tādēļ ka muižnieki prasīja par daudz lielas nodevas, maksājumus un 
smagas k laušas... Zemnieki prasīja, lai viņus galīgi atsvabina no tādām lietām, 
jo citādi visi muižnieki tikšot iznīcināti. . .  Tie izlaupīja dažas muižas un nogali
nāja vairākus muižniekus ...»

So igauņu zemnieku stihisko sacelšanos ordenim un muižnie
kiem ar varu un viltu izdevās apspiest. Zemnieki tika bargi sodīti.

■ Zemnieku nemieri un sacelšanās bija vispārēja parādība. Dāņu 
hercogs Magnuss, kurš gribēja kļūt par Livonijas karali, 1561. gada 
vasarā rakstīja:

«Mēs ar saviem nabaga pavalstniekiem dzīvojam smagos spaidos, postā un 
vajāšanās, nevaram savaldīt savus zemniekus un justies no tiem droši. Labība 
un siens laukos, kur ienaidnieka pulki pāri gājuši, ir pilnīgi nobradāti un 
nopostīti, bet, kur ienaidnieks nav bijis, — zemnieku nepaklausības dēļ paliek 
laukā un iet bojā; zemnieki ne mums, ne mūsu kapitulam negrib dot kunga tiesu, 
ne desmito tiesu.»

Dažus gadus vēlāk kāds poļu-lietuviešu karaspēka komandieris 
rakstīja par grūto stāvokli, kāds radies latviešu zemnieku pretestī
bas dēļ: «...Veccēsīs zemnieki ieņēma pili un tur apmetās, tāpat 
kā viņi to darīja citās pilis — Ludzā, Rēzeknē un Viļakā.»

Kad Livonijas valstu sabrukums bija acīm redzams, netālu no 
Rīgas sanāca Livonijas landtāgs. Livonijas ordeņa mestrs pazi
ņoja, ka viņš ir ar mieru atzīt sevi par Polijas-Lietuvas vasali. Ari 
Rīgas virsbīskaps un muižnieki izteicās par padošanos. Tallinas 
pilsēta un muižnieki bija jau padevušies zviedriem, Sāmsala un 
Kurzemes bīskapija bija pārdota dāņiem. Tērbatas bīskapiju un 
Alūksnes novadu bija ieņēmuši krievi. 1561. gada novembrī Lietu
vas galvaspilsētā Viļņa tika parakstīts padošanās līgums. Pēdējais 
Livonijas ordeņa mestrs Gothards Ketlers nodeva savas amata zī
mes — ordeņa krustu, lielo zīmogu, visus svarīgākos dokumentus 
un privilēģiju grāmatas Lietuvas kancleram un līdz ar pārējiem 
ordeņa locekļiem novilka savus ordeņa mēteļus ar melno krustu. 
L iv o n ija s  o rd en is  b e id za  p a s tā v ē t. B iju ša is  o rd eņ a  m e s tr s  K e tle rs  
k ļu v a  p ar K u rze m e s  un  Z e m g a le s  lēņu  v a ls is  hercogu, be t p ārējie  
ordeņa  locek ļi p ar š is  h e rc o g is te s  m u ižn iek iem . Zemes Daugavas 
labajā krastā, kuras nosauca par Pārdaugavas hercogisti, nonāca 
Polijas-Lietuvas karaļa varā. Pēdējais Rīgas virsbīskaps, kā arī 
viņa palīgs līdz mūža beigām dabūja ienākumus no tiem piešķirta
jām muižām. Vienīgi Rīgas pilsēta nepieslējās šim līgumam un 
vēl 20 gadu palika neatkarīga.

Livonijas karš vēl turpinājās gandrīz divdesmit gadu. Sai kara 
posmā risinājās cīņas starp Krievu valsti un Poliju-Lietuvu, vēlāk 
arī Zviedriju. Tā bija cīņa par tā dēvētā Livonijas mantojuma 
sadali. Ilgstošais karš nogurdināja krievu spēkus, un tie nesasnie-
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■dza savus kara mērķus — neieguva pieeju pie Baltijas jūras. L iv o 
n iju  sa v ā  s ta rp ā  sa d a līja  P o lija -L ie tu v a , Z v ied r ija  un  D ānija .

Latviešu tautai karš nodarīja lielu postu. Lauki un pilsētas bija 
stipri izpostītas, iedzīvotāji izkliedēti, tirdzniecības sakari sama
zinājušies. Bija gan satriekts latviešu tautas Jaunākais ienaid
nieks — Livonijas ordenis, kas vairāk nekā trīssimt gadus bija 
latviešu kaklakungs, bet toties bija izaugusi muižniecība; ze m n ie k u  
e k sp lu a tā c ija  k ļu v a  s m a g ā k a  nekā iepriekšējos gadsimtos, jo  or
d e ņ a  k u n g i u n  ord eņ a  brā ļi ari p ā rvē r tā s  p a r  m u ižn iek ie m . Viņi 
apmetās uz pastāvīgu dzīvi savās muižās un sāka vairāk eksplua
tēt zemniekus, lai iegūtu līdzekļus greznai dzīvei.

Tā galvenie ieguvēji pēc šī kara bija muižnieki. Livonijas pado
šanās līguma parakstīšanas laikā tie iesniedza Polijas-Lietuvas 
karalim Sigismundam 11 Augustam savu prasību 26 punktus, lūg
dami tos apstiprināt. Muižnieki lūdza līdzšinējās lēņu muižas at
zīt par muižnieku pilnīgu īpašumu, bet zemniekus — par muiž
nieku vergiem. Zemniekiem jāstrādā un jākalpo vienīgi muižnie
kiem, kuriem tiek piešķirtas arī zemnieku sodīšanas tiesības, nāves 
sodu ieskaitot. Šādas prasības muižnieki pamatoja ar Livonijas 
senajām parašām, kā arī ar to, ka zemnieki ir nepaklausīgi un uz
brūk muižniekiem. Muižnieku prasības ietvertas dokumentā, ko 
sauc par «Sigismunda Augusta privilēģiju». Dokumenta oriģināls 
nav saglabājies, tādēļ daudzi vēsturnieki uzskata, ka karalis to 
nekad nav parakstījis un atzinis. Visumā šīs Vidzemes muižnieku 
prasības atbilda stāvoklim, kāds tai laikā sāka izveidoties Polijā- 
Lietuvā. S ig is m u n d a  11 A u g u s ta  p r iv ilē ģ ija s  muižniekiem ir lat
viešu tautas lielākās daļas — ze m n ie k u  d z im tb ū tn ie c isk ā s  v e rd z ī
b as sā k u m s  L a tv i ja s  terito rijā .

Jautā jum i.
!. Kādas bija zemnieku nodevas un klaušas XIII un XIV gadsimtā?
2. Kā izveidojās Livonijas valstiņu iekārta?
3. Kā izauga vasaļu kārta?
4. Kā izveidojās Rīgas pilsēta?
5. Kā no vasaļiem izauga muižnieki?
6. Kāda bija zemnieku nostāja pret muižām un dzimtbūšanu?
7. Kādēļ muižnieki atbalstīja reformāciju?
8. Kā izturējās zemnieki Livonijas kara laiķā?
9. Kādas bija Livonijas kara sekas Latvijā?

D O K U M E N T I .

LIVONIJAS ORDEŅA MESTRA MONHEIMAS EBERITARDA 
LĒŅU GRĀMATA DRAVAS ALBERTAM.

R ig ā , 1334. g . 2. ja n v ā r i.

Livonijas ordeņa mestrs brālis Monheimas Eberhards. . .  Lai būtu zināms, 
k a . . .  esam izlēņojuši Albertam no Dravas bez kunga tiesas maksāšanas un 
klaušu pildīšanas brīvā un mūžīgā valdījumā vienu no diviem arkliem, kas atro
das Sardeniekos ap ezeru, ko sauc par L'smas ezeru, kas atdala un šķir abus šos
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arklus, un kurus kādreiz bija valdījis zemgalis Tiģis, proti, to arklu, kas atrodas 
tai ezera pusē, kura ir tuvāk Dravas ciemam; tāpat ari vienu no tiem diviem 
arkliem Vārē, kas atrodas pie senā lielceļa no Talsu pils uz Vicēžu ciemu, kurus 
līdzīgā kārtā bija valdījis tas pats Tiģis un kuri labi un droši atdalīti viens no 
otra ar iecirstiem krustiem, proti, to arklu, kas atrodas tuvāk minētajai pilij. Sī 
darījuma apliecināšanai dokumentam ir pielikts zīmogs. Tas noticis un dots Rīgā 
nākošajā dienā pēc Jaungada 1334. gadā.

SIGISMUNDA II AUGUSTA ŽĒLASTĪBAS GRĀMATA (PRIVILĒĢIJAS) 
VIDZEMES MUIŽNIEKIEM.

V tļņ ā , 6. d ie n ā  p ēc  K a tr īn a s  d ie n a s , 1561. g a d ā .

VII Muižu un muižu tiesību apstiprināšana.
Tā kā tas ir īstens valdnieka greznums un lepnums, ka viņš nevienu ne 

mazākā lietā neaizskar, bet piešķir ikvienam to, kas ir viņa, un savā visžēlīgā 
labdarībā pavairo vēl to, kas ikvienam pienākas, tad ari jūsu sv. karaliskās 
majestātes vārdā vislaipni apsolīts mums visiem un katram par sevi, kuru uz
devumā esam šurp sūtīti, ka tieši paturēs un apstiprinās mums un viņiem diplo
mus  ̂ un apzīmogotas grāmatas, kas attiecas uz muižām, kuras dotas algas 
vietā (bénéficia) . . .

XXII Zemnieki — vergi.
Lai zemnieki, kuri ar valdnieka atļauju bijuši kāda varā, no cita netiktu 

saņemti ciet, nedz atturēti; bet pēc pieprasījuma tiktu izdoti tam, kā īpašums 
viņi ir; izņemot vienīgi, ja kāds ar zināmiem rakstītiem dokumentiem un dzīviem 
lieciniekiem var pierādīt, ka viņš šos zemniekus dabūjis no viņu likumīgā 
kunga, — tad viņiem jāpaliek tā varā, kurā viņi tādā veidā pārvesti un nodoti, 
bet visi citi pēc Livonijas parastās ticības un vecā ieraduma izdodami atpakaļ.

XXIII
Kā līdz šim muižnieku zemnieki ir pildījuši vienīgi sava kunga klaušas, tā 

lai arī uz priekšu tiktu gādāts par to, ka zemnieki netiktu piespiesti pie svešiem 
darbiem par ļaunu mūsu brīvībai, bet lai senais paradums paliktu spēkā.

XXVI
Tā kā Livonijā bieži gadījies, ka daži muižnieki no pašu zemniekiem nokauti, 

tad, lai juz priekšu tos atbaidītu no šādiem noziegumiem, Livonijas muižniecība 
lūdz, la i. . .  viņu muižām piešķirtu un atļautu izmantot kakla un civiltiesas 
privilēģijas, kā to dabūjuši no dāņu karaļiem Igaunijas muižnieki un ko viņi pa- 
iura vēl līdz šai dienai.

PIEKTĀ NODAĻA.

VĒLAIS FEODĀLISMS LATVIJĀ 
(NO XVII GS. LĪDZ XVIII GS. PIRMAJAI PUSEI).

14. §. PRECU-NAUDAS SAIMNIECĪBAS SĀKUMI MUIŽĀS.

Zemkopība Latvijas saimnieciskajā dzīvē arī turpmāk ieņēma 
galveno vietu. Lielu pārmaiņu salīdzinājumā ar iepriekšējo laiku 
nebija. Livonijas kara laikā daudzi zemnieku ciemi un sētas, kā
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arī muižas bija nodedzinātas, tīrumi atstāti atmatā un apauguši 
ar krūmiem un jaunu mežu. Zirgu trūkuma dēļ zemnieki nereti 
paši jūdzās spīļarklā zirga vietā.

Labibas, linu un kokmateriālu cenas ostas pilsētās bija augstas 
un pat turpināja celties. Tas pamudināja muižniekus strauji atjau
not un pēc iespējas paplašināt muižu saimniecības. Ienākumi no 
muižas laukiem bija lieli, tie dažreiz pārsniedza zemnieku naturālās 
nodevas. Tādēļ muižnieki palielināja zemnieku klaušas muižas 
laukos. Muižnieku klētīs ik gadus ieplūda ļoti daudz labības, pie 
tam izdevumu muižas saimniecības uzturēšanai muižniekam ne
bija gandrīz nekādu, jo muižas laukus apstrādāja zemnieki — 
saimnieki ar saviem darba rīkiem* zirgiem, darbiniekiem, kas visi 
ieradās darbā paši ar savu pārtiku. «Pilna» arkla saimnieks sūtīja 
uz muižu klaušās ik dienas vienu darbinieku ar zirgu — tā sau
camo īstenieku; vasarā pļaujas laikā vēl sūtīja palīgstrādnieku 
(bez zirga) jeb otrinieku.

Iegūto labību un produktus muižnieki pārdeva ostas pilsētas, 
jo paši nevarēja patērēt tik daudz labības. Visus ienākumus viņi 
izlietoja greznai dzīvei un izpriecām.

Muižnieki šai laikā sāka pāriet uz zemkopības produktu ražo
šanu tirgus vajadzībām; L a tv ija s  m u ižā s  sā k ā s  p reč u -n a u d a s  
sa im n iec īb a .

15. §. LATVIEŠU TAUTA LIETUVAS UN POLIJAS VALDĪŠANAS LAIKA.
PĀRDAUGAVAS HERCOGISTE.

Pārdaugavas hercogiste (Vidzeme) skaitījās Polijas-Lietuvas 
valsts sastāvdaļa. To pārvaldīja Polijas karaļa iecelts pārvaldnieks 
jeb g u b ern a to rs . Tajā laikā tā tika iedalīta Cēsu, Pērnavas un 
Tērbatas apgabalos. Apgabala priekšgalā atradās va iva d s . Cēsu 
apgabala vaivads uzturējās Siguldas pilī. Cēsu apgabalā, kas ap
tvēra latviešu apdzīvotās zemes, bija 16 apriņķi ar apriņķa priekš
niekiem jeb stārastiem priekšgalā, kurus iecēla Polijas karalis. Par 
atalgojumu viņiem piešķīra valsts muižas — stārastijas.

Dzimtbūšanas jūgs pastāvēja arī Polijā un Lietuvā, tādēļ vācu 
muižnieki bija pārliecināti, ka tie viegli sapratīsies ar poļu un lie
tuviešu muižniekiem. Tomēr Polijas karalis vadošos amatos Pār
daugavas hercogistē vācu muižniekus neiecēla. Landtāga sanāk
smei vajadzēja ikreizēju karaļa atļauju; landtāgs varēja izvirzīt uz 
Polijas seimu sešus delegātus, bet diviem vajadzēja būt poļiem, 
diviem — lietuviešiem un tikai divi bija vietējie vācu muižnieki. Tā 
kā Vidzemes muižnieki vairs paši negāja karā, tad viņiem bija 
jādod nauda karakalpu algošanai. Polijas karalis visādi atbalstīja 
katoļu baznīcu. Cēsīs nodibināja katoļu bīskapiju, kurai piešķīra 
plašas muižas un zemniekus.
<■- Lai piesaistītu latviešu zemniekus katoļticībai, Pārdaugavas
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hercogistes administrācija sāka kritizēt vācu muižnieku cietsirdīgo 
izturēšanos pret zemniekiem. Landtāgā, kas tika sasaukts Ādažos 
1586. gadā, Polijas karalis Stefans Batorijs piesūtīja rakstu: 
«Kungi tik briesmīgi apspiež nabaga zemniekus un tos apliek ar 
tik smagam klaušām un tik nežēlīgi soda, kā tas nekur citur pa
saulē nav dzirdēts pat ne pie pagāniem un mežoņiem.» Rakstā 
tika pieprasīts, lai Vidzemes muižnieki ar saviem zemniekiem ne- 
apietos sliktāk, kā tas parasts Polijā un Lietuvā, kur jau tā zem
nieku stāvoklis bija sliktāks nekā citur. Landtāgs tomēr atteicās 
izpildīt karaja prasību.

Kalendāra nemieri. Stefans Batorijs 1582. gadā pavēlēja ieviest 
Pārdaugavas hercogistē jauno kalendāru. Jūlija kalendāra reformu 
izdarīja pāvesta Gregorija XIII laikā, kas to atbalstīja, lai pareizāk 
noteiktu baznīcas svinamās dienas. Visumā kalendāra reforma bija 
progresīva, jo tuvināja kalendāru astronomiskajam gadam un iz
laboja ieviesušās nepareizības.

Pārdaugavas hercogistē šai laikā pieauga katoļu pretreformā- 
cija. Rīgā atkal atgriezās padzītie jezuīti, divas Rīgas baznīcas 
tika nodotas katoļiem. Tas saniknoja luterāņu mācītājus, un viņi 
kūdīja iedzīvotājus pret jauno kalendāru, ko uzskatīja par katoļu 
izdomājumu. Rīgā iesākās nemieri, kas nosaukti par K a len d ā ra  ne-
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m ieriem  (1584.—1589.). Nemieru galvenais mērķis bija paplašināt 
namnieku tiesības Rīgas pilsētas pārvaldē. Nemieros piedalījās ģil
dēs neuzņemtie pilsētas iedzīvotāji, pat pilsētas muižu zemnieki; 
nemiernieki grāva bagāto rātskungu un namnieku dzīvokļus. Ne
mieri bija stihiski, bez vadības, un tādēļ nemiernieki neko nepa
nāca. N em ier i p a rā d īja  trū k u m u s  R īg a s  p ils ē ta s  pā rva ld ē , bet 
nekādus jūtamus uzlabojumus tajā nemiernieki neizcīnīja, jo Rīgas 
bagātos tirgotājus atbalstījaPolijas valdība.

16. §. POĻU-ZVIEDRU KARŠ. ZVIEDRIJA SAGRĀBJ VIDZEMI.

Par stiprāko-Baltijas jūras piekrastes valsti XVI gs. otrajā pusē 
kļuva apvienotā Polija-Lietuva. Gadsimta beigās Polija mēģināja 
uzkundzēties arī Zviedrijai, jo Polijas karalis Sigismunds III, kurš 
bija cēlies no Zviedrijā valdošās dinastijas, kļuva arī par Zviedri
jas karali. Taču zviedri tam pretojās, baidīdamies no katoliskās un 
dzimtbūtnieciskās Polijas virskundzības. Izcēlās ilgstošs oolu- 
zvied .ru  k a rš  (1600.—1629.). Karadarbības lielākā daļa norisēja 
Latvijas teritorijā, jo zviedriem piederēja Ziemeļigaunija, kuru 
izmantoja, lai koncentrētu karaspēku pret Poliju. Zviedriem tas 
bija karš par Livonijas zemju iegūšanu.

Kara sākumā panākumus guva zviedri. Viņus atbalstīja Igau
nijas un Vidzemes muižnieki, kuri nebija apmierināti ar Polijas 
un Lietuvas kundzību. Zviedri viegli ieņēma visu Igauniju un Vid
zemi, izņemot Rīgu. Vidzemes muižnieku lielākā daļa pārgāja 
zviedru pusē. Bet, kad poļi pakāpeniski bija sapulcinājuši lielu 
karaspēku, zviedri sāka ciest neveiksmes. Kaujā pie S a la s p ils  
(1605.) zviedri tika smagi sakauti, un visa Vidzeme atkal nonāca 
poļu-lietuviešu rokās. 1621. gadā zviedriem izdevās no jūras izcelt 
desantu, ieņemt Rīgu, un viņi atkal iekaroja visu Vidzemi. Bei
dzot 1629. gadā noslēdza A ltm a rĶ ā  pamieru. L a tv ija  tika  sa d a līta  
tr is  da jās: K u rze m e  un  Z e m g a le  p a s tā v ē ja  kā  a tse v išķ a  K u rzem es  
h erc o g is te , kas bija atkarīga no Polijas; V id zem e u n  Ig a u n ija  n o 
nā ca  Z v ie d r ija s  varā, bet L a tg a le  p a lik a  pilnīgā P o lija s  varā.

Poļu-zviedru karš parādīja, ka karos sāk piedalīties arvien lie
lākas karaspēka — jātnieku un kājnieku masas. Karaspēks ieguva 
pārtiku galvenokārt tajā apgabalā, kurā norisēja karadarbība. 
Tādēļ šie apgabali tika ļoti izpostīti, mazākas pilsētas pat pilnīgi 
iznīcinātas. Limbažos pēc kara bija palikuši tikai 8 līdz 10 nam- 
nieki, Valkā 3, bet Rauna un Alūksne bija gluži tukšas.

Karaspēks, pārstaigājot zemi, bet sevišķi atkāpjoties, nodedzi
nāja ciemus, aizveda sev līdzi iedzīvotājus un aizdzina lopus. Vid
zemē izcēlās bads, drīz izplatījās briesmīga slimība — mēris. Iz
mira daudzi pagasti. Vairāk nekā puse no Vidzemes iedzīvotājiem 
kara laikā bija gājuši bojā. Dzīves atjaunošana prasīja no zem
niekiem smagu darbu un ārkārtīgu piepūli.
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Vidzeme — Zviedrijas kolonija.

Vidzemes ekonomikas pamats arī XVII ga'dsimtā bija feodālā 
dzimtbūtnieciskā lauksaimniecība, kuras centri bija muižas ar tām 
piesaistītajiem zemniekiem. Iekarojusi Vidzemi un Igauniju, Zvied
rija sāka šeit rīkoties kā kolonijā: lielākās un labākās muižas sa
grāba zviedru muižnieki — pāris desmitiem zviedru aristokrātu 
ģimeņu Vidzemē piederēja divas trešdaļas zemju. Zviedrijas valsts 
kancleram Akselim Uksenšernam piešķīra bijušo Cēsu bīskapiju 
«ar pilīm un pilsētām, un visām tur piederīgām muižām, zemi, 
novadu, zemnieku mājām, tīrumiem, pļavām, mežiem ...». Dažus 
gadus vēlāk viņš šis zemes vēl paplašināja, iegūdams bijušo Cēsu 
stārastiju. Līdz ar to viņa rokās nonāca Cēsu un Valmieras pilsēta, 
Cēsu un Valmieras pilsmuižas un vēl daudzas citas muižas. Tas 
bija Vidzemes auglīgākais un visbiezāk apdzīvotais novads, kas 
aizņēma ap 20% visas Vidzemes platības. Līdzīgas muižas ieguva 
arī citi zviedru aristokrāti un ģenerāļi.

Pārējās muižas atradās vācu muižnieku rokās. Zviedrijā bija 
diezgan, neauglīga zeme, tādēļ labību vajadzēja ievest no citurie
nes. Vidzeme un Igaunija kļuva par Zviedrijas «maizes klēti».

Sakarā ar pakāpeniski pieaugošo labības ražošanu tirgus va
jadzībām muižnieki sāka interesēties par muižu lauku labāku ap
strādāšanu un augsnes uzlabošanu, lai iegūtu lielākas ražas. Sai 
ziņā priekšgalā gāja zviedru muižnieki Vidzemē.

Zviedrijā nepastāvēja dzimtbūšana, tomēr zviedru iekarotajās 
zemēs — Vidzemē un Igaunijā tā saglabājās, pat vēl pastiprinājās. 
Zemnieku dzimtbūtnieciskā verdzība bija izdevīga zviedru muiž
niekiem, kas Vidzemē un Igaunijā bija saņēmuši plašas muižas. 
Zviedrijas valdība ar īpašu rīkojumu par tiesām 1632. gadā apstip
rināja dzimtbūšanu Vidzemes zemniekiem. Sai rīkojumā ir runa 
par aizbēgušo zemnieku — dzimtcilvēku izdošanu viņu kungam, 
pamatojoties uz muižnieku tiesībām. Muižniekiem tika piešķirtas 
arī «mājas pārmācības» tiesības pār zemniekiem, t. i., tiesības pērt 
zemniekus, kā ari policijas vara viņu muižu novados. Mājas pār
mācības tiesības deva plašas iespējas visdažādākajām muižnieku 
patvaribām un varmācībām pret zemniekiem. Kaut arī zemniekiem 
bija tiesības sūdzēties par muižniekiem, bailes no mājas pārmācī
bas zemniekus atturēja'no.sūdzību iesniegšanas.

Vairums zemnieku saimniecību bija pusarkla un ceturtdaļarkla 
saimniecības — apmēram 70% visu saimniecību kopskaita. Pus- 
arklinieku saimniecībā bija viens zirgs un apmēram 15 līdz 30 .pūr
vietas1 aramzemes. Bija arī vēl sīkākas zemnieku saimniecības.

Zemnieki tāpat kā agrāk pildīja muižniekiem klaušas un deva 
kunga tiesu, bet Zviedrijas valdība tiem uzlika arī valsts nodevas.

Kunga tiesa šai laikā tiek palielināta, tā vairs nav «desmitā»

1 p ū rv ie ta  — apmēram viena trešdaļa ha.
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daļa, bei jau piektā un ceturtā daļa no ienākumiem. No divzirgu 
zemes parasti deva 4 pūrus rudzu, miežu un auzu, sieku kviešu, 
zirņu un rāceņu, podu vai puspodu linu, kaņepāju vai apiņu, des
mit galviņas kāpostu, desmit olas, 2—4 vistas, vezumu siena u. c. 
Mācītājiem zemnieki deva labību, linus un upura naudu, kā arī da
žādus pārtikas produktus.

Valsts nodokļu galvenais smagums arī gūlās uz zemnieku ple
ciem. No sākotnējām kara nodevām un kontribūcijām izveidojās 
pastāvīgs kara nodoklis. To sauca par «staciņu» un parasti ņēma 
graudā. Valstij bija jānodod rudzi, mieži, auzas, siens. Bez tam 
miera laikos zviedru kareivjus izvietoja pa zemnieku mājām, un 
zemniekiem viņi bija jāuztur.

Vidzemes pārvaldes priekšgalā atradās zviedru karaļa iecelts 
ģ en erā lg u b ern a to rs . Tas parasti bija kāds no zviedru aristokrātijas 
pārstāvjiem, tādēļ labi sapratās ar vietējiem muižniekiem. Vidze
mes muižnieki panāca savas šķiras stāvokļa nostiprināšanu. Tagad 
landtāgos sapulcējās vienīgi muižnieki; landtāga lēmumi, ko ap
stiprināja ģenerālgubernators, bija obligāti visā Vidzemē. Vidzemē 
izveidojās muižnieku jeb bruņniecības biedrība, kas kļuva it kā par 
visas zemes pašvaldības orgānu. Saprotams, šī organizācija aiz
stāvēja vienīgi muižnieku kārtas intereses un vajadzības.
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Muižnieki panāca, ka ģenerālgubernators 1639. gadā izdeva 
pavēli jeb patentu, ar kuru ne vien saimnieki, bet arī kalpi un vāji
nieki tika piesaistīti pie muižas novada un nedrīkstēja to atstāt. 
Tāpat muižnieki panāca, ka zviedru valdība 1671. gadā apstipri
nāja muižnieku sastādīto « V id zem e s  zem e s  kārtību» , kur bija 
noteikumi par «zemnieku izdošanu» aizbēgšanas gadījumos, par 
«zemnieku piespriešanu» jeb ieķīlāšanu muižnieku parādu lietās, 
par zemnieku kāzām, kas nedrīkstēja būt ilgstošas, lai neaizka
vētos zemnieku darbi muižās, un citi noteikumi. «Vidzemes zemes 
kārtība» īstenībā bija dzimtbūšanas iekārtas juridisks noformē
jums, kas bija spēkā apmēram 150 gadu.

Latviešu zemnieki bija ļoti neapmierināti ar muižniecisko «ze
mes kārtību», kuru muižnieki ieveda ar Zviedrijas valdības atbalstu. 
Par to stāsta šai laikā sacerētās tautas dziesmas par muižu, muiž
niekiem un viņu palīgiem — vagariem un rijniekiem.

Smagais darbs muižas laukos un rijās bargu uzraugu vadībā 
sakropļoja zemniekus fiziski un garīgi:

Aiz ko man līkas kājas,
Aiz ko kupris mugurā?
To man dara kunga rija,
.Kunga lieli tīrumiņi.

Zemnieku pretestība vispirms izpaudās dažādos kaitniecības 
darbos — muižas ēku dedzināšanā, nepaklausībā u. c.

Zemnieku nemieri sākās 1630. gadā Ziemeļvidzemē un turpmā
kajos gados pārsviedās uz Daugavas baseinu, sasniedzot savu kul
mināciju 1639. gadā. Zemnieki postīja un dedzināja muižas. Kad 
Brandenburgas kūrfirsta karaspēks iebruka Vidzemē, latviešu 
zemnieki izmantoja varas orgānu apjukumu un sāka postīt un 
dedzināt savu apspiedēju muižas. Zemnieku nemieri apdraudēja 
muižnieku šķiras eksistences pamatus, tādēļ ar zviedru karaspēka 
palīdzību nemierus apspieda ātri un nesaudzīgi.

XVII gs. vidū Vidzemes dēļ sākās Zviedrijas karš ar Poliju un 
Krieviju, un krievu karaspēks ienāca Vidzemē. Zemnieki krievus 
saņēma kā atbrīvotājus. Kad krievu karaspēkam bija atkal jāatstāj 
Vidzeme, muižnieki vēl vairāk apspieda zemniekus. Zemnieki uz to 
atbildēja ar masveida bēgšanu. Zemnieku bēgšana bija visai 
iespaidīgs zemnieku šķiru cīņas veids, kas muižniekiem sagādāja 
grūtības, jo muižas draudēja palikt bez zemniekiem, līdz ar to — 
bez darbaspēka un bez ienākumiem.

Muižu redukcija. Zviedrijas ārpolitika bija saistīta ar daudziem 
kariem un ļoti lieliem kara izdevumiem. Valsts parāds pieauga, un 
bija jāatrod jauni ienākumu avoti. Bagātākā valsts iedzīvotāju 
kārta Zviedrijā bija muižnieki. Lai salauztu muižnieku varu un 
iegūtu valstij līdzekļus, Zviedrijas riksdags pasludināja izdoto 
valsts m u ižu  atgūšanu jeb red u k c iju  Zviedrijā un Vidzemē. Vid
zemē visas muižas, kuras līdz 1561. gadam bija bīskapu vai 4

4 — Latvijas PSR vēst. 7,—11. kl. 49



Livonijas ordeņa īpašums, bet kuras muižnieki bija piesavināju
šies, tagad vajadzēja atdot valstij.

Vidzemes muižnieki sasauca landtāgu un asi protestēja pret 
muižu redukciju. Tie rakstīja, ka «apspiestajai nabaga muižniecī
bai tiek atņemts pēdējais maizes kumoss un tai jāķeras pie ubaga 
spieķa». Tomēr šos iebildumus neņēma vērā. Pārbaudot Vidzemes 
muižnieku tiesības uz muižām, piecas sestdaļas no visām Vidzemes 
muižām tika atsavinātas un kļuva par kroņa muižām1. Muižnieki, 
kas gribēja arī turpmāk palikt savās muižās, kļuva par šo muižu 
rentniekiem un bija spiesti daļu no ienākumiem atdot valstij. Zvied
rijas valsts ienākumi no Vidzemes palielinājās par apmēram pus
miljonu dālderu gadā.

Muižu redukcijas sākumā Zviedrijas karalis Kārlis XI solīja 
atbrīvot zemniekus no dzimtbūšanas, bet solījumu nepildīja, jo 
zemnieku ekspluatācija deva valstij lielus ienākumus. Lai muižu 
rentnieki galīgi neizputinātu zemniekus, uz reducētajām muižām 
attiecināja tā saucamās « vā ku  g rā m a ta s» , kādas jau agrāk pastā
vēja valsts muižās. Vāku grāmatās ierakstīja zemnieku nodevas 
un muižai pildāmās klaušas. Tām bija jāatbilst zemniekiem ieda
lītās zemes platībai un vērtībai. Ja muižnieks prasīja lielākas no
devas un klaušas, saimnieks varēja sūdzēties zemes tiesā. No 
reducētajām muižām daļu ienākumu — apmēram 24%, kuros tika 
ieskaitīts arī kroņa staciņš, saņēma Zviedrijas valsts; pārējo da
būja muižnieki un mācītāji.

Lai muižnieki pārmērīgi nenokalpinātu savā labā un neizputi
nātu valsts zemniekus, 1696. gadā izdeva « E ko n o m ija s  reg la 
m en tu » , kas muižniekiem bija jāievēro. Par vāku grāmatu normu 
pārkāpšanu bija paredzēti bargi sodi. «Ekonomijas reglamenta» 
noteikumi nāca par labu saimniekiem, kas ieguva normētas node
vas un klaušas; ražas pārpalikumu tie varēja brīvi pārdot un iegūt 
zināmu turību. Turpretī bezzemnieku — kalpu, vaļinieku un pirt
nieku stāvoklis netika uzlabots.

Visiem bezzemniekiem vajadzēja vienoties ar saimniekiem: kas 
līga par kalpiem vai arī apmetās saimnieka mājā, tiem saimnieks 
piešķīra nelielu zemes gabaliņu. Kalpiem saimnieka vietā bija jāiet 
uz muižu klaušu darbos, kur vagars vai rijnieks tos varēja sodīt ar 
trīs pāriem rīkšu vai spieķa sitieniem. Kalpi līga pie saimnieka uz 
vairākiem gadiem un par atalgojumu saņēma uzturu un apģērbu. 
Atlīdzību naudā maksāja ļoti reti. To deva tikai pilsētām tuvāka
jos novados, jo tur bija apgrozībā vairāk naudas. Parasti kalpa 
alga bija — vieni svārki, vienas linu bikses, viens pāris apavu, trīs 
pāri zeķu, viens līdz divi palagi gadā. Taču arī šo visai niecīgo 
atalgojumu saimnieki nereti vilcinājās samaksāt, aizbildinoties ar 
grūtiem laikiem. Tā kalpiem bija jāstrādā tikai par uzturu. Kalpu

1 k ro ņ a  m u iž a s  — valsts muižas.
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uzturs bija slikts un bieži pat nepietiekams. Par saimnieku nežē
līgo izturēšanos pret kalpiem stāsta tautas dziesma.

Spoži spīd uguntiņš 
Barga tēva istabā:
Tas skaitīja kalpa solus,
Kalpa gaužas asariņas.

Kalpi parasti dzīvoja saimnieka istabas sliktākajā kaktā. Grūto 
dzīves apstākļu dēļ viņi bieži palika neprecējušies. Saimniekam tas 
bija izdevīgi, jo nebija jādomā par kalpu ģimenes novietošanu un 
uzturu.

Kam, kalpiņ, sievu ņēmi?
Tev nav nama, istabiņas;
Tavu namu, istabiņu 
Vējš mežā vēcināja.

Dzimtbūšanas laika saimnieciskie un sociālie apstākļi bija tie, 
kas padarīja dzimtcilvēka mūžu grūtu, bet kalpa dzīvi pilnīgi ne
ciešamu. Bezzemniekiem un visai latviešu tautas plašākajai masai 
zviedru valdīšanas laiki bija grūti dzimtbūtnieciskās ekspluatā
cijas un verdziskas nebrīvības laiki.

17. §. KURZEMES-ZEMGa\LES HERCOGISTE.

L iv o n ija s  sa irša n a s  la ikā  no ordeņa  ze m ē m  lik a  n o d ib in ā ta  
K u rze m e s-Z e m g a le s  herco g is te . Pēdējais ordeņa mestrs Gothards 
Ketlers kļuva par hercogu. Jaunā hercogiste atradās lēņu valsts 
atkarībā no Polijas. Tā bija tipiska muižnieku — dzimtkungu 
valsts. Pats hercogs Gothards Ketlers bija lielākais muižnieks; viņš 
valdīja pār 208 muižām ar 2189 arkliem zemnieku zemes. Hercoga 
rokās atradās trešā daļa no hercogistes aramzemes platības. Pā
rējie muižnieki, kuru rīcībā bija apmēram 370 muižas, piespieda 
Ketleru 1570. gadā izdot muižniekiem «žēlastības grāmatu», tā 
dēvētās «K etlera  p r iv ilēģ ija s» . Muižnieki ieguva plašas tiesības: 
a g rā k ā s  lēņ u  m u iža s  ta g a d  k ju v a  p a r  m u ižn ie k u  d z im tm u iž ā m ;  
muižniekiem nebija jāmaksā nekādi valsts nodokļi, viņi varēja bez 
muitas pārdot uz ārzemēm savu labību, viņiem piederēja tiesības 
bez ierobežojumiem darināt alu un to pārdot savos krogos, kā arī 
citas priekšrocības. Taču galvenais muižnieku ieguvums bija tas, 
ka zemnieki nedrīkstēja atstāt muižas novadu; tie bija muižnieku 
dzimtcilvēki, un muižniekiem tika piešķirtas arī «kakla tiesības» 
pār zemniekiem.

Hercogam nebija sava karaspēka. Muižnieki viņam bieži ne
klausīja. Tā, piemēram, bijušais ordeņa komturs Dobelē Reke 
14 gadus neatzina hercogu un neatdeva tam Dobeles pili un no
vadu. Ja hercogs mēģināja uzstāties pret muižnieku patvarībām, 
tie sūdzējās Polijas karalim, kurš sūdzības-labprāt pieņēma, jo tā 
viņam radās iemesls iejaukties hercogistes iekšējās lietās un
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izspiest naudu kā no hercoga, tā no muižniekiem. Lai vājinātu 
hercoga varu, Polijas karalis 1617. gadā iecēla komisiju, kas iz
strādāja Kurzemes hercogistes pamatlikumu jeb « K u rzem es  s ta 
tū tu» . Tika nodibināta hercogistes «Zemes padome», kurā darbojās 
četri muižnieki un divi pilsētu pārstāvji. Hercogs kļuva atkarīgs no 
šīs padomes. Zemnieki tika pasludināti par muižnieku vergiem 
līdzīgi senās Romas vergiem, tie nedrīkstēja nodarboties ar ama
tiem, ne sūtīt bērnus skolās. Ja tie atkārtoti bēga un tika noķerti, 
tad muižnieks varēja tiem nocirst vienu kāju.

Sākumā hercogs uzturējās bijušajā ordeņa pilī Rīgā, pēc tam 
Kuldīgas pilī, vēlāk Jelgavas pilī.

Merkantilisms Kurzemē. Galvenos ienākumus hercogs un muiž
nieki saņēma no muižām un zemniekiem. Muižas, tāpat kā Vidzemē 
un Latgalē, apstrādāja zemnieki klaušu kārtībā. Z e m n ie k u  k la u ša s  
u n  n o d eva s  p ieauga .

Jaunas un smagas nastas zemniekiem uzgūlās XVII gs. vidū, 
kad Kurzemes hercogistes lielākais muižnieks hercogs Jēkabs 
(1642.—1682.) bez labības ražošanas pārdošanai sāka iekārtot da
žādas m a n u fa k tū ra s .

Hercogs Jēkabs jaunībā bija uzturējies Holandē, apmeklējis arī 
Angliju un Franciju. Nelielā Holande toreiz bija ievērojama tirdz
niecības valsts Eiropā. Zem Holandes karoga pa visām pasaules 
jūrām brauca 35 000 kuģu, sagādājot Holandei lielu peļņu. Kur
zemes hercogs Jēkabs pēc Holandes parauga sāka savā hercogistē 
realizēt aktīvu tird zn ie c īb a s  u n  m a n u fa k tū ru  a tt īs t īb a s  p o litiku . 
Tas bija toreiz Rietumeiropā pazīstamais m e rk a n til ism a  v irz ien s , 
kura lozungs bija — tirgoties; vairāk pārdot un mazāk ievest no 
ārzemēm.

Hercogs Jēkabs vispirms ierīkoja kuģu būvētavas Ventspilī 
un Kuldīgā, jo noderīgu kokmateriālu un citas nepieciešamās izej
vielas varēja iegūt hercoga mežos un laukos. No Holandes tika 
ataicināti kuģu būves meistari, un dažu desmitu gadu laikā Kur
zemē uzbūvēja 79 tirdzniecības un 44 kara kuģus, no kuriem lielāko 
daļu hercogs pārdeva uz ārzemēm. Bez kuģu būvētavām tika 
iekārtoti vēl apmēram 70 dzelzs cepļi, 11 enkuru un naglu kaltuves, 
10 lielgabalu un zvanu lietuves, 5 pulvera dzirnavas, vairākas 
ieroču darbnīcas. Par izejvielu lietoja no Norvēģijas ievesto, kā arī 
vietējo dzelzs rūdu. Tika dibināti arī kokrūpniecības uzņēmumi — 
ap 100 darvas cepļu, zāģu dzirnavas, tāpat riepnīcas, papīra dzir
navas, buru audekla austuves un citi uzņēmumi.

Hercogam šie uzņēmumi deva lielu peļņu, jo tās bija dzimt- 
būtnieciskas manufaktūras, kurās bez atlīdzības strādāja hercoga 
zemnieki — dzimtcilvēki. Vienīgi meistari bija brīvi cilvēki — 
galvenokārt ārzemnieki. Hercoga Jēkaba darbība un pasākumi 
visumā atdzīvināja tirdzniecību un rūpniecību, taču zemniekiem 
tie sagādāja vienīgi visādas jaunas nastas un smagus darbus.

Hercogs Jēkabs neapmierinājās ar manufaktūru nodibināšanu,
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liet mēģināja līdzīgi Anglijai un Francijai iegūt arī ko lo n ija s . 
Āfrikā pie Gambijas upes grīvas tas okupēja kādu salu, ko no
sauca par Andrejsalu, iekārtoja tur nelielus nocietinājumus un 
tirdzniecības faktoriju. Pie Dienvidamerikas krastiem hercogs 
ieguva Tobago salu. Visi šie hercoga Jēkaba pasākumi samērā ātri 
sabruka, jo tie nebalstījās uz brīvu cilvēku darbu, bet verdzībā 
nospiestu zemnieku izmantošanu. Arī hercogistes pilsētās nebija 
plašas un skaita ziņā lielas namnieku un tirgotāju kārtas, bet tur 
noteicēji bija dažādi ienācēji no Vācijas, kas nebija ciešāk saistīti 
ar vietējo dzīvi. So iemeslu dēļ hercoga Jēkaba uzsāktā merkanti
lisma politika pie pirmajām ārējām neveiksmēm sabruka.

1658. gadā izcēlās zv ied ru -p o ļu  ka rš . Zviedri no Rīgas ātri aiz
kļuva līdz Jelgavai un ieņēma hercoga pili, bet hercogu, kas bija 
Polijas karaļa vasalis, līdz ar ģimeni aizveda gūstā uz Ivango- 
rodu pie Igaunijas un Krievijas robežām. Kurzemes hercogisti 
nespēja un arī nevēlējās aizstāvēt 300 muižnieku jātnieku lielais 
karaspēks. Divu gadu laikā zviedri un poļi vairākkārt pārstaigāja 
Kurzemes hercogisti, izlaupīja zemi, sagrāva manufaktūras; ār
zemju meistari aizbēga, tirdzniecības kuģi un kolonijas tika at
ņemtas.

Zviedru-poļu karš beidzās 1660. gadā ar O liva s  m iera  līgumu. 
Hercogs Jēkabs atgriezās no gūsta un mēģināja atjaunot sagrau
tās manufaktūras un atgūt zaudētās kolonijas, bet tas viņam vairs 
neizdevās. Dažas atjaunotās hercoga manufaktūras darbojās līdz 
XVIII gs. sākumam, kad Ziemeļu kara laikā tās atkal tika nopostī
tas. Vispār Ziemeļu karš smagi skāra Kurzemes hercogisti: to 
pārstaigāja sakšu, poļu un zviedru karapulki, kas laupīja un pos
tīja zemi. Bez tam karadarbības aptvertajā teritorijā izcēlās mēris. 
Kad pēc kara Kurzemes hercogistē izdarīja ļaužu skaitīšanu, kļuva 
redzams, ka iedzīvotāju skaits stipri samazinājies, bet zemnieku 
klaušas un nodevas pieaugušas.

18. §. ZIEMEĻU KARŠ (1700.—1721.).
KURZEMES HERCOGISTES PIEVIENOŠANA KRIEVIJAI.

Zviedrija XVII gadsimtā bija kļuvusi par noteicēju Baltijas 
jūrā. Ar to nebija apmierināta Krievija, kas bija kļuvusi par spē
cīgu centralizētu valsti. Neapmierinātas bija arī Polija un Dānija. 
Gadsimta beigās, kad Zviedrijā notika valdnieku maiņa un varēja 
sagaidīt neapmierināto zviedru muižnieku, kā arī Vidzemes muiž
nieku atklātu cīņu, pret Zviedriju izveidojās Krievijas, Sak- 
sijas un Dānijas savienība. Uz šo savienību slepenas cerības lika 
arī Vidzemes muižnieki ar J. Patkulu priekšgalā: muižnieki gribēja 
apturēt muižu redukciju un atgūt jau reducētās muižas. Par pre
tošanos muižu redukcijai Zviedrijas valdība bija notiesājusi Pat
kulu uz nāvi. Lai glābtos, Patkuls aizbēga uz Saksiju, iestājās
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sakšu armijas dienesta un visādi kūdīja uz karu Saksijas kūrfirstu, 
kas bija kļuvis par Polijas karali.

Karš iesākās 1700. gadā ar sakšu karaspēka pēkšņu uzbrukumu 
Rīgai. Tomēr Rīgu neizdevās pārsteigt. Vidzemes muižnieki arī 
vēl vilcinājās pievienoties Patkula un ģenerāļa Fleminga vadīta
jiem sakšu pulkiem. Dānija, Saksija un Krievija iesāka ilgstošu 
karu ar Zviedriju. Zviedrijai bija samērā liela un labi apgādāta 
armija, tādēļ kara pirmajā periodā tā guva panākumus. Zviedri 
ātri sakāva Dāniju un noslēdza ar to mieru. Pēc tam zviedri sa
kāva krievu karaspēku pie Narvas, tad devās uz Rīgu un 1701. 
gadā, pārcēlušies pār Daugavu, Spilves pļavās sakāva arī sakšus.



Pāreju pār Daugavu pie Lucavsalas sargāja neliela krievu kara
spēka nodaļa, kas varonīgās cīņās gāja bojā.

Guvuši šos panākumus, zviedri iebruka Kurzemes hercogistē, 
jo Spilves kaujā pret zviedriem bija cīnījies arī Polijas karaļa 
vasalis — Kurzemes hercogs. Pārziemojuši Kurzemē, zviedri 
iebruka Polijā, lai dotos uz Saksiju. Pēc dažiem gadiem Polijas 
karalis un Saksijas kūrfirsts bija spiests slēgt mieru un izdot 
zviedriem Vidzemes muižnieku Patkulu, kuram tagad zviedru val
dība nāves sodu izpildīja. No Saksijas zviedri devās pret galvene^ 
pretinieku — Krievijas caru Pēteri I. Viņi gribēja iet caur Ukrainu 
uz Maskavu, bet 1709. gadā pie P o lta v a s  tika galīgi sakauti.

No tā laika zviedri sāka piedzīvot karā neveiksmes. Krievu 
karavadonis Seremetjevs ielenca Rīgu un to ieņēma 1710. gada 
vasarā. Visa Vidzeme atradās krievu rokās. Karš vēl turpinājās, 
bet jau ārpus Latvijas teritorijas. 1721. gadā N iš ta te s  p ilsē tā  So
mijā tik a  n o s lē g ts  m iers. Krievija ieguva Vidzemi, Igauniju un 
Ingermanlandi. Iegūdams pieeju pie Baltijas jūras, Pēteris I bija 
Krievijai «izcirtis logu» uz Eiropu. A r  V id zem es  p iev ie n o ša n u  
K rie v ija i sā k ā s  feo d ā li sa d ru m s ta lo to  la tv ie šu  z e m ju  a p v ien o ša n a  
K riev ija s  im pērijā .

Ziemeļu kara laikā Kurzemes hercogistei radās jauns varens 
kaimiņš — Krievija, kura bija ieguvusi Rīgu un Vidzemi. Krievija 
sāka arvien vairāk ietekmēt Kurzemes hercogisti, jo gribēja panākt 
hercogistes piesaistīšanu Krievijai. Pēteris I 1709. gadā apmeklēja 
Jelgavu un panāca, ka jaunais Kurzemes hercogs — Jēkaba maz
dēls Fridrihs Vilhelms apprecējās ar Pētera I brāļa meitu Annu 
Ivanovnu. Drīz pēc tam hercogs saslima un nomira. Par Kurzemes 
hercogu kļuva Jēkaba otrs dēls Ferdinands, bet tas arī nomira, ne
atstājis pēcnācējus. Līdz ar to izbeidzās Ketleru ģimenes valdī
šana. Kurzemes hercogiene atraitne Anna Ivanovna 1730. gadā 
kļuva par "Krievijas ķeizarieni. Kāds Kurzemes muižnieks Ernsts 
Bīrons, kurš bija ieguvis Annas Ivanovnas labvēlību, devās tai 
līdzi uz Pēterburgu. Ķeizariene Anna Ivanovna panāca, ka Ernsts 
Bīrons kļuva par Kurzemes hercogu. Iesākās Bīrona valdīšana 
Kurzemē. Ernsts Bīrons nedzīvoja Kurzemē, bet uzturējās Pēter
burgā pie cara galma. Pēc ķeizarienes Annas Ivanovnas nāves 
1740. gadā viņš tika aizsūtīts trimdā uz Sibīriju, un Kurzemes 
hercogiste ilgu laiku bija bez hercoga. Valsts vara pārgāja Kur
zemes zemes padomes rokās. Tajā vairs nepiedalījās pilsētu pār
stāvji, bet vienīgi muižnieki. Hercogistē iesākās juku laiki, kas 
ilga 18 gadus. Sai laikā muižnieki mēģināja ierobežot ari pilsētu 
tiesības un brīvības. Kad Krievijas tronī nāca Katrīna II, viņa at
brīvoja Ernstu Bīronu no trimdas, un viņš atkal kļuva par Kur
zemes hercogu.

Bīrons atgriezās Jelgavā 70 gadu vecumā. Viņam līdzi ieradās 
Krievijas karaspēks un Krievijas sūtnis, kas sāka vairāk iejaukties 
Kurzemes lietās. Daļa muižnieku neatzina Ernstu Bironu par savu
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hercogu, tādēj pēc dažu gadu valdīšanas viņš atteicās no varas 
par labu savam dēlam Pēterim Bīronam.

Hercoga Pētera Bīrona valdīšanas laiks (1769.—1795.) pagāja 
nepārtrauktās nesaskaņās ar muižniekiem. Hercogs Pēteris bija 
spiests izpildīt gandrīz visas muižnieku prasības.

Iekšējās nesaskaņas, dzirnavnieku sacelšanās un hercogistes 
zemnieku sacelšanās ļoti novājināja hercogisti. P ēc P o lija s  trešā s  
d a līša n a s  K u rzem es  h erc o g is ti p iev ien o ja  K rie v ija i 1795. gadā.

Tam bija liela vēsturiska nozīme: P ē te ra  I  u zsā k tā  la tv ie šu  a p 
d z īv o to  z e m ju  a p v ien o ša n a  K riev ija s  im p ēr ija s  s a s tā v ā  (Vidzeme — 
1721., Latgale — 1772. un Kurzemes hercogiste — 1795. gadā) 
ta g a d  b ija  pabe ig ta .

Jautājumi un uzdevums.
1. Kāds bija stāvoklis valstī pēc Livonijas kāra?
2. Kādi Latvijas apgabali nonāca Polijas-Lietuvas rokās?
3. Kā izcēlās un norisēja zviedru-po]u karš?
4. Kā zviedri saimniekoja Vidzemē?
5. Kāds bija zemnieku stāvoklis zviedru valdīšanas laikā?
G. Kādi rezultāti bija muižu redukcijai Vidzemē?
7. Pastāsti par kalpu un bezzemnieku stāvokli Vidzemē XVII gs. beigāsl
8. Kā Vidzemi iek|āva Krievijas sastāvā?
9. Kāda nozīme latviešu tautas dzīvē bija Kurzemes hercogistes iekļaušanai 

Krievijas impērijā?

SESTĀ NODAĻA.

FEODĀLĀS IEKĀRTAS SAIRUMA SĀKUMI 
(XVIII GADSIMTĀ).

19. §. VIDZEME PĒC ZIEMEĻU KARA. PRECU-NAUDAS 
SAIMNIECĪBAS PAPLAŠINĀŠANĀS.

P ēc V id zem es  u n  R ig a s  p iev ie n o ša n a s  K riev ija i ie sā kā s  sa m ērā  
s tr a u jš  sa im n iec īb a s  u zp la u k u m s . Rīga tagad kļuva par ievērojamu 
Krievijas ārējās tirdzniecības ostu. Pa Daugavu uz Rīgu brauca 
strūgas ar liniem, kaņepājiem, labību, kokmateriāliem, darvu un 
citām precēm. Uz Krieviju caur Rīgu veda siļķes, sāli, dzelzi un 
dažādus rūpniecības izstrādājumus.

Cars Pēteris I visādi sekmēja Rīgas tirdzniecību: viņš uzdāvi
nāja Rīgai 12 tirdzniecības kuģus, ierosināja iekārtot Rīgā kuģu 
būvētavu, Daugavas baseinā tika atceltas iekšējās muitas. Tas 
sekmēja Rīgas kuģniecības uzplaukumu: 1721. g. Rīgā iebrauca 
238 kuģi, 1730. g. — 414 kuģi, gadsimta vidū vairāk nekā 500 kuģu, 
bet gadsimta beigās ap tūkstoš kuģu gadā. Sakarā ar tirdzniecības 
uzplaukumu rīdzinieki guva lielāku peļņu, pieauga arī iedzīvotāju
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skaits, paplašinājās priekšpilsētas, kurās mitinājās dažādikalpo- 
lāji un mazturīgie ļaudis. Iedzīvotāju skaita pieaugumu Rīgā ra
dīja ienācēji no laukiem, jo pilsētā bija vajadzīgas darba rokas. 
Par došanos uz Rīgu stāsta arī tautas dziesmas.

Iesim, brāļi, mēs uz Rīgu,
Rīgā laba dzīvošana:
Rigā rēja zelta suņi.
Sudraboti gaiļi dzied.

20. §. ŠĶIRU CĪŅAS SAASINĀSANĀS.

Tirdzniecības uzplaukums izraisīja šķ iru  c īņ a s saasināšanos,. 
jo valdošās šķiras centās iegūt sev lielākus ienākumus, izmantojot 
savā labā apspiestās šķiras — pilsētas trūcīgos ļaudis. Bez šķiru 
pretrunām pastiprinājās arī nacionālās nesaskaņas starp vāciešiem 
un «nevāciem». Rīgā XVIII gs. sākumā bija diezgan daudz latviešu 
amatnieku: liģeru amatā skaitījās 387 locekļi, kaņepāju kūlēju — 
300, audēju — 200, namdaru — 188, sāls nesēju — 175, kurpnieku — 
137, drēbnieku — 98 utt. Kopā ar amatnieku ģimenes locekļiem 
latviešu amati bija diezgan ievērojams un organizēts spēks. Rīgas 
ģilžu un cunftu vadība tomēr atradās vācu tirgotāju un amatnieku 
rokās. Latviešu amatu skaitliskais pieaugums Rīgā apdraudēja vā
ciešu privileģēto stāvokli, saasināja konkurenci: latviešu amatnieki 
strādāja labi, tomēr bija lētāki par vācu amatniekiem. Latviešu 
amatnieki Rīgā parasti dzīvoja priekšpilsētās, kur daļai no viņiem
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bija savas mājas. Turīgākie latviešu amatnieki centās iepirkt na
mus arī Iekšrīgā. 1727. gadā kāds liģeris Kalliņš nopirka namu 
ar noliktavu pie Rīdziņas upes, bet rāte šo pirkumu neapstiprināja. 
Lielā ģilde šo gadījumu vispārināja un lūdza rāti ierobežot lat
viešu ieplūšanu Rīgā:

«Ar rātes pavēli jānoteic, ka nevienam nevācietim nav tiesības būt par nam- 
nieku un brāli kādā ģildē, nav brīv izmantot namnieku pārtiku, kā arī apdzīvot 
namniēku namus un tos pilsētā p irk t... jo citādi var rasties sarežģījumi un 
nevēlamas sekas.»
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Dažādie uzbrukumi un ierobežojumi «nevaciem» Rīgā turpinā
jās gandrīz visu XVIII gadsimtu. Rīgas ģildes 1753. gadā iesniedza 
rātei prasības:

«1) Latvieši jāpiespiež novilkt vācu drēbes, kas ir stipri dārgas, un jāpavēt 
viņiem valkāt viņu zemajam dzimumam piemērots un kopš seniem laikiem pa
rasts un lietots apģērbs; 2) pie svariem jāizkar rīkojums, ka latviešu amati tiesas 
protokolos vienmēr saucami par nevācu amatiem, eltermaņi — par vecajiem, šrā- 
gas — par amatgrāmatārņ, ģildes, ko tie notur. — par sapulcēm, lai vienmēr 
būtu redzama atšķirība starp briviem namniekiem un dzimušiem zemniekiem.. .»■

R ig ā  r is in ā jā s  ne v ien  šķ iru , be t ari n acionā lo  p r e ts ta tu  ciņa. 
Cariskā valdība neatbalstīja Rīgas vāciskās rātes nelikumīgās- 
prasības, jo gribēja sekmēt pilsētas saimniecisko attīstību, kā arī 
ierobežot vācu separātisma tieksmes Baltijā. Visi Rīgas rātes un: 
ģilžu uzbrukumi nespēja apturēt latviešu iespiešanos Rīgā, jo tā 
bija saimnieciskās dzīves nepieciešamība — Rīgai vajadzēja, 
strādnieku.

Rīgas iedzīvotāju skaits 1775. gadā sasniedza 24 000, no tiem 
vāciešu jeb tādu, kas uzdevās par vāciešiem, bija 9098, latviešu — 
9753, pārējie bija krievi, poļi, lietuvieši u. c.

Arī V id zem es la u ko s  šķ iru  ciņa  sa a s in ā jā s . Pēc pievienošanas- 
Krievijai muižnieki atguva reducētās muižas līdz ar zemniekiem. 
Muižniekiem vairs nebija jāievēro vāku grāmatu noteikumi. Tie 
bija saistoši tikai valsts muižām, kuru skaits Vidzemē bija diez
gan mazs. Privātmuižās varēja uzlikt zemniekiem klaušas un no
devas pēc muižnieka ieskatiem. Muižnieki panāca arī, ka cariskā 
valdība atcēla «divgadīgās» meklēšanas noilguma tiesības Rīgā 
iebēgušajiem Vidzemes zemniekiem (1726).

Labības cenas Latvijas ostās bija samērā augstas, tāpēc m u iž 
n iek i cen tā s  p a p la š in ā t m u ižu  la u ku s  un p a lie lin ā t lab ības ra žo 
šanu . Lauksaimniecības produktus varēja izdevīgi pārdot jaun- 
nodibinātajā Krievijas galvaspilsētā Pēterburgā. Tos pirka arī. 
Baltijā novietotā Krievijas karaspēka vajadzībām. Lai iegūtu vai
rāk naudas, muižnieki sāka labību pārstrādāt degvīnā. Sī nozare- 
kļuva par muižnieku monopolu, zemniekiem degvīna dedzināšanu: 
aizliedza.

Degvīna dedzināšana muižās strauji pieauga un kļuva par 
vienu no zemnieku posta cēloņiem. Kāds laikabiedrs rakstīja:

«Degvīna dedzināšana kopš dažiem gadiem pie mums ļoti pieaugusi: katra, 
muiža, lai cik maza tā būtu, var no savas vai pirktas labības ražot degvīnu, cik. 
vien vēlas, nemaksājot par to ne mazāko nodevu . . .  Pat dažas nelielas — 6 arklu 
muižas ražo dienā vienu mucu.»

Degvīns bija jādedzina zemniekiem klaušu kārtībā, tikai ne
daudzās muižās bija algots degvīna deģis. Ja zemnieks neprašanas 
vai sliktu izejvielu dēļ no izsniegtās labības nespēja iegūt pare
dzēto degvīna daudzumu, viņš saņēma sitienus, bet iztrūkums
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•viņam bija jaatlīdzina. Kāds muižas kalps — Jūrmalas Andrejs 
par savu likteni muižas degvīna brūzi žēlojās:

«1779. g. ziemā brankūža darbos muižā tiku nomocīts. . .  Meistars bez žē
lastības mani kūla. . .  Man bija pusgadu vājības gultā jāpaliek... Izciesto moku 
•dēļ kā puslīķis vien varēju staigāt.»

Muižnieki par pārdoto degvīnu' ieņēma vairāk naudas nekā 
par labību. Zemniekiem radās jauni pienākumi: bija jāsagatavo un 
jāpieved dedzinātavām malka, tāpat jāaizved uz pilsētām lielas 
degvīna vātis. Zemnieku šķūtis ievērojami pieauga, un viņiem bija 
.grūti tās veikt ar kokasu ratiem un darbā nodzītajiem zirgiem pa 
smilšainajiem cejiem. Tautas dziesmā zemnieks par šķūtīm žēlojas:

Augsti kalni, karsta saule,
Smagi kunga vezumiņi; •
Kumeļam sviedri tek,
Man birst gaužas asariņas.

M u ižn iek i tu rp in ā ja  p a p la š in ā t m u iža s  la u ku s . Apstrādājamo 
muižas tīrumu platība XVIII gs. pirmajā pusē pieauga par 20 pro
centiem. Klaušu zemniekiem bija jāapar un jānoecē visi muižas 
lauki, jāapsēj tie, jānovāc raža un jāizkuļ labība rijās. Darbi gāja 
pāri zemnieku spēkiem:

Vidzēmīt, Vidzemīt,
Tevi kungi pārvarēs:
Nakti bija kult jāiet,
Dieniņā miežu pļaut.

Zemnieki nespēja vairs pietiekami apkopt savus laukus. Viņiem 
•sāka pietrūkt maizes. Sai laikā radās tautas dziesma: «Krimtu 
■cietu pelavmaizi, avotiņā mērcēdams.»

Muižnieki uzskatīja zemniekus par saviem vergiem. To nepār
protami pateicis Vidzemes bruņniecības pārstāvis 1739. gadā 
cariskās valdības iestādēm, kas interesējās par muižnieku un zem
nieku attiecībām:

«Zemnieki ar savu personu un miesu pilnīgi padoti un pieder dzimtkungam, 
•un nav ko šaubīties, ka dzimtkunga vara sniedzas arī pār zemnieku m antu. . .  
Zemnieks neiegūst nekā sev, bet visu savam kungam, kuram ir tiesības ar zem
nieku mantu un īpašumu rīkoties pēc savas iegribas... Zemnieku nodevu lie
lums un viņu kalpošana nav noteikta.»

Krievijas cariskā valdība apmierinājās ar šādu atbildi, jo val
dība atradās muižnieku rokās un pats cars bija lielākais muižnieks. 
Vidzemē sākās īsti vergu laiki:

Kungi mani vergu sauca,
Vergu mani turēdami;
Nebij diena, ne naksniņa 
Kur galviņu man nolikt.
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Izmisumā un badā iedzītie zemnieki sacēlās pret saviem verdzi
nātājiem — muižniekiem. Sākās plaši zemnieku nemieri, kas tur
pinājās ilgu laiku.

Zemnieku nemieri Vidzemē. Zemnieku nemieri XVIII gadsimta 
vidū izcēlās atsevišķās muižās, bet tos viegli apspieda. Kad ari 
Krievijā 1762. gadā iesākās samērā plaši zemnieku nemieri, ķeiza
riene Katrīna II, baidīdamās, ka Vidzemes zemnieku nemieri ne
pieņem vēl plašākus apmērus, pieprasīja no Vidzemes ģenerāl
gubernatora Brauna tuvākus paskaidrojumus par valsts un privāt- 
muižu zemnieku apspiešanu un bargo sodīšanu. Kaut gan Brauns 
pats bija muižnieks, viņš bija spiests atzīt:

«Taisnība, šejienes muižu nomniekiem ir neapvaldīta kāre pēc naudas, tādēļ 
ne tikai zemnieki, bet visa zeme beigās var nonākt p o s tā ... Pēc maniem pietie
kamiem novērojumiem šejienes zemniekiem ceļas liels grūtums un izputēšana, 
tāpat mežiem lieli zaudējumi muižnieku praktizētās plašās degvīna dedzinā
šanas dēļ...»

Lai ierobežotu muižnieku «lielo un neapvaldīto kāri pēc nau
das», Brauns 1765. gadā Vidzemes muižnieku landtāgā ierosināja 
apspriest jautājumu «par dzimtcilvēku postu un tā novēršanas 
līdzekļiem». Brauns ierosināja noteikt klaušu lielumu un ierobežot 
pārmērīgi bargos sodus, kā arī atzīt par zemnieku īpašumu viņu 
pašu iegūto kustamo mantu. Vidzemes muižnieki ilgi sprieda par 
šiem jautājumiem un beidzot bija spiesti piekāpties. Tā radās 1765. 
gada 12. aprīļa patenti, ar kuriem zemniekiem tika atzīts kustams 
īpašums, ja viņi muižniekam nekā nav parādā; tāpat tika noteikts 
klaušu lielums, ierobežota zemnieku sodīšana, kā arī aizliegts pār
dot dzimtļaudis ārpus guberņas robežām. Kontrole pār šo notei
kumu izpildīšanu palika muižnieku rokās, tādēļ zemnieku stāvoklis 
neuzlabojās, jo muižnieki sabotēja visus šos lēmumus.

Samērā plaši zemnieku nemieri izcēlās 1771. gadā Ziemeļvid- 
zemē — A lū k s n e s  un Z e lt iņ u  d ra u d zes . Zemnieki uzbruka muižnie
kiem, pārtrauca klaušu darbus muižās un uzsāka muižu postīšanu. 
Muižnieki un mācītāji bēga uz Valmieru, Cēsīm un Rīgu, kur atra
dās karaspēks. Kad karaspēkam beidzot izdevās sacēlušos zemnie
kus ielenkt un atbruņot, tiem atņēma 242 medību bises un vienu 
pistoli. Sākās zemnieku apcietināšana un masveida sodīšana. 
Divus sodīja ar nāvi, diviem piesprieda spaidu darbus un 30 pāru 
rīkšu sodu, bet pārējos pēra Alūksnes baznīcas priekšā, kur bija 
uzstādīts soda stabs. Alūksnes mācītājs turēja «tiesas sprediķi». 
Viņš nemeklēja nemieru cēloņus, bet centās ietekmēt un pamācīt 
zemniekus:

«Jūs gribējāt bez uzlūkošanas, bez darbiem, bez pānnācīšanas, bez valdī
šanas b ū t.. .  Kas ar tevi būtu, tu trakā un nesaprātīgā tauta, ja tu bez pārrnā- 
cīšanas, bez pavēlēšanas un valdīšanas dzīvotu? Valdnieki ir dieva dāvana un 
viena īstena dieva dāvāšana priekš visiem zemes iedzīvotājiem__ »
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V id zem es ze m n ie k u  1771. g a d a  nem ieros z e m n ie k i p irm o  re iz i  
a r ieročiem  ro kā s u z s tā jā s  p re t m u ižn iek ie m  un  ka ra sp ēku . Nemieri 
skaidri parādīja muižnieciskās tiesas šķirisko raksturu, parādīja, 
ka mācītāji ir muižnieku algoti ielikteņi, kas palīdz zemniekus turēt 
paklausībā un padevībā.

Kad Krievijā izcēlās zemnieku karš Pugačova vadībā (1773.— 
1775.), arī Vidzemē sākās jauni zemnieku nemieri V alm iera s  un 
C ēsu  novados, kas ilga divus gadus (1776.—1777.). Par nemieru 
cēloni stāstīts Cēsu zemnieku sūdzībā:

«No deviņām zemnieku mājām izveidotas divas jaunas muižas. Tās mums 
jāuzceļ un tīrumi jāapstrādā. Pulkos inūs dzen pie būvēm un aršanas.. .  Mums 
nav pat tikdaudz laika kā sastrādāt sev maizi. . .  Mūsu klaušas kļuvušas trīs
kārt smagākas, un gaitniekiem nav atpūtas ne dienu, ne nakti...»
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Sie zemnieku nemieri tāpat beidzās ar zemnieku sakāvi un masveidīgu sodīšanu.Arī Valmiermuižas zemniekus piemeklēja līdzīgs liktenis. Daļu nemiernieku nosūtīja 
spaidu darbos, bet 
18 zemniekiem pie
sprieda rīkšu sodus 
pie Valmieras baznī
cas. Saglabājies sodī
šanas apraksts:

«Astoņpadsmit cilvē
kus, kuriem bija piespriests 
sods, turēja pie baznīcas 
noliktās siekstās, un visu 
nakti pie tiem stāvēja 
sardze. Baznīcā visu diev
kalpojuma laiku stāvēja 
kareivji ar pielādētām 
šautenēm . . .  Pēc dievkal
pojuma beigām tie paši 
kareivji viņus izveda, uz 
soda vietu un piesēja aiz 
rokām pie šim nolūkam 
uzceltajiem trīs stabiem, 
pievilka viņus pie tiem, un 
tiesas draudu piespiesti, 
viņus pēra pasi zemnieki. 
Patiešām, šī sodīšana bija 
nikna un nežēlīga. Pēc 
tam tika atsaukti divi ka
reivji, kuriem zemnieki 
bija jāper līdz pēdējam 
elpas vilcienam. Un tā vi
sus vienu pēc otra pēra, 
pie kam to noskatījās visi 
muižnieki, tiesa un pār
valdnieki. Sita ar katru 
rikšu pāri astoņas reizes, 
neievērojot tiesas noteiku
mus . . .  šīs bēdas, vaima
nas un nopūtas, šai dienā 
pie Valmieras baznīcas iz
lietās asaras un asinis pa
tiešām nav iespējams at
tēlot vārdos.»

Sodīšanu noskatī
ties pie Valmieras 
baznīcas tika sapulci
nāti apmēram divi 
tūkstoši zemnieku ar 
sievām un bērniem.
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Zemnieki nespēja vienaldzīgi noskatīties necilvēcīgajā pēršanā. 
Viņi sāka uzbrukt tiesai un sanākušajiem muižniekiem. Vienīgi 
stiprā kareivju apsardze paglāba tiesu un muižniekus no zemnieku 
atriebības. Tas deva iemeslu Rīgas zemes tiesnesim ierosināt, lai 
valdība vēl pastiprina sodus zemniekiem.

Visplašākie zemnieku nemieri izcēlās 1784. gadā. Tie pazīstami 
kā « g a lva s  n a u d a s»  nem ieri. Arī šo nemieru cēlonis bija tas pats, 
kas iepriekšējos nemieros.

Nemieri aptvēra visu Vidzemi un daļu Igaunijas. Zemnieki uz
skatīja, ka, samaksājuši valdības uzlikto galvas naudu, kas zem
niekiem bija noteikta 70 kapeikas no katra pieauguša vīrieša, viņi 
būs atbrīvoti no klaušām muižās. Zemnieki devās uz pilsētām, lai 
paši samaksātu galvas naudu. Dzērbenes mācītājs par savas drau
dzes zemniekiem rakstīja:

«Zemniekus aizrāva Vidzemē notiekošās gandrīz vispārējās sacelšanās pa- 
ratigs, un tie baros devās uz Cēsīm, lai samaksātu galvas naudu. . .  Tiem bija 
iestāstīts, ja tie paši samaksās galvas naudu, tie būs — ja ne gluži brīvi, tad 
vismaz iegūs lielus atvieglojumus klaušu un nodevu ziņā.»

Daudzi zemnieku aģitatori, kas pārstaigāja muižu novadus kā 
latviešu, tā arī igauņu apgabalos, izplatīja uzskatu, ka pēc galvas 
naudas nodokļa samaksas zemnieki būs brīvi no klaušām un no
devām muižniekiem. Atbrīvoties no ienīstās un zemnieku attīstību 
traucējošās dzimtbūšanas iekārtas — tāds bija Vidzemes zemnieku 
cīņas mērķis 1784. gadā.

Kulmināciju «galvas naudas» nemieri sasniedza jūnijā un jū
lijā. Zemnieki atteicās pildīt muižās klaušas. Apmēram 2—3 ne
dēļas zemnieki negāja pildīt klaušas muižu laukos. Ap Jāņiem zem
nieki gribēja sākt bruņotu sacelšanos, noslēdzot muižās dzīvojamo 
ēku durvis un logus un ēkas aizdedzinot, lai tās nodegtu ar visiem 
muižniekiem. Izplatījās lozungs: «Nogalināt visus, kas valkā kur
pes un kam ir pogas.» Muižnieki šo nodomu priekšlaicīgi atklāja 
un bēga uz pilsētām. Valdība noliedza zemniekiem pulcēties, aiz
liedza pat gada tirgus. Muižās tika novietotas karaspēka nodaļas. 
Tas izjauca zemnieku sacelšanās nodomus. Beidzot Vidzemē sāka 
pienākt pieprasītais karaspēks. Ar tā palīdzību izdevās nemierus 
apspiest. Lielākas sadursmes ar karaspēku zemniekiem izcēlās 
Vidzemes igauņu apriņķos — pie Karulas baznīcas zemnieku sodī
šanas laikā un Repinas muižā. Sīs muižas īpašnieku zemnieki vē
lāk nogalināja.

Vidzemes zemnieku 1784. gada nemieriem šķiru cīņas vēsturē 
ir liela nozīme: tā  b ija  p irm ā  m a sv e id īg ā  la tv ie šu  un  ig a u ņ u  z e m 
n ieku  sa ce lša n ā s, la i a tb r īvo to s  no feo d ā lā s  iekārtas, no m u iž n ie 
k ie m  un  k la u šā m . Nemieri ievērojami ar to, ka zemnieki mēģināja 
organizēties, ka kopīgi rīkojās latviešu un igauņu zemnieki. Ne
mieri cieta neveiksmi tādēļ, ka zemnieku sacelšanās dalībnieki
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nebija saistīti ar pilsētas trūcīgo iedzīvotāju masām un kustībai 
trūka vadības. Tomēr zemnieku nemieri ārdīja feodālās dzimtbūt- 
nieciskās klaušu iekārtas pamatus.

21. §. APGAISMOTĀJU CĪŅA PRET FEODĀLO IEKĀRTU LATVIJA.

Francijā, Vācijā, Krievijā un citur X V I I I  g a d s im tā  rad ā s tā  
sa u c a m ā  « a p g a ism o tā ju  jeb  filo zo fu »  ku s tīb a . Tā bija topošās pro
gresīvās buržuāzijas kustība, kas prasīja gāzt novecojušos un sa
biedrības attīstību traucējošo feodālo iekārtu. Šāda kustība radās 
arī Latvijas teritorijā. Apgaismotāji bija pārliecināti, ka vajag 
tikai atsegt, parādīt trūkumus un valdība tos novērsīs.

Latvijā pirmie apgaismotāji bija vācu «birģeru» kārtas progre
sīvākie pārstāvji.

Viens no ievērojamākajiem apgaismotājiem Latvijā bija mācī
tājs Johans Georgs E iže n s  (1717.—1779.). Viņš labi pazina zem
nieku stāvokli, jo dzīvoja uz laukiem Vidzemes igauņu daļā, bet, 
kad muižnieki viņu padzina no mācītāja amata, — darbojās Jel
gavā. Taču arī šeit Kurzemes hercogs pēc diviem gadiem viņu 
atlaida.

Eižens sarakstījis vācu valodā daudzus darbus. Viņš pirmais 
sāka kritizēt dzimtbūšanas iekārtu. Dzimtcilvēks, pēc Eižena do
mām, nebija ieinteresēts savā darbā, jo viņam nekas nepiederēja, 
bet viņa darba augļi nāca par labu vienīgi muižniekiem. Klaušu 
zemnieku darbs tādēļ bija mazražīgs. Nebrīvie zemnieki nedrīk
stēja pārvietoties no laukiem uz pilsētām, kur trūka darbaspēka. 
Tas traucēja pilsētu attīstību. Pastāvot šādai dzimtbūtnieciskās 
verdzības iekārtai, saimnieciskā dzīve nevarēja uzplaukt ne pil
sētās, ne uz laukiem. Tas kaitēja zemniekiem, muižniekiem un visai 
valstij. Tādēļ Eižens ierosināja atcelt dzimtbūšanu, kā arī piešķirt 
zemniekiem brīvību un zemi. Tad zemniekiem rastos interese par 
darbu, skolām un izglītību.

Eižens sāka kritizēt arī baznīcu un mācītājus.
Pret Eiženu uzstājās valdošās šķiras: vispirms muižnieki, tad 

mācītāji un beidzot arī ķeizariene Katrīna II un Kurzemes hercogs 
Pēteris, kuriem Eižens bija iesniedzis savus projektus par zemnieku 
atbrīvošanu. Eiženu sāka uzskatīt par bīstamu cilvēku, kas grib 
sagraut pastāvošo feodāli dzimtbūtniecisko iekārtu.

Daudz mērenāks par Eiženu bija mācītājs H. Ja n n a u s. Arī viņš 
kritizēja Vidzemē un Igaunijā pastāvošo dzimtbūšanas iekārtu 
savā darbā «Verdzības vēsture un zemnieku raksturs Vidzemē un 
Igaunijā». Jannaus parādīja, ka latvieši un igauņi līdz vācu iebru
kumam bijuši brīvi. Tikai vēlāk tie pakāpeniski nonākuši muižnieku 
verdzībā. Vācieši Baltijā atnesuši nevis kultūru, bet verdzību.

Latvijas apgaismotāji pirmie atklāja, ka feodālajā iekārtā 
baznīcas un skolas uzdevums ir turēt zemniekus tumsībā, lai tos 5
5 — Latvijas PSR vēst. 7.—II. kl. 65



vieglāk varētu kalpināt un izmantot muižnieku un mācītāju labā, 
lai zemnieki samierinātos-ar savu likteni. Apgaismotāji parādīja, 
ka pastāvošā dzimtbūšanas iekārta traucē iedzīvotāju attīstību. 
Tie prasīja šādas iekārtas atcelšanu. Šādu prasību un uzskatu 
izpausmei bija liela nozīme cīņā par jaunas, progresīvākas sabied
riskās iekārtas veidošanu.

22. §. LATVIJA LIELĀS FRANČU BURŽUĀZISKĀS REVOLŪCIJAS LAIKA.

Lielā franču revolūcija visā Eiropā un tāpat arī Latvijā atska
nēja kā skaļš trauksmes zvans. F eodā lā  iekā rta  L a tv i jā  a tra d ā s  
sa iru m a  p r iek šv a ka rā  — neapmierināti bija ne tikai zemnieki, bet 
arī pilsētu iedzīvotāji. Visspilgtāk revolucionārie notikumi izpau
dās Kurzemes hercogistē. Hercoga vara tur bija vāja, un tam ne
bija militāra spēka. Muižnieki nežēlīgi apspieda un izmantoja ne 
tikai zemniekus, bet arī pilsētniekus. Turpretī Rīgā un Vidzeme 
cariskās Krievijas valsts aparāts bija spēcīgs un apspieda katru 
nemieru kustību.

Jelgavā 1790. gadā tika nodibināta « N a m tiieku  ūn ija » , kura 
mēģināja apvienot visus hercogistes pilsētniekus — tirgotājus, 
birģerus, amatniekus un inteliģenci.

Kurzemes birģeri paši bija izjutuši muižnieku netaisnās privi
lēģijas un savu beztiesisko stāvokli. Sevišķi nepatīkamas tiem bija 
muižnieku tiesības spriest tiesu un sodīt, jo tām tika pakļauti ne 
tikai zemnieki, bet arī muižās dzīvojošie brīvie amatnieki. «Nam- 
nieku ūnijas» biedri priecājās, kad Francijā tika pasludināta visu 
pilsoņu vienlīdzība. Tie uzskatīja, ka arī Kurzemes hercogistē pie
nācis laiks ierobežot muižnieku varu, un prasīja sev tiesības pie
dalīties Kurzemes landtāgā, ieņemt dažādus amatus, kā arī citas 
tiesības. Kurzemes hercogs atbalstīja šo kustību, jo gribēja vājināt 
muižniekus. Muižnieki turpretī asi uzbruka «Namnieku ūnijai», 
dēvēja tās locekļus par «jakobīņiem» un pieprasīja ūnijas slēg
šanu. Šķiru cīņa ievērojami saasinājās.

No «Namnieku ūnijas» drīz atšķēlās amatnieki un progresīvā 
inteliģence, kuriem pievienojās pilsētu trūcīgie slāņi. Par viņu 
ideologu kļuva kāds no Vidzemes izraidīts advokāts — Ludvigs 
K en em a n is , kas asi kritizēja pastāvošo feodālo iekārtu. Kenemanis 
prasīja zemnieku atbrīvošanu no dzimtbūtnieciskās verdzības, 
tāpat visu apspiesto un cietumos ievietoto cilvēku atbrīvošanu. 
«Namnieku ūnija» Kenemanim un viņa domu biedriem šķita pārāk 
mērena.

1792. gada beigās Jelgavā sākās dramatiski notikumi, kas vēs
turē pazīstami ar nosaukumu « d z irn a vn ieku  sa ce lša n ā s» . Starp 
dzirnavnieku amatu un hercogu 1792. gada vasarā radās nesaska
ņas malšanas naudas dēļ. Dzirnavniekiem pievienojās arī citu Jel
gavas amatu zeļļi un mācekļi, tāpat pilsētas trūcīgie iedzīvotāji,
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un 1792. gada 13. decembrī pret hercogu sākas sacelšanas: nemier
nieki gribēja ieņemt hercoga pili, bet tika atsisti. Sacelšanās mēr
ķis bija gāzt hercogu un satriekt muižniekus. Pats hercogs sacel
šanās laikā rakstīja: «Sašutums ļoti paplašinājies, un nemiernieki 
nepārprotami slavina franču brīvību.»

Jelgavas amatnieku sacelšanās cieta neveiksmi. Amatnieki ne
bija vienprātīgi: amata meistari atturējās no cīņas. Aktīvākie cīnī
tāji bija amatnieku zeļļi un mācekļi. Nemierniekiem trūka ieroču.

Pēc šīs sacelšanās pretmuižnieciskais noskaņojums Kurzemes 
hercogistē strauji pieauga. Sevišķi tas sakāms par Liepāju. Amat
nieki, tāpat progresīvā inteliģence uzsāka aģitāciju zemnieku vidū. 
Aģitācija zemniekos kļuva tik plaša, ka hercogs 1794. gada 
30. maijā bija spiests publicēt vācu un latviešu valodā patentu, 
kas vērsās pret aģitatoriem. Hercogs iedzīvotājus brīdināja «ne
klausīties jauno mācību par brīvību un vienlīdzību, jo tā bīstama 
kā vispārības, tā atsevišķas personības labklājībai». Hercogs pa
vēlēja visus šīs mācības propagandistus nekavējoties apcietināt. 
Tomēr šim patentam nebija lielu panākumu: 1794. gada pavasari 
K u rze m e s  h erc o g is tē  ie sā kā s p la š a  ze m n ie k u  sa ce lša n ā s.

Sacelšanās cēlonis bija zemnieku pārmērīga apspiešana un iz
mantošana gan hercoga, gan arī muižnieku muižās. 1794. g. pava
sari Polijā bija sākusies sacelšanās Kostjuško vadībā. Kad poļu- 
lietuviešu nemiernieki pienāca pie Kurzemes robežām un ieņēma 
Lejaskurzemi — Liepāju, Aizputi un Saldu, zemnieki sāka vērsties 
pret muižniekiem. Lai dabūtu latviešu zemniekus savā pusē, ne
miernieki pasludināja hercogistes zemniekus par personiski brī
viem. Poļu nemiernieki aicināja zemniekus apbruņoties un pievie
noties viņiem.

Kurzemes zemnieki vispirms vērsās pret muižām un muižnie
kiem. Sacelšanās izplatījās Liepājas apkārtnē, pēc tam arī pārējās 
Lejaskurzemes un Zemgales muižās. Visur zemnieki atteicās no 
klaušām un dzimtbūšanas, ielauzās muižās, postīja muižu sējumus, 
dedzināja mežus. Nemieru norisi diezgan labi raksturo notikumi 
Lielvirbes muižā, kuras īpašnieks tos apraksta šādi:

«...V isi mani 50 māju saimnieki, izņemot vienīgi dažus, tagadējo laiku 
trakuma pārņemti, apbruņoti ar šaujamiem ieročiem un nūjām, ielauzās Lielvirbes 
muižā pulksten četros no rīta . . .  Zemnieki draudēja ar nosišanu un noslepkavo
šanu, tie kliedza, ka drīz man un manai ģimenei būs pie viņiem jāpilda klaušas.»

Zemnieku sacelšanās izbiedēti, muižnieki lūdza palīdzību her
cogam, bet viņš nespēja palīdzēt; tad muižnieki griezās pie caris
kās Krievijas. Zemnieku sacelšanās Kurzemes hercogistē tika ap
spiesta ar karaspēka palīdzību. Tāpat tika sakauti poļu-lietuviešu 
nemiernieki. Lai glābtu muižas un pastāvošo feodāli dzimlbūtnie- 
cisko iekārtu, Kurzemes muižnieki ar hercogu priekšgalā lūdza 
pieņemt viņus Krievijas pavalstniecībā un aizsardzībā, jo Krievijā 
dzimtbūšanas iekārta likās stipra un nesatricināma. Ķeizariene
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Katrīna II piekrita muižnieku lūgumam, un 1795. gadā Kurzemes 
hercogiste tika iekļauta Krievijas impērijas sastāvā.

Kurzemē bija iesākusies asa šķiru ciņa, turpretim Vidzemē ārēji 
viss šķita mierīgi. Lai izvairītos no revolucionāro ideju propagan
das, tika plaši praktizēta valdībai neuzticamu un šaubīgu personu 
apcietināšana un izraidīšana. Visiem apriņķu un pilsētu priekš
niekiem tika uzdots stingri uzraudzīt apkārt klejojošas personas, 
sevišķi tos, kam nav pases.

Neskatoties uz piesardzības pasākumiem, revolucionārās idejas 
diezgan plaši izplatījās pilsētas iedzīvotāju un pat zemnieku vidū. 
Sīkburžuāziskā progresīvā inteliģence bieži apsprieda gan vietējos, 
gan ārzemju notikumus.

Antifepdālā ideoloģija šai laikā jau bija radusies arī Krievijā. 
1790. gadā lielais krievu revolucionārs — republikānis Aleksandrs 
R a d išč e v s  publicēja grāmatu «C eļo ju m s no P ē te rb u rg a s  u z  M a s
k a v u ». Sai darbā Radiščevs aprakstīja zemnieku stāvokli, aicināja 
atcelt Krievijā dzimtbūtniecisko verdzību un nodibināt repub
liku.

Latvijā līdzīgas domas pauda kāds Vidzemes mājskolotājs 
Garlībs M e rķe lis , kas redzēja zemnieku grūto dzīvi un beztiesību. 
Merķelim radās doma sarakstīt darbu, kurā būtu parādīta latviešu 
zemnieku dzimtbūtnieciskā verdzība. Viņš 1796. gadā Vācijā pub
licēja grāmatu « L a tv ieš i, s e v iš ķ i  V id zem ē , f i lo z o fis k ā  g a d s im ta  
beigās» . M e rķe lis  a ts e d za  d z im tb ū tn ie c isk ā s  iekā r ta s  trū k u m u s  
u n  p iep ra s īja  a tb r īv o t ze m n ie k u s . Merķeļa darbā spilgti parādīts 
latviešu tautas neciešamais ekonomiskais un sociālais stāvoklis, 
kā arī kultūras dzīve vācu muižnieku dzimtbūtnieciskajā jūgā. 
Merķelis savā darbā cīnījās par latviešu tautas brīvas attīstības 
tiesībām. Merķeļa darbam bija ievērojama nozīme dzimtbūtniecis
kās verdzības sagrāvē.

23. §. LATVIJAS ZEMJU APVIENOŠANA KRIEVIJAS .
IMPĒRIJAS SASTĀVĀ.

XVIII gadsimtā notika Latvijas zemju apvienošana Krievijas 
sastāvā. Gadsimta sākumā (1721.) Krievijai pievienoja «zviedru» 
Vidzemi, bet «poļu» Vidzeme jeb Latgale vēl atradās Polijas 
varā.

Pēc Livonijas sabrukuma Latgale 210 gadus atradās Polijas 
varā (1561.—1772.). No pārējās latviešu apdzīvotās teritorijas 
atdalītajā Latgale šai laikā bija izveidojušās dažas atšķirības.

Saimnieciskā ziņā Latgale attīstījās tai pašā virzienā kā Kur
zemes hercogiste, kas bija Polijas lēņu valsts. Bijušās Livonijas 
ordeņa, kā arī bīskapu muižas piesavinājās poļu-lietuviešu muiž
nieki. Latgalē palikušie vācu muižnieki ātri pārpoļojās. Zemnieku
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stāvoklis visumā bija līdzīgs Kurzemes hercogistes un Polijas zem
nieku stāvoklim. Zemniekiem nebija nekādu tiesību, un viņus uz
skatīja par muižnieka īpašumu, kuru tas varēja pārdot, mainīt, 
sodīt pat ar nāves sodu. Zemnieki dzīvoja ciemos, kur viņu tīrumi 
bija sadalīti šņorēs. Par šo iedalīto zemi tiem bija jāpilda muiž
niekiem klaušas un jādod nodevas. Reformācijas kustība Latgali 
neskāra, un tā palika katoliska. P o lija s  p irm ā s  d a līša n a s  la ikā  
1772. gadā L a tg a li  p iev ie n o ja  K riev ija i.

Kurzemes hercogiste tika iekļauta Krievijas impērijā 1795. 
gadā, un līdz ar to visi latviešu apdzīvotie apgabali bija apvienoti 
vienkopus Krievijas impērijas sastāvā. Kopējās teritorijas centrs 
bija Rīgas pilsēta.

L a tv ija s  z e m ju  iek ļa u ša n a i K riev ija s  im p ēr ija s  s a s tā v ā  b ija  
p ro g re s īv a  no zīm e , jo  m ili tā r i  sp ē c īg ā  K r ie v ija  n o d ro šin ā ja  la tv ie šu  
z e m ē m  ilg s to š u  m ieru . T a s b ija  p r ie k šn o te ik u m s  ze m e s  tā lā ka i a t
tīs tīb a i. Latvija kļuva par Viskrievijas tirgus neatņemamu sastāv
daļu. Rīga kā nozīmīgs tirdzniecības centrs ievērojami sekmēja 
iekšējā tirgus izveidošanos. Līdz ar vienotu teritoriju bija radīti 
priekšnoteikumi latviešu buržuāziskās nācijas veidošanās proce
sam. Tika veicināta arī latviešu tautas saimnieciskā tuvināšanās 
ar krievu tautu, nostiprinājās latviešu tautas draudzība ar citām 
cariskās Krievijas tautām. Latviešu tautai radās iespēja iepazīties 
ar krievu tautas un citu tautu kultūras bagātībām.
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1. Kā norisēja Rīgas attīstība pēc Zieme|u kara?
2. Kā laukos paplašinājās preču-naudas saimniecība?
3. Kad pirmo reizi zemnieki ar ieročiem uzstājās pret muižniekiem?
4. Kāda ir 1784. g. nemieru nozīme?
5. Kādus uzskatus pauda apgaismotāji Latvijā?
6. Kā Lielā franču buržuāziskā revolūcija atbalsojās Kurzemē un Vidzemē?
7. Kad Krievijas impērijas sastāvā tika iekļauta Kurzeme?
8. Pastāstiet par G. Mērķēja darbu «Latvieši»!
9. Kāda nozīme bija Latvijas zemju apvienošanai Krievijas sastāvā?

Jautā jum i un uzdevums.

D O K U ME N T S .
GROBIŅAS MĀCĪTĀJS J. LAUNICS PAR POĻU-LIETUVIEŠU 

NEMIERNIEKU IEBRUKUMU KURZEMES HERCOGISTĒ 1794. GADA.

Taî  1794. gadā visas druvas no saules karstuma un ilga sausuma tā bija 
nomaitātas, ka retam tikai puse maizes un dažās vietās ne sēkla neizauga. Pļa
vas bija izdegušas, ganekļi bija rudi un balti. Lopiņiem un cilvēkiem liels bads 
rādījās, un jo lielāks bads līdz gada beigām bija bīstams.

Visas šīs skumjas vēl caur to tapa vairotas, ka tai pašā gadā priekš Jāņiem 
poļu kara ļaudis. . .  gandrīz visu Kurzemi kā ūdens plūdi pārņēma un vēl to 
pašu mazumu no vecas un jaunas maizes ne vien līdzēja patērēt, bet arīdzan 
daudz kungus un lielas muižas aplaupīja un no lopiem sienu un barību iztukšoja. 
Un turklāt poļi tos nabagus arāja ļaudis tā satracināja un samusināja, ka maz 
tapa strādāts un ka tie nabaga ļautiņi, par karavīriem celti un ar šķēpiem, iz
kaptīm, mēslu dakšām, cirvjiem apbruņoti... uz dažiem lieliem ceļiem maldījās, 
nezinādami, kas viņi tagad ir, vai karavīri vai arāji, vai valdnieki vai pavalst
nieki, vai dzimti vai brīvi ļaudis. Pret šiem karavīriem piepeši krievu karaspēks 
Siena mēnesī (12. jūl.) atnāca un, uz Liepāju nogājis, tur lēģeri nometās. To 
redzēdami, mūsu par karavīriem celtie zemnieki gan drīz savās mājās ielīda un 
dievam pateicās, ka varēja savus kara ieročus nosviest vai labi noglabāt. Tie 
poļi arīdzan gan bailīgi rādījās un mežos patvērumu un drošību m eklēja... Tai 
26.-tā dienā Siena mēnesī (jūl.) starp poļiem un krieviem stipra kaušanās uz 
Gaviezes laukiem gadījās, un tā jaukā Gaviezes muiža, kas.kā mazs pilsāts bij 
uzskatāma, tapa no poļiem tīši nodedzināta ar visām ēkām, mantām, šķūņiem, 
rijām, klētīm un ar visu labību, tā ka neviens žogu miets neatlika. Pēc trim die
nām pret vakaru atkal, bija kaušanās uz Iļģu laukiem, kur — gods dievam — 
nekāda skāde nenotika. Tai 7.-tā dienā Labības mēnesī (augustā) pret vakaru 
bij atkal liela kaušana pie Avota upes un uz Grobiņas muižas laukiem, pie ku
ras gandrīz Grobiņas muiža un Grobiņas pilsāts caur uguni būtu aizgājuši un 
dažs savu nāvi būtu atradis, ja dievs mūs nebūtu tik žēlīgi un spēcīgi sargājis, 
jo vietu vietām lodes kā krusa bira uz pilsētas jumtiem un sē tā s ... Tas krievu 
augstākais virsnieks, kaut gan viņš pie Avota upes plecos ar dižgabala lodi 
nāvīgi bija sašauts, tomēr vēl pašā pilsētā pie pilskunga nama savus dižgabalus 
pēdīgi uz poļiem pret Grobiņas muižu izšāva un tad uz Liepāju atpakaļ gāja.

24. §. LATVIEŠU KULTORA UN DZĪVES VEIDS NO XIV LĪDZ 
XVIII GADSIMTAM.

F eo d ā lism a  perio d ā  L a tv i jā  p a s tā v ē ja  u n  a tt īs t ī jā s  d iv a s  k u l
tū ra s  — a p sp ie s to  ta u ta s  m a su  k u ltū ra  un  va ld o šā s  šķ ira s  k u ltū ra . 
Tautas masu kultūru pēc savas šķiriskās būtības pārstāvēja lat-
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viesi — zemnieki un pilsētu trūcīgie iedzīvotāji, un tā bija zemnie
ciska, valdošās šķiras kultūru pārstāvēja vācieši — vasaļi, muiž
nieki un birģeri — tā bija muižnieciska.

Līdz XVI gs. sākumam zemnieku galvenais apmetnes veids bija 
ciems. Feodālisma sākuma posmā vienā ciemā dzīvoja tuvāki un 
tālāki radinieki. Tautas dziesmas stāsta, ka jauneklim jāmeklē 
sieva citā ciemā vai novadā, jo pašu ciemā «visas ciema zeltenītes 
sauca mani bāleliņu». Vēlākajos gadsimtos ciemā bez radiniekiem 
■dzīvoja arī svešinieki. Ordeņa un bīskapa savstarpējās cīņās 
zemnieku ciemi tika izputināti, bet to iemītnieki padzīti vai nogali
nāti. Tukšajās ciema sētās apmetās bēgļi no citiem novadiem. Sve
šinieku ienākšanu ciemā sekmēja arī muižnieki, pārdodot savus 
■dzimtcilvēkus, nospēlējot viņus kārtīs un mainot. Zemniekiem bija 
jāatstāj sava māja un jāpāriet pie cita muižnieka, kas tos nome
tināja sava novada ciemu tukšajās sētās.

Ciema teritorija dalījās iekoptajā zemē un neapstrādātajā 
zemē — mežos un pļavās. Iekoptā aramzeme bija sadalīta lietošanā 
katrai ģimenei, bet pārējo zemi lietoja visi ciema ļaudis kopā. Sāko
ties siena pļaujai, ciema vecākais kopā ar pārējiem ciema vīriešiem 
sadalīja pļavas vai nu līdzīgās daļās katrai ģimenei, vai arī dalīja 
ģimeņu starpā nopļautās siena gubiņas. Ciema vecākais bija starp
nieks starp ciema kopienu un muižu.

Pārdaugavas hercogistē ciema vecākos dēvēja par s tā ra s tie m  
un vagariem.
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Ciemi pēc lieluma bija dažādi. Iedzīvotāju skaitam pieaugot, 
veidoja jaunu apmetni ārpus ciema, ja ciema platību bija grūti 
paplašināt. Sākumā tā saglabāja ar veco ciemu kopējas īpašuma 
tiesības uz zemi un bieži arī tādu pašu nosaukumu.

Latvieši galvenokārt nodarbojās ar zemkopību. Kā savus, tā 
muižas laukus zemnieki apstrādāja ar pašu darinātiem darba rī
kiem — spīļu arklu un koka zaru ecēšām, labību pļāva ar izkaptīm 
un sirpjiem, bet kūla rijās ar spriguļiem. Audzēja galvenokārt 
rudzus, miežus, auzas, linus, kaņepājus, bet no sakņaugiem kāļus 
un kāpostus. Kā blakus nodarbošanās joprojām saglabājās drav- 
niecība. Jūrmalā zveja bija galvenais nodarbošanās veids.

īpaša saimnieku grupa nodarbojās arī ar medniecību. Tie bija 
tā saucamie «bisenieki», kuriem bija uzdots apgādāt muižu ar 
medījumiem. Par to viņi bija atbrīvoti no nodevu došanas muižai. 
XVI gs. vidū, kad muižā vajadzēja vairāk darba roku, muižnieki 
centās biseniekus pārvērst par klaušu zemniekiem. Šķiru cīņai 
saasinoties, muižnieki nebija droši, ka bisenieki nevērš stobrus arī 
pret viņiem. XVII gs. izdeva rīkojumu, kas aizliedza zemniekiem 
turēt ieročus. Zemnieki tad piedalījās muižnieku rīkotajās medībās 
tikai par dzinējiem.

Mājas zemnieki cēla guļbūves tehnikā. Tās sastāvēja no priekš
nama un dūmistabas. Logus aizvēra ar aizbīdni vai arī aizklāja 
ar cūkas pūsli. Mazpilsētās Valmierā, Cēsīs, Limbažos u. c., kā 
arī Rīgas priekšpilsētās dzīvojamās mājas daudz neatšķīrās no
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zemnieku celtajām ēkām. Turpretī Rīgas nocietinātajā daļā jau 
XIV gadsimtā bija mūra ēkas ar dzīvojamām telpām apakšā un 
noliktavu augšstāvā, kur tirgotāji glabāja preces. I<ā zemnieku, tā 
priekšpilsētas iedzīvotāju mājās nebija grīdas, bet klons, gar sie
nām plati guļamie soli, stūrī krāsns, turpretī birģeru un tirgoņu 
mājās grīdas bija klātas flīzēm, dažkārt istabā iekārtoja arī 
kamīnu.

Apģērbu latvieši gatavoja paši no liniem un vilnas. Aušanu 
senie latvieši pazina jau sen: sākumā auda vertikālos aužamos 
stāvos, vēlāk pārgāja uz ražīgākiem, horizontālajiem aužamajiem 
stāviem. Svētku tērpi bija skaisti izrotāti. Sievietes uz pleciem 
sedza izrakstītas villaines, ko sasprauda ar vairākām saktām. Pēc 
vāciešu uzkundzēšanās Latvijā tērpu rotājums kļuva nabadzīgāks. 
Tērpos un audumos vairs neieauda bronzas stīdziņas, tos sāka 
rotāt ar krāsainiem dzijas «rakstiem». Audumu un dziju krāsošanai 
lietoja augu krāsas. Feodālās noslēgtības un sadrumstalotības 
laikā katram novadam bija krāsas un rotājumu ziņā atšķirīgi 
tērpi.

Uzturā zemnieki lietoja visu pašu saimniecībā ražoto. Pirka 
vienīgi sāli un siļķes. Attālākus ceļa gabalus kā sievietes, tā vīrieši 
mēroja jāšus, smagu kravu pārvadāšanai izmantoja kokasu ratus, 
bet ziemā — ragavas.
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Latviešu amatnieki strādāja galvenēm kārtām laukos, un tikai 
neliels skaits amatnieku darbojās pilsētās. Viņu darinātie priekš
meti liecina par attīstītu daiļuma izjūtu. Tajos savienojas praktis
kais un dekoratīvais.

Galvenais amatnieks laukos bija kalējs. Kalēji kala lemešus 
spīļarkliem, izkaptis, cirvjus un citus nepieciešamos priekšmetus. 
Bet, tā kā dzelzs bija jāpērk un tā bija dārga, tad lielāko daļu 
iedzīves priekšmetu un darba rīku gatavoja no koka.

Daļa latviešu amatnieku — rotkaļi, jostu darinātāji, linaudēji, 
drēbnieki, kurpnieki un citi dzīvoja pilsētās. Rīgā tie sāka konkurēt 
ar vācu amatniekiem. Pilsētās amatniecība attīstījās straujāk. 
Amatnieki ražoja gaņ pasūtītājiem, gan tirgum; a m a tn iec īb a s  iz 
s tr ā d ā ju m i k ļu v a  p a r  preci.

Vācu bruņiniekiem un garīdzniekiem nostiprinoties Latvijā, tie 
varmācīgi kavēja latviešu kultūras attīstību. Feodāļi centās turēt 
dzimtļaudis garīgā tumsībā, lai labāk varētu viņus izmantot. Feo
dālisma laikmetā baznīca zināmā mērā veica ari izglītības izpla
tīšanas darbu. Baznīcas un ar to saistītās skolas uzdevums bija 
stiprināt pastāvošo iekārtu, sludināt zemniekiem padevību un pa
klausību valdošajai šķirai. Baznīca un skola bija feodālisma garī
gais ierocis un idejiskais balsts. Kristietības izplatīšanai XIII gad
simtā pie Doma baznīcas Rīgā tika nodibināta tā saucamā la tiņ u  
sko la  katoļu garīdznieku sagatavošanai. Reformācijas laikā gata
vojās dibināt ari latviešu skolu. Livonijas ordeņa mestrs 1553. gadā 
uzlika latviešiem īpašu nodevu — skolas naudu it kā latviešu skolu
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vajadzībām. Tomēr latviešu skolas netika ierīkotas. Katoļu un 
luterāņu garīdznieki centās parādīt, ka tie interesējas arī par lat
viešu garīgo attīstību, un sāka sastādīt latviešu valodā reliģiskus 
rakstus — tēvreizi, katķismu un dziesmu grāmatas. Pirmā grā
mata latviešu valodā ir 1585. gadā izdotais k a to ļu  k a tķ is m s , bet 
gadu vēlāk iznāca lu te rā ņ u  k a tķ is m s . Latviešu valodas kultūras 
ziņā šīm pirmajām grāmatām bija niecīga nozīme, jo grāmatu 
sarakstītāji vāji prata latviešu valodu, tādēļ teksti sarakstīti iz
kropļotā valodā. Turklāt latvieši šai laikā neprata lasīt, un šīs 
baznīcas grāmatas viņiem nebija pieejamas.

Pēc Kalendāra nemieriem Rīgā bez-jau pastāvošās latīņu sko
las pie Pētera baznīcas iekārtoja vācu ra k s tu  s k o lu  vācu amatnieku 
bērniem, bet pie Jēkaba baznīcas — la s īša n a s  s k o lu  latviešu bēr
niem. Sajās skolās mācīja dziedāt baznīcas dziesmas un lasīt. Uz 
laukiem skolu nebija, bet latviešu tauta šajā laikā sacerēja savas 
tautas dziesmas, pasakas, teikas, mīklas, sakāmvārdus. Pretstatā 
baznīcas sludinātajai kristietības mācībai tā saglabāja savas senās 
darba un sadzīves paražas.

XVII un XVIII gadsimtā feodālās klaušu iekārtas pamati pa
lika negrozīti, tādēļ latviešu materiālā kultūra un dzīves veids ari 
daudz nemainījās: XVIII gs. beigās sāka mājām ierīkot dūmeņus 
un nelielus stikla lodziņus. Telpas apgaismoja ar skaliem. Zem
nieki nodarbojās arī ar mājamatniecību, nereti tie apguva lielu 
veiklību un prasmi.

Kāds Kurzemes hercogistes mācītājs rakstīja, ka latvieši

«iemācījušies amatus, kas tiem saimniecībā nepieciešami: viņi izgatavo ratus, 
arklus, ecēšas, dažādus koka traukus, ko tie darina tik skaistus un glītus, ka par 
to brīnās pat vācieši. . .  Sī tauta ir visai izmanīga un rūdīta, šai ziņa tā tālu 
pārspēj vācu tautu ...»

Kandavas apkārtnes zemnieki prata izgatavot pat medību bises.
Latvijā bija vairāk nekā tūkstotis muižu. Par apkalpotājiem un 

amatniekiem muižnieki parasti ņēma zemnieku jauniešus, kurus 
apmācīja par pavāriem, frizieriem, mūrniekiem, kalējiem u. c. Dzī
vojot kopā ar vācu tautības kalpotājiem, latvieši iemācījās vācu vai 
arī kādu citu svešvalodu. Dzimtļaužu vidū bija talantīgi izgudro
tāji. Kāds Priekuļu muižas kalējs XVIII gs. sākumā konstruēja 
spārnus lidošanai. Vietējais mācītājs par to rakstīja: «Viņš izda
rīja lidojumu ar paša izgatavotajiem spārniem no Priekuļu baz
nīcas torņa. Daudzu klātesošo izbrīnās pavadīts, tas ar neticamu 
pārdrošību pacēlās gaisā un patiesi nolidoja gandrīz divas verstis.»

So apdāvināto amatnieku un izgudrotāju liktenis bija bēdīgs. 
Viņi bija dzimtcilvēki un piederēja muižniekiem, bija pakļauti 
muižnieku untumainajai iegribai. Muižnieks pēc patikas varēja 
katru šādu amatnieku, izgudrotāju vai mākslinieku norīkot pie 
lauku darbiem, sodīt, pārdot vai mainīt. Tādēļ ne vien zemnieki,
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bet ari muižas ļaudis masveidīgi bēga un meklēja sev labāku dzīvi 
svešumā.

Par bērnu skološanu un izglītošanu latviešu zemnieki šai laikā 
nevarēja pat domāt. Tā laika rakstos minēti iebildumi, kādi tiek 
celti pret latviešu skolu iekārtošanu:
« ... daudzi domā, ka tas pavisam nebūtu gudri. . .  Vācieši pilnīgi pamatoti 
šos ļaudis ir pakļāvuši, tāds ir viņu liktenis un stāvoklis, tie jātura stingri un 
nav cienīgi nekādas žēlastības. . .  jo tie ir nedisciplinēti, ļauni un stūrgalvīgi. 
Nevar tiem ļaut mācīties un izglītoties. . .  Ja tie pratīs lasīt, tad no 
vēstures uzzinās, ka vācieši nolaupījuši tiem zemi un brīvību... Tad tie sa
celsies.»

Nedaudz labāks stāvoklis izglītības ziņā bija pilsētās. Rīgā, 
kur bija diezgan daudz brīvu latviešu amatnieku, XVII gs. pirmajā 
pusē pieauga lasītmācīšanas skolu skaits. Tās iekārtoja pie Jāņa 
baznīcas un Ģertrūdes baznīcas. Sīs skolas bija nepieciešamas 
baznīcas ceremonijām. Latviešu zvejnieku amats lūdza iekārtot 
skolas ari Pārdaugavā. XVII gs. otrajā pusē Rīgā bija vairākas 
latviešiem domātās skolas: Āgenskalnā, Torņakalnā, Iļģuciemā un 
pie minētajām baznīcām. Pilsētas rāte izsniedza šīm skolām ne
lielu pabalstu, tomēr skolēniem bija jāmaksā mācību nauda.

Lai nostiprinātu baznīcas ietekmi, XVII gs. beigās arī uz lau
kiem sāka iekārtot draudzes skolas, piešķirot skolas vajadzībām 
lU  arkla zemes. Ilgā Ziemeļu kara laikā lielu daļu no šīs zemes 
piesavinājās muižnieki, bet skolu ēkas tika sagrautas vai nodedzi
nātas. XVIII gs. vidū no apmēram 75 Vidzemes lauku draudzēm 
tikai kādās 15 draudzēs zemnieki bija uzcēluši atsevišķas skolu 
ēkas. Trūka labu skolotāju. XVIII gs. vidū bieži par skolotājiem 
strādāja izbijušie amatnieki, nereti tie bija dzērāji un kaušļi, un 
zemnieki nelabprāt sūtīja pie viņiem bērnus mācīties. Kad zem
nieki par to sūdzējās, mācītāji šos skolotājus aizstāvēja.

Zemnieku bērni XVIII gs. otrajā pusē arvien lielākā skaitā iemā
cījās lasīt, daži pat rakstīt un to galvenokārt veica m ā jm ā c ib a s  
ceļā. Lai nebūtu jārūpējas par skolām un jāatrauj zemnieku bērni 
no lauku darbiem, Vidzemes muižnieki ar 1765. gada landtāga 
lēmumu atļāva zemnieku bērniem mācīties lasīt mājās, uzdodot 
mācītājiem pārbaudīt mājmācību; parasti to izdarīja draudzes 
ķesteris. Mājmāciba notika gandrīz katrā zemnieku mājā garajos 
ziemas vakaros pie skalu uguns kopējā saimes istabā, kur pie
augušie strādāja dažādus mājas darbus. Kāds lasīt pratējs ierā
dīja bērniem lasīšanas mākslu. Parastā lasāmviela bija bībele, 
dziesmu grāmata, katķisms. Grūtības sagādāja lasāmvielas trū
kums. Vecākā latviešu ābece ir no XVII gs. beigām, bet ābeču bija 
maz, un tās bija dārgas. XVIII gs. otrajā pusē sāka iznākt kalen
dāri latviešu valodā, kas arī noderēja par lasāmvielu.

Garajos ziemas vakaros bērni klausījās vērpēju stāstītās tautas 
dziesmas, tautas pasakas, mīklas un teikas un no tām smēlās 
lautas dzīves gudrības. Veltīgi pret šo tautas folkloras ietekmi
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zemnieku masās cīnījās vācu mācītāji, kā, piemēram, Vecais Sten- 
ders. Viņš sarakstīja savas «Ziņģu lustes», «Pasakas un teikas», 
kurās slavināja muižniekus un pastāvošo iekārtu. Tomēr zemnieki 
daudz neklausīja mācītāju ieteikumus, jo redzēja muižniekos un 
mācītājos savas šķiras ļaunākos ienaidniekus.
Jautājum i.

1. Kādas bija divas kultūras Latvijā?
2. Kad un kur nodibinājās pirmā latviešu skola?
3. Kāda nozīme bija baznīcai feodālisma nostiprināšanā?
4. Kā norisēja mājmācība?
5. Kāda nozīme bija tautas dziesmām, parunām, mīklām un teikām?

SEPTĪTĀ NODAĻA.

FEODĀLĀS IEKĀRTAS KRĪZE (XVIII GS.
BEIGAS UN XIX GS. SĀKUMS).

25. §. KAPITĀLISMA ELEMENTU IESPIEŠANĀS LATVIJAS 
LAUKSAIMNIECĪBĀ.

Latvijā, tāpat kā Krievijā, XVIII gs. otrajā pusē fe o d ā lā s  iekā r
ta s  ie tva ro s  sā kā s  k a p itā l is t is k o  a ttie c īb u  ve id o ša n ā s. Rūpniecībā 
tas izpaudās k a p itā l is t is k ā s  m a n u fa k tū ra s  formā. Pirmās kapitā
listiskās manufaktūras radās Rīgas priekšpilsētās. Dažādi uz
ņēmēji sāka ierīkot kokzāģētavas, papīra dzirnavas, jēlcukura 
pārstrādāšanas un citus uzņēmumus, kas savu produkciju pārdeva 
gan Rīgā, gan Baltkrievijā un Lietuvā.

Šai laikā arī muižnieki sāka meklēt jaunas iespējas, lai palieli
nātu muižu saimniecības ienākumus. Labības cenas, sākot ar 
XVIII gs. 80. gadiem, pazeminājās. Vidzemē novietotais karaspēks, 
kas patērēja muižu lauksaimniecības ražojumus, tika pārvietots 
citur. Muižnieku ienākumi samazinājās, bet izdevumi turpretim 
pieauga. Muižnieki bija uzsākuši samērā grezni dzīvot: viņi val
kāja dārgas drēbes, rīkoja plašas viesības, cēla muižās pilis, kuru 
izgreznošanai pieaicināja mācītus celtniekus un māksliniekus; pie 
pilīm iekārtoja parkus. Šai ziņā kā raksturīgu piemēru var minēt 
Vecsalacas muižas īpašnieku, kura muižu aprakstījis kāds laika
biedrs, kas .apmeklējis šo muižu. Te viesojoties, viņam licies, ka 
viņš ir ieradies pie kāda sīkāka Vācijas valdnieka. Kad barons 
kopā ar viesiem izbraucis apskatīt muižu, no pils torņa skanējušas 
trompetes, tornī uzvijies karogs, bet parkā atskanējuši lielgabala 
šāvieni. Viesi aplūkojuši mākslīgi darinātas senās pilsdrupas, ba
rona rožu dārzu un jūras muzeju. Pēc tam ar 6 laivām, kur par 
airētājiem bijuši angļu matrožu tērpos ģērbti dzimtcilvēki, viesi 
vizināti pa jūru.
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Šādai plašai muižnieku dzīvei vajadzēja daudz naudas. Kad 
ienākumi samazinājās, muižas nonāca parādos un lika izūtrupētas. 
Bija nepieciešams uzlabot muižas saimniecību. Zemniekiem uzlika 
jaunas, smagas klaušas. Lai iegūtu vairāk naudas, muižās sāka 
iekārtot dažādus uzņēmumus: Suntažu muižā diezgan ilgi pastā
vēja stikla manufaktūra, kurā gatavoja logu stiklu un pudeles; 
stikla rūpnīcas bija arī Sējas muižā, Nēķina muižā, Ļaudonā un 
citur. Ādas apstrādāšanas manufaktūras bija iekārtotas Ulbrokā un 
Allažos. Daudzās muižās darbojās ķieģeļu un kaļķu cepļi. Meistari 
šais muižnieku manufaktūrās tika algoti, bet visu pārējo darbu 
veica klaušu zemnieki. Dažas muižas guva no manufaktūrām diez
gan lielus ienākumus, kaut gan galvenā nozare vēl joprojām bija 
labības ražošana.

26. §. JAUNI ZEMNIEKU NEMIERI.

Zemnieki arvien vairāk sāka pretoties klaušu palielināšanai. 
Vairākās Vidzemes muižās izcēlās stihiski zemnieku nemieri. Sējas 
muižas zemnieki 1797. gadā atteicās paklausīt muižniekiem, un uz 
turieni tika nosūtīta rota kareivju, kas piespieda zemniekus tur
pināt klaušu darbus. Tāpat zemnieku nemieri izcēlās Skultes muižā, 
Gaujienā, Ungurpilī, Raunā un citur.

Zemnieku ciešanas pavairoja 1799.—1801. gada neraža un tai 
sekojošais bads. 1801. gadā cariskā valdība atcēla zemniekiem sta- 
ciņa nodokli, kuru zemnieki deva natūrā. Staciņu turpmāk bija pa
redzēts pieskaitīt pie galvas naudas. Muižnieki to izmantoja, lai 
vēl vairāk palielinātu zemnieku klaušas. Valmieras, Mujānu un 
Kauguru muižās 1802. gadā izcēlās zemnieku nemieri, kas aptvēra 
arī Raunas, Burtnieku un Cēsu novadus. Zemnieki atteicās pildīt 
muižniekiem klaušas. Kauguru muižā kareivju pavadībā ieradās 
zemes tiesa, kas vērsās pret zemniekiem.

Tika apcietināti 12 saimnieki, kuri nebija sūtījuši savus kalpus 
muižas darbos un kurus uzskatīja par nemieru vadoņiem. Kad lo 
uzzināja pārējie zemnieki, viņi izsūtīja pa pagastiem ziņnešus, lai 
tie aicinātu visus zemniekus ierasties apbruņotiem Kauguros. Vai
rākās vietās notika zemnieku sapulces, kurās viņi apspriedās par 
turpmāko rīcību. Kādā sapulcē, kas notika Bestes krogā, piedalījās 
arī daži Mujānu muižas kalpotāji latvieši: sulainis Johansons, 
kučieris Bušs un pavārs Juris. Johansons ieteica ar varu atbrīvot 
apcietinātos. Kauguros sapulcējās vairāki tūkstoši zemnieku, kas 
bija apbruņojušies ar akmeņiem, rungām un mietiem. Taču Kau
guru muižā kareivjiem jau bija ieradušies papildspēki, starp tiem 
arlilēristi ar četriem lielgabaliem. Kad zemnieki uzbruka kara
spēkam, tas sāka uz pūli šaut ar šautenēm un lielgabaliem. Četr
padsmit zemniekus nonāvēja un astoņus ievainoja. Tomēr zemnieki 
neizklīda, bet atkāpās uz tuvējo mežu. Kad Kauguru muižā ieradās
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vēl jaunas karaspēka nodaļas — kazaki, dragūni un arlileristi, 
sākās zemnieku apcietināšana un masveida pēršana ar rīkstēm un 
nūjām. Diviem zemniekiem muižnieciskā tiesa piesprieda mūža 
spaidu darbus un divus izsūtīja uz Sibīriju trimdā.

Ķ a u g u ru  nem ier i ļo t i  sa tra u ca  va ld o šo  šķiru. Tie vē s t ī ja  p a r  
d z im tb ā tn ie c is k ā s  k la u šu  iekār ta s  tu vu  sa b ru ku m u .

27. §. 1804. GADA VIDZEMES ZEMNIEKU LIKUMI.

Kaugurmuižas zemnieku nemieri, neapbruņoto zemnieku apšau
šana satrauca ne vien Vidzemes progresīvo sabiedrību, bet arī 
carisko valdību. Kaut gan ķeizars Aleksandrs 1 uzslavēja zemes 
tiesnesi par to, ka viņš devis rīkojumu šaut uz zemniekiem, tomēr 
ķeizaru šie notikumi satrauca, jo šai laikā draudēja karš ar Fran
ciju. Aleksandrs 1 uzdeva Vidzemes landrātam panākt Vidzemē 
zemnieku stāvokļa uzlabošanu: cars ar reformu gribēja nostiprināt 
savu stāvokli. Sis cara ierosinājums tika apspriests 1803. gada 
Vidzemes landtāgā. Līdz ar to Pēterburgā tika nodibināta Vid
zemes lietu komiteja, kuras uzdevums bija izstrādāt jaunus Vid
zemes zemnieku likumus. Komitejas sastāvā pārsvars bija cariskas 
valdības pārstāvjiem. Komiteja ietekmēja likumu izstrādāšanu, 
tomēr Vidzemes muižnieki darīja visu, lai likumi tiktu pieņemti

79



atbilstoši viņu interesēm. Baidīdamās no zemnieku nemieriem, ca
riskā valdība gribēja atgriezties pie feodālās dzimtbūšanas iepriek
šējām formām, kādas bija Vidzemē pēc muižu redukcijas un Eko
nomijas reglamenta izdošanas 1696. gadā (sk. 16. §). Vidzemes 
muižnieki cīnījās pret šādu nodomu, jo tādā gadījumā apstātos 
dzimtbūtnieciskās muižas saimnieciskā attīstība, samazinātos 
muižu ienākumi un muižniekiem vairs nebūtu iespējama līdzšinējā 
greznā dzīve. Pilnīga atgriešanās pie XVII gs. klaušu iekārtas no
teikumiem nebija iespējama. Ar 1804. gadā pieņemtajiem Vid
zemes zemnieku likumiem cariskā valdība mēģināja daudzmaz 
ierobežot zemnieku pārmērīgo dzimtbūtnieciško ekspluatāciju.

Saskaņā ar 1804. gada zemnieku likumiem
1) zemnieku klaušas Vidzemes muižās tika normētas — tomēr 

to apmēri tika paaugstināti atbilstoši zemniekiem iedalītās zemes 
lielumam un labumam: pilna vīra jeb arklinieka klaušas un node
vas tika paaugstinātas apmēram par 30 procentiem. Tika legalizē
tas arī zemnieku ārkārtējās klaušas, kādas agrāk nebija paredzētas;

2) zemniekiem iedalītā zeme tika atdalīta no muižas laukiem, 
un tai vajadzēja palikt zemnieku «neatņemamā mantojamā valdī
šanā»; pēdējo noteikumu muižnieki likumu tulkojumā mainīja un 
uzrakstīja «mantojamā lietošanā»;

3) zemnieku tiesāšanai tika nodibinātas pagasta tiesas, kurās 
vienu tiesnesi iecēla muižas, otru izvēlēja saimnieki, trešo kalpi. 
Likums nāca par labu saimniekiem: tos nevarēja izlikt no mājām, 
ja tie kārtīgi pildīja muižai klaušas, tāpat viņus nevarēja nodot 
rekrūšos; savas mājas un iedzīvi tie varēja atstāt mantiniekiem. 
Turpretim kalpi no šī likuma nekā neieguva. Saimnieku cenšanās 
novelt visu klaušu smagumu uz kalpu pleciem saasināja attiecības 
starp saimniekiem un kalpiem. Arī vaļiniekiem bija jāiet muižas 
klaušās visu gadu katru nedēļu vienu dienu ar savu uzturu un bez 
atlīdzības, bet sievietēm — vasaras mēnešos. Vaļiniekiem nebija 
zemes, tomēr arī viņus muiža sāka iesaistīt klaušu gaitās, lai 
muižnieki iegūtu pēc iespējas vairāk klaušu darbinieku.

1804. gada likumi paredzēja zemnieku zemes pārmērīšanu, lai 
saskaņā ar iedalītās zemes vērtību noteiktu muižai dodamās klau
šas. Revīzijas komisiju priekšgalā tika iecelti cariskās valdības 
ierēdņi. Tas nepatika Vidzemes muižniekiem, jo tādējādi varēja 
atklāties Vidzemes zemnieku ļoti grūtais stāvoklis.

Ar 1804. gada likumiem nebija apmierināti ne muižnieki, ne 
zemnieki. Klaušu normēšana ierobežoja pastāvošās muižu saim
niecības attīstību kapitālisma virzienā. Arī zemnieki palika ļoti 
neapmierināti. Zemniekiem tagad .tika uzdots apstrādāt zināmu 
lauka platību —- parasti 1 pūrvietu, ko sauca par riežu . Vienu pūr
vietu pēc muižas aprēķina vajadzēja apstrādāt vienā dienā. Bet, tā 
kā muiža prasīja, lai zemi labāk apar un noecē, pie tam parasti 
zemi lika trīs reizes art un trīs reizes ecēt, tad to vairs nespēja 
veikt viens klaušu darbinieks ar zirgu vienā dienā. Tas pats
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darbs bija jāveic arī otrā dienā vai jāņem no mājām palīgā vēl 
viens darbinieks ar zirgu. Sevišķi grūta bija labības kulšana mui
žas rijās. Kulšana parasti notika naktī, bet par to neieskaitīja 
pat vienu pilnu klaušu dienu. Zemniekiem, kas naktī bija izkūluši 
riju, lika vēl doties dienas darbos.

Tā kā muižas laukus vajadzēja apstrādāt riežu kārtībā, tad 
klaušu normēšanai bija niecīga nozīme. Riezās iedalīto tīrumu un 
pļavu apstrādāšanai bija jāsūta visi darba spējīgie mājas ļaudis, 
jo, kamēr nebija apstrādāta rieza, zemnieks nedrīkstēja sākt savu 
lauku apstrādāšanu. Muižnieki neievēroja 1804. gada likumu par 
to, ka muižas laukos nedrīkst nodarbināt vairāk par pusi no 
zemnieku mājās esošā darbaspēka.

Lai saimnieki varētu izpildīt uzliktās klaušas, viņiem vaja
dzēja pastiprināti izmantot savu kalpu un vaļinieku darbu.

Muižnieki nežēloja saimniekus, bet saimnieki savukārt — kal
pus. Tikai nesaudzīgi ekspluatējot kalpus, saimnieks spēja sagla
bāt viņam piešķirto māju un zemi. Pretrunas starp saimniekiem 
un kalpiem šai laikā ievērojami pieauga. Jau minētās zemes vēr
tēšanas komisijas priekšsēdētājs, kas 1805. gadā bija apbraukājis 
lielāko daļu Rīgas apriņķa pagastu, apraksta kalpu beztiesību un 
nabadzību:

«Viņa darba augļus apēd saimnieks, viņam ne tikai nav kārtīga apģērba, bet 
nav pat pelavmaizes gabala. Saimnieka sieva un bērni viņu moea gan ar rīkoju
miem, gan darbiem, gan sitieniem; viņš dzird tikai lamas un pārmetumus, bet 
pretoties nevar; nabadzība un izmisums redzams viņa sejā, bet nespēks ķermenī.»

Pēc Vidzemes 1804. gada zemnieku likumu ieviešanas zemnieku 
nemieri neizbeidzās. Zemnieki atteicās pieņemt jaunās vāku grā
matas un izvirzīja prasību par klaušu dienas darba regulēšanu, 
par nakts darbu ierobežošanu labības kulšanas laikā. Zemnieku 
nemierus mēģināja apspiest ar karaspēka palīdzību.

Sakarā ar Tilzītes miera noslēgšanu Aleksandrs 1 vairs tik ļoti 
nebaidījās no zemnieku nemieriem un bija gatavs piekāpties muiž
nieku priekšā. M u ižn ie k i p a n ā ca  1809. g a d a  P a p ild p u n k tu  izd o ša n u  
pie 1804. gada likumiem. Pēc šo papildpunktu izdošanas 1804. gada 
likumi zaudēja nozīmi. Muižnieki panāca, ka zemnieku zemju vēr
tēšana tika pilnīgi pārkārtota, piešķirot muižniekiem tiesības 
iesniegt paskaidrojumus par zemnieku zemes vērtību un klaušu 
lielumu. Panākums bija vienīgi tas, ka kalpiem noteica atalgo
juma lielumu un klaušu dienas garumu — 12 stundas. Nakts dar
bus pielīdzināja pusotrām klaušu dienām.

Zemes vērtēšanas komisiju darbības ierobežošana deva iespēju 
muižniekiem palielināt zemnieku klaušas, tās Vidzemes muižās 
pieauga par apmēram 45 procentiem, bet dažās muižās pat div
kārši. Zemniekus ar varu piespieda pieņemt jaunās vāku grā
matas.

6  — Latvijas PSR vēst. 7.—11. kl. 81



Arī Latviju skāra 1812. gada Tēvijas karš. Kara priekšvakarā 
lielu uzmanību pievērsa Rīgas nocietinājumiem, kas savā laikā tika 
uzskatīti par stipriem. Ap Rīgu šai laikā bija izaugušas plašas un 
skaistas priekšpilsētas, kurās dzīvoja divas trešdaļas Rīgas iedzī
votāju. Priekšpilsētas nebija nocietinātas. Priekšpilsētu nocietinā
jumus nojauca 1789. gadā, jo tie traucēja priekšpilsētu tālāku 
izbūvi.

Gatavojoties karam, Rīgas cietoksnī savāca lielus pārtikas krā
jumus. Pa visiem ceļiem uz Rīgu sāka plūst no Vidzemes un no 
Kurzemes labības vezumi. Iekšpilsētā nebija pietiekami plašu no
liktavu. Par noliktavām pārvērta Jēkaba, Doma un Jāņa baznī
cas. Steidzīgi saveda kārtībā nocietinājumus un tur novietoja arti
lēriju. Baterijas uzstādīja arī uz Daugavas salām — Zaķusalā, 
Klīversalā, Mūksalā un citur.

1812. gada pavasarī Rīgā ieradās Krievijas kara ministrs, Rie
tumu armijas pavēlnieks kņazs M. Barklajs de Tolii. Viņš pārbau
dīja pilsētas nocietinājumus, jo Rīga aizšķērsoja ienaidniekam 
ceļu uz Pēterburgu. No Rīgas ģenerālis ziņoja ķeizaram Aleksan
dram I: «Rīgas un Daugavgrīvas cietokšņi spēj un tiem jāvar 
neatlaidīgi aizstāvēties pret ienaidnieku.»

Rīgas garnizons skaita ziņā nebija liels, un tajā vairākums bija 
nepietiekami apmācīti jaunkareivji. Uz vaļņiem pie lielgabalu ap
kalpes par palīgiem darbojās latviešu amatu locekļi. Rīgas kara 
gubernators saņēma instrukciju, ka nepieciešamības gadījumā at
ļauts nodedzināt priekšpilsētas.

Napoleona lielās armijas kreiso spārnu komandēja maršals 
Makdonalds. Viņa karaspēkā ietilpa arī prūšu palīgkorpuss, kuru 
komandēja prūšu ģenerālis Graverts un kurā bija apmēram 20 000 
karavīru ar 60 lielgabaliem. Kurzemi un Jelgavu aizstāvēja nelieli 
krievu spēki, tikai 6000 vīru liela karaspēka nodaļa ar 6 lielgaba
liem. Prūšu divīzija caur Lietuvu iebruka Kurzemē. Pie Iecavas 
notika kauja. Pārspēka māktiem, krieviem bija jāatkāpjas uz Rīgu. 
Prūši ieņēma Jelgavu un Kurzemi, pienāca pie Daugavas, ieņēma 
Ķekavu un tuvojās Rīgai. Rīgā izcēlās liels satraukums. Rīgas kara 
gubernators saņēma ziņu, ka prūši gatavojas pie Jumpravmuižas 
pārcelties pāri Daugavai. Tādēļ viņš izdeva pārsteidzīgu pavēli — 
aizdedzināt Rīgas priekšpilsētas.

Jelgavas priekšpilsēta Pārdaugavā — Āgenskalns, Torņakalns 
un Bieķenes sala, kur atradās lielas kokmateriālu noliktavas, — 
tika nodedzināta otrā dienā pēc Iecavas kaujas, pēc tam tika aiz
dedzināta Maskavas priekšpilsēta un nedaudz vēlāk arī Pēterbur
gas priekšpilsēta.

Napoleons bija uzdevis Makdonaldam ieņemt Rīgu, jo tā, ne
skatoties uz kontinentālo blokādi, joprojām tirgojās ar Angliju.

28. §. LATVIJA 1812. GADA TĒVIJAS KARA LAIKĀ.
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Prušu ģenerālis Graverts pēc Rīgas priekšpilsētu nodegšanas uz
aicināja Rīgu padoties:

«Cietokšņa vājums man tikpat labi zināms kā jums. Neskatoties uz drošsir
dīgo pretestību, pēc dažām nedējām Rīgai būs jāpadodas. Taču arī šis īsais laiks 
ir pietiekams, lai galīgi izputinātu bagātu tirdzniecības pilsētu, kas jau tā daudz 
cietusi pēdējā ugunsgrēkā ...»

Tomēr prūši neuzsāka Rīgas ielenkšanu, jo viņu spēki bija par 
maziem samērā lielas pilsētas ielenkšanai, nebija arī flotes. Dau
gavas grīvā turpretim bija iebraukuši angļu kara kuģi, kas sedza 
Rīgu no jūras. Toties prūšu spēki diezgan netraucēti rīkojās Kur
zemē.

Kurzemes zemnieki, kas vēl atcerējās savu pēdējo sacelšanos, 
pret muižniekiem (22. §), cerēja, ka tagad viņi tiks atbrīvoti no 
dzimtbūšanas. Tomēr zemnieki pievīlās. Ģenerālis Graverts izdeva 
latviešu valodā patentu.

«PROSU AUGSTA ĢENERALKUNGA SLUDINASANA.

Ar lielu brīnošanu dzirdēts ir, ka daži no Kurzemes ļaudīm neprātīgi s a d o 
mājuši, ka tagad tas laiks esot atnācis, kurā tiem saviem valdniekiem vairs 
nebūs tā kā līdz šim klausīt. . .  B et. . .  caur šo grāmatu top tā ziņa dota, ka visa 
būšana šinī zemē paliek kā bijusi. . .  Bet, kas saviem valdniekiem vai viņu viet
niekiem, vagariem un tiesnešiem pretinieks būtu, tas to nopelnītu sodīšanu 
dabūs...»



Kaut gan okupēto Kurzemi pārvaldīja Napoleona vārdā, tomēr 
par amatpersonām tika iecelti vietējie muižnieki. Visas uzliktās 
kara kontribūcijas muižnieki centās uzvelt uz zemnieku un pilsēt
nieku pleciem. Franči gribēja no Kurzemes iegūt pēc iespējas lie
lākus ienākumus. Uzliktās kontribūcijas un rekvizīcijas sasniedza 
milzu summu — 15 miljonus rubļu.

Pret Francijas ķeizaru Napoleonu Rīgā dedzīgi aģitēja Garlībs 
Merķelis. Viņš sarakstīja vairākus uzsaukumus, kuros aicināja 
cīnīties pret franču iebrucējiem.

Pēc Napoleona armijas sakāves tika atbrīvota arī Kurzeme. 
Latvija šai karā tika ļoti izpostīta un cieta ievērojamus zaudēju
mus, bet latviešu tauta gāja kopā ar krievu tautu cīņā pret iebru
cējiem.

29. §. ZEMNIEKU «BRĪVLAIŠANA» KURZEMĒ UN VIDZEME 
1817.—1819. GADĀ.

F eodā lās la u ksa im n iec īb a s  p ā ra u g ša n a  k a p itā lis tisk ā , k ā  to  a t
z īm ē jis  V. I. Ļ eņ in s , b ija  ie sp ē ja m a  d ivo s  ve idos: va i n u  ze m n ie 
k ie m  u zve ic o t m u ižn ie k u s , va i ari m u ižn iek ie m  g ū s to t  p iln īg u  u z 
va ru  p ā r  zem n ie k iem . Latvijā tā bija muižnieku uzvara, jo pilsētu 
rūpniecības buržuāzija, tāpat sīkburžuāzija un trūcīgie iedzīvotāji 
bija pārāk vāji, lai atbalstītu un vadītu zemniekus viņu cīņā pret 
muižniekiem. Tādēļ p ā re ja  u z  k a p itā lism u  u n  ze m n ie k u  a tb r īv o ša n a  
L a tv ijā  n o risē ja  zem n ie k iem  v ism o c o šā kā  ve idā , p a  tā  d ēv ē to  
«prūšu»  ceļu.

Pēc 1804. gada Vidzemes zemnieku likumu izdošanas saimnie
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ciskās grūtības Vidzemes muižās nevis samazinājās, bet vēl pie
auga: apmēram 15 gados Vidzemē tika pārdots ūtrupē 16% visu 
muižu.

Sakarā ar uzvaru pār Napoleonu un kontinentālās blokādes at
celšanu radās pieprasījums pēc lauksaimniecības ražojumiem ār
zemēs; labības cenas strauji pieauga. Tas pamudināja muižniekus 
paplašināt muižu laukus un palielināt labības ražošanu, bet to 
traucēja 1804. gada likumi, kas aizliedza zemnieku zemi pievienot 
muižas laukiem. Muižnieki vēlējās atbrīvoties no šiem muižu attīs
tību traucējošiem likumiem. Radās doma par zemnieku «brīvlai
šanu» tā, lai muižnieki varētu paturēt visu zemi. Tādējādi 
muižnieki cerēja gūt sev ievērojamu labumu. Z e m n ie k u  «b r īv la i
š a n a » p a tie s īb ā  b ija  z e m n ie k u  a p la u p īša n a .

K u rze m ē  «brīvlaišana» tika izdarīta 1817. gadā, bet V id ze m ē  
1819. gadā. Saskaņā ar, brīvlaišanas likumu zemnieki zaudēja tie
sības uz zemi. Tā līdz ar zemnieku mājām un tanīs esošo inven
tāru — darba rīkiem, lopiem un sēklas labību kļuva par muižnieku 
īpašumu. So inventāru atņēma zemniekiem bez jebkādas atlīdzības. 
Zemnieki ieguva visai ierobežotu personas brīvību: Kurzemes gu
berņā zemnieku «brīvlaišanu» bija paredzēts realizēt līdz 1832. ga
dam, bet Vidzemē — ljdz 1833. gadam. Zemnieki tika atbrīvoti 
pakāpeniski. Vispirms atbrīvoja saimniekus, pēc dažiem gadiem — 
kalpus, vaļiniekus un muižas ļaudis. Pārejas posmā zemniekiem 
joprojām bija jāpilda tādas pašas klaušas, kādas tie bija pildī
juši līdz dzimtbūšanas atcelšanai. Bez muižnieka atļaujas zem
nieki nedrīkstēja atstāt muižas novadu.

1817.—1819. g a d a  a g rāro  l ik u m u  n o z īm e  b ija  tā, ka  ie sā kā s  
p a s tip r in ā ta  šķ iru  ciņa, ka s  b e id zo t g a līg i  sa g rā v a  k la u šu  sa im n ie 
cību u n  fe o d ā lā s  ek sp lu a tā c ija s  p a lieka s.

Jau tā jum i un uzdevums.
1. Kā muižnieki dzīvoja XVI11 gs. beigās?
2. Kā muižnieki ieguva lielākus ienākumus no muižām?
3. Pastāsti par zemnieku stāvokli XVIII un XIX gs. mijā!
4. Kāpēc tika izdoti 1804. gada likumi? Kāds bija to saturs?
5. Kā padziļinājās plaisa starp saimniekiem un kalpiem pēc 1804. gada 

likumiem?
6. Kāds bija kalpu stāvoklis?
7. Kāda nozīme bija 1809. gada Papildpunktiem?
8. Kā norisēja kara darbība Latvijā 1812. gadā?
9. Kad Kurzemē un Vidzemē atcēla dzimtbūšanu?

10. Ko dzimtbūšanas atcelšana deva zemniekiem?

D O K U ME N T I .
CIV1LGUBERNATORA RIHTERA ZIŅOJUMS IEKŠLIETU MINISTRAM 

PAR KAUGURU NEMIERIEM.
1802. g .  29. n o v e m b r ī.

Man ir tas gods Jūsu Gaišībai vispadevīgi ziņot, ka lieta par 9. un 10. pa
gājušā oktobra mēneša zemnieku nemieru barvežiem pabeigta . . .
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No šiem barvežiem pirmais Kokmuižas zemnieks Viteļu Pēteris pieķerts, ka 
paņēmis savus darbiniekus, nogājis uz Kaugurmuižu, apbruņojies ar mietiem, lai 
uzbruktu karaspēka komandai; starp citu, viņš teica zemes tiesnešu klātbūtnē, 
ka tiesu, kā arī zaldātus muižnieki uzpirkuši un ka baznīcās nolasītais uzkazs ir 
viltots un nesatur viņa ķeizariskās augstības žēlastību . . .

Otrs barvedis Viteļu Jānis, Kokmuižas zemnieks kalps, izrādījās vainīgs, ka 
viņš domājis atbruņot karaspēka komandu, sist tos līdz nāvei, bez tam, atnācis 
tiesas priekšā, pieprasīja arestēto zemnieku dumpinieku atsvabināšanu . . .

Trešais barvedis bija brīvs kalpotājs Mujānu muižā, Gothards Johansons, 
un ceturtais — kučieris Kārlis Bušs.

Kaut arī viņi pašā dumpī personīgi nav ņēmuši dalību, tomēr atzīti par līdz
dalībniekiem šīs zemnieku sapulcēšanās sagatavošanā, un viņu noziegums tāpēc 
smagāks, ka viņi bija brīvi ļaudis un tāpēc viņiem nebija nekādas vajadzības 
maisīties muižnieku un zemnieku attiecībās.

Pagodinos ziņot Jūsu Gaišībai sekošo par Vidzemes zemnieku domu vir
zienu attiecībā uz viņu muižniekiem un viņu stāvokli. . .

Brīvie amatnieki un kalpotāji, no kuriem daudzi kalpojuši pie kungiem, bieži 
sastopas ar zemniekiem, izplata starp zemniekiem domas par brīvību. . .  Šādas 
tenkas zemnieki jo labprāt klausās, ir nemierā ar muižniekiem. Pirms kāda laika 
iznākušie Merķeļa, Petri un citu līdzīgu raksti apraksta un attēlo Vidzemes 
muižniekus par latviešu tautas īpašuma laupītājiem. . .

Bez šiem ļaudīm starp zemniekiem pastāv hernhūtiešu sekte, kuras perēklis 
ir Valmieras draudzē, Kauguru un Valmieras muižās, kā arī kaimiņu Cēsu 
draudzē.

Sai sektē daudz vairāk laicīga, nekā no viņas varētu gaidīt. Bez draudzes 
baznīcām tā uztur sevišķus lūgšanas namus, kuros sapulcēdamies pārrunā poli
tiskas lietas.

Ja šo sēkti iznīcinātu, tad izceltos ticības karš, jo viņi stūrgalvīgi turas pie 
saviem likumiem un visā guberņā viņiem ir līdzzinātāji zemnieki.

No šīs sektes, taisnību sakot, izplatītas visas tenkas par ķeizara zemniekiem 
dāvāto brīvību; šo ļaužu neprāts tik tālu noiet, ka, kaut arī būtu iespējams zem
niekiem dot brīvību, uz ko viņi vēl nav pietiekoši sagatavoti, viņi tomēr nebūtu 
apmierināti un pieprasītu no muižniekiem viņiem piederošās zemes un muižas.

Kaut ari šāds dumpīgs gars tagadējās svētītās valdības laikā nevar izsaukt 
revolūciju, taču no tā redzams, cik ļoti uzmanīgi jārīkojas Vidzemes guberņas 
priekšniecībai, jo . . .  vismazākais nieciņš var izsaukt sacelšanos ar slepkavībām 
un dedzināšanu. . .

VIDZEMES ĢENERĀLGUBERNATORA KŅAZA GOĻICINA SLEPENAIS 
ZIŅOJUMS IEKŠLIETU MINISTRAM 1803. GADĀ.

(Sai ziņojumā viņš norāda, ka, izdarot reformas, zemniekiem nevar piešķirt 
brīvību. Baidoties no zemnieku nemieriem, Goļicins atteicās publicēt Vidzemē 
latviešu un igauņu valodā Aleksandra I 1803. g. 20. februāra uzkazu «Par brīva
jiem arājiem».)

«Tauta visur ir tauta, it īpaši šejienes tik ierobežota savā prātā, ka, protams, 
nesapratīs, ka tas tiek darīts viņas labā un ka viņai dāvātā brīvība ir likumīga 
brīvība, bet nevis patvaļa. Zemnieks, izdzirdis, ka viņš muižniekam vairs nepie
der, neskatīdamies vairs ne uz kādiem noteikumiem un no bērnības pieradis 
saskatīt savā kungā tirānu, izmantos savas brīvības apziņas pirmos uzplūdus, lai 
kaitētu muižniekiem. . .  Es pats zinu, ka Rīgā jau daži dzimtcilvēki atklāti runā, 
ka viņi drīz kļūšot brīvi. Bez šaubām, es nepieļaušu nekādā gadījumā lielākus 
nemierus un ar man doto varu un karaspēka palīdzību nodibināšu agrāko kār
tību un paklausību. . .  Par nelaimi mēs dzīvojam tādā gadsimtā, kurā ļaudis par 
daudz filozofē un par daudz noņemas ar cilvēka tiesībām. Visa Eiropa ir sain
dēta ar brīvības ideju, kas ir lipīga kā visas sērgas. Ne brīvība, bet visās vie
tas stingra valdīšana mums ir derīga un nepieciešama ...»
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ASTOTĀ NODAĻA.

KAPITĀLISTISKO ATTIECĪBU VEIDOŠANĀS 
SĀKUMI LATVIJĀ (XIX GS. VIDU).

30. §. CĪŅA PAR KAPITĀLISMA ATTĪSTĪBAS REVOLUCIONĀRO 
CEĻU ZEMKOPĪBĀ.

Kurzemē 1817. gada 30. augustā pasludināja zemnieku brīvlai
šanu. Mācītāji no kancelēm nolasīja likuma pantus un tos paskaid
roja, lai zemnieki pareizi izprastu tiem dāvātās «brīvības» būtību. 
Z e m n ie k i a ri sa p ra ta , k a  g a id ītā s  b r īv īb a s  v ie tā  p a tie s īb ā  tie n a v  
ie g u v u š i nekā . Neapmierinātība izlauzās uz āru, kad Kurzemes 
muižnieki sāka realizēt savas jauniegūtās tiesības.

Uztraukumu un sašutumu zemnieku vidū radīja inventāra sa
rakstu sastādīšana. Tajos ierakstīja zemnieku mājās esošos un tiem 
piederošos zirgus, liellopus, darba rīkus un sēklas labību, kas tagad 
pārgāja muižnieku īpašumā. Daudzās Kurzemes muižās pretošanās 
inventāra sarakstu sastādīšanai bija tik spēcīga, ka tos varēja sa
stādīt tikai karaspēka klātbūtnē. Zemnieku pacietībai pienāca gals* 
kad viņi uzzināja par palielinātajām klaušām pārejas periodā. Pro
testi pārauga bruņotā pretestibā karaspēka vienībām muižās. 1819. 
g a d a  n em ieru  k u s tīb a  K u rzem ē  a p tvē ra  A rta va s , Ta lsu , A izp u te s ,  
G robiņas, K u ld īg a s  un  T u ku m a  n o va d u s . C īņa  p re t p a a u g s tin ā 
ta jā m  k la u šā m  n o tika  ari 1820. g a d ā  V id zem es m u ižā s . Zemnieku 
kustības apspiešanai uz muižām izsauca papildu karaspēka daļas.

Raksturīgi, ka tagad nemieros bez zemniekiem saka piedalīties 
arī amatnieki un topošā lauku buržuāzija.

Jauns nemieru vilnis sākās Kurzemē un Vidzemē, kad daļa zem
nieku pārgāja tā dēvētajā pagaidu stāvoklī. 1822. gada Miķeļos 
(29. septembrī) publicēja to zemnieku sarakstu, kurus bija 
paredzēts atbrīvot nākamā gada Jurģos (23. aprīlī). Sarakstā 
minētajiem saimniekiem vajadzēja paziņot, vai viņi grib palikt 
līdzšinējās mājās par nomniekiem un pildīt vāku grāmatā paredzē
tās klaušas. Zemnieki negribēja vairs pildīt klaušas muižai un sāka 
masveidā atteikties no mājām. Šāda zemnieku rīcība pārsteidza 
muižniekus, jo tika atbrīvoti tieši turīgākie zemnieki, par kuriem 
domāja, ka tie nemieros nepiedalīsies. Plašā un vienprātīgā atteik
šanās no mājām, radīja muižniekos domu, ka Vidzemē pastāv sle
pena organizācija. Šādas organizācijas sameklēšana un iznīcinā
šana 1822. gadā tika uzdota ģenerālgubernatoram un muižnieku 
pārstāvim, kuru rīcībā tika nodots karaspēks. Tā kā nemieri notika 
tajās Cēsu un Valmieras draudzēs, kur visvairāk bija hernhūtiešu 
piekritēju, tad tos sāka uzskatīt par vainīgiem.

Saimnieku skaits muižās tā samazinājās, ka nebija iespējams 
muižas apsaimniekot līdzšinējā klaušu kārtībā. Muižnieku vidū iz-
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■skanēja arvien skaļākas bažas, ka muižās sāksies pilnīgs saimnie
cisks sabrukums. Ģenerālgubernators 1823. gadā ziņoja caram 
Aleksandram I, ka zemnieki saceļas pret ķeizara apstiprināto 
likumu, piesavinās savā īpašumā zemi un turpmāk negrib pildīt 
nekādus darbus muižnieku labā. Muižnieki un varas iestādes ce
rēja, ka nemierus izdosies apspiest ar kazaku palīdzību. Tie iera
dās Vidzemē 1823. gada maijā. Sākās plaša zemnieku sodīšana ar 
nūjām, rīkstēm, cietuma sodu; rezultātā saimniekus piespieda pa
likt mājās par nomniekiem. Tomēr apmēram 110 saimnieku Rīgas 
un Cēsu apriņķī nepieņēma mājas nomā. Viņu stāvoklis nebija 
viegls, jo aiziet uz citu novadu muižnieki atļāva tikai retos gadīju
mos. Bet viegli neklājās arī tiem saimniekiem, kas kļuva par māju 
nomniekiem, jo muiža visādi centās palielināt klaušas. Zemnieku 
kustību apspieda, un muižnieki atkal netraucēti valdīja savās mui
žās. Par muižnieku patvaļu nemitīgi ienāca zemnieku sūdzības 
draudzes tiesā. Taču tās palika bez ievērības, un varas iestādes 
zemnieku nomierināšanai sūtīja karaspēku.

Z e m n ie k u  n em ie r i V id zem ē  u n  K u rzem ē  1817.—1823. g a d ā  b ija  
c īņ a  p re t k la u šu  n o m u , ka s  z e m n ie k u s  tu rē ja  m u iža s  a tka rīb ā . 
Z e m n ie k i c īn ījā s  p a r  tū l ītē ju  p iln īg u  b rīv īb u  u n  zem i. Zemnieki 
ticēja «labajam caram», kas tos atbrīvos no dzimtbūšanas, no 
muižas klaušu jūga.

Sī doma atskanēja zemnieku vidū 1832.—1833. gadā, kad izbei
dzās pakāpeniskā zemnieku brīvlaišana Vidzemē un Kurzemē. Iz
platījās baumas, ka tiks izdots ķeizara ukazs, pēc kura zemnieki 
iegūs «patiesu brīvību» un zemi, ja ne šeit, tad citās guberņās. 
Šādu domu 1831. gada pavasarī izteica 278 Cesvaines saimnieki. 
Muižniekus tas satrauca, un viņi ziņoja Rīgas guberņas valdei, ka 
sākušās nekārtības. Cesvainē ieradās apriņķa tiesnesis, kas pēc 
muižnieka norādījumiem par kūdītājiem atzina Pēteri Seibi un Jāni 
Slaukstu. Uz Cesvaini devās apmēram 2000 apkārtnes zemnieku, 
kas prasīja atbrīvot apcietinātos. Pēc muižnieku un tiesnešu ieska:., 
tiem, Cesvaines zemnieku bruņotā pretošanās karaspēkam apdraud 
visas guberņas mieru. Tāpēc viņi prasīja izsūtīt papildu karaspēku.

Muižnieku asiņainās izrēķināšanās nodomi neizdevās. Eiropā 
šajā laikā risinājās svarīgi starptautiski notikumi: 1830. gadā iz
cēlās revolūcija Francijā un Beļģijā, kā arī sacelšanās Polijā. Tas 
lika caram arī citādi vērtēt zemnieku nemierus Vidzemē. Tādēļ 
Nikolajs I tūlīt nesūtīja uz Vidzemi papildu karaspēku, bet vispirms 
pavēlēja noskaidrot nemieru cēloņus.

Cesvaines zemnieku nopratināšana notika civilgubernatora 
klātbūtnē. Zemnieki ar savām liecībām pierādīja, ka nemieru cēlo
nis ir nelikumīgās un smagās klaušas, nesamērīgi lielas riežas, 
kuru apstrādāšanai paredzētās vienas dienas vietā bija vajadzīgas 
divas. N ec ie ša m i s m a g s  b ija  ka lp u  lik ten is . Baidoties no cara va
ras iestāžu iejaukšanās, tiesneši bija spiesti attaisnot zemniekus. 
Muižniekiem tika norādīts, ka «jāievēro visi vāku grāmatu notei-
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kurni, ja tie nav ar īpašu līgumu atcelti». Ģenerālgubernators pa
vēlēja tiesas spriedumu publicēt visā Vidzemes guberņā vācu un 
latviešu valodā. Ar to daļēji ierobežoja muižnieku patvaļu. Sāka 
normēt arī riežas.

Lai izvairītos no ierobežojumiem, kurus noteica 1833. gada pa
tents, m u ižn ie k i sāka atteikties no vāku grāmatām un s lē d za  ar  
ze m n ie k ie m  «brīvos»  n o m a s  līg u m u s . Pie tam muižnieki p iesp ied a  
n o m n iek u s  p ie ņ e m t v isu s  m u ižn ie k u  iz v ir z īto s  n o te iku m u s .

31. §. MUIŽU SAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA XIX GS. 20.-40. GADOS.

Vidzemes muižu saimniecības attīstība XIX gs. 20. gados no
tika izmaiņas. Ārzemēs samazinājās labības pieprasījums, cenas 
kritās. Ari degvīna pārdošanas tirgus sašaurinājās, jo daudzās 
Krievijas guberņās muižas sāka to ražot pašas. Izeju no krīzes 
muižnieki saskatīja pārejā uz lopkopību, it īpaši uz aitkopību. Tā
pēc vajadzēja paplašināt lopkopības bāzi. Tas savukārt veicināja 
pāreju uz daudzlauku saimniecības sistēmu. Vidzemes guberņā 
1832. gadā bija 32 aitu audzētavas, bet 1841. gadā jau 106 aitu 
audzētavas. Kurzemes guberņā bija 21 aitu audzētava. Tika ieves
tas ari jaunas liellopu šķirnes. Līdz ar lopkopības attīstību muižu 
saimniecībās paplašinājās lopbarības augu sējumi: 30. gados sa
mērā lielas platības aizņēma āboliņš, 40. gados divas trešdaļas, 
no visām Baltijas muižām jau stādīja kartupeļus un sāka audzēt 
lopbarības bietes.

Līdz ar muižu tīrumu paplašināšanos, kā arī tādu jaunu darb
ietilpīgu kultūru kā kartupeļu, āboliņa un linu audzēšanu vajadzēja 
vairāk darba roku. Intensīva saimniekošana muižās bija saistīta ar 
klaušu dienu skaita palielināšanu. «Brīvie» nomas līgumi piešķīra 
muižniekiem neierobežotas iespējas. Muiža centās slēgt ar zem
niekiem īstermiņa līgumus, parasti uz laiku no viena gada līdz. 
trim gadiem. Tas savukārt deva muižniekiem iespēju jau pēc īsa 
laika palielināt klaušas, bet, ja zemnieks negribēja tās pieņemt vai. 
nespēja pildīt, padzīt viņu no mājām.

Klaušu darba lielākā daļa gūlās uz kalpu pleciem. XIX gs. 
40. gados visās Vidzemes muižās bija vairāk nekā 36 000 zemnieku 
saimniecību, bet Kurzemes guberņā pāri par 20 000 saimniecību. 
Saimnieku — māju rentnieku bija 20—25% visu iedzīvotāju, bet 
pārējiem 70—75% iedzīvotāju nebija savas zemes. Lielākā daļa 
no tiem bija kalpi. Kalpu smago un grūto stāvokli 40. gados ap
rakstīja šo notikumu aculiecinieks I. Straumītis.

«Es redzēju, ka kalpi, taisīdamies uz muižas darbiem, izlūdzās no savām- 
mātēm pa otram kreklam un, to dabūjuši, smaidīdami piezīmēja: «Nu, tagad tik 
dikti nesāpēs, nūja tik ātri neizņems cauri!» Es redzēju, ka kalpones raudāja,, 
aiziedamas uz muižu stiept uz pleciem lielus toverus brāgas no brankūža uz 
laidaru, un žēlojās, ka viņām esot ļoti grūti. Es redzēju, ka, pārnākušas mājās, 
viņas smērēja savus plecus, kuri bija izraiboti zilumiem un brūcēm.»
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Strādājot un dzīvojot šādos apstākļos, par kaut kādiem uzlabo
jumiem savā saimniecībā zemnieks nevarēja pat domāt. Klaušu 
zemnieka vai nomnieka stāvoklis maz atšķīrās no dzimtcilvēka stā
vokļa. Tādēļ dabiski, ka zemniekos radās naids un neapmierinā
tība. Kāds muižnieks visai pareizi novērtēja zemnieku un muiž
nieku attiecības: «Klaušu darbinieks ir tā nauda, ar ko nomnieks 
•samaksā savu nomu, bet, kad šis darbinieks vairs negrib būt runā
joša mašīna muižnieka rokās, no kura tas nesaņem ne samaksu, 
ne maizi, tad iesākas karš.» Slikti apstrādātajos zemnieku tīrumos 
ražas samazinājās, un zemnieki piecus gadus pēc kārtas ievāca tik 
niecīgu ražu, ka 1841. gadā iestājās bads. Maizes pirkšanai zem
niekiem nebija līdzekļu, bet muižnieki ne tikai atteicās aizdot tiem 
labību, bet pat iztukšoja pagasta labības magazīnas, kur bija uz
krāta labība zemnieku vajadzībām. Iegūto labibu muižnieki pār
strādāja spirtā, bet labibas pārpalikumu pārdeva tirgotājiem, tā 
iegūstot peļņu pat tad, kad zemnieki cieta badu.

Bads pamudināja arī Vidzemes zemniekus izceļot uz citām gu
berņām, tāpat kā to šajā laikā darīja Latgales, Baltkrievijas un 
dažu Krievijas guberņu zemnieki. Zemnieki cerēja, ka, aizceļojot uz 
citu vietu, tie atbrīvosies no klaušām muižai. Vidzemes zemnieki 
bariem plūda uz Rīgu un lūdza guberņas valdei atļauju izceļot. 
•Ģenerālgubernators, nevēlēdamies pievērst valdības uzmanību no
tikumiem Vidzemē, pavēlēja sūtīt zemniekus atpakaļ uz pagastiem, 
lai draudzes tiesa tos sodītu. Bet, kad ar tādiem pasākumiem 
zemnieku izceļošanas kustību neizdevās apspiest, Rīgā ieradušos 
zemniekus publiski sodīja. Sodīja ari visus zemniekus, kurus sa
stapa uz ceļiem. Tiesa un kareivji ieradās muižās, lai šeit uz vietas 
sodītu zemniekus, kas bija izteikuši vēlēšanos doties uz citām 
guberņām. Visasiņainākie notikumi risinājās Jaunbebru muižā, kur 
113 cilvēkus sodīja ar miesas sodiem.

Vidzemes muižnieki visādi centās pārliecināt valdību, ka Vid
zemes 1841. gada nemieros nav vainojami agrārie apstākļi, bet gan 
ļaunprātīgi kūdītāji. Par vienu no bīstamākajiem zemnieku kūdītā
jiem minēja pareizticīgo bīskapu Irinarhu. Zemnieki griezās pie 
viņa pēc palīdzības, taču viņš, protams, nevarēja izsniegt zemnie
kiem atļaujas izceļošanai, jo viņam nebija ne tādu tiesibu, ne varas. 
Irinarhs toties izmantoja savu popularitāti citiem mērķiem un cen
tās pierunāt zemniekus pāriet pareizticībā. P ā re ja  p a re iz tic īb ā  
sā k ā s  1845. g a d a  p a va sa rī.

1844. gadā zemniekus atkal piemeklēja neraža un bads. Sai 
laikā daži hernhūtieši, ko vajāja mācītāji un policija, pārgāja pa
reizticībā. Vēsts par to ātri aplidoja Vidzemi, un zemnieki devās 
uz Rīgu, lai ierakstītos «krievu ticībā». P āreja  p a re iz tic īb ā  n eb ija  
tik a i re liģ isk a  ku s tīb a . T a jā  izp a u d ā s  z e m n ie k u  cīņa p re t d z im t
b ū ša n a s  pa liekām , pret vācu muižniekiem un luterāņu mācītājiem.

32. §. Z E M N I E K U  N E M IE R I  X IX  GS. 40. G AD O S.
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Muižnieki visādi vajāja pareizticībā pārgājušos zemniekus, padzina 
tos no mājām, pat aizliedza mirušos apglabāt kapsētās.

Lai stāvokli normalizētu, valdība izdeva 1842. un 1845. gada 
likumus. 1842. gada likums jeb tā dēvētie «22 panti» atjaunoja 
Vidzemē vāku grāmatas un tajās noteiktās klaušas, uzdeva Vid
zemes muižniekiem ievērot tos noteikumus, ko jau paredzēja 1833. 
gada patents. Saskaņā ar 1845. gada likumu nomas līgumi bija jā
slēdz rakstveidā. Sie likumi liecina, ka cara valdība vēl mēģināja 
nedaudz uzlabot klaušu saimniecības iekārtu, lai zemniekiem tā 
būtu vieglāk paciešama. Taču zemnieku nemieri parādīja, ka 
zemnieki nevar un negrib vairs dzīvot pa vecam.

33. §. PĀREJA UZ NAUDAS NOMU.

Jau XIX gs. 30. gados tālredzīgākie muižnieki sāka saskatīt 
klaušu saimniecības ēnas puses. Lauksaimniecības intensifikācija 
prasīja labāku zemes apstrādāšanu, bet ar klaušinieku vienkārša
jiem darba rīkiem tas nebija iespējams. Labāku darba rīku iegādei 
zemniekiem nebija līdzekļu, bet muižnieki nevēlējās ieguldīt naudu 
saimniecībā, aizbildinoties, ka klaušiniekiem nevar uzticēt jaunus 
darba rīkus. Ražošanas spēku attīstība vairs neatbilda pastāvoša
jām ražošanas attiecībām.

XIX gs. 40. gados daļa muižnieku jau atklāti pauda domu, ka 
klaušu saimniecība ir neracionāla: septiņpadsmit algoto strādnieku 
Vācijā veic to pašu darbu, ko 70 klaušinieki Vidzemē. K la u šu  
darbs va ir s  n e a p m ie r in ā ja  m u ižu , bet zemnieku saimniecības jau 
bija tik panīkušas, ka paaugstināt nomu vairs nebija iespējams. 
Kāds muižnieks, novērtējot stāvokli 40. gados, rakstīja: «Nākotnē 
mums neatliek nekas cits kā vai nu gaidīt zemnieku pilnīgu izpu
tēšanu un līdz ar to arī mūsējo (t. i., vietējo muižnieku izputē
šanu), vai arī piedzīvot valsts varas kardinālu iejaukšanos.»

Tādējādi saimniecības attīstība 40. gados parādīja, ka ne tikai 
zemnieki, bet arī muižnieki nespēja saimniekot pa vecam. S ā k ā s  
p ā re ja  u z  n a u d a s  n o m u , t. i., zemnieki par zemi maksāja nomu 
naudā, bet m u ižn ie k i s a v u s  la u ku s  a p s trā d ā ja  ar a lg o tu  d a rb a 
sp ē k u  — m u iž a s  ka lp iem .

Kad muižas laukus sāka apstrādāt algoti kalpi, muižniekiem 
bija vajadzīgi līdzekļi mašīnu iegādei, lai labāk, ātrāk un arī lētāk 
veiktu darbus. Līdz ar to muižnieki jo asāk izjuta cenu svārstības 
tirgū. Agrāk cenu pazemināšanās tikai samazināja ienākumus, bet 
tagad tā jau radīja zaudējumus, kas tūlīt ietekmēja visu muižas 
saimniecību. Tādēļ sa im n iec īb u  visā pilnibā v a ja d zē ja  p ā rkā rto t  
u z  k a p itā lis t is k ie m  p a m a tiem .

Šādos apstākļos tika izstrādāts jauns likumprojekts, un 1849. 
gadā tas tika apstiprināts. Sakarā ar to muižas laukiem pievienoja 
daļu no zemnieku zemes, ko nosauca par kvotes zemi. Atšķirībā 
no muižas zemes, kas bija atbrīvota no valsts nodokļiem, par
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kvotes zemi bija jāmaksā nodokļi. Ar zemnieka zemi muižnieks 
varēja rīkoties pēc saviem ieskatiem. 1849. gada likums nodroši
nāja muižniekus ar lētu darbaspēku, atļaudams zemnieku zemi 
■sadalīt sīkos gabaliņos. Šāda gabaliņa nomnieks no savas zemes 
nevarēja pārtikt, un tam bija jāiet strādāt pie muižnieka.

Pāreja uz naudas nomu strauji notika Kurzemē, kur 1855. 
gadā jau puse no visām zemnieku sētām maksāja nomu naudā. 
Sevišķi strauji šis process norisēja Talsu (77%) un Tukuma (72%) 
apriņķī. Vidzemē 1858.—1859. gadā uz naudas nomu bija pārgā
jusi jau piektā daļa no visiem saimniekiem.

P ā re ja  u z  n a u d a s  n o m u  ve ic in ā ja  k a p itā lis m a  a tt is t ib u  laukos. 
Bet, kamēr saglabājās muižas monopols uz zemi, jautājums par 
zemnieku saimniecību attīstību netika līdz galam atrisināts.

34. §. PILSĒTU ATTĪSTĪBA XIX GS- PIRMAJĀ PUSĒ.

Latvijas pilsētas, izņemot Rīgu, XIX gs. sākumā nebija lielas: 
Jelgavā bija apmēram 10 000 iedzīvotāju, Liepājā 5000—6000, bet 
Ventspili apmēram 2000 iedzīvotāju. Vidzemes apriņķa pilsētās 
Cēsīs, Valkā un Valmierā bija tikai nepilns tūkstotis iedzīvotāju, 
tāpat arī Rēzeknē un Daugavpilī. Vidzemes mazās pilsētas bija 
vietējās tirdzniecības un amatniecības centri.

Rīga bija lielākā un svarīgākā Latvijas pilsēta. XVIII gs. bei
gās Rīgā bija 29 000 iedzīvotāju. No tiem 23% bija vācieši, 22% 
latvieši; pārējie — krievi, poļi, igauņi un citi.

Galvenos ienākumus Rīga vēl joprojām guva no tirdzniecības. 
■Caur Rīgu gāja 13% no Krievijas ārējās tirdzniecības apgrozījuma, 
š a i  ziņā Rīga atradās otrajā vietā aiz Pēterburgas; Rīgas tirdz
niecībā ievērojamu vietu ieņēma lauksaimniecības ražojumi. Bez 
labības, linsēklām un liniem izveda vēl arī kokmateriālus. Lielu 
daļu no tās labības, ko izveda no Rīgas, atveda pa Daugavu ar 
strūgām. Dažos gados Rīgā pavasaros pienāca apmēram 500 strū
gas.

Rīgas plašajā tirdzniecībā bija nodarbināti ļoti daudzi cilvēki: 
enkurnieki, loči, pārcēlāji, svērāji, kaņepāju kūlēji un citu latviešu 
tirdzniecības palīgamatu locekļi. Saiš amatos aizvien plašāk sāka 
iespiesties kapitālisma elementi, un daži šo amatu locekļi kļuva 
par uzņēmējiem, kas nodarbināja par palīgstrādniekiem samērā 
daudz nekvalificēta darbaspēka.

C u n ftu  a m a tn iec īb a  X IX  g s . sā k u m ā  sā k a  p a n īk t. Rīgas jaunais 
Amatniecības nolikums atļāva nodarboties ar amatniecību visiem 
amatniekiem. Amatnieku šaurā nosiēgtība cunftēs bija iedragāta. 
T o p o šā s m a n u fa k tū ra s , kurās rūpnieciskās ražošanas, gaita ar 
darba dalīšanas paņēmienu tika ievērojami paātrināta, a rv ien  v a i
rā k  sā k a  ko n k u rē t ar c u n ftu  a m a tn iek ie m . Cunftes izmisīgi cīnījās 
pret manufaktūrām. Nebija atļauts dibināt manufaktūras tajās no
zarēs, kurās darbojās cunftu amatnieki, turklāt manufaktūras va-

■92



rēja dibināt vienīgi priekšpilsētās. Rīgā XIX gs. sākumā darbojās 
.papīra, naglu, dzelzs izstrādājumu, stērķeļu, sveču, ziepju, ādu, 
stikla un citas manufaktūras. Patiesībā tās bija nelielas darbnīcas, 
kurās nodarbināja nedaudz strādnieku. Latvijā toreiz vēl nebija 
pietiekami attīstīts iekšējais tirgus plašākai manufaktūru preču 
pārdošanai. Manufaktūru priekšgalā atradās nevis cunftes meis
tars, bet kāds uzņēmējs vai tirgotājs, ja tam bija nauda manufak
tūras iekārtošanai. 1820. gadā Rīgā darbojās 54 šādi kapitālistiski 
uzņēmumi, ko dēvēja par «fabrikām».

Par strādniekiem manufaktūrās kļuva Rīgas nekvalificētie al
gādži. Manufaktūrās nodarbināto strādnieku darba diena sākās 
6 rītā un ilga līdz 6 vakarā — 12 stundas. Kapitālistiskās ma
nufaktūras laika raksturīga parādība ir apmācīto strādnieku pastā
vīga aizstāšana ar nekvalificētiem strādniekiem un sievietēm, kas 
strādā par mazāku algu. Manufaktūras posma nozīme ir tā, ka 
m a n u fa k tū r ā s  p a k ā p e n isk i ve id o jā s  a p m ā c ītu  s trā d n ie k u  s lā n is .

Pēc Tēvijas kara iedzīvotāju skaits Rīgā atkal pieauga. Iedzī
votāju skaita pieaugums sekmēja Rīgas saimniecisko uzplaukumu; 
dzimtbūšanas atcelšana Kurzemē un Vidzemē un pāreja uz naudas 
nomu radīja zināmas darba roku rezerves. Līdz ar to 40. gados 
Latvijā varēja sākties rū p n iec īb a s revo lū c ija  — p ā re ja  u z  m a š īn u  
l ie to ša n u  rū p n iec iska jā  ra žo ša n ā . R a d ā s  īs ta s  fa b r ika s .
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Jautājumi.

1. Kāpēc izcēlās 1819. g. zemnieku nemieri?
2. Par ko zemnieki Cīnījās XIX gs. 20.—30. gados?
3. Kāds bija nemieru raksturs XIX gs. 40. gados?
4. Kāpēc iesākās pāreja uz naudas nomu?
5. Kā šī pāreja norisēja Vidzemē un Kurzemē?
6. Kāda nozīme bija Rīgai tirdzniecībā?

DOKUMENTS.
(Izvilkums no Lielstraupes pagasta tiesas protokola 1838. gada 10. jūnijā.)
Lielstraupes pagasta vecākie Juris Birzgalis un Mārtiņš Aide visa pagasta 

vārdā līdz ar dažiem pagasta saimniekiem . .. nāca pagasta tiesas priekšā un 
lūdza, lai tā visādas grūtības, ko tā Lielstraupes muižas valdīšana no Lielstrau
pes pagasta izspiedusi un vairāk, kā nenākas, izdzinusi, uzņemtu un to caur 
vienu protokolu tur, kur pienākas, tālāk uzrādītu, ka no pieminētās muižas val
dīšanas tās dienas un notikušo skādi Lielstraupes pagastam pilnīgi atlīdzinātu.

1. Tie mājas strādnieki pie Klutce ūdensdzirnavām 1836. gadā 144 kājnieka 
dienas un 3 zirga dienas, no kurām dienām muižai nekas nenācās dabūt. . .

2. Tie mājas strādnieki no muižas valdīšanas izdzīti 1837. gadā pie vecām 
izlāpīšanām, tā ka pie muižas ūdensdzirnavu dambja taisīšanas un pie Klutce 
ūdensdzirnavām pavisam kopā 966 kājnieka dienas no pagasta izdotas iraid, par 
ko pagastam neko dot nevajadzēja.

3. Pie dambju piepildīšanas muižā, ko ūdens pavasarī 1837. gādā iznesis 
iraid, rudenī Lielstraupes pagasts izdevis 352 zirga dienas, no kurām vairāk 
rudzu sējamā laikā izdotas iraid.
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4. Kūlēji priekš tukšām mājām pie muižas kulšanas, kas muižai jādod, — 
par Inķi 1836. gadā 80 kājnieka dienas un par Inķi, Garozu, Dreimani un Purīti 
1837. gadā 200 kājnieka dienas.

6. Pie mēslu vešanas 1837. gadā muižai no tām tukšajām mājām . . .  iznāk 
pavisam 117 zirga dienas.

7. Vārnas kalna līdumā iraid no pagasta labība pļauta tikusi 1835. gadā 
11 pūrvietas. 1836. gadā 11 pūrvietas miežu un 1837. gadā 11 pūrvietas rudzu 
un 9 pūrvietas miežu, ko muižas valdīšanai pašai vajadzēja apstrādāt, bet ne no 
pagasta ņemt, jo pagastam vairāk nenākas apkopt kā tikai tīrumus, bet nekādus 
līdumus, un ka tomēr tas pagasts pilnīgi nopļāvis un izkūlis iraid.

8. 1838. gadā līdz 10. jūnijam mājas strādnieki izdzīti pie būvēšanām 774 
kājnieka dienas, no kurām muižai pūsi pretī vajadzēja dot, un tad tomēr katru 
nedēļu ne vairak kā tikai 5 strādniekus nācās dot, bet viņa neko neiraid devusi, 
un viss no pagasta izdzīts iraid. Un tā arī vēl 90 zirga dienas izdzītas, kas pa
gastam pagalam neiraid jādod.

9. Tā muižas valdīšana iraid 1836. gadā Lielstraupes pils krodziniekam 
Mārtiņam Birzgalim no pagasta 18 ceļa vīrus uz Rīgu izdevusi.

10. Tā muižas valdīšana 1836. gadā iraid no valsts priekš vēršu iepirkšanas 
tirgū uz igauņiem izdzinusi 55 zirga dienas un 55 kājnieka dienas pašā rudzu 
sējamā laikā, par ko pie augstākās Vidzemes kamerāltiesas uzrādīts, bet par 
tām nekāda atlīdzināšana nav notikusi.

12. Tā muižas valdīšana iraid 1838. gada pavasarī pēc sēklas labības iepirk
šanas uz Rīgu izdzinusi 27 ceļa vīrus un savu labību ar pagasta ceļa vīriem pār
vedusi . . .

13. Tā arī muižas valdīšana rudenī 1837. gadā pie labības kulšanas tos kūlē
jus uz trim dienām paturējusi, kam par divām dienām vaļā vajadzēja tikt, caur 
ko iznāk tam pavisam . . .  108 kājnieka dienas.

14. Pēdīgi vēl jāpiemin, ka tā muižas valdīšana vēl neiraid to no Obgerikts 
nospriestu 140 rbļ. 95 kap. sudraba naudas tam pagastam par tām jau agrāk 
vairāk izdzītam dienām izmaksājusi.

35. §. LATVIEŠU TAUTAS KULTORA XIX GS. PIRMAJĀ PUSE.

Latvijā XIX gs. pirmajā pusē nepārtrauktajos zemnieku nemie
ros sabruka feodālā dzimtbūtnieciskā iekārta. Valdošās šķiras vel
tīgi to mēģināja glābt ar lielgabalu grāvieniem. Pārmaiņas saim
nieciskajā iekārtā radīja pārmaiņas cilvēku garīgajā pasaulē. 
Tomēr tas notika visai lēni, jo feodālās iekārtas morālais balsts — 
baznīca joprojām valdīja pār latviešu skolu un garīgo dzīvi.

Topošā kapitālisma apstākļos radās vajadzība pēc vairāk izglī
totiem darbiniekiem. Zemnieku brīvlaišanas likumi noteica, ka 
zemnieku bērniem nepieciešamas skolas. Pārraudzība pār šīm sko
lām palika muižnieku un mācītāju rokās. Trūka skolotāju. Kamēr 
tos sagatavoja, pagāja vairāki gadu desmiti. 1840. gadā Kurzemē 
atvēra Irlavas skolotāju semināru, kas sagatavoja nākamos lat
viešu skolotājus, Vidzemē tai pašā laikā sāka darboties J. C im zes  
vadītais skolotāju seminārs, kas arī gatavoja nākamos tautskolo
tājus. Bet pirms tam visu XIX gs. pirmo pusi latviešu tautas gal
venā izglītošana norisēja mājmācības ceļā.

Līdz ar zemnieku brīvlaišanu radās pirmie rakstnieki no lat
viešu vidus: N ere d z īg a is  In d r iķ is  (1783.—1828.), Ansis L īv e n iā ls  
(1803.—1878.), Ansis L e itā n s  (1815.—1874.), Jānis R u ģ ē n s
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(1817.—1876.) u. c. Visi viņi vēl atradās stiprā baznīcas ietekmē, 
bija bez plašākas sistemātiskas skolas izglītības. Viņu darbi valo
das ziņā bija labāki par vācu mācītāju rakstiem, tomēr saturā ne
pacēlās daudz tiem pāri.

N ere d z īg a is  In d r iķ is  savos darbos aicināja latviešus samieri
nāties ar dzimtbūšanu, klausīt muižniekiem un mācītājiem.

Lai ļaudis kungiem strādā,
Kā godam pieklājas,
Un allaž par to gādā,
Ka kungam laimējas. . .

Neredzīgā Indriķa dziesmas vācu mācītāji sakopoja un izdeva 
atsevišķā grāmatā. So grāmatu muižnieki un mācītāji pirka izda
līšanai zemniekiem. Tomēr latviešu tautas masas šīs dziesmas maz 
ietekmēja.

Ansis L īv e n tā ls  bija kalpa — dzimtcilvēka dēls bez jebkādas 
skolas izglītības. Viņš mājmācības un pašmācības ceļā bija iemā
cījies lasīt, rakstīt un rēķināt. Līventāls kalpoja muižā, vēlāk 
strādāja par draudzes skolotāju, ķesteri un pagasta rakstvedi. Visu 
mūžu viņš bija mācītāju ietekmē. Pats viņš sevi raksturoja vārdiem: 
«Es mācītājam palīgā pie apgaismošanas amata. Es viņa acs — 
man jāskatās! Es viņa auss — man jāklausās!»

Arī Ansis L e iiā n s  bija kalpa dēls, pats iemācījies lasīt un rak
stīt. Leitāna dzeja atradās baznīcas garīgņ dziesmu ietekmē. Lei- 
tāns tulkojis no vācu valodas dažādus literāri mazvērtīgus stāstus, 
kurus tomēr savā laikā daudz lasīja. Leitāns bija arī avīzes «Mā
jas Viesis» redaktors un pirmais latviešu žurnālists.

Jāņa R u ģ ē n a  darbos jau ieskanas jaunas vēsmas. Viņš stāvēja 
ar vie;nu kāju baznīcas uzskatu pasaulē, bet ar otru taustīja ceļu 
pretī jauniem apvāršņiem. Ruģēnu bija ietekmējis Garlībs Mer- 
ķelis. Atšķirībā no iepriekšējiem latviešu rakstniekiem Ruģēns bija 
guvis sistemātisku skolas izglītību, mācījies Valmieras draudzes 
skolā un J. Cimzes skolotāju seminārā. Ruģēns rakstīja garīgas 
dziesmas un dzejas Vecā Stendera garā, bet viņa darbos sastopami 
arī pirmie mēģinājumi atbrīvoties no baznīcas ietekmes.

Ruģēna darbs «Ar acīm redzēts ceļš uz Vidzemes debesīm» 
(1843.), kas bija mēģinājums sniegt latviešu tautas vēsturi G. Mer- 
ķeļa skatījumā, palika neiespiests. Ruģēna dzejoļi bija pretrunīgi. 
Sava populārā dzejoļa «Latviešu draugu dziesma» sākumā viņš 
kritizēja muižniekus un centās modināt arī latvibšu tautas nacio
nālo pašapziņu.

Kad atnāks latviešiem tie laiki,
Ko citas tautas tagad redz?
Kad aizies tumsība kā tvaiki,
Kas laužu acis cieti sedz?

Taču rakstnieks nespēja būt konsekvents un dzejoļa beigās prie
cājās, ka labie laiki no cara žēlastības jau atnākuši.
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Formas ziņā Ruģēna darbi ir labāki par vācu mācītāju popula
rizētajiem rīmējumiem.

XIX gs. pirmās puses latviešu rakstnieku darbiem vēl nebija 
nopietnas literāras vērtības.

DEVĪTĀ NODAĻA.

KAPITĀLISMA ATTĪSTĪBA LATVIJĀ XIX GS. OTRAJĀ PUSE.
SABIEDRISKI POLITISKĀ KUSTĪBA UN ŠĶIRU CĪŅA.

36. §. LATVIJA XIX GS. 60. GADU REFORMU POSMA.

Zemnieku stāvoklis 1861. gada zemnieku reformas priekšvakarā.
Lai gan formāli dzimtbūšana bija atcelta (Kurzemē 1817. gadā un 
Vidzemē 1819. gadā), tomēr līdz pat XIX gs. 60. gadiem pastāvēja 
feodālās saimniecības sistēma. Zemnieku stāvoklis bija tāds pats 
kā dzimtbūšanas laikā, jo viņi tāpat kā agrāk pildīja klaušas. Taču 
par zemes lietošanu tagad zemniekiem klaušas noteica uz «briva»  
I lg u m a  pamata. Klaušas nemitīgi pieauga. Izveidojās riežu jeb 
akorddarbu sistēma. Agrāk zemniekam par zemes gabalu, ko tas 
nomāja no muižnieka, vajadzēja atstrādāt zināmu skaitu dienu, 
pie tam darba daudzums nebija noteikts, turpretim, pastāvot riežu 
sistēmai, par vienas pūrvietas aparšanu, apsēšanu un par ražas 
novākšanu un izkulšanu darba dienu skaitu aprēķināja neatkarīgi 
no tā, cik laika zemnieks īstenībā bija patērējis minēto darbu veik
šanai. Zemnieks parasti nostrādāja divas trīs reizes vairāk dienu, 
nekā viņam ieskaitīja. Klaušu apmēri pieauga arī Latgalē, kur 
dzimtbūšana vēl nebija atcelta.

Muižnieka saimniecībā zemnieki strādāja bez jebkādas ieinte
resētības, tāpēc viņu darbs joprojām bija mazražīgs. Muižnieki 
meklēja jaunus saimniekošanas paņēmienus, lai aizstātu maz- 
ražīgo klaušu darbu ar citu — ražīgāku. 50. gadu beigās tie arvien 
vairāk p ā rg ā ja  no  k la u šu  darba  u z  b rīvo  a lg o to  d arbu  u n  a iz s tā ja  
k la u š u  n o m u  ar n a u d a s  nom u . Lai iegūtu lielākus ienākumus, 
muižnieki zemniekiem bieži iznomāja smiltājus, krūmiem apaugu
šas zemes un purvājus. Kad zemnieki zemi bija iekopuši, viņiem 
paaugstināja nonrU. Ja zemnieki nespēja pildīt izvirzītos noteiku
mus, viņus padzina no mājām. Augstā nomas maksa vēl vairāk 
pasliktināja zemnieku dzīves apstākļus.

Sevišķi smags stāvoklis bija muižas un saimnieku kalpiem, 
kas par savu darbu saņēma produktus vai lielākoties — nelielus 
zemes gabaliņus. Tos kalpi apstrādāja brīvajā laikā.

Latviešu zemnieki ļoti smagi izjuta arī nacionā los sp a id u s. 
Vidzemē un Kurzemē visa vara piederēja vācu muižnieku pārval
dēm — landtāgiem, kas savā darbībā vadījās no Baltijas vāciešu 
vietējiem likumiem un tradīcijām, bet neievēroja Krievijas valsts

7 — Latvijas PSR vēst. 7,—11. kl. 97



likumus. Vietējās pārvaldēs, tiesās un policijā visus amatus ieņēma 
tikai vācieši. Muižniekiem bija tiesības sodīt «brīvo» zemnieku ar 
miesas sodu «mājas kārtībā», bez jebkāda tiesas sprieduma. Muiž
nieks varēja zemnieku nopērt gan par slinkumu vai nolaidību, gan 
par nepaklausību muižniekam vai citām atbildīgajām personām 
muižā, gan par rīcību, kas bija kaitējusi muižniekam vai nodarī
jusi tam zaudējumus. Latgales muižnieki — poļi vai pārpoļotie 
vācieši zemniekus pat pārdeva, mainīja, nodeva rekrūšos ārpus 
kārtas. Smagā ekspluatācija un muižnieku patvaļa radīja zemnie
kos protestu.

Dzimtbūšanas atcelšana Latgalē. Tāpat ka visa Krievijā, arī 
Latgalē (Latgale ietilpa Vitebskas guberņā) 1861. gadā zemniekus 
atbrīvoja no dzimtbūšanas. Zemnieki ieguva personisko brīvību. 
Atšķirībā no Kurzemes un Vidzemes zemniekiem Latgales zemnie
kus’atbrīvoja ar zemi. Zemes jautājums Latgalē tika atrisināts 
citādi nekā Krievijā. Pēc 1861. gada reformas Latgales zemnieki 
ieguva personiskajā lietošanā to zemi, ko viņi bija apstrādājuši 
pirms dzimtbūšanas atcelšanas (vidēji ap 4,3 desetīnas uz katru 
vīriešu kārtas iedzīvotāju). Taču Latgalē ļoti daudz zemes palika 
muižnieku īpašumā. Zemniekiem tās trūka.

Saskaņā ar 1861. gada 19. februāra nolikumu Latgalē no dzimt- 
būtnieciskās atkarības atbrīvoja 73000 muižu zemnieku. 1866. gadā 
tika atbrīvoti 22000 valsts un apanāžas zemnieku. Par zemes lie
tošanu zemniekiem bija jāpilda jau agrāk pastāvošās klaušas un 
jāmaksā nodevas, kamēr tie ar muižniekiem noslēdza izp irk ša n a s  
lig u tn u . Tādējādi zemnieki palika « p a g a id u  a tka rīb ā »  no m u iž n ie 
kiem . Tikai zemnieku nemieri un 1863. gada sacelšanās Polijā pie
spieda cara valdību izdot papildu rīkojumu, ar kuru Krievijas zie
meļrietumu guberņās, tai skaitā arī La'tgalē, zemnieku pagaidu at
karība tika likvidēta. A r  1863. g a d a  1. m a iju  z e m n ie k u s  a tb r īvo ja  
no k la u šā m  un n o devām . Piešķirtie zemes gabali bija jāizpērk. Lai 
muižniekam nebūtu jācieš zaudējumi, cara valdība uzņēmās starp
nieka lomu zemes izpirkšanas darījumos. 20% noteiktās zemes iz
pirkšanas summas maksāja zemnieks, bet pārējos 80% muižnieks 
saņēma no valsts kases. Aizdevums zemniekam bija jāatmaksā 
valsts kasē 49 gados. Izpirkšanas maksa bija divas reizes aug
stāka par zemes patieso vērtību. Zemes cena tai laikā bija 15—20 
rubļu par desetīnu, bet zemniekam 49 gadu laikā bija jāsamaksā 
79,5 rubļi par desetīnu. Bez tam zemniekiem bija jāmaksā nodokļi 
valstij. «Sakarā ar «atbrīvošanu» zemniekus piespieda «izpirkt» 
viņu pašu zemi, pie kam noplēsa d iv k ā r t un tr īsk ā r t dārgāk par 
patieso zemes cenu.» ( Ļ e ņ i n s  V. 1. Raksti. 17. sēj., 91. Ipp.) 
Tas izraisīja zemniekos lielu neapmierinātību.

Zemnieku nemieri 60. un 70. gados. Pēc 1861. gada reformas 
visā Latvijā, tāpat kā Krievijā, sākās jauni zemnieku cīņas uz
plūdi. To cēlonis bija cara valdības realizētā zemnieku reforma, 
kas neatbilda zemnieku interesēm un neatrisināja zemes jautā
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jumu. Arī Kurzemes un Vidzemes zemnieki bija cerējuši ar 1861. 
gada zemnieku reformu iegūt zemi savā īpašumā, bet viņi vīlās. 
Krievu cars atbalstīja vācu muižnieku intereses.

Šķiru cīņas saasināšanos stipri ietekmēja sacelšanās Polijā 
1863. gadā un it īpaši lietuviešu un baltkrievu zemnieku cīņa Lat
vijas kaimiņu guberņās. Zemnieki Latvijā aktīvi iesaistījās anti- 
feodālajā kustībā — cīņā pret muižniekiem, par zemi un brīvību. 
Zemnieku protests izpaudās visdažādākajos veidos — viņi atklāti 
pretojās muižniekiem un varas orgāniem, iesniedza sūdzības, izce
ļoja uz citām Krievijas guberņām.

Jau 1860. gadā plaši nemieri uzliesmoja D u n d a g ā , kur muižas 
īpašnieks Ostens-Sakens nesaudzīgi ekspluatēja zemniekus. Par 
to, ka jūras piekrastē dzīvojošie zemnieki nodarbojās arī ar zvej
niecību, Ostens-Sakens tiem lika parakstīt nomas līgumus, kuros 
pieprasīja papildus nomas maksai pildīt vairākus klaušu darbus. 
Zemnieki atteicās parakstīt nomas līgumus. Barons gribēja ar varu 
piespiest zemniekus paklausīt, bet tie nepadevās.

Lai «nomierinātu» satrauktos zemniekus, Dundagas muižā iera
dās zaldāti un salauza zemnieku pretestību. Aktīvākos zemniekus 
arestēja, bet daudzus padzina no zemes, atņēma lopus un inven
tāru. 1863. gadā zemnieku nemieri Dundagā uzliesmoja no jauna.

Tūlīt pēc 1861. gada 19. februāra reformas pasludināšanas vai
rākās Latgales muižās zemnieki atteicās pildīt klaušas un paklausīt 
muižniekiem. Nemieri notika S a ln o v a s  m u ižā  (Ludzas apriņķī), 
kur apmēram 100 zemnieku kategoriski atteicās pakļausit varas 
orgāniem un muižniekiem. Z a ļm u ižā  (Ludzas apriņķī), L u d v ia m -  
po les  m u ižā  (Daugavpils apriņķī), P a d o les  m u ižā  (Rēzeknes ap
riņķī) un daudzās citās vietās zemnieki ar rungām cīnījās pret 
apbruņotiem zaldātiem. Taču atsūtītais karaspēks apspieda neap
bruņoto zemnieku pretošanos.

1863. gadā notika zemnieku sadursmes ar karaspēku V išķu , 
L u d v ia m p o le s  u n  D u b n a s m u ižā s  (Daugavpils apriņķī). M e žm u ižā  
(Dobeles apriņķī) barons Līvens patvaļīgi izrēķinājās ar muižā 
strādājošajiem cilvēkiem. Mežmuižas zemnieki protestēja pret ba
rona patvaļu. Taču muižā ieradās soda ekspedīcija. Tika pavēlēts 
nopērt septiņus zemniekus, kas bija atzīti par «galvenajiem kūdī
tājiem». Kad zaldāti notvēra pirmo no tiem, pārējie zemnieki no
meta virsdrēbes un paziņoja, ka viņi ir visi par vienu un viens par 
visiem un tāpēc lai per visus vai nevienu. Zemnieku vienprātība 
nobiedēja muižniekus, un tie izsauca papildu karaspēku, kas ne
mierus apspieda.

Līdzīgi nemieri notika D vie tē , M a zb erķen ē , Ā d a žo s  un daudzās 
citās vietās. Zemnieki cīnījās ne vien pret nomas palielināšanu 
vai atsevišķām muižnieku nelikumībām, bet vispār pret feodālo 
ekspluatāciju, par zemes pāriešanu viņu īpašumā.

P re te s tīb a s  sp ēk a  un  sa d u rsm ju  s k a ita  z iņ ā  ze m n ie k u  ciņa L a t
v ijā  60. g a d o s  ieņ ēm a  v ien u  no p irm a jā m  v ie tā m  K rievijā .
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Muižniekiem ar bruņotu militāru vienību pārspēku izdevās ap
spiest zemnieku nemierus. Zemnieku kustībā sākās atslābums. 
60. gadu otrajā pusē cīņas veids mainījās, kļuva pasīvāks. Zem- ' 
nieki rakstīja sūdzības, izceļoja uz citām Krievijas guberņām, 
lai tur iegūtu zemi un izvairītos no vietējo muižnieku nežēlīgās 
ekspluatācijas.

70. gados zemnieku kustība uzliesmoja ar jaunu spēku. Tā ap
tvēra visu Latviju. 1871. gada decembrī dažos V en tsp ils  a p r iņ ķa  
p a g a s to s  notika sapulces, kurās zemnieki izteicās, ka nepieciešams ' 
nogalināt muižniekus, lai panāktu stāvokļa uzlabošanos. Vents
pils apriņķa vietējās varas orgāniem zemnieku kustības apspieša
nai palīgā tika atsūtīts karaspēks. Sākās zemnieku apcietināšana.

Zemnieki dievkalpojuma laikā bieži rīkoja sapulces baznīcās. 
1876. gadā Trikātas baznīcā notika zemnieku apspriede. Zemnieki 
protestēja pret to, ka muižnieki ieceļ mācītājus. Lai novērstu šīs 
«nekārtības», žandarmi Trikātas baznīcā ierīkoja novērošanas 
posteni. 12 zemniekus arestēja, 8 zemniekus nodeva Cēsu zemes 
tiesai.

1874. gadā nemieri uzliesmoja L u d za s  a p riņ ķ i, Z a ļm u ižā . Vie
tējais muižnieks ar policijas palīdzību atņēma dažiem zemniekiem 
zemes gabalus un ganības, ko tie izmantoja saskaņā ar agrāk 
pastāvošajām tiesībām. Pirms dzimtbūšanas atcelšanas Latgalē 
zemnieki bija varējuši ganīt lopus muižnieku laukos pēc ražas no
vākšanas, cirst mežus, ierīkot bišu stropus un lasīt ogas muižnieku 
mežā. Muižnieki centās šīs zemnieku tiesības likvidēt. Tas sa
asināja cīņu starp zemniekiem un muižniekiem.

Latvijas zemnieku kustība bija Krievijas revolucionārās kustī
bas sastāvdaļa. Zemnieku kustības ideologi — krievu revolucionā
rie demokrāti pauda zemnieku revolūcijas idejas. Latviešu progre
sīvās sabiedrības pārstāvji, kam bija sakari ar revolucionārajiem 
demokrātiem, izplatīja viņu idejas latviešu inteliģences un zem
nieku vidū.

Zemnieku tiesības dedzīgi aizstāvēja P. M ig lin ie k s  (1850.—1883.) L viens no 
pirmajiem Latgales inteliģentiem. Viņš labi pazina krievu revolucionāro demo
krātu darbus un stāstīja zemniekiem par tajos izteiktajām idejām. P. Miglinieks 
pārtulkoja vairākus N. Ņekrasova darbus latviešu valodā un izplatīja tos zem
nieku vidū. Bieži viņš aizstāvēja zemnieku intereses tiesas prāvās.

P. Miglinieks psi nosodīja muižnieku patvaļu, dēvējot viņus par lapsām, 
kuras apēd «mājputnus» — zemniekus. Ar savu darbību viņš iemantoja lielu 
autoritāti zemnieku vidū. P. Miglinieku arestēja un ieslodzīja cietumā. Pēc 
11 mēnešiem viņu atbrīvoja. P. Miglinieks nomira ar tuberkulozi, viņa bērēs 
piedalījās daudz Ludzas apriņķa zemnieku.

Zemnieku intereses, centienus un mērķus aizstāvēja arī P. B a lo d is  (1839.— 
1918.). Studējot Pēterburgas universitātē dabaszinātnes. P._ Balodis kļuva par 
studentu revolucionārā pulciņa aktīvu dalībnieku. 1862. gadā viņš noorganizēja 
pagrīdes tipogrāfiju, tā dēvēto «kabatas» tipogrāfiju, un iespieda proklamācijas, 
kas propagandēja Krievijas revolucionāro demokrātu idejas. P. Baloža pasaules 
uzskata veidošanos ļoti ietekmēja N. Černiševskis un A. Ilercens. Viņš cieši
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sadarbojās arī ar citiem progresīvajiem krievu inteliģences pārstāvjiem un centās 
palīdzēt zemniekiem viņu taisnīgajā cīņā. 1862. gadā P. Balodi arestēja un vēlāk 
izsūtīja uz Sibīriju.

Zemnieku kustība 60.—70. gados Latvijā bija stihiska, sadrum
stalota, politiski nenobriedusi. Zemnieku kustība Latvijā, tāpat kā 
visā Krievijā, nepārauga par organizētu revolucionāru kustību, kas 
spētu gāzt muižnieku jūgu. Strādnieku šķira, kas varētu vadīt zem
nieku cīņu līdz uzvarai, bija skaita ziņā maza un neorganizēta. 
Zemniekus atbalstīja tikai atsevišķi progresīvi inteliģences pār
stāvji.

Buržuāziskās reformas XIX gs. 60. un 70. gados Latvijā. Bur
žuāziskās reformas Krievijā XIX gs. 60. gados tieši neskāra Bal
tijas guberņas. Vācu baroniem izdevās saglabāt vietējo muižnie
cības pārvaldes sistēmu. Taču plašā zemnieku kustība piespieda 
cara patvaldību izdarīt dažas reformas arī Latvijā.

1860. gadā cara valdība apstiprināja 1849. g a d a  V id zem es  
ze m n ie k u  p a g a id u  lik u m u s , kas stājās spēkā tikai 1863. gadā. Tie 
sekmēja zemnieku zemes izpirkšanas gaitu, nostiprināja nom
nieku stāvokli, noteica nomas līguma ilgumu un paredzēja, ka 
zemniekam ir tiesības prasīt zināmu atlīdzību, ja muižnieks lauž 
līgumu un padzen zemnieku no nomājamās zemes. Tas bija solis 
uz priekšu zemes attiecību noregulēšanā Vidzemē.

1863. g a d ā  izd eva  liku m u , k a s  ļā v a  ari K u rzem es  zem n ie k iem  
iep irk t zem i. Pirkt zemi un mājas zemnieki varēja, «brīvprātīgi» 
vienojoties ar muižniekiem. Tie nosacīja pārdošanas cenu, diktēja 
pirkšanas noteikumus. Kaut gan muižnieki izmantoja visas iespē
jas, lai zemi paturētu sev, tomēr zemnieku zemes iepirkšana ievē
rojami pastiprinājās.

1863. gadā tika pieņemts p a su  liku m s . Tas paplašināja zem
nieku tiesības mainīt dzīves vietu. Zemnieki varēja saņemt pagastā 
pases bez pagasta tiesas atļaujas un brīvi pārvietoties. Tika izdots 
likums, kas ie te ica  m u ižn ie k ie m  n ep ra s īt no  n o m n iek a  k la u šu  d a r
bus. Bet pilnīgi klaušas likvidēja tikai 1868. gadā.

1865. gadā valdība a iz lie d za  m u ižn ie k ie m  p a tv a ļīg i  p ie sp r ie s t  
m iesa s  so d u s  zem n ie k iem . To varēja tikai uz tiesas sprieduma pa
mata.

Pēc 1866. gada likuma katrā pagastā izveidoja ze m n ie k u  p a š 
va ld īb a s  o rg ā n u s  — pagasta kopsapulci, vietnieku sapulci («viet
nieku pulku»), pagasta vecāko ar palīgiem un pagasta tiesu. Visus 
pagasta iedzīvotājus iedalīja piecās grupās pēc īpašuma lieluma.

Pagasta kopsapulcē, kurā ievēlēja pagasta valdi, ar lēmēju 
balsstiesībām piedalījās zemnieki — māju īpašnieki un nomnieki. 
Kalpiem un bezzemniekiem bija netiešas balsstiesības. Viņi varēja 
sūtīt no katriem 10 pieaugušajiem vīriešiem vienu pārstāvi — tā 
saucamo «desmitnieku». Pagasta vecākos, skrīverus un tiesnešus 
izvēlēja no turīgākajiem zemniekiem. Māju īpašnieki un nomnieki 
nerēķinājās ar bezzemnieku interesēm.
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Pagasta valde ievāca nodokļus, rūpējās par skolām, nespēj
nieku namiem, bāreņu patversmēm, organizēja pagasta pastu, ceļu 
uzturēšanu kārtībā un to labošanu.

1866. gada likums sargāja muižnieku un augošās lauku bur
žuāzijas intereses. Muižnieki palika pagasta saimnieki, jo pagasta 
valdē parasti pēc viņu norādījuma ievēlēja muižniekiem paklausī
gus cilvēkus.

1870. g a d ā  cara va ld īb a  izd eva  ja u n u  n o lik u m u  p a r  p ilsē tu  p a š 
v a ld īb ā m  Ķ riev ijā . Baltijas guberņās to ieviesa tikai 1877. gadā. 
Šis nolikums pamatojās uz mantas cenza principu. Plašākas iespē
jas piedalīties vēlēšanās un tikt ievēlētiem pilsētas domē bija iedzī
votājiem ar lielāku īpašumu. Tādējādi pilsētas pārvaldē par no
teicējiem kļuva turīgie pilsētas iedzīvotāji. Pilsētu pašvaldības 
darbība bija ļoti šaura. Visus svarīgākos jautājumus pilsētu pašval
dība izlēma gubernatora uzraudzībā. Pilsētas joprojām pārvaldīja 
vācu lielie tirgotāji un rūpnieki. Tā kā latviešu buržuāzija vēl ne
bija ekonomiski nostiprinājusies un tās īpašums bija krietni ma
zāks par vācu buržuāzijas īpašumu, tā nevarēja piedalīties pilsētas 
pašpārvalde.

V isas 60. un  70. g a d u  re fo rm a s L a tv ijā  b ija  n e k o n se k v e n ta s , 
p re tru n īg a s . Tās sa g la b ā ja  vāc iešu  ku n d zīb u . M u ižn ieku  ze m e s  
īp a šu m u  un p a m a t p r iv ilē ģ ija s  re fo rm a s n eskāra . F a k tisk ā  va ra  
la u ko s  jo p ro jā m  b ija  la n d tā g a m .

Taču  re fo rm a s ve ic in ā ja  k a p itā lism a  a ttīs tīb u . P ilsē tā s  s tr a u ji  
a tt īs t ī jā s  k a p itā lis t is k ie  u zņ ēm u m i. L a u ksa im n iec īb ā  p la š i sā ka  
iz m a n to t a lg o to  darb a sp ēku . P ā rv ie to ša n ā s  tie s īb u  p a p la š in ā ša n a  
ve ic in ā ja  a lg o tā  d a rb a sp ēka  p iep lū d u m u  rūpniecībā . P iea u g a  z e m 
n ieku  rosīb a  p a šp ā rva ld ē . R e fo rm a s se k m ē ja  b u ržu ā z ija s  n o s tip r i
n ā ša n o s  un  ja u n u  — k a p itā lis t is k u  a ttie c īb u  ve id o ša n o s  sa b iedrībā .

Jautā jum i un uzdevumi.

1. Salīdziniet zemnieku stāvokli Latvijā un Krievijā pirms XIX gs. 60. gadu 
reformām!

2. Ar ko atšķīrās zemnieku reforma Latgale no zemnieku reformas Kurzemē 
un Vidzemē?

3. Kādi bija XIX gs. 60. gadu zemnieku nemieru cēloņi?
4. Kā zemnieki cīnījās par sava stāvokļa uzlabošanu?
5. Novērtējiet 60,—70. gadu reformas Latvijā!

D O K U ME N T S .

MIĶEĻA FREIMAĶA SODZIBA KRIEVIJAS CARAM ALEKSANDRAM II.
Viņa Ķeizariskajai Majestātei Visaugstajam un cienīgajam Kungam un Ķei

zaram, visas Krievijas patvaldniekam Aleksandram II.
. . .  Ādažu novadā, kas kopā ar šo muižu pieder baronam Klcmcnsonam Vol

tam, mums. nabaga zemniekiem, kas kopš senseniem laikiem dzīvojam mūsu 
mājelēs un kalpojam mūsu kungiem (jo pašiem nepieder ne pēda zemes), jāpa
nes smagas nastas un ciešanas, kā arī netaisnība un pārestībās no mūsu kunga.
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kuras īsumā un uzreiz (vai arī ar vienu vārdu) nevar izteikt. Augsto (lielo) 
rentes naudu, kas viņiem jāmaksā par savām mājām, patvaļīgi nosaka kungs. 
Kas, nespēdams maksāt, vilcinās, tam jāpamet savas mājas; lielākā daļa cieš 
no sen uzliktajām smagajām klausām (kas kļūst aizvien smagākas). Kaut ari 
viņi ļoti iļgojas pēc atvieglinājumiem, bet tas netiek ievērots.

Ja kāds sūdzas, viņu vai nu neuzklausa, vai tam atbild: «Tev tas jādara! 
Kas nav apmierināts, lai iziet no mājas!» Citas žēlastības te nav. Nabagi, kas 
mīl kopt zemi un labprāt grib dzīvot savās mājelēs (un kur gan viņi lai ietu?), 
tiek tad nežēlīgi nospiesti un noplēsti.

Vecie dzīvo trūkumā, kādu pazinuši arī viņu tēvi, — viņi un viņu bērni at
deva savu jaunību un savus spēkus, lai muižniekiem sagādātu kaudzēm bagā
tību, jo šie kļuva bagāti, bet paši dzīvo galējā un pierastā nabadzībā un smagās 
ciešanās. Bet arī ar to kunga lielā alkatība nav apmierināta: ja tikai viņam ienāk 
prātā — pat ja nabaga zemnieks neatsakās izpildīt visas viņa kaprīzes, izmet 
viņš nabagu no ciešanu mājokļa ārā; būdiņu, ko tas ar lielām pūlēm uzcēlis, pie
vieno kopā ar tai piederošo zemi saviem jau iā plašajiem laukiem, lai tos vēl 
vairāk palielinātu.

Tā jau pirms dažiem gadiem izmeta vienu nožēlojamo, pēc tam tāpat otru. 
Tad atņēma man manas mājas pļavas gabalu, kas ir tuvāks' un labāks, un par 
to iedeva citu, kas atrodas tālu un ir pavisam slikts, un dara citu vēl ļaunāki 
Tagad kļuvis zināms, ka mani izliks no manas būdiņas un, kā dzird, tas pats 
notikšot vēl ar daudziem, jo kungam esot vara tāpat darit ar Šī novada veselu 
trešdaļu zemniekiem . . .

Kad nu rnan kļuva zināma mana padzīšana no pajumtes, kur mans tēvs līdz 
savam vecumam grūti pūlējies un ar saviem sviedriem slacinājis zemi, dzīvo
dams nabadzība, kur es esmu dzimis, un līdz šim dzīvojis, jau desmit gadus 
savā pagastā kalpodams'par tiesas rakstvedi, kur es tagad esmu kļuvis savam 
vecajam tēvam par atbalstu un kur es līdz savām mūža beigām gribētu palikt, 
kas man kļuvusi tik mīļa, ka es to ne ar ko negribētu mainīt, un kas man derīga 
tāpat kā ķēniņam viņa valsts. Ja nu man šī mīļā būdiņa jāatstāj un kopā ar 
veco tēvu vienalga kurp jādodas, tad tas man kļūst par nepanesamām sāpēm, 
tad mana sirds ir dziļi pievilta un mans gars pārvērsts putekļos, ja nenāk kāda 
žēlīga palīdzība.

Šādās ciešanās, kuras es nesu savā sirdī par manu un visu cietušo brāļu 
iznicināšanu un par mūsu mokām, tā, ka es zinu, ka šeit nav meklējama žē
lastība, steidzos es pie viņa Ķeizariskās Majestātes Visžēlīgā ķeizara atsaucīgās 
un mīlestības pilnās tēva sirds bērnišķīgā padevībā, pazemīgi vēlēdamies, ka es 
tur atrastu žēlastību un varētu dzīvot savā mīļajā būdiņā neskarts un nemocīts, 
ka man tiktu atdots tas, kas man tika paņemts, un ka es ar visiem pie šā pa
gasta piederīgajiem brāļiem redzētu prieku, ka mēs laimīgi dzīvojam...

Tas ir tas, ko mēs vēlamies, ko mēs karsti ar pukstošām sirdīm lūdzam un 
ne tikai mēs, bet visa latviešu tauta un arī igauņi, jo visi mēs esam Visžēlīgā 
Tēva bērni uzticīgi līdz pēdējai asins lāsei visā padevībā un pazemībā.
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Ādažos pie Rīgas, 
Inču mājās,
1862. g. 10. jūlijā.

Viņa Ķeizariskajai Majestātei 
vispazemīgākais kalps 

Miķelis Freimanis.

37. §. KAPITĀLISMA ATTĪSTĪBA UN RŪPNIECĪBAS PROLETARIĀTA 
VEIDOŠANĀS LATyiJĀ.

Kapitālisma attīstība lauksaimniecībā un rūpniecībā. Pēc
60. gadu reformām kapitālisms Latvijā attīstījās samērā strauji. 
Baltijas baroni sāka pāriet uz k a p itā lis t is k o  sa im n ie k o ša n a s  ve id u  
savās muižās. Klaušu nomu gandrīz pilnīgi nomainīja naudas 
noma. Lauksaimniecībā sāka plaši izmantot algotu darbaspēku.



Muižnieki izmantoja mākslīgos mēslus, lauksaimniecības mašīnas. 
Uzlabojoties tīrumu apstrādāšanai, palielinājās ražas. Attīstījās 
ari lopkopība, līdz ar to pieauga lauksaimniecības preču ražošana 
tirgus vajadzībām, cēla daudz dzirnavu, krogu, vīna darītavu, tā
dējādi muižnieki arvien plašāk iesaistījās preču un naudas attie
cībās.

Tiekdamies pēc lielas pelņas, vācu baroni paaugstināja naudas 
nomu zemniekiem un paplašināja savas saimniecības, atņemot tiem 
zemi. Tā, piemēram, Kurzemē «iztaisnojot robežas», muižām tika 
pievienots 150000 desetīnu zemes. Bieži vien muižnieki pilnīgi iz
lika zemnieku ģimenes no mājām, to zemi pārdeva par paaugsti
nātu cenu un iegūtos līdzekļus ieguldīja savās saimniecībās. Tikai 
Kurzemē vien no 1864. līdz 1884. gadam pārdeva vairāk nekā 
10 000 zemnieku māju par 38,5 miljoniem rubļu. Zemi pārdeva 
zemniekiem par ļoti augstām cenām. Vidzemē no 1879. gada līdz 
1883. gadam no mājām izlika 2500 zemnieku ģimeņu. Zemnieku 
zemes ekspropriācija Latvijā ieguva plašus apmērus.

Zemnieku aplaupīšana, viņu zemju pārdošana padarīja muiž
niekus bagātākus, sekmēja viņu saimniecību pārvēršanos par ka
pitālistiskām saimniecībām. L īd z  ar k a p itā lis t is k o  sa im n iec īb u  ra 
ša n o s  sā k ā s  ze m n ie c īb a s  s tra u ja  n o slā ņ o ša n ā s . No turīgajiem zem
niekiem izveidojās lielsaimnieku slānis. Sīkzemnieki, kas nespēja 
samaksāt izpirkšanas naudu par zemi un pārmērīgi lielos nodok
ļus, izputēja un palielināja lauku trūcīgo iedzīvotāju — kalpu un 
pusgraudnieku skaitu. Veidojās lauku proletariāts.

Pēc 60. gadu reformām k a p itā lism s  s tr a u jā k  sā k a  a tt īs t ī t ie s  ari 
rūpniecībā . Sevišķi liela nozīme rūpniecības attīstībā bija d ze lzc e ļu  
būvn iec ība i.

Pirmo dzelzceļu Latvijā — starp Rīgu un Daugavpili — pabei
dza būvēt 1861. gadā. Vēlāk šo līniju pagarināja līdz Vitebskai, 
Orlai un Caricinai. Pa dzelzceļiem no Krievijas uz Latviju un pēc 
tam caur Latvijas ostām uz ārzemēm sūtīja dažādus rūpniecības 
izstrādājumus un pārtikas preces: labību, miltus, eļļas, papīru, 
lauksaimniecības mašīnas, skārdu, dzelzi u. c. Latvija kļuva par 
Krievijas eksporta tranzīta zemi, bet Latvijas ostas — Rīga, Vents
pils, Liepāja — par nozīmīgām ostām.

Dzelzceļa būvei bija nepieciešams metāls, akmeņogles, vagoni, 
lokomotīves. Tas sekmēja metālapstrādāšanas, vagonbūves, mašīn
būves, kā arī būvmateriālu ražošanas attīstību. Latvijā radās dau
dzi metālapstrādāšanas un mašīnbūves rūpniecības uzņēmumi. 
Rūpniecība koncentrējās galvenokārt Rīgā un Liepājā.

60.—70. gados Rīgā uzcēla Bolderājas mašīnbūves fabriku, 
Krievu-Baltijas vagonu fabriku, kuģu būvētavu «Lange un dēls», 
Riharda Poles, Felzera, Manteļa mašīnbūves rūpnīcas u. c. 
80. gados Rīgā sāka darboties Krievijā pirmā velosipēdu rūpnīca 
«Rossija», gumijas izstrādājumu rūpnīca «Provodniks», Liepājā — 
drāšu un naglu rūpnīca «Bekers un Ko» un daudzas citas.
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1864. gadā Rīgā darbojās 90 fabriku,
1897. gadā — jau 270 fabriku. Visā Lat
vijā 1900. gadā bija 478 rūpniecības uz
ņēmumi ar 62 000 strādnieku. Līdz ar 
jaunu fabriku rašanos palielinājās arī 
strādnieku skaits. Pēc rūpniecībā nodar
bināto strādnieku skaita Rīga 70. gados 
ieņēma trešo vietu Krievijā aiz Pēter
burgas un Maskavas.

Rūpniecībai attīstoties un pilsētām 
paplašinoties, pilsētu iedzīvotāju skaits, 
it īpaši Rīgā un Liepājā, strauji auga.
1863. gadā Rīgā bija 77 500 iedzīvotāju,
1897. gadā — 282 000, Liepājā tajos pa
šos gados — 9000 un 62 500 iedzīvotāju.

Latvijā rūpniecības uzņēmumus cēla 
vai arī aizdeva naudu celšanai gan lat
viešu, gan krievu buržuāzija, gan arī 
ārvalstu kapitālisti. Latviešu buržuāzija savus līdzekļus galveno
kārt ieguldīja namu celtniecībā, ceļu būvē, sīkrūpniecībā un tikai 
daļēji lielrūpniecībā.’Krievu buržuāzija cēla Latvijā lielus rūpnie
cības uzņēmumus. Izmantojot Baltijas jūras ostas, tā varēja vieg
lāk iekļauties ārējā tirdzniecībā ar savu rūpniecības produkciju. 
P la š i L a tv i jā  iep lū d a  ā rv a ls tu , jo  s e v iš ķ i  vā cu  ka p itā ls . Tā kā 
darbaspēks bija lēts, kapitālisti guva lielus ienākumus. Lielie uz
ņēmēji, koncentrējot lielrūpniecību savās rokās, veicināja sīko 
amatnieku izputēšanu.

Kapitālismam attīstoties, XIX gs. otrajā pusē Latvijā strauji 
mainījās sabiedrības šķiriskā struktūra. Izveidojās kapitālistiskās 
sabiedrības pamatšķiras — buržuāzija un proletariāts. Latvijas 
laukos, saglabājoties feodālisma paliekām, vēl pastāvēja feodāļu 
šķira — vācu baroni. Zemniecība strauji diferencējās. Izveidojās 
lielsaimnieku (budžu) slānis, kā arī vidējās un sīkās zemniecības 
slānis. Vienlaikus radās ļoti daudz bezzemnieku — kalpu, kurus 
vācu baroni un latviešu budži nokalpināja savās saimniecībās.

Jaunlatviešu kustība. XIX gs. otrajā pusē, attīstoties kapitā
lismam, veidojās latviešu buržuāzija. Taču politiskā un ekonomiskā 
vara Latvijā vēl joprojām piederēja muižniekiem un vācu buržuā
zijai. Tādēļ sākās topošās latviešu buržuāzijas kustība par savu 
tiesību paplašināšanu.

XIX gs. otrajā pusē latviešu lauku buržuāzija centās paplašināt 
savas tiesības, lai varētu brīvi pirkt un pārdot zemi, atvērt tirdz
niecības un rūpniecības uzņēmumus uz laukiem, piedalīties pagastu 
pašvaldībā un tiesās. Visas šīs tiesības ierobežoja vācu muižnieki. 
Administratīvie orgāni, tiesas Latvijā joprojām aizstāvēja vācu 
baronu privilēģijas.

105



Latviešu pilsētas buržuāzijai bija savi specifiski centieni un 
prasības. Tā centās iekļūt pilsētas pārvaldē, kur noteicēji bija vā
cieši, un vājināt savu konkurentu sveštautiešu priekšrocības gan 
saimnieciskajā dzīvē, gan arī kultūras dzīvē.

Rīgā rūpniecība un tirdzniecība joprojām bija vācu buržuāzijas 
un baronu rokās. Arī Rīgas biržu un komercbanku pārzināja vietējā 
vācu buržuāzija. Vācijas baņķieri bija noteicēji pār finansēm Latvijā.

Latviešu buržuāzija, kam piederēja sīki veikali un darbnīcas, 
nevarēja konkurēt ar vācu lielajiem eksporta un importa uzņē
mumiem un fabrikām. 1870. gadā Rīgā no 710 lieltirgotājiem bija 
tikai 16 latvieši.

Arī prese un tautas izglītība bija pakļautas vāciešiem. Latviešu 
bērnus sķolās audzināja verdziskā padevībā vācu kungiem. Lat
viešu valoda tika noniecināta. Valsts iestādēs runāja tikai vāciski. 
Daudzi turigi latvieši, kaunēdamies savas latviskās izcelšanās dēļ, 
sāka dēvēt sevi par vāciešiem. Tā radās «kaunīgie» latvieši jeb 
«kārkluvācieši», kas no Kārkliņiem bija pārvērtušies par Kārklin- 
giem, no Zaķiem par Zakkēm, no Ozoliņiem par Ozolingiem utt. 
R. Blaumanis, izsmiedams šos cilvēkus, savā darbā «Visādi iesā
kumi priekš modernām pasakām» rakstīja: «Vienreiz bij viens lat
viešu veikalnieks, tas nesakropļoja uz izkārtnes sava uzvārda ...», 
«Vienreiz bija viena 20 gadu veca bagāta latviešu jaunkundze, tā 
māeēja latviski rakstīt...», «Vienreiz bija latviešu labākā famīlija, 
un tā neabonēja «Düna-Zeitung» ...».

Topošā latviešu buržuāzija negribēja samierināties ar vācu 
baronu un buržuāzijas virskundzību ekonomikā un politikā un uz
sāka ciņu par savām tiesībām. Tā gribēja panākt sev izdevīgas re
formas ekonomikā, pārvaldē, tiesā un izglītībā. Par savu uzde
vumu latviešu buržuāzija izvirzīja plašu tirdzniecības sakaru at
tīstīšanu, jaunu dzelzceļa un telegrāfa līniju ierīkošanu, ostu 
izbūvi, jūrskolu dibināšanu utt. Tā ka  a n tife o d ā lū  c iņ a  vē rsā s p re t 
s v e š ta u tie šu  ku n d z īb u , ta i p iem ita  ari n a c io n ā la s  k u s tīb a s  ra ks tu rs . 
Latvijas vēsturē to dēvē par ja u n la tv ie šu  ku s tīb u .

Jaunlatviešu kustību vadīja buržuāziskā inteliģence. Tērbatas 
universitātē, kas bija vienīgā augstskola Baltijā, 50. gados nodibi
nājās latviešu studentu pulciņš. 1856. gadā Rīgā tika izdots lat
viešu laikraksta «M ā ja s V iesis»  pirmais numurs. Rīgā, Vecpie
balgā, Dundagā, Talsos, Jelgavā radās latviešu skolotāju pulciņi. 
1862. gadā Pēterburgā sāka izdot latviešu laikrakstu « P ē te rb u rg a s  
A v īze s» . Ap to grupējās ievērojamākie latviešu buržuāzijas ideo
logi — jaunlatvieši Krišjānis Valdemārs, J. Alunāns, Krišjānis 
Barons, K. Biezbārdis, A. Spāģis, A. Kronvalds u. c. Avīzes slejās 
speciālos rakstos viņi izteica latviešu buržuāzijas centienus uri 
aktuālākās prasības. Jaunlatvieši rakstīja par agrārajām attiecī
bām, jūsmoja par citu zemju kapitālistisko iekārtu, prasīja lielāku 
rīcības brīvību tirgotājiem un uzņēmējiem. Vērsdamies pret feo
dālisma paliekām, viņi sapņoja par reformām, kas mazinātu vācu
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baronu kundzību. «. . .  Atņemt privileģētiem kaut daļu no viņu 
paradīzes, lai turpmāk nebūtu vairāk divu pretējību — paradīzes 
un pekles,» rakstīja A. Spāģis. Krišjānis Valdemārs aicināja lat
viešus krāt mantu, lai kļūtu bagāti un patstāvīgi. Lai veicinātu 
latviešu buržuāzijas izveidošanos, Krišjānis-Valdemārs populari
zēja krājkasu organizēšanu, aicināja attīstīt Latvijā tirdzniecību, 
rūpniecību un kuģniecību.

Lielu nozīmi jaunlatvieši piešķīra latviešu valodas un kultūras 
attīstībai, vērsdamies pret izdomājumiem, ka kultūru Latvijā ir 
atnesuši vācieši. Par svarīgāko sabiedrības attīstības veicinātāju 
viņi uzskatīja izglītību. Jaunlatviešu vidū bija valodnieki, taut
skolotāji, etnogrāfi, folkloristi un vēsturnieki. Viņi sasauca skolo
tāju konferences, dibināja korus, krāja folkloras materiālus. J. Alu- 
nāns, K- Biezbārdis un A. Kronvalds izstrādāja latviešu valodas 
gramatikas un pareizrakstības likumus, tīrīja latviešu valodu no 
vācu izkropļojumiem un radīja jaunus vārdus. Krišjānis Barons, 
savākdams ap 230 000 latviešu tautas dziesmu, atklāja latviešu 
tautas gara bagātību.

Par galveno tribīni jaunlatviešu centienu izpausmei kļuva ne
dēļas laikraksts «Pēterburgas Avīzes», ko izdeva Krišjānis Valde
mārs. Tajā tika iztirzāti daudzi aktuāli saimniecības, tiesību un 
kultūras dzīves jautājumi. «Pēterburgas Avižu» pielikumos 
«Dzirkstele» un «Zobugals» bija ievietoti satīriski panti, īsi anek
dotiski stāstiņi, reālistiski tēlojumi un asprātīgi dialogi, kas iz
smēja savu laiku nodzīvojušās kārtības sargus — muižniekus un 
viņu algotņus — mācītājus, tumsonības sludinātājus. «Zobugalā» 
bija rakstīts:

Seski lien pa dienu alā,
Pūces gaismu neieredz;
Kas no otra sviedriem dzīvo,
Labprāt sev’ ar tumsu sedz.

Zemnieki, amatnieki un pilsētas buržuāzija bieži lūdza «Pēter
burgas Avīžu» redakcijai dažādus padomus, uzskatīdami to par 
savu cerību paudēju un tiesību aizstāvi. Arī nabadzīgie zemnieki 
un kalpi, kas it īpaši bija nemierā ar pastāvošo kārtību un muiž
nieku patvaļībām, saskatīja laikrakstā aicinājumu izvērst cīņu par 
zemi. Taču «Pēterburgas Avīzes» vairījās runāt par jautājumiem, 
kas interesēja kalpus un bezzemniekus. Buržuāzijas cīņa par savām 
tiesībām un trūcīgo zemnieku un kalpu nemieri ārēji saplūda vienā 
antifeodālās kustības straume. Ka vieni, tā otri par saviem visnik
nākajiem ienaidniekiem uzskatīja vācu muižniekus. Buržuāzijas 
ideologi — jaunlatvieši ar «Pēterburgas Avīžu» palīdzību nereti 
zemnieku kustību centās izskaidrot tikai kā «apspiesto latviešu» 
cīņu pret «apspiedējiem vāciešiem» un tādējādi novirzīja to no 
cīņas pret latviešu buržuāziju. Kaut gan «Pēterburgas Avīzes» 
iznāca tikai dažus gadus, progresīvās sabiedriskās domas attīstībā 
tām bija liela nozīme. Laikrakstā paustie uzskati dziļi iespiedās
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tautas apziņā. Tā kā Baltijas vācieši «Pēterburgas Avīzes» nepār
traukti apmeloja un vajāja, 1865. gadā tās slēdza.

1866. gadā jaunlatvieši Rīgā nodibināja Latviešu biedrību, kas 
sakuma nodarbojās ar izglītības un kultūras jautājumiem, orga
nizēja Latvijā izglītības biedrības, rīkoja dziesmu svētkus. 1873,.
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gadā Rīgā notika pirmie dziesmu svētki, kurus vadīja plaši pazīs
tamais sabiedriskais darbinieks mūzikas skolotājs J. Cimze. Tajos 
piedalījās vairāk nekā tūkstoš dziedātāju. Rīgas Latviešu biedrībai 
līdzīga tipa organizācijas radās arī provincē. Tās Latviešu bied
rību Rīgā uzskatīja par savu Vadoni — «Māmuļu».

Kaut arī jaunlatviešu kustība neizvērtās par revolucionāru cīņu, 
tai bija progresīva nozīme. Jaunlatvieši mudināja buržuāziju krāt 
naudu un mantu, paplašināt savus uzņēmumus un līdz ar to sek
mēja kapitālistisko attiecību veidošanos. Jaunlatvieši vērsās pret 
feodālisma paliekām, pret nacionālo apspiestību. Viņi daudz darīja 
arī latviešu kultūras attīstībā un tādējādi izjauca baronu plānus 
latviešu pārvācošanai.

Līdz ar kapitālisma straujo attīstību un šķiru cīņas saasināša
nos, buržuāzijas kustība zaudēja savu progresīvo raksturu. Lat
viešu buržuāzija saliedējās, tuvinājās vācu buržuāzijai, centās 
iztapt cara patvaldībai un galveno uzmanību pievērsa cīņai ar pro
letariātu. Buržuāzijas progresīvā kustība pagrima. Buržuāzija 
kopā ar muižniekiem kļuva par reakcijas balstu, bet Latviešu bied
rība pakāpeniski kļuva par buržuāzisko nacionālistu perēkli.

Latvijas proletariāta veidošanās un tā cīņas pirmie soļi. Prole
tariāts sāka veidoties jau feodālās iekārtas dzīlēs pirms dzimt
būšanas atcelšanas. Pec XIX gs. 60. gadu reformām līdz ar 
zemniecības diferencēšanos un rūpniecības apvērsumu proletariāta 
veidošanās norisa ļoti strauji.

Latvijas kapitālistiskajai rūpniecībai bija nepieciešams visāda 
veida darbaspēks — būvstrādnieki, ostas strādnieki, fabriku un 
rūpnīcu strādnieki. Tos deva galvenokārt Latvijas lauki, kur daudz 
cilvēku bija zaudējuši zemi vai arī nevarēja eksistēt no mazā ze
mes gabaliņa, nelīgstot algotā darbā. Tie meklēja nodarbošanos 
rūpniecībā. Arī audēji, māj amatnieki, mūrnieki, namdari, galdnieki, 
krāsotāji, kas agrāk bija strādājuši uz laukiem, devās uz pilsētu 
fabrikām un rūpnīcām. Sākumā viņi pilsētās ieradās blakus peļņā, 
bet vēlāk bieži vien palika pastāvīgā darbā.

Par bezzemnieku un izputināto zemnieku lielo ieplūdumu rūp
niecībā liecina pilsētu iedzīvotāju pieaugums. 1867. gadā no 
102 000 Rīgas iedzīvotāju- 22 000 bija ienācēji no laukiem. 1881. 
gadā ienācēju skaits sasniedza 51 000, bet 1897. gadā — 170000, 
t. i., apmēram 60% no visiem pilsētas iedzīvotājiem.

Bez pilsētā ieplūdušajiem lauku trūcīgajiem iedzīvotājiem — 
lielākoties bezzemniekiem un kalpiem — rūpniecības proletariāts 
veidojās arī no izputinātajiem pilsētu amatniekiem. Rūpniecībai 
uzplaukstot, sīkamatniecibas uzņēmumi konkurences cīņā izputēja 
un amatnieki iestājās darbā fabrikās un rūpnīcās. Tādējādi rūpnie
cība saņēma samērā kvalificētus strādnieku kadrus.

L a tv ija s  s trā d n ie k u  šķ ira  d z im a  u n  a u g a  kā  K r ie v ija s  daudz- 
n ā c iju  p ro le ta r iā ta  d a ja  laikā, kad iedzīvotāju pāriešana no vienas 
vietas uz otru kļuva par vispār izplatītu parādību. Kapitālistiem
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bija vienalga, kādas tautības ir strādnieks un no kurienes tas nāk. 
Viņi prasīja tikai to, lai strādnieks būtu saprātīgs, paklausīgs un 
tā darbs lēti apmaksājams. Savukārt strādnieki devās uz tām vie
tām, kur varēja labāk iekārtoties un nopelnīt sev un ģimenei iz
tiku. Rūpniecības straujā augšana, ostu, dzelzceļu, tiltu būvniecība 
Latvijā atvilināja šurp strādniekus no daudziem Krievijas rajo
niem. Tāpēc Latvijas rūpniecības proletariātā iekļāvās arī krievu, 
lietuviešu, igauņu un citu tautību strādnieki. 1897. gadā Rīgā dzī
voja ap 54 000 ienācēju no citiem apgabaliem. Rūpnīcā «Provod- 
ņiks» strādāja 1265 latvieši, 1254 lietuvieši un poļi, 177 krievi, 
59 vācieši, 18 igauņi. Latvijas proletariātam bija sveša nacionālā 
ierobežotība. Tas veidojās un attīstījās par daudznāciju prole
tariātu.

Trīs'desmit piecos gados pēc reformām Rīgas strādnieku skaits 
palielinājās vairāk nekā 8 reizes. Visā Latvijas teritorijā 90. g. bei
gās tas sasniedza 150 000. Proletariāts koncentrējās galvenokārt 
rūpnieciskajās ostu pilsētās, lielajos rūpniecības uzņēmumos. Vai
rāk nekā puse Latvijas strādnieku bija nodarbināti uzņēmumos, 
kur strādnieku skaits pārsniedza 500. Proletariāta sastāvā XIX gs. 
beigās svarīga nozīme bija metālapstrādāšanas rūpniecības strād
niekiem (apmēram 30% Latvijas rūpniecības strādnieku). Viņi 
bija strādnieku šķiras kodols. Spēcīgas proletariāta vienības vei
doja arī dzelzceļnieki, tekstilnieki un kokapstrādāšanas rūpniecības 
strādnieki.

Kapitālismam attīstoties un proletāriešu skaitam pieaugot, ar
vien vairāk pastiprinājās kapitālistiskā ekspluatācija. Strādniekus 
bieži piemeklēja bezdarbs. Tūkstošiem darba spējīgu cilvēku nīka 
pie fabriku vārtiem vai bezcerīgi klīda pa pilsētas ielām, būdami 
gatavi par maizes kumosu strādāt visgrūtākos darbus jebkuros 
apstākļos. Daudzi strādnieki palika bez pajumtes. To visu izman
toja kapitālisti, lai iegūtu sev lielāku peļņu. Strādniekus viņi izkal- 
pināja aizvien ilgāk un intensīvāk, bet maksāja tiem mazāk.

Strādnieku ekspluatācija neaprobežojās tikai ar zemo darba 
algu un garo darba dienu. Uzņēmēji centās arī mazāk līdzekļu iz
dot telpu uzturēšanai, apgaismošanai, apkurināšanai, nekā neda
rīja, lai pasargātu strādniekus no nelaimes gadījumiem. Medicī
niskā palīdzība strādniekiem nelaimes gadījumos netika sniegta.

S trā d n ie k i p o litis k i  b ija  b ez tie s īg i. Proletariātam nebija savas 
šķiras organizācijas, kas aizstāvētu tā intereses. Strādnieki pilnīgi 
bija pakļauti uzņēmēju patvaļai. Fabrikanti varēja atlaist strād
niekus no darba bez jebkāda brīdinājuma, nepareizi aprēķināt 
darba algu, aizturēt tās izmaksu, pārvietot strādniekus citā darbā, 
neprasot viņu piekrišanu. Likumu, kas kaut daļēji ierobežotu fab- 

'rikaniu patvaļu un aizstāvētu strādnieku tiesības, nebija.
Pieaugošā ekspluatācija radīja strādniekos arvien lielāku pre

testību. Viņi sāka cīnīties par darba apstākļu uzlabošanu. No sā
kuma šī cīņa notika neorganizēti, stihiski. Turpmāk tā kļuva aiz-
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vien organizētāka, politiski apzinīgāka. Rūpniecibas proletariāts 
kļuva par kapitālistiskās sabiedrības progresīvāko šķiru, kas vēlāk 
pulcēja ap savu cīņas karogu visus ar pastāvošo iekārtu neapmie
rinātos ļaudis un veda viņus uz revolūciju.

V iens no p irm a jiem  s tre ik iem  L a tv i jā  n o tika  1870. g a d ā  V ēr
tu a ņ a  k o k zā ģ ē ta v ā . Sājā streikā piedalījās 100 strādnieku. Viņi 
prasīja paaugstināt darba algu. Kuzņecova Fajansa un porcelāna 
fabrikā strādnieki arī pieprasīja algas paaugstināšanu un panāca, 
ka viņu prasības tika apmierinātas. Līdzīgi streiki notika Vidzemes 
degvina dedzinātavās. Tie bija pirmie strādnieku mēģinājumi aiz
stāvēt savas tiesības.

XIX gs. 80. gados strādnieku nemieri notika arvien biežāk. 
1881. g a d ā  s tre ik s  sā k ā s  L iep ā jo s  d ze lzce ļa  darbn īcās. Ap 
200 strādnieku protestēja pret nelikumīgu atlaišanu no darba, algas 
pazemināšanu, nepareiziem algas aprēķiniem.

1882. gadā Latvijā ieradās senatora Manaseīna revīzijas komi
sija, lai pārbaudītu Krievijas valsts likumu izpildi un, ierobežojot 
vāciešu patstāvību, pastiprinātu cara valdības ietekmi Baltijas gu
berņās. Strādnieki tanī laikā vēl nesaprata šās revīzijas īsto mērķi 
un cerēja ar Manaseīna palīdzību uzlabot savu stāvokli. Rīgas un 
citu pilsētu strādnieki organizēja sapulces, kurās apsprieda savas 
sūdzības, ko pēc tam nosūtīja revīzijas komisijai. Strādnieki pra
sīja uzlabot darba apstākļus, paaugstināt algu. 1883. g a d ā  R igā , 
P ā rd a u g a vā , va irā ka s  d ien a s tu rp in ā jā s  s trā d n ie k u  n em ie r i, kas 
izcēlās sakarā ar to, ka uzņēmējs Brikners lika piekaut savus 
strādniekus. Vairāki simti cilvēku ielenca uzņēmēja māju. Neap
mierinātie strādnieki nodedzināja uzņēmuma īpašnieka ēkas. Ne
mieru apspiešanai no Viļņas tika izsaukts papildu karaspēks. Vai
rākus strādniekus arestēja. Policija un karaspēks nepārtraukti lll
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patrulēja pa ielām un izklīdināja ļaudis, kas vēl mēģināja pul
cēties. ;

S trā d n ie k u  k u s tīb a i L a tv ijā  70.—80. g a d o s  b ija  s tih is k s  ra k s tu r s  
u n  tā  p la š i n e izvē rsā s . Taču  s trā d n ie k u  k u s tīb a  liecinā ja , k a  a u g o 
ša is  p ro le ta r iā ts  izn ā c is  šķ iru  c iņ a s arēnā.

Jautājumi un uzdevumi.
1. -Pastāstiet par lielākajiem kapitālistiskajiem uzņēmumiem Latvijā XIX gs. 

otrajā pusē!
2. Kādas dzimtbūšanas paliekas saglabājās Latvijā pēc XIX gs. 60. gadu 

reformām?
3. Kādi bija jaunlatviešu cīņas mērķi, un kāpēc progresīvā buržuāzijas 

kustība pagrima?
4. No kādiem iedzīvotāju slāņiem veidojās Latvijas proletariāts?
5. Pastāstiet par strādnieku pirmajiem streikiem Latvijā un novērtējiet tos!

D OK UME NT S .
VECPIEBALGAS PAGASTA TIESNEŠU UN VECĀKO LŪGUMS 

IEKŠLIETU MINISTRAM 1863. G. FEBRUĀRI.
( I z v i l k u m i . )

Augstais Kungs,
Visžēlīgais Minister Lielskungs Grāfs Valujev, visaugstā 
žēlīgā Ķeizara Aleksandra II padoma Izdarītājs un Palīgsi

Vidzemes zemnieku lūgšana.

Ne vien visā plašā Krievu zemē, bet arī mūsu mīļā Vidzemē mēs — tā mazā 
latviešu tauta — dzirdam sava augsta un ļoti cienījamā Ķeizara lielus taisnības 
un žēlastības darbus, ko viņš daudz miljoniem zemniekiem lielā Krievu un Poļu 
zemē darījis; tāpat arī ar lielu sirdsprieku dzirdam par Jūsu no paša Dieva Jums 
dāvinātu augstu un taisnu prātu, ar ko Jūs augsta žēlīga Ķeizara gribēšanu un 
padomus palīdzat galā vēsi; tādēļ mums tā drošība ar sirdszemību — augsti 
cienīgs Minister Lielskungs, Jūsu priekšā nākt un mūsu tautas grūtības un 
bēdas Jums priekšā nest.

Mūsu latviešu tautas lielākās grūtības un apspiešanas ir šās, ka par to 
zemi, uz kuras dzīvojam, šai laika nav pastāvīga uri paliekama rente jeb mak
sāšana nospriesta, bet gruntskungi to renti jeb maksu zemniekiem uzliek tik 
lielu, cik grib, un ar gadiem vēl ceļ to arvien lielāku, caur ko mūsu tauta tiek 
apspiesta, ka tā nevar uz priekšu tikt. Bez tā gruntskungiem ir tā vaļa, kad pa- 
tik, zemi likt pārmērīt, lai gan tā jau agrāk izmērīta un novērtēta, — tā vaļa 
tai lielāku vērtību taisīt un tādēļ par to lielāku maksāšanu jeb renti uzlikt, kas 
tik vien no tā nāk, ka zemnieki, uz tās zemes dzīvodami un to kopdami, savus 
spēkus un mantu nav taupījuši, bet ar grūtiem sviedriem mājas uzbūvējuši, 
purvus par pļavām un mežazemi par tīrumiem pataisījuši, — un par to zemnie
kiem nekāda atlīdzināšana netiek rēķināta, tik gruntskungiem vien tas labums. 
Ja nu zemnieki to uzliktu un prasītu lielāku renti nespēj un nevar uzņemties 
maksāt, tad tiem tiek uzsacīts, un tad tiem no savām mājām jāiziet un no savas 
koptās zemes jāatstājas. . .

Kad Jūs, augstais Minister Lielskungs, ņo Dieva tā kunga ar gudrību, taisnu 
prātu un žēlīgu sirdi esat apdāvināti, uz augstu amatu izredzēti un aicināti un 
šā amata cienīgi esat, — kad ar no paša Augsta Kunga un Ķeizara ar godu un 
spēku esat pušķoti, tad mēs ar dziļu sirdszemību pie Jūsu kājām krītam un Jūs 
lūdzam: lai Jūsu žēlīgas acis griežas uz nabaga latviešu tautu Vidzemē. . .  un 
mūs apžēlotu ar tādiem labiem un taisniem likumiem kā krievu un poļu zem
niekiem un visvairāk to:
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1) ka tai zemei, uz kuras mēs dzīvojam, viens pastāvīgs rentes mērs tiktu 
nospriests, kas nebūtu visai liels un grūts, un ka grunlskungi uz priekšu mūs 
nevarētu apspiest ar to, likdami zemi pārmērīt, lai lielāku vērtību taisītu un lie
lāku renti prasītu; jeb ar to:

2) ka mēs to zemes grunti, ko uz rentes turam, par taisnu un ne visai 
grūtu maksu kā dzimtu īpašumu varētu pirkt un iemantot.

Tad vien mums drošība būtu savās tēvu mājās palikt, tad vien zemes kop
šana un mūsu labklāšana vairumā ietu, un tad vien mūsu tauta iekš visām de
rīgām mācībām pieņemtos .un pieaugtu . . .

38. §. atbrīv o ša n ās  k u stība s  proletāriskā
PERIODA SAKUMS LATVIJA.

Marksisma izplatīšanās Latvijā. Jaunā strāva. Šķiru cīņai 
saasinoties, latviešu strādnieki tiecās izprast sava posta cēloņus 
un uzzināt ceļus, kā atbrīvoties no ekspluatācijas. Atbildi uz strād
nieku šķiras izvirzītajiem jautājumiem varēja dot marksisma mā
cība. Šī mācība jau XIX gadsimta vidū bija pazīstama Vācijā un 
citās Rietumeiropas zemēs, bet 80. gados izplatījās arī Krievijā. 
Latviešu progresīvie studenti Pēterburgā, Maskavā, Tērbatā 
(Tartu) izveidoja pulciņus, kas propagandēja sociālisma idejas. 
Latvijā marksistiskās idejas sāka propagandēt nelegāli pulciņi, ko 
bija izveidojuši Rīgas Politehniskā institūta progresīvie studenti. 
Viņi sadarbojās ar Krievijas augstskolu revolucionārajiem studen
tiem. Pulciņu biedri lasīja zinātniskus referātus, organizēja dis
putus, jautājumu un atbilžu vakarus un tādā veidā iepazīstināja 
latviešu strādniekus ar K. Marksa un F. Engelsa mācību.

Latviešu revolucionārais dzejnieks E. Veidenbaums, kas mācī
jās Tērbatas universitātē, kvēliem vārdiem modināja darbaļaužu 
apziņu un brīvības ilgas;

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

«Marksisma mācība,» rakstīja P. Stučka, «spiedās pa visām 
logu un durvju šķirbām mūsu toreiz tik klusajā un rāmajā Lat
vijā.»

1893. gadā Liepājā izveidojās pirmie strādnieku marksistiskie 
pulciņi. Par savu svarīgāko uzdevumu tie uzskatīja iepazīšanos ar 
marksistisko literatūru un strādnieku interešu aizstāvēšanu. Pul
ciņus vadīja būvstrādnieks J. Driega, zvejnieks M. Kāsis, J. Cinov- 
skis. Pulciņu vadībā Liepājas strādnieki ik gadus mežā rīkoja 
Pirmā Maija svētkiem veltītas sapulces, kurās runāja par proleta
riāta starptautisko solidaritāti un strādnieku šķiras uzdevumiem.

Rīgā radās nelegālie strādnieku un studentu revolucionārie pul
ciņi. Revolucionārie studenti uzturēja sakarus ar Rīgas strādnieku 
pulciņiem un palīdzēja viņiem noskaidrot svarīgākos marksisma 
mācības jautājumus.
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Marksisma ideju propa
gandā izcila nozīme bija tā 
saucamajai Ja u n a ja i s trā va i.  
Tā bija latviešu d e m o k rā tisk ā s  
in te liģ e n ces  kustība. Progresī
vie latviešu inteliģences pār
stāvji, no kuriem lielākā dala 
bija demokrātiski noskaņotie 
studenti, nodibināja Tērbatā 
(Tartu), Pēterburgā, Rīgā zi
nātniski literārus pulciņus. 
Viņi rīkoja disputu vakarus, 
iepazīstināja darbaļaudis ar 
sociāldemokrātisko kustību, 
propagandēja darvinismu da
baszinātnēs, reālismu litera
tūrā un mākslā. No 1891. g. 
beigām, bet it īpaši ar 1893. 
gadu, kad demokrātiskā inteli
ģence sāka sistemātiski studēt 
marksismu, kā arī propagan
dēt to strādnieku vidū un cīnī
ties pret buržuāzijas nacionā

listisko ideoloģiju, šo kustību sāka saukt par Jauno strāvu.
Par Jaunās strāvas idejisko centru kļuva laikraksts «D ienas  

L apa», kas sāka iznākt jau 1886. gadā. Tā izcilākie redaktori bija 
P. Stučka un J. Pliekšāns (Rainis). Avīze dienu no dienas infor
mēja savus lasītājus par strādnieku kustību un tās panākumiem 
ārzemēs, apgaismoja dabaszinātņu, mākslas un literatūras jautā
jumus, iespieda krievu un Rietumeiropas progresīvo rakstnieku 
sacerējumus. Ļoti liela nozīme bija jaunstrāvnieku pārtulkotajiem 
K. Marksa, F. Engelsa, V. Lībknehta, A. Bēbeļa darbiem, kas tika 
ievietoti «Dienas Lapā», nenorādot autorus.

«Dienas Lapa», pauzdama visprogresīvākās idejas, strādnieku 
šķiras tieksmes un mērķus, pulcēja ap sevi visu tā laika progresīvi 
noskaņoto latviešu inteliģenci — studentus, skolotājus, ģimnāzis
tus, kā arī izglītotos strādniekus. Apzinīgie strādnieki, kā, piemē
ram, D. Bundža un J. Driega, piederēja pie Jaunās strāvas aktīva. 
Ievērojamākie jaunstrāvnieki bija P. Stučka, Rainis, F. Roziņš, 
J. Jansons-Brauns, P. Dauge, J. Kovaļevskis, K. Sulcs, Aspazija, 
kuriem ierādāma izcila vieta Latvijas vēsturē un kultūrā.

P ē te r is  S tu č k a , uzticamais V. 1. Ļeņina skolnieks un līdzgaitnieks, izcilais 
Latvijas Komunistiskās partijas vadītājs, dzimis 1865. gada 14. jūlijā Kokneses 
pagastā turīga zemnieka ģimenē. 1883. gadā beidzis Rīgas ģimnāziju, 1888. 
gada — Pēterburgas universitātes juridisko fakultāti. Jau studenta gados 
P. Stučka iesaistījās revolucionārajā kustībā, bija viens no galvenajiem Jaunās 
strāvas darbiniekiem. I89J. gadā viņu arestēja un notiesāja uz 5 gadiem izsūtī
jumā. Atgriezies no trimdas, P. Stučka aktīvi piedalījās LSDSP nodibināšanā.
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Viņš bija arī. viens no izcilākajiem 1905. gada revolūcijas vadītājiem Latvijā. 
1906. gadā P. Stučka Pēterburgā iepazinās ar V. 1. Ļeņinu — ģeniālo marksisma 

teorētiķi un Komunistiskās partijas pamatlicēju. Sī pazīšanās un pastāvīgie sa
kari ar V. 1. Ļeņinu loti ietekmēja P. Stučku un viņa darbību.

Februāra revolūcijas periodā P. Stučka rosīgi darbojās KSDS(b)P Petrogra- 
<!as organizācijā, bija KSDS(b)P Petrogradas komitejas loceklis.

P. Stučka aktīvi piedalījās Oktobra sociālistiskajā revolūcijā. Pēc Oktobra 
revolūcijas viņš bija KPFSR Tieslietu tautas komisārs, 1919. gadā — Padomju 
Latvijas valdības priekšsēdētājs, no 1923. gada līdz savai nāves dienai — KPFSR 
Augstākās Tiesas priekšsēdētājs. P. Stučka veica rosīgu zinātnisku darbu, bija 
lektors vairākās padomju augstskolās. Viņš sarakstījis daudz vērtīgu darbu par 
valsts un tiesību, kā arī Latvijas Komunistiskās partijas vēstures un prakses 
jautājumiem. P. Stučka miris 1932. gada 25. janvārī. Urna ar viņa pīšjiem iemū
rēta Kremļa sienā Maskavā.

Jaunstrāvnieki bieži piedalījās dažādu biedrību jautājumu un 
atbilžu vakaros, kur pulcējās daudz strādnieku. Sevišķi populāra 
Rīgā bija izglītības biedrība «Jonatāns», kas rūpējās par strādnieku 
izglītošanu. Jaunstrāvnieki izmantoja šo biedrību, lai nostiprinātu 
sakarus ar strādnieku masām. Jautājumu vakaros viņi populārā 
veidā iepazīstināja strādniekus ar jaunākajiem dabaszinātņu sa
sniegumiem, filozofijas, ētikas, pedagoģijas, literatūras un tiesību 
jautājumiem.

Jaunā strāva lielā mērā ietekmēja tālāko revolucionāro kustību 
Latvijā. Strādnieki iepazinās ar šķiru cīņas idejām, saliedējās, 
kļuva apzinīgāki. 90. gadu otrajā pusē strauji pieauga streiku 
skaits. Tas satrauca carisko valdību, un tā sāka vajāt Jauno strāvu. 
1897. gadā žandarmērija slēdza «Dienas Lapu» un arestēja 138 
cilvēkus. Daudziem Jaunās strāvas, kā arī strādnieku pulciņu da
lībniekiem piesprieda ieslodzījumu cietumā. P. Stučku, Raini, 
J. Driegu, J. Jansonu-Braunu izsūtīja trimdā uz Vjatkas guberņu 
un citām Krievijas guberņām. Daži jaunstrāvnieki, kuriem izdevās 
izvairīties no aresta, emigrēja uz ārzemēm. Jaunā strāva beidza 
•darboties.

Jaunā strāva, kas bija radusies strādnieku kustības ietekmē, 
vērsās pret buržuāziski nacionālistisko kustību. Pēc Jaunās strā
vas sagrāves vēl skaidrāk bija redzama nepieciešamība pēc sociāl
demokrātiskas strādnieku organizācijas, kas varētu organizēt un 
vadīt proletariāta cīņu.

Pirmās latviešu sociāldemokrātiskās organizācijas izveidojās 
ārzemēs. 1898. gadā bijušais jaunstrāvnieks D. Bundža, emigrējis 
uz Ameriku, Bostonā nodibināja L a tv ie šu  so c iā ld em o k rā tu  sa v ie 
n ību . D. Bundža sāka izdot mēnešrakstu «Auseklis», kas nelegāli 
tika nogādāts Latvijā.

1899. gadā F. Roziņš un daži citi emigranti Londonā nodibināja 
V akare iropas la tv ie šu  so c iā ld em o k rā tu  sa v ien īb u . Tā izdeva mēneš
rakstu «Latviešu Strādnieks», kura mērķis bija izplatīt latviešu 
strādnieku vidū zinātniskā sociālisma mācību. 1900. gadā F. Ro
ziņš «Latviešu Strādnieka» vietā sāka izdot mēnešrakstu «Sociāl
demokrāts».

8* 115



Latviešu sociāldemokrāti ārzemēs pārtulkoja un iespieda lat
viešu valodā vairākus marksisma klasiķu darbus. 1900. gadā 
F. Roziņa tulkojumā iznāca K. Marksa un F. Engelsa «Komunistis
kās partijas manifests» un vairāki Rietumeiropas sociāldemokrātu 
darbi.

Sociāldemorkātiskajai presei, ko izdeva ārzemēs un nelegāli 
ieveda un izplatīja Latvijā, bija ļoti liela nozīme sociāldemokrātisko 
organizāciju izveidošanā un strādnieku šķiras apziņas celšanā.

«Rīgas dumpis» — pirmā strādnieku masveidīgā uzstāšanās 
pret kapitālistiem. 90. gadu beigās strādnieki sāka skaidrāk izprast 
savas šķiras mērķus. Plašumā vērsās streiku kustība, kam cēlonis 
bija strādnieku ekspluatācijas pastiprināšanās. Streiki notika ne 
vien Rīgā un Liepājā, bet arī Daugavpilī un citās pilsētās.

Sevišķi spēcīga streiku kustība Latvijā bija 1899. gada maijā, 
kad Rīgā un Liepājā notika plaši streiki un demonstrācijas. Strād
nieki prasīja palielināt algu un ieviest 8 stundu darba dienu. 
Streiki bija neorganizēti, stihiski. Taču to masveidība liecināja par 
strādnieku šķiras apziņas augšanu.

Pirmais plašākais strādnieku cīņas uzliesmojums notika Rīgā. 
Tas izcēlās stihiski, un tādēļ tas nosaukts par R īg a s  d u m p i. 
1899. gada 1. maijā Džutas fabrikas strādnieces pieteica streiku, jo 
administrācija nepildīja savu solījumu paaugstināt algas. Streika 
apspiešanai tika izsaukts karaspēks. Tas centās izprovocēt nemie
rus un visādi ņirgājās par strādniecēm. Taču streiks norisēja mie
rīgi. 5. maijā 500 strādnieces, kas bija sapulcējušās pie fabrikas 
Ķīšezera krastā, nolēma doties gājienā pie gubernatora. Ceļā strād
nieces ielenca policija, kareivji, ugunsdzēsēji un sadzina Aleksandra 
dārzā, kur tām gribēja atņemt norēķina grāmatiņas, bet pases ne
izsniedza, lai varētu apzinīgākās strādnieces izsūtīt no Rīgas. Pēc 
darba mājās iedami, rūpnīcas «Fenikss», akciju sabiedrības 
«Union» un citu fabriku strādnieki uzzināja par šo varmācību. Viņi 
pieprasīja atbrīvot strādnieces. Policisti sāka šaut. Tad vairāku 
tūkstošu strādnieku lielais pūlis salauza dārza sētu un uzsāka cīņu 
ar policiju un karaspēku. Uz šāvieniem strādnieki atbildēja, sviežot 
policistiem un kareivjiem ar akmeņiem, pudelēm, kokiem un citiem 
priekšmetiem. Ciņa turpinājās līdz rītam. Sājā naktī nogalināja 
ap 20 un ievainoja ap 60 strādnieku. Džutas fabrikas strādnieci 
L. Kārkliņu un «Feniksa» fabrikas strādnieku K. Voldiņu nodūra 
ar durkļiem.

Asiņainā izrēķināšanās ar strādniekiem Aleksandra dārzā ra
dīja milzīgu sašutumu darbaļaudīs. Rīgā sākās plaši nemieri. 
Džutas fabrikas strādniecēm pievienojās daudzu citu fabriku 
strādnieki, kas pieprasīja atbrīvot apcietinātos biedrus. Notika asi
ņainas sadursmes ar policiju un karaspēku. Ielu cīņās piedalījās 
apmēram 20000 cilvēku. Pret strādniekiem tika raidīti 6000 ka
reivju un 200 kazaku, kā arī visa Rīgas policija. Taču strādnieki
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nepadevās. Viņi demolēja rūpnīcas, policijas iecirkņus, bagātnieku: 
un policijas ierēdņu dzīvokļus.

Streiki kļuva ļoti plaši. Arī grautiņi nemitējās, jo tos ar savu 
rīcību izprovocēja paši kapitālisti un valdības iestādes. 11. maijā 
kapitālista Pases tekstilfabrikas sētā sapulcējās strādnieki, lai iz
teiktu uzņēmējam savas prasības. Kamēr strādnieku ievēlētie dele
gāti kantorī runāja ar administrāciju, fabrikas sētā ieauļoja kazaki 
un sāka ar nagaikām sist strādniekus. Tie aktīvi aizstāvējās un 
piespieda kazakus bēgt. Pēc tam strādnieki izdemolēja fabriku; 
un tās direktora dzīvokli, jo uzskatīja viņu par uzbrukuma vaini
nieku. Tamlīdzīgi stihiski grautiņi notika arī daudzās citās fabri
kās. Strādnieki pilnīgi vai daļēji nopostīja vairāk nekā 10 fabriku. 
It īpaši bija cietušas mašīnbūves rūpnīca «Motors» un Zasulauka 
tekstilfabrika. Pat tie strādnieki, kas nestreikoja, pēc darba izgāja 
ielās un piedalījās nemieros. Vienlaikus ar Rīgas dumpi arī Lie- 
pājas rūpnīcās uzliesmoja streiki. Nemieri Rīgā turpinājās līdz 
18. maijam. Strādnieki cīnījās pašaizliedzīgi, nebaidoties nekādu 
vajāšanu, taču viņiem trūka cīņas plāna un vienotas vadības. Ne
mieri bija stihiski, streiki neorganizēti. Bez stipras politiskas strād
nieku organizācijas Rīgas proletariāts nevarēja gūt panākumus, 
un nemieri tika nežēlīgi apspiesti.

Rīgas dumpis 1899. gadā prasīja smagus upurus, taču proleta
riāta cīņas pieredze kļuva bagātāka. Strādnieki, masveidīgi uzstā
damies pret buržuāziju un cara ierēdņiem, pirmo reizi izjuta sevi 
par šķiru un atklāja visai sabiedrībai, ka proletariāts ir varens 
spēks. Nemieri saviļņoja visus Latvijas darbaļaudis un parādīja, 
ka strādniekiem ir nepieciešama vienota organizācija, kas varētu 
vadīt viņu cīņu pret ekspluatatoriem.
Jautājumi un uzdevumi.

1. Pastāstiet par marksisma ideju izplatīšanos Latvijā!
2. Izmantojot tekstu un dokumentus, pastāstiet par ievērojamākajiem jaun

strāvniekiem!
3. Kāda ir .Jaunās strāvas vēsturiskā nozīme?
4. Kāda ir Rigas dumpja vēsturiskā nozīme?

D O K U ME N T S .
NO F. ROZIŅA RAKSTA «RĪGAS DUMPIS», KAS PUBLICĒTS 

1900. GADA «LATVIEŠU STRĀDNIEKĀ» 2. NUMURĀ.
Maija 1. dienas svētku runās proletārieši atgādina cits citam notecējušā 

gada svarīgākos notikumus visas pasaules un it sevišķi pašu zemes strādnieku 
kustībā. Pirmo vietu latviešu strādnieku šī gada maija runās, bez šaubām, ieņems 
1899. gada maija notikumi Rīgā. Tur tika mūsu jauniņā strādnieku kustība kris
tīta ugunī un asinīs. Lai šī uguns un asins kristība visiem būtu un paliktu jo 
ciešā atmiņā, turam par vajadzīgu arī šinī vietā atgādināt viņas ievērojamās 
dienas. . .

Strādnieces nolēma maija 1. dienā prasīt apsolīto algas paaugstinājumu un
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spiest caur streiku fabrikas valdi izpildīt apsolījumu. Fabrikas valde, cara val
dības apspiedējas politikas iedrošināta, neizpildīja strādnieču prasījumu, un pē
dējās stājās streikā. Fabrikas valde pēc pazīstamiem paraugiem un uz zināmu 
cirkulāru pamata ziņoja valdībai, ka strādnieces «buntojas», un pieprasīja zal
dātus. Zaldāti tūda] tika atsūtīti. Bet, tā kā streikotājas izturējās gluži mierīgi, 
tad tiem nebija nekā ko d arīt. . .

Tā pienāca maija 4. diena. Strādnieces nolēma sarīkot demonstrāciju un iet 
kopējā gājienā pie gubernatora kā vietējā valdības priekšstāvja, kuram izsacīt 
savus prasījumus. Gubernators dabūja caur policijas spiegiem ziņu par strād
nieču nodomu un ieslēdzās savas pils visattālākos kambaros, kā plēsīgs nakts- 
zvērs un tumsības pūķis ieraujas savā alā, kad to draud apspīdēt gaismas stars. 
Bet_ policijai un karaspēkam viņš pavēlēja v is ie m  l īd z e k ļ ie m  aizkavēt streikojošās 
strādnieces no ierašanās viņa alas priekšā . . .

Pret maija beigām bija strādnieki apspiesti. Jautājums, kādi panākumi bija 
lielajam tracim, kuru valdība uzspieda strādniekiem pret viņu pašu gribu un kurš 
tiem maksāja tik daudz upuru. Panākumi bija divējādi:' 1) tieši — daudzās 
fabrikās un darbnīcās strādnieki ieguva algas paaugstinājumus vai darbalaika 
saīsinājum us... 2) strādnieki teit pirmo reizi jutās kā šķira, juta savu varu, 
redzēja priekš tās drebam i valdību, i savus tiešos izsūcējus — buržujus. Un 
šis panākums ir katra upura vērts. Rīgas notikumos pirmo reizi parādās Balti
jas vēsturē jauns princips, strādnieku šķiras cīņas, t. i., sociālisma princips. 
Caur to Rīgas notikumi dabūjuši revolūcijas nozīmi. Jā, Rīgas maija dienas 
pelna vairāk revolūcijas vārdu nekā Parīzes februāra dumpis. Tur gan sagāza 
troni, bet jauns princips tur neparādījās. Rigā bija otrādi. Krievu valdība savā 
prāta apmulsumā modināja strādniekus no viņu gara miega ar lodēm un Stiķiem. 
•Zviņi nobira no strādnieku acīm, un viņi ieraudzīja savu ienaidnieku un savas 
vajadzības, un tagad tie vairs ātrāk nenorims, līdz visas ķēdes būs satriektas. 
Valdiba pati ir Rīgā kalusi savam zārkam naglu, to sildīdama flinšu ugunīs 
un ārdēdama strādnieku asinīs. Šo viņas kalto naglu strādnieki spicēs un asinās 
katra gada maija svētkos, līdz tā būs gatava kalpot savam mērķim. Bet katra 
gada maija demonstrācijās, pieminēdami savu nokauto biedru asinis, mēs nesvi
nēsim vis sēru svētkus, mūsu dūšīgo biedru bēres, bet prieka svētkus — sociāl
demokrātiskās strādnieku kustības kristības.

39. §. LATVIEŠU KULTŪRA XIX GS. OTRAJĀ PUSĒ.

XIX gs. otrajā pusē latviešu kultūras veidošanos ietekmēja 
kapitālisma attīstība, tautas cīņa pret feodāli dzimtbūtnieciskās 
iekārtas paliekām, pret muižniekiem, carismu un buržuāziju. Sājā 
cīņā nostiprinājās latviešu un krievu tautas cīņas vienība un sa
darbība, nodibinājās sakari ar progresīvo krievu kultūru, kam 
bija svarīga nozīme latviešu tautas kultūras augšanā.

Visā, latviešu kultūras attīstības gaitā norisinājās demokrātis
kās kultūras cīņa pret valdošās šķiras kultūru. 50.—60. gados tā 
bija cīņa pret feodālisma gadsimtos iesakņoto vācu muižnieku un 
garīdznieku ideoloģiju. Sai posmā ievērojama nozime bija augošās 
latviešu buržuāzijas progresīvajiem darbiniekiem — jaunlatviešiem 
K. Valdemāram, K. Baronam, J. Alunānam u. c.

Taču kapitālismam attīstoties, 70,—80. gados latviešu buržuā
zija kļuva par reakcionāru spēku. Tās idejas un centieni zaudēja 
sākotnējo progresīvo raksturu un nikni vērsās pret demokrātisko 
kultūru. Demokrātiskās kultūras attīstību 90. gados veicināja Jau
nās strāvas revolucionārie darbinieki.
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Tautas izglītība. Tautas izglītības līmenis XIX gs. otrās puses 
sakumā bija ļoti zems. Muižnieki un garīdznieki visiem spēkiem 
centās turēt tautu tumsībā un verdziskā paklausībā. Pēc dzimt
būšanas atcelšanas līdz ar straujajām pārmaiņām saimniecībā un 
sabiedriskajā dzīvē vecā izglītības sistēma tika pārkārtota. Radās 
jaunas skolas, un pieauga skolotāju skaits. Mainījās arī mācību 
programmas. Skolās samazinājās baltvācu muižniecības un ga
rīdzniecības ietekme. Tomēr latviešu bērniem iespējas iegūt izglī
tību vēl joprojām bija ļoti ierobežotas.

Latvijā izplatīts tautas izglītības veids bija m ā jm ā c ib a . Jau 
pirms iestāšanās skolā bērnus mācīja lasīt un rēķināt. Parasti mā
cīšana notika ziemas vakaros kopējā saimes istabā. Strādājot mā
jas darbus, pieaugušie skaitīja priekšā vārdus, bet bērni tos skaļā 
bāls! atkārtoja. Lasāmā grāmata bija bībele. Visa mājmācība bija 
pakļauta baznīcas uzraudzībai. Mācītāji braukāja no mājas uz 
māju, pārklaušinādami bērnus. Tomēr bērnu īstā audzinātāja bija 
folklora. Bagātajā lautas mutvārdu daiļradē bērni smēlās pirmās 
zināšanas, tautas gudrību.

Sākot ar 60. gadiem, Latvijā izveidoja vienu p a g a s tsk o lu  u z  
katriem 500 vīriešu kārtas iedzīvotājiem Vidzemē un uz katriem 
1000 vīriešu kārtas iedzīvotājiem Kurzemē. Skolu uzturēšanas iz
devumus sedza paši darbaļaudis, bet skolu vadība joprojām palika 
vācu muižnieku un garīdznieku rokās. Pagastskolu parasti sāka 
apmeklēt bērni, kas bija sasnieguši 10 gadu vecumu. Mācības no
tika latviešu valodā. Pagastskolā mācījās 3 ziemas. Galvenie mā
cību priekšmeti bija bībeles stāsti un baznīcas dziesmu dziedāšana. 
Skolā bērni ieguva arī nedaudz zināšanu aritmētikā un ģeogrāfijā. 
Galvenais mācību līdzeklis bija lasāmā grāmata, pēc kuras mā
cīja visus priekšmetus. Vispopulārākā mācību grāmata bija «Sko
las maize», kas kalpoja skolās vairākus gadu desmitus. No tās 
mācījušās vairākas paaudzes.

Reizē ar jaunu pagastskolu nodibināšanos palielinājās arī d ra u 
d zes  sk o lu  skaits. To kurss bija nedaudz plašāks. Draudzes skolās 
par mācībām vajadzēja maksāt. Tā kā šīs skolas atradās vācu ba
ronu un mācītāju uzraudzībā, mācības tajās notika vācu valodā. 
Draudzes skolās mācījās galvenokārt bagāto zemnieku bērni. Pil
sētās skolas organizēja un uzturēja valdība, un tajās vāciskais 
gars bija mazāk jūtams.

Kaut arī skolu skaits nedaudz pieauga, tomēr tautas izglītība 
vēl joprojām palika zemā līmenī. Pagastskolas bija mazas, ar vienu 
klases telpu, skolēnu skaits niecīgs. Mācīties varēja galvenokārt 
turīgāko iedzīvotāju bērni. Mazturīgo ļaužu bērni bieži nevarēja 
beigt pat divas klases pagastskolā. Tā kā skolu programmas ne
bija saskaņotas, pagastskolu beigušie nevarēja turpināt izglītību 
vidusskolā.

Vidējās izglītības sistēmā bija divi ģ im n ā z iju  tipi: klasiskā 
ģimnāzija, kur galveno uzmanību veltīja senajām valodām, un
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reālģimnāzija, kur lielāks stundu skaits bija matemātikai, fizikai 
un ķīmijai. Pastāvēja arī sieviešu ģimnāzijas. Tās programmas 
apjoma un satura ziņā atpalika no vīriešu ģimnāzijām. Lai apmie
rinātu arvien pieaugošās prasības pēc kvalificētiem tehniskajiem 
kadriem rūpniecībā un tirdzniecībā, ar 1872. gadu izveidoja seš
gadīgās reālskolas. Reālskolu beigušie varēja iestāties tikai aug
stākajās tehniskajās mācību iestādēs, nevis universitātēs. Arī uz 
Latvijas skolām tika attiecināts 1887. gadā cara valdības izdotais 
cirkulārs, kas tautā pazīstams ar nosaukumu «Cirkulārs par ķēkšu 
bērniem». Paaugstināja arī mācību maksu. 1895. gadā piecās vī
riešu ģimnāzijās Rīgā, Jelgavā un Liepājā mācījās 2173 skolēni. 
Latviešu tautības skolēnu ģimnāzijās bija tikai ap 13%, un visi tie 
bija bagātnieku bērni.

Augstākās izglītības galvenais centrs Baltijā bija 1802. gadā 
nodibinātā Tērbatas (Tartu) universitāte. 1862. g a d ā  n o d ib in ā ja  
R ig a s  p o lite h n ik u m u , k u ru  1896. g a d ā  p ā rve id o ja  p a r  P o lite h n isk o  
in s t i tū tu . Tam bija liela nozīme visas Krievijas mērogā. Institūtā 
gatavoja tehniskās inteliģences kadrus rūpniecībai. Abās augstāka
jās mācību iestādēs mācījās arī latviešu jaunekļi. Bez tam vēl lat
vieši mācījās Maskavas un Pēterburgas universitātēs. Daudzi no 
tiem tur iepazinās ar demokrātiskajām un revolucionārajām ide
jām. Sajās universitātēs auga un veidojās latviešu tautas revolu
cionārie darbinieki.

Literatūra. Latviešu literatūra, pastāvot antagonistiskām šķiru 
pretrunām, veidojās un attīstījās progresīvo ideju ietekmē. Tā vis
pusīgi attēloja vēsturiskās parādības, aizstāvēdama tautas masu 
intereses. Gan ar ro m a n tism a  patosu, gan ar reā lism a  dzēlīgumu 
pirmie latviešu literatūras pārstāvji dziļi ielūkojās dzīvē un aici
nāja cīnīties pret vācu baronu un buržuāzijas jūgu. Andrejs Pum
purs dzejolī «Pie Donavas» rakstīja:

Laikos, kurus stāsti nezin,
Bija liela valstība;
Robežas tai upes atmin 
Donava un Daugava. —
Vēlāki šī valste šķīrās 
Slāvos, leišos, latviešos;
Tomēr tautu liktens dzīrās 
Nospriest laikos nākošos:
Atrast starp šīm upju māsām 
Vecu laiku robežu;
Atnest viņu radu tautām 
Jaunu laiku brīvību.

Ievērojams latviešu literatūras pārstāvis XIX gs. 50.—60. gados 
bija Juris Alunāns. Savos dzejoļos viņš šaustīja baronus un mācī
tājus, aicināja tautu cīņā par izglītību, par kultūru. Viņa dzejai 
pa lielākajai daļai ir satīrisks raksturs.
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70. un 80. gados tautas masu demokrātiskie centieni pēc brī
vības atspoguļojās Andreja Pumpura un Ausekļa daiļradē. Abu 
dzejnieku darbu galvenā tematika bija latviešu tautas gadsimtiem 
ilgā cīņa pret vācu verdzinātāju jūgu. Izmantodami folkloras ma
teriālus un motīvus, dzejnieki radīja tautas varoņu tēlus, kas 
iemieso sevī tautas neuzvaramo spēku.

Prozā pirmos lielākos panākumus guva brāļi Kaudzītes ar ro
mānu «Mērnieku laiki». Sājā darbā atspoguļojas Latvijas lauku 
dzīves parādības 60. un 70. gados: zemniecības šķiriskā noslāņoša
nās, bezzemnieku rašanās, kalpu dzīve. Autori reālistiskos tēlos 
atmasko lielsaimnieku mantrausību un garīgo tukšumu, kā arī iz
smej lauku inteliģences nacionālistisko aprobežotību un liekulību.. 
Pretstatā tumšajām, negatīvajām dzīves parādībām notēloti jau
nie, augošie sabiedrības spēki.

S ā k o t ar 80. g a d iem , reā lism s  la tv ie šu  lite ra tū rā  ieņ ēm a  a izv ie n  
lie lā ku  v ie tu . Progresīvie rakstnieki atsedza dzīves patiesību, un 
viņu darbi kļuva par aktīvu sabiedrības attīstības virzītāju spēku. 
XIX gs. beigās demokrātiskā literatūra sasniedza augstu idejiskās- 
un mākslinieciskās attīstības pakāpi. Viens no šā laika ievērojamā
kajiem rakstniekiem bija Rūdolfs Blaumanis. Lasot viņa darbus,, 
skaidri izprotams, kādu ļaunumu kapitālisms atnesa lauku ļaužu 
dzīvē. R. Blaumanis parāda, ka kapitālistiskajā iekārtā naudas un 
mantas dēļ cilvēki upurē savas labākās jūtas. Ar ironiju, naidu un 
nicināšanu viņš runā par despotiskajiem saimniekiem, kas visu 
vērtē no mantiskā viedokļa. Ar dziļām simpātijām rakstnieks attēlo 
godīgo, vienkāršo darba cilvēku drosmi, gribas spēku un pašaiz
liedzību. R. Blaumaņa daiļrades zīmīgākā un vērtīgākā īpašība ir 
dzīves parādību pareizs, vēsturiski konkrēts atspoguļojums.

90. gados tika likti pamati la tv ie šu  revo lu c io n ā ri d e m o k rā tis k a 
ja i literatūrai. Pirmie latviešu rakstnieki revolucionāri Eduards 
Veidenbaums un Rainis, vērsdamies pret ekspluatatoriem, modi
nāja darbaļaužu apziņu un aicināja visus apspiestos uz cīņu. 
E. Veidenbaums rakstīja:

Zemē kungus, kas lepnībā sēž,
Sķērdībā putina miljonu sviedrus!
Zemē kundzības draugus un biedrus,
Kas savus brājus spaida un plēš!

Dzejnieks vienkāršos vārdos parāda, cik nežēlīgi darba cilvēki* 
ekspluatē kapitālisti un muižnieki, kā tie mīda kājām nabaga cil
vēka taisnību, godu, cieņu, un tiesības. Viņa dzeja ir pilna dziļā' 
naida, asas, dzēlīgas reālistiskas satīras un rūgtas ironijas, kas- 
vērsta pret valdošajām šķirām.

Tāpat kā E. Veidenbaums, arī Rainis, kas 90. gados bija viens, 
no galvenajiem Jaunās strāvas idejiskajiem vadītājiem, atklāja 
darbaļaužu grūtā stāvokļa cēloņus un sauca uz revolucionāro cīņu. 
Būdams trimdā, dzejnieks pārtulkoja vairāku pasaules literatūras 
klasiķu darbus. Sie tulkojumi bija liels ieguldījums latviešu kul-
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turas attīstībā un latviešu 
literārās valodas kuplinā
šanā.

Teātris. Latviešu teātra 
attīstība sākās XIX gs. 60. 
gadu beigās, kad Rīgā tika 
noorganizētas pirmās teātra 
izrādes latviešu valodā. Lat
viešu teātra pamatlicējs ir 
Ādolfs Alunāns. Viņš bija 
pirmais profesionālais lat
viešu aktieris, dramaturgs, 
režisors, teātra vadītājs un 
latviešu aktieru — pašdarb
nieku pulcina tā js. Sākumā 
galvenokārt izrādīja māksli
nieciski mazvērtīgas lugas, 
kuru saturā dominēja sal
dena romantika, tukša fan
tastika, vulgāri joki un triki. 
Taču latviešu teātrim jau 
tā pirmsākumos bija seviš
ķa nozīme cīņā par latviešu 
valodas tiesībām, pret pār
vācošanas politiku. Teātris 
modināja lielu interesi un at
saucību latviešu sabiedrībā.

«Mājas Viesi» 1868. gadā parādījās pirmā latviešu teātra recenzija: «No 
Rīgas. Svētdienā, tai 2-trā Juni, pulkst. 6—9 vakarā uz Latviešu palīdzības 
biedrības izrīkošanu te Rīgā pirmo reizi latviešu kumēdiņu izrādīja, un proti — 
to citreiz no tā jaunā Stendera sarakstītu «2iipu Bērtuli». Pēc taisnības varam 
sacīt, ka kumēdiņu rādītāji visi un ikkatrs savā darbā bija tik samanīgī un 
pilnīgi, ka bija jādomā: tie visi esot gruniīgi, mācīti kumēdiņu rādītāji. Tādēļ 
arī visur un rio visiem skatītājiem labu slavu un uzteikšanu vien dzird. Ka šī 
lustesspēle visiem skatītājiem bija ļoti patīkama, to manījām ne vien pie tā, 
ka Turniešu zālē bija sanākusi pilna un ka pie tiem stiķiem gardi smējās, bet 
arī pie tā, ka klausītāji nekādu kavēkli savā starpā necieta, bet, ja kāds dīktāki 
ierunājās, to tūliņ apsauca un uz klusu ciešanu spieda, lai neviens vārds tiem 
nezustu no visa, ko kumēdiņu rādītāji izrunāja. Šī pati pirmā reiza diezgan 
labi izrādīja pasaulei, ka latvieši ar saprot skunstes darbus strādāt un tos cie
nīt. Ceram, ka, kad ši pirmā reiza tik labi un pilnīgi izdevusies, ka nav neviena 
ko smādēt vai sūdzēt, — ka šī reiza nepaliks tā vienīgā, bet ka šī bij tik tas 
iesākums vien un ka uz priekšu vairāk piedzīvosim...»

Pakāpeniski latviešu teātra māksla pilnveidojās. Tās attīstību 
labvēlīgi ietekmēja krievu literatūras un krievu teātra reālistiskās 
tradīcijas. N. Gogoļa un A. Ostrovska lugas tika pārtulkotas lat
viešu valodā. 1870. gadā izrādīja N. Gogoļa «Revidentu». Tas bija 
pirmais klasiskās lugas inscenējums uz latviešu skatuves.

80. g a d u  otrajā p u sē  R īg a s  Latviešu teātris k ļu v a  p ar p ro fes io -
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n ā lu  teātri. Tas saņēma pabalstus no pilsētas domes. Aktieriem 
sāka maksāt algu. Teātra darbība k|uva arvien intensīvāka. Cīno
ties pret buržuāziskās mākslas reakcionārajām tendencēm, progre
sīvie teātra darbinieki centās papildināt repertuāru ar idejiski un 
mākslinieciski vērtīgiem dramatiskiem darbiem. Arvien biežāk iz
rādīja Šekspīra, Gētes, Moljēra, Sillera, Gogoļa, Ostrovska, Blau-
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maņa, Aspazijas lugas. Izauga pirmie apdāvinātie teātra mākslas 
meistari — Berta Rūmniece, Dace Akmentiņa, Jēkabs Duburs, 
Aleksis Mierlauks u. c. Viņu mākslinieciskā meistarība izpaudās 
dziļajā tautas dzīves izpratnē, prasmē patiesi, iejūtīgi un izteik
smīgi radīt vienkāršu darba cilvēku tēlus.

Mūzika, Latviešu profesionālā mūzika izauga XIX gs. otrajā 
pusē uz tautas daiļrades pamata. Pie latviešu profesionālās mūzi
kas šūpuļa stāvēja krievu mūzikas meistari, pie kuriem mācījās 
pirmie latviešu komponisti. Par latviešu profesionālās skaņu māk
slas pamatlicējiem var uzskatīt Jurjānu Andreju un Jāzepu Vītolu — 
lielā krievu skaņraža N. Rimska-Korsakova audzēkņus. Viņu augst
vērtīgie, dziļi muzikālie darbi, radušies latviešu tautas melodiju un 
krievu klasiskās mūzikas ietekmē, deva lielu ieguldījumu latviešu 
tautas kultūras dzīvē.

Tēlotāja māksla. Latviešu kultūras svarīga sastāvdaļa XIX gs. 
•otrajā pusē bija tēlotāja māksla. Tās attīstību aizkavēja vācu 
feodāļu kundzība. Tāpat kā visi pārējie latviešu mākslas veidi, arī 
tē lo tā ja  m ā k sla  a u g a  k r ievu  m ā k s la s  reā lis tisk o  un  d em o krā tisk o  
tra d īc iju  garā . Galvenā latviešu tēlotājas mākslas kalve bija Pēter
burgas Mākslas akadēmija, kurā latviešu mākslinieki iemācījās pa
tiesi attēlot tautas dzīvi un izteikt protestu pret pastāvošo kārtību.

Izcils latviešu gleznotājs bija K. Hūns. Viņa gleznas «Bērtuļa 
nakts priekšvakarā» un «Bērtuļa nakts epizode» kļuva slavenas 
visā Krievijā un ārzemēs. Latviešu reālistiskās peizāžas pamat
licējs J. Feders radīja tipiskas Latvijas dabas ainavas «Pēc vēt
ras», «Pērses upe», «Gaujas leja» u. c.

Grafiķis A. Daugulis ilustrēja gan krievu žurnālus, gan arī 
«Pēterburgas Avīzes». Tautā ļoti populāri bija viņa veidotie satī
riskie tēli — Žvingulis, Brencis un Bizmanis.

90. gados ciešā sakarā ar revolucionārās kustības pieaugumu, 
ar jauno, demokrātisko ideju izplatīšanos sākās straujš latviešu 
tēlotājas mākslas uzplaukums. Mākslinieki A. Alksnis, A. Bauma- 
nis, J. Rozentāls, J. Valters, V. Purvītis, T. Zaļkalns aktīvi cīnījās 
par reālismu mākslā. Savos darbos viņi attēloja tautas dzīvi, vien
kāršos darbaļaudis. Ar savu reālistiski ievirzīto daiļradi šie māk
slinieki veicināja latviešu tautas mākslas, tās demokrātiskās kul
tūras attīstību.

Jau tā jum s un uzdevumi.

1. Kādēļ latviešu nacionālā kultūra radās tikai XIX gs. otrajā pusē?
2. Raksturojiet tautas izglītības stāvokli XIX gs. otrajā pusē!
3. Pastāstiet, kādi ir latviešu literatūras, teātra un tēlotājas mākslas sakari 

ar krievu kultūru!

124



DESMITA NODAĻA.

LATVIJA IMPERIĀLISMA POSMĀ.

40. §. LATVIJAS EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA XIX GS. BEIGĀS 
UN XX GS. SAKUMĀ.

XIX gs. beigās un XX gs. sākumā kapitālisma attīstība Krievijā 
sasniedza savu augstāko un pēdējo pakāpi — im p eriā lism u . Lat
vija šai laikā kapitālisma attīstības ziņā izvirzījās vienā no pir
majām vietām Krievijā.

XIX gs. 80. un 90. gados Latvijā strauji attīstījās rūpniecība. It 
īpaši to sekmēja dzelzceļa tīkla paplašināšanās. 1860. gadā Latvijā 
bija 175 km gara dzelzceļa līnija, bet 1900. gadā dzelzceļa līniju 
kopgarums sasniedza 980 km. Pa dzelzceļiem Latvijas rūpniecība 
saņēma izejvielas no citiem Krievijas rajoniem, un savukārt no Lat
vijas izveda fabriku ražojumus uz dažādiem valsts apgabaliem. No 
Krievijas melnzemes joslas sūtīja uz Latvijas ostām labību un citus 
lauksaimniecības produktus, kā arī izejvielas eksportam uz ār
zemēm. Rīga, Liepāja un Ventspils kļuva par ievērojamām ostām, 
kuru nozīme Krievijas ārējā tirdzniecībā ar katru gadu pieauga.

Lielākā daļa Latvijas rūpniecības un tirdzniecības koncentrējās 
Rīgā. 1900. gadā Rīgā ražoja apmēram 3U visas Latvijas rūpniecī
bas produkcijas. Rīgas tirdzniecībā, amatniecībā, rūpniecībā un 
transportā strādāja ap 59000 strādnieku. Vairāk nekā puse rūpnie
cības strādnieku koncentrējās 20 lielākajos uzņēmumos, kuros strā
dāja 500 un vairāk strādnieku katrā. Četros gigantiskos uzņēmu
mos — Krievu-Baltijas vagonu fabrikā, «Feniksā», Kuzņecova 
porcelāna un fajansa fabrikā un «Džutā» pavisam nodarbināja 
vairāk nekā 12 000 strādnieku. «Provodņikā» strādāja apmēram 
14 000 strādnieku. Visumā lielākie bija metālapstrādāšanas rūp
niecības uzņēmumi. 1896. gadā tajos strādāja 36% no visiem Rīgas 
rūpniecības strādniekiem.

Par svarīgu tirdzniecības un rūpniecības centru Latvijā kļuva 
arī Liepāja. 1897. gadā tur dzīvoja ap 51000 cilvēku, t. i., 27% 
visu Kurzemes iedzīvotāju. Bet Liepājā ražotās produkcijas vērtība 
bija 66% visas Kurzemes rūpnieciskās produkcijas vērtības.

Latvijas austrumdaļā par ievērojamu rūpniecības centru izvei
dojās Daugavpils. Te krustojās trīs dzelzceļa līnijas: Pēterburga— 
Varšava, Rīga—Orla, Liepāja—Romni. Tas veicināja Daugavpils 
attīstību.

Kapitālisma attīstības augstākajā pakāpē — imperiālismā Lat
vijā, tāpat kā visā ‘Krievijā, radās m o n o p o lis tisk ā s  apvien īb a s. 
Lielākās rūpnīcas, fabrikas un tirdzniecības nami apvienojas ak
ciju sabiedrībās, sindikātos un citās monopolistiskas apvienībās.

Latvijā visizplatītākās monopolistiskās apvienības bija a kc iju  
.sab iedrības. Rīgā vien nodibinājās vairāk nekā 31 akciju sabied
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rība. Akciju sabiedrību nodibināšanās pavēra plašas iespējas ār
valstu kapitāla ieplūšanai Latvijas rūpniecībā un tirdzniecībā, ja 
daudzas akciju sabiedrības ietilpa vai nu Krievijas sindikātos, var 
arī ārvalstu monopolapvienībās. Vairākas metālrūpniecības, elek
trības un tramvaju ekspluatācijas sabiedrības Latvijā bija ārval
stu, galvenokārt vācu kapitālistu varā.

Latvijas rūpniecībā ieguldīja kapitālus arī vietējā vācu bur
žuāzija un vācu baroni. Daži baroni bija akciju sabiedrību valžu 
locekļi. Savukārt latviešu buržuāzija tāpat kā 70. un 80. gados sa
vus kapitālus ieguldīja galvenokārt tirdzniecībā, namu celtniecībā 
pilsētās, sīkos un pa daļai vidējos rūpniecības uzņēmumos.

Akciju sabiedrības deva buržuāzijai lielu peļņu. Tās noteica 
augstas cenas rūpniecības precēm un sadalīja preču pārdošanas 
tirgu. Cara valdība, atbalstīdama monopolistisko buržuāziju, deva 
tai valsts pasūtījumus un apspieda strādnieku nemierus ar bru
ņotu spēku.

R ū p n iec īb a s  un  tird zn ie c īb a s  s tra u jo  a tt īs t īb u  X IX  gs. b e ig ā s  
un  X X  gs. sā ku m ā , tā s  ko n cen trā c iju  lie lā ka jo s  cen tro s  v e ic in ā ja  
ta s  a p s tā k lis , ka  L a tv i ja s  sa im n iec īb a  b ija  cieši s a is tī ta  ar K riev ija s  
ie k šē jo  U rgu u n  tā s  ize jv ie lu  a vo tiem . T as n o te ica  k a p itā lism a  a t
t īs tīb a s  a u g s to  līm en i L a tv ijā  un  iz v ir z ī ja  to  v ien ā  no p irm a jā m  
v ie tā m  K rie v ija s  rū p n iec isko  ra jonu  vidū.

Pilsētās koncentrējās daudz strādnieku. To skaitu aizvien pa
pildināja ienācēji no laukiem, galvenokārt laukstrādnieki, izputē
jušie zemnieki, sīkamatnieki. XIX gs. beigās algoto strādnieku 
skaits Latvijas pilsētās sasniedza 150000, no kuriem rūpniecībā 
strādāja 70000. 31% no tiem bija metālistu. Metālisti ieņēma 
pirmo vietu kā skaita ziņā, tā arī šķiras apzinīguma un organizē
tības ziņā Latvijas strādnieku vidū.

Kaut gan rūpniecība strauji attīstījās, tā tomēr nespēja dot 
darbu visiem, kam to vajadzēja. Strādnieku dzīve kļuva vēl grū-, 
tāka sakarā ar 1900.—1903. gada ekonomisko krīzi. Ekonomiskās 
krīzes laikā tika slēgti daudzi uzņēmumi, tūkstošiem strādnieku 
zaudēja darbu. Uzņēmēji to izmantoja, lai vēl vairāk pazeminātu 
strādnieku darba algas un pastiprinātu to ekspluatāciju. Kāda tā 
laika korespondence atzīmē: «Liepājas ostā katru dienu no agra 
rīta līdz vēlam vakaram vairāki tūkstoši strādnieku gaidīja darbu. 
Ja pienāca kāds kuģis un tā sauktie «saimnieki» pieņēma strādnie
kus, tad viņus ielenca simtiem cilvēku un visi lūdzās: «Saimniek, 
ņem mani!», «Saimniek, es darīšu visu!» — tā sauca no visām pu
sēm, bet «saimnieks» pieņēma tikai tos, kas viņu bija labi pacienā
juši, pārējie palika bez darba. Strādnieki cieta trūkumu. Viņu ģi
menes — sievas un bērni bieži dzīvoja badā.»

Bezdarbnieku skaits palielinājās. Līdz ar to vispār pasliktinā
jās proletariāta stāvoklis. Darba laiks fabrikās ilga 11 —14 stundas 
diena. Peļņas kāres dzīti, uzņēmēji spieda strādniekus strādāt ne
tīrās, tumšas, bieži vien neapkurinātās telpās, kur nebija ventilā
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cijas. Fabrikanti nereti uzlika strādniekiem naudas sodus par «ne
paklausību» un dažādiem «pārkāpumiem» darbā. Vairums strād
nieku nopelnīja tikai 30—70 kapeiku dienā. Sievietēm maksāja 
daudz mazāku algu nekā vīriešiem. Plaši izmantoja un slikti atal
goja bērnu darbu. Meitenes, kas strādāja konfekšu, tabakas un 
citās fabrikās, bieži vien saņēma tikai 10—15 kapeikas dienā. Uz
ņēmumos nereti notika nelaimes gadījumi. Strādniekus sakropļoja: 
Tie zaudēja darba spējas, nokļuva bezizejas stāvoklī. Strādnieki 
nespēja uzturēt ģimenes. Tāpēc viņu sievas un bērni arī centās 
atrast kādu darbu. Mazie bērni palika mājās bez uzraudzības. īres 
maksa bija augsta. Strādnieki dzīvoja ļoti šaurās jumta istabiņās 
vai mitros pagrabos un būdiņās. Viņi bieži slimoja.

Lai gan Latvijā strauji attīstījās rūpniecība, taču la u ko s  vē l b ija  
s a g la b ā ju šā s  feodā lo  a ttie c īb u  p a lieka s . Lielākā daļa zemes īpa
šumu joprojām piederēja muižniekiem. Latvijā bija ap 6 milj. ha 
zemes. Apmēram 48% no šīs zemes piederēja vācu muižniekiem. 
Lielākā daļa muižnieku zemes atradās dažu desmitu muižnieku ģi
meņu rokās. Vidzemes guberņā baronu Volfu ģimenei piederēja 36 
muižas, kuru kopējā zemes platība bija ap 200 000 hektāru. Kurze
mes guberņā baronu Bēru ģimenei piederēja vairāk nekā 167 000 ha. 
Latgalē Viļakas muižniekam — vairāk nekā 49000 ha zemes.

Vācu baroniem piederēja milzīgas zemes platības, un viņi bija 
saglabājuši arī daudzas viduslaiku privilēģijas. Tikai muižniekiem 
bija zvejas un medību tiesības visā Latvijā. Zemniekiem bieži aiz
liedza nošaut zaķi uz sava paša lauka. Tikai muižnieki drīkstēja 
atvērt tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumus uz laukiem, darīt 
alu, dedzināt spirtu un tirgoties ar alkoholiskiem dzērieniem. Pil
dīt ceļu un baznīcas klaušas, braukt šķūtīs, pārvadāt arestantus, 
uzturēt pagasta valdi, skolas, tie
sas, darba nespējīgos cilvēkus bija 
tikai zemnieku pienākums. Līdz ar 
to vācu baroniem vēl joprojām bija 
neierobežota vara pār zemniekiem.

103 000 zemnieku saimniecību 
piederēja tikai ap 39% Latvijas 
zemes. Turklāt lielākā daļa no šīs 
zemes atradās lauku buržuāzijas — 
pelēko baronu rokās. Lielākā daļa 
lauku iedzīvotāju bija bezzemnieki, 
kuri vai nu nomāja zemi no liela
jiem zemes īpašniekiem, vai strā
dāja par laukstrādniekiem — kal
piem. Bezzemniekus nežēlīgi eks
pluatēja gan vācu baroni Kurzemē 
un Vidzemē, gan poļu pani Lat
galē, gan latviešu lielsaimnieki.

Laukstrādnieku dzīve Latvijā



bija ļoti smaga. Viņu darba gaitas 
iesākās jau ļoti agri. Astoņu de
viņu gadu vecumā tos salīga par 
ganiem budžu saimniecībās, pie 
saimniekiem un rentniekiem. Cert- 
padsmit piecpadsmit gadu vecumā 
tie stājās darbā par puspuišiem un 
pusmeitām, bet vēlāk par puišiem 
un meitām. Darba devēji pret kal
piem izturējās rupji, necilvēciski. 
Kalps strādāja no agra rīta līdz 
vēlam vakaram. Uzturs bija trū
cīgs, dzīvojamās telpas sliktas, 
alga maza. Tautas dzejnieks Rai
nis dzejolī «Kalpu manta» ļoti 
spilgti attēlojis viņu grūto dzīvi: 

Kas man ir iekš manas dzimtenes?
Ne vārpiņas manas, ne zālītes;

Ne saujiņas siena, ko pagalvī mest,
Ne tik daudz, cik kāju pirkstiem var nest. 

Tā zeme, ko aru, tā nepieder man, 
Mana izkapts kungu pjavā skan; 

Kungs pircis zirgu, kas arklā iet,
Ir manas rokas tas pircis šķiet. . .

Man ir tik dzimtenes mūžīgais vaids, 
Man ir viņas mūžam kvēlošais naids. — 

Bet viens ir, kas man pieder gan,
Tā atriebšana, tā pieder man!

Imperiālisma posmā vēl vairāk pastiprinājās strādnieku un 
zemnieku masu ekspluatācija. Tādēļ saasinājās šķiru pretrunas, 
kuras varēja atrisināt tikai revolucionārās cīņas ceļā.

Jautājum i un uzdevumi.

1. Pastāstiet par Latvijas rūpniecības attīstību XIX gs. beigās un XX gs. 
sākumā!

2. Kādas jaunas parādības veidojās Latvijas ekonomikā?
3. Kādas feodālisma paliekas bija saglabājušās Latvijas laukos? Kāpēc Lat

vijas laukos vēl bija saglabājušās feodālisma paliekas?
4. Raksturojiet lauku iedzīvotāju šķirisko sastāvu XIX gs. beigās un XX gs. 

sākumā!

41. §. LATVIEŠU SOCIĀLDEMOKRĀTISKAS STRĀDNIEKU 
PARTIJAS (LSDSP) IZVEIDOŠANAS.

Ekonomiskās krīzes gados (1900.—1903. g.) visā Krievijā, tai 
skaitā arī Latvijā, šķiru pretrunas arvien vairāk saasinājās, revolu
cionārā kustība pieauga. Streikoja Liepājas ostas strādnieki, Dau
gavpils tabakas un ādas apstrādāšanas fabriku strādnieki, Rīgas- 
Baltijas vagonu fabrikas, Iļģuciema tekstilfabrikas strādnieki u. c. 
Strādnieki prasīja paaugstināt darba algu. Ekonomiskie streiki
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ietekmēja masu politisko kustību. Sākās politiskās demonstrācijas. 
Tā, piemēram, 1903. gadā M. Gorkija lugas «Dibenā» izrādes laikā 
Rīgā skatītāji no galerijas svieda revolucionāras lapiņas un sauca 
«Nost patvaldību!», «Lai dzīvo politiskā brīvība!». Pēc tam izrādes 
dalībnieki sarīkoja ielās demonstrāciju, dziedot «Marseljēzu» un 
skandējot lozungus «Nost patvaldību!», «Nost policiju!». Arī 
studenti un skolu jaunatne sāka piedalīties demonstrācijās, kur 
strādnieki izteica savas politiskās prasības.

Strādnieku revolucionārās kustības ietekmē uz cīņu cēlās arī 
zemniecība un progresīvā inteliģence. Visur bija jūtama revolūci
jas tuvošanās. .Revolucionārās cīņas vadīšanai proletariātam bija 
nepieciešama kaujinieciska marksistiska partija.

S v a r īg a  n o z īm e  m a rk s ism a  id e ju  izp la tīša n ā  u n  lid z  ar to  
p ro le ta r iā ta  p a r tija s  ra d īša n ā  b ija  revo lu c io n ā ra i prese i, ko caur 
Latviju iesūtīja Krievijā.,

1900. gada aprīlī sakarā ar laikraksta «Iskras» izdošanu un 
izplatīšanu Rīgā ieradās V. I. Ļeņins, lai satiktos ar latviešu 
sociāldemokrātiem. No stacijas viņš devās uz vecā krievu revolu
cionāra M. Silvina dzīvokli Cēsu ielā 17, bet Kirova ielā (toreiz 
Elizabetes ielā) 18 apspriedās ar latviešu revolucionāriem 
J. Ozolu un K. Zuti. Tās pašas dienas vakarā V. I. Ļeņins atstāja 
Rīgu, būdams apmierināts ar savu sarunas biedru teorētiskajiem 
uzskatiem un iespējām organizēt «Iskras» transportu caur Latviju.

1900. gada decembrī ārzemēs sāka iznākt «Iskra». Tā drīz vien 
nokļuva Latvijā, un to lasīja latviešu sociāldemokrātiskā inteli
ģence un apzinīgākie strādnieki. «Iskru» izplatīja arī Latvijas 
lauku rajonos un karaspēka daļās. Reizē ar «Iskru» Latvijā iesū
tīja a rīc itu  nelegālu literatūru: V. 1. Ļeņina darbus, F. Rožiņa 
vadībā ārzemēs izdoto žurnālu «Sociāldemokrāts» u. c. Sājos dar
bos izskaidroja svarīgus teorētiskus jautājumus, sniedza plašu in
formāciju par revolucionāro kustību Krievijā un arī ārzemēs. Žur
nāls «Sociāldemokrāts» plaši apgaismoja sociāldemokrātisko par
tiju dzīvi un darbību dažādās Eiropas valstīs. Katrā numurā bija 
ievietoti raksti arī par cīņām Latvijā. Žurnālā tika uzsvērts, ka 
Latvijā trūkst vienotas, organizētas cīņas'vadības. «Tikai pēc šā
das ar savas pašas programmu organizētas partijas nodibināša
nas var būt runa par kaut kādas tautas apzinīgu strādnieku šķiras 
cīņu,» rakstīja «Sociāldemokrāts».

XIX un XX gs. mijā Latvijā bija jau izveidojušās sociāldemo
krātiskās organizācijas Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Talsos, Jelgavā. 
Radās arī vēl citas nacionālas sociāldemokrātiskas organizācijas, 
piemēram, krievu sociāldemokrātiskā organizācija Latvijā un eb
reju sociāldemokrātiskā organizācija «Bunds». 1902. gada aprīlī 
Rīgā sanāca konference, kurā apvienojās Rīgas, Talsu, Ventspils 
un Liepājas organizācijas. So jaunizveidoto organizāciju nosauca 
par « B a ltija s  la tv ie šu  so c iā ld em o k rā tisk o  s trā d n ie k u  o rg a n izā c iju » .
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Taču radīt vienotu latviešu sociāldemokrātisko partiju vēl neizde
vās. Tam pretojās «Kurzemes sociāldemokrātu grupas» sīkburžuā- 
ziskie oportūnistiskie vadītāji Klāra un Pauls Kalniņi, V. Strau- 
jāns. Revolucionārie sociāldemokrāti cīnījās par marksistiskas 
vienotas latviešu proletariāta partijas radīšanu.

Šādas partijas izveidošanu veicināja nelegālais laikraksts 
«C iņa», ko 1904. gada martā sāka izdot «Rīgas organizācija». 
«Cīņas» pirmais numurs sākās ar moto:

Šurp strādnieki, lai pulkos stājas,
Nu liela ciņa sāksies drīz;
Jau kaujas karogs plivinājās,
Nu tauta sevi atpestīs . . .

1904. gada jūnijā Rīgā sanāca L a tv ie šu  so c iā ld e m o k rā tisk ā s  
s trā d n ie ku  p a r tija s  I  k o n g re ss . Tajā piedalījās delegāti no visām 
sociāldemokrātiskajām organizācijām un pārstāvēja vairāk nekā 
2500 organizēto partijas biedru. Delegātu vidū bija izcilie 
sociāldemokrāti P. Stučka, J. Treimanis, J. Jansons-Brauns u. c. 
LSDSP I kongresā apsprieda partijas programmas projektu un 
statūtus. Izstrādājot šos.dokumentus, latviešu sociāldemokrāti vi
sumā izmantoja V. I. Ļeņina un boļševiku izvirzītās idejas, kas 
bija izteiktas KSDSP programmā. LSDSP programmas projektā 
bija formulēti strādnieku cīņas mērķi. Tai bija divas daļas — mak
simālā un minimālā. Maksimālajā daļā bija runa par proletariāta 
cīņas gala mērķi — proletariāts pārņem varu savās rokās, izveido 
sociālistisko sabiedrību. Minimālajā daļā bija izteikti partijas 
darba tuvākie uzdevumi — likvidēt dzimtbūšanas paliekas, gāzt 
cara patvaldību un nodibināt demokrātisku republiku, iekarot paš
noteikšanās tiesības visām Krievijā dzīvojošām tautām un noteikt 
8 stundu darba dienu strādniekiem. Galīgā veidā šo programmu 
pieņēma LSDSP II kongress.

LSDSP I kongresā pieņēma partijas statūtus, nodibināja 
Latviešu sociāldemokrātisko strādnieku partiju un ievēlēja tās Cen
trālo Komiteju. Nelegālo laikrakstu «Cīņa» pasludināja par 
LSDSP centrālo orgānu iekšzemē, bet žurnālu «Sociāldemokrāts», 
kas iznāca Šveicē, par partijas orgānu ārzemēs.

Tādējādi L S D S P  I  ko n g re ss  p a b e id za  la tv ie šu  so c iā ld em o k rā 
tisko  o rg a n izā c iju  a p v ien o ša n u  u n  n o d ib in ā ja  v ien o tu  p a r tiju , kas 
bija cieši saistīta ar strādnieku masām un vadīja strādnieku šķi
ras revolucionāro cīņu.

Jautā jum i un uzdevums.

1. Kādēļ tika nodibināta LSDSP?
2. Pastāstiet par preses izdevumu lomu sociāldemokrātisko organizāciju ap

vienošanā!
3. Kāda nozīme ir LSDSP I kongresam?
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D O K U ME N T S .

PAR a t t ie c īb ā m  p r e t  c it t a u t u  s o c iā l d e m o k r ā t is k ā m
ORGANIZĀCIJĀM.

N o  L S D S P  1 k o n g r e s a  re zo lū c ija s .

Ņemot vērā, ka Krievijas proletariāts bez tautību izšķirības visur ir vienādi 
nomākts no kapitālisma un vienādi cieš no patvaidnieciskā režīma, ka Krievijas 
tautu apzinīgais proletariāts tikai uz vienādas s.-d. programmas un taktikas pa
mata var sekmīgi vest kopēju atsvabināšanas cīņu, Latviešu sociāldemokrātiskās 
strādnieku partijas kongress uzlūko par ārkārtēji vēlamu visu revolucionāro 
sociāldemokrātisko organizāciju un frakciju apvienošanos vienā Krievijas Sociāl
demokrātiskā partijā.

Bet, tā kā katras tautas dzīve ir nodibinājusies un vēsturiski attīstījusies 
nevienādos ekonomiskos apstākļos, tā kā katrai tautai ir sava valoda, sava kul
tūra un tā atšķiras no citām pat ar savu šķiru nogrupējumu, tad vienīgi tā paša 
proletariāta nacionāla sociāldemokrātiska organizācija var noskaidrot proleta
riātam šķiru interešu pretešķibas katrā atsevišķā nācijā, izkopt viņā visa 
proletariāta šķiras interešu pienācīgu izpratni, virzīt un vadīt viņu tagadējā 
politiskā režīma apstākļos vispārējā ekonomiskā un politiskā cīņā.

To ievērojot, Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku partijas kongress uz
lūko par nepieciešamu, lai tagad pastāvošās Krievijas Sociāldemokrātiskās strād
nieku partijas sastāvā būtu nacionālas s.-d. organizācijas. No tādu s.-d. organi
zāciju ieiešanas partijā kopējais darbs var tikai iegūt. Viņu darbības regulēšana 
no partijas vispārējās programmas un 'taktikas ir pietiekoša garantija pret to, 
lai partijā neieviestos nacionālisms, separātisms un oportūnisms, jo taisni nacio
nālās s.-d. organizācijas ir visvairāk pielāgotas cīņai ar šīm nevēlamām un kai
tīgām strāvām.

Darba sekmības labā tanīs vietās, kur kopā dzīvo vairāku tautību proleta
riāts, Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku partijas kongress liek priekšā di
bināt no vietējām s.-d. organizācijām federatīvas komitejas, kuras pārzin kopēju 
protestu (streiku, demonstrāciju utt.) sarīkošanu, kopējū proklamāciju izlaišanu, 
aģitācijas nokārtošanu utt. Katras organizācijas delegāti federatīvā komitejā 
rīkojas saziņā ar savu organizāciju, kuras priekšā viņi ir atbildīgi.

42. §. 1905.—1907. GADA REVOLOCIJA LATVIJĀ.

Revolūcijas cēloņi un raksturs. 1905.—1907. gada revolūcija 
Latvijā bija Krievijas revolūcijas sastāvdaļa. Tās cēloņi meklē
jami sabiedrības šķiru attiecībās. Latvijā saujiņa muižnieku un 
kapitālistu, kuriem piederēja ražošanas līdzekļi, ekspluatēja dar
baļaudis. Imperiālisma apstākļos pastiprinājās iedzīvotāju noslā
ņošanās un ļoti saasinājās šķiru un nacionālās pretrunas. Latviešu 
tauta atradās divkāršā nacionālā jūgā — to nomāca gan vācu 
muižniecība, gan arī Krievijas cara patvaldība, tāpēc revolucionā
rajai kustībai Latvijā bija arī nacionālās atbrīvošanās kustības 
raksturs. Atzīmēdams Latvijas sociāldemokrātu panākumus, 
V. I. Ļeņins rakstīja: «Neapšaubāmi, ka starp tiem cēloņiem, kas 
izskaidro Latvijas sociāldemokrātijas panākumus, pirmajā vietā 
jānostāda augstāka kapitālisma attīstība tiklab pilsētā, kā uz lau
kiem, lielāka skaidrība un noteiktība šķiru pretrunās, to paasināša- 
nās nacionālo spaidu dēļ, latviešu iedzīvotāju koncentrācija un 
augstāka kulturālās attīstības pakāpe.» (Raksti, 16. sēj., 231. lpp.)
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Bagātībā iedzīvojusies, buržuāzija imperiālisma laikmetā vairs 
nebija progresīvs spēks un kļuva kontrrevolucionāra. Proletariāts 
saprata, ka, tikai gāžot cara patvaldību, iekarojot demokrā
tiskās tiesības, varēs atbrīvoties no nepanesamā ekspluatācijas 
jūga. Latvijā, tāpat kā Krievijā, bija izveidojusies proletariāta 
partija, kas bija spējīga vadīt revolucionāro cīņu. Turklāt prole
tariātam cīņā pret cara patvaldību un muižniekiem bija arī sa
biedrotais — visa zemniecība. 1905.—1907. gada revolūcija bija 
buržuāziski demokrātiska revolūcija, kuras galvenais virzītājspēks 
un vadonis bija proletariāts. Tā tuvākais sabiedrotais bija zem
niecība.

Revolūcijas uzdevums bija izdarīt konsekventu demokrātisku 
apvērsumu: gāzt cara patvaldību un nodibināt demokrātisku re
publiku, konfiscēt muižnieku zemes un nodot tās zemniekiem.

Revolūcijas sākums. Par revolūcijas sākumu kļuva 1905. gada
9. janvāris — «Asiņainā svētdiena». Šajā dienā cara valdība lika 
šaut uz Pēterburgas strādnieku mierīgo gājienu, kas devās uz Zie
mas pili, lai iesniegtu caram lūgumu uzlabot strādnieku dzīves 
apstākļus.

Kad Rīgā uzzināja par Pēterburgas strādnieku apšaušanu, 
LSDSP CK nolēma aicināt strādniekus uz solidaritātes streiku, ko 
toreiz sauca par ģenerālstreiku. Savā uzsaukumā tā rakstīja: 
«Biedri!. . .  kauns strādāt un svīst mūsu izsūcēju labā, kad sniegs 
uz Pēterburgas ielām sārtojas mūsu biedru asinīm. Šinī svarīgā 
brīdī pienākums sauc mūs, visus darbaļaudis, mest darbu pie ma
las un pievienoties Pēterburgas biedriem! Mēs izsludinām ģenerāl
streiku! . . .

Lai katrs, kam svēta brīvība, ...pievienojas lielajiem brīvības 
cīnītāju pulkiem!»

Rīgas strādnieku solidaritātes streiks sākās 12. janvārī. Fab
rikās pārtrauca darbu. Dažādās pilsētas malās notika lielas de
monstrācijas ar lozungiem: «Nost patvaldību!», «Lai dzīvo revo
lūcija!». Gaiss trīcēja no revolucionārām dziesmām un saucieniem. 
Streikā piedalījās ap 80 000 cilvēku. Demonstrantu rindās cits ci
tam blakus soļoja dažādu tautību strādnieki ■— latvieši, krievi, lie
tuvieši, igauņi, ebreji. 13. janvāri streiks kļuva vēl grandiozāks. 
Strādnieku vienprātība biedēja cara patvaldību, un tā gatavoja iz
rēķināšanos ar revolucionāriem arī Rīgā. 13. janvāra pievakarē 
demonstrantu masas saplūda Daugavas malā pie dzelzs tilta. Ka
raspēks un policija ielenca demonstrantus un bez jebkāda brīdinā
juma sāka šaut uz strādniekiem. Laukumu klāja kritušie un ievai
notie. Daudzi glābjoties noslīka Daugavā, jo ledus neizturēja 
cilvēku svaru. Šajā dienā nogalināja 70 un ievainoja 200 cilvēku.

Strādnieku apšaušana radīja ārkārtīgi lielu naidu pret cara pat
valdību. Asiņainā izrēķināšanās ar Rīgas strādniekiem nesalauza 
proletariāta pretestību, bet tieši otrādi, — vēl vairāk uzkūra šķiru
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cīņas liesmu. Ģenerāl streiks turpinājās. Pilsētā notika mītiņi, kri
tušo piemiņas godināšana, streiki un demonstrācijas.

Ri'gas proletariātam pievienojās strādnieki arī citās pilsētās — 
Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Daugavpilī. Streiku priekšgalā gāja 
metālisti. Streiki izbeidzās tikai janvāra beigās. Janvāra notikumi 
parādīja strādniekiem, cik milzīgs spēks ir proletariāta vienotībai. 
LSDSP autoritāte stipri pieauga, palielinājās partijas biedru skaits.

Revolūcijas attīstība 1905. gada pavasarī un vasarā. Pirmais 
revolūcijas vilnis — janvāra politiskie streiki pāršalca pāri visai 
Krievijai..Pēc tam dzīve vairs neiegāja parastajās sliedēs. Arī Lat
vijā darbaļaudis gatavojās jaunai cīņai pret carismu. Februārī un 
martā gandrīz katru dienu vienā vai otrā Latvijas malā notika kāda 
demonstrācija, ekonomiskie vai politiskie streiki.

Revolucionārai kustībai bija raksturīgs tas, ka p ilsē tā s  ie sā k u 
šies revo lu c io n ā rie  s tr e ik i  sa m ērā  ā tr i ie ro sin ā ja  c īņa i arī L a tv ija s  
ze m n ie k u s  u n  la u ks trā d n ieku s . Jau februārī zemnieki sanāca sapul
cēs, lai apspriestu savu smago stāvokli, un bieži pieņēma lēmumus 
nemaksāt muižniekiem nomas maksu un nodevas.

Baroni neganti izrēķinājās ar zemnieku kustības dalībniekiem. 
Tā, piemērtm, 6. martā Bieriņu muižas tuvumā notika zemnieku 
sapulce, kurā piedalījās ap 2000 cilvēku. Tiem uzbruka vairāk 
nekā pussimts policistu un kazaku. To darīt bija pavēlējis barons 
Hakens. Apmēram 200 cilvēku stipri piekāva un ap 80 apcietināja. 
Protestējot pret barona Hakena nelietīgo patvaļu, Rīgas pilsētas 
Pārdaugavas rajona strādnieki pieteica streiku, prasidami atbrī
vot apcietinātos zemniekus.

R evo lu c io n ā ru  ra k s tu ru  ze m n ie k u  k u s tīb a i p iešķ īra  la u k s trā d 
n ieku  s tre ik i. Marta sākumā Ventspils, Grobiņas, Aizputes apriņķos 
baronu muižu laukstrādnieki izsludināja streiku, prasīdami pa
augstināt algas un uzlabot darba apstākļus. Baroni atteicās ap
mierināt laukstrādnieku prasības un lūdza varas iestādes atsūtīt 
papildu karaspēku. Latvijā izsludināja pastiprinātas apsardzības 
stāvokli. Uz vairākām muižām nosūtīja karaspēka vienības. Baroni 
sāka izrēķināties ar streikojošiem laukstrādniekiem. Sākās masu 
aresti. Daudzās muižās laukstrādniekus izlika no dzīvokļiem. Viņi 
sīksti aizstāvējās un turpināja streiku. Tajās muižās, kur baroni 
bija lietojuši vardarbību, laukstrādnieki atteicās no katra darba. 
Pat govju slaukšana un barošana bija pārtraukta.

Laukstrādnieku streiks beidzās tikai aprīlī. Baroniem bija jā
pieņem prasību lielākā daļa. Laukstrādniekiem tika paaugstinātas 
darba algas vidēji par 15 rubļiem gadā. Tā bija laukstrādnieku 
pirmā lielākā uzvara pār latviešu tautas verdzinātājiem. Sī uzvara 
cēla lauku darbaļaužu pašapziņu un veicināja to iesaistīšanos 
revolucionārajā kustībā.

Līdz ar laukstrādnieku streikiem Latvijas laukos revolucionārās 
kustībās attīstību sekmēja sociāldemokrātu aģitācija baznīcās, tā 
dēvētās b a zn īcu  d em o n strā c ija s . Baznīcas bija gandrīz vienīgās
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vietas, kur svētdienās un svētku dienās pulcējās lauku ļaudis. Baz
nīcu demonstrācijas organizēja galvenokārt no pilsētas atbraukuši 
strādnieki — LSDSP propagandisti. Sevišķi labi tas izdevās pie
redzējušajiem revolucionāriem J. Luteram, O. Kārkliņam, M. Gūt- 
manim un citiem.

Kad mācītājs kancelē sāka aizlūgt par caru, baznīcā atskanēja 
saucieni: «Nost ar caru!», «Par slepkavu dievu nelūdz!». Baznīcā 
sāka lidot sociāldemokrātu sastādītas lapiņas, revolucionāri uz
saukumi. Kancelē vietu ieņēma partijas propagandists un teica 
draudzei savu runu. Pēc tam sarīkoja demonstrāciju. Sarkanajiem 
karogiem plīvojot un revolucionārām dziesmām skanot, demon
stranti devās uz muižām, kur izteica savas prasības. Dziedāja arī 
baznīcas dziesmu meldijām pieskaņotas revolucionāras dziesmas. 
Tā, piemēram, gar-īģās dziesmas «Ak Jeruzaleme, modies!» meldijā 
dziedāja: «Mostieties, jūs darbaļaudis, drīz brīvību jums krūtis 
baudīs, nu diezgan karstu sviedru liets! . . .»

Baznīcu demonstrācijas bija Latvijai īpatnējs revolucionārās 
cīņas veids. Visvairāk izplatīts tas bija Rīgas, Cēsu, Jelgavas un 
Bauskas apriņķos. Šeit baznīcas ietekme vietējos iedzīvotājos bija 
samērā vāja. Turpretī revolucionārie sociāldemokrāti ļoti ātri 
iemantoja autoritāti un sekmīgi pārvērta dievkalpojumus plašās 
masu politiskās demonstrācijās.

1905. gada vasarā revolucionārā kustība visā Krievijā pieauga 
un kļuva spēcīgāka. Arī Latvijā sākās jauns streiku vilnis. Dau
dzās vietās notika revolucionāru bruņotas sadursmes ar karaspēku 
un policiju. Strādnieki arvien biežāk sāka pāriet uz politiskiem 
streikiem un masu demonstrācijām. Dažos uzņēmumos streiki ilga 
vairākas nedēļas. Baltijas vagonu fabrikā strādnieki streikoja 
10 nedēļas, un tikai bads piespieda viņus atsākt darbu. Šie streiki 
ar savu neatlaidību un pašaizliedzību aizrāva sev līdzi plašus de
mokrātiskos iedzīvotāju slāņus pilsētās. Revolucionārajā cīņā 
piedalījās amatnieki, sīktirgotāji, kalpotāji, plašas inteliģences 
masas — studenti, skolotāji, ārsti, juristi un citi.

Streiku kustība pilsētās spēcīgi ietekmēja laukus. V asara  iz v ē r 
tā s  n ep ie re d zē ta  la u ku  p ro le ta r iā ta  s tr e ik u  k u s tīb a , kas aptvēra 
gandrīz visu Kurzemi un Vidzemi. Jūlijā Kurzemes laukstrādnieki 
izsludināja streiku, kas ilga apmēram divas nedēļas. Ar ieročiem 
rokās viņi stājās pret muižnieku izsaukto karaspēku. Pārbiedētie 
vācu baroni lūdza cara valdību Kurzemes guberņā izsludināt kara
stāvokli. Viņi sāka pielietot pret streikotājiem dažādas represijas. 
Taču tas nesalauza lauku proletariāta revolucionāro cīņas sparu.

Revolucionārie notikumi pilsētās un uz laukiem spēcīgi ietek
mēja noskaņojumu karaspēkā. Vasarā pēc matrožu sacelšanās uz 
bruņu kuģa «Potjomkins» Melnajā jūrā latviešu sociāldemokrātu 
aktīvas darbības rezultātā Latvijā izvietotajās ka ra sp ē ka  d a ļā s  sā 
kā s  n em ieri. Zaldāti protestēja pret karu, kas risinājās Tālajos 
Austrumos ar Japānu, solidarizējoties ar «Potjomkina» varoniga-
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jiem matrožiem,organizēja demonstrācijas, prasīja sapulču brīvību, 
atļaut brīvi lasīt literatūru kazarmās, labāku ēdienu, pieklājīgu 
izturēšanos pret sevi. Viņi atteicās pildīt sardzes dienestu, negāja 
uz apmācībām.

Ievērojamākā revolucionārā uzstāšanās karaspēkā norisinājās 
Liepājas kara ostā. Šeit par iemeslu matrožu sacelšanās uzliesmo
jumam bija sliktais ēdiens un nepanesamie dienesta apstākļi. 
15. jūnijā sākās stihiska sacelšanās. Nemiernieki sagrāba arsenālu 
un paņēma no turienes šautenes, izdemolēja oficieru klubu un 
dzīvokļus, padzina sargzaldātus. Oficieri un admirālis paspēja 
aizbēgt uz mežu.

Sacelšanās dalībnieki izvirzīja savas prasības. Galvenās no tām 
bija oficieru pieklājīga izturēšanās pret matrožiem, piecu gadu ilgs 
dienesta laiks septiņu gadu vietā, ēdiena uzlabošana.

Sacelšanās apspiešanai no Rīgas izsauca kazaku pulkus. Spēku 
pārsvars bija kazaku pusē. Pēc neilgas cīņas, kad priekšniecība 
solīja lūgt caru matrožu prasības apmierināt, sacelšanās dalībnieki 
nolika ieročus. Sacelšanās dalībniekus apcietināja un nodeva lauku 
kara tiesai. Tiesa piesprieda 8 matrožiem nāves sodu nošaujot, 
citiem katorgu un ieslodzījumu kara cietumā. Ap 1300 matrožu 
pārskaitīja kājnieku daļās un izsūtīja no Liepājas.

Matrožu sacelšanās beidzās ar sakāvi tāpēc, ka tā bija. stihiska, 
neorganizēta, tai nebija rūpīgi pārdomāta cīņas plāna. Tomēr tā 
liecināja, ka armija — svarīgākais carisma balsts — revolucioni
zējas.

Tādējādi 1905. g a d a  va sa rā  revo lu c io n ā ra jā  k u s tīb ā  ja u  p ied a 
lī jā s  s trā d n iek i, la u ku  d a rb a ļa u d is  u n  ka ra sp ē ka  da ļas. 'T a s  liec i
nā ja , ka  b riest v isp ā rē ja  ta u ta s  sa ce lša n ā s.

1905. gada jūnijā nolika L S D S P  I I  k o n g re ss , kas apstiprināja 
LSDSP programmu, kā arī pieņēma lēmumu par bruņotās sacelša
nās gatavošanu.

Lai pastiprinātu revolucionārās cīņas spēkus, LSDSP vaja
dzēja apbruņot strādniekus, izveidot kaujinieku grupas. Tikai 
ar ieročiem rokās strādnieki varēja sekmīgi cīnīties. Tāpēc jau 
revolūcijas sākumā strādnieki paši rūpnīcās un fabrikās sāka iz
gatavot aukstos ieročus, dažās fabrikās izgatavoja arī bumbas. 
Revolucionāri ieguva ieročus, atbruņojot vācu baronus, mežsargus, 
policiju, konfiscējot ieročus veikalos un iepērkot ārzemēs.

Apbruņojušās kaujinieku grupas varonīgi iesaistījās cīņā. Tās 
uzbruka spiegiem un revolūcijas nodevējiem, baroniem un viņu 
rokaspuišiem, policistiem un žandarmiem, apsargāja mītiņus un 
demonstrācijas pret policijas uzbrukumiem.

Viena no spilgtākām personībām kaujinieku vidū bija izcilais 
latviešu revolucionārs Ferdinands Grīniņš ar iesauku Burlaks. 
Viņš bija lielisks propagandists, enerģisks organizators un kauji
nieks. Partija viņam uzticēja visatbildīgākos uzdevumus. Viņš 
organizēja kaujinieku grupas, apmācīja strādniekus šaut, brauca
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uz ārzemēm iepirkt ieročus, organizēja ieroču iegādi Latvija. Žan
darmērijai F. Grīniņš bija viens no bīstamākajiem revolucionāriem. 
Policija veltīja lielas pūles, lai viņu apcietinātu. Tika_apsolīta liela 
naudas summa tam, kas viņu nošaus vai notvers dzīvu. Grmiņam 
ilgi izdevās izvairīties no aresta. Tomēr 1906. gada vasarā 23 ga
dus veco Griniņu apcietināja un decembrī pēc ilgas spīdzināšanas 
nošāva.

Kaujinieki, drosmīgi un pašaizliedzīgi cīnoties, veica daudzus 
varoņdarbus.

Septembrī LSDSP kopā ar KSDSP Rīgas organizāciju veica
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drosmīgu pasākumu. Naktī no 6. uz 7. septembri J. Lutera un 
J. Dubelšteina vadībā kaujinieki uzbruka Rīgas Centrālcietumam, 
lai atbrīvotu tur ieslodzītos biedrus. Uzbrukumā piedalījās 52 dros
mīgi cīnītāji: J. Coke, R. Dēliņš, K. Salniņš u. c. 17 kaujinieki 
iekļuva cietumā, bet pārējie izvietojās pagalmā, lai atsistu cietuma 
sardzes uzbrukumu. Kaujinieki ielauza ar dzelzi apkaltās divu 
kameru durvis un atbrīvoja LSDSP Rīgas komitejas locekļus — 
Jāni Lāci un Jūliju Sleseru, kuriem draudēja nāves sods.

Kaujinieku veiksmīgais uzbrukums Centrālcietumam radīja 
sensāciju pilsētā. Par to ziņoja prese Krievijā un ārzemēs. 
V. I. Ļeņins, vērtējot Rīgas kaujinieku drosmīgo pasākumu, rak
stīja: «Sveiciens Rīgas revolucionārā pulka varoņiem! Lai viņu 
panākumi noder par uzmudinājumu un paraugu sociāldemokrātis
kajiem strādniekiem visā Krievijā! Lai dzīvo tautas revolucionārās 
armijas celmlauži!» ( Ļ e ņ i n s  V. I. Raksti. 9. sēj., 239. lpp.)

Viskrievijas politiskais streiks 1905. gada oktobrī Latvijā. Ok
tobrī pēc Maskavas un Pēterburgas strādnieku ierosmes sākās 
Viskrievijas politiskais streiks. Tam pievienojās arī Latvijas pro
letariāts un 15. oktobrī uzsāka streiku. Rīga, Liepāja un citas 
pilsētas dega revolūcijas liesmās. Tika pārtraukta dzelzceļa
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satiksme starp Rīgu un citām Krievijas pilsētām, nedarbojās tele
grāfs. Pārtrauca darbu rūpnīcas un fabrikas, nedarbojās skolas, 
apstājās tramvaji. Oktobra vispārējā streika laikā Latvijas pilsētās 
un laukos, tāpat kā visā Krievijā, notika mītiņi, demonstrācijas, 
sadursmes ar policiju. Pilsētās kārtību uzturēja strādnieki.

18. oktobrī Latvijas strādnieki uzzināja, ka vispārējais streiks 
piespiedis caru 17. oktobrī izdot manifestu. Tajā bija apsolīts sa
saukt likumdevēju domi, rūpēties, lai visi iedzīvotāji varētu pieda
līties vēlēšanās. Tā bija revolūcijas uzvara, jo carisms bija spiests 
piekāpties un kaut uz neilgu laiku dot tautai politiskas brīvības.

Boļševiki novērtēja manifestu kā tautas mānīšanu, kas nepie
ciešama patvaldībai, lai iegūtu laiku kontrrevolucionāro spēku 
mobilizācijai. Viņi aicināja gāzt cara patvaldību.

Strādnieki neticēja cara manifestam. Tāpēc mītiņi un demon
strācijas pieauga. Tautas masas ieņēma pilsētas zāles sapulču 
rīkošanai. Dažas avīzes sāka iznākt bez cenzūras, tika dibinātas 
arodbiedrības. Tādējādi tauta revolucionārā ceļā realizēja preses 
un sapulču brīvības, ko cara valdība bija apsolījusi manifestā, bet 
nedomāja nekā darīt, lai tās nodrošinātu.

Tautas kustība Latvijā bija tik varena, ka vietējie varas orgāni 
pilnīgi apjuka. Pēc oktobra notikumiem valstī izveidojās spēku 
līdzsvars; carisms nebija spējīgs apspiest augošo revolūciju, bet 
revolūcijas spēki nevarēja satriekt carismu.

Latviešu buržuāzija kopā ar vācu baroniem un cara ierēdņiem 
lūdza cara valdību pastiprināt cīņu pret revolucionāro kustību Lat
vijā. Viņi cerēja aizkavēt tālāko revolucionārās kustības attīstību 
un iegūt sev dažas privilēģijas. Tomēr revolucionārā cīņa nemitīgi 
turpinājās. Oktobra beigās kalpi un zemnieki sāka ievēlēt pagastos 
ricibas k o m ite ja s , ko V. I. Ļeņins uzlūkoja par jaunās revolucionā
rās varas dīgļiem. Daudzos Latvijas pagastos vara faktiski pārgāja 
tautas ievēlēto revolucionāro rīcības komiteju rokās. Tās boikotēja 
patvaldības iestādes, veica dažādus revolucionārus pasākumus — 
vāca līdzekļus ieroču iegādei, atņēma ieročus muižniekiem un poli
cistiem, organizēja un apbruņoja tautas miliciju, pārņēma baronu 
pamesto muižu pārvaldīšanu, izsniedza pabalstus darba nespē
jīgiem.

Oktobra vispārējā streika laikā bija radušies apstākļi, kas lieci
nāja, ka valstī briest bruņotā sacelšanās.

Pēc Oktobra vispārējā streika pastiprinājās inteliģences cīņa 
par demokrātiskām tiesībām. Novembrī Rīgā notika Latvijas taut
skolotāju kongress, kas izvirzīja skolu plašu demokratizācijas pro
grammu un izteica savu solidaritāti ar sociāldemokrātiskās strād
nieku partijas darbību. Revolucionāro skolotāju aktīva līdzdalība 
strādnieku cīņā rosināja arī pārējās inteliģences iekļaušanos revo
lucionārajā kustībā.

Rīgas Politehniskā institūta latviešu un krievu studenti, tāpat 
kā studenti citās Krievijas pilsētās, kļuva par nozīmīgu revolūcijas
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kaujas spēku. Plašāk nekā agrāk par demokrātiskajām tiesībām 
cīņā iesaistījās skolu jaunatne.

Bruņotā sacelšanās Latvijā. Revolucionārā kustība Latvijā pēc 
Oktobra vispārējā streika ļoti pastiprinājās un sasniedza savu vis
augstāko pakāpi — b ru ņ o to  sa ce lša n o s . Cara valdība šajā laikā 
pārdzīvoja kritisku brīdi: tai nebija vajadzīgā karaspēka sūtīšanai 
uz Latviju. Vidzemē izsludināja karastāvokli. Protestēdamas pret 
to, LSDSP CK kopā ar KSDSP Rīgas boļševistisko orgahizāciju 
izsludināja ģenerālstreiku, kas ilga no 25. līdz 30. novembrim un 
dažās vietās pārauga par bruņotu sacelšanos. Tas liecināja, ka bru
ņotas sacelšanās priekšnoteikumi Latvijā nobrieduši. Gan laukos, 
gan pilsētās darbaļaudis bija gatavi ar ieročiem rokās gāzt ienīsto 
cara varu un baronu kundzību.

Bruņota sadursme izraisījās Vidzemē, S k r lv e r ti-L ie lv ā rd e s  ra 
jonā . Pagastu rīcības komiteju miliči 28. novembrī pie Lielvārdes 
kroga aizsprostoja ceļu Vidzemes baroniem un viņu sardzei — 
dragūnu nodaļai. Baroni bēga no Skrīveru pils uz Rīgu. Pēc kaujas 
ar dragūniem kaujinieki apcietināja 36 baronus un viņu ģimenes 
locekļus.

Līdzīgas bruņotas sadursmes notika V ecp ieba lgā , M a zsa la cā , 
R ā jie n ā  u n  d a u d zā s  c itā s  v ie tā s . 11. decembrī Rūjienas milicija 
pārliecināta sociāldemokrāta Krišjāņa Boča vadībā uzbruka kara
vīru komandai, kas pavadīja vilcienu ar jauniesauktajiem, atbru
ņoja vietējo policiju un nodibināja savu kontroli pār Valkas-Pēr- 
navas šaursliežu dzelzceļu.

1. decem b ri sā k ā s  b ru ņ o ta  sa ce lša n ā s  T u ku m ā . Pilsētā un tās 
apkārtnē cilvēki bija neapmierināti ar baroniem Reki un Rādenu. 
Baronu rīcībā bija ap 40 dragūnu. Viņi rīkojās patvaļīgi un ciet
sirdīgi. Lai dotu pretsparu baronu teroram, Tukuma sociāldemo
krātiskā organizācija aicināja iedzīvotājus uz bruņotu cīņu. Viens 
no cīņu vadītājiem bija F. Grīniņš. Palīgā strādniekiem ieradās 
apbruņoti zemnieki no Irlavas, Durbes, Smārdes, Jaunpils. Revolu
cionāri izstrādāja sacelšanās plānu, pēc tam novietojās cīņas pozī
cijās, aizbarikādēja ielas, aizsprostoja tās ar telefona vadiem un 
ierīkoja ievainoto pārsiešanas punktus. Tukumā sapulcējās ap 
3000 cīnītāju. Viņi bija diezgan vāji apbruņoti, taču drošsirdīgi 
uzbruka pilsētā izvietotajai karaspēka daļai un pieprasīja, lai tā 
noliek ieročus un atstāj pilsētu. Revolucionāru priekšlikums tika 
noraidīts. 1. decembra rītā iedegās kauja, kurā Tukuma cīnītāji 
guva uzvaru un padzina garnizonu. Revolucionāri atbruņoja un 
apcietināja policistus, atbrīvoja no cietuma politiskos ieslodzītos, 
sagrāva policijas pārvaldi un iznīcināja Tukuma tiesneša izmeklē
šanas lietas. Pilsētas pārvalde atradās nemiernieku rokās. Tukumā 
plīvoja sarkanais karogs.

Uz Tukumu tika nosūtīts karaspēks. Revolucionāri nevarēja 
ilgi noturēties milzīgā pārspēka priekšā. Pēc pilsētas ieņemšanas 
baroni un cara karaspēks nežēlīgi izrēķinājās ar iedzīvotājiem. Viņi
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dedzināja to mājas, laupīja, nogalināja cilvēkus un mocīja gūstek
ņus. Daudzi drosmīgi pīnītāji atdeva savas dzīvības par tautas brī
vību. Viņu vidū bija sociāldemokrāti J. Anskalns, A. Baltiņš, 
2. Biezais, A. Beķeris, E. Bērzkalns, K. Gulbis, J. Lielkalnjānis.

Tukuma sacelšanās ir viena no izcilākajām bruņotās sacelšanās 
cīņām 1905. gadā Latvijā. Līdzīgas sacelšanās notika Talsos, 
Ventspilī, Aizputē, Saldū.

Tāpat kā Maskavā, 1905. gada decembrī vienotas vadības trū
kuma dēļ bruņotā sacelšanās Latvijā tika sakauta, jo tā uzliesmoja 
stihiski, atsevišķās pilsētās un lauku apvidos.

Revolūcijas atplūdi. Kaujinieku un mežabrāļu cīņas. Pēc de
cembra bruņotās sacelšanās neveiksmēm sākās revolūcijas atplūdi. 
Pret revolucionāriem vērsās visi kontrrevolucionārie spēki — bur
žuāzija un muižniecība ar caru priekšgalā. Uz Latviju tika 
nosūtītas vairākas soda ekspedīcijas, kuras kā «goda policisti» 
vadīja vācu baroni. Arī latviešu buržuāzija atbalstīja soda ekspe
dīciju darbību. Soda ekspedīcijas masveidīgi apcietināja sacelšanās 
dalībniekus. Cilvēkus pakāra vai nošāva bez tiesas sprieduma. 
Latvijas cietumi un policijas pagrabi bija pārpildīti ar ieslodzīta
jiem. Vairāki tūkstoši cilvēku tika pakļauti soda ekspedīciju tero
ram. Pēra vīriešus, sievietes, sirmgalvjus un bērnus. Daudzi sa
ņēma 400—500 sitienu, kas bija vismokošākā spīdzināšana. Soda 
ekspedīcijas dedzināja revolucionāro zemnieku mājas, izpostīja 
viņu saimniecības, spīdzināja un nogalināja simtiem labāko lat
viešu tautas dēlu un meitu, savas dzimtenes patriotu. Latvijā 
nebija neviena pagasta, nevienas pilsētas, kur uzbrūkošā kontr
revolūcija nebūtu nodarījusi smagus zaudējumus Latvijas iedzīvo
tājiem.

Sājā grūtajā brīdī Latviešu sociāldemokrātiskā strādnieku par
tija turpināja organizēt un vadīt revolucionārus cīņā pret uzbrū
košo kontrrevolūciju. Kaujinieki, kas no paša revolūcijas sākuma 
cīnījās ar ieročiem rokās, drosmīgi stājās pretim kontrrevolūcijas 
uzbrukumiem. Lai aizstāvētu revolucionāro kustību, viņi veica 
dažādus pasākumus.

1906. gadā partijai pietrūka naudas līdzekļu cīņas turpināšanai. Kaujinieki 
nolēma izdarīt Krievijas valsts bankas Helsingforsas nodaļas līdzekļu ekspro
priāciju. 13. februārī to ari izdarīja. Rīgas bankā iegāja J. Luters, J. Lencmanis, 
J. Coke un J. Dubelšteins. Revolūcijas vārdā viņi uzlika kasei arestu. Lai aizka
vētu bankas darbiniekus paziņot policijai par kaujinieku rīcību, J. Lencmanis 
nolika pie durvīm «bumbu», brīdinot, ka tā sprāgs, tiklīdz mēģinās atvērt dur
vis. Pusstundu vēlāk kaujinieki jau bija pazuduši, bet policijas eksperti konsta
tēja, ka pie durvīm ir nolikta tukša konservu kārba.

Kad Latviju pārplūdināja soda ekspedīcijas, kaujinieki, lauku 
aktīvisti, miliči, revolucionāri noskaņoti tautskolotāji devās mežos 
un izveidoja partizāņu vienības, kas darbojās visos Latvijas nova
dos. Partizāņu cīņa pieņēma ļoti plašus apmērus, un tā Latvija 
pazīstama ar nosaukumu «m e ža b rā ļu » cīņa.
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Mežabrāļu cīņa bija ārkārtīgi grūta. Partizāņi vīrišķīgi pretojās 
soda ekspedīcijām, iznīcināja spiegus, nodevējus, konfiscēja iero
čus, dezorganizēja pagasta valžu darbību. Partizāņi turēja pastā
vīgās bailēs vācu baronus, kaut arī muižās bija daudz karaspēka. 
Sevišķi aktīvi darbojās Madlienas, Rīgas, Cēsu, Dobeles, Kuldīgas, 
Tukuma, Ventspils apriņķa mežabrāļi. Karaspēka nodaļas pastā
vīgi sekoja partizāņiem, uzbruka tiem, sarīkoja mežos partizāņu 
medības. Tomēr drosmīgo revolucionāru Viktora Barbana, Pētera 
Znotiņa, Kristapa Krūmiņa, Kriša Grīnberģa un citu vadībā parti
zāņi, nicinādami nāvi, cīnījās un mira kā varoņi.

A. Zeķe, 20 gadus vecs jauneklis, Lielvārdes pagasta partizāņu 
kaujinieku grupas organizētājs, pēc tam, kad lauka kara tiesa bija 
piespriedusi viņam nāves sodu pakarot, rakstīja saviem vecākiem: 
«Mīļie vecāki! Neskumstiet par mani. Mirstu ar pārliecību, ka to 
liesmu, ko mēs esam iededzinājuši, nekas vairs neapslāpēs. Svei
ciniet visus, brāļus un māsas.» Kad bendes paziņojuši viņam par 
nāves soda spriedumu, viņš pasmaidījis un teicis: «Lai kar, gan 
jau Fadisies citi vietā!»

V. I. Ļeņins daudz interesējās par latviešu mežabrāļiem un at
zīmēja, ka partizāņu cīņa visvairāk attīstīta Latvijā.

Mežabrāļu cīņai bija ļoti liela nozīme. Tā uztvēra galvenos uz
brūkošās kontrrevolūcijas triecienus un aizturēja tos.

1906. g. beigās mežabrāļi izbeidza savu darbību, jo revolucio
nārā kustība bija apsīkusi. Varonīgā partizāņu cīņa dziļi iespie
dās latviešu tautas atmiņā un apziņā. Sīs cīņas tradīcijas atdzima' 
it sevišķi spilgti partizāņu kustībā Lielā Tēvijas kara laikā 1941.— 
1945. gadā.

Pirmā tautas revolūcija beidzās ar sakāvi. Tomēr tai bija liela 
vēsturiska nozīme. Latvijas strādnieku un zemnieku šķira ieguva 
lielu cīņas pieredzi un nostiprināja savstarpējo politisko savienību. 
Arī pārējās šķiras skaidri parādīja savu nostāju revolūcijā. Vācu 
baroni pierādīja savu nedalīto uzticību carismam un nežēlīgi izrēķi
nājās ar revolucionāriem. Laukos latviešu buržuāzija daudzos gadī
jumos nostājās pret vācu baroniem un piedalījās revolucionārajās 
akcijās, lai iegūtu sev lielākas ekonomiskās un politiskās tiesības. 
Tā mēģināja sagrābt muižnieku zemes, atvērt jaunus rūpniecības 
uzņēmumus, piedalīties pašvaldībā. Taču, baidoties no revolūcijas 
plašā vēriena, kas apdraudēja ekspluatatoru iekārtu, latviešu lauku 
buržuāzija pakāpeniski novērsās no revolūcijas un bieži gāja kopā 
ar vācu baroniem un cara ierēdņiem. Buržuāzija nereti izspiegoja 
revolucionārus un nodeva tos soda ekspedīcijām. Tā cīņā pret re
volūciju latviešu buržuāzija saliedējās ar carismu un muižniecību 
vienotā kontrrevolūcijas nometnē.

1905.—1907. gada revolūcijas laikā izauga un nostiprinājās 
Latvijas proletariāta priekšpulks — Latviešu sociāldemokrātiskā 
strādnieku partija. Cīņās veidojās latviešu, krievu, lietuviešu un 
citu tautu draudzība. Latviešu revolucionārie sociāldemokrāti pār
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liecinājās, ka V. I. Ļeņina un boļševiku izvirzītais uzdevums par 
visu sociāldemokrātisko partiju apvienošanos vienotā Viskrievijas 
proletariāta partijā ir noteikti jārealizē. 1906. g a d a  jū l ijā  notika 
L S D S P  111 k o n g re ss . LSDSP, kurā bija 11000 biedru, apvienojās 
ar KSDSP pēc teritoriālā principa. Pēc apvienošanās tā sāka sauk
ties par L a tv ija s  S o c iā ld e m o k rā tiju  (L S D ) .  LSDSP III kongress 
bija reizē ari LSD I kongress. Latvijas Sociāldemokrātija, Ļeņina 
mācības vadīta, kļuva par vienu no aktīvākajām cīnītājām Krie
vijas apspiesto tautu vienotajā revolucionārajā frontē. Tās rindās 
izauga un aktīvi darbojās izcilie latviešu revolucionāri, kā 
P. Stučka, F. Roziņš, P. Dauge, J. Lencmanis u. c. Viņi bija aktīvi 
V. I. Ļeņina līdzgaitnieki, kas sekmīgi vadīja proletariāta un 
zemniecības masas pretim jaunām uzvarām.

1905.—1907. gada revolūcijā, kā norādīja V. I. Ļeņins, «. . .  lat
viešu proletariāts un latviešu sociāldemokrātija ieņēma vienu no 
vissvarīgākajām, pirmajām vietām cīņā pret patvaldību un visiem 
vecās kārtības spēkiem.». ( Ļ e ņ i n s  V. I. Raksti. 16. sēj., 230. lpp.)

Jautā jum i un uzdevumi.

1. Kādi bija 1905.—1907. gada revolūcijas galvenie cēloņi?
2. Kādas bija zemnieku cīņas formas?
3. Kā norisēja Liepājas matrožu sacelšanās? Kāda bija tās nozīme?
4. Pastāstiet par kaujinieku cīņām!
5. Parādiet kartē bruņotās sacelšanās vietas Latvijā! Atzīmējiet tās kontūr- 

kartēs!
6. Salīdziniet revolucionārās cīņas veidus 1905. un 1906. gadā!
7. Kāda bija latviešu buržuāzijas nostāja 1905.—1907. gada revolūcijā?
8. Kādēļ LSDSP apvienojās ar KSDSP?
9. Pastāstiet par revolūcijas notikumiem skolas apvidū!

10. Kādu revolucionāro cīnītāju dzīves stāstus jūs zināt?
11. Kā V. 1. Ļeņins novērtēja revolucionāro kustību Latvijā?

D O K U ME N T I .
1. LAUKSTRĀDNIEKI!

. N o  L S D S P  C Ķ  la p iņ a s .

Trūcībā un grūtā darbā paiet mūsu bezprieka mūžs. Piekvēpušā, smirdošā 
kalpu mājā mēs to sākam, nabagu mājas bada maizē vai lielceļa grāvmalē ar 
nabaga tarbu kaklā to beidzam. Bez saules mēs ceļamies, bez saules mēs gulsta- 
mies, bet tomēr mums nepietiek dažreiz ne plānā aizdara, nav ne pieklājīga dzī
vokļa, ne apģērba. Mēs ceļam greznās pilis, bet paši dzīvojam piesmakušās 
istabelēs bez grīdas, bez saules gaismas, dažreiz pat 3 līdz 4 ģimenes kopā. Mēs 
lejam savus sviedrus uz zemes, no kuras mums nepieder ne pēdas. Mēs beram 
savu darba devēju apcirkņos zelta graudus, bet paši dabonam sapelējušu, samir
kušu mazo labību un sēnalas. Mēs tērpjam savus darba devējus zīdā un zeltā, 
bet mēs un mūsu bērni staigā driskās. Mēs maksājam pagastam milzīgas gal
vas naudas, bet pie pagasta pārvaldības mēs patiesībā nemaz nevaram piedalī
ties. Mēs sagādājam saviem darba devējiem ērtu un izlutinātu dzīvi un kā pa
teicību par to mantojam apsmieklu un nicināšanu, lamas vārdus un pat sitienus. 
Klusu un bez kurnēšanas mēs nesam savu vergu jūgu, no kungiem un valdības 
ines gaidījām sava stāvokļa uzlabošanos, bet mūsu jūgs kļūst arvien smagāks, 
gluži kā zirgam, — jo vairāk viņš velk, jo vairāk tam uzkrauj.
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Ne ar lūgšanu un ne ar roku laizīšanu mēs uzlabosim savu likteni, bet 
drošā un atklātā cīņā mēs liksim nodrebēt saviem izsūcējiem un iekarosim sev 
cilvēku tiesības, lielāku algu, īsāku darba laiku.

2. BAZNĪCU DEMONSTRĀCIJAS 1905. GADA.
A'o la ik r a k s ta  « C iņ a »  1905. g a d a  16. n u m u ra .

Madlienā visa draudze jau no agra rīta gaidīja «sociālistus». Daudzi žēlojās 
par tagadējo stāvokli un izsacījās, ka viņiem nevajagot vis klausīties algota 
gana sprediķus, kuri aizstāvot tikai kungu un ķeizaru intereses, bet gan tādas 
runas, kuras smeltas iz patiesas dzīves. Tādēļ draudze izturējās diezgan sirsnīgi, 
kad aizlūgšana par ķeizaru tika pārtraukta ar saucieniem: «Nost ar ķeizaru!» 
Mācītājs Lange arī izturējās diezgan korekti. Viņš pārliecinājās, ka slepkavas 
aizlūdzējam nav vietas uz kanceles, ļoti mierīgi nokāpa un atstāja baznīcu. Viņa 
vietā uzkāpa runātājs, kurš spilgtās krāsās tēloja patvaldības briesmu darbus. 
Ļaudis bija tik ļoti sajūsmināti, ka lēca uz beņķiem, stājās logos, lai tik skaļāk 
varētu izsacīt savu riebumu patvaldībai. Ārā palikušie bija pieslējuši pie loga 
trepes, sakāpuši kokos, lai jel no turienes noklausītos brīvā vārdā. Nebija ne
viena, kas neprotestētu pret patvaldību. Visi sauca: «Nost ar patvaldību!» — un 
aplaudēja.

Zaļenieki. Pirmā vasaras svētku diena. Kad visa draudze bija kopā un gai
dīja uz svētā gara izliešanu, mācītājam par ķeizaru aizlūdzot, notika viena liela 
vētrai līdzīga rūkšana: «Nost ar patvaldību!» Uz bridi izcēlās sajukums. Tad 
pie «dieva galda» tika pacelts sarkanais karogs un noturēta runa. Pēc tam kad 
«jaunais mācītājs» (tā draudze iesauca runātāju) bija iesācis runāt, norībēja 
šāviens. Šāva kāds no mācītāja miesassargiem, bet šāviens netrāpīja, un šāvējs 
laidās mukt, daļa no ļaudīm tam pakaļ. Izcēlās mazs pārtraukums: draudze 
devās ārā, runātājam vajadzēja tai sekot. Ārā runa tika turpināta. Ļaudis 
bija nomierinājušies un ar lielāko interesi uzklausīja runātāju. Runas beigās 
tika saukts: «Nost ar patvaldību! Nost ar spiegiem! Lai dzīvo tautas brīvvalsts!» 
Pēc tam tika nodziedātas 4—5 dziesmas un izdalītas ap 600 proklamāciju pa 
rokām.

43. §. LATVIJA REAKCIJAS POSMĀ UN REVOLUCIONĀRĀS 
KUSTĪBAS UZPLODU GADOS (1907.—1914. G.).

Reakcijas posms no 1907. līdz 1910. gadam. 1907. gada 3. jūnijā 
cars padzina II Valsts domi, kas bija ievēlēta saskaņā ar 17. ok
tobra manifestu, un izdeva jaunu — daudz reakcionārāku Domes 
vēlēšanu likumu. Tādējādi III Valsts domē vairākumu ieguva ca
risma atbalstītāji. Sākās reakcijas posms.

L a tv ijā  ko n trre v o lū c ija s  g a lv e n a is  sp ē k s  b ija  b u ržu ā z ija  un  
vā cu  baroni. Vācu lielburžuāzija un baroni apvienojās «Baltijas 
konstitucionālajā partijā», kas aizstāvēja baronu feodālās privilē
ģijas un vācu buržuāzijas intereses.

Rīgas latviešu fabrikantu savienība apvienoja visus lielākos 
Rīgas latviešu kapitālistus. Rīgas latviešu lielburžuāzija izveidoja 
savu politisku organizāciju «Tautas partiju». To vadīja visreakcio
nārākie buržuāzijas ideologi F. Veinbergs un mācītājs A. Niedra. 
Arī citas buržuāziskās partijas, piemēram, «Latviešu reformu par
tija», latviešu kadetu partija, pieslējās kontrrevolucionārajam 
blokam.
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Latvija bija viens no tiem Krievijas valsts apvidiem, kur kontr
revolūcija plosījās sevišķi nikni. Līdz 1908. gadam Latvijā sagla
bājās karastāvoklis, bet ar 1909. gadu Latvijā izsludināja «ārkār
tējo apsardzību». Te iesūtīja daudz karaspēka. Rīgā uz katriem 
7 fabrikas strādniekiem bija viens kareivis vai policists. Visi kontr
revolūcijas līdzekļi tika vērsti pret revolucionāro proletariātu. Līdz 
1911. gadam darbojās karatiesas, kas piesprieda revolucionāriem 
nāvēs sodus vai izsūtīšanu katorgā. Sevišķi bargi karatiesas izrē
ķinājās ar bruņoto cīņu dalībniekiem. Tā, piemēram, no 75 apsū
dzētajiem, kurus tiesāja par piedalīšanos Tukuma cīņās, 17 pie
sprieda nāves sodu, 46 — katorgu, bet pārējiem 12 — izsūtīšanu 
vai cietuma sodu. Sibīrijas trimdā izsūtīto vidū 12% bija latvieši, 
lai gan no visiem Krievijas iedzīvotājiem latvieši bija tikai 1,5%.

Vienlaikus ar patvaldības teroru pret darbaļaudīm vērsās arī 
kapitālisti. Pēc Rīgas fabrikantu savienības norādījuma no darba 
atlaida revolucionārus. Strādniekus pieņēma darbā tikai ar polici
jas atsauksmi par strādnieka politisko uzticamību.

Proletariāta ekonomisko stāvokli vēl vairāk pasliktināja rūp
niecības depresija (sastingums), kas ilga gandrīz visus reakcijas 
gadus. Dažos uzņēmumos sašaurināja ražošanu, strādniekus at
laida no darba, pazemināja darba algas. Visos uzņēmumos atjau
noja 1905. gadā atceltos naudas sodus. Fabrikanti pagarināja 
darba dienu.

Arī lauku darbaļaužu dzīvē kļuva grūtāka. Muižnieki un liel- 
saimnieki padzina rentniekus un nepieņēma darbā tos kalpus, kas 
bija piedalījušies revolucionārajā kustībā. Kalpiem samazināja 
darba algu un lika strādāt naktīs un svētdienās.

Laukos pieauga zemniecības diferenciācija. Pavairojās to zem
nieku skaits, kam nebija ne govs, ne zirga. Izputinātie zemnieki 
papildināja lauksaimniecības un rūpniecības strādnieku rindas. 
Daļa no tiem, neatrazdami darbu dzimtenē, brauca uz citām Krie
vijas guberņām, tai skaitā uz Sibīriju.

Smagais ekonomiskais stāvoklis un kontrrevolūcijas represijas 
kavēja proletariāta cīņu pret buržuāziju. Strauji samazinājās strei
kotāju skaits. 1905. gadā Vidzemes guberņā streikoja 270 000 
strādnieku, 1909. gadā — tikai 1000 strādnieku. Latvijas Sociāl
demokrātija, kas vadīja strādnieku cīņu, arī cieta lielus zaudēju
mus. Daļa labāko, cīņās vairāk norūdito sociāldemokrātu ar provo
katoru palīdzību tika iemesti cietumos, notiesāti katorgā, izsūtīti 
uz Sibīriju.

Taču Latvijas sociāldemokrāti neatlaidīgi cīnījās pret reakciju. 
Viņi pielāgoja cīņas metodes un formas jaunajiem apstākļiem, sa
glabāja nelegālo partiju, izmantoja legālās darbības iespējas 
arodbiedrībās, Valsts domē, izglītības biedrībās. Latvijas Sociālde
mokrātija krāja spēkus, saglabāja un attīstīja tālāk revolucionārās 
cīņas tradīcijas, gatavoja arvien plašākas cīnītāju masas jaunajiem 
revolucionārajiem uzplūdiem. « B ū d a m a  v ien s no K r ie v ija s  sociā l-
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d e m o k rā tija s  p r ie k šp u lk ie m  rev o lū c ija s  la ikā , la tv ie šu  s trā d n ie k u  
p a r tija  iz rā d ījā s  p r ie k šg a lā  arī s m a g a jā  ko n tr re v o lū c ija s  la ik 
m e tā ,»  rakstīja V. I. Ļeņins. (Ļ e ņ i n s V. ī. Raksti. 16. sēj., 231. lpp.)

Jauni revolucionārās kustības uzplūdi no 1910. līdz 1914. ga
dam. Latvijā, tāpat kā visā Krievijā, pēc ilgās rūpniecības depresi
jas 1910. g a d ā  v isā s  g a lv e n a jā s  rū p n iec īb a s n o za rēs  — m e ta lu r 
ģ isk a jā , ķ īm isk a jā , teks tilrū p n ie c īb ā  sā k ā s  u zp la u k u m s . Līdz ar 
to strauji palielinājās strādnieku skaits uzņēmumos. Lielākie me- 
tālapstrādāšanas un mašīnbūves uzņēmumi Rīgā — Krievu-Balti- 
jas vagonu fabrika, «Fenikss», «Unions» un citi sakarā ar dru
džaino gatavošanos imperiālistiskajam pasaules karam ievērojami 
paplašināja ražošanu. Arī rūpnīcas — «Provodņiks», «Mindels», 
«Kaučuks» un citas, kas ražoja tehnisko gumiju, linoleju, automo
biļu riepas, superfosfātu, sērskābi, kaļķus, krāsas, saņēma daudzus 
jaunus pasūtījumus. Ievērojami paplašināja ražošanu arī citu rūp
niecības nozaru — tekstila, kokapstrādāšanas, pārtikas, papīrrūp
niecības, poligrāfijas, kurināmā, ādas un apavu, porcelāna, fajansa 
uzņēmumi.

Sājā laikā Latvija sasniedza kapitālistiskās attīstības augstāko 
pakāpi, pārvērzdamās no agrāra par industriālu novadu. Turpi
nājās rūpniecības koncentrācija un monopolizācija, kā arī ražo
šanas mehanizācija.

Latvijas laukos šajā posmā tālāk attīstījās kapitālisms. P a p la 
š in ā jā s  la u ksa im n iec īb a s  p ro d u k tu  ra žo ša n a  tirg u m . Lai to veici
nātu, tika izveidotas dažādas lauksaimniecības biedrības un savie
nības. Tās centās ieviest lauksaimniecībā racionālus saimnieko
šanas paņēmienus un palielināt ienākumus. Lauksaimniecībā vairāk 
sāka pielietot lauksaimniecības mašīnas, mākslīgos mēslus, audzēt 
lopbarību. Tika izaudzētas jaunas lopu šķirnes, palielinājās piena 
un gaļas produktu daudzums. Sos produktus pastiprināti ekspor
tēja uz ārzemēm. Visa tā rezultātā lauku buržuāzija ievērojami 
nostiprinājās, bet vienlaikus ļoti daudz zemnieku saimniecību iz
putēja, jo sīkās un vidējās saimniecībās nevarēja konkurēt ar 
lielsaimniecībām lauksaimniecības produktu ražošanā.

Latvijas lielajos rūpniecības uzņēmumos, galvenokārt ostas 
pilsētās — Rīgā un Liepājā, koncentrējās daudz strādnieku. Tas 
veicināja strādnieku šķiras saliedēšanos un tās veidošanos par 
lielu revolucionāru spēku, kam bija spēcīgas revolucionāras tra
dīcijas un kas bija cieši saistīts ar visu Krievijas proletariātu.

Rūpniecības uzplaukuma gados saglabājās vecās strādnieku 
ekspluatācijas formas. Turklāt, paplašinot ražošanu, k a p itā l is t i  
s trā d n ie k u  ek sp lu a tā c iju  vē l va irā k  p a lie lin ā ja . S k ir u  p re tru n a s  
sa a s in ā jā s . To veicināja arī tas, ka 1905.—1907. gada revolūcijā 
netika atrisināti buržuāziski demokrātiskās revolūcijas galvenie 
uzdevumi. Visā Krievijā iesākās jauni revolucionārās cīņas uzplūdi'. 
Arī Latvijā strādnieku kustība uzbangoja sevišķi spēcīgi, atkal
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ieraudama simtiem tūkstošu cilvēku atklātā cīņā pret carismu, vācu 
muižniecību un buržuāziju.

S trā d n ie k u  revo lu c io n ā rā s  k u s tīb a s  u zp lū d i sā k ā s  ja u  1910. 
gadā , ta ču  k ra ss  p a g r ie z ien s  ie z īm ē jā s  pēc Ļ e n a s  z e l ta  ra k tu v ju  
s trā d n ie k u  a p ša u ša n a s  1912. g a d a  4. apriti. Ļenas zelta raktuvju 
strādnieku traģēdija izraisīja plašus solidaritātes un protesta strei
kus un mītiņus Latvijā. Pirmie protesta streiku pasludināja drāšu 
fabrikas strādnieki Rīgā. Viņiem sekoja nažu fabrikas, vagonu rūp
nīcas un citu uzņēmumu strādnieki. Aprīļa streikos Rīgas pilsētā 
piedalījās ap 25 000 strādnieku. Arī Liepājas, Ventspils, Jelgavas, 
Daugavpils, Rēzeknes strādnieki organizēja protesta streikus un 
demonstrācijas. Daudzās vietās tika izkaisītas protesta proklamā
cijas un uzsaukumi.

Vēl nepaspēja aprimt aprīļa protesta streiki, kad strādnieki 
Sociāldemokrātijas vadībā sāka organizēt 1. Maija demonstrācijas. 
Svētku rītā Rīgas, Liepājas un citu pilsētu ielās, kā arī laukos tika 
izplatītas proklamācijas, uzvilkti daudzi sarkanie karogi, sarīkotas 
demonstrācijas. Demonstrantu rindās gāja arī daudzi studenti un 
vidusskolnieki. Tik varenas demonstrācijas nebija notikušas kopš 
1905. gada.

Ļoti plašs masu politiskais streiks notika novembrī Rīgā sakarā 
ar Sevastopoles jūras kara tiesas 1912. gada oktobra spriedumu, 
pēc kura Melnās jūras flotes 142 matrožiem bija piespriests nāves 
sods vai katorga. Matrožus apvainoja sacelšanās sagatavošanas 
mēģinājumā Melnās jūras flotē.

Latvijas proletariāta streiku kustība vērsās plašumā. Daudzos 
ekonomiskos streikos strādnieki piespieda uzņēmējus uzlabot darba 
apstākļus. Tā, piemēram, Rīgā ilgstošais un neatlaidīgais tipogrā
fiju strādnieku streiks novembrī beidzās ar strādnieku uzvaru. Tik
pat organizēti streikoja Liepājā būvstrādnieki, kas piespieda uz
ņēmējus paaugstināt algu. Ar uzvaru beidzās arī metālistu streiki.

Kaut arī cara patvaldība zvēriski izrēķinājās ar streikotājiem, 
vajāja strādnieku presi un biedrības, streikotājus apcietināja un 
ieslodzīja cietumos, taču Latvijas proletariāta streiku kustība pie
auga. Tā, piemērtm, 1912. gadā Vidzemē vien streikoja 120 000 
strādnieku, bet 1913. gadā jau 184 000.

Visi šie notikumi skaidri liecināja, ka sākušies jauni revolucio
nāri uzplūdi, ka Latvijas darbaļaudis kopā ar visas Krievijas pro
letariātu sākuši pāriet uzbrukumā pret kapitālu un cara monarhiju. 
Proletariāts gatavojās jaunām, izšķirošām kaujām.

S trā d n ie k u  revo lu c io n ā rā s  k u s tīb a s  a tt īs t īb ā  ļoti. s v a r īg a  n o z īm e  
b ija  L a tv i ja s  S o c iā ld em o k rā tija i. Tā organizēja un vadīja streiku 
kustību revolucionārās cīņas kāpinājuma gados, veica lielu izskaid
rošanas un audzināšanas darbu strādnieku vidū. Sīvi cīnoties pret 
meņševikiem-likvidatoriem, tā prasmīgi savienoja nelegālo darbu 
ar legālo iespēju izmantošanu.
'  Tāpat kā reakcijas gados LSD, atrazdamās dziļā pagrīdē, sek
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mīgi izmantoja legālās strādnieku organizācijas — kultūrizglītības 
biedrības, arodbiedrības, apdrošināšanas (slimo) kases, pašpalīdzī
bas kases, kā arī Valsts domes vēlēšanu kampaņu un legālo presi 
savu ideju propagandai. Daudzi LSD biedri, kā J. Bērziņš-Ander- 
sons, V. Knoriņš, K. Dīriķis, J. Daniševskis un citi aktīvi darbojās 
strādnieku legālajās biedrībās. Daudz pū]u viņi veltīja, lai tautas 
masās izplatītu nelegālos un legālos strādnieku preses izdevumus, 
3cā «Pravdu», «Cīņu», «Arodnieku», «Dzīves Balsi», «Darbu» u. c.

Revolucionārās kustības jauno uzplūdu gados Latvijas strād
nieku šķira Sociāldemokrātijas vadībā aktīvi piedalījās divos lielos 
un sevišķi svarīgos politiskos pasākumos — IV Valsts domes un 
apdrošināšanas orgānu vēlēšanās. IV Valsts domi Krievijā vēlēja 
1912. gada rudenī. Rīgas strādnieki par deputāta kandidātu izvir
zīja A. Priedkalnu un cīnījās, lai viņu ievēlētu. Kaut arī A. Pried- 
Ralnu neievēlēja, Latvijas strādnieki aktīvi piedalījās politiskajā 
kampaņā par uzticības izteikšanu sešiem boļševiku deputātiem — 
«sešniekam», ko bija ievēlējuši citu Krievijas apgabalu strādnieki.

1914. gadā plaši izvērsās cīņa par sociālo apdrošināšanu. 1912. 
gadā publicētais likums par strādnieku apdrošināšanu attiecās 
tikai uz vienu sesto daļu strādnieku un paredzēja tikai divus apdro
šināšanas veidus — pret nelaimes gadījumiem un pret saslimšanu. 
Tas neapmierināja strādniekus. Taču viņi piedalījās apdrošināša
nas organizāciju izveidošanā, lai saņemtu savās rokās slimo kases. 
Strādnieki Sociāldemokrātijas vadībā organizēja streikus, demon
strācijas, mītiņus un prasīja, lai viņu pārstāvjus — strādnieku 
pilnvarotos apdrošināšanas iestādēs ievēlētu paši strādnieki, lai 
slimo kasu pārvalde tiktu nodota pašiem strādniekiem, lai viņu 
izvēlētie pārstāvji baudītu neaizskaramības tiesības. Kaut gan val
dība vērsa pret strādniekiem represijas, tomēr viņi ieguva tiesības 
ievēlēt savus pārstāvjus apdrošināšanas iestādēs. Visbiežāk strād
nieki tur ievēlēja aktīvus sociāldemokrātus.

Latvijas Sociāldemokrātijas darbs legālajās biedrībās, streiku 
cīņā, politiskajās kampaņās un strādnieku legālajā presē palie
lināja tās autoritāti un popularitāti plašās darbaļaužu masās. 
Pieauga tās biedru skaits.

Revolucionārā kustība Latvijā attīstījās visumā boļševiku 
vadībā, ar boļševistiskiem lozungiem. Taču partijas Centrālajā 
Komitejā bija iekļuvuši meņševiki, kas neizvirzīja revolucionārus 
lozungus un centās traucēt boļševikiem organizēt streikus, kurus 
meņševiki-likvidatori uzskatīja par «streiku azartu». Latvijas meņ
ševiki atbalstīja, likvidatorus, sadarbojās ar Trocki. Tas izraisīja 
neapmierinātību LSD partijas biedru rindās. Partijas biedri pra
sīja nekavējoties sasaukt partijas kārtējo kongresu.

LSD IV kongress. 1914. gadā Briselē notika LSD IV kongress. 
Tam vajadzēja aplūkot vairākus jautājumus, bet galvenais no tiem 
bija cīņa pret meņševikiem, likvidatoriem, kas bija saistījušies ar 
Trocka 1912. gadā organizēto likvidatoru Augusta bloku.
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LSD IV kongresa sagatavošanā 
un tā darbā piedalījās V. I. Ļeņins.

LSD IV kongresam bija ļoti liela 
nozīme LSD turpmākajā darbībā. 
Kongress, izteikdams visu partijas 
biedru gribu, atklāti nosodīja likvi- 
datorismu, padzina meņševikus no 
LSD vadošajiem orgāniem un ievē
lēja viņu vietā boļševikus — E. Zvir
buli, J. Silfu-Jaunzemu, R. Eihi,
J. Lencmani, J. Bērziņu-Ziemeli,
K. Pečaku, V. Zīli u. c.

J ā n i s  S i l f s - J a u n z e m s  (1891.—1921.) dzi
mis Valmieras apriņķa Dikļu pagastā kalpa 
ģimenē. Pārnācis uz Rīgu, viņš uzsāka 
darba gailas. 1908. gadā J. Silfs iestājās 
Latvijas Sociāldemokrātijā. No 1912. līdz 
1914. gadam aktivi darbojās LSD boļševis- 
tiskajā centrā un tā izdevumā «Cīņās Biedrs». 

1914, gadā J. Silfs piedalījās LSD IV kongresā; viņu ievēlēja LSD Centrālajā 
Komitejā. Viņš bija viens no pagrīdes darba vadītājiem Latvijā pasaules kara 
pirmajos gados_. 1915. gadā J. Silfu arestēja un izsūtīja uz Sibīriju.

Pēc Februāra revolūcijas J. Silfs strādāja vadošā partijas darbā Rīgā, bet 
1918. gadā pagrīdē vācu okupētajā Latvijā. 1919. gadā J. Silfs bija Padomju 
valdības loceklis. Pēc padomju varas krišanas Latvijā, palicis Rīgā, J. Silfs va
dīja LSD pagrīdes darbu. Provokatoru nodevības dēj 1921. gada maijā J. Silfu 
arestēja un kopā ar A. Bērci un citiem komunistiem nāktā uz 11. jūniju pēc 
kara tiesas sprieduma nošāva. ^

Kongress pieņēma arī citus svarīgus lēmumus, kurus caurstrā
voja proletāriskā internacionālisma ideja. Kongress vērsās pret 
latviešu buržuāzijas politisko liekulību un divkosību, kā arī pret 
buržuāzisko nacionālismu un stingri aizstāvēja latviešu proleta
riāta ciešo vienotību ar citu nāciju proletariātu. V. I. Ļeņins sakarā 
ar šo kongresu rakstīja: « ... Ilgo gadu pieredze pilnīgi nostipri
nājusi latviešu marksistos uzskatu, ka strādnieku šķiras vietējo 
organizāciju in te rn a c io n ā lā s  v ien īb a s  princips ir pareizs.» 
( Ļ e ņ i n s  V. I. Raksti. 20. sēj., 163. lpp.)

Jautājumi un uzdevums.
1. Raksturojiet reakcijas gadus Latvijā!
2. Kādas legālās un nelegālās cīņas formas izmantoja Latvijas strādnieki 

revolucionārās kustības jaunu uzplūdu posmā?
3. Kāda ir LSD IV kongresa vēsturiskā nozīme?

44. §. LATVIEŠU TAUTAS KULTŪRA IMPERIĀLISMA LAIKMETA.

Daudzveidīgā sabiedriski politiskā dzīve šajā periodā dziļi 
ietekmēja arī kultūras attīstību. Vēl vairāk p a s tip r in ā jā s  d em o krā 
tis k o  ten d en ču  a u g sm e . Buržuāziskā kultūra vēl joprojām bija vai-
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došā, tomēr neapturami norisēja demokrātiskās — progresīvās 
kultūras veidošanās process. Demokrātiskās kultūras attīstību vei
cināja sociālistisko ideju izplatīšanās un sociāldemokrātiskās par
tijas izveidošanās. Demokrātiskās tendences izpaudās visās kultū
ras jomās.

Tautas izglītība. Skolu sistēma pamatos palika tā pati, kada 
bija XIX gadsimtā. Pamatskolas jeb elementārā izglītība bija do
māta lauku un pilsētu darbaļaudīm. Lielākajai iedzīvotāju daļai 
laukos pieejamas bija vienīgi trīsgadīgās pagastskolas, ko parasti 
dēvēja par tautskolām. Tās apmeklēja kalpu, pusgraudnieku, rent
nieku un citu trūcīgo ļaužu bērni. Draudzes skolās ar piecgadīgu 
mācību laiku mācījās turīgāko zemnieku bērni. Pilsētās pieauga 
vidusskolu skaits. Visvairāk te bija astoņgadīgo ģimnāziju. Pastā
vēja arī septiņgadīga reālskola, kur lielāku uzmanību pievērsa 
matemātikai, dabaszinātnēm, fizikai. Sis skolu tips daudz vairāk 
atbilda sabiedrības praktiskajām vajadzībām. Tāpēc reālskolas 
iemantoja progresīvās sabiedrības simpātijas.

X X  g s . sā k u m ā  L a tv ijā  d a rb o jā s  tr īs  p e d a g o ģ isk ā s  m ā c ib u  
ie s tā d es  — s k o lo tā ju  sem in ā ri: K u ld īg ā , V a lm ierā  u n  G rivā. Sājos 
semināros mācījās daudzi latviešu kultūras darbinieki. Kuldīgas 
seminārā mācījās Sudrabu Edžus, Plūdons u. c. Valmieras se
mināru beidza daudzi revolucionārās kustības izcili dalībnieki: 
V. Knoriņš, J. Alksnis, J. Bērziņš-Ziemelis, L. Paegle u._c.

Raksturīgākā skolu jaunatnes un skolotāju darbības iezīme 
XX gs. sākumā ir neatlaidīga ciņa  p ar izg līt īb a s  s is tē m a s  m a iņ u  
atbilstoši plašās sabiedrības interesēm. 1905.—-1907. gada revolū
cijas notikumi saviļņoja un ierāva tajos daudzus skolu un skolo
tāju semināru audzēkņus, progresīvos skolotājus, kas kāri uztvēra 
visas ziņas par pilsētu un lauku darbaļaužu cīņu. Viņi aktīvi pie
dalījās mītiņos un demonstrācijās, iespieda savus darbus preses 
izdevumos, organizēja progresīvas biedrības, boikotēja reakcio
nāros skolotājus, iesaistījās revolucionārajā cīņā. 1905. g a d a  
ru d en i R īg ā  sa n ā ca  ta u tsk o lo tā ju  k o n g re ss . Tajā piedalījās apmē
ram 1000 skolotāju. Kongresa rezolūcijā bija izvirzītas šādas pra
sības: nodibināt demokrātisku valsts iekārtu, audzināt skolās apzi
nīgus pilsoņus, kas būtu spējīgi aizsargāt darba tautas intereses, 
atdalīt skolu no baznīcas un baznīcu no valsts, ieviest vispārēju 
obligāto bezmaksas izglītību bērniem no 8 līdz 14 gadiem, mācīt 
skolās dzimtajā valodā, saskaņot tautskolu programmas ar vidus
skolas programmām, organizēt kursus skolotājiem, uzlabot skolo
tāju tiesisko un materiālo stāvokli u. c. Progresīvie skolotāji sāka šis 
prasības realizēt, bet pēc 1905.—1907. gada revolūcijas sakāves to 
pārtrauca. Kontrrevolūcija nodarīja lielu ļaunumu tautas izglītībai. 
Reakcijas laikā tika samazināts pagastskolu skaits, toties palielināja 
vidusskolu skaitu, kurās lielākoties mācījās mantīgo ļaužu bērni.

Revolucionārās kustības jaunu uzplūdu ietekmē cara valdība 
bija spiesta kaut cik paplašināt zemāko skolu tīklu un atvēlēt vai
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rāk līdzekļu to uzturēšanai. Skolēnu skaits Latvijā sāka pieaugt 
diezgan jūtami, taču līdz Lielajai Oktobra sociālistiskajai revolū
cijai darbaļaužu bērniem laukos un pilsētās tikai retos gadījumos 
izdevās iekļūt augstākā tipa skolās. Trūcīgo apstākļu dēļ daudzi 
bērni joprojām palika bez pabeigtas sistemātiskas izglītības. Lat
galē bez skolas izglītības palika gandrīz puse bērnu.

Lielu izglītības darbu masās veica progresīvās inteliģences 
nodibinātās biedrības, kultūras un profesionālās biedrības, kuru 
skaits ievērojami pieauga. L a tv ie šu  izg līt īb a s  b iedrība , L a tv i ja s  
sk o lo tā ju  b iedrība, žu r n ā lis tu  u n  ra k s tn ie k u  b iedrība  « Ideja» , 
S trā d n ie k u  k u ltū ra s  biedrība, iz g līt īb a s  b iedrība  «Sēk la» , « P ro m e
te js»  un citas biedrības rīkoja kursus, lekcijas, populāri zinātniskus 
priekšlasījumus, organizēja bibliotēkas un lasāmgaldus, teātra 
izrādes, korus un citus pašdarbības pasākumus. Sājā darbā aktīvi 
piedalījās rakstnieki J. Asars, A. Upīts, A. Birkerts u. c.

Tautas izglītības sistēmas attīstībā svarīga nozīme bija presei. 
Daudzi legālās preses izdevumi, piemēram, sa tīr isk ie  m ē n e šra k s ti  
« S va ri» , « R īks tes» , lite rā r i z in ā tn is k ie  m ē n e šra k s ti  «Iz g l ī t īb a », 
«D om as»  un citi, izvērsa cīņu par izglītības sistēmas demokrati
zāciju.

Literatūra. Galvenais notikums šā laika literatūrā bija p ro le tā 
r is k i  rev o lu c io n ā rā s  d a iļra d es  id e jisk ā  u n  m ā k s lin ie c isk ā  iz v e id o 
šanās. Pirmais latviešu revolucionārais rakstnieks bija Rainis. 
Viņa daiļrade veidojās reizē ar revolucionārās kustības attīstību.

Rainis ir revo lu c io n ā rā  ro m a n tism a  pamatlicējs latviešu lite
ratūrā tāpat kā M. Gorkijs krievu literatūrā. Revolucionārajā 
Raiņa romantikā iemiesoti augošās strādnieku šķiras sapņi par 
laimīgu nākotni, par jaunā, atbrīvotā cilvēka spēku un skaistumu, 
izteikts dedzīgs aicinājums uz revolucionāru cīņu par darba tautas 
brīvību un laimi. Gleznaini liriskajā «Vētras sējā» dzejnieks kau
jinieks ietvēris 1905.—1907. gada cīņu vēsturi. Ik rinda te izsaka 
tautas nemieru, cilvēciskas brīvas dzīves gaidas un alkas.

Mākoņu blāķi vejas,
Un ceļas uguns dvašas vējš, —
Tas rauj sev līdzi visas pūsmas
Un visas vētras un negaisus.

(«Lielās vēja plēšas».)

Raiņa daiļradē revolucionārais romantisms saplūst ar reālismu. 
Savos darbos dzejnieks atmasko pastāvošo iekārtu un šķiru pret
runas. Strādnieku šķirā viņš saskata revolūcijas galveno spēku un 
ir pārliecināts, ka uz vecās, ekspluatatoru pasaules drupām tā 
uzcels jaunu, brīvu dzīvi.

Tev, pamatšķira —
Kur lielāks gods kā tas, tev kareivs būt?
Tu izej cilvēci un sauli gūt.

(«Tev, pamatšķira».)
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Būdams 1905. gada revolucionāro notikumu aktīvs dalībnieks, 
Rainis bija spiests emigrēt uz ārzemēm. Taču arī šajā laikā viņa 
daiļrade bija veltīta darba tautas cīņai par brīvību.

Latviešu revolucionārās literatūras attīstībā sevišķa nozīme ir 
Andreja Upīša daiļradei. 1905.—1907. gada revolūcijas notikumī 
pievērš A. Upīša uzmanību strādnieku šķiras revolucionārajām 
idejām, kuru gaismā rakstnieks parāda dzīvi tās attīstībā un ar 
savu daiļradi vēršas pret buržuāzisko sabiedrību.

Sociālistiskās tendences jau spilgti izpaužas A. Upīša darbos 
«Jauni avoti» un «Zīda tīklā», kur rakstnieks no, sociālistiskā reā
lisma pozīcijām runā par valdošajām pretrunām Latvijas laukos. 
Robežnieku dzimtas locekļu tēlos atspoguļojas vecās, patriarhālās 
dzīves pamatu iršana, zemniecības noslāņošanās, šķiru pretrunu 
tālāka saasināšanās, proletāriskās apziņas veidošanās.

Darbos «Balss un atbalss», «Viens un daudzie», «Saule un 
tvaiks», «Zelts», «Renegāti» un citos rakstnieks risina sabiedriskās 
un psiholoģiskās problēmas, asi vēršas pret buržuāziskās sabiedrī
bas valdošajām aprindām. Galveno uzmanību viņš veltī strādnieku 
apziņas augšanas jautājumiem. A. Upīša romānu, lugu, noveļu, 
kā arī citu darbu tematika ir aktuāla. Viņa darbi mobilizēja 
darbaļaužu spēkus cīņai par jaunām attiecībām sabiedrībā.

A. Upīša darbos dzīve "parādīta plašā reālistiskā mākslinieciskā 
vispārinājumā, strādnieku sociālistisko ideju gaismā.

Rakstnieka darbi pauž tautas centienus un cerības, dziļi atspo
guļo šķiru cīņu. Pārliecinoši tēlodams uz privātīpašumu dibinātās 
sabiedriskās dzīves drūmās ainas, darbaļaužu trūkumu un postu, 
parādīdams jaunās dzīves cēlājus — strādniekus, cilvēkus ar dzelzs 
gribu, kas droši iet uz priekšu, A. Upīts ievērojami sekmēja tā 
laika sabiedrības progresīvās domas izaugsmi.

L id zā s  p ro le tā r isk i revo lu c io n ā ra ja i s trā v a i X X  gs. sā k u m ā  
a tt īs t ī jā s  p ro g re s īv ā  d e m o k rā tisk ā  lite ra tū ra . Rakstnieki Ernests 
Birznieks-Upītis, Rūdolfs Blaumanis, Sudrabu Edžus, Anna Briga- 
dere, Augusts Deglavs, Vilis Plūdons, Jānis Jaunsudrabiņš, Māko
nis, Kārlis Skalbe un citi pauda zemniecības un citu tautas demo
krātisko slāņu uzskatus, progresīvos centienus, ilgas un cerības.

Buržuāziskā literatūra XXgs. sākumā pagrima.Tā nostājās pret 
progresu un bija naidīga progresīvajai literatūrai. Buržuāziskie 
rakstnieki — dekadenti V. Eglītis, Fallijs, H. Eldgasts, K. Jēkab- 
sons un citi noliedza reālismu, literatūras sabiedrisko nozīmi, slu
dināja misticismu. A. Niedra, kas atradās reakcionāro buržuāzisko 
rakstnieku priekšgalā, bija dedzīgs patvaldības aizstāvis.

Teātris. Proletariāta revolucionārās kustības ietekmē arī teātra 
mākslā iezīmējās jaunas parādības, kas veicināja tās attīstību. 
1902. gadā nodibinājās otrs profesionālais latviešu teātris Rīgā — 
Ja u n a is  teā tr is . 1905. gadā to slēdza. 1908. gadā uz šā teātra bāzes 
izveidoja Ja u n o  R īg a s  teā tri, šim teātrim bija liela nozīme tautas 
masu audzināšanā. Veidodams idejiski vērtīgu repertuāru, celdams

151



savas daiļrades māksliniecisko 
limeni, tas izveidojās par ievē
rojamu progresīvu kultūras 
iestādi ar lielu sabiedrisku 
ietekmi. Sai teātri skatītāji iepa
zinās ar Raiņa un A. Upīša pir
majām lugām. Izrādes «Pusideā- 
lists», «Uguns un nakts», «Indu
lis un Ārija», «Balss un atbalss» 
sabiedrība uzņēma ar lielu inte
resi. P irm o  re iz i la tv ie šu  d ra 
m a tu rģ ijā  p a rā d ījā s  revo lu c io 
n ā rā s  c iņas p ro b lēm a s, u z  
s k a tu v e s  p a vē rā s  la tv ie šu  rū p 
n iec īb a s p ro le ta r iā ta  d z īv e s  
a inas. Jaunais teātris darbojās 
ļoti intensīvi un kļuva par plašu 
skatītāju masu, īpaši strādniecī
bas un darba inteliģences iemī
ļotu teātri. Revolucionārās kus
tības uzplūdu laikā dažas izrā
des izvērtās par politiskām ma
nifestācijām un revolucionāriem 
mītiņiem. Teātra telpās notijka 
revolucionāras sanāksmes, lek
cijas un referāti strādniekiem. 
Redzamākie skatuves mākslas 

darbinieki: J. Duburs, B. Rūmniece, A. Mierlauks, T. Banga, 
A. Amtmanis-Briedītis, E. Smiļģis un citi ar milzīgu mākslinie
cisku spēku pauda revolucionārās idejas, kas saviļņoja tautu un 
aicināja to uz cīņu. Ja u n ā  R īg a s  te ā tra  k o le k tīv s  rū p ig i a p g u v a  
kr iev u  teā tra  c ild en ā s tra d īc ija s . K. Staņislavska un V. Ņemiro- 
viča-Dančenko 1898. gadā nodibinātais Maskavas Dailes teātris, 
kas bija jaunu ceļu cirtējs pasaules teātra mākslā, atstāja lielu 
iespaidu uz latviešu teātra mākslas attīstību. Rīgas teātra reper
tu ā rā ‘ļoti redzamu vietu ieņēma M. Gorkija lugas «Sīkpilsoņi», 
«Dibenā», «Vasarnieki», kur dziļās proletāriskā humānisma idejas 
pauda protestu pret pastāvošo iekārtu.

1902. gadā izveidojās pilsētas krievu teātris, kas drīz vien 
kļuva par labāko tā laika teātri Rīgā. Izkopdams reālistiskās daiļ
rades paņēmienus, tas iemantoja popularitāti latviešu skatītāju 
vidū un ietekmēja profesionālos un pašdarbības kolektīvus visā 
Latvijā.

Mūzika. Mūzikas attīstība XX gs. sākumā bija nesaraujami 
saistīta ar visas progresīvās kultūras uzplaukumu. Milzīga nozīme 
mūzikas dzīvē bija Raiņa revolucionārajai dzejai, kas ierosināja 
komponistus radīt izcilas solo un kora dziesmas, bagātināja mūziku

152





ar jaunām tēmām un spilgtiem tēliem. Kā saviļņojošs protests pret 
reakcionāro buržuāzisko kultūru izskanēja pēc Raiņa tekstiem
J. Vītola komponētā «Karaļmeita», E. Dārziņa «Lauztās priedes», 
E. Melngaiļa «Pastarā diena», «Zeltītās lapas», «Senatne» un dau
dzi citi skaņdarbi.

Pēterburgas konservatorijā izcilo krievu komponistu ietekmē 
veidojās E. Melngaiļa, E. Dārziņa, J. Vītola, A. Kalniņa talants. 
Viņu daiļrade bija saistīta ar tautas masu demokrātiskajiem centie
niem un kalpoja tautai. Viņi vāca tautas melodijas, komponēja dzies
mas, operas, rakstīja simfonisko mūziku, kas ar savu māksliniecisko 
spēku, brīvības alku apgarota, aicināja uz cīņu pret apspiedējiem.

Latviešu vokālās un instrumentālās-mūzikas sasniegumi sek
mēja profesionālo izpildītāju izaugsmi. 1912. gadā P. Jurjāns nodi
bināja latviešu operas trupu, bet 1913. gadā sākās regulāri 
simfoniskie koncertf Rīgā.

Tēlotāja māksla. Tēlotāja .māksla sāka strauji attīstīties pagā
jušajā gadsimtā. XX gs. sākumā tā sasniedza ievērojamu uzplau
kumu. Latviešu demokrātiskie mākslas pārstāvji deva lielu iegul
dījumu nacionālās kultūras attīstībā. Viņi pauda tautas atbrīvoša
nās centienus un revolucionārās cīņas idejas. Spēcīgus reālistiskus 
darbus, kuros izpaudās augsta meistarība un tuvums tautai, sniedza 
glezniecībā J. Rozentāls, V. Purvītis, J. Valters, J. Tilbergs, J. Li- 
bergs; grafikā — R. Zariņš, E. Brencēns; skulptūrā — G. Sķilters, 
T. Zaļkalns, K. Rončevskis; lietišķajā mākslā J. Madernieks u. c. 
Viņi balstījās uz demokrātiskās mākslas principiem, apkaroja 
reakcionāro «tīrās mākslas» teoriju, stiprināja mākslā reālisma un 
tautiskuma tradīcijas.

Jau tā jum i un uzdevumi.

1. Kas raksturīgs latviešu tautas kultūrai imperiālisma laikmetā?
2. Pastāstiet, par kādiem pārkārtojumiem izglītības sistēmā cīnījās progre

sīvā inteliģence!
3. Kāda ir Raiņa un A. Upīša literārās darbības vēsturiskā nozīme?
4. Kādi teātri radās Latvijā XX gs. sākumā?
5. Pastāstiet, kā mūzikā un tēlotājā mākslā atspoguļojās ši laikmeta noti

kumi!
6. Kā izpaudās latviešu un krievu progresīvās kultūras sakari?

45. §. LATVIJA PIRMĀ PASAULES KARA GADOS UN FEBRUĀRA 
REVOLŪCIJAS POSMĀ.

Kara sākums un vācu karaspēka iebrukums Latvijā. 1914. gada 
augustā uzliesmoja pirmais pasaules karš, kas ļoti ātri ierāva asi
ņaino notikumu mutulī 33 valstis. Armijās tika iesaukti 74 miljoni 
cilvēku. Pirmais pasaules karš izraisīja politisku un ekonomisku 
krīzi, saasināja šķiru pretrunas, pastiprināja proletariāta un bur
žuāzijas šķiru cīņu.

Jau ar kara pirmajām dienām Latvija nokļuva kara darbības
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sfērā. No Klaipēdas Liepājai tuvojās vācu kara kuģu eskadra.
1915. gada pavasarī vācu karaspēks iebruka Kurzemē. Ap pusmil
jona Kurzemes iedzīvotāju pameta dzimtās sētas un devās bēgļu 
gaitās. Sevišķi grūti klājās kalpiem un bezzemniekiem, kuri, aiz
iedami svešumā, zaudēja jebkurus iztikas līdzekļus. No 812 000 
Kurzemes iedzīvotāju uz vietas palika tikai ap 250 000. 1915. gada 
vidū puse no Latvijas — gandrīz visa Kurzeme bija okupēta. Vācu 
karaspēku izdevās apturēt tikai 20—30 km no Rīgas — pie Tīreļ- 
purva un Babītes ezera.

Vācu karaspēka iebrukums Kurzemē pārvērta neokupēto Lat
vijas daļu par piefrontes joslu. Vidzemē un Latgalē krievu armijas 
virspavēlniecība izvietoja Ziemeļu frontes XII, V un daļēji I ar
miju. XII armija tika izvietota Vidzemē, un tās štābs bija Rīga.

Sākās nocietinājumu būvdarbi: raka tranšejas, ierīkoja ceļus un. 
šosejas. Te strādāja daudz bēgļu un trūcīgo iedzīvotāju. Zemnie
kiem rekvizēja labību un lopus. Tas viss grāva lauksaimniecību. 
Liellopu skaits samazinājās par 60—70%. Ievērojama daļa lauku 
palika neapstrādāta.

Laikā, kad fronte strauji tuvojās, sākās Rīgas rūpnīcu un strād
nieku evakuācija uz Krievijas tālākiem apgabaliem. No Rīgas eva
kuēja ap 350 fabriku un rūpnīcu iekārtu. Līdz ar rūpnīcu evakuā
ciju ap 380 000 Latvijas iedzīvotāju pārvietojās uz citiem Krievijas 
novadiem. Uz Krieviju evakuējās arī daudz LSD biedru. No 87000; 
rūpniecības strādnieku Rīgā palika tikai 3400. Rīgas rūpniecība 
pamira. Pasliktinājās darbaļaužu dzīves apstākļi, un auga viņu 
neapmierinātība.

Latviešu strēlnieku bataljonu izveidošana un to piedalīšanās 
kaujās. Latvijas buržuāzija kopā ar visas Krievijas buržuāziju jau 
no pirmajām kara dienām aktīvi atbalstīja carismu kara jautāju
mos. Tā cerēja saņemt kara pasūtījumus, palielināt savus ienāku
mus, mazināt vācu buržuāzijas ekonomisko varenību un panākt 
no cara valdības sev izdevīgas reformas. Lai pasargātu savu 
mantu, kapitālus, uzņēmumus un zemes īpašumus no vācu okupan
tiem, tā ierosināja dibināt latviešu brīvprātīgo bataljonus. 1915„ 
g a d a  jū l ijā  sā k ā s  la tv ie šu  s trē ln ie k u  b a ta ljo n u  o rg a n izē ša n a . Bur
žuāziskā prese klaigāja par «tēvu zemes» aizsargāšanu, aicināja 
latviešu dēlus «pulcēties zem latviešu karogiem». Tā kā latviešu 
tautai bija gadsimtiem ilgs naids pret saviem verdzinātājiem — 
vācu baroniem, šai aģitācijai un propagandai bija zināmi panā
kumi. Bataljonos pieteicās apmēram 6000 brīvprātīgo, no ku
riem vairums bija tādu, kam drīzumā vajadzēja tikt mobilizētiem 
armijā. Strēlnieku pulkos pārcēla ari latviešu tautības karavīrus,, 
kas mobilizācijas kārtībā bija jau iesaukti cara armijā. 1916. gada 
beigās «brīvprātīgo» rindās bija ap 35 000 latviešu strēlnieku. Tie 
tika iedalīti 8 pulkos, kuriem bija doti dažādi Latvijas vietu no
saukumi — 1. Daugavgrīvas, 2. Rīgas, 3. Kurzemes, 4. Vidzemes,. 
5. Zemgales, 6. Tukuma, 7. Bauskas un 8. Valmieras pulks. Izvei-
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doja arī rezerves pulku. Visi tie ietilpa XII armijā. Sākot ar
1915. gada rudeni, latviešu strēlnieki piedalījās visās kaujās Rīgas 
placdarmā.

Sevišķi smagas un asiņainas bija tā dēvētās z ie m s v ē tk u  ka u ja s
1916. g a d a  decem bra  b eigās. Tās sākās 23. decembrī un ilga vairāk 
nekā divas nedējas. Latviešu strēlniekiem un Sibīrijas strēlniekiem 
straujā uzbrukumā bija jāieņem vācu nocietinājumi un, virzoties 
tālāk, jāizdzen vācieši no Jelgavas, kurā viņi bija stipri nocieti
nājušies.

XII armijas virspavēlniecība nebija uzbrukumu pietiekami sa
gatavojusi. Tas sākās bez artilērijas sagatavošanas uguns. Daudzi 
strēlnieki krita vācu ložmetēju ugunīs, laužoties caur dzeloņstiepļu 
aizžogojumiem. So kauju laikā, ciešot ārkārtīgi lielus zaudējumus, 
no vāciešiem atguva vienīgi stipri nocietināto Ložmetējkalnu Liel
upes labajā krastā netālu no Babītes ezera. Ziemsvētku kaujās 
krita un tika ievainoti pavisam 20 000 karavīru, no kuriem ap 
5000 bija latviešu strēlnieki. Kaut arī latviešu strēlnieki un citu 
karaspēka daļu karavīri cīnījās ļoti varonīgi, tomēr uzbrukuma 
mērķi netika sasniegti. Tādējādi veltīgi gāja bojā tūkstošiem kara
vīru.

Latviešu strēlnieki un Sibīrijas strēlnieki drosmīgi aizsargāja 
Ikšķiles priekštilta nocietinājumus Daugavas kreisā krasta ielokā. 
Sie priekštilta nocietinājumi bija nosaukti par N ā v e s  sa lu , jo viss 
pārējais Daugavas kreisais krasts bija vāciešu rokās. Tilts pār 
Daugavu bija sagrauts, un pussalu no sauszemes puses ielenkuši
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vācieši. So vietu pastāvīgi apšaudīja ienaidnieks. Vācieši lietoja 
arī indīgās kaujas gāzes. Naktīs Nāves salas aizstāvjiem ar lai
vām piegādāja munīciju un atpakaļ uz Vidzemes krastu aizveda 
kritušos un ievainotos. Kaut gan cīņas bija ļoti sīvas, latviešu 
strēlnieki kopā ar citiem XII armijas karavīriem varonīgi nosar
gāja Nāves salu no 1916. gada aprīļa līdz 191.7. gada vidum.

Piedaloties smagajās kaujās, redzot daudzos veltīgos upurus un 
cara armijas neveiksmes frontē, kareivju noskaņojums mainījās. 
Kareivjos sakņojās naids pret kara izraisītājiem. Lielu izskaidro
šanas darbu strēlnieku pulkos veica LSD biedri. Strēlnieki sāka 
saprast, ka tie mērķi, par kuriem viņus dzen cīņā buržuāzija un 
cara valdība, neatbilst darbaļaužu interesēm.

Latvija Februāra revolūcijas laikā. Latvijā, tāpat kā visā Krie
vijā, 1916. gadā revolucionārais noskaņojums aptvēra visplašākās 
tautas masas. Tas vērsās plašumā arī karaspēka daļās. Krievijas 
Ziemeļu frontes virspavēlniecība sūdzējās, ka Rīga un Daugavpils 
esot divi sapropagandētie perēkļi un frontes nelaime. Kareivju re
volucionārā kustība te aptvēra arvien jaunas divīzijas un korpusus. 
Kaut gan Latvijas revolucionārās sociāldemokrātijas biedru skaits 
kara laikā bija stipri samazinājies, taču tā izvērsa plašu pretkara 
propagandu. Palikdama, uzticīga proletāriskajam’ internacionālis
mam, tā bija cieši saistīta ar visu revolucionāro kustību Krievijā. 
It īpaši cieši sakari tai bija ar Petrogradas strādniekiem, kuru vidū 
visus kara gadus darbojās P. Stučka. Viņš uzmanīgi sekoja noti
kumiem Latvijā, organizēja boļševistiskās literatūras izdošanu 
latviešu un krievu valodā un tās iesūtīšanu Latvijā.

Kad 1917. gada 27. februārī Petrogradā gāza cara valdību, 
darbaļaudis Latvijā jūsmīgi uzņēma šo vēsti. Valmierā, Cēsīs, 
Rīgā un Daugavpilī notika kareivju demonstrācijas. Latviešu strēl
nieki kopā ar krievu karavīriem Rīgā organizēja īpašu karaspēka 
grupu revolūcijas aizstāvēšanai. XII un V armijas virspavēlniecība 
neuzdrošinājās vērsties pret revolucionāro kustību.

Krievijā izveidojusies buržuāziskā Pagaidu valdība par komi
sāru (gubernatoru) neokupētajā Latvijā iecēla latviešu buržuāzijas 
pārstāvi A. Krastkalnu, kas centās saglabāt veco kārtību. Latviešu 
pilsētu buržuāzija, A. Krastkalna un armijas ģenerāļu atbalstīta, 
mēģināja visu varu saņemt savās rokās, izveidojot Rīgas sabied
risko organizāciju padomi. Lauku buržuāzija Valmierā noorgani
zēja savu sanāksmi un izveidoja «Vidzemes Pagaidu zemes pa
domi». Sis orgāns darba zemniecībā nekādu atbalstu neguva. 
Līdzīgs orgāns — tā dēvētā Latgales zemes padome — tika radīta 
arī Latgalē.

Tajā pašā laikā darbaļaužu masas izveidoja savus varas orgā
nus — strādnieku, bezzemnieku un kareivju deputātu padomes. LSD 
vadībā 7. (20.) martā ievēlēja R ig a s  S trā d n ie k u  d ep u tā tu  padom i. 
Tā nodibināja tautas miliciju, cīnījās par vietējās pašvaldības, 
.skolu, tiesas un citu iestāžu demokratizēšanu, noteica 8 stundu
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darba dienu, arestēja Pagaidu valdības iecelto guberņas komisāru 
A. Krastkalnu un panāca, ka viņa vietā iecēla LSD biedru A. Pried- 
kalnu. Rīgas Strādnieku deputātu padome, kuru vadīja dedzīgais 
boļševiks R. Endrups, ātri ieguva plašu tautas masu atbalstu. Tā 
kļuva par Latvijas padomju faktisko centru.

Marta sākumā XII armijā radās kareivju deputātu padome, kas 
ievēlēja Izpildu komiteju — Iskosolu. Sājā padomē vairākumu 
ieguva eseri un meņševiki. 1917. gada martā sanāca L a tv ie šu  s tr ē l
n ieku  p u lk u  d e p u tā tu  I  k o n g re ss . Tajā pieņēma lēmumus, kas at
bilda boļševiku programmai. Kongress ievēlēja Latviešu strēlnieku 
pulku apvienotās deputātu padomes Izpildu Komiteju — Isk o la -  
s tre lu , kas aktīvi iesaistījās cīņā par sociālistisko revolūciju.

Latvijas neokupētajā daļā — Vidzemē un Latgalē LSD aktīvās 
darbības rezultātā radās bezzemnieku deputātu padomes. Jau ap
rīlī daudzās vietās izveidojās apvienotās strādnieku, kareivju un 
bezzemnieku deputātu padomes.

Tādējādi pēc Februāra revolūcijas arī L a tv ijā  ra d ā s d iv v a ld ib a .  
D a rb a ļa u žu  va ra s o rg ā n i b ija  s trā d n ie ku , k a re iv ju  u n  b e zze m n ie k u  
d e p u tā tu  p a d o m es. B u r ž u ā z ija s  va ra s  re a lizē tā ji b ija  P a g a id u  v a l
d īb a s  iece lta is  ko m isā rs , kā  ari V id zem e s  u n  L a tg a le s  ze m e s  p a 
d o m es.

Jautā jum i un uzdevumi.
1. Pastāstiet par Latvijas stāvokli pirmā pasaules kara sākumā un parādiet 

uz kartes frontes līniju!
2. Kāpēc latviešu buržuāzija dibināja strēlnieku bataljonus?
3. Pastāstiet par latviešu strēlnieku bataljonu cīņām pret vāciešiem!
4. Kādu šķiru varas orgāni radās Latvijā Februāra revolūcijas rezultātā?
5. Pastāstiet par Rīgas Strādnieku deputātu padomes darbību!

D O K U ME N T S .
LSD CK a v īz e s  «s o c iā l d e m o k r ā t s» r e d a k c ija s  r a k s t s  

PAR STRĀDNIEKU SĶIRAS UZDEVUMIEM 
1917. G. 9. (22.) MARTĀ.

( I z v i l k u m s .)

Strādnieku revolucionārā kustība ar armijas atbalstu satriekusi veco, despo
tisko, patvaldniecisko Krievijas valdību. Valdību, kura tik daudz nelaimes un 
briesmas sagādāja visām Krievijas tautām un sevišķi darbaļaudīm. Tagad līdz 
ar šīs lietuvēna valdības izbeigšanos izbeigsies un pārveidosies visa vecā dzīve 
valstī. Pie šī pārveidošanas darba tūliņ jāķeras ari Latvijas darbaļaudīm. Jāor
ganizējas, jāorganizējas un atkal jāorganizējas! Pie vecās valdības drupām pro
letariāts nevar (apstāties) un ari neapstāsies. Valsts vara nav vēl proletariāta, 
bet gan buržuāzijas rokās. Tagad no strādnieku organizētā spēka atkarāsies ne 
tikai revolūcijā iegūto panākumu paturēšana, bet ari revolūcijas spēka tālākā 
attīstība un ciņa par sociālismu — strādnieku cīņas galamērķi.

Latvijas strādnieku uzdevums ir rūpēties, ka uz Satversmes sapulci tiek iz
vēlēti to organizāciju darbinieki, kuras vienmēr aizstav strādnieku saimnieciskās 
un politiskās prasības; kuras uz saviem pleciem vissāpīgāk un neatlaidīgi gadu 
desmitus saņēma vecās, satriektās valdības sitienus. Satversmes sapulce no Lat
vijas jāvēlē vienīgi strādnieku partijas, Sociāldemokrātijas biedri.
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VIENPADSMITĀ NODAĻA.

LATVIJA LIELĀS OKTOBRA SOCIĀLISTISKĀS 
REVOLŪCIJAS PERIODĀ.

46. §. LATVIJA CEĻĀ UZ SOCIĀLISTISKO REVOLŪCIJU.

Cīņa par pāreju uz sociālistisko revolūciju. V. I. Ļeņins Aprīļa 
tēzēs izvirzīja konkrētu plānu buržuāziski demokrātiskās revolūci
jas pāraugšanai sociālistiskā revolūcijā. Par svarīgāko uzdevumu 
V. I. Ļeņins uzskatīja organizēt un mobilizēt masas, radīt stabilu 
politisku strādnieku šķiras un trūcīgās zemniecības savienību; boļ
ševikiem iegūt vairākumu padomēs, nodibināt Padomju republiku; 
nacionalizēt visu zemi, konfiscēt muižnieku zemi un nodot to zem
nieku deputātu padomju rokās; organizēt strādnieku kontroli pār 
sabiedrisko ražošanu un produktu sadali; apvienot visas bankas 
vienā kopējā nacionālā bankā un nodibināt strādnieku kontroli 1 
pār to.

Latvijas revolucionārā Sociāldemokrātija veica daudzus pasā
kumus, lai īstenotu sociālistiskās revolūcijas sagatavošanas plānu. 
Tiklab Rīgā, kā arī laukos, atjaunojusi legālo darbību, tā uzsāka 
cīņu pret buržuāziju un Pagaidu valdību. Tautas masām tika 
izskaidrots, ka tās neizkļūs no grūtā stāvokļa, negūs ne mieru, ne 
zemi, ne maizi, kamēr vara atradīsies buržuāziskās Pagaidu val
dības rokās.

Lai mazinātu buržuāzijas varu pār lauku proletariātu un zem
niekiem, 1917. gada 16.—18. aprīlī boļševiki Valmierā sasauca L a t
v ija s  s trā d n ie ka , b e zze m n ie k u  u n  la u k s trā d n ie k u  /  ko n g resu . Kon
gresā piedalījās 436 delegāti. Kongress aplūkoja vairākus svarīgus 
jautājumus: par attieksmi pret buržuāzisko Pagaidu valdību un 
imperiālistisko karu, par muižnieku un baznīcu zemju konfiskāciju 
un par laukstrādnieku stāvokļa uzlabošanu. Visos jautājumos kon
gress pieņēma boļševistiskus lēmumus. Tas nosodīja Pagaidu val
dības imperiālistisko politiku, prasīja izbeigt karu, izteicās par 
8 stundu darba dienas ieviešanu, par sociālo apdrošināšanu, muiž
nieku zemes konfiskāciju. Kongress aicināja proletāriešus un bez
zemniekus atbalstīt padomes. Pēc kongresa uz laukiem sāka plaši 
dibināt bezzemnieku padomes, pagastos izveidoja pārtikas komite
jas, laukstrādnieku arodbiedrības un strādnieku inspekcijas. Kon
gresā ievēlētie padomes locekļi A. Zeibots, E. Eferts, A. Upīts,
K. Pētersons, P. Vīksne, A. Sukuts un citi sistemātiski tikās.ar 
zemniekiem un palīdzēja viņiem izšķirt daudzus lauku dzīves jau
tājumus. Bezzemnieku revolucionārā kustība aptvēra plašas masas 
laukos, paralizēja baronu un buržuāzijas kontrrevolucionāro dar
bību. Netika realizēti buržuāziskās Pagaidu valdības norādījumi
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ierobežot padomju darbu, aizstāvēt zemes īpašniekus. Vietējā vara 
piederēja bezzemniekiem, un 'buržuāzijas varas orgāni nespēja 
tiem pretoties. 16. maijā Alūksnes un Valmieras strādnieku un 
kareivju deputātu padome apsprieda E. Eferta priekšlikumu ap
vienot visus demokrātiskos spēkus ap padomēm, lai vietējo varu 
pilnīgi pārņemtu savās rokās; to plaši atbalstīja trūcīgā zemniecība.

Ceļā uz sociālistisko revolūciju svarīga nozīme bija L S D  X I I I  
ko n feren ce i, kas notika 1917. gadā no 19. līdz 22. aprīlim Maskavā. 
Konferenci vadīja P. Stučka, J. Lencmanis un J. Danišēvskis. Kon
ference, vadīdamās pēc ļeņiniskajiem principiem, izstrādāja pasā
kumu plānu cīņai pret buržuāzisko ideoloģiju. Konference atzina, 
ka jāatmasko buržuāzijas kontrrevolucionārā darbība un jāmobilizē 
darbaļaužu masas sociālistiskās revolūcijas uzvarai. Tā apliecināja 
LSD'organizāciju un dažādos Krievijas apvidos izkaisīto latviešu 
boļševiku grupu uzticību ļeņinismam un pilnīgu vienotību ar Krie
vijas boļševikiem.

V. I. Ļeņina aprīlī izvirzītās tēzes apsprieda boļševiku partijas 
Viskrievijas VII (Aprīļa) konferencē, kurā piedalījās arī Pēteris 
Stučka. Izmantodami konferencē pieņemtos ļeņiniskos lēmumus, 
Latvijas boļševiki sekmīgi vadīja revolucionārās masas cīņā par 
buržuāziski demokrātiskās revolūcijas pāraugšanu sociālistiskajā 
revolūcijā.

LSD propagandas darbā svarīga nozīme bija presei. Ar 30. ap
rīli pēc revolucionāro kareivju ierosmes Rīgā sāka iznākt avīze 
«Okopnaja Pravda». Tā plaši izplatījās gan Latvijā, gan arī visā 
Ziēmeļu frontē. 13. maijā uz Rīgu pārcēla arī «Cīņu», kura pēc 
Februāra revolūcijas iznāca Petrogradā. Maija vidū ļoti populārs 
kļuva latviešu strēlnieku pulku boļševistiskais izdevums «Brīvais 
Strēlnieks».

Latvijas Sociāldemokrātija lielus panākumus revolucionārajā 
darbā guva latviešu strēlnieku vidū. Latviešu strēlnieki, izcīnījuši 
daudzas smagas kaujas, vairs negribēja liet asinis buržuāzijas 
labā. Visos pulkos strēlnieki pārgāja revolūcijas pusē. Kad 
12. (25 .) m a ijā  R īg ā  sa n ā ca  la tv ie šu  s trē ln ieku  p u lk u  d e le 
g ā tu  I I  ko n g re ss  jeb tā dēvētā L ie lā  p a d o m e , absolūtais kongresa 
vairākums balsoja par boļševiku rezolūciju, kurā nosodīja buržuā
ziskās Pagaidu valdības politiku, prasīja demokrātisku mieru un 
visas varas pāreju padomju rokās. Kongress izteica uzticību boļ
ševiku partijai un nosūtīja V. I. Ļeņinam telegrammu, kurā sirsnīgi 
apsveica viņu kā Krievijas proletariāta revolucionārās cīņas pa
tieso vadoni un aicināja tikties ar latviešu strēlniekiem. Atzī
dami boļševiku partiju ar V. 1. Ļeņinu priekšgalā par savu idejisko 
un politisko vadoni, 40 000 latviešu strēlnieku kļuva par nozīmīgu 
sociālistiskās revolūcijas bruņoto spēku.

Revolucionārie latviešu strēlnieku pulki ietekmēja arī citas ar
mijas daļas. Pieauga boļševistisko organizāciju loma. Tās kļuva 
par vislielāko politisko spēku Latvijā. Kad buržuāziskā Pagaidu
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valdība gatavojās vasaras uzbrukumam frontē, tam pretojās 
XII armijas revolucionārie spēki. Latviešu strēlnieku pulki kopā ar 
citām karaspēka daļām atsacījās izpildīt pavēli iet uzbrukumā. 
Jūnijā iesāktais uzbrukums neizdevās. Kontrrevolucionārā buržuā
zija iesāka niknu aģitāciju pret boļševikiem, apvainojot viņus 
valsts nodevībā. Tā deva rīkojumu izformēt latviešu strēlniekus 
pa visiem frontes pulkiem. Arī šoreiz strēlnieki atteicās pakļauties 
rīkojumam, norādīdami, ka Rīgas aizstāvēšana pret vāciešiem ir 
latviešu strēlnieku goda pienākums. Latviešu strēlnieku nostāju 
pilnīgi atbalstīja Sibīrijas strēlnieki, kuri kopā ar tiem bija gatavi 
ar ieročiem rokās atsist kontrrevolūcijas uzbrukumus.

Jūlija krīzes dienās, kad valstī izbeidzās divvaldība un padomes 
kļuva par Pagaidu valdības piedēkli, Rīgas vecajā pilī latviešu un 
Sibīrijas strēlnieku apsardzībā legāli sanāca L S D  V ko n g ress . 
Kongress joprojām atbalstīja lozungu « V isu  va ru  p adom ēm !» , lai 
gan pēc buržuāzijas pagaidu uzvaras valstī Viskrievijas boļševiku 
partija uz laiku to noņēma. Latvijā lozungu «Visu varu padomēm!» 
nenoņēma. Te izpaudās izveidojušos vēsturisko apstākļu īpatnība. 
Revolūcijas attīstība šeit bija aizvirzījusies tālāk, izveidojusies 
lielāka skaidrība un noteiktība šķiru pretrunās nekā valsts centrā. 
Latvijas boļševiki bija uzkrājuši lielu revolucionārās cīņas pie
redzi, ieguvuši vairākumu padomēs.

1917. gada jūlijā izveidojās Latvijas apvienotā strādnieku, ka
reivju un bezzemnieku deputātu padome, kas ievēlēja tās I zp ild u  
k o m ite ju  — Isk o la tu .

Rīgas krišana. 1917. gada augustā Krievijas buržuāzija sāka 
gatavot sazvērestību pret revolūciju. Sagrābusi varu, tā tomēr ne
jutās droša. Lai sasniegtu savus mērķus, kontrrevolucionārie sa
zvērnieki tiecās nodibināt militāro diktatūru. Par kontrrevolucio- 
nārās buržuāzijas barvedi kļuva armijas augstākais virspavēlnieks 
ģenerālis Korņilovs, kurš cerēja likvidēt revolucionārās padomes 
valstī un nodibināt militāru diktatūru. Korņilova kontrrevolucio- 
nārajā sazvērestībā svarīga nozīme bija Rīgas atdošanai vācie
šiem. « ... Šādu galvaspilsētu ar boļševistisku padomi var atdot 
vāciešiem, jo Krievijai tas nāks tikai par labu,» izteicās buržuā
zijas pārstāvji. Arī latviešu buržuāzija atbalstīja Korņilova no
domu atdot Rīgu vāciešiem. Jūlijā un augustā Rīgas frontes kara
spēku samazināja apmēram par 75 000 vīru. XII armijai atņēma 
daudz artilērijas, ložmetēju, kaujas materiālu un bruņojuma. 
18. jūlijā karaspēkam ķika atkāpties no Nāves salas pozīcijām. Se
višķi novājināja Rīgas aizsardzības sektoru. 19. augustā vācieši 
sāka .uzbrukumu Rīgai, kara iestāžu ierēdņi steigā aizbēga no 
pilsētas.

Tomēr, ieņemot Rīgu, vāciešiem vajadzēja pārvarēt lieļas 
grūtības. Rīgas strādnieku deputātu padome un LSD CK aicināja 
revolucionāros karavīrus aizstāvēt savas pozīcijas frontē un glābt 
revolūciju no sakāves. 11
11 — Latvijas PSR vēst. 7,—11. kl. 161



Vācieši forsēja Daugavu pretī Ikšķilei, lai ieslēgtu Rīgu frontes 
lokā un atgrieztu atkāpšanās ceļu krievu karaspēkam. Taču pie 
M a zā s  Ju g la s  vāciešus sagaidīja latviešu strēlnieku 2. brigāde un 
5. Zemgales pulks J. Vācieša vadībā. Cīņā pret milzīgu vācu pār
spēku tie aizstāvēja savas pozīcijas un neļāva vāciešiem iziet uz 
Siguldas lielceļa. Lai gan strēlniekiem bija ļoti maz lielgabalu un 
niecīgas rezerves, tomēr viņi atvairīja vācu trieciendivīzijas uz
brukumus, nodarīdami tai milzīgus zaudējumus. Tas deva iespēju 
visai XII armijai izkļūt no draudošā ielenkuma un aizsprostot 
vāciešiem ceļu uz Petrogradu. Taču Rīgu nosargāt neizdevās. 
21. augustā tur iegāja vācu karaspēks.

Vācu okupētā teritorija ievērojami paplašinājās. Rīga — Lat
vijas revolucionārās kustības sirds — bija atrauta no Latvijas 
ziemeļaustrumu daļas un nonāca smagajā okupācijas jūgā. Ne
daudzie rūpniecības uzņēmumi tika slēgti vai izlaupīti. Bezdarbs, 
trūkums un sals nomāca darbaļaužu ģimenes. Okupanti nežēlīgi 
izrēķinājās ar strādniekiem. Viņi nošāva vairākus Rīgas padomes 
locekļus, slēdza strādnieku organizācijas.

Darbaļaužu gatavošanās bruņotai cīņai. Revolucionārās kustī
bas centri pagaidām pārvietojās uz Vidzemi un Latgali. Buržuā
ziskā Pagaidu valdība dažādi vajāja revolucionārus. Tieši Rīgas 
krišanas dienās tika slēgta Latviešu strēlnieku avīze «Brīvais 
Strēlnieks» un LSD orgāns «Cīņa». Tomēr Latvijas sociāldemo
krātija pašaizliedzīgi strādāja, lai sagatavotu sociālistisko revo
lūciju. Tā izvērsa mutvārdu aģitāciju un propagandu. Sājā nolūkā 
organizēja strādnieku un bezzemnieku mītiņus un sapulces, ka
reivju sanāksmes, pārrunas. Izskaidroja darbaļaudīm Korņilova 
sazvērestības būtību, atmaskoja buržuāziskās valdības kontrrevo- 
lucionāro darbību.

Strauji pieauga padomju autoritāte. Jau septembrī Cēsu, Val
kas, Limbažu, Valmieras, Rēzeknes padomes pilnīgi atbalstīja boļ
ševikus un prasīja nodot visu varu valstī Viskrievijas Strādnieku, 
kareivju un zemnieku deputātu padomei.

Darbaļaudis gatavojās b ru ņ o ta i cīņai. Pilsētās un pagastos vei
dojās arvien jaunas S a rk a n ā s  g v a rd e s  v ien ības. Lai nostiprinātu 
revolucionāro disciplīnu, latviešu strēlnieku pulkos nodibināja ko
misāra posteni. Par pirmo visu latviešu strēlnieku pulku komisāru 
kļuva S. Nahimsons.

S e m jo n s  N a h im s o n s  (1885.—1918.) dzimis Liepājā. Jau skolas gados iesaistī
jies revolucionārajā kustība, darbojies skolēnu, strādnieku un kareivju nelegāla
jos pulciņos. Viņš bija aktīvs 1905. gada revolūcijas dalībnieks. Soda ekspedīciju 
darbības laikā viņam aizmuguriski piespriests nāves sods. S. Nahimsons emigrēja 
uz ārzemēm, bet laiku pa laikam iebrauca Krievijā un turpināja revolucionāro 
darbību Kauņas, Brestļitovskas, Maskavas un Pēterburgas organizācijās. Ār
zemēs Nahimsons mācījās vairākas universitātēs un Bernē ieguva filozofijas un 
ekonomikas zinātņu doktora diplomu. Karam sākoties, S. Nahimsons strādāja 
Kremenčugā, pēc tam frontes revolucionārajās organizācijās. Pēc 1917. gada 
jūlija dienam viņš aktīvi darbojās latviešu strēlnieku pulkos. Septembrī S. Na
himsons tika iecelts par latviešu strēlnieku apvienoto pulku komisāru, viņu
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ievēlēja arī par XII armijas Iskosola priekšsēdētāju. 1918. gadā viņš bija Jaro- 
slavļas apgabala kara komisārs. Baltgvardu dumpja laikā S. Nahimsonu zvēriski 
nogalināja. Viņš apbedīts Ļeņingradā, Marsa laukumā.

XII armijas LSD Kara organizācija darbojās gandrīz visās 
karaspēka daļās. Oktobra sākumā ari V armijas Kara organizāci
jas birojs noorganizēja sadarbību ar Rēzeknes un citām boļševiku 
organizācijām Latgalē, nodibināja sakarus ar XII armijas Kara 
organizāciju. Oktobrī Latvijas revolucionārie spēki bija sagata
voti, lai sāktu bruņotu sacelšanos.

10. (23.) oktobrī Petrogradā Smoļnija institūtā sanāca Zie
meļu apgabala Padomju kongress. Sājā kongresā piedalījās arī 
latviešu delegāti. Petrogradas laikraksti tad ziņoja: «Kongresa tri
bīni apņēma strēlnieku durkļu rindas: latviešu strēlnieki nodeva 
kongresam savus sveicienus. No viņu vidus izgāja K- Pētersons un 
teica, ka latvieši jau no revolūcijas pirmajām dienām izvirzījuši 
lozungu «Visu varu padomēm!» un tagad, kad revolucionāra Petro- 
grada šo lozungu grib piepildīt dzīvē, 40 tūkstoši latviešu strēl
nieku ar saviem durkļiem atbalstīs varas pāreju padomju rokās.»



16. (29 .) o k to b ri V a lkā  n o tik a  L S D  Ā rk ā r tē jā  ko n feren ce . Tajā 
ieradās V. I. Ļeņina sūtnis V. Antonovs-Ovsejenko, kas ziņoja par 
boļševiku CK 10. oktobra lēmumu nekavējoties sākt bruņotu sacel
šanos. LSD vadīto revolucionāro spēku uzdevums bija nepieļaut 
kontrrevolucionārā karaspēka pārvietošanu uz galvaspilsētu un sa
gatavot revolucionārās daļas bruņotās sacelšanās realizēšanai. 
Pēc konferences tika nodibināta X I I  a rm ija s  ra jo n a  K a ra  rev o lu 
cionārā  k o m ite ja , kas darbojās J. Gariņa, F. Markusa, J. Krūmiņa- 
Pilāta un S. Nahimsona vadībā.

J ā n is  K r ū m iņ š  ( P i lā ts )  (1894.—1938.) — bezzemnieka dēls. Vispirms viņš 
bija strādnieks, vēlāk pārdevējs «Konzuma» lauksaimniecības mašīnu veikalos 
Rīgā un Valkā. 1912. gadā viņš kļuva par Latvijas- Sociāldemokrātijas biedru. 
Ilgāku laiku viņš bija LSD CK loceklis. 1915. gadā J. Krūmiņu arestēja, bet 
pierādījumu trūkuma dēļ atbrīvoja.

Pēc februāra revolūcijas J. Krūmiņš bija viens no ievērojamākajiem LSD 
darbiniekiem un publicistiem. Viņš ir aktīvs Oktobra revolūcijas cīņu organizētājs 
ņn vadītājs, Iskolata priekšsēdētaja vietnieks, Iskolata orgāna «Ziņotājs» redak
tors. Vācu okupācijas un Latvijas buržuāzijas valdīšanas laikā viņš darbojās 
pagrīdē. No 1921. līdz 1922. gadam J. Krūmiņš bija LKP CK sekretārs. Vēlāk 
viņš strādāja atbildīgā darbā Komunistiskajā Internacionālē — vadīja Latvijas 
Komunistiskās partijas sekciju un darbojās par mācību spēku PSRS augstskolās.

Visi objektīvie priekšnoteikumi sociālistiskajai revolūcijai Krie
vijā, kā arī Latvijā bija nobrieduši. Līdz galējībai bija saasinā
jušās pretrunas starp strādniekiem un kapitālistiem, muižniekiem 
un zemniekiem, starp masām, kas cīnījās par mieru, un Pagaidu 
vadību, kas turpināja karu. Boļševiki ar savu darbību panāca, ka 
nobrieda arī revolūcijas subjektīvie faktori — masu apzinīgums un 
organizētība. Tautas masas bija spējīgas uzsākt izšķīrēju kauju 
par padomju varu.

Jautā jum i un uzdevums.
1. Kādus pasākumus veica Latvijas Sociāldemokrātija, lai organizētu revo

lucionāros spēkus pārejai uz sociālistisko revolūciju?
2. Pastāstiet par Latvijas Strādnieku, bezzemnieku un laukstrādnieku I kon

gresa lēmumiem un šo lēmumu nozīmi!
3. Kā latviešu strēlnieku pulki iesaistījās 1917. gada revolucionārajā cīņā?

D O K U ME N T S .
NO 1SKOLASTRELA AICINĀJUMA SAKARA AR CIŅU PRET 

KORŅILOVA SAZVĒRESTĪBU.
1917. g . 30. a u g u s tā  (12 . s e p te m b r i) .

Pašaizliedzīgi izpildot savus pienākumus pret valsti un revolūciju, mēs pali
kām kaujas laukos, aizstāvēdami Rīgas pieejas. Mēs bijām gatavi cīnīties un 
mirt par mūsu tiesībām, upurēt sevi cīņā par revolūciju, labāku nākotni. Bet tajā 
pašā laikā Maskavas apspriedē kontrrevolucionārās sazvērestības priekšstāvji, 
ģenerāļī-nodevēji Korņilovs, Kaļedins un viņiem līdzjutošā buržuāzija sagatavoja 
mums nāvi un nelaimi, kurinot kontrrevolūciju.
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Pie mums armijā, rotās, pulkos un lielākajās karaspēka vienībās sekmīgi un 
nenogurstoši darbojas kareivju komitejas, visiem spēkiem un līdzekļiem cenzda
mās pacelt armijas kaujas spējas un rūpēdamās par politiskās apziņas izkop
šanu plašākās kareivju masās . . .

Biedri strēlnieki! Saturēsim kopā visus revolucionāros spēkus varbūtējam 
cīniņam ar iekšējiem tumsoņu spēkiem, bet raudzīsimies tomēr, kā līdz šim, 
neatlaidīgi un nenogurstoši uz mūsu ārējo pretinieku.

Pieliksim visus mūsu spēkus atbildīgajā darbā!

47. §. BRUŅOTA SACELŠANAS UN PADOMJU VARAS NODIBINĀŠANA 
NEOKUPETAJĀ LATVIJA.

Pienāca vēsturiskās dienas. Petrogradā uzvarēja bruņotā 
sacelšanās. Buržuāziskā Pagaidu valdība bija gāzta. Bruņotās 
sacelšanās panākumus Latvijas darbaļaudis uzņēma kā aicinājumu 
dibināt padomju varu. Kara revolucionārās komitejas vadībā jau 
26.—27. (8.—9. novembrī) oktobrī 1. Daugavgrīvas un 3. Kurzemes 
latviešu strēlnieku pulks ieņēma Cēsis, bet 6. Tukuma un 7. Bauskas 
latviešu strēlnieku pulks 29. oktobrī iegāja Valmierā. Latviešu strēl
nieku rezerves pulks, kas atradās Tartu, ieņēma dzelzceļa mezglu, 
palīdzēja vietējām padomēm saņemt varu savās rokās un neļāva 
pārvietot XII armijas kontrrevolucionāros spēkus uz Petrogradu.

Valkā, kur izvietojās XII armijas kontrrevolucionārais štābs, 
atradās kazaku daļas, 3 kavalērijas divīzijas, bruņuauto divizions, 
nāves bataljoni. Tas bija kontrrevolūcijas galvenais spēks, kas at
balstīja Kerenski. Tomēr arī šis kontrrevolūcijas perēklis tika likvi
dēts.

8. un 9. (21.—22.) novembrī pirmajā sēdē pēc Oktobra revo
lūcijas uzvaras Valkā sanāca Latvijas Strādnieku, kareivju un 
bezzemnieku deputātu padome, kas pasludināja, ka v isā  neoku p ē-  
ta jā  L a tv i ja s  te r ito r ija s  da ļā  vara  p ā rie t p a d o m ju  rokās. Deputātu 
padomes Izpildu komiteja — Iskolats sāka aktīvi darboties.

Revolūcijai attīstoties tālāk, padomju vara nodibinājās arī Lat
galē, kas toreiz ietilpa Vitebskas guberņā. V armijas Kara revolu
cionārā komiteja nodibināja savu kontroli pastā, telegrāfā un uz 
dzelzceļa, lai neļautu nosūtīt kontrrevolucionāros spēkus uz Petro
gradu. Strādnieku deputātu padomes Daugavpilī un Rēzeknē sa
ņēma varu savās rokās. 3. un 4. decembrī Rēzeknē notika Latgales 
strādnieku, kareivju un zemnieku pārstāvju kongress, kas paslu
dināja padomju varu visā Latgalē. Kongress pieņēma lēmumu par 
Latgales apvienošanu ar pārējo Latvijas daļu. Pēc padomju varas 
izveidošanās Latvijas proletariāts kļuva par valdošo šķiru un sava 
avangarda — boļševiku partijas'vadībā uzsāka sociālistiskās sa
biedrības celtniecību.

Darbaļaužu varu Latvijā ar ieročiem rokās modri sargāja jaun
dibinātās Sarkanās gvardes vienības, kā arī latviešu un Sibīrijas
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strēlnieku pulki. Padomju varas apsargāšanai Smoļnijā un Tau- 
rijas pils rajonā pēc V. I. Ļeņina pieprasījuma arī nosūtīja lat
viešu strēlniekus. 1918. gadā viņi apsargāja Kremli.

Padomju varas administratīvais un politiskais centrs Latvijā 
bija Valka. Te darbojās LSD Centrālā Komiteja un Latvijas strād
nieku, kareivju un bezzemnieku deputātu padomes Izpildu komi
teja — Iskolats. Novembra sākumā no Petrogradas Valkā ieradās 
revolucionārās kustības veterāns F. Roziņš, kas bija tikko atgriezies 
no emigrācijas, un tūlīt iesaistījās partijas un padomju darbā. Viņu 
ievēlēja par Iskolata priekšsēdētāju.

F r ic is  R o z iņ š  ( Ā z i s )  (1870.—1919.) dzimis Grobiņas apriņķī trūcīga zemnieka 
ģimenē. Beidzis Liepājas ģimnāziju un 1896. gadā Tērbatas universitāti. Jau 
studiju gados viņš piedalījās revolucionārajā kustībā. F. Roziņš bija aktīvs Jau
nās strāvas darbinieks. 1897. gadā viņu arestēja, pēc atbrīvošanas viņš emigrēja 
uz ārzemēm. F. Roziņš rosīgi darbojās latviešu sociāldemokrātu ārzemju organi
zācijās, bija sociāldemokrātisko izdevumu «Latviešu Strādnieks» un «Sociāl
demokrāts» redaktors.

F. Roziņš ir viens no Latvijas Sociāldemokrātijas dibinātājiem un 
1905.—1907. gada revolūcijas vadītājiem Latvijā, LSD Centrālās Komitejas lo
ceklis. 1908. gadā F. Roziņu arestēja un notiesāja uz 5 gadiem katorgā ar 
nometinājumu Sibīrijā. 1913. gadā viņš no trimdas izbēga, aizbrauca uz ārzemēm 
un turpināja revolucionāro darbību.

1917. gada novembrī F. Roziņš atgriezās Latvijā un aktīvi piedalījās Oktobra 
sociālistiskajā revolūcijā. Viņš tika ievēlēts par pirmās Padomju Latvijas valdī
bas priekšsēdētāju.

1918. gadā F. Roziņš bija KPFSR tautību lietu tautas komisāra vietnieks un 
VC1K priekšsēdētāja vietnieks, 1919. gada — Padomju Latvijas valdības loceklis 
un zemkopības tautas komisārs.

F. Roziņš bija ievērojams latviešu publicists un marksisma teorētiķis. Viņš 
sarakstīja grāmatu «Latviešu zemnieks», kā arī vēl citus darbus.

F. Roziņa vadībā Iskolats, darbaļaužu atbalstīts, īstenoja revo
lucionāros pārveidojumus. Iskolats likvidēja buržuāziskās Pagaidu 
valdības administratīvās iestādes. Tas organizēja padomju pārvē
lēšanas, nodibināja revolucionārās tiesas.

Revolucionārās kārtības uzturēšanā svarīga loma bija kara 
revolucionārajām komitejām. Tās cīnījās pret kontrrevolucionāriem, 
kas mēģināja traucēt padomju varas aparāta organizēšanu.

1917. g a d a  16. decem b ri V a lm ierā  sa n ā ca  L a tv i ja s  s trā d n ie k u , 
k a re iv ju  u n  b e zze m n ie k u  d e p u tā tu  p a d o m ju  I I  k o n g re ss . Sis kon
gress apstiprināja varas pāreju padorņju rokās un izvirzīja turp
mākos uzdevumus. Padomju kongress deklarēja, ka visa zeme, 
meži, dabas un zemes dzīļu bagātības Latvijā pāriet tautas rokās. 
Tas izstrādāja un apstiprināja noteikumus par Sarkanās gvardes 
uzdevumiem un tās organizatorisko struktūru. Kongress pieņēma 
lēmumu apvienot Latgali ar pārējo Latviju, tomēr īstenot šo lē
mumu izdevās tikai 1919. gadā.

Kongress izveidoja pirmo Padomju Latvijas valdību. Par tās 
priekšsēdētāju ievēlēja F. Roziņu (Āzi).

Pirmie sociālisma celtniecības pasākumi Latvijā tika veikti 
niknas šķiru cīņas apstākļos. Buržuāzija un vācu barohi pretojās
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padomju varas lēmumiem. Viņi organizēja bandītu grupas, kas 
slepkavoja padomju un partijas darbiniekus. Muižkungi dezorga
nizēja muižu saimniecību. Sabotāžu, apmelojumus, draudus, kuku
ļošanu, šantāžu, atklātu pretošanos — visus šos līdzekļus izman
toja padomju varas ienaidnieki, lai glābtu buržuāzijas varu 
Latvijā.

Viens no pirmajiem_ sociālistiskajiem p ā rv ē tīti miem b'ja 
m u ižn ie k u  ze m e s  k o n fiskā c ija . Visas muižas konfiscēja neatkarīgi 
no tā, kam tās piederēja, un izveidoja padomju saimniecības. 
Saimniecību vadīšanai nodibināja valdi. Iskolats nodibināja stin
gru kontroli pār lauksaimniecības produktu sadali, gādāja par 
maizi darbaļaudīm. Lai glābtu Latvijas iedzīvotājus no bada, Pa
domju Krievija nosūtīja Padomju Latvijai 50 000 pudu rudzu un 
25 000 pudu kviešu, kā arī sniedza finansiālu palīdzību.

Padomju vara s a g a ta v o ja  rū pn iec ības, tird zn ie c īb a s  u zņ ē m u m u , 
sa tik s m e s  līd zek ļu , n a m u  n a c io n a lizā c iju , o rg a n izē ja  ko n tro li p ār  
ra žo ša n u .

Oktobra sociālistiskās revolūcijas uzvara deva iespēju Latvijas 
darba tautai kopā ar citām padomju tautām pirmo reizi vēsturē 
brīvi veidot jauno sabiedrību — sabiedrību bez ekspluatatoriem.

Taču šis radošais darbs neturpinājās ilgi. Vācu okupanti, iz
mantodami to, ka tika pārtrauktas miera sarunas ar Padomju 
Krieviju, ?āka uzbrukumu visā frontē.

\
Jautā jum i un uzdevums.

1. Kur nodibinājās padomju vara Latvijā 1917. gadā?
2. Pastāstiet par F. Roziņa darbībul
3. Kāda bija 1917. gadā veikto sociālistisko pārkārtojumu nozīme? 

D O K U ME NTI

PAR LATVIJAS VALDĪBU UN TAS UZDEVUMIEM.
N o  L a tv i ja i  s t r ā d n ie k u , k a r e iv ju  u n  b e z z e m n ie k u  d e p u tā tu  p a d o m ju  k o n g r e s a  

lē m u m a
1917. g a d ā  n o -16. l id z  18. (n o  29. l id z  3 1 .)  d e c e m b rim . 

2) Revolucionārās padomju varas uzdevums ķerties pie sociālisma izvešanas, 
soli pa solim iznīcinot privātīpašuma tiesības uz visiem ražošanās līdzekļiem 
(zemi, rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumiem, bankām utt.), vedot, nesaudzīgu 
cīņu ar buržuāzijas pretošanos sociālisma ievešanai;

3) augstākais varas orgāns Latvijā skaitās Deputātu kongress, kurš pilnīgā 
saskaņā ar Tautas komisāru'- valdību, kamēr tā iet vienu ceļu ar Krievijas revolu
cionāro sociāldemokrātiju, lemj par visiem jautājumiem, kas attiecas uz Latviju;

4) Latvijas Deputātu kongress sanāk ne retāk kā divreiz gadā. Kongress 
izvēlē Deputātu padomi (ik uz 4000 pa 1 priekšstāvim), kura darbojas pa starp- 
kongresa laiku; Padome izvēlē savu Izpildu komiteju, kura izved dzīvē Padomē 
pieņemtos lēmumus un dekrētus;

5) vietējās deputātu padomes (apriņķu, pilsētu, miestu un pagastu), būda
mas autonomas savās iekšējās lietās, darbojas saskaņā ar Latvijas Deputātu 
padomi un izšķir jautājumus, attiecošos uz vietējās saimnieciskās un politiskās 
dzīves nokārtošanu;
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6) Latvijas Deputātu padomei ir tieslba atlaist ar atsevišķu dekrētu tās 
iestādes, kuras censtos pretim strādāt Latvijas Deputātu padomes rīkojumiem, 
un nolikt jaunas vēlēšanas.

DIVPADSMITĀ NODAĻA.

i ’ VARAS ATJAUNOŠANA LATVIJĀ 1919. GADĀ.
48. §. LATVIJA VĀCU OKUPĀCIJAS JOGĀ.

Vācu okupantu režīms Latvijā. 1918. gada februārī vācu impe
riālisti okupēja visu Latvijas teritoriju. Viņi izsludināja karastā
vokli un izrēķinājās ar padomju un partijas darbiniekiem. Cietumi 
un koncentrācijas nometnes bija pārpildītas ar revolucionāriem. 
Darbaļaudīm atņēma visas politiskās brīvības un tiesības, padzina 
padomes. Par sapulču rīkošanu draudēja nāves sods. Iedzīvotājiem 
aizliedza mainīt dzīves vietu. Okupanti atdeva baroniem padomju 
varas konfiscētās muižas, atjaunoja muižnieku un buržuāzijas kun
dzību Latvijā.

Lai nostiprinātu okupācijas režīmu, tika izdots daudz dažadu 
pavēļu. To neizpildīšanas gadījumā iedzīvotājiem draudēja nāves 
sods. Zemē nodibinājās okupantu militārā diktatūra.

Latvijas saimniecību, ko smagi bija iedragājusi kara darbība, 
okupanti noveda līdz sabrukumam. Viņi sašaurināja vai pārtrauca 
darbu pat tajos nedaudzajos uzņēmumos, kas bija palikuši Latvijā 
pēc rūpniecības uzņēmumu evakuācijas. 140 pagasti no 512 bija 
izpostīti. Uz laukiem tagad parasti varēja redzēt nodedzinātas 
ēkas, tranšejām izvagotus tīrumus, pamestas neapstrādātas saim
niecības. Samazinājās pieprasījums pēc darbaspēka Izmantodami 
bezdarbu, muižnieki un lielsaimnieki pastiprināja fe>.ukstrādnieku 
ekspluatāciju. Darba algas pazeminājās. Lauk^-.fū^jķus bieži iz
kaldināja tikai par uzturu. Jaunos un spēcīgāk ļ’V rs un sie
vietes mobilizēja piespiedu darba bataljonos, kui Ugā uztura 
un smago darba apstākļu dēļ daudz cilvēku aizgāja boja. Sākas 
bads.

Pēc vācu okupantu plāniem Latvijai vajadzēja kļūt par ķeiza
riskās Vācijas sastāvdaļu, kurā varētu izvietot ap 2 miljoni vāciešu. 
Vācu imperiālisti kopā ar Baltijas vācu baroniem, vācu buržuāziju, 
Baltijas kontrrevolucionāro buržuāziju un garīdzniecību nolēma no 
Latvijas un Igaunijas izveidot vienotu monarhistisku Baltijas val
sti, kas būtu iekļauta Vācijas sastāvā. Taču Vācijas iekšējā un 
starptautiskā stāvokļa dēļ Baltijas valsts dibināšana ieilga. To 
proklamēja tikai 1918. gada 7. novembrī. Bet pēc Vācijas sakāves 
pirmajā pasaules karā Baltijas valsts proklamēšanai vairs nebija 
praktiskas nozīmes. Tagad Latvijas iekšējās lietās pastiprināti sāka 
iejaukties Antantes imperiālisti, kuri cerēja izveidot Latvijā plac
darmu uzbrukumam Padomju Krievijai un saglabāt šeit terora un
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militāro spaidu režīmu, lai nepieļautu sociālistiskās revolūcijas 
uzvaru.

Antantes un vispirmām kārtām angļu imperiālistus dedzīgi 
atbalstīja latviešu buržuāzija, jo tā, redzēdama Vācijas neveik
smes karā, orientējās uz Antanti. Cīņā pret revolūciju tai vajadzēja 
lielvalstu palīdzību.

Antantes imperiālisti par labāko veidu savu agresīvo plānu īs
tenošanai atzina buržuāzisko nacionālo valstiņu nodibināšanu Bal
tijā. Tāpēc 1918. gada novembrī tika sastādīta latviešu buržuāzijas 
pagaidu valdība ar K- Ulmani priekšgalā. 1918. gada 18. novembrī 
proklamēja Latvijas «neatkarīgo» valsti. Latviešu buržuāzija, ce
rēdama ar svešzemju imperiālistu palīdzību noturēties pie varas, 
lūdza atstāt Latvijā vācu karaspēku briestošās revolūcijas apspie
šanai. 1918. gada 29. decembrī K. Ulmanis parakstīja līgumu ar 
okupantu pārstāvi A. Vinnigu par Latvijas pilsoņu tiesību piešķir
šanu visām Vācijas armijas personām, kas ne mazāk par četrām 
nedēļām būs aktīvi piedalījušās cīņās pret padomju varu.

Darbaļaužu cīņa par padomju varas atjaunošanu Latvijā. Bur
žuāzijas un okupantu plānus izjauca tautas masu revolucionārā 
kustība. Okupācijas režīma un bada izmocītie iedzīvotāji tomēr ne
zaudēja cerības atjaunot Latvijā padomju varu. Dziļā pagrīdē So
ciāldemokrātijas vadīti revolucionārie spēki pulcējās vienkopus un 
uzsāka cīņu pret okupantiem. 1918. g a d a  m a ijā  R īg ā  sa n ā ca  L S D  
X V I  ko n feren ce , kas izvirzīja jaunajiem apstākļiem atbilstošas 
cīņas formas un metodes. Terora apstākļos atklāta darbaļaužu 
masu cīņa nebija iespējama. LSD izvērsa aģitāciju un propagandu, 
lai vāktu un kopotu revolucionāros spēkus jaunām revolucionārām 
cīņām. Tā izplatīja boļševistiskos nelegālos preses izdevumus 
«C īņu», « S p a r ta ku » , «Z iņ o tā ju » un citus, izdeva daudzus uzsauku
mus, kuros ļbmaskoja starptautisko imperiālismu, kā arī vietējo 
kontrrevolucion āro buržuāziju un meņševikus. Sevišķi plaši iz
vērsās boļševiku aģitācija vācu armijā. Daudzas vācu karaspēka 
daļas, kā teica P. Stučka, sasirga ar latviešu boļševisma sērgu.

191.8, gada vasarā un rudenī vairākos uzņēmumos notika streiki. 
Streikoja Rīgas-ostas un Mīlgrāvja kuģu remontdarbnīcu strād
nieki, ostas krāvēji, mežstrādnieki un Pirvica fabrikas strādnieki. 
Streikotāji prasīja 8 stundu darba dienas ieviešanu un algas pa
augstināšanu. Dažos gadījumos streikotāju prasības tika izpildītas. 
Tomēr vairāki strādnieku streiki beidzās bez panākumiem. Policija 
nesaudzīgi vajāja streikotājus. Daudzus ieslodzīja cietumos un kon
centrācijas nometnēs, aizdzina piespiedu darbos. Aktīvākos strād
niekus nošāva. Septembrī Rīgas Citadeles cietumā notika politisko 
ieslodzīto bada streiks. Tam par iemeslu bija cietuma administrāci
jas rupjā izturēšanās un barbariskais cietuma režīms. To ieslodzī
tie dēvēja par «sauso giljotīnu».

Cīņā pret okupācijas jūgu attīstījās partizāņu kustība. Parti
zāņu vienības darbojās Kurzemē, Vidzemē un Latgalē. Partizāni
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vairākkārt drosmīgi uzbruka okupantiem, lai nejautu viņiem izvest 
no Latvijas salaupītās vērtības, vāca un glabāja ieročus. Daudz
reiz viņi pasargāja darbaļaudis no okupantu terora, sprieda bargu 
tiesu nodevējiem. Atsevišķos gadījumos nodedzināja arī muižas, 
uzbruka žandarmiem, policistiem un citiem okupantu varasvīriem. 
Partizāņi bojāja telegrāfa un telefona vadus.

Latviešu strādnieki un bezzemnieki, kurus bēgļu gaitas bija 
novedušas Padomju Krievijā, kopā ar citām padomju tautām aktīvi 
cīnījās par Oktobra revolūcijas iekarojumu nosargāšanu, par Lat
vijas atbrīvošanu no okupantiem un padomju varas atjaunošanu. 
Vienu no spilgtākajām lappusēm šis cīņas vēsturē ierakstīja lat
viešu strēlnieki. Viņi cīnījās gan pret Padomju zemes iekšējiem, 
gan ārējiem ienaidniekiem. 1918. g a d a  a p rīli la tv ie šu  s trē ln ie k u  
p u lk u s  a p v ien o ja  L a tv ie šu  s trē ln ie k u  p a d o m ju  d iv īz ijā . Par divī
zijas komandieri iecēla J. Vācieti, par komisāriem K. Pētersonu un 
K. Dozīti. /

J u k u m s  V ā c ie tis  (1873.—1938.) dzimis Kurzemē, Jaunmuižas pagastā kalpa 
ģimenē. Pēc iesaukšanas karadienestā viņu iedalīja Rīgas unteroficieru bataljonā, 
no kurienes viņu nosūtīja uz Viļņas karaskolu. To viņš beidza 1897. gadā. 
1906. gadā J. Vācietis absolvēja Pēterburgas ģenerālštābā akadēmiju. Pirmā 
pasaules kara laikā viņš bija 5. Zemgales latviešu strēlnieku pulka komandieris.

Oktobra revolūcijas dienās J. Vācietis nelokāmi nostājās boļševiku pusē. 
1917. gada novembri viņš izstrādāja Valkas ieņemšanas plānu. 1918. gada janvarl 
J. Vācietis vadīja cīņas pret poļu kontrrevolucionārā ģenerāļa Dovbora-Musņicka 
korpusu. 1918. gada aprīlī viņu iecēla par Latviešu strēlnieku padomju divīzijas 
komandieri. Jūlijā V. I. Ļeņina uzdevumā J. Vācietis organizēja un vadīja visas 
kara operācijas Maskavā pret kreisajiem eseriem, kas bija sacēlušies pret padomju 
varu. 10.'jūlijā viņu iecēla par Austrumu frontes virspavēlnieku. J. Vācietis per
soniski piedalījās Kazaņas aizstāvēšanas kaujās 1918. gada septembrī. Vēlāk 
viņu iecēla par visu padomju bruņoto spēku virspavēlnieku.

No 1919. gada augusta līdz 1921. gadam J. Vācietis bija sevišķi svarīgu 
uzdevumu izpildītājs Republikas Kara revolucionārajā padomē, 1922. gadā viņš 
kļuva par pasniedzēju Augstākajā kara akadēmijā. J. Vācietis sarakstījis vairākus 
vēsturiskas un teorētiskus darbus par Sarkanās Armijas pirmajiem gadiem, kā 
arī grāmatu «Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme».

Padomju valdība uzticēja latviešu strēlniekiem svarīgus kau
jas uzdevumus visatbildīgākajās un bīstamākajās pilsoņu kara 
frontēs. Latviešu strēlnieki apsargāja padomju valdību, cīnījās pret 
čehoslovaku korpusa dumpi, pret kreiso eseru sacelšanos Maskavā 
un baltgvardu sacelšanos Jaroslavļā, pret Krasnova un Kaļedina 
baltgvardu armijām, pret ārvalstu imperiālistu karaspēku.

1918. gads. Padomju zemi sāka ielenkt ienaidnieki. Jūlijā, V Viskrievijas 
padomju kongresa laikā, kad tika apspriesta un pieņemta Pirmā Padomju konsti
tūcija, eseri sarīkoja dumpi pret padomju varu Maskavā. Viņi organizēja Vācijas, 
sūtņa grāfa Mirbaha nošaušanu, lai kompromitētu Padomju valdību, saasinātu 
starptautiskās attiecības. Eseri ielauzās Ārkārtējās komisijas telpās, apcietināja 
F. Dzeržinski un viņa palīgus — Lāci un Smidoviču. Viņi ieņēma telegrāfu, 
pastu, tuvojās Kremlim. Padomju vara bija apdraudēta. Un šajā svarīgajā brīdī 
naktī no 6. uz 7. jūliju V. I. Ļeņins, izsaucis J. Vācieti, jautāja: «Biedri, vai 
izturēsim līdz rītam?» Pēc apstākļu noskaidrošanas J. Vācietis paziņoja, ka 
7. jūlijā pīkst. 12 eseru dumpis būs apspiests. Latviešu strēlnieki kopā ar Mas

171

/



kavas sarkano gvardi, kursantiem un ungāru internacionālista Belas Kuņa vie
nību godam veica šo uzdevumu.

J. Vācietis savās atmiņās par šo notikumu rakstīja: «Mana dziļākā pār
liecība bija, ka nostiprināt Lielās Oktobra revolūcijas iekarojumus, dot jaunu 
dzīvi simts miljonu lielajai krievu tautai, radīt mazajām tautiņām, kas ietilpa 
vecas Krievijas sastavā, tādus vēsturiskus apstākļus, kuros tās varētu patstāvīgi 
dzīvot un attīstīties, — var tikai Lielinieku partija. Vārdu sakot, man nebija 
ne mazāko šaubu, ka mans pienākums ir aktīvi atbalstīt lieliniekus, kas galvenās 
cerības lika uz latviešu strēlniekiem.»

Par drošsirdību un varonību cīņās pie Kazaņas 1918. gada sep
tembrī VCIK apbalvoja 5. la tv ie šu  s trē ln ie k u  p u lk u  ar S a r k a n o  
g o d a  karogu . Sis pulks bija pirmā jaunās Sarkanās Armijas sar- 
kankarogotā daļa. Kad 1918. gada decembrī Latvijā nobrieda revo
lucionārā situācija, latviešu strēlnieki, kas lielākoties bija karavīru 
šineļos iērptie strādnieki un trūcīgie zemnieki, kļuva par galveno 
revolūcijas spēku un kopā ar pārējiem Latvijas darbaļaudīm de
dzīgi cīnījās par proletariāta diktatūru Latvijā.
Jautājums un uzdevumi.

1. Pastāstiet par imperiālistisko valstu plāniem Latvijā!
2. Kā Latvijas darbaļaudis cīnījās pret vācu okupantu jūgu?
3. Pastāstiet, kā latviešu strēlnieki cīnījās par sociālistiskās revolūcijas 

uzvaru!

49. §. PADOMJU VARAS ATJAUNOŠANA LATVIJA 1919. GADĀ.

Latvijas darbaļaužu revolucionārā kustība par padomju varas 
atjaunošanu ar katru dienu pieauga. 1918. g a d a  d ecem b ri tā  b ija  
sa sn ie g u s i a u g s tā k o  p a kā p i — b ruņo to  sa ce lša n o s. Tās praktis
kos priekšdarbus veica novembrī nodibinātā R ev o lu c io n ā rā  kara  
ko m ite ja , kuras sastāvā bija ievērojamie revolucionārie darbinieki 
J. Silfs (Jaunzems), J. Zukovskis (Teodors), J. Mirams, O. Dzenis, 
un J. Zariņš.

Novembrī un decembrī visā Latvijā bija izveidojušās strādnieku 
un bezzemnieku deputātu padomes. Padomes vai arī vietējās parti
jas organizācijas izveidoja bruņotas kaujas vienības. Tajās iestā
jās daudzi cīnītāji. Rīgā darbojās 18 kaujas vienības ar 12—20 cī
nītājiem katrā. Sevišķi spēcīgas kaujas vienības izveidojās Zierneļ- 
vidzemē: Valkā, Rūjienā, Vecgulbenē, Nītaurē, Strenčos, Liezerē, 
Burtniekos. Arī Kurzemē — Bauskā, Kuldīgā, Svitenes pagastā un 
citur nodibinājās kaujas vienības. Ludzas un Rēzeknes apriņķos 
noorganizējās kaujinieku vienības. Ieročus tās ieguva, atbruņojot 
vietējos muižniekus, policistus, baltgvardus, kā arī iepērkot tos no 
vācu kareivjiem. Latvijas Revolucinārā kara komiteja noorgani
zēja ieroču un spridzināmo vielu transportu arī no Padomju Krie
vijas.

Latvijas darbaļaudīm cīņā par padomju varas atjaunošanu 
palīgā nāca Sarkanā Armija, kuras rindās cīnījās latviešu sarka
nie strēlnieki. 9. decem b ri p a d o m ju  k a ra sp ē k s  a tb r īv o ja  D a u g a v 
p ili, 10. d ecem b ri — Ķ ru s tp ili, 11. decem b ri — Jēka b p ili. Daudzās
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Latvijas pilsētās un ciemos sacēlušies darbaļaudis saņēma varu 
savās rokās. Valkas darbaļaudis jau dienu pirms strēlnieku iera
šanās padzina no pilsētas vācu okupantus. Kad 17. decembrī Valkā 
iegāja padomju karaspēka daļas, visa vara jau atradās Valkas 
Strādnieku deputātu padomes rokās. Arī Rūjienā, Cēsīs, Alūksnē, 
Līvānos, Vecgulbenē darbaļaudis bruņotās sacelšanās ceļā pa
dzina okupantu un buržuāzijas varas orgānus.

Lai veicinātu sociālistiskās revolūcijas uzvaru, tika nodibināta 
L a tv ija s  P a d o m ju  p a g a id u  va ld īb a  ar P . S tu č k u  p r iekšg a lā . 17. de
cembrī tā publicēja manifestu. Tajā bija proklamēta visas varas 
pāreja Latvijā strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu pa
domju rokās. Latvijas buržuāzisko valdību un okupācijas varu 
pasludināja par gāztu, atcēla to izdotos lēmumus un rīkojumus, 
likvidēja zemes privātīpašumu un aicināja darbaļaudis ar ieročiem 
rokās padzīt okupantus un latviešu buržuāzisko marionešu valdību.

Latvijas darbaļaudis savā atbrīvošanās cīņā nebija vieni. Brā
līgu palīdzību Latvijas darbaļaudīm sniedza Padomju Krievijas 
valdība. 22. decembrī V. I. Ļeņins parakstīja dekrētu, ar kuru Krie
vijas Padomju valdība atzina Latvijā padomju varu un uzlika 
par pienākumu Krievijas Padomju republikas militārās un civilās 
varas iestādēm sniegt visāda veida palīdzību Latvijas Padomju 
valdībai un tās karaspēkam. Tas vēl vairāk revolucionizēja darba
ļaudis un iedvesmoja viņus izšķīrējai kaujai.

Līdz 1918. gada beigām latviešu strēlnieki ar Latvijas proleta
riāta un tā sabiedrotā trūcīgās zemniecības aktīvu atbalstu bija 
atbrīvojuši visu Vidzemi un Latgali no okupantu un nacionālās 
buržuāzijas jūga. Sarkanā Armija tuvojās Rīgai. Kaujās par 
Igaunijas un Vidzemes atbrīvošanu piedalījās ievērojamais armijas 
komandieris Jānis Fabriciuss.

J ā n is  F a b r ic iu ss  (18,77.—1929.) dzimis zemnieka ģimenē Ventspils apkārtnē. 
Par piedalīšanos strādnieku revolucionārajā kustībā jau pirms 1905.—1907. gada 
revolūcijas viņu apcietināja un izsūtīja. Pirmā pasaules kara laikā J. Fabriciusu 
iesauca armijā. 1917. g. novembrī viņu ieskaitīja 1. Latviešu strēlnieku pulkā. 
Tajā J. Fabriciuss dienēja līdz 1918. g. janvārim. 1917. gadā viņu ievēlēja par 
Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas locekli. 1918. g. februāri, kad vācu 
karaspēks uzbruka Padomju Krievijai, J. Fabriciuss piedalījās Sarkanās Armijas 
organizēšanā. Drīz pēc tam viņš kļuva par Lugas rajona nocietinājuma priekš
nieku un (vienlaikus) komisāru. Viņš organizēja pretošanos vācu karaspēkam 
Lugas-Torošinas rajonā. 1918. g. beigās un 1919. g. sākumā J. Fabriciuss bija 
Latvijas armijas grupas labējās kolonnas komisārs un kopā ar latviešu strēlnie
kiem piedalījās Latvijas atbrīvošanā no vācu okupantiem.

1919. gada vasarā J. Fabriciusu iecēla par Ļiv.nu-Jeļecas nocietinātā rajona 
priekšnieku. Pēc Deņikina sakāves J. Fabriciuss bija brigādes komandieris 
Rietumu frontē. Viņš piedalījās Kronštates dumpja likvidēšanā. Par varonību pil
soņu karā J. Fabriciuss apbalvots ar 4 Sarkanā Karoga ordeņiem. Vēlāk viņš 
bija Kaukāza armijas komandiera' palīgs. J. Fabriciuss gāja bojā lidmašīnas 
katastrofā Sočos, glābdams sievieti un bērnu.

1919. gadā no 2. uz 3. janvāri pēc LSD CK un Revolucionārās 
kara komitejas iepriekš izstrādāta plāna Rīgas proletariāts sāka 
sacelšanos. Ienaidnieka pārspēks bija ļoti liels. Sevišķi sīvas cīņas
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notika pie stacijas, dzelzceļa tilta u. c. 3. janvārī kaujinieki sāka 
pagurt, cīņā iestājās kritisks brīdis. Taču cīnītājiem palīgā piestei
dzās latviešu strēlnieki. 3. janvāra pēcpusdienā latviešu strēlnieki 
iesoļoja Rīgā. Pilsētā vara pārgāja sacēlušos strādnieku rokās.

Kontrrevolucionārie spēki panikā bēga uz Jelgavu. Bēga K. Ul
manis ar visiem ministriem un vācu okupantu ideologs A. Vin- 
nigs, kā arī meņševiki un viņu līderi. Vācu karaspēks steigā atkā
pās uz Kurzemi. Sarkanās Armijas daļas devās tālāk atbrīvot 
Kurzemi. Strādnieku bruņotās vienības, armijas atbalstītas, Jel
gavā, Dobelē, Bauskā, Talsos, Tukumā pārņēma varu savās rokās. 
1919. gada janvāra beigās visā Latvijā, izņemot Liepāju un tās 
apkārtni, bija nodibinājusies padomju vara.

1919: gada 4. janvārī agri no rīta Rīgā ieradās Latvijas Pa- . 
domju valdības priekšsēdētājs P. Stučka un valdības priekšsēdētāja 
vietnieks J. Daniševskis.

J ū l i js  D a n iš e v s k is  (1884.—1938.) — viens no LKP ilggadīgajiem darbinie
kiem. Jau 16 gadu vecuma viņš sāka piedalīties revolucionārajā kustībā un iestā
jās Jelgavas sociāldemokrātiskajā organizācijā. Viņš strādāja partijas nelegā
lajā tipogrāfijā un bija aktīvs aģitators un propagandists, izcils orators. Ar 
1906. gadu J. Daniševiskis kļuva par profesionālu revolucionāru, viņu ievēlēja par 
LSDSP CK locekli, kā arī par Rīgas Komitejas un Liepājas Komitejas locekli.

1907. gadā J. Daniševski ievēlēja arī KSDSP Centrālajā Komitejā. Viņš 
strādāja partijas darbā Pēterburgā, Baku, Varšavā un citur. 1914. gadā, sākoties 
pirmajam pasaules karam, J. Daniševski Rīgā arestēja un izsūtīja uz Narimu

Pirms Februāra revolūcijas J. Da
niševskis izbēga no trimdas un ieradās 
Maskavā, kur partijas uzdevumā strā
dāja latviešu grupā «Ziemeļnieki». Viņš 
noorganizēja LSD avīzes «Sociāldemo
krāts» izdošanu un kļuva tās redak
tors. J. Daniševski ievēlēja Maskavas 
pilsētas padomē. 1917. gada maija sā 
kumā viņš ieradās Rīgā, organizēja 
partijas centrālā orgāna «Cīņa» izdo
šanu Rīgā un rediģēja to, kā arī veica 
revolucionāru darbu latviešu strēlnieku 
pulkos.

Vācu okupācijas laikā 1918. gadā 
J. Daniševskis strādāja nelegālajā par
tijas darbā Rīgā. 1919. gadā viņš bija 
Padomju Latvijas valdības priekšsēdē
tāja vietnieks un Revolucionārās kara 
padomes priekšsēdētājs. 1919. gada 
beigās cīņās pret Deņikinu viņš bija 
Padomju Krievijas Revolucionārās kara 
padomes loceklis. Pēc pilsoņu kara 
strādāja vadošā saimniecības darbā 
Padomju Krievijā, no 1925. līdz 1928. 
gadam bija Arējās tirdzniecības bankas 
valdes priekšsēdētājs, no 1932. gada 
PSRS Mežrūpniecības tautas komisāra 
vietnieks.
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Viens no pirmajiem pasākumiem, ko veica Latvijas Padomju 
pagaidu valdība, bija Apvienotās Latvijas strādnieku, bezzemnieku 
un strēlnieku I padomju, kongresa sasaukšana. Janvāra sākumā 
notika kongresa delegātu vēlēšanas Vidzemē, Latgalē un Kurzemē, 
tai skaitā arī Liepājā, kas atradās vācu imperiālistu varā.

A p v ie n o tā s  L a tv i ja s  I  p a d o m ju  k o n g re ss  sa n ā ca  1919. g a d a  
13. ja n vā r i. Kongresā piedalījās 705 delegāti. Kongresu atklāja 
P. Stučka. Sveikt kongresa delegātus ieradās Padomju Krievijas 
pārstāvis J. Sverdlovs. Savā īsajā, bet spilgtajā runā viņš uzsvēra 
latviešu un krievu proletariāta daudzās cīņās rūdītās draudzības 
milzīgo nozīmi.

Apvienotās Latvijas I padomju kongresam ir izcila nozīme lat
viešu tautas vēsturē. Kongress vienprātīgi apstiprināja valdības
1918. g. 17. decembra manifestu par padomju varas pasludināšanu 
visā Latvijas teritorijā un nodibināja Latvijas Sociālistisko Pa
domju Republiku, kā arī apstiprināja sociālistiskās celtniecības 
plānu, pieņēma pirmo Latvijas Padomju konstitūciju. Kongresā 
ievēlēja Latvijas Centrālo Izpildu Komiteju. Kongresa darba pa
matā bija internacionālisma un tautu draudzības idejas.

Jautājums un uzdevums.
.1. Pastāstiet, kā notika cīņa par padomju varas atjaunošanu Latvijā 1918. g. 

beigās un 1919. g. sākumā!
2. Kāda ir Apvienotās Latvijas strādnieku, bezzemnieku un strēlnieku I pa

domju kongresa vēsturiskā nozīmē?
' V

D O K U M E N T S .
BIEDRA SVERDLOVA RUNA.

N o  A p v ie n o tā s  L a tv i ja s  s tr ā d n ie k u , b e z z e m n ie k u  un  s t r ē ln ie k u  /  p a d o m ju  
k o n g r e s a  m a te r iā lie m .

Biedri! Jūsu personā es apsveicu pirmo Strādnieku, bezzemnieku un strēl
nieku padomju kongresu no Apvienotās Latvijas. Es apsveicu no Centrālās Izpildu 
Komitejas jūsu personā tos desmitus tūkstošus, kas ar savām asinīm panākuši 
šo brīvību. Jūsu personā es apsveicu tās masas, kas cīņā par savu tiesību at
dabūšanu, ko atņēma bij. vācu imperiālisms, sagatavoja tos svētkus, kādus mēs 
tagad svētām.

Biedri, ne ar vienu citu pasaules daļu mēs neesam tik cieši saistīti, kā saistīti 
mēs ar sarkano Latviju. Tūkstoši no labākajiem biedriem, kas no Vācijas imperiā
lisma pulkiem tika izdzīti no šejienes, tika Krievijā uzturēti vienkopus — un viņi 
gāja ar mums, un ne ar ko mēs neesam tā saistīti, kā ar Latvijas strēlniekiem. 
Ar savu lēmumu no 25. decembra pagājušā gadā Krievijas Centrālā Izpildu Ko
miteja atzina Latvijas neatkarību. Bet tas nenozīmē, ka mēs ka agrāk neesam 
tuvi. Mēs labi zinām, ka tie triecieni, kas kritīs uz mums, tiks sagaidīti tiklab no 
mūsu, kā jūsu puses ar spēcīgu pretsitienu — un katru triecienu mēs zināsim 
kā atsist. Mēs zinām, biedri, ka jūs esat izgājuši caur noteiktu skolu. Kad mēs 
1917. g. oktobrī saņēmām varu savās rokās, mēs bijām bez šādas mācības, mēs 

bijām spiesti praksē visu mācīties. No jums jau desmiti un simti tūkstoši ir 
gājuši caur šo skolu. Un tāpēc no paša sākuma jau izvairāties no tām kļūdām, 
kādas mēs toreiz izdarījām. Mēs teiksim jums, ka varat savu darbu strādāt pil
nīgi mierīgi, un jūs uzcelsiet spēcīgu organizāciju.
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Mēs zinām, biedri, tāpat kā zināt jūs, ka visu zemju imperiālisti savus spēkus 
griež pret to, lai sagrautu mūsu revolucionāro uzvaru. Ka mūsu revolūcija ir 
nostiprinājusies, te daudz kas nepiekrīt mums pašiem. Jo vairāk imperiālisti 
cenšas iznīcināt mūsu varu, jo vairāk viņa nostiprinājās, uri mēs varam teikt, 
ka mēs viņu nebaidāmies. Mēs zinām, ka atnāks laiks un tie, ko viņi sūta pret 
mums, apzināsies mūsu ideju pareizību un pacels mūsu karogu. Mēs zinām, ka 
ar katru dienu pieņemas mūsu Sarkanās Armijas cīņas spējas. Un zinām, ka reizē 
ar to vienā valstī paka] otrai plašākās masas paziņo, ka viņas nestāsies impe
riālistu karaspēka rindās un neies cīnīties pret mums. Biedri, šādu enerģiju mūsu 
armijā ir jāuztur ikvienam. Mums visi savi spēki jāpieliek pie tā, lai vara būtu 
stipra un varena, šai grandiozā darbā jūs pieliekat visus spēkus. Lai dzīvo 
sarkanā Latvija! Lai dzīvo darba tautas vara visā pasaulēl

50. §. SOCIĀLISMA CELTNIECĪBA LATVIJA 1919. GADA.

Sociālistiskie pārkārtojumi Padomju Latvijā. Sociālisma celt
niecība Padomju Latvijā 1919. gadā norisēja ārkārtīgi grūtos ap
stākļos. Padomju Latvijai uzbruka Antantes un Vācijas imperiā
listi, lai iznīcinātu sociālistisko valsti.

Smagas bija kara sekas — posts un bads. Iedzīvotāju skaits 
bija stipri samazinājies. 1913. gadā Latvijā bija 2 miljoni 200 tūk
stoši iedzīvotāju, bet 1919. gadā vairs tikai 1 miljons 300 tūkstoši. 
No 507000' Rīgas iedzīvotāju bija palikuši 212 000. Rūpniecība bija 
izpostīta. Valdīja bezdarbs. 40% Latvijas lauku bija palikuši ne
apstrādāti un neapsēti. Ārkārtīgi lielas grūtības bija ar pārtiku. 
Turklāt sociālisma celtniecību vajadzēja veikt asas šķiru cīņas 
apstākļos, jo ekspluatatoru šķiras, kam bija atņemta vara, nikni 
pretojās visiem padomju varas pasākumiem.

Veicot sociālistiskos pārkārtojumus, kā pilsētās, tā laukos pa
domju vara n a c io n a lizē ja  rūpn iec ības, tird zn ie c īb a s  u zņ ē m u m u s ,  
tra n sp o r tu  un  bankas. Bankas apvienoja vienotā padomju tautas 
bankā. Atjaunoja rūpniecības uzņēmumus. Sīkās darbnīcas apvie
noja lielākos uzņēmumos, likvidēja bezdarbu. Izlaboja dzelzceļa 
līnijas atbrīvotajā Latvijas daļā. Atjaunoja pasta, telegrāfa un 
telefona darbību.

Latvijas laukos padomju vara re a lizē ja  m u ižn ie k u  z e m ju  k o n 
fis k ā c iju  u n  v isa s  ze m e s  n a c io n a lizā c iju . Zeme pārgāja tautas ro
kās bez jebkādas izpirkšanas maksas. Nacionalizēto zemi pēc lie
tošanas veida iedalīja divās kategorijās: p a d o m ju  sa im n iec īb ā s  u n  
re n te s  sa im n iec īb ā s. Padomju saimniecības iekārtoja muižās, kuru 
aramzemes platība bija lielāka par 300 pūrvietām. Par padomju 
saimniecībām izveidoja arī šķirnes lopu, stādu un sēklu audzēta
vas. Padomju saimniecībās strādāja algoti strādnieki. Latvijā no
dibināja 239 padomju saimniecības. Visu pārējo zemi rentēja zem
nieki. Valsts izrentēja zemi uz vienu gadu tiem, kas vēlējās un 
spēja to apstrādāt.

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem, kas bija jāatrisina Pa
domju Latvijā, bija p ā r tik a s  ja u tā ju m s . No tā atrisināšanas ievē
rojamā mērā bija atkarīga sociālisma celtniecība. Lai nodrošinātu
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Sarkano Armiju, strādniekus, visus iedzīvotājus ar maizi un pār
tiku, padomju vara reģistrēja visus labības, miltu, kartupeļu, cu
kura un sāls krājumus, noteica labības nodevu saimniecībām, mo
bilizēja aktīvākos darbiniekus cīņai par pārtikas sagādi.

Padomju Latvijai palīdzēja brālīgās republikas — KPFSR, 
Padomju Ukraina, Lietuva. Tās sūtīja Latvijas darbaļaudīm vago
nus ar labību, cukuru, sāli, rūpniecības precēm. Starp brālīgajām 
republikām veidojās politiski un ekonomiski sakari.

L ie li p ā rk ā r to ju m i 1919. g a d ā  P a d o m ju  L a tv i jā  n o tik a  k u ltū ra s  
d z īvē . Padomju valdība radīja ja u n u  iz g līt īb a s  s is tē m u . Izveidoja 
vienotu sociālistisku darba skolu, kurā ietilpa sešgadīgās pamat
skolas un četrgadīgās vidusskolas. Tika nodibināta pirmā Latvijas 
padomju augstskola — Latvijas universitāte, kuras 5 fakultātēs 
mācjjās vairāk nekā 3000 studentu. Nodibināja Padomju Latvijas 
operu, Strādnieku teātri, Mākslas akadēmiju un citas kultūras un 
izglītības iestādes.

Andrejs Upīts savās atmiņās raksta: «Deviņpadsmitā gada janvāra sākumā. 
Padomju Latvijas valdības aicināts, uzņēmos vadīt republikas mākslās dzīvi — 
saskaņā ar visas zemes iekārtu, pareizāk sakot, ar sabiedriskās, saimnieciskās, 
kultūras struktūras pārkārtošanu pēc darba tautas vajadzībām un sociālistisko 
principu metodes . . .

Pieci Padomju Latvijas mēneši sociālistiskās mākslas dzīvē iezīmēja ievē
rojamās trases ceļā uz nākotni. Kā viss cits deviņpadsmitajā gadā pasāktais, arī 
šīs neizdzēšamās laikmeta pēdas bija iespējamas vienīgi cietā ļeņinieša Pētera 
Stučkas vadībā ...»

Sociālistiskās revolūcijas attīstībā Latvijā svarīga nozīme bija 
L S D  V I k o n g re sa m , kas sanāca 1919. gada martā. Kongresā Lat
vijas sociāldemokrātiju pārdēvēja par L a tv ija s  K o m u n is tis k o  p a r
t i ju  ( L K P ) .  Partija mobilizēja komunistus un visus Padomju Lat
vijas darba cilvēkus republikas aizsardzībai un sociālistiskajai 
celtniecībai. Lielu uzmanību kongress pievērsa darbaļaužu politis
kajai audzināšanai. Republikā izveidoja teorētisko pulciņu plašu 
tīklu, kur iztirzāja K. Marksa, V. I. Ļeņina darbus. Paplašinājās 
marksisma-ļeņinisma klasiķu darbu un periodiskās preses izdošana.

1919. g a d ā  L a tv i jā  n o d ib in ā jā s  K o m u n is tis k ā s  ja u n a tn e s  s a v ie 
n ība . Tā ievērojami sekmēja jaunatnes audzināšanu sociālisma 
ideju garā. Latvijas komjaunieši boļševiku vadībā ātri iekļāvās 
sociālisma celtniecībā. Viņi aktīvi piedalījās skolu demokratizē
šanā, strādnieku klubu, bibliotēku un lasītavu organizēšanā.

Latviešu proletariāts cēla jauno Padomju Latviju roku rokā ar 
citu tautību strādniekiem, kas dzīvoja Latvijā. Tāpēc LKP, lai iz
vērstu plašāk propagandu visās darbaļaužu masās, izdeva avīzes 
sešās valodās — latviešu, krievu, vācu, igauņu, lietuviešu un ebreju 
valodā.

Kontrrevolucionāro spēku uzbrukums Padomju Latvijai. Sek
mīgo radošo darbu Padomju Latvijā drīz pārtrauca starptautiskā 
imperiālisma un iekšējās kontrrevolūcijas apvienoto spēku uzbru
kums. 1919.'g. martā no Rietumlietuvas Kurzemē iebruka 6. vācu
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rezerves korpuss ar reakcionāro ģenerāli fon der Golcu priekšgalā. 
No Igaunijas teritorijas Valkas un Alūksnes virzienā devās igauņu 
baltgvardu armija. Tajā bija iekļautas ari Antantes izveidotās somu 
un latviešu baltgvardu daļas. No Ziemeļlietuvas Panevēžas-Baus- 
kas virzienā Padomju Latvijas armiju apdraudēja 3. vācu rezerves 
korpuss, kā ari poļu un lietuviešu baltgvardu daļas. Šīs armijas 
tika komplektētas no Baltijas baroniem, vācu okupācijas kara
spēka karavīriem, savervētajiem algotņiem un vietējiem baltgvar
diem. Ar ieročiem, apģērbu un kara materiāliem tos apgādāja 
angļu un ASV imperiālisti. Kontrrevolucionāro spēku tiešai va
dībai uz Liepāju atsūtīja speciālu amerikāņu militāru misiju.



Kurzemē Padomju Latvijas armijai bija jācīnās ar milzīgu pār
spēku. Vāciešiem bija apmēram 40000 vīru liela armija, bet Pa
domju Latvijai Kurzemē atradās tikai ap 7000 karavīru. Ārvalstu 
interventu un baltgvardu armijā bija pavisam ap 100 000 viru, tur
pretī Padomju Latvijas armijā — apmēram 45 000 karavīru. Nepie
ciešamo militāro palīdzību Padomju Latvijai nevarēja sniegt arī 
Padomju Krievija, jo visi tās spēki bija aizņemti cīņā ar Kolčaka 
armiju. Tādēļ marta vidū ienaidnieks jau ieņēma Saldu, Tukumu, 
Jelgavu un tuvojās Rīgai. Padomju armija ar kaujām atkāpās.

Lai nodrošinātu vācu imperiālistu ietekmi Latvijā un mazinātu 
Anglijas iespaidu, fon der Golcs, nostiprinājies Kurzemē, padzina 
proanglisko Ulmaņa valdību un nodibināja vāciešiem labvēlīgu 
valdību ar mācītāju A. Niedru priekšgalā. Golcu atbalstīja arī ASV 
imperiālisti, kas negribēja pieļaut Anglijai pārāk nostiprināties 
Latvijā. Ulmaņa valdībai izdevās atgūt varu tikai 1919. gada jūlijā.

Lai gan pastāvēja lielas pretrunas ārzemju imperiālistu starpā, 
tomēr, cīnoties pret padomju varu Latvijā, viņi rīkojās vienoti.

1919. gada 22. maijā vācu karaspēks pārrāva padomju fronti 
un ieņēma Rīgu. Gandrīz vienā laikā sākās ienaidnieka uzbrukums 
no Igaunijas Vidzemes frontē un no Viļņas puses Daugavpils vir
zienā. Judeņiča baltgvardi uzbruka Petrogradai. Padomju armijai 
Latvijā draudēja ielenkums. Tā ar kaujām atkāpās uz Latgali, kur 
ieņēma jaunas pozīcijas. Padomju valdība, darbaļaužu atbalstīta, 
turpināja sociālistiskās celtniecības darbu Latgalē. 1920. g. jan
vāra sākumā latviešu un poļu baltgvardi pārgāja uzbrukumā un 
sagrāba arī Latgali. Ja n v ā ra  v id ū  L a tv i ja s  P a d o m ju  va ld īb a  iz 
b e id za  darbību .

Latviešu strēlnieki cīnījās par padomju varu kā Latvijā, tā arī 
citās pilsoņu kara frontēs. 1919. g. otrajā pusē Antantes imperiālisti 
sūtīja pret Padomju valsti Deņikina armiju, kas ieņēma-Ukrainu un 
virzījās uz Maskavu. Cīņai pret Deņikinu nosūtīja visus labākos 
spēkus. Arī latviešu strēlnieku divīzija devās uz Dienvidu fronti un 
trieciengrupas sastāvā sakāva Deņikina armiju Orlas-Kromu ra
jonā. Par varonību kaujās pret Deņikinu Revolucionārā Kara pa
dome apbalvoja divīziju ar Revolucionāro sarkano goda karogu.

Tajā pašā laikā 5. latviešu strēlnieku pulks cīnījās pret Jude
ņiča karaspēku pie Petrogradas. Par šīm cīņām pulku apbalvoja 
ar otru Sarkano goda karogu.

Latviešu sarkanie strēlnieki piedalījās arī Vrangeļa baltgvardu 
armijas sagrāvē Dienvidukrainā un Krimā.

Padomju Savienības maršals S. Budjonnijs 1929. gadā rakstīja 
par latviešu strēlniekiem: «Dienās, kad notika cīņa uz dzīvību un 
nāvi pret vispasaules un Krievijas kontrrevolūciju, pilsoņu kara 
niknajās kaujās es vienmēr redzēju jūs cīņu priekšposteņos, visat
bildīgākajos un svarīgākajos cīņas sektoros, kur tika izšķirts pro
letāriskās revolūcijas liktenis. Ar vēsturē neredzētu drošsirdību, ar 
nesalaužamu dzelzs spēku jūs aizsargājāt Oktobra revolūcijas
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iekarojumus. Izpildot Strādnieku un zemnieku valdības un strād
nieku šķiras vadones — Komunistiskās partijas uzdevumus, jūsu 
rindas nepazina svārstības.»

Latvijas darbaļaužu cīņa pret starptautiskā imperiālisma spē
kiem bija liels ieguldījums padomju iekārtas aizstāvēšanai Krie
vijā. Lai gan padomju vara Latvijā 1919. gadā kontrrevolūcijas 
milzīga pārspēka dēļ krita, tomēr Latvijas darbaļaudis bija no
rūdījušies revolucionāro kauju ugunīs, cīnoties par padomju varu,, 
un daudzkārt vairojuši savu revolucionāro pieredzi. Tas palīdzēja 
viņiem atjaunot padomju varu Latvijā 1940. gadā.
Jautājum i un uzdevums.

1. Kādus pasākumus īstenoja Padomju valdība sociālisma celtniecībā?
2. Kāda nozīme bija LSD VI kongresam?
3. Kāpēc krita padomju vara Latvijā 1919. gadā?
4. Sastādiet paplašinātu plānu stāstam «Latviešu strēlnieki Lielas Oktobra 

sociālistiskās revolūcijas un pilsoņu kara periodā»!

D O K U M E N T I .
i. NO A. MUCENIEKA RAKSTA «P. STUČKA KURZEMES FRONTĒ».
1919. gada pavasari Padomju vara Latvijā pārdzīvoja kritisku bridi. Cīņā 

pret Padomju Krieviju Anglijas, Francijas un Amcrikas_ imperiālisti sagatavoja 
jaunu posmu kontrrevolūcijas frontes ķēdē — pret Padomju Latviju, saformejot 
no sagrautās vācu ķeizara Vilhelma II armijas labi apbruņotu un kaujas spējīgu 
vienību korpusa lielumā.

Fon der Golca vadībā šī armijas dala kopa ar Baloža latviešu baltgvardiem 
uzsāka cīņu Kurzemes rietumos pret Sarkanās Armijas daļām. Sim grupējumam 
pretim stāvēja tikai viena latviešu strēlnieku brigāde (3 pulki) un kavalērijas- 
pulks. Ļoti smagās kaujās Sarkanās Annijas daļas bija spiestas atkāpties. 
18. martā atstājām Jelgavu un ieņēmām pozīcijas Jelgavas-Rīgas šosejas sep
tītajā kilometrā.

Padomju valdība darīja visu šīs frontes daļas nostiprināšanai, jau trešajā 
dienā pēc Jelgavas krišanas mums atsūtīja palīgā papildspēkus, to skaitā vienu 
Rīgas strādnieku pulku.

Pēc dažām dienām mani, brigādes komisāru, izsauca pie telefona un pasa
cīja, lai gaidot valdības viesus, bet, kas tie būs, neteica. Nepagāja ne stunda, 
kad pie mums ieradās Padomju Latvijas valdības priekšsēdētājs Pēteris Stučka, 
valdības locekļu rūpniecības komisāra Dāvida Beikas un kara komisāra Kārļa 
Pētersona pavadībā. Mēs, sagaidītāji, bijām ļoti pārsteigti, jo šādus viesus ne
gaidījām, un līdz ar to neizsakāmi priecājāmies, viņus ieraugot. . .

Nekad neaizmirsīšu gadījumu, kad pēc atkāpšanās Rēzeknē piedalījos kādā 
no valdības sēdēm, kur P. Stučka rezumēja padomju varas pusgada cīņas periodu 
un atbildēja dažiem kritiķiem apmēram šādiem vārdiem: «Rīgas, kā arī visas 
Padomju Latvijas likteni mēs nevarējām frontē izšķirt, tāpēc Ira to izšķīra Pa
rīzē un Londonā.»

2. NO P. STUČKAS RAKSTA «PIECI MĒNESI KOMUNISMA LATVIJĀ».

Mēs atnācām izpostītā Rīgā, jo vācu karaspēks bija iztukšojis Latviju. Rīgā 
un Latvijā, valdīja bads. Bet, kad mēs atstājām Rīgu, mēs jau varējām izsniegt, 
sākot ar 19. maiju, maizi 3 kategorijām un labības krājumu pietika divām ne
dēļām. Un, ja ir taisnība, ka šo labību vācu karaspēks pārdevis spekulantiem 
pārdošanai strādniekiem par spekulatīvām cenām, tad tā ir laupīšana, kādu pat 
iedomāties nevar.
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Mēs, atrazdamies 20 verstis no frontes, atvērām fabriku pēc fabrikas, darb
nīcu pēc darbnīcas. Tas ir tikai paraugs tam, ko mēs būtu veikuši, atspiezdami 
fronti vēl tālāk. Un, ja mums neizdevās atjaunot vairāk fabriku un tādējādi pa
lielināt apzinīgo strādnieku skaitu, tad tikai tāpēc, ka mēs nevarējām riskēt 
reevakuēt fabrikas, kamēr nav nodrošināta Rīgas fronte. Mūsu darbnīcas strādāja 
labi un ražīgi. Un darba spējīgu bezdarbnieku mums Rīgā nebija. Gluži otrādi, 
mums trūka darba roku.

Tās 230 priekšzīmīgi iekārtotās un labi apstrādātās padomju saimniecības, 
kuras ir mūsu lauksaimniecības kodols, būtu noderējušas par komunisma spēka . 
labāko rādītāju. Tie strādnieki, kuri kopā ar saviem lopiem labprātīgi devās emi
grācijā, būs labākie liecinieki komunisma labā.

Pieci mēneši komunisma Latvijā nav pagājuši velti, un jaunā attīstība sāk
sies tieši tur, kur to pārtrauca apvienoto (kaut arī savstarpēji naidīgo) angļu un 
vācu imperiālistisko bandu iebrukums.

Neviena revolucionāra kustība neizzūd kā migla, bet nodod savu iekarojumu 
būtību mantojumā nākamai kustībai.

t r īs p a d s m it ā  n o d a ļ a .

LATVIJA NACIONĀLISTISKĀS BURŽUĀZIJAS KUNDZĪBAS 
LAIKĀ (1920.-1940. G.).

51. §. LATVIJAS BURŽUĀZISKĀS VALSTS IZVEIDOŠANA UN TĀS 
EKONOMISKAIS UN POLITISKAIS STĀVOKLIS NO 1920. LĪDZ 

1934. GADAM.

Latvijas buržuāziskās valsts izveidošana. 1918. g. novembri 
proklamētā Latvijas buržuāziskā valsts izveidojās ar ārvalstu im
periālistu palīdzību. 1919. gadā, kad vācu okupanti un Antantes 
imperiālisti Latvijā koncentrēja lielus militārus spēkus cīņai pret 
padomēm, latviešu kontrrevolucionārā buržuāzija to aizsardzībā 
zvēriski apspieda darbaļaužu revolucionāro kustību. Buržuāziskā 
valdība kopā ar ārvalstu interventiem nodibināja karatiesas un 
masveidā iznīcināja darbaļaudis. 1919. gadā Rīgā pēc tās ieņemša
nas pāris mēnešu laikā nošāva 6000—7000 cilvēku. Kontr'revolu- 
cionārā buržuāzija nežēlīgi izrēķinājās ar Valmieras 11 komjau
niešiem pagrīdniekiem. Sapulces laikā viņus arestēja un pēc spī
dzināšanas nošāva. Terors plosījās visā buržuāzijai pakļautajā 
Latvijas teritorijā.

1920. gada sākumā visa Latvija nonāca buržuāzijas varā. Lat
vijā bija 1,6 milj. iedzīvotāju. Tie dalījās divās galvenajās šķirās: 
b u ržu ā z ijā  un p ro le ta r iā tā . Latvijas iedzīvotāju pamatmasa bija 
proletariāts, kas skaita ziņā veidoja vairāk nekā pusi no visiem 
iedzīvotājiem. Taču buržuāzija ar ārvalstu imperiālistu militāro 
un finansiālo palīdzību uzkundzējās Latvijas darbaļaudīm.

Sagrābusi varu, buržuāzija sāka veidot savu valsts aparātu. 
1920. g a d a  p a v a sa r i tā  o rg a n izē ja  S a tv e r s m e s  sa p u lces  vē lē ša n a s. 
Vēlēšanās piedalījās ap 24 buržuāziskās un sīkburžuāziskās par
tijas un organizācijas. Lielākās no tām bija «Zemnieku savie
nība» — lauku buržuāzijas partija ar K. Ulmani, J. Čaksti un
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Z. Meierovicu priekšgalā un meņševiku partija, kas pēc padzī
šanas no LSD un Komunistiskās partijas izveidošanās paturēja 
Latvijas sociāldemokrātijas strādnieku revolucionārās partijas 
nosaukumu. So partiju vadīja P. Kalniņš, F. Menders un A. Bu- 
ševics. Pārējās buržuāziskās partijas, kā «Latgales darba partija»,. 
«Kristīgo nacionālistu partija», «Latvijas sieviešu savienība» un 
citas, kā arī Baltijas vāciešu, krievu, po|u, ebreju partijas vēlē
šanās parasti grupējās ap lielākajām partijām. Ar daudzpartiju 
sistēmu" buržuāzija centās radīt ilūziju, it kā Latvijā būtu demo
krātiska iekārta.

1922. gadā Satversmes sapulce pieņēma buržuāziskās valsts 
konstitūciju. Lai gan konstitūcija pasludināja Latviju par «demo
krātisku republiku», tās pamatā bija kapitālisma principi: privāt
īpašums uz zemi, fabrikām, rūpnīcām un pārējiem ražošanas līdzek
ļiem. Tā ar likumu apstiprināja iespēju cilvēkam ekspluatēt cil
vēku. Patiesībā Latvijā izveidojās demokrātija t ik a i b u ržu ā z ija i.

Likumdošanas vara saskaņā ar konstitūciju piederēja vienpalā- 
tas sa e im a i, kuru ievēlēja uz trim gadiem. Valsts priekšgalā bija 
prezidents. Valdības priekšgalā lielākoties atradās «Zemnieku sa
vienības» līderi. Nevarēdamas atrisināt svarīgus ekonomiskus un 
politiskus jautājumus, buržuāziskās valdības bieži mainījās.. 
12 gadu laikā Latvijā nomainījās 19 valdībās. '

Buržuāziskās valsts intereses sargāja armija. Bez regulāras- 
armijas pastāvēja militarizēta «aizsargu» organizācija. Tā bija 
valdības galvenais spēks cīņā pret revolucionāro kustību.

Padomju valsts uzvaras pilsoņu karā piespieda Latvijas bur
žuāzisko valdību 1920. g a d a  a u g u s tā  n o s lē g t m iera  I lg u m u  ar 
P a d o m ju  K riev iju . Miera līgumā abas puses atteicās no jebkādu 
zaudējumu un kara izdevumu atlīdzināšanas. Latviešu darba tau
tai miera noslēgšana bija svarīgs ieguvums. Tauta negribēja ka
rot pret pirmo sociālistisko valsti pasaulē. Padomju Krievija ar 
šo miera līgumu pirmā juridiski atzina Latvijas valsts neatkarību 
un suverenitāti. Bet Antantes valstis — Francija un Anglija, kas 
gribēja paturēt Latviju savā atkarībā, ilgi vilcinājās ar Latvijas 
suverenitātes atzīšanu.

Latvijas ekonomiskā atkarība no ārvalstu imperiālistiem. Bur
žuāziskā Latvija jau ar pirmajām pastāvēšanas dienām nokļuva 
ā rv a ls tu  im p e r iā lis tu  ek o n o m isk ā  u n  p o litisk ā  a tka rīb ā . Latvijas 
ekonomika tika atrauta no tās dabiskās bāzes — Krievijas izejvielu 
avotiem un tirgiem un iekļuva pasaules kapitālistiskajā sistēmā. 
Anglija, Vācija un citas lielvalstis, ar kurām Latvijai izveidojās 
saimnieciskie sakari, nebija ieinteresētas, lai Latvijā attīstītos rūp
niecība, jo-tās izmantoja Latviju kā savu rūpniecības ražojumu 
patērētāju un lauksaimniecības produktu un kokmateriālu piegādā
tāju. Tas kavēja Latvijas rūpniecības attīstību. Metālapstrādes,, 
mašīnbūves un ķīmiskā rūpniecība netika atjaunota, tā panīka un 
sadrumstalojās. Lielo uzņēmumu korpusi Rīgā vai nu stāvēja tukši,
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■vai ari tajos iekārtoja amatnieku darbnīcas. Rīgas vagonu rūpnīca 
«Vairogs» sāka ražot naglas un pakavus. Citās fabrikās ražoja 
dažādu mašīnu detaļas. Kuģu būvētavas nodarbojās ar kuģu re
monta darbiem un izgatavoja dažas liellaivas un prāmjus.

Latvijas rūpniecība bija izkliedēta pa sīkiem uzņēmumiem. 
1913. gadā Latvijā darbojās 703 uzņēmumi ar vairāk nekā 
108 000 strādnieku, bet 1923. gadā bija ap 2000 uzņēmumu, kuros 
strādāja tikai 40 000 strādnieku.

Straujāk attīstījās tās rūpniecības nozares, kas strādāja ar vie
tējām izejvielām. Latvijas pārtikas, kokapstrādāšanas, papīra un 
poligrāfiskā rūpniecība ļāva iedzīvoties kā vietējai, tā arī ārvalstu 
buržuāzijai. Latvijā ražoja sviestu, bekonu, nesaudzīgi izcirta me
žus — sagatavoja «zaļo zeltu», ko pārdeva Anglijai un Vācijai. So 
nozaru uzņēmējiem valsts piešķīra plašus kredītus. Daudzi uzņē
mumi bija pilnīgā ārvalstu kapitāla atkarībā. Tā, piemēram, 
.Maikapara tabakas fabrika piederēja turku, irāņu un franču kapi
tālistiem, Rūtenberga tabakas fabrika — vācu un holandiešu kapi
tālistiem. Kokapstrādāšanas akciju sabiedrības «Emolips», «Sil- 
vmna», «Baltijas mežrūpnieks» piederēja angļu kapitālistiem, finiera 
fabrika «Lignums» — angļu un holandiešu bankām, Kuldīgas 
«Vulkāns» — angļiem. Latvijas sērkociņu rūpniecība nonāca 
Zviedrijas monopolista Krīgera koncerna rokās. Papīra rūpniecībā 
Slokas kombināts piederēja angļu, vācu, zviedru, holandiešu ban
kām, Līgatnes papīra fabrika — holandiešu bankai, Staiceles — 
angļu kapitālistiem utt.

Arī tekstilrūpniecība pilnīgi nonāca ārvalstu kapitālistu rokās. 
Ar vietējiem tekstila ražojumiem konkurēja ārvalstu ievedumi. Vie
nīgi Latvijas linu šķiedras augstā kvalitāte bija pazīstama pasau
les tirgū.

1927. g a d ā  L a tv i ja  n o s lēd za  tird zn ie c īb a s  l īg u m u  ar P a d o m ju  
S a v ien īb u . Padomju Savienības pasūtījumi stimulēja rūpniecības 
attīstību Latvijā. Palielinājās ražošanas apjoms rūpnīcā «Fenikss» 
un Liepājas kombinātā «Bekers». No sīkiem uzņēmumiem izaugu
šās velosipēdu fabrikas «Brāļi Erenpreisi», «Latvello», «Omega» 
saņēma lielus pasūtījumus un paplašināja ražošanu. Rīgas lauk
saimniecības mašīnu rūpnīcas «Metalurgs» un «Imanta», elektro
tehniskā rūpnīca «VEF», Holandes monopolistu nodibinātais gumi
jas ražošanas uzņēmums «Varonis», kā arī citi uzņēmumi redzami 
atdzīvojās. Tomēr šo rūpniecības nozaru uzplaukums bija īslaicīgs. 
1929. gadā tas apsīka, jo nebija stabila pamata tālākai attīstībai.

Buržuāziskajā Latvijā gandrīz nemaz neražoja rūpniecības 
iekārtu. To ieveda no Vācijas, Zviedrijas un cilām valstīm. Tāpēc 
metālrūpniecība un mašīnbūvniecība 1929. gadā sasniedza tikai 
22% no 1913. gada līmeņa.

Buržuāziskajai valdībai rūpniecības panīkuma rezultātā radās 
lielas saimnieciskas grūtības. Rūpniecības panīkums un bezdarbs 
revolucionizēja darbaļaudis. Arī darba zemniecība neatbalstīja bur
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žuāzisko valdību, kas padomju varas konfiscētās muižnieku zemes 
bija atdevusi atpakaļ muižniekiem. Lai saglabātu un nostiprinātu 
savu kundzību, buržuāziskā valdība nolēma realizēt agrāro re
formu, apsolot likvidēt muižnieku īpašumus un nodot zemi bezzem
niekiem. Agrārās reformas realizēšanā bija ieinteresēta arī lauku 
buržuāzija, kas cerēja iegūt daļu muižnieku īpašuma. 1920. gada 
septembrī valdība pieņēma l ik u m u  p ar a g rā ro  re fo rm u . Saskaņā ar 
reformu buržuāzija atcēla zemes nacionalizāciju, ko bija realizē
jusi padomju vara 1919. gadā, un atjaunoja zemes privātīpašumu,, 
kā arī daļēji saglabāja muižnieku zemes īpašumu. Katram muiž
niekam atdeva atpakaļ 50—100 ha zemes ar muižu centriem — 
galvenokārt aramzemi, dārzu zemi, pļavas un ganības. Atlikušās, 
muižnieku zemes platības ieskaitīja valsts zemes fondā. Sī reforma 
netika attiecināta uz lauku buržuāzijas īpašumiem, kaut arī daudzi 
no tiem pārsniedza 100 ha.

Zemes ierīcības komitejā tika iesūtīti 129000 pieprasījumu, starp- 
tiem 84 000 no bezzemniekiem. Taču, realizējot agrāro reformu, 
buržuāzija iedalīja zemi galvenokārt buržuāziskās armijas kara
vīriem, kas bija cīnījušies pret padomju varu, valsts aparāta atbil
dīgiem ierēdņiem un tiem bezzemniekiem, kam piederēja lauksaim
niecības inventārs. Rezultātā radās 36 000 jaunsaimniecību. Tikai 
neliela daļa bezzemnieku saņēma zemi. Absolūtais bezzemnieku 
vairākums joprojām palika bez zemes un bija spiests strādāt bu
džu saimniecībās.

Agrārā reforma Latvijā pēc sava rakstura bija buržuāziska. Tā 
neskāra privātīpašuma principu, nostiprināja buržuāzijas ekono
misko un politisko kundzību laukos. Agrārā reforma bija reakcio
nāra, jo tā tika realizēta pēc padomju varas laikā īstenotās agrārās 
reformas, kas darbaļaužu interesēs atcēla zemes privātīpašumu..

Buržuāziskajā Latvijā budži — «pelēkie baroni» «melno ba
ronu» — vācu muižnieku vietā kļuva par noteicējiem lauku dzīvē* 
bet darba zemniecības stāvoklis arvien pasliktinājās.

1929. gadā lielsaimnieku 40 000 saimniecību (ar zemes platību 
vairāk nekā 30 ha katra) piederēja 49% zemes, absolūtais vairā
kums lopu un inventāra. Turpretī 79 000 sīkzemnieku saimniecību 
(ar zemes platību līdz 10 ha katra) piederēja tikai 10% zemes. 
Bez tam Latvijas laukos dzīvoja ap 20 000 sīkzemnieku, kuru saim
niecības nepārsniedza 2 ha zemes. Viņu iztikas avots bija algots 
darbs kapitālistiskajās saimniecībās. Latvijas laukos strādāja ari 
ap 200 000—230 000 laukstrādnieku.

Tādējādi buržuāziskajā Latvijā vēl vairāk pastiprinājās sociā
lās noslāņošanās process, laukos nostiprinājās buržuāzijas zemes- 
īpašums. Lielsaimnieku saimniecības saņēma valsts kredītus un 
naudas prēmijas. Lielsaimniecībās strauji attīstījās lopkopība, kas 
kļuva par vadošo nozari lauksaimniecībā. Tika ražots eksport- 
svīests un audzētas bekona cūkas. Attīstījās arī linkopība, cukur
biešu audzēšana. Jelgavā, Krustpilī, Liepājā uzcēla cukurfabrikas.
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Lauksaimniecība kļuva par vadošo saimniecības nozari buržuāzis
kajā Latvijā.

Tā L a tv i ja  no  kā d re iz  in d u s tr iā li a t t īs t ī ta  K r ie v ija s  n o va d a  
p ā rv ē r tā s  p ar ā rv a ls tu  im p e r iā lis tu  agrāro  p iedēk li.

Latviešu strādnieku šķiras revolucionārā cīņa pret buržuāzijas 
kundzību. Buržuāzijas kundzības nodibināšanās bija smags trie
ciens strādnieku šķirai. Baltais terors izrāva no strādnieku rindām 
tūkstošiem labāko brīvības cīnītāju. Latvijas Komunistiskā partija 
tika iedzīta dziļā pagrīdē, daudzas partijas organizācijas bija sa
grautas. 1921. gada februārī policija visā zemē izdarīja kratīšanas 
un arestus. Apcietināja vairāk par 400 revolucionāru. Jūnijā tika 
notiesāti uz nāvi 9 nelokāmi komunisti — J. Silfs (JaunZems), 
A. Bērcē (Arājs), P. Alksnis, F. Bergmanis, O. Eglītis, E. Kuminer- 
marris, 2. Legzdiņš, V. Līdums un G. Mierkalns.

1920. gadā LKP iestājās III — Komunistiskajā Internacionālē, 
kur aktīvi darbojās P. Stučka, J. Lencmanis, bet 30. gados J. Krū- 
miņš-Pilāts. LKP kļuva par III Internacionāles patstāvīgu sekciju.

Lai gan valdīja nežēlīgs terors, tomēr Latvijas Komunistiskā 
partija prata saglabāt savu revolucionāro kodolu. Jau 1920. g. sā
kumā Latvijas pilsētās un laukos darbojās nelegālas partijas orga
nizācijas. Arī 1919. gadā nodibinātā komjaunatne LKP vadībā 
veica lielu propagandas darbu. Tajā pašā laikā partija izmantoja 
legālās cīņas formas. 1919. gadā nežēlīga terora apstākļos izvei
dojās R īg a s  A ro d b ied rīb u  cen trā la is  b iro js , kas apvienoja 23 krei

sās arodbiedrības ar 15 000 
strādnieku. Tā bija lielākā le
gālā strādnieku organizācija, ko 
vadīja izcilie arodkustības dar
binieki, komunisti L. Paegle, 
L. Laicens, V. Dermanis. Strād
nieku legālās organizācijas 
vadīja streikus, vāca līdzek
ļus palīdzības sniegšanai strei
kojošajiem strādniekiem un bez
darbniekiem, organizēja demon
strācijas un mītiņus, dibināja 
strādnieku un darba jaunatnes 
klubus, tautas augstskolas, or
ganizēja darba svētkus, teātra 
izrādes.

Latvijas strādnieku šķira 
smagi izjuta ne vien buržuāzi
jas politiskos, bet arī ekonomis
kos , spaidus. Strādnieku dzīve 
kļuva smagāka. Ar katru gadu 
pieauga dzīves dārdzība, paze-
m i n a i ā c  H a r h a  a l c r a  n a l i p -
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līņājās bezdarbs. Jau pirmajā buržuāziskā režīma pastāvēšanas 
gadā sākās strādnieku streiku kustība. 1920. gadā notika plašs 
dzelzceļnieku streiks, kura dalībnieki protestēja pret materiālā 
stāvokļa pasliktināšanos. Streiks aptvēra visus dzelzceļa strād
niekus un uz dažām dienām paralizēja Latvijas dzelzceļu kustību. 
Vispārējais dzelzceļnieku streiks iespaidoja arī citu nozaru strād
niekus. Streikoja kokapstrādāšanas, transporta, apavrūpniecības 
strādnieki u. c. S tr e ik s  b ija  s trā d n ie k u  izp la tī tā k ā  fo rm a  c īņa i p re t  
ien īs to  b u ržu ā z ija s  režīm u .

Strādnieku streiku kustība pēc zināma atslābuma strauji pie
auga 1928. gadā. Tas liecināja par strādnieku revolucionizēšanos. 
1928. gada 22. augustā notika politisks streiks, kas bija vērsts pret 
reakcijas uzbrukumu kreisajām arodbiedrībām. Buržuāzija bija no
lēmusi slēgt Rīgas Arodbiedrību centrālo biroju, kas aktīvi vadīja 
strādnieku kustību. LKP aicināja visus strādniekus protestēt pret 
šo varmācīgo reakcijas rīcību. Revolucionārais proletariāts pār
trauca darbu un izgāja uz ielām, pulcējās demonstrantu kolonnās. 
Daudzās vietās Rīgā notika sadursmes ar policiju. Streikā piedalī
jās ap 23 000 strādnieku. Tas bija viens no visplašākajiem pret 
buržuāziju vērstajiem pasākumiem.

Vispārējais politiskais streiks stipri ietekmēja turpmākos poli
tiskos notikumus Latvijā. 1928. gada rudeni notika saeimas vēlē
šanas. Revolucionārās arodbiedrības izvirzīja strādnieku un zem-
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nieku deputātu kandidātus, kuru vidū bija L. Laicens, E. Miezis, 
J. Balodis, L. Jeršovs, O. Jankuss. LKP aktīvas darbības rezultātā 
75000 vēlētāju balsoja par Komunistiskās partijas ieteiktajiem de
putātiem. Buržuāziskās Latvijas saeimā pirmo reizi izveidojās 
s trā d n ie k u  u n  ze m n ie k u  fra kc ija , kas veica lielu darbu strādnieku 
šķiras interešu aizstāvēšanā.

Ekonomiskā krīze un tās sekas. No 1929. līdz 1933. gadam Lat
vijā, tāpat kā visās imperiālistiskajās valstīs, bija ekonomiskā 
Krīze. 1930. gadā krīze aptvēra visas tautsaimniecības nozares. 
Rūpnieciskā ražošana strauji samazinājās. Preču cenas pasaules 
tirgū kritās. Sīkie uzņēmumi izputēja. Rūpniecības preču eksports 
kļuva piecas reizes mazāks. Pat Latvijas kokmateriālu, finiera iz
strādājumu importu Rietumeiropas valstis bija strauji ierobežoju
šas.-Kritās arī iekšējais preču apgrozījums, jo bija samazinājušās 
masu pirktspējas. Rūpniecības krīze savijās ar agrāro krīzi, kas 
pārņēma kā graudkopību, tā arī lopkopību. Sviestu un bekonu, kas 
bija Latvijai galvenā eksporta prece, varēja realizēt par stipri paze
minātām cenām. Tādēļ buržuāziskā valdība, sargādama lauku bur
žuāzijas intereses, no valsts līdzekļiem izsniedza lielākajiem preču 
piegādātājiem, t. i., budžiem, tā dēvētās eksporta piemaksas par 
sviesta un bekona ražošanu. Tajā pašā laikā sīkās zemnieku saim
niecības nonāca grūtā stāvoklī un izputēja. Tādējādi krīze pastip
rināja zemnieku diferenciāciju uz laukiem.

Krīze postoši skāra darbaļaudis. Reizē ar ražošanas samazinā
šanos strādniekus atlaida no darba. Bezdarbs pieauga. 1932. gadā 
bezdarbnieku skaits Latvijas pilsētās sasniedza 43500 cilvēku. 
Laukos no 250 000 laukstrādnieku bez darba bija ne mazāk par 
60 000 cilvēku. No bezdarba cieta arī nodarbinātie strādnieki. Viņu 
stāvoklis bija nestabils un izraisīja neticību rītdienai. Bezdarbnieki 
bija gatavi pārdot savu darbaspēku par jebkuru cenu. To izman
toja kapitālisti un pazemināja darba algu. Strādnieku reālā alga 
nemitīgi pazeminājās. Pieauga nodokļi, kurus lielākoties buržuāzija 
novēla uz darbaļaužu pleciem. Tādējādi buržuāzija mēģināja glābt 
valsti no finansiālās krīzes. Buržuāzija samazināja līdzekļus ap
drošināšanas vajadzībām, darba aizsardzībai, dotācijas slimo 
kasēm, pensiju fondiem utt. Darba devēji paaugstināja izstrādes 
normas, līdz ar to pastiprinot ekspluatāciju. Palielinājās nelaimes 
gadījumu skaits. Cilvēki bieži zaudēja darba spējas. Krīzes gados 
Latvijas rūpniecībā bija reģistrēti 65 000 nelaimes gadījumu.

Krīzes gados latviešu buržuāzija pazemināja ne tikai darba
ļaužu dzīves līmeni un iedzīvojās uz viņu rēķina, bet arī laupīja vi
ņiem politiskās tiesības. Tā vajāja kreisās arodbiedrības, strādnieku 
un zemnieku frakciju saeimā, slēdza strādnieku preses izdevumus, 
klubus un biedrības, likvidēja slimo kasu pašpārvaldi, pastiprināja 
represijas pret revolucionāro kustību. Notika masu aresti. Tiesas 
procesi sekoja cits citam.

Terora apstākļos Komunistiskā partija izvērsa aktīvu darbību,
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lai iesaistītu revolucionārajā cīņā darbaļaužu masas. Svarīga no
zīme revolucionārās kustības izvēršanā Latvijā bija L K P  VI I I  k o n 
g re sa m , kas notika 1931. gada janvārī Maskavā. Kongresu 
vadīja P. Stučka. Kongress mobilizēja Komunistisko partiju, kom
jaunatni un visus revolucionāros spēkus cīņai pret buržuāzijas dik
tatūru.

Pēc LKP VIII kongresa strādnieku^ kustība Latvijā pastiprinā
jās. Tajā tika prasmīgi apvienota politiskā, un ekonomiskā cīņa. 
Strādnieku revolucionārās kustības vadītāji, LKP CK locekļi 
R. Neilands, F. Deglavs, E. Ameriks un citi veica lielu darbu, lai 
organizētu darbaļaudis politiskām cīņām. 1931. gadā notika 
IV saeimas vēlēšanas. Komunistiskās partijas aicinājumu balsot 
par kreisajiem strādniecības un darba zemniecības kandidātiem 
atbalstīja vēlētāji. Tas liecināja par darbaļaužu uzticību Komu
nistiskajai partijai. IV saeimā, tāpat kā III saeimā, izveidojās 
strādnieku un zemnieku frakcija 7 deputātu sastāvā.

Pēc kreiso arodbiedrību slēgšanas 1931. gadā strādnieku un 
zemnieku frakcijai bija galvenā loma legālās cīņas organizēšanā. 
Strādnieku un zemnieku frakcija izdeva legālas avīzes, kurās iz
skaidroja darbaļaudīm cīņas uzdevumus. Frakcija organizēja 
darbaļaužu sapulces un demonstrācijas.

Viens no strādnieku šķiras cīņas galvenajiem veidiem joprojām 
bija 'ekonomiskie streiki. Krīzes gados Latviju pāršalca spēcīgs 
streiku vilnis. Par streiku kustības 'kāpinājumu liecināja streiku 
rezultāti. No 720 rūpniecības un transporta uzņēmumiem, kur no
tika streiki, tikai 7 uzņēmumos strādnieku streiki beidzās neveik
smīgi. Strādnieku streiki pilsētās veicināja lauku iedzīvotāju revo- 
lucionizēšanos. Laukstrādnieku protests izpaudās atklātās sadur
smēs ar policiju un aizsargiem. Zemnieki pretojās viņu īpašumu 
izūtrupēšanai, atsacījās maksāt nodokļus un parādus.

Sevišķi spēcīga kļuva bezdarbnieku kustība. N o  m ier īg ā m  m a n i-
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fe s tā c ijā m , sa p u lcēm  u n  m ītiņ ie m  b ezd a rb n iek i p ā rg ā ja  u z  p o litis 
k ā m  d e m o n strā c ijā m , no aizsargāšanās — uzbrukumā. Bezdarb
nieku cīņas akcijas notika katru mēnesi. Viņi izvirzīja kā ekono
miskās, tā arī politiskās prasības. 1933. gadā bezdarbnieku nemie
ros piedalījās 35 000 cilvēku. No 1929. līdz 1933. gadam, kad visas 
kapitālistiskās valstis pastiprināti gatavojās intervencijai pret Pa
domju Savienību, Latvijas darbaļaudis Komunistiskās partijas va
dībā izvērsa cīņu pret kara draudiem. Visspilgtāk tas izpaudās 
starptautiskajā pretkara dienā — 1. augustā, Oktobra sociālistiskās 
revolūcijas svētkos, Starptautiskajā strādnieku solidaritātes 
dienā — 1. Maijā. Sajās dienās notika strādnieku sapulces, masu 
mītiņi, demonstrācijas, daudzās vietās plīvoja sarkanie karogi, tika 
izplatīti revolucionārie uzsaukumi.

Trīsdesmitajos gados vairākās Eiropas valstīs izveidojās fašis
tiskā valsts iekārta. Arī Latvijas buržuāziskā valdība gatavojās 
nodibināt fašistisko diktatūru. Valdošās aprindas arvien asāk uz
bruka revolucionāriem. Arestētos spīdzināja, piekāva, noslepka
voja. 1933. gada janvārī politpārvaldes darbinieki zemiski izrēķi
nājās ar komjauniešiem Eduardu Smiltēnu un Frici Gaili.

F ric is  G a ilis , tāpat kā tūkstošiem citu latviešu strādnieku jauniešu, jau 
13 gadu vecumā uzsāka darba gaitas. Pēc pamatskolas beigšanas viņš iestājās 
darbā Rīgas superfosfāta fabrikā. Vakaros Fricis Gailis mācījās Raiņa vakara 
ģimnāzijā. Šeit viņš arī iepazinās ar komjauniešiem. 1931. gadā viņš kļuva par 
LK.JS Rīgas organizācijas biedru. Komjaunatnē viņš darbojās aktīvi — izplatīja 
uzsaukumus, organizēja komjaunatnes šūniņu Superfosfāta fabrikā. Viņš uzstā
jās pret sociāldemokrātiskās jaunatnes organizācijas vadītājiem, kas neatbalstīja 
darba jaunatnes vienotu rīcību cīņā pret buržuāziju.

1933. gada 3. janvārī F. Gailis krita politpārvaldes spiegu rokās. Kad; pra
tinot viņš neatzinās un savus biedrus nenodeva, viņu sāka spīdzināt. Tomēr ne
kādas spīdzināšanas Frici Gaili nesalauza, viņš palika uzticīgs komjauniešu cīņas 
zvērestam.

Spīdzinot F. Gaili sakropļoja, un, lai izbēgtu no darbaļaužu protesta, polit
pārvaldes darbinieki F. Gaili nošāva. Nošautā komjaunieša ķermeni izmeta pa 
ceturtā stāva logu, tādējādi inscenējot komjaunieša pašnāvību.

F. Gaija bēres izvērtās par milzīgu politisku demonstrāciju Rīgā. Visi pro
gresīvie cilvēki protestēja pret fašistu patvaļu.

Krīze, smagais bezdarbs, fašistiskais terors un sociāldemokrātu 
nodevība nesalauza latviešu proletariāta revolucionāro kustību. 
LKP, cieši saistīta ar masām, gatavoja proletariātu izšķīrējai cīņai 
par padomju varas atjaunošanu Latvijā.

.Jautājumi un uzdevums.
1. Kā buržuāzija nodibināja savu diktatūru?
2. Raksturojiet buržuāziskās Latvijas ekonomiku!
3. Kāds bija strādnieku šķiras stāvoklis buržuāziskajā Latvija?
4. Kā buržuāzijas valdīšanas laikā attīstījās strādnieku revolucionārā 

kustība?
5. Kāda nozīme revolucinārās cīņas organizēšanā bija strādnieku un zem

nieku frakcijas darbībai buržuāziskajā saeimā?
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D O K U M E N T S .
RĪGAS STRĀDNIEKI, DARBA JAUNIEŠI UN SOCIĀLDEMOKRĀTISKA

STRĀDNIECĪBA!
N o  L K P  R īg a s  k o m ite ja s  u z s a u k u m a .

Mūsu dzīves apstākli ar katru dienu paliek neciešamāki. Fabrikās darbi sa
šaurinās. Bezdarbā esošo strādnieku skaits vairojas. Valsts spīķeros labība pūst, 
bet bezdarbniekiem jācieš trūkums. Valdība, lai saturētu budžetam galus, paaug
stina nodokļus, muitu, sašaurina sociālos likumus un atrauj līdzekļus slimo 
kasēm. Aiz grūtajiem dzīves apstākļiem, fašisma un kara draudiem aug nemiers 
strādniekos, lauku gājējos un trūcīgajā zemniecībā .un meklē revolucionārā ceļā 
izeju no neciešamā stāvok|a. Buržuāzija, lai varētu noturēties pie varas, ar jau
najiem soda likumiem atņem strādniekiem organizēšanās brīvību un slēdz strād
nieku organizācijas. Valdība prasa pēc «stingras;» varas — it kā fašisma «apka
rošanai», bet patiesībā šī stingrā vara domāta pret strādniecību, lai apspiestu 
augojšo masu nemieru. . .

Buržuāzija cenšas tikt pie neaprobežotas varas arī «likumīgā» ceļā, prasot 
pēc neaprobežotām pilnvarām, un grib, lai šīs pilnvaras piešķir saeima. Līdz šim 
ārkārtējā sesijā šīs prasības tika noraidītas. Nav nekādu šaubu, ka valdošām 
aprindām šīs diktatoriskās pilnvaras neizdevās saņemt «demokrātiskā» ceļā, tad 
mēģinās panākt tās apvērsuma ceļā. Tiek jau minēti kā apvērsuma izvedēji 
ģenerāli Goppers un Bangerskis. Pēc neaprobežotas varas buržuāziju spiež pie
augošās šķiru pretišķības Latvijā, draudošais karš, Vācijas un citu imperiālistu 
organizējamā intervencija pret SPRS.

Pret fašismu, karu un intervenciju spēj cīnīties vienota strādniecība. Revolu
cionārās strādniecības vienoto fronti noraidīja s.-d. līderi, tāpat tie noraidīja 
strādnieku-zemnieku saeimas frakcijas kopēju uzstāšanos 20. augusta mītiņos, — 
ta vēlreiz pastrīpoja savu cīņu pret vienotu fronti.

Pēdējo dienu notikumi pierādīja, ka cīņu pret fašismu nevar uzticēt ne Bod
nieka valdībai, ne s.-d. līderiem, bet ka vienīgais reālais pret fašismu spēks ir 
pati darba tauta. Tamdē| pilsētas strādnieki, lauku kalpi un trūcīgā zemniecība 
organizējas vienotā cīņas frontē zem LKP vadības par revolucionāru izeju no 
beztiesiskā un bada stāvokļa.

Ne cīņā par pilsoniskās demokrātijas aizstāvēšanu mēs uzlabosim savu stā
vokli, bet gan cīņā par strādnieku un zemnieku varu Latvijā.

Pilsonība beidzamā laikā sāk atkal celt jautājumu par strādnieku-zemnieku 
saeimas frakcijas likvidēšanu. Strādnieki pratīs novērtēt šo buržuāzijas neganto 
soli un dos pienācīgu pretsparu. Strādnieki nejaus likvidēt savus saeimā vēlētos 
pārstāvjus.

Nost rokas no strādnieku-zemnieku saeimas frakcijas!
Strādnieki, lauku kalpi, trūcīgie zemnieki un darba jaunieši! Slēdzieties 

organizētā cīņas frontē!
«Spartaķs», 1933. g. augustā, 3000 eks.

LKP Rīgas komiteja.

52. §. FASISTISKĀS DIKTATŪRAS NODIBINĀŠANA 
UN ANTIFAŠISTISKĀ KUSTĪBA LATVIJĀ NO t934. LĪDZ 1940. GADAM.

Fašistiskais apvērsums Latvijā. Ekonomiskās krīzes gados krasi 
saasinājās šķiru cīņa valstī, auga un pastiprinājās revolucionārā 
kustība. Buržuāzijas kundzība bija ievērojami satricināta. Buržuā
zija nespēja vairs pārvaldīt valsti ar parlamentārām metodēm. 
Tāpēc reakcionārākā buržuāzijas daļa sāka organizēt sazvērestību 
pret visu tautu un gatavojās nodibināt fašistisko diktatūru. Saeima

192



un pirmām kārtām strādnieku un zemnieku frakcija kavēja šo no
domu realizēšanu. Pēc fašistiskā apvērsuma Vācijā Latvijas fašisti 
aktivizējās. Vispirms viņi gribēja arestēt strādnieku un zemnieku 
frakciju, apvainojot to «valsts nodevībā» — «nelegālu» sapulču 
organizēšanā, komunistiskās literatūras izplatīšanā, komunistiskā 
noskaņojuma paušanā.

1933. g. 21. novembra saeimas sēdē ieradās politpārvaldes 
priekšnieks ar daudziem aģentiem. Zālē novietoja saeimas sardzes 
posteņus. Pie saeimas nama norīkoja pastiprinātu policijas ap
sardzību. Visas apkārtējās ielas ielenca policija. Bija skaidrs, ka 
buržuāzija ir nolēmusi strādnieku un zemnieku frakcijas deputātus 
nodot tiesai. Tomēr strādnieku un zemnieku deputāti saeimas sēdē 
cits pēc cita kāpa tribīnē un drosmīgi paziņoja savu nostāju. 
«Fašisma vējš pūš pār Latviju,» teica deputāts O. Gulbis. «Strād
nieku un zemnieku frakciju grib likvidēt,» atzīmēja F. Bergs, «tā
pēc ka tā ir galvenais šķērslis fašisma diktatūras nodibināšanai.» 
«Mūs likvidējot,» paziņoja deputāts A. Matisons, «jūs tomēr ne
spējat un nespēsiet likvidēt strādnieku revolucionāro kustību.»

Naktī no 21. uz 22. novembri saeima ar balsu vairākumu 
pieņēma lēmumu strādnieku un zemnieku frakcijas deputātus par 
«pretvalstisku darbību» nodot tiesai.

Arestētie deputāti, dziedot Internacionāli, atstāja saeimas zāli.
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Strādnieku .un zemnieku deputātiem uzbruka policisti, piekāva tos, 
sagrūda policijas mašīnā un aizveda uz politpārvaldi.

LKP CK un LKJS CK uzsaukumā brīdināja darbaļaudis, ka 
līdz ar frakcijas deputātu apcietināšanu fašisti pārgājuši tiešā uz
brukumā, un aicināja cīnīties par deputātu atbrīvošanu. Taču reak
cionārā buržuāzija vēl vairāk pastiprināja represijas pret revo
lucionārajiem strādniekiem. Visā valstī aizliedza streikus. Par 
revolucionāru darbību draudēja sods līdz 15 gadiem katorgā.

Pieaugot fašisma draudiem, Latvijas proletariāts izrādījās sa
šķelts divas daļās. Viena daļa konsekventi sekoja komunistiskajai 
partijai, otra, sociāldemokrātu demagoģijas aizrauta, atradās refOr- 
mistiskās Sociāldemokrātu partijas ietekmē. Viņi nebijā sagatavoti 
cīņai pret fašismu. Sociāldemokrātu līderi savās runās un referā
tos noliedza fašisma apvērsuma draudus un tādā veidā dezorgani
zēja proletariāta masas, maldināja demokrātiskos spēkus, atbal
stīja fašistiskos sazvērniekus. Komunistu priekšlikumu apvienoties 
kopīgai cīņai sociāldemokrāti noraidīja.

F a š is tis k ā  a p v ē rsu m a  p r ie k šv a k a rā  n eb ija  iz v e id o ju s ie s  s tr ā d 
n ieku  šķ ira s  v ien o ta  fro n te , trū k a  c iešas sa v ie n īb a s  s ta rp  s trā d n ie k u  
šķ iru  un  zem n iec īb u .

Fašisma galvenais spēks Latvijā bija lauku buržuāzijas partija 
«Zemnieku savienība», kuras rīcībā bija militarizētā organizācija 
«Aizsargi». Zemnieku savienību atbalstīja arī pilsētu lielburžuāzi- 
jas partija «Nacionālā apvienība» un citas fašistiskās grupas un 
organizācijas.

1934. gada 15. maijā fašisti izdarīja valsts apvērsumu. Saeimu 
padzina, politisko partiju darbību aizliedza. Slēdza to preses or
gānus. Iesākās masu aresti. Vairākus simtus cilvēku iemeta cietu
mos un ieslodzīja Liepājas koncentrācijas nometnē. Aizliedza sa
pulces un demonstrācijas. Valstī izsludināja karastāvokli, kas ilgp 
4 gadus. Visa vara tagad piederēja ministru kabinetam ar K. Ul
mani priekšgalā. L a tv i jā  n o d ib in ā jā s  a tk lā ta  v isrea kc io n ā rā ko , v is 
šo v in is tis k ā k o  b u ržu ā z isk o  g ru p ē ju m u  te ro r is tisk ā  d ik ta tū ra .

Ulmaņa fašistiskā valdība pēc Vācijas un Itālijas fašistiskā 
režīma parauga Latvijā atcēla vēlētās amatpersonas, padomes un 
komisijas, aizstājot tās ar fašistu ieceltām amatpersonām. No
mainīja apriņķa priekšniekus un pagasta vecākos. Armiju iztīrīja 
no «neuzticamiem elementiem». Par Latvijas armijas komandieri 
kļuva aktīvs fašists ģenerālis Berķis. Izveidoja jaunus valsts orgā
nus — kameras, kam vajadzēja stāties padzītās saeimas vietā. 
Izveidoja fašistiskās arodbiedrības. Izdeva likumu «Par kārtību 
un sabiedrisko drošību valstī», kas paredzēja bargu sodu par katru 
protesta mēģinājumu. Administratīvā aparāta uzturēšanai asignēja 
lielus līdzekļus. Reorganizēja skolu, atlaida no darba progresīvos 
skolotājus.

Fašistiskās diktatūras režīma izveidošanu fašisti demagoģiski 
pasludināja par «tautas vienības politiku», par «atbrīvošanu no

194



partiju verdzības». Būtībā fašisti nodrošināja lielburžuāzijai neie
robežotu kundzību, bet darba tautai— politisko beztiesību un vēl 
vairāk pazemināja dzīves līmeni. Fašisti izveidoja cukura, spirta, 
rauga, sērkociņu un citu ražojumu, kā arī «Bekona eksporta» un 
«Sēklu eksporta» valsts monopolu. Sīs monopolistiskās apvienības 
saimniekoja arī iekšējā tirgū, uzturēdamas tajā augstas cenas, iz
putinādamas tūkstošiem sīkražotāju un sīktirgotāju. Kapitālisti, 
kā arī fašistiskās kliķes «dižvīri», kas gandrīz vienpersoniski saim
niekoja atsevišķos uzņēmumos, kulaki, kas sistemātiski saņēma 
valsts piemaksas, iedzīvojās milzu bagātībās. Lielum lielu tautas 
vairākumu — strādniekus, pilsētu un lauku vidējos slāņus, darba 
inteliģenci, amatniekus, tirgotājus aplika ar smagiem nodokļiem. 
Trūcīgās un vidējās zemnieku saimniecības nīkuļoja vai izputēja.

Fašistisko jūgu pastiprināja ārvalstu kapitālisti, kas saimnie
koja Latvijas ekonomikā un ieguva milzīgu peļņu, ekspluatējot 
darbaļaužu masas. Sevišķi liela ietekme ekonomikā bija vācu mo
nopolistiem, kas pakļāva savai kontrolei lielākos rūpniecības uz
ņēmumus. Fašistiskā valdība galīgi izsaimniekoja Latvijas dabas 
bagātības, sevišķi mežus, piegādājot kokmateriālus Vācijas un An
glijas rūpniecībai. Rūpniecība attīstījās lēni, un tikai 1938. gadā tā 
deva 94% no 1913. gada rūpnieciskās produkcijas. Kad 1939. gadā 
iesākās otrais pasaules karš, Latvijas ekonomiku strauji pārņēma 
krīze. Trūka izejvielu rūpniecībai, sašaurinājās iekšējais un ārējais 
tirgus.-Slēdza daudzus rūpniecības uzņēmumus. Atkal tūkstošiem 
strādnieku palika bez darba. Ulmaņa fašistiskā valdība nespēja 
grozīt stāvokli saimniecībā, jo tfija atkarīga no citām kapitālis
tiskajām valstīm.
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Fašistisko diktatūru Latvijā apsveica un atbalstīja Anglijas, 
Francijas imperiālisti un it īpaši vācu fašisti, kas cerēja pakļaut 
Latviju sev, lai izveidotu te placdarmu uzbrukumam Padomju 
Savienībai. Hitlerieši, realizēdami plānu «Drang nach Osten», sa
skaņā ar kuru Latvijai vajadzēja kļūt par Vācijas Baltijas provin
ces sastāvdaļu, pakļāva visu Latvijas iekšējo un ārējo politiku 
savai kontrolei. Viņi iesaistīja Latviju pretpaclomju militāros blokos 
un gatavojās to okupēt.

Ulmaņa fašistiskā valdība, būdama ekonomiski atkarīga no Vā
cijas, centās izdabāt Hitleram un nespēja aizstāvēt latviešu tautas 
nacionālo patstāvību. Sevišķi spilgti tas izpaudās otrā pasaules 
kara priekšvakarā. 1939. gadā Vācijas fašistiskais karaspēks no
nāca pie Latvijas robežas — Klaipēdā. Latvijai vairāk nekā jebkad 
draudēja briesmas kļūt par Vācijas agresijas upuri. Taču Ulmaņa 
valdība, melīgi deklarēdama neitralitāti, atteicās no lielvalstu ga
rantijām pret agresiju, ko tai piedāvāja PSRS, un gatavojās nodot 
Latviju Hitleram. Tā bija tautas nodevība. Fašistiskā valdība ne
pārprotami parādīja, ka tā ir visreakcionārākās imperiālistiskās 
valsts — hitleriskās Vācijas marionete un realizē tautai naidīgu 
iekšējo un ārējo politiku, apdraud nacionālo neatkarību.

Antifašistiskā kustība. Fašisms Latvijā nežēlīgi izrēķinājās ar 
revolucionāro kustību. Tomēr nekādas fašisma represijas, ne terors 
nespēja salauzt latviešu tautas cīņas sparu.

Latvijas Komunistiskā partija fašistiskā terora apstākļos pār
kārtoja savu darbu un nekavējoties sāka organizēt tautas masas, 
lai tās iesaistītu vienotā frontē cīņai pret fašistisko reakciju.

Fašistu likvidētās sociāldemokrātiskās strādnieku partijas 
daudzi biedri, kuri gribēja cīnīties pret fašismu, tūlīt pēc fašistiskā 
apvērsuma nodibināja nelegālo L a tv ija s  S o c iā lis tis k o  s trā d n ie k u  
u n  z e m n ie k u  p a r ti ju  ( L S S Z P ) .  Pēc komunistu iniciatīvas starp 
abām partijām 1934. gada rudenī tika noslēgts līgums par vienotu 
rīcību.

Arī Latvijas darba jaunatne iesaistījās kopīgā cīņā.. 1934. gadā 
revolucionārā sociāldemokrātiskās jaunatnes daļa izveidoja L a t
v ija s  S o c iā lis tis k ā s  J a u n a tn e s  S a v ien īb u . 1936. gadā tā apvienojās 
ar Latvijas Komunistiskās Jaunatnes Savienību un kļuva par gal
veno nelegālo antifašistisko jaunatnes organizāciju — L a tv ija s  
D arba  Ja u n a tn e s  S a v ie n īb u  (L D J S ) , kuru vadīja A. Miezis, A. An- 
kups, K. Rozenbergs.

Tādējādi 1939. gadā Komunistiskās partijas vadībā radās a n ti-  
fa š is t is k ā s  ta u ta s  fro n te s  kodols. Tas"izveidojās no trim nelegā
lām organizācijām — Latvijas Komunistiskās partijas, Sociālis
tiskās strādnieku un zemnieku partijas un Latvijas Darba 
Jaunatnes Savienības. Ap šo antifašistiskās tautas frontes kodolu 
pulcējās daudzas antifašistiskas organizācijas un grupas. S a rk a n ā  
p a līd z īb a  O. Augustes un K. Sica vadībā organizēja palīdzību 
antifašistiskajiem cīnītājiem. Rakstnieki A. Sakse, I. Lēmanis,
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2. Grīva, F. Rokpelnis un citi noorganizēja nelegālo Latvijas R e
vo lu c io n ā ro  ra ks tn ieku , žu r n ā lis tu  u n  m ā k s lin ie k u  apv ien īb u .

Universitātē radās antifašistisko studentu grupas. Plaši pilsētu 
sīkbpržuāziskie slāņi, valsts un pašvaldības darbinieki, skolotāji 
un daudzi citi, kas pauda neapmierinātību ar fašistisko režīmu, 
iekļāvās kopīgā cīņā.

Fašistiskajā Latvijā'nenorima streiku kustība, kaut gan streiki 
bija stingri aizliegti. Strādnieki ar streikiem atbildēja uz darba 
algas samazināšanu, un dažkārt uzņēmēji bija spiesti piekāpties. 
Streiku cīņa nereti pārauga politiskā cīņā.

Latvijas Komunistiskā partija pirmajā vietā izvirzīja uzdevumu 
aizstāvēt strādnieku saimnieciskās un politiskās intereses. Taču 
apstākļos, kad fašistiskās agresijas un kara draudi pieauga, sva
rīgi bij-a iesaistīt visplašākos iedzīvotāju slāņus cīņā par fašisma 
gāšanu. 1936. gadā LKP saskaņā ar Komunistiskās Internacionāles 
VII kongresa lēmumiem aicināja tautas masas apvienoties vienotā 
tautas frontē cīņai pret fašistisko barbarismu, izvērst cīņu par 
brīvību un mieru, par kultūru un progresu, par darbu un maizi, 
par demokrātisku republiku. Antifašistiskās frontes cīnītāji nelegāli

izdeva daudzus laikrakstus un lapiņas, 
kurās atmaskoja fašistu demagoģiju un 
izskaidroja cīņas uzdevumus.

Latvijas antifašisti dedzīgi atbal
stīja Spānijas brīvības cīnītājus. Soli
darizējoties ar spāņu republikāņiem, 
pasaules antifašisti izveidoja 6 inter
nacionālās brigādes. Latvijas Sarkanā 
palīdzība vāca un sūtīja uz Spāniju 
naudaslīdzekļus. Uz Spāniju devās 
Latvijas revolucionārās kustības aktīvi 
dalībnieki, to vidū — J. Bērziņš 
(P. Ķuzis), D. Beika, A. Tiltiņš (P. Ar- 
māns). Spānijā radas J. Jansona-Brauna 
un L. Paegles vārdā nosauktas cīnī
tāju grupas. Uzticīgi proletāriskā inter
nacionālisma 'principiem vairāk nekā 
100 Latvijas antifašistu devās palīgā 
spāņu tautai. Latvijas brīvprātīgo vidū 
bija K. Rozenbergs, J. Cinis, J. Palkav- 
nieks, 2. Folmanis (Žanis Grīva) un 
citi. Viņi varonīgi cīnījās internacionā
lajās brigādēs.

1938. un 1939. gadā, pieaugot hitle
riskās agresijas briesmām, palielinājās 
Latvijas iedzīvotāju bažas par savas 
zemes likteni. To spilgti pauž antifa
šistu izdotie uzsaukumi. Tajos tika iz-
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teikta tautas gatavība pārņemt valsts varu savās rokās un pastip
rināt sadarbību ar PSRS, jo darbaļaužu masas Padomju Savie
nību uzskatīja par vienīgo reālo spēku, kas. varētu novērst hitle
risko agresiju.

1939. gada sākumā LKP, LSSZP un LDJS Centrālās Komitejas 
publicēja kopēju a n ti fa š is t is k ā s  ta u ta s  fro n te s  d ek la rā c iju . Tajā tika 
izvirzīts uzdevums gāzt fašistisko diktatūru, izveidot revolucionāru 
tautas frontes valdību, nodibināt demokrātisku republiku, noslēgt 
savstarpējas draudzības paktu ar Padomju Savienību.

Redzot tautas noskaņojumu, 1939. gada oktobrī Ulmaņa fašis
tiskā valdība bija spiesta noslēgt sa v s ta rp ē jā s  p a līd z īb a s  u n  d ra u 
d z īb a s  I lg u m u  ar Padomju Savienību. Saskaņā ar šo līgumu Pa
domju Savienība apņēmās sniegt Latvijai militāru palīdzību, ja tai 
uzbruktu kāda trešā valsts, bet Latvija piešķīra tiesības Padomju 
Savienībai ierīkot militāras kara bāzes Latvijas teritorijā. Savstar
pējās palīdzības līgumam bija liela nozīme. Tas stiprināja mieru 
un drošību, sekmēja tirdzniecisko attiecību noregulēšanu ar sociā
lisma zemi. Līguma noslēgšana liecināja par darbaļaužu milzīgo 
uzvaru, kā arī deva fašismam smagu sitienu un tuvināja to sa
brukumam.

Jautājumi un uzdevums.
1. Kādi bija fašistiskā apvērsuma cēloņi Latvijā 1934. gadā?
2. Pastāstiet, kā Latvijas darbaļaudis cīnījās pret fašismu!
3. Kas radīja antifašistisko tautas fronti?
4. Kāda nozīme bija 1939. gadā noslēgtajam Latvijas un Padomju Savienības 

savstarpējās palīdzības un draudzības līgumam?

D O K U M E N T S .
NEATDOSIM LATVIJU HITLERAM!

N o  L K P  C K , L S S Z P  C K  u n  L D J S  C K  u z s a u k u m a .

...S tāvoklis ir draudošs. Ar katru dienu baigāks kļūst jautājums, ko darīt 
Latvijas darba tautai. Ulmaņa kliķe izveda savu apvērsumu uz vācu fašistu 
pavēli. Savu garīgo barību viņa saņem no vācu fašisma avņtiem. Uz pavēli viņa 
iznīcinājusi visas brīvās strādnieku un demokrātiskās tautas organizācijas. Viņa 
ļauj vaļu vācu fašistiem Latvijā. Viņa ar briesmīgiem sodiem vajā brīvās Lat
vijas aizstāvjus — sociālistus, komunistus un visus antifašistus. Viņi slēpj no 
tautas ārējā stāvokļa nopietnību. Viņi baidās no tautas masu pašdarbības. Viņi 
tādā kārtā gatavo kapitulāciju Hitlera priekšā. Kā čehu fašistiskie hahas un 
hvalkovski, tā mūsu ulmaņi un munteri gatavojas saliekt trijos līkumos savu 
verga muguru Hitlera priekšā. Viņš ir viņu idejiskais kungs. Latvijas fašistiskie 
kaklakungi baidās no cīņas ar ārējo fašismu, jo tā nozīmētu cīņu ne vien pret 
vācu, bet arī pret Ulmaņa, Petsa un Smetonas fašismu.

Tāpēc nevar paļauties uz 15. maija apvērsuma vīriem Latvijas ārējā aizsar
dzībā. Tāpēc pirmā aizsardzības prasība ir: n o s t  a r  L a tv i ja s  fa š is m u !  N o s t  a r  
U lm a ņ a  d ik ta tū r u !  D e m o k r ā t is k ā s  b r iv ib a s  ta u ta s  m a sā m !  T a u ta s  v a ld īb u , k a s  
b a ls tā s  u z  s tr ā d n ie k u , z e m n ie k u  u n  d e m o k r ā ti s k u  d a rb a ļa u ž u  m a sā m !

Bet Latvijas spēki ir mazi. Tikai fašistiskie, balamutes, kas jau gatavo iz
līgumu ar Hitleru, var lielīties, ka Latvija pati var aizsargāties un ka vienīgais 
glābējs ir neitralitāte. Tā ir klaja un prasta krāpšana. Pat lielvalsts viena pati 
nevar aizsargāties pret uzbrūkošo vācu un itāļu fašismu. Neitralitāte nozīmē
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atdošanos Hitlera žēlastībai. Pie pirmās iespējas viņš šo neitralitāti lauzis, tāpat 
kā iznicināja Čehiju.

V ie n īg a is  g lā b ē js  ir  sa d a rb īb a  a r  m ie ra  a i z s tā v i  A u s tr u m o s  — S P R S  u n  a r  
to  v a ls tu  s p ē k ie m , k a s  s ā k  p u lc ē tie s  p r e t  v ā c u  m e ž o n īg o  f a š i s m u . . .

L a tv i ja s  S o c . s t r ā d n ie k u - z e m n ie k u  p a r t i ja s  
C e n tr ā lk o m ite ja

L a tv i ja s  K o m u n is t i s k ā s  p a r t i ja s  
C e n trā lk o m ite ja

L a tv i ja s  D a rb a  ja u n a tn e s  sa v ie n īb a s  
C e n tr ā lk o m ite ja

53. §. KULTŪRA P A D O M J U  LATVIJĀ.

Latviešu tautas kultūras attīstība buržuāzijas kundzības gados 
notika nemitīgā cīņā starp buržuāzisko un tautas kultūru. Buržuā
zija, izmantojot valdošo stāvokli, pakļāva kultūru savas šķiras 
interesēm, propagandēja nacionālismu, centās notušēt šķiru cīnu. 
Dzīves īstenība ieguva buržuāzijas interesēm atbilstošu atspogu
ļojumu. Tautas kultūra, kuras pamatā bija demokrātiskās un sociā
listiskās idejas, izsacīja darbaļaužu masu centienus. Divu kultūru 
cīņa spilgti izpaudās izglītībā, zinātnē, Literatūrā un mākslā.

Izglītība un zinātne. Izglītībā un zinātnē buržuāzija realizēja 
ekspluatatoru politiku. Vienoto darba skolu, ko izveidoja padomju 
vara 1919. gadā, likvidēja. Izveidoja buržuāzijas interesēm atbil
stošu izglītības sistēmu. Tika nodibinātas bezmaksas četrgadīgas 
un sešgadīgas pamatskolas. Tās uzturēja valsts vai vietējās paš
valdības. Bija arī privātās pamatskolas un vidusskolas. Šais sko
lās pastāvēja augstas mācību maksas. Vidējo izglītību ieguva 
ģimnāzijās, kas līdz 1934. gadam bija četrgadīgas, bet vēlāk piec
gadīgas. Ģimnāzijas uzturēja valsts, pašvaldības, sabiedriskās or
ganizācijas un privātpersonas. Par mācībām ģimnāzijā bija jā
maksā. Pastāvēja arī speciālās mācību iestādes — komercskolas, 
tehnikumi, lauksaimniecības skolas un arodskolas.

Formāli Latvijā ieviesa vispārējojobligāto sešklasīgo pamatsko
las izglītību. Praksē šo likumu nerealizēja, jo darbaļaužu bērniem 
bija mācību laikā jāstrādā, lai nopelnītu sev iztiku. 1937./38. m ā-. 
čību gadā vidēji ap 37% skolas vecuma bērnu palika ārpus skolas, 
bet Latgales rajonos to skaits sniedzās līdz 60%. 11% iedzīvotāju 
bija analfabēti, bet Latgalē — ap 27%.

S k o lu  darbā  g a lv e n o  vērību  p ievē rsa  b u r žu ā z isk i  n a c io n ā lis tis 
kā s  id eo lo ģ ija s  ie a u d z in ā ša n a i ja u n a tn ē . Svarīgu vietu skolu pro
grammās ierādīja ticības mācībai, it sevišķi pēc 1934. gada. Sabied
riskās zinātnes mācīja reakcionāro buržuāzisko teoriju apgaismo
jumā. Skolēnus audzināja ideālistiskā pasaules uzskata garā. 
Skolēnus iesaistīja buržuāziskajās jaunatnes organizācijās — skau
tos, gaidās, mazpulkos u. c. Skolotāju ievērojama daļa darbojās 
buržuāzijas izveidotajā aizsargu ■ organizācijā. Tajā iestājās arī 
ģimnāziju un lauksaimniecības vidusskolu vecāko klašu skolēni.

Labākā skolotāju daļa centās audzināt jaunatni progresīvu de
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mokrātisku ideju garā, bagātināja pedagoģisko zinātni ar jaunam 
atziņām. Viņi palīdzēja skolēniem rast ceļu uz progresīvajam jau
natnes organizācijām. Jau 20. gados Latvijā radās nelegālas pio
nieru grupas. Skolās darbojās pagrīdes komjaunatnes organizācijas.

Latvijā bija trīs skolotāju institūti un Universitāte, kur gatavoja 
arī skolotāju kadrus. Valsts Universitātes 11 fakultātēs 20 gadu 
laikā mācījās 23400 studentu, no kuriem Universitāti beidza tikai 
6800 studentu. Par mācībām Universitātē bija jāmaksā liela mācību 
maksa, kas ar katru gadu pieauga. 1923. gadā lekciju nauda bija 
100 latu gadā, bet 1937. gadā tā pieauga līdz 250 latiem. Stipen
dijas piešķīra nelielos apmēros un niecīgam studentu skaitam, 
tāpēc trūcīgajiem studentiem bija jāstrādā un bieži vien viņi ne
varēja studijas pabeigt. Latvijā bija daudz inteliģento bezdarb
nieku, tādēļ nereti arī pēc studiju beigšanas bija maz iespēju dabūt 
darbu specialitātē.

Kadru sagatavošanas darbam tika izvirzīti reakcionāri pasnie
dzēji, buržuāziskās diktatūras atbalstītāji. Universitātes mācību 
spēku lielais vairākums balstījās uz antizinātniskām teorijām un 
sludināja reakcionāro ideoloģiju. Vēsturnieki A. Tentelis, F. Zālītis 
un citi vēstures izpētē par galveno principu izvirzīja nacionālismu, 
noliedza sabiedrības attīstības objektīvos likumus. Universitātē pa
stāvēja divas teoloģijas fakultātes. So fakultāšu pasniedzēji bieži 
ieņēma augstus vadošus amatus. Tā, piemēram, mācītājs L. Adamo- 
vičs ilgāku laiku bija Universitātes prorektors. Vēlāk viņš bija ari 
izglītības ministrs. Latgales katoļu partijas līderis D. Jaundzems, 
kā arī garīdznieks J. Camanis strādāja par izglītības ministra 
vietnieku.

Universitātes progresīvie mācību spēki, kuru darba pamata bija 
zinātniski principi, pat šajos grūtajos apstākļos guva redzamus 
panākumus. Profesors J. Endzelīns veica lielu darbu latviešu va
lodniecības attīstībā un jaunu kadru audzināšanā. Pazīstamais 
vēsturnieks Roberts Vipers un mākslas zinātņu profesors Boriss 
Vipers ar lielām sekmēm strādāja sabiedriskajās zinātnēs. Mikro
bioloģijā profesors A. Kirhenšteins guva ievērojamus panākumus 
cīņā pret tuberkulozi. Zinātnes attīstībā daudz darīja zootehniķis 
profesors P. Lejiņš, agroķīmiķis K. Bambergs, dārzkopis profesors 
J. Sudrabs, bioiogs profesors P. Galenieks, ķīmiķi profesori 
A. Kešāns, H. Ieviņš, A. Kalniņš un citi.'

Par  progresīvās augstākās izglītības attīstību Universitātē cīnī
jās darba studenti. Jau 1920. gadā nodibinājās studējošās darba 
jaunatnes organizācija — studentu klubs. 1922. gadā pēc studentu 
kluba slēgšanas Universitātē radās Darba studentu biedrība. Tā 
pastāvēja līdz fašistiskajam apvērsumam. Biedrība organizēja 
marksisma literatūras propagandu, palīdzēja strādniekiem organi
zēt daudzus revolucionārus pasākumus, cīnījās pret reakcionāro 
studentu padomi un korporācijām. Biedrības aktīvākie locekļi
O. Grīnbergs, K- Iesalnieks, A. Deglavs, M. Ozoliņa, A. Deglava
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un daudzi citi bieži uzstājās sapulcēs, mītiņos, piedalījās vēlēšanu 
kampaņās, izplatīja uzsaukumus, izkāra sarkanos karogus un 
lozungus, darbojās strādnieku preses izdevumos, tautas skolās, 
strādnieku pulciņos.

Fašistiskās diktatūras gados studentu biedrībā «Zemgalija» un 
«Latgalija» darbojās daži revolucionārie studenti. 1939. gadā pa
grīdē iznāca divi antifašistisko studentu žurnāli — «Darba stu- 
dents»_un «Katedra». Universitātes antifašistiski noskaņotie pa
sniedzēji un studenti darbojās antifašistiskajā tautas frontē.

Prese un literatūra. Presē un literatūrā visspilgtāk izpaudās 
divu kultūru pretrunas. Visa b u ržu ā z isk ā  p re se  d e d z īg i a iz s tā v ē ja  
e k sp lu a ta to ru  in te re se s , a p ka ro ja  p ro le ta r iā ta  id eo lo ģ iju . Buržuā
zija izdeva daudz laikrakstu un žurnālu, piemēram, laikrakstus 
«Rīts»-, «Brīvā Zeme», kas bija lauku buržuāzijas partijas «Zem
nieku savienība» izdevumi, laikrakstus «Jaunākās Ziņas», «Pēdējā 
brīdī» u. c. Visi tie propagandēja buržuāzisko nacionālismu, sēja 
nacionālo naidu.

S p ē c īg s  ierocis s trā d n ie k u  š ķ ira s  c īņā  a r  b u ržu ā z ija s  rea k c io 
nāro  id eo lo ģ iju  b ija  revo lu c io n ā rā  prese , ko izdeva dziļi pagrīdē. 
Strādnieki nelegāli iepazinās ar padomju laikrakstiem un žurnāliem 
(«Правда», «Известия», «СССР на стройке» u. с.) . Nelegāli iznāca 
«Cīņa», «Komunists», «Латгальская правда», «Правда молодежи», 
«Jaunais Komunārs» un daudzi citi Komunistiskās partijas un Lat
vijas komjaunatnes izdevumi, uzsaukumi-lapiņas, plakāti. Latvijas 
Komunistiskās partijas centrālais orgāns laikraksts «Cīņa» apgais
moja strādnieku šķiras stāvokli, parādīja buržuāzijas būtību un 
atmaskoja valdošās kliķes nodevīgo politiku, cīnījās par strādnieku 
šķiras un darbaļaužu masu vienotību un saliedētību cīņā pret pa
stāvošo iekārtu, audzināja darbaļaužu masas proletāriskā inter
nacionālisma garā. Pirmais «Cīņas» redaktors 1919. gadā bija LKP 
CK sekretārs J. Silfs (Jaunzems), kuru nošāva 1921. gadā. Kopš 
1923. gada par «Cīņas» redaktoru bija J. Andersons-Bērziņš. Viņš 
tika nomocīts cietumā un nomira 1934. gadā. «Cīņas» redaktors 
(1931.—1932. g.) R. Neilands tika ieslodzīts Rīgas Centrālcietumā. 
Laikā no 1936. gada līdz 1939. gadam «Cīņas» redakcijas vadītājs 
bija LKP CK sekretārs J. Kalnbērziņš, kurš arī bija arestēts. No 
cietuma viņu atbrīvoja pēc fašistiskās diktatūras krišanas 1940. 
gadā.

Lai izvairītos no vajāšanas, pagrīdes tipogrāfijām bieži bija 
jāmaina atrašanās vieta. No 1919. gada līdz 1940. gadam Komu
nistiskās partijas pagrīdes tipogrāfijas bija organizētas piecās 
vietās.

Sīvā šķiru cīņa ietekmēja arī daiļliteratūras attīstību. Ļoti 
skaidri tajā atspoguļojās divu kultūru cīņa.

B u r ž u ā z is k ā  lite ra tū ra  b ija  d z i ļ i  reakcionāra , sek la , p a g r im u s i. 
Tā s la v in ā ja  fa š ism u . Rakstnieks J. Veselis lugā «Jumis», A. Grīns 
romānos «Nameja gredzens», «Tobago», V. Eglītis «Tilti un pāri
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gājēji», V. Dambergs «Zemes Mārai», E. Virza «Straumēm» un 
citi apjūsmoja buržuāzijas sātību, tās veikalnieciskās sfēras un 
budžu saimniecības, radīja dēkainības apdvestus, ar dažādiem no
tikumiem pārpilnus, aizrautīgu sižetu literārus sacerējumus. Tie 
rakstīja savus darbus antidemokrātisku un antireālistisku tradīciju 
garā, sludināja ekspansijas tieksmes, šovinistisku augstprātību, 
dievticību, lielību un rasu aizspriedumus. Latvijā plaši izdeva arī 
Rietumeiropas rakstnieku bulvāru romānus un kriminālromānus.

Labākā rakstnieku daļa bija uzticīga demokrātisma un humā
nisma tradīcijām, literatūras idejiskuma un tautiskuma principiem. 
Literatūras attīstību spēcīgi ietekmēja Raiņa un A. Upīša daiļ
rade. Rainis visu mūžu palika tuvs tautas masām. Ar saviem dar
biem aizstāvēdams revolucionārās idejas, viņš cīnījās par strād
nieku šķiras interesēm. Par buržuāzisko Latviju 1928. gadā viņš 
rakstīja:

Tie latvju miesas izsūcēji,
Kas tai kā dēles apkārt piezīdušies 
Un, tautu noliesinot, tauki top.
Tie tautas mantu šķiež uz visām pusēm,

Bet tautas kultūrai to atraut pūlas,
Jo kas tiem māksla, tautas gara dzīve?
Lai tikai varas krēslā noturētos,
Tie izpārdod ij Latvju tautas dvēs’li.

A. Upīts savā radošajā darbā kā prozaiķis, publicists, literatūr
zinātnieks un kritiķis aizstāvēja idejiskās literatūras principus, 
cīnījās par reālismu, pret satrunē
jušo buržuāzisko kultūru un lite
ratūru.

Revolucionāro tradīciju vir
zienā darbojās jaunie rakstnieki.
Augusts Arājs-Bērce, kura talants 
nepaspēja pilnīgi uzplaukt, krita 
par upuri buržuāzijas teroram 
1921. gadā. Leons Paegle māksli
nieciski spilgti attēloja strādnieku 
šķiras revolucionāro cīņu pret pa
stāvošo iekārtu. Arī viņa dzīve 
pārtrūka pārāk agri. Dzejnieks no
mira 1926. gadā. Ar proletariāta 
revolucionāro cīņu saistīta Li
narda Laicena daiļrade. Strādā
dams kreiso strādnieku arodbied
rībās, .viņš vadīja revolucionāros 
preses izdevumus «Kreisā Fronte»,
«Tribīne»,. «Darbs un Maize». Re
volucionāro rakstnieku ietekmē iz-
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auga vesela plejāde jaunu ta
lantu, kas saistīja savu radošā 
darba mūžu ar proletariāta cīņu. 
J. Grants, I. Lēmanis, A. Balo
dis, Ž. Grīva, M. Rudzītis, A. Bro
dele, A. Sakse savā daiļradē vēr
sās pret reakciju. Daudzi no 
viņiem darbojās pagrīdes antifa- 
šistiskajās organizācijās, izdeva 
literāri māksliniecisku žurnālu 
«Fronte», iespieda savus darbus 
avīzē «Cīņa». Plašu popularitāti 
ieguva talantīgais rakstnieks 
Vilis Lācis. Romānos «Zvejnieka 
dēls», «Putni bez spārniem» 
un citos rakstnieks tēloja buržuā
ziskās Latvijas dzīvi, stāstīja 
par zvejniekiem, jūrniekiem,, 
strādniekiem un līdz ar to mazi
nāja buržuāzisko rakstnieku slu
dinātās reakcionārās ideoloģijas 
ietekmi.

Latviešu literatūras meistari 
E. Birznieks-Upītis, J. Sudrab- 
kalns, uzticīgi demokrātisma un 

humānisma idejām, gāja reālisma ceļu. Reālistiskās literatūras 
dārgumu krātuvē ietilpst arī J. Ezeriņa stāsti un noveles, J. Jaun- 
sudrabiņa bērnu literatūra, P. Rozīša darbi.

Protests pret tautas ienīsto 
iekārtu izpaudās V. Luksa, J. Va
naga, A. Griguļa, J. Grota, A. Čaka 
un citu rakstnieku daiļradē.

Daudzi latviešu izcilie rakstnieki 
buržuāziskās diktatūras periodā dzī
voja un darbojās Padomju Savienības 
rakstnieku saimē. Sevišķi plaši viņu 
radošā darbība izvērtās divdesmita
jos gados. Sudrabu Edžus, E. Eferts- 
Klusais, A. Kadiķis-Groznijs, R. Eide- 
manis, V. Knoriņš un daudzi citi, 
kas tieši nebija saistīti ar dzīvi bur
žuāziskajā Latvijā, tomēr uzmanīgi 
tai sekoja un atspoguļoja savos 
darbos.

Māksla. Latviešu tautas teātra 
māksla, mūzika un glezniecība XX gs.
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sākumā bjja sasniegusi aug
stu līmeni. Buržuāziskās dik
tatūras gados valdošā šķira 
pūlējās pakļaut mākslu sa
vām interesēm, pārvērst to 
par savu centienu paudēju.
Tas ietekmēja mākslas ide
jisko saturu. Taču stiprie re
ālistiskās mākslas pamati, 
demokrātisko un revolucio
nāro ideju principi ļāva prog
resīvām tautas kultūras ten
dencēm izlauzt sev ceļu.

Latviešu teātra progresī
vās tradīcijas tālāk izkopa 
talantīgie teātra māksli
nieki — B. Rūmniece, A. Mier- 
lauks, A. Amtmanis-Briedītis,
J. Osis, M. Smithene, A. Klints 
un citi, kas strādāja Nacio
nālajā teātrī Rīgā. To buržu
āzija radīja, pārveidojot pa
domju varas laikā nodibināto 
Rīgas Strādnieku teātri* Otrs 
teātris, 1902. gadā nodibi
nātā Jaunā teātra tradīciju 
turpinātājs, bija Dailes teāt
ris, kurā E. Smiļģa vadībā 
darbojās G. Žibalts, E. Maps, L. Bērziņa, H. Zommers u. c.

Vecākās paaudzes komponisti J. Vītols, A. Kalniņš, E. Meln* 
gailis radoši un enerģiski cīnījās par demokrātisku mūzikas kul
tūru un reālistisko tradīciju attīstību. Viņi izaudzināja daudzus 
talantīgus mūsdienu mūziķus, kā A. Skulti, M. Zariņu, J. Ivanovu, 
L. Vīgneru, A. Žilinski, L. Garūtu u. c.

Tēlotājas mākslas reālistiskos principus pret buržuāzisko mo
dernismu aizstāvēja V. Purvītis, J. Tilbergs, K. Miesnieks, T. Zaļ- 
kalns, G. Sķilters, K. Zāle u. c.

Sarežģītā un daudzveidīgā divu kultūru cīņā uzvarēja demo
krātiskā kultūra. Padomju vara, kas nodibinājās 1940. gadā, atrai
sīja visu kultūras darbinieku un mākslinieku radošos spēkus ūn 
pavēra tiem plašas attīstības perspektīvas.

Jautājumi un uzdevums.
1. Kā risinājās kultūras attīstība buržuāziskajā Latvijā?
2. Kā progresīvie kultūras darbinieki cīnījās pret reakciju?
3. Nosauciet progresīvo rakstnieku, aktieru, gleznotāju vārdus un viņu 

darbusl
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ČETRPADSMITA NODAĻA.

SOCIĀLISTISKĀ REVOLOCIJA LATVIJĀ 1940. GADĀ.

54. §. SOCIĀLISTISKĀS REVOLŪCIJAS GAITA — PADOMJU VARAS
ATJAUNOŠANA LATVIJA.

Sociālistiskās revolūcijas cēloņi. Fašistiskās diktatūras laikā 
Latvijā strādnieku un zemnieku stāvoklis bija krasi pasliktinājies. 
Pārtikas produkti bija kļuvuši dārgāki par 19%, dzīvokļu īre par 
37%'- Valdīja bezdarbs. Zemniekus aplika ar nodokļiem, ko trūcīgie 
zemnieki nespēja samaksāt. Tūkstošiem zemnieku saimniecību laikā 
no 1935. līdz 1939. gadam izputēja. Laukstrādnieku ekspluatācija 
stipri palielinājās. Sākoties otrajam pasaules karam, darbaļaužu 
stāvoklis vēl vairāk pasliktinājās, jo Latvijai pārtrūka ekonomiskie 
sakari ar citām valstīm. Visa ekonomika nonāca strupceļā. Līdz ar 
,to pastiprinājās darbaļaužu neapmierinātība un pieauga to revo
lucionārā cīņa. Tā kļuva arvien neatlaidīgāka. Strauji auga Komu
nistiskās partijas ietekme masās. Darbaļaudis ticēja Komunistis
kajai partijai un ciešāk sakļāvās ap to.

1940. gada pirmajā pusē revolucionārā kustība kļuva visap
tveroša. Pirmajā Maijā daudzās vietās pie rūpnīcu skursteņiem, 
telefona vados un citur parādījās sarkanie karogi, tika izplatītas 
skrejlapas ar aicinājumu «Stāsimies cīņā pret Ulmaņa kliķi», «Nost 
15. maija avantūristus!», «Par brīvu demokrātisku Latviju, vienoti 
pret fašismu!».

Saasinoties politiskajai krīzei, Ulmaņa fašistiskā kliķe bija zau
dējusi jebkādu tautas uzticību un vairs nespēja valdīt pār tautas 
masām. «Valdība sēž kā uz pulvermucas,» vēstīja skrejlapa. Tautas 
masas vairs negribēja dzīvot pa vecam un bija gatavas izšķirošajai 
cīņai. Vajadzēja tikai ierosinājumu, lai sāktos sociālistiska re
volūcija.

1940. gada 17. jūnijā Latvijā ienāca Sarkanās Armijas papildu 
vienības, lai pastiprinātu Latvijas teritorijā esošajās bāzēs izvie
toto karaspēku. Latvijas darbaļaudis tās jūsmīgi sagaidīja. Katrā 
pilsētā un apdzīvotajā vietā padomju karavīrus sveica daudz 
ļaužu. Sagaidītāju skaits arvien'pieauga. Notika stihiski mītiņi 
un demonstrācijas. Spilgti tas izpaudās Rīgā. Policija mēģināja 
izklīdināt ielās sapulcējušos cilvēkus. Kad demonstranti policis
tiem nepaklausīja, tie daudzus piekāva, ievainoja un divus nogali
nāja. Sašutuma vētra pārņēma darbaļaudis. Fabrikās un rūpnīcās 
tika organizēti strādnieku mītiņi. 19. un 20. jūnijā Liepājā notika 
grandioza demonstrācija, kurā piedalījās Liepājas darbaļaužu lie-
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lum lielais vairākums. Viņi ieņēma pastu, telegrāfu, aizsargu namu 
un policijas iecirkni. Pilsētā varu pārņēma tauta. Līdzīgi notikumi 
norisinājās arī citās pilsētās.

Fašistisko režīmu Latvijā gāza. 20. jūnijā tika izveidota d em o 
k rā tisk a , a n ti fa š is t is k a  T a u ta s  v a ld īb a  ar progresīvās inteliģences 
pārstāvi A u g u s tu  K irh e n š te in u  priekšgalā. Valdībā iegāja pa
zīstami demokrātiskie kultūras un sabiedriskie darbinieki: V. Lācis, 
V. Latkovskis, P. Lejiņš, R. Dambītis, P. Bļaus, K. Karlsons, 
J. Lācis, A. Tabaks.

21. jūnija rītā Rīgā sākās Latvijas Komunistiskās partijas or
ganizēta grandioza demonstrācija, kurā piedalījās ap 70000 cil
vēku. Demonstranti devās uz Centrālcietumu un Termiņcietumu, 
prasīdami atbrīvot politiskos ieslodzītos. Pie cietumiem notika mī
tiņi. Ieradās Tautas valdības locekļi ar likumu par politieslodzīto 
amnestiju. 20. un 21. jūnijā no cietumiem iznāca LKP CK locekļi
O. Auguste, K. Gailis, A. Jablonskis, J. Kalnbērziņš, R. Neilands, 
A. Nurža, Z. Spure un daudzi citi cīnītāji par latviešu tautas 
brīvību.

Arī citās Latvijas pilsētās notika darbaļaužu demonstrācijas un 
mītiņi.

Latvijas jaunās valdības uzdevums bija pilnīgi likvidēt fašis
tisko kundzību un demokratizēt valsti. Tika atjaunotas demokrā
tiskās brīvības, likvidēta aizsargu organizācija, atcelts, likums par 
kamerām un pieņemts likums par saeimas vēlēšanām. No vadošiem 
amatiem valdības iestādēs atcēla fašistus. Demokrātizēja armiju — 
iztīrīja to no reakcionārajiem virsniekiem, atbalstīja kareivju ko
miteju darbu, iecēla politiskos vadītājus. Likvidēja fašistiskās 
arodbiedrības un strādnieku vadībā dibināja jaunas. Uzņēmumos 
un iestādēs noorganizēja strādnieku komitejas. Reālo darba algu 
zemu atalgotajiem strādniekiem paaugstināja par 15—20%. 
Noteica 8 stundu darba dienu. 5. jū l i jā  p u b licē ja  l ik u m u  p a r  T a u 
ta s  sa e im a s  vē lē ša n ā m .

Vēlēšanu sagatavošanā enerģisku darbību izvērsa Latvijas Ko
munistiskā partija. Lielā metienā sāka iznākt «Cīņa». Fabrikās 
un iestādēs, pilsētās un laukos notika sapulces un mītiņi, kuros iz
skaidroja darbaļaužu uzdevumus jaunajos apstākļos. Latvijas Ko
munistiskā partija apvienoja ap sevi visus progresīvos spēkus — 
strādniekus, zemniekus un darba inteliģenci, izveidojot vienotu 
L a tv ija s  darba  ta u ta s  b loku . Tā vēlēšanu platformā bija paredzēts 
nodrošināt darbaļaudīm vārda, preses, sapulču un biedrošanās brī
vību; personas neaizskaramību; ievērojami attīstīt izglītību, kul
tūru, zinātni un mākslu; piešķirt zemi sīkzemniekiem un bezzem
niekiem; paaugstināt strādnieku un kalpotāju algas; materiāli 
nodrošināt strādniekus invaliditātes gadījumā un vecumdienās; 
izveidot plašu medicīniskās palīdzības tīklu; demokratizēt 
armiju.
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1940. gada 14. un 15. jūlijā notika Tautas saeimas vēlēšanas. 
Darba tautas bloks izcīnīja spožu uzvaru. Par tā platformu bal
soja 97% vēlētāju. •

Pirms Tautas saeimas sanākšanas 1940. g. 18. jūlijā visā Lat
vijā notika tautas mītiņi un demonstrācijas, kur tauta prasīja no 
saeimas deputātiem pasludināt padomju varu Latvijā un iestāties 
Padomju Savienībā.

Tautas saeimas pirmā sesija sākās 1940. gada 21. jūlijā. Apstip
rinājusi A. Kirhenšteina pārskatu par Tautas valdības darbību, 
Tautas saeima apsprieda jautājumu par Latvijas valsts iekārtu. 
Ievērojusi darbaļaužu prasību, Saeima pasludināja Latvijā pa
domju varu un proklamēja Latviju par Padomju Sociālistisko Re
publiku, kā arī nolēma lūgt PŠRS Augstāko Padomi uzņemt Lat
vijas PSR Padomju Savienības sastāvā. Tautas saeima pieņēma 
arī lēmumu par rūpniecības uzņēmumu nacionalizāciju un zemes 
pāriešanu tautas īpašumā.

1940. g. 5. augustā PSRS Augstākā Padome izpildīja latviešu 
tautas vēlēšanos un uzņēma Latvijas PSR Padomju republiku 
saimē.

Tādējādi 1940. gadā Latvijā notika sociālistiskā revolūcija.
Latviešu darba tauta pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolū

cijas jau divas reizes bija nodibinājusi Latvijā padomju varu, bet 
abas reizes to noslīcināja asinīs ārvalstu interventi. Tomēr pa
domju varas ideja joprojām bija dzīva tautas apziņā. Darbaļaudis 
pakāpeniski krāja spēkus cīņai par varas atgūšanu.

Revolūcijas norisi spēcīgi ietekmēja Padomju Savienība, tās 
grandiozie panākumi sociālisma celtniecībā. Latvijas darbaļaužu 
cīņu vadīja Latvijas Komunistiskā partija, kam bija liela revolu
cionārās cīņas pieredze un kas bija iemantojusi tautā pelnītu uz
ticību un.autoritāti.

Valdošā fašistiskā kliķe bija nonākusi pilnīgā izolācijā. Tautai 
naidīgās politikas dēļ tā sevi bija pilnīgi sakompromitējusi un 
ieguvusi vispārēju naidu.

Sociālistiskajai revolūcijai Latvijā bija radušies labvēlīgi ārē
jie apstākļi. Eiropas lielākās kapitālistiskās valstis bija ierautas 
karā un tāpēc nevarēja organizēt intervenciju Latvijā. Sarkanās 
Armijas daļas, kas atradās Latvijā, paralizēja kā ārējos, tā arī 
iekšējos kontrrevolūcijas spēkus. Latvijas buržuāzija neuzdroši
nājās izraisīt pilsoņu karu. Padomju Savienība pasargāja Latviju 
no ārvalstu imperiālistu iejaukšanās. Tādēļ sociālistiskā revolū
cija Latvijā norisēja mierīgā ceļā, bez bruņotas sacelšanās un pil
soņu kara. Latvijas PSR tika uzņemta Padomju Sociālistisko Re
publiku Savienībā, un līdz ar to latviešu tauta atgriezās brālīgo 
padomju tautu saimē un iekļāvās sociālisma celtniecības radošajā 
darbā.
14 — Latvijas PSR vēst. 7.—11. kl. 209



Jautājumi un uzdevums.
1. Kādi bija sociālistiskās revolūcijas cēloņi Latvijai1
2. Pastāstiet par Tautas saeimas lēmumiem! Kāda bija to vēsturiskā nozīme?
3. Kādi apstākli noteica sociālistiskās revolūcijas uzvaru — padomju varas 

nodibināšanos bez bruņotās sacelšanās?

D O K U M E N T S .

SAEIMAS DEKLARĀCIJA ‘v VARAS
PASLUDINĀŠANU LATVIJĀ 1940. G. 21. JŪLIJĀ.

( I z v i l k u m i .)

Ilgus gadus Latvijas tauta cieta' zem reakcionārā režīma smagā sloga, kas 
noveda zemi strupceļā tiklab iekšējās, kā arī ārējās politikas laukā. Bezdarbs, 
trukums un bads bija Latvijas pilsētas un lauku darbaļaužu liktenis. Latvijas
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darba tautas likumīgās intereses un vajadzības tika upurētas par labu saujiņai 
ekspluatatoru — kapitālistu un lielgruntnieku, kuri valdīja Latvijā.

Maskējoties ar mānīgiem un liekulīgiem vārdiem par visu pilsoņu vienlīdzību, 
par taisnību un brīvību, valdošā kliķe turēja tautu patvaļas spaidos. Latvijas 
valsts bija tautas cietums. Latvijā valdīja šovinisms un nacionālā nevienlīdzība. 
Darbaļaužu masām bija noliegtas viņu politiskās, arodnieciskās un kulturālās 
organizācijas. Brīvo vārdu un brīvo domu nesaudzīgi apspieda.

Jaunā Saeima, kas ir vienīgā pilntiesīgā Latvijas tautas gribas izteicēja, 
likumdošanas kārtībā nostiprina darba tautas uzvaru un uzskata par savu pirmo 
pienākumu atrisināt jautājumu par valsts varas raksturu Latvijā.

Izpaužot visas brīvās Latvijas darba tautas gribu, Saeima svinīgi pasludina 
padomju varas nodibināšanu uz visas Latvijas teritorijas.

Latvija ar šīs deklarācijas pieņemšanu Saeimā tika pasludināta par Padomju 
Sociālistisku Republiku. Sīs Saeimas lēmums stājās spēka nekavējoši.

No šīs dienas visa vara. Latvijas Padomju Sociālistiskā Republikā pieder 
.pilsētu un lauku darbaļaudīm, kurus reprezentēs darbaļaužu deputātu padomes.

55. § SOCIĀLISMA CELTNIECIBAS SĀKUMS.

Padomju vara Latvijā, īstenodama ociālisma celtniecības plā- . 
nus, vispirms izveidoja sociālistiskās va.^t '. ." valdi. Buržuāziskās 
valsts varas aparātu salauza un radīja piL gi jaunu — p ro le ta 
r iā ta  d ik ta tū r a s  v a ls ts  a p a rā tu .

1940. gada 24. un 25. augustā notika Latvijas PSR Ta"tas 
saeimas II sesija, kura pieņēma L a tv ija s  P S R  K o n s titū c iju , lau tas  
saeimu pasludināja par Latvijas PSR Augstāko Padomi. Augstā
kās Padomes I sesijā par Prezidija priekšsēdētāju ievēlēja A. Kir- 
henšteinu, apstiprināja jauno Latvijas PSR valdību — Ta ...as Ko
misāru Padomi. Par tās priekšsēdētāju iecēla V. Lāci. Apstiprināja 
valsts ģerboni un karogu. Latvijas pilsētās un apriņķos izveidoja 
pagaidu izpildu komitejas un tautas tiesas. Jaunā politiskā iekārta 
nodrošināja Latvijas darbaļaudīm visas demokrātiskās tiesības.

Radot sociālistiskās saimniecības sistēmu, padomju vara na
cionalizēja lielos rūpniecības^ tirdzniecības uzņēmumus, bankas un 
realizēja agrāro reformu.

Rūpniecības uzņēmumu nacionalizācija. Tā aptvēra 14 dažādas 
rūpniecības nozares: metālrūpniecību, papīra ražošanu, poligrāfiju, 
dzintara apstrādāšanu, celtniecību, enerģijas apgādi, tekstilrūpnie
cību, ādu apstrādāšanu, izrakteņu ieguvi u. c. Nacionalizēja ap 
•800 rūpniecības uzņēmumu. Turklāt sociālistiskajā sektorā pārgāja 
150 rūpniecības uzņēmumi, kās piederēja valstij.

1940. gada beigās rūpniecības struktūra Latvijā bija radikāli 
izmainījusies. Sociālistiskajā sektorā bija koncentrēti 84,5% rūp
nieciskās ražošanas. Pārējos 15,5% rūpniecības produkcijas deva 
sīkā privātrūpniecība un amatniecība, kas sākumā vēl nebija pa
kļauta nacionalizācijai. 1941. gadā privātsektoram piederēja vairs 
tikai ap 5—7% rūpnieciskās ražošanas apjoma.

Nacionalizācijas rezultātā visi galvenie ražošanas līdzekļi —
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bankas, fabrikas, rūpnīcas, elektrostacijas — kļuva par tautas īpa
šumu, izzuda materiālais pamats kapitālistu šķiras pastāvēšanai un 
strādnieku ekspluatācijai. Vecās, kapitālistiskās attiecības nomai
nīja jaunās — sociālistiskās attiecības. Reizē ar to pieauga darba 
ražīgums, palielinājās rūpnieciskās produkcijas izlaide, uzlabojās 
tās kvalitāte. 1940. gada sešos mēnešos yien salīdzinājumā ar 1939. 
gadu rūpniecības produkcija pieauga par 21%. Sociālistiskā rūp
niecība nostiprinājās. No brālīgajām padomju republikām ieveda 
izejvielas, "kurināmo un citus materiālus rūpniecībai. Atsāka ražo
šanu kādreiz dīkā stāvējušās fabrikas un rūpniecības iekārtas. 
Ieplānoja rekonstruēt «Sarkano metalurgu» Liepājā, Rīgas kuģu 
būvētavu, Valsts elektrotehnisko fabriku «VEF» un daudzus citus 
uzņēmumus. Rīgas vagonu rūpnīca pēc ilga pārtraukuma atkal 
sāka jražot vagonus. Pilnveidojās tehnoloģiskais process rūpniecībā, 
nostiprinājās sociālistiskā darba organizācija. Tika uzlabota darba 
aizsardzība, sanitārie un sadzīves apstākļi strādniekiem. Palielinā
jās algas. Reizē ar rūpniecības sociālistisko pārkārtošanu tika na
cionalizēti arī lielie tirdzniecības uzņēmumi, kuģniecības, jūras un 
upju flotes uzņēmumi, lielie nami pilsētās un rūpniecības centros, 
privātie kinoteātri, lielās viesnīcas, slimnīcas, aptiekas, ķīmiski 
farmaceitiskie un citi uzņēmumi. Finansiālajā apgrozībā ieviesa 
rubli lata vietā.

Sīkos rūpniecības un amatniecības uzņēmumus, kādu Latvijā 
bija daudz, apvienoja arteļos un kooperatīvos.

Pēc Padomju valdības pirmajiem sociālistiskajiem pārkārtoju
miem izvērsās arodbiedrību kustība par ražošanas kāpinājumu. 
Strādnieki, kļuvuši par savas valsts saimniekiem, aktīvi iesaistījās 
sociālisma celtniecībā. Tā, piemēram, sagaidot Oktobra sociālis
tiskās revolūcijas gadadienu,-fabrikas «Latvijas kokvilna» («Boļ- 
Ševička») strādnieki aicināja visus Latvijas strādniekus izvērst so
ciālistisko sacensību par darba ražīguma celšanu. Atsaucoties uz 
šo aicinājumu, ikvienā fabrikā un rūpnīcā organizēja sociālistisko 
sacensību," cēla darba ražīgumu, uzlaboja produkcijas kvalitāti.

1940. gada beigās sāka izstrādāt L a tv ija s  P S R  ta u ta s  sa im n ie 
c īb a s so c iā lis tis k ā s  ce ltn iec īb a s p lā n u  1941. g a d a m . Saskaņā ar šo 
plānu Latvijai četru piecu gadu laikā vajadzēja pārvērsties par 
industriāli attīstītu padomju republiku.

Agrārā reforma. Līdztekus pārkārtojumiem rūpniecībā Padomju 
valdība veica lielu sociālisma celtniecibas darbu laukos. Padomju 
valdībai bija jāatrisina zemes jautājums. 1939. gadā buržuāziskajā 
Latvijā no 270000 saimniecību 41 000 saimniecību jeb 15% no ko
pējā saimniecību skaita bija lielsaimniecības. Lielsaimniekiem pie
derēja visa politiskā vara laukos. Zeme bija buržuāzijas spekulāci
jas un iedzīvošanās avots.

1940. gadā saskaņā ar Padomju valdības pieņemto « L ik u m u  p ar  
ze m i»  izveidoja valsts zemes fondu. Tajā ietilpa visas agrākās
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valsts zemes. Lielsaimniekiem atsavināja to zemes platības da]u, 
kas pārsniedza 30 ha. Tika atsavinātas visas baznīcu, draudžu, 
klosteru zemes, kā ari tautas ienaidnieku un spekulantu zemes. Sls 
atsavinātās zemes platības ieskaitīja valsts zemes fondā. Tādējādi 
ierobežoja kulaku ekonomisko varu un likvidēja ekspluatācijas pa
matu uz laukiem. Zemes pirkšanu, pārdošanu, ieķīlāšanu, dāvinā
šanu, maiņu, izrentēšanu un tamlīdzīgus darījumus aizliedza. Na
cionalizēto zemi sadalīja bezzemniekiem un slkzemniekiem. Piešķi
ramās zemes norma nepārsniedza 10 ha. Tā rezultātā ap 52 000 
bezzemnieku saņēma zemi un 23 000 sīkzemnieku — zemes piegrie
zumus. Tūkstošiem kalpu atbrīvoja no ekspluatācijas kulaku saim
niecībās un radīja viņiem apstākļus brīvam darbam.

Reizē ar zemes reformas realizēšanu Padomju valdība atcēla 
visas zemes izpirkšanas maksas, likvidēja netaisnos nodokļus, anu
lēja parādus zemniekiem, izsniedza aizdevumus jauno saimniecību 
iekārtošanai: govju, zirgu, sēklu iegādei un citu vajadzību apmie
rināšanai. No Padomju Savienības vecajām republikām Latvijas 
zemniekiem atsūtīja traktorus, lauksaimniecības mašīnas, lopba
rību un minerālmēslus.

Lai sniegtu jauno zemes ieguvēju saimniecībām tehnisko palī
dzību zemes apstrādāšanā un celtu darba ražīgumu, republikā sāka
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organizēt m a š īn u  u n  tra k to ru  s ta c ija s  (M T S ) ,  kā arī m a š īn u  un  
z ir g u  izn o m ā ša n a s  p u n k tu s  (M Z IP ) . Radās pirmās padomju saim
niecības Latvijā. Tas viss iezīmēja pilnīgi jaunu posmu Latvijas 
lauksaimniecībā, nodrošināja tās augšupeju un lauku iedzīvotāju 
materiālās labklājības kāpinājumu.

Tādējādi padomju agrārajai reformai bija ārkārtīgi svarīga no
zīme. Tā likvidēja ekspluatācijas pamatus Latvijas laukos un ra
dīja priekšnosacījumus pārejai uz sociālistisko lauksaimniecību — 
zemes kolektivizāciju.

Kultūras attīstība. Latvijas R; . .nV valdība un Komunistiskā 
partija 1940.—1941. gadā veica uaudzus pasākumus, lai attīstītu 
sociālistisko kultūru. Vispirms Padomju valdība l ik v id ē ja  veco  
b u ržu ā z isk o  sk o lu  s is tē m u , ve id o ja  v ien o tu , v is iem  p ie e ja m u  p a 
d o m ju  s k o lu , atbilstošu darbaļaužu prasībām un sociālistiskās celt
niecības uzdevumiem. Skolu atdalīja no baznīcas. Skolas kļuva pie
ejamas visiem darbaļaužu bērniem.

1940. gada septembrī sanāca skolotāju kongress, kas aicināja 
izglītības darbiniekus piedalīties jaunās skolu sistēmas izveidoša
nas darbā. Progresīvie skolotāji aktīvi iesaistījās skolotāju kvali
fikācijas celšanā, analfabētisma likvidēšanā, jaunu mācību pro
grammu ieviešanā, pionieru un komjauniešu organizāciju izveido
šanā skolās un citos pasākumos.

Latvijas augstskolās ievērojami paplašinājās iespējas studēt 
darba jaunatnei. Pie Latvijas Valsts universitātes nodibināja sa-
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gatavošanas kursus tiem darba jauniešiem, kuriem bija nepabeigta 
vidējā izglītība. Kursos uzņēma 400 cilvēku, kurus nodrošināja 
ar valsts stipendiju un kopmītni. Universitātē likvidēja teoloģijas 
fakultāti, slēdza korporācijas un citas reakcionāras studentu orga
nizācijas, pārkārtoja mācības, nodibināja marksisma-ļeņinisma 
katedru. Rīgā nodibināja Latvijā pirmo pedagoģisko augstskolu — 
Latvijas Pedagoģisko valodu un literatūras institūtu.

Pārkārtojumus izdarīja arī citās kultūras nozarēs. 1941. gada 
jūnijā notika Padomju Latvijas rakstnieku kongress, kas noteica 
latviešu padomju literatūras tālākās attīstības virzienu. Par gal
veno uzdevumu kongress izvirzīja cīņu par jaunā padomju cilvēka 
audzināšanu, kalpošanu sociālisma celtniecībai.

Visu radošo apvienību — gleznotāju, rakstnieku, komponistu 
vadošais princips kļuva komunistiskais partejiskums, padomju 
patriotisms un tautu draudzības ideja. Daudzi radošie darbinieki 
nostājās sociālistiskā reālisma pozīcijās un dziļi, vispusīgi attē
loja padomju dzīves tapšanas gaitu. Rakstnieki J. Sudrabkalns, 
A. Upīts, V. Lācis, A. Sakse, gleznotāji O. Skulme, J. Osis, J. Til- 
bergs, skulptori T. Zaļkalns, K. Zemdega, komponisti E. Melngai- 
lis, Jāzeps Mediņš, A. Kalniņš un daudzi citi radīja mākslinieciski 
augstvērtīgus darbus, kuros atspoguļoja tautas entuziasmu jaun- 
celsmes darbā.

1940.—1941. gadā Latvijā iznāca daudzi preses izdevumi, pie
mēram, «Cīņa», «Proļetarskaja pravda», «Padomju Latvija», «Ka
rogs», «Padomju Latvijas Skola», «Propaganda un Aģitācija».

Jaundibinātā Latvijas PSR izdevniecība masu tirāžā izdeva 
A. Upīša, R. Blaumaņa, E. Birznieka-Upīša, M. Gorkija, V. Maja- 
kovska, M. Solohova, N. Ostrovska un daudzu citu rakstnieku 
darbus.

Izmaiņas kultūras dzīvē ļāva latviešu tautai plašāk nekā jebkad 
izmantot visus progresa augļus ' .'biedrības attīstības labā.

Gūtos sasniegumus soc: UiV-M-ās celtniecības darbā vērtēja 
L Ķ P  IX  k o n g re ss . Tas sanāca gada decembrī. Pārskatu par 
partijas Centrālās Komitejas darbību nolasīja J. Kalnbērziņš. Kon
gress rezumēja divdesmit gadu smagas pagrīdes cīņu gaitas, atzī
mēja pirmo piecu mēnešu sociālistiskās pārveidošanas darba re
zultātus un pieņēma ļoti svarīgus lēmumus sakarā ar uzdevumiem, 
kas jāveic visās ražošanas un kultūras dzīves jomās. Kongress 
ievēlēja LKP Centrālo Komiteju. Tās sastāvā bija J. Kalnbērziņš, 
R. Neilands, 2. Spure, O. Auguste, V. Lācis, F. Deglavs, P. Plē
sums u. c.

Sociālisma celtniecību vadīja Latvijas Komunistiskā partija. 
Jau 1941. gada pirmajā pusgadā Padomju Latvijas darbaļaudis 
bija guvuši ievērojamus panākumus. Taču sekmīgo sociālisma celt
niecības darbu Padomju Latvijā pārtrauca fašistiskās Vācijas uz
brukums Padomju Savienībai.
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■Jautājumi un uzdevumi.
1. Kādi bija svarīgākie sociālistiskie pārkārtojumi Latvijā?
2. Pastāstiet par rūpniecības uzņēmumu nacionalizāciju un tās nozīmi!
3. Novērtējiet Padomju valdības realizēto agrāro reformu!
4. Kādi pasākumi tika veikti, lai attīstītu sociālistisko kultūru?

PIECPADSMITĀ NODAĻA.

LATVIJAS DARBAĻAUDIS LIELAJĀ TĒVIJAS KARĀ.

56. §. FAŠISTISKĀS VĀCIJAS OKUPĀCIJAS REŽĪMS 
LATVIJAS TERITORIJĀ.

1941. gada 22. jūnijā Padomju Savienībai bez kara pieteikšanas 
uzbruka fašistiskā Vācija. Jau pirmajā stundā pēc uzbrukuma sā
kuma ienaidnieks bombardēja Liepāju. Kara otrajā dienā hitleriešu 
armija ielauzās Latvijas PSR teritorijā. Vācu iebrucēji vispirms 
vērsās pret Baltijas Sarkankarogotās kara flotes bāzi — Liepāju. 
23. jūnijā notika pirmā bruņotā sadursme. Aiz'sargājot Liepāju, 
ienaidniekam sīvi pretojās 67. strēlnieku divīzija un kara jūras 
bāzes vienības kopā ar Liepājas rūpnīcu strādniekiem, partijas un 
padomju darbiniekiem, komjauniešiem un citiem Liepājas iedzīvo
tājiem. Asiņainās cīņas par Liepāju turpinājās līdz 29. jūnijam. 
Tad Liepājas aizstāvjiem izbeidzās kara materiāli. Tā kā Liepāja 
bija atgriezta no pārējās teritorijas, cīnītāji nolēma izlauzties līdz 
frontes līnijai. Pilsētas ielās pēdējā pret ienaidnieku sīvi cīnījās 
komjauniešu nodaļa apriņķa komjaunatnes komitejas sekretāra 
Imanta Sudmaļa vadībā. Liepājas aizstāvji cīņās no 24. līdz 29. jū
nijam saistīja šajā frontes sektorā divus hitleriešu pulkus un 
tādējādi kavēja fašistu virzīšanos uz priekšu. Tā bija pirmā lielākā 
kauja Latvijas teritorijā. Tajā kopā ar karaspēku piedalījās arī 
Liepājas darbaļaudis. Starp pilsētas aizstāvjiem bija tādi lieliski 
kauju organizētāji un pašaizliedzīgi cīnītāji kā leģendārais kom
jaunatnes vadītājs, viens no komunistiskās pagrīdes organizētājiem 
Latvijā, Padomju Savienības Varonis Imants Sudmalis, Liepājas 
pilsētas partijas komitejas sekretāri M. Būka, J. Zars, komunisti 
A. Pētersons, E. Mucenieks, B. Pelnēns un daudzi citi.

Laikā, kad Liepājas aizstāvji drosmīgi un pašaizliedzīgi cīnī
jās pret fašistiem, vācu armijas daļas vairākos virzienos iebruka 
Latvijas PSR teritorijā. 26. jūnijā ienaidnieks ieņēma Dau
gavpili. Fašistu karaspēks no dienvidiem caur Bausku un Jelgavu 
tuvojās Rīgai. Rīgā un citās vietās organizēja S tr ā d n ie k u  g v a rd e s  
b a ta ljo n u s . 29. jūnijā iebrucēji ielauzās Rīgas Pārdaugavas daļā. 
Rīgas aizstāvji cīnījās ļoti varonīgi, taču pārspēka priekšā viņi bija 
spiesti atkāpties. 1. jūlijā: Rīgu sagrāba vācieši. Sīvas cīņas pie
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Liepnas izcīnīja Sarkanās Armijas 24. teritoriālais strēlnieku kor
puss, kas bija izveidots uz Latvijas bijušās Tautas armijas bāzes..

Lielākā daļa Strādnieku gvardes bataljonu, kā arī partijas un 
padomju aktīva vienību ar cīņājņi atkāpās uz Valku un tālāk uz 
Igaunijas PSR teritoriju, kur turpināja varonīgi cīnīties pret ieka
rotājiem. Atsevišķām karavīru grupām, strādnieku gvardiem un 
pat iedzīvotājiem, kas evakuējās, atkāpšanās ceļā uzbruka latvieša 
fašistu bandas.

1941. gada jūlija vidū Igaunijas PSR teritorijā no latviešu 
strādnieku bataljoniem un padomju un partijas aktīva vienībām 
izveidoja divus latviešu strēlnieku pulkus.

Jūlija sākumā vācieši okupēja visu Latvijas republiku. Hitlerieši 
likvidēja Latvijas valstisko patstāvību un izveidoja okupācijas, 
režīmu. Latvija kopā ar Lietuvu, Igauniju, Baltkrieviju un Krievi
jas rietumrajoniem tika apvienota «Lielvācijas Austrumu apga
balā» («Ostlandē») ar kādreizējo Baltijas baronu reilisministru 
A. Rozenbergu priekšgalā. Viņa palīgs un tiešais «Ostlandes» pār
valdītājs bija reihskomisārs Loze. Latvijā ģenerālkomisāra posteni 
dabūja Drekslers. Latviju sadalīja sešos apgabalos, kurus pār
valdīja komisāri. Visa administratīvā pārvalde koncentrējās hit
leriešu rokās. Bez civilās administrācijas Latvijas teritorijā tika 
izveidots sodīšanas iestāžu un izpildu varas orgānu tīkls: SS — 
trieciennieku karaspēks un policija, SD — drošības dienesta kara
spēks, gestapo — valsts slepenās policijas daļas, kara žandarmē
rija, lauku policija un cilas soda ekspedīciju un dažādas policijas 
grupas. Visu šo briesmīgo sodīšanas iestāžu mašīnu «Ostlandē» . 
vadīja policijas ģenerālis Jekelns, bet tieši Latvijā brigādefīrers 
Srēders. Fašisti izveidoja okupētajā Latvijā 48 cietumus, 23 kon
centrācijas nometnes, 18 geto (nāves nometnes ebrejiem). Latviešu 
tautai atņēma visas tiesības un varmācīgi pakļāva to teroristis
kam okupācijas režīmam. Par katru pretošanos vai nepaklausību: 
draudēja nāves sods. Vietējiem iedzīvotājiem noteica tā dēvēto 
«komandanta stundu». Tas nozīmēja, ka cilvēkiem visu nakti — no
vakara līdz rītam — nebija atļauts iziet no mājām.

Okupējuši Latviju, vācu fašisti atklāti steidzās realizēt savus, 
kolonizācijas plānus — izn ic in ā t la tv ie šu  ta u tu , ieka ro t «d z īv e s  
te lp u  a u g s ta ja i vācu  rasei» . «Mūsu pienākums,» deklarēja hitlerieši,, 
«ir nevis pārvācot Austrumus vecajā izpratnē, t. i., tur dzīvojošiem 
cilvēkiem .iemācīt vācu valodu un vācu likumus, bet gan rūpēties, 
par to, lai tur dzīvotu tikai īstu ģermāņu asiņu cilvēki.»

P a r  ieroci « ja u n ā s  kā r tīb a s»  n o s tip r in ā ša n a i vā cu  fa š is t i  iz m a n 
to ja  la tv ie šu  reakcionāro , fa š is t is k i  n o sk a ņ o to  b u ržu ā z iju . Latviešu, 
buržuāziskie nacionālisti, cerēdami ar hitleriešu palīdzību atgūt 
zaudēto-varu un mantu, atklāti sadarbojās ar okupantiem, nodeva 
tautas nacionālās intereses un ar sajūsmu uzņēma hitleriešu iebru
kumu.

Par padevību hitleriešiem okupācijas varas orgāni atļāva
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latviešu buržuāzijai izveidot «pašpārvaldi» Latvijā. 1942. gada 
martā nodibināja pašpārvaldes augstāko orgānu — ģenerāldirek- 
toriju, kur aktīvi darbojās O. Dankers. Tā bez ierunām izpildīja 
okupācijas varasorgānu pavēles: varmācīgi iesauca «brīvprātīgos» 
okupantu karaspēkā, izveidoja fašistiskās policijas aparātu apriņ
ķos, gūstīja latviešus nosūtīšanai darbos uz Vāciju, nemitīgi uz
manīja iedzīvotājus, vadīja civiliedzīvotāju iznīcināšanas akcijas. 
Katrā pagastā, katrā mājā ieradās kāds «pašpārvaldes šucmanis», 
kā tauta bija tos iesaukusi. Tie līdzīgi asinssuņiem siroja pa sētām, 
okšķerēja, vai tikai kāds neklausās padomju radio ziņas, vai kādam 
kūtī nav nereģistrēts cālis, vai kāds nav neapmierināts ar «jauno 
kārtību». Latviešu tautas nodevēji V. Janums, V. Veiss, A. Kripēns, 
A. Oše, R. Osis, A. Plensners, K. Lobe, V. Arājs, H. Cukurs un citi 
organizēja šāvēju komandas un sadistiski slepkavoja cilvēkus.

Sevišķi zvēriskas izrēķināšanās metodes okupanti kopā ar lat
viešu fašistiem lietoja cietumos un nometnēs. Ieslodzītos spīdzi
nāja, indēja ar gāzi, nonāvēja ar elektrisko strāvu, mērdēja badā, 
izsūca asinis, inficēja ar lipīgām slimībām un masveidā apšava. 
Rīgā ierīkoja geto, kur ieslodzīja ap 32 000 ebreju, kurus vēlāk 
nošāva Rumbulas mežā.

Fašistiskie bendes okupācijas laikā Latvijas teritorija nogali
nāja ap 314 000 civiliedzīvotāju, tai skaitā ap 40 000 bērnu. Tikai



Rīgā un Rīgas apkārtnē — Biķerniekos, Rumbulā, Dzegužkalnā, 
Ziepniekkalnā, Spilvē, Mežaparkā, Juglā noslepkavoti 180000 cil
vēku. Daugavpils apkārtnē iznīcināti 40 000. Pie Liepājas tikai kara 
sākumā vien tika noslepkavoti ap 20000 cilvēku. Fašisti iznī
cināja pat veselus ciematus, nošaujot visus iedzīvotājus un node
dzinot mājas. 1941. gada decembrī Rēzeknes apriņķī, Makašēnu 
pagasta Audriņos fašisti arestēja 235 iedzīvotājus par sarkan
armiešu slēpšanu. Visus arestētots, to skaitā sievietes, bērnus,, 
sirmgalvjus nošāva par biedinājumu citiem, bet Audriņu ciematu 
nodedzināja. Līdzīga traģēdija notika arī Ludzas apriņķa Barsuku 
sādžā. Tādējādi vācu iebrucēji pārvērta Latviju par nāves nometni.

Latviešu fašisti aktīvi sadarbojās ar vācu slepkavām. Viņi or
ganizēja latviešu leģionu «jaunās kārtības» aizstāvēšanai. Leģionā 
iesauca Latvijas pilsoņus. Daudzi tūkstoši latviešu neatgriezās no- 
frontes mājās. Daudz Latvijas iedzīvotāju ar represijām un vil
tību fašisti nosūtīja darbā uz Vāciju. Visi šie cilvēki pārdzīvoja 
smagas ciešanas, daudzi desmiti tūkstoši cilvēku aizgāja bojā. 
Tikai daļa no aizvestajiem atgriezās dzimtenē. Tūkstošiem latviešu 
vēl tagad, pretpadomju aģitācijas iebiedēti, dzīvo izkaisīti visā pa
saulē, citi turpretim slēpjas no likumīgas atmaksas.

Latvijas okupācijas gados hitlerieši pilnīgi izpostīja republikas 
saimniecību. Visus lielos rūpniecības uzņēmumus izsludināja par 
Vācijas īpašumu un nodeva tos vācu monopolu rokās. Tikai sīkos 
uzņēmumus atdeva to agrākajiem īpašniekiem, kuri aktīvi sadarbo
jās ar hitleriešiem. Tirdzniecības uzņēmumus nodeva vācu tirdz
niecības biedrības «Ost» pārziņā. Izejvielas rūpniecībai un gatavās 
produkcijas krājumu noliktavas konfiscēja. Par rūpniecības uz
ņēmumu vadītājiem iecēla vāciešus, ra žo ša n u  p a k ļā v a  ka ra  v a ja 
dzībām . — o ku p a n tu  a rm ija s  u z tu rē ša n a i. Daudzu rūpniecības 
uzņēmumu iekārtu un produkciju izveda uz Vāciju.

Latvijas darba spējīgos iedzīvotājus piespieda pildīt d a rb a  
k la u sīb u . Par izvairīšanos no tās tiesāja, ieslodzīja koncentrācijas 
nometnēs vai uzlika naudas sodus. Sevišķi grūti klājās strādnie
kiem. Darba algas bija zemas. Pārtikas normas noteica pēc kartīšu 
sistēmas. Gaļu, taukvielas, cukuru bieži neizsniedza nemaz. Tirgos 
bija aizliegts pārdot lauksaimniecības produktus. Zemnieki savus 
ražojumus slepeni mainīja pret viņiem nepieciešamajiem priekš
metiem.

Lauksaimniecību okupētajā Latvijā pārzināja vācu armijas pa
vēlniecība. Zemi un daļu inventāra pasludināja par vācu īpašumu. 
75 000 zemnieku atņēma zemi, ko tie bija ieguvuši padomju agrā
rās reformas rezultātā 1940. gadā. A tņ e m to  z e m i a td e v a  a tp a k a ļ  
b iju ša jie m  sa im n ie k ie m  p a g a id u  lie to ša n ā , jo Latvijā hitlerieši pa
redzēja izveidot muižas vācu kolonistiem. Izputinātajiem zemnie
kiem bija jāstrādā lielsaimnieku saimniecībās par laukstrādniekiem. 
Zemnieki nedrīkstēja rīkoties ar savu mantu bez attiecīgo okupā
cijas orgānu piekrišanas. Zemniekiem okupantu labā bija jāpilda
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-noteiktas saistības: lielas nodevas un klaušas. Bez tam sistemā
tiski rekvizēja liellopus, cūkas un putnus. Tas viss kā smaga nasta 
gūlās uz lauku iedzīvotājiem. Stāvokli lauksaimniecībā paslikti
nāja darba spējīgu cilvēku piespiedu nosūtīšana uz Vāciju.

Okupanti nodarīja milzīgus zaudējumus Latvijas ekonomikai. 
Kara laikā tika izpostītas un sagrautas daudzas rūpnīcas, dzīvoja
mās mājas, skolas, slimnīcas, teātri, muzeji, laboratorijas, biblio
tēkas. Iebrucēji izlaupīja Latvijas zemi.

Hitleriešu okupācijas kara mašīna, teroristiskās organizācijas, 
sociāli politiskā iekārta nežēlīgi apspieda un gatavojās fiziski iznī
cināt latviešu tautu. Tomēr tauta nesamierinājās ar okupantu varu 
un cēlās brīvības cīņai.

Jau tā jum s un uzdevumi.

1. Raksturojiet okupācijas režīmu Latvijā!
2. Pastāstiet, kā hitlerieši izturējās pret latviešu tautu un tās nacionālajām 

ibagātībām!
3. Kā rīkojās latviešu buržuāziskie nacionālisti hitleriešu okupētajā Latvijā?

57. §. LATVIJAS DARBAĻAUŽU VARONĪGĀ CIŅA PRET 
IEBRUCĒJIEM.

/ |
Kopā ar citām Padomju dzimtenes tautām tūkstošiem latviešu 

lautas dēlu un meitu piedalījās cīņā pret ienaidnieku. Viņi kaldi
nāja uzvaru, gan cīnoties Tēvijas kara frontēs dažādās Padomju 
Armijas vienībās, gan piedaloties partizāņu un pagrīdes antifašis- 
tiskajā kustībā, gan arī pašaizliedzīgi strādājot aizmugurē.

Pagrīdes izveidošanās un tās cīņa pret okupantiem. Fašistiskās 
Vācijas pēkšņā uzbrukuma un Latvijas okupācijas dēļ- Latvijas Ko
munistiskā partija nepaspēja pietiekami sagatavot pagrīdes gru
pas un partizāņu vienības darbam okupētajā teritorijā. Taču līdz 
ar pir-majām okupācijas dienām izvērsās pagrīdes darbība. To or
ganizēja un vadīja patrioti, kas nepaguva atkāpties, un vēlāk LKP 
•CK speciāli iesūtītie pagrīdes darba organizētāji.

1941. gadā okupētajā Latvijā izveidojās vairākas pagrīdes gru
pas. Liepājas komjaunieši augustā nodibināja p a g r īd es  g ru p u  
« S a rk a n ā  tra u ksm e » , kuru vadīja Liepājas 1. vidusskolas 
komsorgs Alfrēds Stārks. Otru pagrīdnieku grupu Liepājā nodibi
nāja komuniste Jūlija Speke un komjauniete Līna Jansone. Liepā
jas apriņķī Ezeres pagastā darbojās nelegālā grupa « L a tv ija s  sa r
k a n a is  p io n ie r is» Elmāra Birznieka vadībā. Līdzīga grupa 13 cil
vēku sastāvā darbojās arī Cīravas pagastā Aizputes apriņķī, 
Alsungas pagastā izveidojās 20 komjauniešu liela pagrīdes grupa.

Arī Latvijas galvaspilsētas darbaļaudis uzsāka cīņu pret fašis
tiskajiem okupantiem. Jūlijā Sarkandaugavas strādnieki radīja pa
grīdes grupu, kura gan nepaspēja izvērst savu darbu, jo tās

220



221





dalībniekus drīz arestēja. Oktobrī komjaunietis Hermanis Grasis 
izveidoja Rīgas jauno strādnieku pagrīdes grupu. Reizē ar strād
nieku organizācijām izveidojās Mākslas akadēmijas s tu d e n tu  o rg a 
n izā c ija  «C iņa», skolēnu organizācija «Ja u n o  ko m u n ā ru  vien ība» . 
Rīgā radās vēl citas grupas ar nosaukumu « V ik to rija » , « A n n a » , 
« L eva n a »  un daudzas citas.

Fašistu okupācijas pirmajās nedēļās Daugavpilī tika izveidota 
pagrīdes grupa. Daugavpils dzelzceļa darbnīcās tēvs un dēls Kazi
miri Lazdovski noorganizēja īpašas strādnieku grupas, kas remont
darbu laikā bojāja lokomotīves. Bieži frontei domātie ešeloni ilgi 
nostāvēja, gaidot lokomotīvi. Sīs grupas vadīja J. Maksimovs 
(Miša). 1942. gada martā viņa vadītie pagrīdnieki aizdedzināja 
hitleriešu armijas apgādes noliktavas Daugavpils I preču stacijā. 
Izcēlās milzīgs ugunsgrēks. Fašisti piesolīja lielu naudas summu 
tam, kas uzrādīs ugunsgrēka vaininiekus. Miša, par kura galvu 
bija solīta šī summa, turpināja aktīvi darboties pagrīdnieku orga
nizācijā. Arī citās Latgales pilsētās — Ludzā, Rēzeknē, Abrenē, 
kā arī pagastos darbojās pagrīdes grupas un organizācijas.

1942. gada vasarā Milda Duļķe kopā ar Latvijas ĻKJS CK 
locekli Paulu Bāliņu radīja pretestības kustības centru Valmieras 
apriņķī. Pagrīdnieki uzspridzināja kara ešelonus, hitleriešu nolik
tavu, izplatīja proklamācijas.

Okupācijas pirmajā gadā Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Valmierā, 
Jelgavā, Abrenē uņ citur aktīvi darbojās pagrīdnieku grupas vai 
pat organizācijas. Tās klausījās padomju radio ziņas, domu bied
riem stāstīja patiesību par stāvokli frontē, rakstīja uzsaukumus, 
lozungus, sniedza palīdzību gūstā nonākušajiem Padomju Armijas 
karavīriem, vāca ieročus un organizēja atsevišķus diversijas aktus 
pret okupantiem. Taču padomju patriotiem, kas okupācijas apstāk
ļos droši nostājās uz pagrīdes cīņas ceļa, trūka pietiekamas konspi
rācijas un pagrīdes darba pieredzes. Pagrīdē darbojās atsevišķas 
grupas un organizācijas, kas savā starpā nebija saistītas. Vienotas 
centralizētas darbaļaužu cīnītāju pagrīdes vēl nebija. Tāpēc fašisti 
ar provokatoru palīdzību atklāja lielāko daļu pagrīdes grupu un 
ar to dalībniekiem zvēriski izrēķinājās.

Padomju patriotu varonīgajai cīņai pirmajā okupācijas gadā 
bija sevišķi liela nozīme. Tā radīja tautā ticību uzvarai, iespaidoja 
svārstīgus cilvēkus, iedvesmoja tautas masas un radīja drošu bāzi 
tālākām cīņām.

1942. g a d a  b e ig ā s u n  1943. g a d ā  a n ti fa š is t is k ā  ciņa  L a tv ijā  
v ē rsā s  p la šu m ā . Tā kļuva organizētāka un kaujinieciskāka. Sar
kanās Armijas panākumi kaujās pie Maskavas un it īpaši pasaul- 
vēsturiskā uzvara pie Staļingradas radīja lūzumu ne tikai frontē, 
bet arī tautu noskaņojumā. Tā spēcīgi ietekmēja pretošanās kustību 
okupētajā Latvijā. Aizvien plašākas tautas masas sāka atbalstīt 
antifašistisko cīņu.
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LKP CK, kas atradās Maskavā, sūtīja uz okupēto Latviju ar
vien jaunas pagrīdnieku grupas. Tās Latvijā organizēja antifašis- 
tisku plakātu un skrejlapu izplatīšanu. (Skrejlapas iespieda tipo
grāfiskā veidā vairākos tūkstošos eksemplāru.) Iekārtoja pagrīdes 
tipogrāfijas. Izdeva nelegālās avīzes «P ar D zim ten i» , « T a isne iba» , 
« M ū su  Zem e», «C iņ a s B a lss» . Pakāpeniski pilsētās un rajonos tika 
izveidotas partijas un komjaunatnes organizāciju komitejas. Ra
dās pagrīdes darba centri, kas organizēja un vadīja visu antifašis- 
tisko cīņu Latvijā.

Rīgā ļoti aktīvi darbojās pagrīdes organizācija, ko vadīja Ar
vīds Rendenieks. Viņš bija pieredzējis revolucionārs. Jau buržuā
ziskajā Latvijā 12 gadu vecumā A. Rendenieks izplatīja komunis
tisko literatūru. Padomju varas laikā viņš vadīja sporta un fiziskās 
kultūras organizācijas republikā. 1941. gada augustā pēc smagām 
cīņām pie Tallinas Latvijas ĻKJS CK uzdevumā viņš atgriezās 
okupētajā Latvijā, bet te tika apcietināts. 1942. gada maijā viņam 
izdevās izkļūt no cietuma un iekļauties pagrīdes darbā. A. Rende
nieks nodibināja plašu pagrīdes organizāciju, kas dalījās vairākās 
grupās. Studentu komjauniešu grupu vadīja Viktorija Misa. Sī 
grupa veica propagandas darbu iedzīvotāju vidū. Vagonu rūpnīcas 
strādnieku jauniešu grupa darbojās Ērika Stepiņa vadībā. Viņiem 
vajadzēja piegādāt ieročus visai organizācijai. Trešo grupu vadīja 
Ligita Rekšāne. Vēlāk pievienojās vēl viena grupa ar Ernestu 
Saulīti priekšgalā. 1942. gada septembrī šī organizācija sāka sauk-
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ties par L a tv i ja s  p r e t fa š is t i s k o  o rg a n izāc iju .  Rendenieks nodibināja 
sakarus ar Latgales pagrīdniekiem Abrenē, Kupravā u. c.

Latvijas pretfašistiskās organizācijas biedri organizēja pa
domju kara gūstekņu un geto ieslodzīto ebreju bēgšanu, rīkoja 
diversijas aktus: uzspridzināja ieroču noliktavas, bojāja kara eše
lonu lokomotīves. 1942. gada jūlijā tika uzspridzinātas kara nolik
tavas Rīgas tuvumā — Cekulā. Divas dienas tur liesmoja uguns
grēks. Okupanti zaudēja 9000 tonnu bruņojuma.

Pagrīdes organizāciju nodeva fašistu iesūtītais provokators, 
taču vēl ilgi pēc tam, kad Latvijas pretfašistiskā organizācija bija 
sagrauta un tās vadītāji 1943. gada maijā noslepkavoti, ļaudis 
čukstus cits citam stāstīja par Arvīda Rendenieka un viņa cīņas 
biedru varoņdarbiem.

1942. gadā pagrīdes organizāciju izveidoja Vitolds Jauntirāns, 
kas izvirzīja uzdevumu izveidot apbruņotas kaujinieku grupas un 
sūtīt tas palīgā pariizāņiem. Viņš bija cieši saistīts ar Madonas, 
Liepājas, Jelgavas, Rīgas apriņķa pagrīdniekiem, ar kuru palīdzību 
veica plašu antifašistiskās pagrīdes darbību.

Ivana Maširova vadītie «Tautas atriebēji» Rīgā, V. Rubuļa va
dītā organizācija, kuras centrs bija Kaunatā, Daugavpils organi
zācija «Nāvi vācu fašistiem» ar N. Skrabo priekšgalā un daudzas 
citas pagrīdes cīnītāju vienības, tūkstošiem varonīgu patriotu ar 
savu pašaizliedzīgo cīņu nodarīja lielus zaudējumus vācu fašistiem 
un stiprināja tautā ticību uzvarai.
15 — Latvijas PSR vēst. 7.—11.1<I. 225



1943. gada rudenī Rīgā ieradās Imants Sudmalis, lai LKJP CK 
uzdevumā izveidotu vienotu partijas un komjaunatnes centru. Rīgā 
viņš ļoti ātri nodibināja sakarus ar partijas un komjaunatnes 
pagrīdes organizācijām. Viņa vadībā izveidoja Rīgas pilsētas kom
jaunatnes komiteju. Par tās sekretāriem kļuva Džems Bankovičs 
un Maldis Skreija. Strauji auga komjaunatnes organizāciju skaits. 
Okupācijas varas centrā Rīgā notika daudzas diversijas. Pagrīd- 
nieki iekārtoja Stabu ielas (tagad F. Engelsa ielas) 52. nama pa
grabā slepenu laboratoriju. īpaša grupa «ķīmiķis» gatavoja spri
dzekļus. Šeit bieži caurām dienām pie grūtā un bīstamā darba 
nosēdēja Dž. Bankovičs un M. Skreija, kā arī galvenais «ķīmiķis» 
Politehnikuma audzēknis Valdis Šiliņš. 1943. gada 13. novembrī, 
kad hitlerieši mēģināja sadzīt Rīgas iedzīvotājus mītiņā, lai insce
nētu latviešu tautas «vēlēšanos uz mūžīgiem laikiem palikt kopā ar 
hitleriešiem», Džems Bankovičs Doma laukumā uzceltās tribīnes 
tuvumā novietoja mīnu ar laika degli. Sprādziens atskanēja īsi 
pirms mītiņa. Hitleriešu pasākums tika iztraucēts. Tas bija liels 
pagrīdnieku veikums. Visā Latvijā runāja par šo notikumu. Hitle
rieši bija apsolījuši 30 000 mārku par sprādziena organizatoru 
galvām.

Imantu Sudmali un Džemu Bankoviču hitlerieši apcietināja 
1944. gada 18. februārī. Pēc ilgas spīdzināšanas viņus noslepka
voja. Taču hitlerieši neko neuzzināja par pagrīdes organizāciju. 
Pirms nāves Imants Sudmalis rakstīja: «Es atskatījos uz aizvadi-
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tajām dienām, un nekā man nav sev ko pārmest — esmu bijis 
cilvēks un cīnītājs šajās tik izšķirošajās cilvēku cilts dienās.»

Partizāņu kustība. 1942. gadā, pastiprinoties pretošanās kustī
bai Latvijā, bija nepieciešams izvērst organizētu partizāņu karu. 
Lai apvienotu atsevišķas bruņotās vienības, tika nolemts iesūtīt 
Latvijā pieredzējušu komunistu grupas un partizāņu vienības.

1942. gada vasarā LKP CK izveidoja partizāņu pulku «P ar P a 
d o m ju  L a tv iju »  V. L a iv iņ a  vad ībā . Tas kopā ar Ļeņingradas par- 
tizāņiem, izcīnot vairākas kaujas ar hitleriešiem, nonāca līdz Lat
vijas robežai. Taču pāriet robežu izdevās tikai divām partizāņu 
grupām. Liepnas mežos tās apvienojās un izveidoja nelielu Z iem eļ-  
la tv ija s  p a r tizā ņ u  v ien ību . Komandiera V. Ezernieka un komisāra 
A. Raškevica vadībā tā uzsāka sekmīgi darboties. Decembrī tika 
izveidota A ts e v iš ķ ā  la tv ie šu  p a r tizā ņ u  v ien ība , ko vadīja V. Sam- 
sons kopā ar I. Sudmali un M. Muravski. Tā apmetās Baltkrievijas 
partizāņu novadā pie Osvejas ezera, kur ciešā sadarbībā ar Krie
vijas, Baltkrievijas, Lietuvas partizāņiem PSRS partizāņu cīņas 
štāba vadībā veica daudzas sarežģītas cīņas operācijas pret oku
pantiem Krievijas un Latvijas teritorijā. 1943. gada janvārī mil
zīgas soda ekspedīcijas vienības nolēma «iztīrīt» Osvejas zonu. 
Partizāņu vienības guva spīdošas uzvaras un neļāva ienaidniekam 
realizēt ieplānoto operāciju.

Kaujas, ko latviešu partizāni izcīnīja ar brālīgo tautu atbalstu, 
ļāva 1943. gadā izveidot plašu partizāņu vienību tīklu Latvijas 
teritorijā.
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1943. gada sākumā Latvijā sāka darboties LKP CK 1942. gadā 
nodibinātā operatīvā grupa ar K. Ozoliņu priekšgalā. Tā organizēja 
un vadīja visu pagrīdes un partizāņu darbību okupētajā Latvijā.

1943. gads bija lūzuma gads arī latviešu partizāņu kustībā. Tās 
attīstību veicināja uzvaras frontē. Partizāņu skaits pastāvīgi palie
linājās. Sevišķi auga Atsevišķā latviešu partizāņu vienība. Tādēļ 
to pārveidoja par L a tv ija s  p a r tizā ņ u  b r ig ā d i ar vairākām vienībām. 
Tā kā brigādes darbība aptvēra tikai Latvijas dienvidaustrumu 
apriņķus, tika nolemts sūtīt atsevišķās vienības uz citiem Latvijas 
apgabaliem. Uz Zemgales mežiem pārgāja partizāņu vienība ar 
komisāru O. Oškalnu priekšgalā, uz Kurzemi nosūtīja partizāņu 
grupu A. Macpāna vadībā. P. Ratiņa vienība pārcēlās uz Lubānas 
mežiem. Turklāt Kurzemē darbojās arī partizāņu vienības «Sar
kanā bulta», «Bulta», Latgalē — «Liesma».

1944. gada pavasarī un vasarā, pastiprinoties antifašistiskajai 
cīņai, Latvijas teritorijā izveidojās trīs partizāņu brigādes, kas 
apvienoja daudzas partizāņu vienības un apakšvienības. Pirmā 
partizāņu brigāde V. Samsona vadībā darbojās Ziemeļlatvijā, otrā 
brigāde, ko vadīja P, Ratiņš, darbojās Madonas un Lubānas mežu 
rajonā, trešā brigāde O. Oškalna vadībā cīnījās Zemgalē — Jēkab
pils un Bauskas mežos.

1943./44. g. ziemā partizāņu centrālā štāba uzdevumā latviešu 
partizāņi piedalījās «sliežu karā». Masveidīgi tika spridzināti
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sliežu ceļi, lai palīdzētu Padomju Armijai sagraut hitleriešus pie 
Ļeņingradas.

Latvijas partizāņu kustība smēlās spēkus tautā. Partizāņus mī
lēja un atbalstīja. Tā, piemēram, Ezernieka nodaļai vien 1943. g. 
rudenī bija 63 veicinātāju grupas, kas sastāvēja lielāko tiesu no 
zemniekiem un darba inteliģences.

Latvijas partizāņu kopējais skaits Lielā Tēvijas kara laikā 
pārsniedza 12 000 aktīvu cīnītāju. Partizāņi bija cieši saistīti ar 
partijas, komjaunatnes grupām un citām pagrīdes organizācijām.

Partizāņi spridzināja hitleriešu kara ešelonus, automašīnas, pa
ralizēja dzelzceļa satiksmi, atbrīvoja fašistu mocekļus — kara 
gūstekņus no koncentrācijas nometnēm, aizstāvēja mierīgos iedzī
votājus no fašistu soda ekspedīciju uzbrukumiem. Partizāņi grāva 
ienaidnieku okupētajā Latvijas teritorijā un palīdzēja Padomju 
Armijai virzīties uz priekšu.

Par varonību cīņās Tēvijas kara laikā ap 1000 latviešu parti
zāņu tika apbalvoti ar ordeņiem un medaļām. Par prasmīgi rea
lizētām operācijām, varonību un drošsirdību latviešu partizāņu 
komandieriem O. Oškalnam un V. Samsonam piešķīra Padomju 
Savienības Varoņa nosaukumu. So nosaukumu pēc nāves piešķīra 
arī Imantam Sudmaiim.

Latviešu strēlnieku divīzijas izveidošana un tās cīņa pret vācu 
fašistiskajiem iebrucējiem. 1941. gada septembrī tika izveidota Lat
viešu strēlnieku divīzija, ko komandēja pulkvedis J. Veikins. Tajā 
ieskaitīja arī 24. korpusa latviešu karavīrus. Divīzijas kara ceļš 
sākās 1941. gada decembrī kaujās pie Maskavas, kur Padomju Ar
mijas sastāvā tā varonīgi aizstāvēja sociālistiskās Dzimtenes gal
vaspilsētu. Kaujās pie N a ro fo m in ska s  un D e m ja n sk a s  Latviešu di
vīzijas karavīri un virsnieki parādīja ļoti lielu drošsirdību un 
varonību. Vairākus simtus no divīzijas karavīriem apbalvoja ar or
deņiem un medaļām, bet snaiperim leitnantam J. Vilhelmam pie
šķīra Padomju Savienības Varoņa nosaukumu. Pār sekmīgi 
izcīnītām kaujām Latviešu strēlnieku divīzijai 1942. g a d a  ok to b ri 
p iešķ īra  g v a rd e s  n o sa u ku m u . 1943. gadā Latviešu strēlnieku gvar
des divīzija sīvi cīnījās pie Staraja Rūsas un Veļikijc Lūkiem.

1943. gadā Padomju Armija bija izcīnījusi daudzas svarīgas 
uzvaras pār ienaidnieku pie Volgas, Ļeņingradas, Kurskas, Smo- 
ļenskas, Donbasā un pie Dņepras.

1944. gads iezīmējās ar jaunām padomju bruņoto spēku uzva
rām. Latviešu strēlnieku divīzija, cīnīdamās 2. Baltijas frontes 
22. armijas sastāvā, naktī no 13. uz 14. janvāri pārrāva stipri no
cietināto ienaidnieka aizsardzības joslu pie Nasvas stacijas (27 km 
uz ziemeļiem no Novosokoļņikiem). Sajās cīņās sevišķu varonību 
parādīja apakšpulkveža J. Reinberga vadītā slēpotāju nodaļa. 
Nakts aizsegā tā devās dziļi ienaidnieka aizmugurē un ieņēma Mo- 
nakovo sādžu, pilnīgi sagraujot ienaidnieka garnizonu. Nodaļa at
sita neskaitāmus ienaidnieka uzbrukumus un noturēja sādžu, līdz
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pienaca divīzijas pamatspeki. J. Reinbergs krita varoņa nāvē. Pec 
nāves viņam tika piešķirts Padomju Savienības Varoņa nosaukums.

1944. gada sākumā cīņās pret ienaidnieku devās vēl divas kara
spēka daļas, kuru sastāvā bija galvenokārt Latvijas PSR pilsoņi. 
Tas bija 1. L a tv ie šu  b u m b v ed ē ju  a v iā c ija s  p u lk s  un 1591. zen it-  
a r tilē r ija s  p u lks , kurus sāka veidot 1943. gada martā. Pirmo ko
mandēja K- Kiršs, otro — K- Liepiņš. 1944. gadā no janvāra līdz 
aprīlim latviešu lidotāji atbalstīja 2. Baltijas frontes karaspēka 
kaujas darbību pie Puškinskije Goriem, Novorževas, Ostrovas, Nas- 
vas. Sevišķi izcēlās lidotāji A. Imša, N. Vulfs, A. Rains, V. Reizins 
un citi. No 29. aprīļa līdz 4, maijam pulka ekipāža kopā ar citām 
1. Baltijas frontes aviācijas daļām palīdzēja baltkrievu partizā- 
ņiem, kas darbojās Polockas apkaimē.

1944. g. janvārī kaujas darbību uzsāka arī 1591. zenītartilērijas 
pulks, kurš,' darbojoties kopā ar 2. Baltkrievijas frontes karaspēku, 
grāva ienaidnieku Prūsijā, Polijā un cīņu ceļu beidza pie Oderas. 
1944. gada vasarā, kad Padomju Armija sāka atbrīvot Latviju, di
vīziju pārveidoja par 130. L a tv ie šu  s trē ln ieku  ko rp u su . To koman
dēja gvardes ģenerālmajors D. Brantkalns. Latviešu strēlnieku 
korpusā ietilpa divas latviešu strēlnieku divīzijas — 43. gvardes 
divīzija un 308. divīzija.

Latvijas iedzīvotāju pašaizliedzīgais darbs aizmugurē. Savu 
ieguldījumu ienaidnieka sagrāvē deva arī tūkstošiem Latvijas PSR
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iedzīvotāju, kas bija evakuējušies (pavisambija evakuējušies ap
mēram 40 000 cilvēku). Tie kopā ar citu brālīgo tautu darbaļaudīm 
fabrikās un rūpnīcās ražoja ieročus un munīciju, strādāja kolhozu 
laukos. Kuzņeckas baseinā kara gados plaši pazīstama bija ogļ
rača Voldemāra Oša vadītā brigāde, kura dienas normu vienmēr 
pārsniedza vairākkārt. Kara rūpniecībā strādāja divi pirmie Pa
domju Latvijas stahanovieši — PSRS Augstākās Padomes depu
tāti Jānis Smagars un Mārtiņš Čakste. Par pašaizliedzīgu darbu 
kara gados J. Smagars saņēma 18 pateicības, 13 prēmijas un 
PSRS Tanku rūpniecības tautas komisariāta goda zīmi «Tanku 
rūpniecības komisariāta sociālistiskās sacensības teicamnieks».

Dzelzceļa transportā strādāja apmēram 1200 latviešu dzelzceļ
nieku. Tie kopā ar desmitiem tūkstošu dzelzceļu strādnieku, nerau
goties uz ienaidnieka aviācijas uzlidojumiem, piegādāja frontei 
karaspēku un kara materiālus. Visu kara laiku no pat tā pirmajām 
dienām lokomotīves vadīja A. Grava, A. Purviņš, K- Kāzinieks, 
P. Cīrulis, E. Emziņš u. c. Rēzeknes depo mašīnists R. Micāns, kas 
uz padomju aizmuguri evakuējās ar savu lokomotīvi, kara laikā pa 
piefrontes ceļiem nobrauca vairāk nekā 300 000 kilometru. Satik
smes ceļu tautas komisariāta sevišķās rezerves 5. lokomotīvju ko
lonnas sastāvā viņš piegādāja kravu Staļingradas aizstāvjiem, 
karavīriem, kas cīnījās pie Kijevas, Baranovičiem, Brestļitovskas, 
Varšavas un Berlīnes.

Kara laikā kā rūpniecībā, tā lauksaimniecībā krasi palielinājās 
sieviešu darba loma. Jau 1941. gada rudenī Padomju Savienībā 
45% no rūpniecības strādnieku skaita bija sievietes. To skaits ar 
katru dienu auga. Savu vietu starp strādniecēm aizmugurē ieņēma 
arī no Latvijas evakuētās sievietes.

Latvijas PSR evakuēto pilsoņu un Latviešu divīzijas karavīru 
liels patriotisks pasākums bija līdzekļu vākšana tanku kolonnas un 
aviācijas eskadriļas «Latviešu strēlnieks» būvei, kas notika 1942. 
un 1943. gadā.

Arī Latvijas inteliģences pārstāvji deva svarīgu ieguldījumu 
cīņā pret ienaidnieku. Rakstnieki un dzejnieki V. Lācis, A. Upīts, 
J. Sudrabkalns, F. Rokpelnis, V. Lukss, A. Balodis, J. Vanags, 
A. Grigulis, J. Grants un citi ar saviem daiļdarbiem iedvesa kara
vīros naidu pret ienaidnieku un sauca tos cīņā par dzimtenes brī
vību. Viņu stāstus un dzejas publicēja «Cīņā», latviešu strēlnieku 
laikrakstos «Latviešu Strēlnieks», «Padomju Karavīrs», lasīja 
radiopārraidēs utt.

1943. gadā tika izveidots Latvijas PSR Valsts mākslas an
samblis, kurā ietilpa izcilākie Latvijas mākslas darbinieki — E. Pa- 
kule, R. Zandersons, A. Daškovs, V. Krampe, R. Bērziņš, L. Za- 
hodņiks, A. Pile. Ansambļa mākslinieki sniedza simtiem koncertu 
Padomju Armijas karaspēka daļās, hospitāļos, uzņēmumos, pa ra
dio u. c. Sie koncerti iepazīstināja padomju ļaudis ar latviešu tau
tas kultūru un veicināja kultūras sakaru nostiprināšanu ar brā-
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Ilgajām padomju tautām. Daudzi Latvijas PSR kultūras darbinieki 
ar ieročiem rokās cīnījās pret ienaidnieku.

Latviešu tautas cīņu pret vācu fašistiskajiem iebrucējiem vadīja 
LKP Centrālā Komiteja un Padomju Latvijas valdība, kas sākumā 
atradās Kirovā, bet pēc tam — Maskavā. Ar VK(b)P CK un Pa
domju Savienības valdības atbalstu Latvijas PSR vadošie orgāni 
padomju aizmugurē veica plašu sagatavošanos darbam atbrīvotajā 
Latvijā. Sevišķa vērība tika veltīta kadru apmācīšanai. Sim no
lūkam Ivanovā, Kirovā, Gork'ijā bija atvērtas vairākas skolas un 
kursi, kur gatavoja speciālistus dažādām tautas saimniecības no
zarēm, kā arī darbam partijas, padomju, arodbiedrību un komjau
natnes aparātā. Daudzus jauniešus un jaunietes sūtīja mācīties 
fabriku un rūpnīcu arodskolās un augstskolās: Kad 1944. gadā sā
kās Latvijas PSR atbrīvošana no okupantu jūga, šiem kadriem 
bija liela nozīme padomju orgānu izveidošanā.

Latvijas PSR teritorijas atbrīvošana. Grandiozais padomju 
karaspēka uzbrukums Baltkrievijā 1944.. gada jūnijā un jūlijā ra
dīja labvēlīgus apstākjus Baltijas republiku atbrīvošanai. 1. B a l t i 
ja s  fro n te s  ka ra sp ē ks  a rm ija s  ģ en e rā ļa  /. B a g ra m ja tia  va d īb ā  uz
bruka divos virzienos — uz Kaunu un Daugavpili. Jūlija vidū tas 
atbrīvoja vairākus rajonus Lietuvā un no dienvidaustrumiem 
ienāca Latvijā.

27. jūlijā 2. B a ltija s  fro n te s  ka ra sp ē ks , ku ru  k o m a n d ē ja  a rm ija s  
ģ e n e rā lis  A . Jer jo m en ko , atbrīvoja Austrumlatvijas lielākās pilsē
tas — Daugavpili un Rēzekni. Gandrīz reizē ar 2. Baltijas frontes 
karaspēku Latvijā ienāca arī 3. Baltijas frontes karaspēka kreisā 
flanga vienības, kas devās Gulbenes virzienā.

1944. gada 18. jūlija rītā Latviešu strēlnieku korpusa apakš
vienības, kuras ietilpa 2. Baltijas frontes karaspēka sastāvā, pār
gāja Latvijas robežu un ieņēma vienu no pirmajām apdzīvotajām 
vietām — Šķauni. Tālāk viņi pārrāva ienaidnieka aizsardzības 
līniju dienvidrietumos no Luknas ezera un virzījās uz priekšu, pa
līdzot karaspēkam, kas cīnījās pie Daugavpils. Par šo operāciju 
korpusa kareivjiem un virsniekiem Augstākā Virspavēlniecība iz
teica pateicību. Augusta sākumā korpusa daļas deva jaunu trie
cienu ienaidniekam pie Steķiem, atsviežot to 50 km atpakaļ. Lielu 
varoņdarbu veica 125. gvardes Latviešu strēlnieku pulka rotas ko
mandieris gvardes kapteinis M. Orlovs. Viņš ar izlūku grupu iegāja 
ienaidnieka aizmugurē un pie Mežāres stacijas pārtrauca satiksmi 
pa Maskavas-Rīgas dzelzceļa līniju. Hitlerieši ar tankiem vairākas 
reizes mēģināja atspiest strēlniekus atpakaļ, taču tie atsita visus 
ienaidnieka uzbrukumus un noturēja pozīcijas, līdz pienāca pulks. 
Cīņu laikā drosmīgais komandieris M. Orlovs krita. Viņam pēc 
nāves piešķīra Padomju Savienības Varoņa nosaukumu.

Izcilu kaujas meistarību Latviešu korpusa karavīri parādīja 
Krustpils operāciju laikā un Aiviekstes upes forsēšanā. Korpuss 
cīnījās Kalsnavas apkaimē. Visā korpusā tajās dienās kļuva pazīs
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tams gvardes staršinas Jāņa Rozes vārds. Saņēmis pavēli atrast 
novērošanas punktu artilērijas uguns koriģēšanai, J. Roze uzkapa 
Vietalvas baznīcas tornī, kuru nepārtraukti apšaudīja ienaidnieks. 
Pēc viņa norādījumiem artilēristi atklāja pret ienaidnieku nāvē
jošu uguni.

2. un 3. Baltijas frontes karaspēku uzbrukuma rezultātā 1944. 
gada augusta beigās tika atbrīvota Latvijas austrumu daļa_— Lat
gale. Padomju Armija vajāja ienaidnieku Rīgas virzienā. Tanī 
pašā laikā 3. B a ltija s  fro n te s  ka ra sp ē k s  pēc smagām cīņām Igau
nijā virzījās no Valkas, Cēsīm un Valmieras uz Rīgu. Septembrī 
Padomju Armija sekmīgi forsēja Daugavu, pārrāva pretinieka aiz
sardzību Bauskas-Baldones virzienā un pārcēlās uz Kurzemi. Bet
I. Baltijas frontes karaspēks oktobra sākumā sakāva ienaidnieku 
un sasniedza Baltijas jūras piekrasti starp Klaipēdu un Liepāju, 
aizsprostojot hitleriskajam armijas grupējumam «Ziemeļi» atkāp
šanās ceļu. Tas atviegloja Padomju Armijai Rīgas ieņemšanu.

3. Baltijas frontes karaspēks virzījās uz Rīgu gar Daugavas 
labo krastu, bet 2. Baltijas frontes karaspēks — gar kreiso krastu.
II. oktobrī iesākās kaujas par Rīgu. 3. Baltijas frontes virspavēl
nieks, armijas ģenerālis I. Masļeņikovs nolēma ielauzties Rīgā no- 
ziemeļiem, forsējot Ķīšezeru. Sim nolūkam 119. strēlnieku korpu
sam bija piekomandēts 285. atsevišķais motorizētais sevišķu uzde
vumu bataljons, kura bruņojumā bija ūdens šķēršļu pārvarēšanai 
nepieciešamās amfībijas. 12. oktobri pulksten 18.30 sākās Ķīšezera 
forsēšana.

Padomju karaspēka izcelšanās Mežaparkā Ķīšezera krastā iz
jauca visu ienaidnieka aizsardzību. Baidīdamās ielenkuma, hitle
riešu karaspēka apakšvienības steigā atstāja pilsētu. Triecienarmi- 
jas daļas, kas uzbruka gar Daugavu, sāka pilsētas Maskavas 
rajona atbrīvošanu. 13. oktobra rītā Rīga Daugavas labējā krastā 
bija atbrīvota.

13. oktobri, kad sapieri vēl atminēja ēkas, kopā ar 3. Baltijas 
frontes štābu Rīgā ieradās Latvijas PSR atbildīgie partijas un pa
domju darbinieki. 15. oktobra dienas vidū bija pilnīgi pabeigta 
Padomju Latvijas galvaspilsētas atbrīvošana.

Kaujās par Rīgu aktīvi piedalījās arī Latviešu korpusa karavīri. 
Par līdzdalību Rīgas atbrīvošanā Latviešu korpusu apbalvoja ar 
otrās pakāpes Suvorova ordeni, 308. divīziju — ar Sarkanā Ka
roga ordeni. 43. gvardes divīzijai piešķīra Rīgas nosaukumu. 1944. 
gada 8. novembrī korpuss devās uz Kurzemi.

Atkāpjoties hitlerieši plānveidīgi spridzināja tiltus, rūpniecības 
uzņēmumus, iznīcināja daudzas kultūras iestāžu ēkas, dedzināja 
dzīvojamās mājas. Viņi laupīja tautas mantu, masveidīgi aizturēja 
pilsētas iedzīvotājus, sadzina tos kuģos un aizveda uz Vāciju.

35 divīziju liels hitleriešu karaspēks bija ielenkts Kurzemē, kur 
radās tā dēvētais «Kurzemes katls». Vācu virspavēlniecība patu
rēja Šo grupējumu, lai no Kurzemes placdarma apdraudētu Aus-
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trumprūsijā uzbrūkošo padomju karaspēku. Taču hitleriešu plāni 
ari šeit sabruka. Padomju Armija, kas skaita ziņā šajā frontē bija 
rfiazāka par vācu armijas grupējumu Kurzemē, bloķēja hitleriešu 
divīzijas un saistīja tās līdz kara beigām. 1945. gada 9. maijā vācu 
karaspēks kapitulēja ari Kurzemē.

Kaujās par Latvijas atbrīvošanu Padomju Armijas rindās cīnī
jās daudzu padomju tautu karavīri — krievi, ukraiņi, baltkrievi, 
uzbeki, gruzīni, igauņi un citi. Par pašaizliedzību un drosmi sma
gajās kaujās, atbrīvojot Latviju, vairāk nekā 200 cilvēkiem tika 
piešķirts Padomju Savienības Varoņa nosaukums.

Dzimtās zemes atbrīvošanā piedalījās desmitiem tūkstošu Lat
vijas PSR pilsoņu. Frontē hitleriešus grāva 130. Latviešu strēl
nieku korpusa un 1. Latviešu aviācijas pulka kareivji un virsnieki, 
bet aizmugurē — partizāņi.

Ar hitleriešu karaspēka kapitulāciju Kurzemē 1945. gada 
9. maijā beidzās slavenais latviešu strēlnieku cīņu ceļš Lielā Tēvi
jas kara frontēs.

Dzimtene augstu novērtēja Latviešu strēlnieku korpusa cīnī
tāju varoņdarbus. Par drošsirdību un varonību apbalvoti vairāk 
nekā 17 000 kareivju un virsnieku, trijiem piešķirts Padomju Sa
vienības Varoņa nosaukums.

Latvijas atbrīvošanā piedalījās arī 1. Latviešu aviācijas pulka 
lidotāji. No 1944. gada 24. jūlija līdz kara beigām tie atbalstīja
2. Baltijas frontes karaspēku. Par piedalīšanos Rēzeknes atbrīvo
šanā pulks ieguva Rēzeknes aviācijas pulka nosaukumu.

Jāatzīmē, ka latvieši pret vācu fašistiskajiem iebrucējiem cīnī
jās ne vien latviešu nacionālajās vienībās, bet arī citās karaspēka 
daļās. Arī starp tiem bija 12 cilvēki, kam par nopelniem tika pie
šķirts Padomju Savienības Varoņa nosaukums.

Latvijas darbaļaudis deva lielu ieguldījumu kopējā tautu cīņā 
pret fašistisko Vāciju.

Kara laikā visā dižumā atklājās sociālisma zemes morāli poli
tiskā varenība. Lielais Tēvijas karš parādīja Padomju Savienības 
daudzmiljonu tautas draudzības spēku. Vairāk nekā simts dažādu 
tautu un tautību dēlu un meitu pašaizliedzīgi aizstāvēja savu Dzim
teni — Padomju Sociālistisko Republiku Savienību.

Padomju Savienības uzvaru Lielajā Tēvijas karā nodrošināja 
sociālisma sabiedriskā sistēma, Padomju Armijas varonība, daudz- 
nāciju padomju tautas idejiskā un politiskā vienotība, kā arī Ko
munistiskās partijas prasme organizēt un saliedēt daudzmiljonu 
masas cīņā pret agresoru.
U z d e v u m i .

1. Nosauciet lielākās pagrīdes grupas un organizācijas un to vadītājus!
2. Pastāstiet par partizāņu cīņām jūsu pilsētas vai skolas apkārtnē! Parādiet 

kartē galvenos partizāņu darbības rajonus Latvijā!
3. Pastāstiet par Latviešu strēlnieku divīzijas cīņām! Parādiet kartē, kur 

notika ievērojamākās kaujas Latvijas teritorijā!
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D O K U ME N T S .
IMANTA SUDMAĻA VĒSTULE SIEVAI NO RĪGAS CENTRĀLCIETUMA

1944. GADA APRĪLI.

Marusīt, maz ticams, ka Tu šo manu pēdējo vēstuli saņemsi, bet varbūt to
mēr. 13. aprili man piesprieda nāves sodu, kāds šodien ir datums — nezinu, 
dienas ir sajukušas. Bet pagājis jau labs Iaiks_ kopš tiesas, būs kāds 28. aprīlis, 
un es domāju par to, ka mūsu Aijukam varbūt pašlaik dzimumdiena — paliek 
seši gadi, bet mani varbūt šonakt beidzot izvedīs nošaut.

Grāmatas man nedod, esmu viens pats tukšā centrāles viennīcā, un man 
daudz laika pārdomāt bijušo. Es skatos pagātnē un redzu, ka daudz šajos gados 
piedzīvots, atrodu un atminos arī pietiekami daudz gaišu brīžu. Un šīs atmiņas 
par lielajām cīņām, kurām līdzi iets, par klusajām, saulainajām stundām ar 
Tevi — šīs atmiņas tagad palīdz. Es nenožēloju savu ceļu, tomēr atrodu tik 
daudz kļūdu, un, ja būtu jādzīvo no sākuma, no jauna, es būtu bijis labāks, 
īpaši attiecībā pret Tevi, Marusīt. Maz laimes es Tev esmu varējis dot — piedod 
man to, jo mirušiem jau visu mēdz piedot.

Tik daudz būtu ko sacīt, ko rakstīt, bet nav zīmuļa — kabatā atradās nolūzis 
grafīta galiņš, ar to rakstu.

Kurā žogmalē es aprakts, Tu laikam nekad neuzzināsi, bet nav jau arī vaja
dzīgs — tā pati zeme jau visus mūs reiz segs. Es jūtu, meitenīt, pēc kara Tu pār
nāksi atkal mūsu mīļajā Latvijā. Un tad kādreiz, kad būs vakars pēc dienas 
darba, tad Tu atminies, ka kādreiz bija tāds Imis, kas Tevi mīlēja, — pastāsti 
par viņu kaut ko Aijukam, Sarmukam . . .

Audzini, Marusīt, mūsu bērneļus — māci viņus mīlēt to nākotni, kurā viņi 
dzīvos un par kuru tik daudz asiņu izliets.

Noglaudi no manis Aijuku un Sarmuku, paliec sveika, Marusīt, uz neredzē
šanos. Mirt jau nu negribas vēl vis, bet tici — es pratīšu nomirt, ka pienākas. 
Arī Dunduru nošāva pavasarī, kad dīga jaunā zālīte. Dzīvo vesela un priecīga, 
Marusīt. Nesēro daudz.

T a v s  Im is .

SEŠPADSMITĀ NODAĻA.

SOCIĀLISMA CELTNIECĪBA PADOMJU LATVIJĀ 
(1945,—1958. G.).

58. §. OKUPANTU IZPOSTĪTĀS TAUTAS SAIMNIECĪBAS 
ATJAUNOŠANAS SĀKUMS.

Padomju Armijas atbrīvotajā Latvijas teritorijas daļā tūlīt iera
dās padomju darbinieku operatīvās grupas, ko bija izveidojusi Lat
vijas Komunistiskā partija un Padomju Latvijas valdība. Opera
tīvās grupas rūpējās par apriņķa un pagastu izpildu komiteju un 
citu varas orgānu darba tūlītēju atjaunošanu, palīdzēja nokom
plektēt vadošos kadrus. Legalizēja darbu partijas, komjaunatnes 
un citas sabiedriskās organizācijas. 1944. gada jūlijā Latvijā iera
dās LKP CK un Padomju Latvijas valdība, kas sākumā darbojās 
Ludzā, bet augustā pārcēlās uz Daugavpili. 5. oktobrī sanāca Lat
vijas PSR Augstākās Padomes III sesija. Tā apsprieda jautājumu
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par republikas teritorijas galīgo atbrīvošanu, tautas saimniecības 
atjaunošanu, kā arī citus svarīgus jautājumus.

Latvijas PSR tautas saimniecība bija galīgi izpostīta. Pēc 
Valsts ārkārtējās komisijas datiem, fašistiskās okupācijas laikā 
Latvijai nodarīti zaudējumi par 2,9 miljardiem rubļu (mūsdienu 
naudā). Visa rūpniecība, transports un sakaru tīkls pēc Latvijas 
atbrīvošanas no okupantiem bija izpostīts.

Kara gados Latvijā tika sagrautas 5790 rūpnieciskās ražošanas 
ēkas. Tika sagrautas 116 lielas un mazas elektrostacijas. Republikā 
bija izpostīts 1700 km dzelzceļa līniju, kā arī vairums dzelzceļa 
tiltu un staciju. Lieli zaudējumi bija nodarīti republikas galvas
pilsētai Rīgai un citām lielākajām pilsētām: Liepājai, Daugavpilij, 
Valmierai. Rīgas osta, pasts, telegrāfs, ūdensvads, dzelzceļa 
mezgls un Daugavas tilti bija saspridzināti. Jelgavu un Rēzekni 
vācieši bija pārvērtuši drupu kaudzēs.

Lauksaimniecībā bija izlaupītas 50 mašīnu un traktoru stacijas, 
517 mašīnu un zirgu iznomāšanas punkti; iznīcināti vai izvesti uz 
Vāciju 700 traktoru, ka ari daudz citu lauksaimniecības mašīnu un 
inventāra. Okupanti bija atņēmuši zemniekiem 628000 tonnu labī
bas, rekvizējuši 50% lopu. Sējas platība Latvijā bija samazināju
sies līdz 70% salīdzinājumā ar 1940. gadu. Bjja iznīcinātas kok
zāģētavas, izpostīti vairāk nekā 150 000 ha mežu.

Kurzemē vēl norisinājās kaujas, kad latviešu tauta Komunis
tiskās partijas vadībā atbrīvotajā teritorijā enerģiski sāka atjaunot
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izpostīto tautas 
saimniecību. Strād
nieki ieradās savos 
uzņēmumos, organi
zēja rūpnīcu apsar
dzības brigādes, jo 
palikušie buržuāzis
kie nacionālisti cen
tās kaitēt padomju 
tautai atjaunošanas 
darbā. Pie izpiidu 
komitejām izveido
jās strādnieku, kal
potāju un zemnieku 
aktīvs.

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem okupācijas seku likvidē
šanā bija atjaunot darba zemnieku tiesības uz zemi. 1944. gada 
7. septembrī Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs pieņēma 
dekrētu, ar kuru p a p ild in ā ja  u n  g ro z īja  1940. g a d a  « L ik u m u  par  
zem i» . Saskaņā ar šo dekrētu kalpiem, bezzemniekiem un sīkzem- 
niekiem atdeva atpakaļ bezmaksas lietošanā valsts zemes fondā 
ieskaitīto zemi, kas tiem bija nodota ar 1940. gada zemes likumu 
un ko viņiem bija atņēmuši vācu fašistiskie okupanti. Valsts zemes 
fondā papildus ieskaitīja taņtas ienaidniekiem, vācu okupantu at
balstītājiem, kā arī budžu saimniecībām (kas pārsniedza 20— 
30 ha) konfiscēto zemi. Palielināja bezzemniekiem un sīkzemnie- 
kiem piešķiramā zemes gabala normu (10—15 ha). Valsts zemes 
fonda sadale notika pēc tiem pašiem principiem kā 1940. gadā.

Konfiscējot zemi tautas ienaidniekiem, vācu okupantu atbalstī
tājiem, kas parasti bija lielie zemes īpašnieki, budžu un citām ka
pitālistiskajām saimniecībām, tika ekonomiski un politiski ierobe
žota parazītiskā zemes īpašnieku grupa, kas bija ekspluatējusi Lat
vijas darba zemniecību. 80% zemes un lopu tagad koncentrējās 
vidējo zemnieku rokās. Privāto lielsaimniecību vairs nebija. Pie
šķirot zemi kalpiem un sīkzemniekiem, padomju vara izveidoja sev 
stipru pamatu laukos. Līdz ar to bija radīti visi priekšnosacījumi 
lauksaimniecības sociālistiskajai rekonstrukcijai.

Partija un Padomju valdība atbalstīja darba zemniekus to saim
niecību atjaunošanā. Sniedza materiālu palīdzību, aizdodot zem
niekiem sēklu un naudas līdzekļus, iekārtojot mašīnu un traktoru 
stacijas, zirgu iznomāšanas punktus.

Atjaunošanas darbs rūpniecībā 1944. gadā un 1945. g. sākumā 
ritēja-ļoti grūtos apstākļos. Trūka, ražošanas iekārtas, kurināmā, 
izejvielu, kvalificēta darbaspēka un vadošo inženiertehnisko 
kadru. Iedzīvotāju skaits salīdzinājumā ar pirmskara gadiem bija 
samazinājies apmēram par pusi. No 1107 rūpniecības uzņēmumiem
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pec fašistu padzīšanas darbu varēja atsākt tikai ap 100 uzņēmumu, 
t. i.,ap 10%.

Sājos apstākļos partija un valdība izvirzīja uzdevumu atjaunot 
svarīgākos uzņēmumus, no kuru darbības bija atkarīga visas tau
tas saimniecības attīstība. Tāds uzņēmums bija Daugavas hidro
elektrostacija — Ķegums. Bez tās enerģijas nevarēja uzsākt darbu 
neviens republikas uzņēmums. Latvijas PSR valdība izsludināja 
Ķeguma spēkstacijas atjaunošanu par visas tautas uzdevumu. Ķ e 
g u m a  a tja u n o ša n ā  p ied a lījā s  a rī c itu  P S R S  b rā līg o  rep u b liku  
d a rb a ļa u d is. Iekārta hidroelektrostacijai tika sūtīta no Maskavas, 
Ļeņingradas, Donbasa, Sibīrijas, Urāliem un citiem apgabaliem, 
Ļeņingradas rūpnīcas pirms termiņa izgatavoja nepieciešamās 
hidroagregāta detaļas un atsūtīja speciālas strādnieku un inženieru 
brigādes, kas vadīja mašīnu montāžas un regulēšanas darbus.
1945. gadā, sagaidot Oktobra sociālistiskās revolūcijas gadadienu, 
sāka darboties Ķeguma hidroelektrostacijas pirmais agregāts. Ot
rais agregāts tika laists darbā 1946. gada maijā, bet trešais un ce
turtais — 1947. gada maijā. Tika atjaunotas arī Rīgas, Liepājas, 
Daugavpils, Slokas, Aiviekstes, Cēsu un Jelgavas elektrostacijas. 
A tja u n o ša n a s  d arbā  iek ļā v ā s  ari P a d o m ju  A rm ija s  kara v īr i. Balti
jas frontes celtniecības organizācija uzcēla Rīgā jaunu tiltu pār 
Daugavu un atjaunoja pontontiltu. Atjaunoja tiltus pār Lielupi, 
Ventu un citām upēm. Dzelzceļa transporta darbinieki 1945. gadā 
atjaunoja izpostītās dzelzceļa stigas par 91 %, sāka darboties ūdens
sūkņu stacijas. Rīgā, Liepājā atjaunoja ūdensvadu. Nodibinājās 
telefona un telegrāfa sakari starp pilsētām un rajoniem. Pa Rīgas 
ielām sāka kursēt tramvajs. Atjaunoja tramvaja kustību Liepājā.

Atbrīvotajā Latvijā no brālīgajām padomju republikām ieveda 
daudz mašīnu, rūpnīcu iekārtas, šķidrās degvielas, ogļu, kā arī me
tālus, transporta līdzekļus, kokvilnu, pārtikas produktus un plaša 
patēriņa preces. Tas ļāva ātri atjaunot darbu vairākos rūpniecības 
uzņēmumos. Jau 1944. gadā uzsāka ražošanu rūpnīca VEF. Vagon- 
būves rūpnīcā «Vairogs» sāka ražot detaļas Rīgas elektrostacijai. 
Daugavpils depo strādnieki paši savām rokām izgatavoja instru
mentus,. sakomplektēja pirmos darbgaldus dzelzceļa lokomotīvju 
remontrūpnīcai. Līdz 1945. g. beigām republikā bija atjaunoti un 
uzsākuši darbu vairāk nekā 1200 rūpniecības uzņēmumu. 1945. g. 
beigās visa Latvijas rūpniecība deva 47% no 1940. gadā ražotās 
produkcijas apjoma, bet telefona aparātu, jumtu papes un logu 
stikla ražošanā pārsniedza pirmskara līmeni. Ar brālīgo padomju 
republiku atbalstu tika radīts stabils pamats rūpniecības tālākam 
kāpinājumam.

J a u t ā j u m i  u n  u z d e v u m s .

i. Raksturojiet Latvijas PSR stāvokli pēc tās atbrīvošanas no vācu oku
pantiem!
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2. Kādus pasākumus realizēja Latvijas Padomju valdība, uzsākot mierīgās 
celtniecības darbu?

3. Kāda nozīme bija 1944. gada zemes reformai?
4. Kādi apstākļi veicināja Latvijas PSR tautas saimniecības atjaunošanu?

59. §. PIRMAIS PĒCKARA PIECGADU PLĀNS.
TAUTAS SAIMNIECĪBAS SOCIĀLISTISKA 

INDUSTRIALIZĀCIJA.

1946. gadā PSRS Augstākās Padomes sesijā apstiprināja tau
tas saimniecības atjaunošanas un tālākas attīstības piecgadu plānu 
1946.—1950. gadam. Tā pamatuzdevums bija atjaunot karā cie
tušos valsts rajonus, sasniegt rūpnieciskās un lauksaimnieciskās 
ražošanas pirmskara līmeni un to ievērojami pārsniegt.

Latvijas PSR tautas saimniecības vēsturē pirmā pēckara piec
gade ieņem īpašu vietu. P iecg a d u  p lā n s  p a red zē ja  līd z te k u s  s a im 
n iec ības a tja u n o ša n a i in d u s tr ia liz ē t  L a tv i ja s  P S R  ta u ta s  sa im n ie 
cību u n  a p g ā d ā t v isa s  ra žo ša n a s  n o za res  ar m od ern o  tehn iku .

Latvijas darbaļaudis iesaistījās sociālistsikajā sacensībā par 
piecgadu plāna izpildi pirms termiņa. Rūpniecības strādnieki cen
tās pārsniegt ražošanas normas, racionāli izmantot tehniku, uzla
boja darba un ražošanas organizāciju. Ražošanas novatori iesnie
dza priekšlikumus, kā tālāk uzlabot un intensificēt ražošanas 
procesus, mehanizēt darbietilpīgos un smagos darbus, uzlabot 
ražošanas iekārtu, izejvielu, materiālu izmantošanu, taupīt kuri
nāmo un elektroenerģiju.

Sociālistiskā sacensība attīstījās visdažādākajos veidos, un 
tajā iesaistījās plašas darbaļaužu masas. Piecgades beigās sociā
listiskajā sacensībā piedalījās 95% rūpniecības un transporta 
strādnieku, inženiertehnisko darbinieku un kalpotāju.

Latvijas darbaļaudis Komunistiskās partijas vadībā piecgadu 
plāna izpildes laikā guva! lielus panākumus zemes industrializā
cijā. Vispirmām kārtām tika atjaunota en e rģ ē tik a s  bāze. Atjaunoja 
izpostītās elektrostacijas, no jauna uzcēla augstsprieguma elektro- 
pārvades līniju Jelgava—Brocēni—Liepāja un vairākas sīkas 
hidroelektrostacijas lauksaimniecības vajadzībām. Radikāli uzla
boja elektrostaciju iekārtu un ekspluatāciju._ Elektroenerģijas ra
žošana 1950. gadā pieauga 6 reizes salīdzinājumā ar 1945. gadu. 
Tomēr tas nespēja apmierināt tautas saimniecības prasības. Elek
troenerģijas patēriņu tautas saimniecības nozarēm bija jalimitē. 
Sevišķas grūtības elektroenerģijas apgādē bija rudenī un ziemā. 
Tas viss neatlaidīgi izvirzīja jautājumu par jaunas, lielas elektro
stacijas celšanu Latvijas PSR teritorijā.

Svarīgs piecgades uzdevums bija uzņēmumu un pilsētu nodro
šināšana ar vietējo kurināmo. To risināja kūdras rūpniecība. Tā
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saņēma lielu kapitālo ieguldījumu un jaunu tehniku. Vecās, maz- 
ražīgās iekārtas aizstāja ar pilnīgi modernām bagarmašīnām, ele
vatoriem un elektriskām izklājamām mašīnām. 1950. gadā kūdras 
ieguve palielinājās 4,3 reizes salīdzinājumā ar 1945. gadu. Repub
likai arvien mazāk vajadzēja vest kurināmo no tālienes. Tādēļ 
valsts transporta līdzekļi atbrīvojās citu kravu pārvadāšanai.

Sevišķi strauji attīstījās m e tā la p s trā d ā ša n a s  un m a š īn b ū v e s  
rūpn iecība . Piecgades laikā atjaunoja un tehniski rekonstruēja Lie- 
pājas metalurģisko rūpnīcu «Sarkanais metalurgs», Rīgas Vagonu 
rūpnīcu, elektrotehnisko rūpnīcu «VEF», Kuģu būves un remonta 
.rūpnīcu, velosipēdu rūpnīcu «Sarkanā zvaigzne», Popova radio
rūpnīcu, Daugavpils Lokomotīvju un vagonu remontu rūpnīcu un 
-citas, kas buržuāzijas valdīšanas laikā bija panīkuši uzņēmumi.

Republikā uzcēla arī vairākus jaunus uzņēmumus. Bijušā «Pro- 
vodņika» teritorijā uzcēla Rīgas Elektromašīnu rūpnīcu «RER». To 
apgādāja ar pirmklasīgu un unikālu specializētu iekārtu. RER 
Kļuva par vienu no lielākajām rūpnīcām Padomju Savienībā, kas 
ražo vilkmes elektroiekārtu piepilsētas elektrovilcieniem un tāl
satiksmes pasažieru vagoniem.

Viena no lielākajām pēckara jaunceltnēm ir Rīgas Autoelektro- 
aparātu rūpnīca, kas tika apgādāta ar vismodernāko tehniku. 
.Rūpnīca ražo kontroles un mēraparātus PSRS auto un traktoru 
.rūpnīcām. Rīgā uzcēla Hidrometeoroloģisko aparātu rūpnīcu, kas 
apgādāta ar modernu iekārtu, kā arī Dīzeļbūves rūpnīcu.

Rekonstruētajos un no jauna uzceltajos republikas mašīnbūves 
;un metālapstrādes uzņēmumos sāka ražot daudzus jaunus produk
cijas veidus. Tā, piemēram, ražoja komplicētu sakaru tehniku, elek- 
trificēto dzelzceļu un tramvaju vagonus, pārvietojamās elektrosta
cijas, lielas jaudas elektrodzinējus un ģeneratorus, elektroaparālus, 
dīzeļus, hidroturbīnas, hidrometeoroloģiskos aparātus, kompresorus 
un daudz citu produkcijas veidu, ko Latvijā agrāk neražoja.

Metālapstrādes un mašīnbūves rūpniecība piecgadē attīstījās 
ievērojami straujāk nekā visa republikas rūpniecība.

Arī Latvijas ķ īm is k a jā  rū pn iec ībā  piecu gadu laikā tika gūti 
ievērojami panākumi. Rīgas Superfosfāta rūpnīca pēc rekonstruk
cijas kļuva par vienu no lielākajām šāda veida rūpnīcām Padomju 
Savienībā. Attīstījās arī ķīmiskās un farmaceitiskās, gumijas, laku 
un krāsu rūpniecības uzņēmumi.

Pēckara kapitālās celtniecības un atjaunošanas darbu plašais 
vēriens radīja nepieciešamību strauji attīstīt b ū v m a te r iā lu  rū p n ie 
cību . To apgādāja ar izejvielām bagātīgās izrakteņu atradnes, ku
rās ieguva augstvērtīgu kaļķakmeni, dolomītu, ģipsi, kvarca smiltis 
un mālus. Tas deva iespēju nodrošināt republikas saimniecību ar 
būvmateriāliem. Cementu, šīferi, logu stiklu, sauso apmetumu, lino
leju Latvijas republika piegādāja arī citiem Padomju Savienības 
rajoniem. Pēc Brocēnu kombināta, Rīgas Cementa rūpnīcas, stikla 
rūpnīcas «Sarkandaugava», Liepājas Korķu un linoleja fabrikas,
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kā arī vairāku citu rūpnīcu atjaunošanas un rekonstruēšanas šī 
rūpniecības nozare ievērojamos apmēros pārsniedza buržuāziskajā 
Latvijā sasniegto maksimālo ražošanas līmeni.

Lieli darbi bija veikti m ežrū p n iec īb a s , k o k a p s trā d e s  uzņēmu
mos un p a p īra  ra žo ša n a s  uzņēmumos. Slokas celulozes un papīra 
fabrika, «Līgatne» un visas kartona fabrikas, saplākšņu uzņēmumi 
«Furniers», «Latvijas bērzs» un citi, kā arī kokzāģētavas un mē
beļu rūpniecība ievērojami palielināja produkcijas ražošanu.

V ieg la jā  u n  p ā r tik a s  rū p n iec īb ā  ne tikai atjaunoja visus uzņē
mumus, bet arī tālu pārsniedza plaša patēriņa un pārtikas produktu 
pirmskara ražošanas līmeni. Paplašinājās vieglās rūpniecības pro
dukcijas sortiments.

Padomju Latvija pēckara piecos gados pirmskara līmeni rūp
nieciskajā ražošanā pārsniedza vairāk nekā 3 reizes. Tas izskaidro
jams, pirmkārt, ar sociālistiskās ražošanas priekšrocībām un, otr
kārt, ar brālīgo republiku savstarpējo sadarbību un palīdzību. Re
publika saņēma no Urāliem metālu, no Vidusāzijas republikām — 
kokvilnu, no Groznijas un Baku — naftas izstrādājumus, no Kuba- 
ņas — labību. No padomju republikām Latvijā ieradās tūkstošiem 
inženieru, konstruktoru un citu speciālistu, kuru Latvijā ļoti trūka.

1949. gada janvārī sapulcējās LKP X kongress. Tā delegāti 
pārstāvēja 40 000 biedru. Kongress atzīmēja, ka'Komunistiskā par
tija ar visas padomju tautas palīdzību ir guvusi milzīgus panāku
mus sociālisma celtniecībā. Rūpniecības produkcijas ražošanas 
pirmskara līmenis jau bija sasniegts. Republikas ekonomika rekon
strukcijas un jauncelsmes darba rezultātā radikāli mainījusies. 
Sociālistiskā rūpniecība jau deva pilnīgi visu rūpniecisko produk
ciju. Privātā sektora rūpniecībā vairs nebija. Rīga bija izveidojusies 
par Latvijas PSR industriālu centru ar lieliem rūpniecības uzņē-



mumiem. Pieaudzis strādnieku skaits Rigas uzņēmumos. No dru
pām atkal pacēlusies Jelgava, Daugavpils, Rēzekne.

Pirmās pēckara piecgades laikā ne tikai atjaunoja izpostīto rūp
niecību, bet galvenais — vienlaikus radīja sociālistisko industriju. 
L a tv ija  n o  a g rā ra s  ze m e s  p ā rv ē r tā s  p a r  so c iā lis tis k u  in d u s tr iā lu  
rep u b liku . Sociālistiskā industrija bija tautas saimniecības un 
darbaļaužu materiālās labklājības augšupejas pamats.

Jautājumi un uzdevumi.
1. Kādi uzdevumi rūpniecības attīstībā bija jāveic pēckara piecgadē 

(1945.—1950. g.)?
2. Pastāstiet par sociālistiskās industrializācijas gaitu!
3. Salīdziniet rūpniecības attīstību Padomju Latvijā un buržuāziskajā 

Latvijā!
4: Kādi apstākļi veicināja rūpniecības attīstību Latvijas republikā?

60. §. LAUKSAIMNIECĪBAS KOLEKTIVIZĀCIJA.

Pēckara piecgades laikā Latvijas PSR lauksaimniecībā bija jā
veic divkāršs uzdevums. Pirmkārt, vajadzēja sociālistiski pārveidot 
lauksaimniecību, apvienojot sīksaimniecības lielās kolektīvās saim
niecībās. Otrkārt, bija jāapgādā lauksaimniecība ar modernu teh
niku, darba rīkiem un, cik vien iespējams, jāelektrificē ražošanas 
process. Tikai sociālistiskās lielsaimniecības varēja izmantot jau
nākās zinātnes atziņas, moderno tehniku, racionāli izlietot darba
spēku, panākt ievērojamu ražošanas kāpinājumu.

Latvijas Komunistiskā partija, realizēdama lauksaimniecības 
sociālistiskās pārkārtošanas plānu, veica daudzus kolektivizācijas 
priekšdarbus. Nostiprināja un paplašināja padomju saimniecības 
un MTS, plaši izvērsa lauksaimniecības mašīnu ražošanu, veica 
izskaidrošanas un audzināšanas darbu. Republikā nodibināja dau
dzas lauksaimniecības kooperācijas, lai zemnieki pašu pieredzē pār
liecinātos par lielo kolektīvo saimniecību priekšrocībām. 1945. gadā 
Latvijas PSR Ministru Padome pieņēma speciālu lēmumu par lauk
saimniecības kooperāciju organizēšanu. Republikā tika nodibinātas 
lauksaimniecības mašīnu kopiegādes un koplietošanas kooperāci
jas, kā arī piensaimnieku, meliorācijas, lauksaimniecības kreditē
šanas sabiedrības. 1947. gadā republikā darbojās ap 1330 dažādas 
kooperatīvas sabiedrības, kas apvienoja 70% zemnieku. Zemnieki 
labprāt apvienojās šādās sabiedrībās. Viņi kolektīvi iegādājās un 
lietoja traktorus, kuļmašīnas, apstrādāja zemi, pārdeva lauksaim
niecības produktus. Sis sociālisma sektora iedīglis ātri attīstījās, 
guva redzamus panākumus un galvenais — apliecināja kolektīvā 
darba pārākumu pār individuālo. Kooperatīvās sabiedrības bija 
pārejas pakāpe uz kooperācijas augstāku formu — ko lh o zu .

1946. gada novembrī tagadējā Dobeles rajonā tika nodibināts 
p irm a is  k o lh o zs  «N āko tne» . Tajā apvienojās 11 trūcīgo un vidējo
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zemnieku. No sākuma kolhozam bija ļoti maz zemes un nebija ne
kādas tehnikas. Budži pareģoja kolhozniekiem neveiksmes un pat 
bojā eju. Taču, pārliecināti par sociālistiskās lauksaimniecības pā
rākumu, kolhoznieki neatlaidīgi pilnveidoja saimniekošanas me
todes. Drīz vien viņu saimniecībā parādījās pirmais traktors. Kol
hoznieki pārvarēja daudzas grūtības un ar valdības sistemātisku 
atbalstu guva redzamus panākumus ražošanā. Kolhoznieks Artūrs 
Cikste pirmais republikā izaudzēja labības rekordražu, un viņam 
piešķīra Sociālistiskā Darba Varoņa nosaukumu.

1946. gada rudenī nodibinājās vēl kolhozs «Sēlija» Jēkabpils 
rajonā, «Uzvara» Valkas rajonā, «Dzirkstele» Daugavpils rajonā. 
1949. gadā nobrieda nepieciešamība realizēt lauksaimniecības vien
laidu kolektivizāciju. To prasīja tautas saimniecības intereses, tas 
atbilda strādnieku un darba zemniecības mērķiem. Bija nostiprinā
jusies tehniskā bāze, un valsts varēja sniegt lielāku palīdzību lauk
saimniecībai. Daļa zemnieku pirmo kolhozu pieredzē pārliecinājās 
par kolektīvo saimniecību priekšrocībām.

Realizējot vienlaidu kolektivizāciju, laukos bija jāpārvar daudz 
grūtību. Latvijā bija ap ceturtdaļmiljona sīku viensētu. Tādējādi 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme bija sadrumstalota. Izmantot 
tehniku bija grūti. Trūka saimniecības ēku sabiedrisko lopu novie
tošanai. Nebija iekārtotu ganību. Turklāt kolektivizācija norisēja 
asas šķiru cīņas apstākļos. Bijušie budži aģitēja pret kolhoziem. 
Viņi izplatīja «teoriju», ka latviešu zemnieks ir pēc savas dabas 
individuālists un nespēj iekļauties kolektīvajā darbā. Viņi nodar
bojās ar kaitniecību un sabotāžu. Daudzi no tiem iestājās kolho
zos, lai grautu tos no iekšienes. Viņi bieži izsaimniekoja kolhoza 
mantu, centās diskreditēt kolhozus, pārkāpt lauksaimniecības ar
teļa statūtus. Kolektivizācijai bija jāpārvar arī bruņota pretestība. 
Vācu fašistisko okupantu atbalstītāji — bandīti, kas vēl slēpās 
mežos, uzbruka kolhozu organizētājiem, slepkavoja padomju un 
partijas darbiniekus.

Lūk, ko A. Grigulis raksta savā romānā «Kad lietus un vēji 
sitas logā».

Jaunmuiža ir apdzīvota vieta gandrīz pusceļā starp Kabili un Lutriņiem. Tā 
jau sen nepatīkama bandītiem. Te izveidojās neliels, bet ļoti aktīvs padomju 
dzīves jauncelsmes centrs. Vietējās padomes vēlēšanās par deputātiem ievēlēja 
enerģiskus cilvēkus, kas ar savu pašaizliedzību un bezbailību aizrāva līdz 'plašu 
apkārtni. Tādi deputāti kā Babris, Zaldāts un citi bija pilnā mērā pielīdzināmi 
karavīriem, kas drosmīgi cīnās pirmajās kaujas rindās. Bet pirmajās rindās arī 
visvairāk ir kritušo.

Jau pirms vairākiem mēnešiem daži Krusta bandas dalībnieki ar Freimani 
priekšgalā iegriezās Lutriņu pagasta «Krievniekos» pie bandītu atbalstītāja Pēr
kona, lai paēstu labas pusdienas. Pusdienojot saimnieks žēlojās, ka viss tā kā tā 
arvien vairāk ejot uz postu. Arvien vairāk rodoties cilvēki, kas pa galvu pa kaklu 
skrienot komunistu tīklos. Tas pats Babris, tad pašā Jaunmuižā Zaldāts . . .

Deputāta Babra nogalināšanu Krusts uzdeva vadīt Freimanim. Jau agri no 
rīta Freimanis kopā ar Upenieku, vāciešiem Strausu un Kurtu devās uz Babra 
mājām. Noslēpušies ceros aiz kūts, no kurienes varēja pārskatīt pagalmu, bandīti 
gaidīja kādu iznākam, lai, to sagūstot, uzzinātu, vai mājās nav svešu cilvēku, kas
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varētu iejaukties bandītu nolūkos. Sāka 
kūpēt dūmenis. Tieva dūmu strūkla cē
lās pret pelēkajām rudens debesīm. 
Lauku_mājas sāka dienu.

Pēc neilga brīža pagalmā iznāca 
pats Babris ar cirvi rokā. Piegāja pie 
malkas grēdas, izmeklēja dažas šķilas 
un sāka skaldīt. Bandīti uzmanīgi ža
gas tuvāk. Tieši tai mirklī, kad saim
nieks iecirta cirvi vecā kjavas celmā, 
kas te gadiem kalpoja par malkas 
bluķi, viņam no muguras uzbruka divi 
bandīti. Kad izrādījās, ka tik viegli ne
nāksies pieveikt upuri, piesteidzās palī
gā vēl vācietis Strauss. Babri sasēja . . .

Kad turpat aiz dārza nogalināja 
Babri, bandīti promejot iešāva auto
māta kārtu pa logu istabā, kur uz 
grīdas raudāja mazie bērni un klusu 
elsoja sieva.

Latvijas Komunistiskā partija un Padomju valdība veica vai
rākus pasākumus, lai pilnīgi realizētu sociālistiskos pārkārtojumus 
laukos. Pirmkārt, republikas pilsētu strādnieki nosūtīja vairākus 
tūkstošus cilvēku darbam uz laukiem, lai palīdzētu zemniekiem sa
biedriskot viņu īpašumu un organizēt ražošanu. Tūkstošiem kom
jauniešu ar jauniešiem piemītošo degsmi apguva traktoristu, me
hāniķu, laukkopju profesijas. Republikas inteliģence sniedza kon
sultācijas par lauksaimniecības teorijas attīstības jautājumiem, kā 
arī praktiski palīdzēja risināt organizatoriskus jautājumus, novākt 
ražu, organizēt kultūras pasākumus. Otrkārt, Padomju valdība rū
pējās, lai jaunnodibinātie kolhozi tiktu nodrošināti ar kredītiem, 
apgādāti ar mākslīgiem mēsliem, sēklu, lauksaimniecības mašī
nām, traktoriem, lai tiktu noorganizētas meliorācijas mašīnu sta
cijas. MTS skaits tika palielināts. Republikas labākajās padomju 
saimniecībās izaudzēja šķirnes lopus, ko nodeva kolhoziem. Treš
kārt, nostiprinot un attīstot sabiedrisko saimniecību, valdība reali
zēja kulaku ekonomiskās ierobežošanas un kulaku kā šķiras likvi
dēšanas politiku. Lauku lielšaimniekus —- bijušos budžus aplika 
ar paaugstinātām obligātām piegādēm. Nepārdeva viņiem lauk
saimniecības mašīnas, liedza jebkādus valsts kredītus.

Partijas un valdības veikto pasākumu rezultātā, izmantojot 
citu padomju republiku atbalstu un pieredzi, vienlaidu kolektivi
zācija Latvijā norisēja ātri. 1949. gadā kolektivizācija aptvēra 
zemnieku absolūto vairākumu.

Pēckara piecgades beigās lauksaimniecības sociālistiskā pārvei
došana pamatos bija paveikta. Tas kvalitatīvi mainīja lauku iedzī
votāju šķirisko struktūru. Budži kā šķira izzuda. Darba zemnieki 
atbrīvojās no ekspluatācijas un kļuva par savas zemes saimnie
kiem. Nostiprinājās zemnieku šķiras savienība ar strādniekiem.

Tādējādi piecgades laikā Latvijas laukos bija noticis dziļš
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apvērsums. Bet tas bija tikai lauksaimniecības sociālistiskās attīs
tības sākums. Lauksaimnieciskā ražošana vēl nesasniedza pirms
kara līmeni. Tas bija izskaidrojams ar dažiem kolhozu darba or
ganizācijas nenokārtotiem jautājumiem. Kolektīvās saimniecības 
pārdzīvoja organizēšanās grūtības. Vēl nepietika labi sagatavotu 
lielsaimniecību vadītāju. Dažos gadījumos kolektivizācija tika 
veikta pārāk strauji, bez pamatīgas zemnieku sagatavošanas ko
lektīvam darbam.

Taču gūtie panākumi republikas lauksaimniecībā pavēra jaunu, 
sociālistiskās attīstības ceļu, radīja stabilu pamatu visas tautas 
saimniecības sociālistiskai augšupejai.

Jautājumi un uzdevums.
1. Pastāstiet, kā kooperācijas veicināja lauksaimniecības sociālistisku pār- 

kārtošanul
2. Kāpēc bija nepieciešama lauksaimniecības kolektivizācijā?
3. Kāda ir lauksaimniecības kolektivizācijas vēsturiskā nozīme?

D O K U M E N T 1;.

Kolhozos jau izauguši lieliski cilvēki, kas rāda sociālistiskā darba paraugus. 
Piemēram, posma vadītājs komjaunietis Arturs Cikste kolhozā «Nākotne» Jelga
vas apriņķī ievāca 31,7 centnerus rudzu no hektāra 12 ha platībā, posminieks 
Bērziņš kolhozā «Zemgale» ievāca 25 centnerus no hektāra, posminieks Svars šā 
paša apriņķa kolhozā «Ausma» ievāca no hektāra 28 centnerus ziemāju 12 ha 
platībā.

Lļaudzi kolhozi jau no pirmajam savas pastāvēšanas dienam noorganizējuši 
lopkopības fermas. Talsu apriņķī Ļeņina vārdā nosauktajā, Staļina vārdā nosauk
tajā un Kaļiņina vārdā nosauktajā kolhozā, kas organizējušies 1948. gada sa
kumā, ir liellopu fermas ar 60 un vairak liellopiem. Valkas apriņķī Staļina vārda 
nosauktajā kolhozā ir ferma ar apmēram 100 liellopiem.

Kolhoznieki ļoti apzinīgi pilda savas saistības ar valsti. Visi kolhozi valsts 
labības piegādes plānu izpildīja pirms termiņa — augustā.

No sacītā redzams, ka mūsu kolhozi organizēti uz pareiza sociāla pamata, 
ekonomiski tie ir diezgan stipri un daudzi no tiem jau ir īsti kolektīvās saimnie
košanas paraugi apkārtējiem_ zemniekiem.

Partijas organizācijai jāveic milzīgs darbs kolhoznieku audzinašanai. Iestā
joties kolhozā, radikāli mainās sīkzemnieka ekonomika, viņa privātie ražošanas 
līdzekļi kļūst sabiedriski. Ar to rodas apstākļi, lai pārveidotu viņa apziņu. Tomēr 
pati šī pārveidošana nenotiek uzreiz, bet tikai līdztekus tam, ka piedalīšanās kol
hoza darbā (kopīgs darbs, kopīga saimniecība, ciņa pret kolhoziem naidīgiem 
elementiem un ieskatiem) ietekmē kolhoznieku psiholoģiju, līdztekus tam, ka 
nostiprinās un attīstās kolhozs kā sociālistiska saimniecība, līdztekus tam, ka 
kolhozā ievieš mašīnu darbu un ka partijas un padomju organizāciju vadība 
pār kolhozu pastiprinās.
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6i. §. La t v i j a s , r ū p n i e c ī b a s  k ā p i n ā j u m s  u n  k o l h o z u
IEKĀRTAS TĀLĀKA ATTĪSTĪBA (1951.-1958. G.).

Sociālistiskās iekārtas nostiprināšanās radīja priekšnoteikumus 
visas tautas saimniecības augšupejai. Sociālisma celtniecības turp
mākie uzdevumi tika izvirzīti piektajā un sestajā piecgadu plānā. 
Bija paredzēts panākt straujāku ražošanas spēku uzplaukumu, sa
biedriskās bagātības palielināšanos, tautas materiālās labklājības 
un kultūras līmeņa celšanos. Sos uzdevumus Padomju Latvijas 
darbaļaudis Komunistiskās partijas vadībā risināja ciešā sadar
bībā ar citām padomju republikām.

Rūpniecības attīstība. Laika posmā no 1951. līdz 1958. gadam 
Latvijas PSR darbaļaudis guva jaunus sasniegumus rūpniecības 
attīstībā. Tika uzcelti 50 jauni lieli uzņēmumi, tajā skaitā Garkal
nes dzelzsbetona konstrukciju rūpnīca, Rīgas TEC, augstsprieguma 
līnija Krustpils—Daugavpils, Liepājas silikātu ķieģeļu rūpnīca, 
Rēzeknes piena konservu kombināts u. c. Rekonstruēja un paplaši
nāja daudzus lielo rūpniecības uzņēmumu cehus. Racionalizēja ra
žošanas procesu, uzlaboja darba organizāciju, ieviesa jaunākos 
zinātnes un tehnikas sasniegumus. Paplašinājās arī sociālistiskā 
sacensība. Ap 60 Latvijas PSR rūpniecības uzņēmumu, kuri pieda
lījās starprepublikāniskajā sociālistiskajā sacensībā, ierindojās 
pirmajās vietās.

Rūpnieciskās ražošanas apjoms 1958. gadā pārsniedza 8,7 rei
zes 1940. gada apjomu. Rūpniecības attīstība bija saistīta ar strād
nieku skaita pieaugumu, viņu radošo iniciatīvu un darba ražī
gumu. Strādnieku skaits palielinājās līdz 250 000 cilvēku.

Sevišķi strauji attīstījās m a šīn b ū ve , ķ īm is k ā  rūpn iec ība , e n e rģ ē 
tika . Tās kļuva par galvenajām rūpniecības nozarēm un noteica 
visas tautas saimniecības tālāko augšupeju. Smagās industrijas 
attīstība ļāva Latvijas republikai ieņemt ievērojamu vietu Vissavie
nības darba dalīšanā un kļūt par augstas kvalitātes produkcijas 
ražotāju. Buržuāziskajā Latvijā rūpniecības iekārtu ieveda no ārze
mēm. Tas palielināja Latvijas ekonomisko atkarību no ārvalstu 
kapitālistiem. Turpretim Padomju Latvijas rūpniecība ražoja kom
fortablus vagonus elektrificētajiem dzelzceļiem, tramvaju vagonus, 
pārvietojamas elektrostacijas, hidroturbīnas, spēcīgus jūras vel
koņus, vienlaidmetāla liellaivas, telefona centrāles, hidrometeoro- 
loģiskus aparātus, augstvērtīgus audumus, ārstniecības preparā
tus, kas tika izvesti arī uz citām republikām. Latvijas rūpniecības 
ražojumi ieguva augstu novērtējumu starptautiskajā tirgū.

R ū p n ie c isk ā s  ra žo ša n a s  s tra u jo  a tt īs t īb u  ve ic in ā ja  so c iā lis tisk ā  
ra žo ša n a s  ve id a  p riekšro c īb a s  u n  jo  s e v iš ķ i  so c iā lis tisk o  rep u b liku  
b rā līg ā  sadarb īb a . Visi republikas rūpniecības uzņēmumi cieši koo
perējās ar citu republiku uzņēmumiem un piegādāja tiem vairāk 
nekā 300 dažādu izstrādājumu veidu. Savukārt Padomju Savienī
bas brālīgo republiku uzņēmumi piegādāja Latvijai 275
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izstrādājumu veidus un izejvielas. Latvijas rūpniecībai no citam 
republikām ik gadus pieveda 40 000 tonnu Doņecas ogļu, 30000 
tonnu Urālu čuguna, kā ari naftu, melnos metālus, mašīnas, ķīmis
kās rūpniecības un tekstilrūpniecības izejvielas un daudzus citus 
rūpniecībai nepieciešamus izstrādājumus.

Republikas rūpniecībā strauji pieauga kapitālieguldījumu ap
joms, izmainījās tās struktūra, n o risa  rūpn iec ības tā lā k a  teh n iskā  
re k o n s tru k c ija  u n  a u to m a tizā c ija .

Latvijas PSR, kuras iedzīvotāju skaits bija tikai 1% no visiem 
PSRS iedzīvotājiem, rūpnieciskajā ražošanā ieņēma 6. vietu starp 
visām brālīgajām republikām. Elektrificēto dzelzceļu motoru un 
piekabināmo vagonu, kā ari kombinētas sistēmas starppilsētu tele
fonu komutatoru ražošanā Latvijas republika ieņēma pirmo vietu, 
automobiļu elektroierīču ražošanā — otro vietu, papīra ražošanā — 
ceturto vietu Padomju Savienībā.

Rūpniecības strauja attīstība un tirdzniecības paplašināšanās 
vairoja visas tautas nacionālo ienākumu, sekmēja darbaļaužu ma
teriālās labklājības kāpinājumu. Izvērsās dzīvokļu celtniecība, pa
lielinājās strādnieku reālā darba alga, pazeminājās plaša patēriņa 
preču cenas, attīstījās tautas veselības aizsardzība, paplašinājās 
un uzlabojās komunālie pakalpojumi, uzplauka kultūras dzīve.

Lauksaimniecības attīstība. Lauksaimniecības sociālistiskās 
rekonstrukcijas rezultātā radās plašas iespējas tās tālākai attīstī
bai. Tomēr visumā la u k sa im n iec īb a  a tt īs t ī jā s  lēn ā k  n ekā  rūpn iec īb a
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u n  n ea p m ie r in ā ja  ie d z īv o tā ju  va ja d z īb a s . Lauksaimniecības atpa
licības cēloņi bija nepietiekamā lauksaimnieciskās ražošanas me
hanizācija, zema augsnes auglība, jo zeme kara gados bija sevišķi 
noplicināta. Lauksaimniecības produkcijai bija zemas valsts sagā
des un iepirkuma cenas, kas mazināja kolhoznieku materiālo iein
teresētību darbā. Trūka kvalificētu lauksaimniecības speciālistu, 
kolhozu vadītāju.

Latvijas Komunistiskā partija un Padomju valdība veica vai
rākus pasākumus, lai attīstītu lauksaimniecību. Tika nostiprināta 
lauksaimniecības materiāli tehniskā bāze. Jau 1953. gadā repub
likas lauksaimniecība saņēma daudzas lauksaimniecības mašīnas: 
traktorus, labības kombainus, kravas automobiļus, sējamās un 
ražas .novācamās mašīnas. 1958. gadā Latvijas laukos bija ap
mēram II 000 traktoru, ap 2000 labības kombainu, 7000 smago 
automašīnu. Reorganizēja mašīnu un traktoru stacijas, kas lāva 
kolhoziem un padomju saimniecībām pašām iegādāties tehniku. 
Trīs ceturtdaļas lauku sociālistisko saimniecību tika elektrificētas. 
Lauksaimnieciskās ražošanas procesa mehanizācija strauji ieviesās 
arī lopkopības fermās. Darbā uz laukiem nosūtīja vairākus tūksto
šus speciālistu — inženierus, mehāniķus. Tika noorganizētas spe
ciālās lauksaimniecības mehanizācijas skolas, kur sagatavoja trak
toristus, kombainierus, mehāniķus un citus speciālistus.

V ien la iku s  ar e le k tr if ik ā c iju  u n  m e h a n izā c iju  ve ica  a ri a u g sn e s  
n o su s in ā ša n u . Meliorācijas darbu organizēšanai nodibināja speciā
las pārvaldes, meliorācijas mašīnu stacijas, kur koncentrējās sim
tiem ekskavatoru. 1958. gadā vien nosusināja 44000 ha zemes.

Lai celtu ko lh o zn ie k u  m a te r iā lo  ie in te re sē tīb u  lauksaimnieciskās 
ražošanas paplašināšanā, paaugstināja sagādes un valsts iepir
kuma cenas gaļai, pienam, vilnai, kartupeļiem un dārzeņiem, sa
mazināja kolhoznieku piemājas saimniecību nodokli un obligātās 
sagādes normas.

K o lh o zo s ieviesa  ja u n u  p lā n o ša n a s  s is tē m u . Tā deva iespēju, 
plānojot ražošanu, ņemt vērā valsts vajadzības un kolhozu eko
nomiskos, augsnes un klimatiskos apstākļus.

Kolhozi, padomju saimniecības un MTS tika apgādāti ar labi 
sagatavotiem kadriem. Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju vien 
katru gadu beidza ap 450 speciālistu. Tika organizēti viena gada un 
sešu mēnešu kursi, kuros katru gadu mācījās ap 200 kolhozu priekš
sēdētāju, brigadieru un fermu pārziņu. No darba zemnieku vidus 
izauga lieliski organizatori, tādi kā CT Valdmanis, E. Kauliņš, 
R. Tomsons, L. Luņins, F. Smilga, K- Ābele un daudzi citi, kuri 
plaši pazīstami ne tikai mūsu republikā, bet arī tālu aiz tās robežām.

Šo pasākumu rezultātā republikas lauksaimnieciskā ražošana 
ievērojami pavirzījās uz priekšu. Cēlās lauksaimniecības kultūru 
ražība, pieauga liellopu skaits. Vienlaikus palielinājās lopu pro
duktivitāte. Nostiprinājās kolhozu sabiedriskā saimniecība, un uz
labojās kolhoznieku materiālā labklājība.
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No 1950. līdz 1958. gadam liellopu skaits palielinājās no 812 000 
līdz 843 000, bet piena izslaukums pieauga no 400000 līdz 582000 
tonnu gadā. Sevišķi attīstījās cūkkopība, bekongajas ražošana. 
Palielinājās arī graudaugu kultūru audzēšana, nostiprinājās lop
barības bāze.

Daudzi kolhozi un padomju saimniecības, tā, piemēram, Rīgas 
rajona kolhozs «Mārupe», Budeskalnu padomju saimniecība, kol
hozs «Atmoda», Jelgavas rajonā Dzirnieku padomju saimniecība, 
Dobeles rajonā Tērvetes padomju saimniecība, Tukuma rajonā 
Valdeķu padomju saimniecība izaudzēja paraugražu laukos un sa
ražoja daudz piena un gaļas. Radās kolhozi miljonāri.

Bet bija arī tādi rajoni, kolhozi un padomju saimniecības, ku
ros lauksaimnieciskā ražošana bija zemā līmenī. Abrenes, Dagdas, 
Kārsavas, Zilupes un Rēzeknes rajonos daudzi kolhozi un padomju 
saimniecības nesasniedza republikas vidējos rādītājus lauksaim
niecības produkcijas ražošanā.

*  *  *

Ekonomiskās, politiskās un kultūras attīstības rezultātā laikā 
n o  1951. lid z  1958. g a d a m  P a d o m ju  L a tv i jā  b ija  p iln īg i u n  g a līg i  
u zc e lts  so c iā lism s  v isā s  d z īv e s  jo m ā s. Tas radīja radikālas pār
maiņas latviešu tautas sabiedriskajā dzīvē. Galīgi izzuda ekspiua- 
tatoru šķiras. Visi ražošanas līdzekļi atradās tautas rokās. Tie pie
derēja vai nu valstij, vai kolhoziem un kooperatīviem. Par mate
riālo vērtību sadales formu, kas izriet no sociālistiskās ekonomikas
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pamata, kļuva alga atbilstoši paveiktajam darbam. Pēc 1959. gada 
statistiskajiem datiem, Latvijā dzīvoja 30 dažādu tautību pārstāvji: 
latvieši (62%), krievi (27%), balktrievi (3%), poļi (3%), ebreji 
(2%), lietuvieši (1,5%). Tie visi kļuva par vienotu strādnieku, kol
hozu zemnieku un inteliģences saimi, kas vairs nepazīst nesamie
rināmas pretrunas. Latviešu tauta sakļāvās ap Komunistisko par
tiju un ciešā sadraudzībā un sadarbībā ar citām padomju tautām, 
pamatojoties uz proletāriskā internacionālisma principiem, iekļāvās 
aktīvajā cīņā par mieru starp tautām, par demokrātiju un komu
nistiskās sabiedrības uzcelšanu.

Uzdevums un jautājumi.

1. Pastāstiet, kādus panākumus guva Latvijas PSR rūpniecība laikā no 
1951. līdz 1958. gadam!

2. Ar ko izskaidrojams rūpniecības straujais kāpinājums?
3. Kādus pasākumus veica Komunistiskā partija un Padomju valdība, lai 

attīstītu lauksaimniecisko ražošanu?
4. Kādas būtiskas pārmaiņas notika Padomju Latvijas sabiedriskajā dzīvē 

ar.sociālisma galīgo un pilnīgo uzvaru?

D O K U M E N T S .

Pārskata laikā Latvijas KP CK veltīja neatslābstošu uzmanību republikas
rūpniecības, transporta un celtniecības darbam, sistemātiski izskatīja šo tautas 
saimniecības nozaru attīstības svarīgākos jautājumus, atklāja trūkumus, ko par
tijas un saimnieciskie orgāni bija pieļāvuši rūpniecības vadīšanā, veica pasāku
mus atsevišķu atpaliekošu uzņēmumu darbības uzlabošanai. Latvijas KP CK 
kontrolēja un vadīja tādu lielu republikas rūpniecības un enerģētikas objektu kā 
Rīgas TEC, Ventspils zivju kombināta, Rīgas dīzeļu rūpnīcas, Sedas kūdras fab
rikas un citu uzņēmumu celtniecības darba gaitu. Latvijas KP CK birojs pieņēma 
vairākus speciālus lēmumus, lai palielinātu tautas patēriņa preču izlaidi un uzla
botu to kvalitāti.

1955. gadā rūpniecības produkcijas apjoms salīdzinājumā ar 1950. gadu pa
lielinājies vairāk nekā par 90 procentiem. Piektās piecgades uzdevumus repub
likas rūpniecība izpildīja līdz 1955. gada 1. novembrim. Piecos gados izlaista 
virsplāna produkcija par dažiem miljardiem rubļu. Republikas partijas organi
zācija galveno uzmanību veltīja metalurģiskās, metālapstrādašanas, ķīmiskās 
un mežu rūpniecības, kā arī būvmateriālu rūpniecības tālākajai attīstībai. Sma
gas rūpniecības nozaru ražošanas apjoms aizritējušajā piecgadē palielinājies 
vairāk nekā divas reizes, tai skaitā mašīnbūves — 2,7 reizes. Straujos tempos 
attīstījusies arī viegla rūpniecība. 1955. gadā salīdzinājumā ar 1950. gadu 
audumu un trikotāžas izstrādājumu ražošana palielinājusies par 80 procentiem, 
apavu — divas reizes, konservu — 3,3 reizes. Vairāk nekā divas reizes palieli
nājusies zivju nozveja, ko veicināja zvejas flotes apgāde ar jaunu tehniku un 
mūsu zvejnieku došanās zvejā uz Ziemeļatlantiju.

Piektajā piecgadē republikā uzbūvēti 73 jauni uzņēmumi, to skaitā lielas 
rūpnīcas — Rīgas dīzeļu rūpnīca, Jelgavas mašīnbūves rūpnīca, Daugavpils 
elektrisko instrumentu rūpnīca. Nodota ekspluatācijā arī Sedas kūdras fabrika, 
Ventspils zivju kombināts, putnu kombināts, vairākas linu apstrādāšanas fabri
kas, maizes ceptuves un pienotavas.
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Pārskata laikā republikas partijas organizācija lielu uzmanību pievērsa lauk
saimniecības tālākai attīstībai. Partijas, padomju un lauksaimniecības orgāni 
visiem spēkiem centās realizēt partijas un valdības lēmumus par lauksaimniecī
bas attīstību.

Pildot partijas un valdības lēmumus par lauksaimniecības produktu ražoša
nas strauju kāpināšanu mūsu zemē, republikas partijas organizācija ir veikusi 
zināmu pozitīvu darbu. Vēl vairāk nostiprinājusies kolhozu iekārta, pakāpeniski 
nostiprinās daudzu lauksaimniecības arteļu ekonomika. Pēdējos divos gados kol
hozu ienākumi pieauguši par 232 miljoniem rubļu. Liela nozīme šai ziņā bija 
partijas un valdības pasākumiem, kuru nolūks bija celt kolhozu ekonomisko iein
teresētību lauksaimniecības produkcijas ražošanas palielināšanā. Daudzi rajoni 
un kolhozi prasmīgi pārvarēja grūtības, kas bija radušās sakarā ar nelabvēlīgiem 
laika apstākļiem, un palielināja lauksaimniecības produktu ražošanu.

62. §.LATVIJAS SOCIĀLISTISKAS DEMOKRĀTIJAS ATTĪSTĪBA.

Sociālisma celtniecības pabeigšanas^ posmā Padomju Latvijā 
celtniecības darbā un valsts pārvaldīšanā iekļāvās arvien plašākas 
tautas masas. Attīstījās padomju demokrātija.

Sājā laikā pastiprinājās partijas, sabiedrisko organizāciju un 
padomju organizatoriskā loma. Latvijas Komunistiskās partijas 
nozīme palielinājās, un tā izauga par lielu un saliedētu organizā
ciju. Sekmīgi veikdama tautas politiskās vadītājas, organizētājas 
un audzinātājas uzdevumu, partija iemantoj-a autoritāti un pul
cēja ap sevi plašas tautas masas. Partijas vadībā 1949. gadā ro
sīgi darbojās komjaunatnes organizācijā 45000 biedru, arodbiedrī
bas — 300000 biedru un padomju varas aparātā tūkstošiem 
aktīvistu.

Tika veikti daudzi pasākumi, lai iesaistītu pēc iespējas vairak 
darbaļaužu valsts pārvaldīšanā. Viens no pasākumiem, ko realizēja 
1950. gadā valsts aparāta demokratizēšanā, bija padomju varas 
vietējo orgānu reorganizācijā. Ar Latvijas PSR Augstākās Pado
mes Prezidija dekrētu republikā likvidēja apriņķus un pagastus. 
N o d ib in ā ja  la u ku  ra jo n u s . Vecais administratīvais iedalījums 20 
apriņķos un 510 pagastos mazināja padomju varas laikā izveidoto 
•ciema padomju lomu un traucēja darbaļaužu piedalīšanos valsts 
pārvaldes darbā. Vienlaikus darbojās ciema, apriņķa, kā arī starp
pagastu darbaļaužu deputātu padomes. Nereti pagastu un ciemu 
padomes risināja vienus un tos pašus jautājumus. Vienotas rajonu 
•sistēmas izveidošana tuvināja valsts aparāta pārvaldes orgānus 
iedzīvotāju masām. Republikā nodibināja 58 rajonus, kas bija tieši 
pakļauti republikas padomju varas orgāniem. 55 pilsētu, 58 rajonu 
un 1358 ciemu darbaļaužu deputātu padomes kopā ar visām darba
ļaužu deputātu komisijām iesaistīja aktīvā sociālistiskās celtniecī
bas darbā visplašākās strādnieku, zemnieku un inteliģences ma
sas. Padomju Latvijas darbaļaudis Latvijas Komunistiskās parti
jas un Latvijas Padomju valdības vadībā vienotā brālīgo padomju 
tautu saimē droši un nelokāmi gāja pa sociālisma celtniecības 
ceļu. It īpaši pēc PSKP XX kongresa, kas sņnāca 1956. gadā, tika
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paveikts liels darbs mūsu zemes demokrātiskajā attīstībā. Stipri 
paplašinājās republikas un vietējo padomju varas orgānu tiesības 
un patstāvība, pilnveidojās valsts, kā arī tiesu orgānu aparāts, at
tīstījās sabiedriskās kontroles formas, pastiprinājās sabiedrisko 
organizāciju — arodbiedrības un komjaunatnes nozīme sabiedrības 
dzīvē, paplašinājās pilsoņu iespējas piedalīties valsts pārvaldīšanā. 
Ar sociālisma pilnīgu un galīgu uzvaru latviešu tauta kļuva par 
īstu saimnieku, noteicēju savā zemē. Padomju Latvijas konstitūcija 
nodrošina iespēju visiem Latvijas PSR darbaļaudīm piedalīties 
valsts pārvaldē — darbaļaužu deputātu padomju personā. Visiem 
pilsoņiem, sākot ar 18 gadu vecumu, ir tiesības piedalīties vēlē
šanās. Vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās un aizklātās vēlēšanās ievēl 
Latyijas PSR Augstāko Padomi un vietējās darbaļaužu deputātu 
padomes. La*v: as pārstāvji tiek ievēlēti arī PSRS Augstākajā Pa
domē, un tie k.^īgi ar citu padomju tautu pārstāvjiem izšķir kara 
un miera jautājumus, aizsardzības, naudas sistēmas, ārējās tirdz
niecības, ārējo attiecību un vēl citus jautājumus. Visu nacionālo un 
internacionālo interešu kopība ar PSRS tautu interesēm nodrošina 
plašas iespējas demokrātijas tālākai attīstībai Padomju Latvijā.

Jautājums un uzdevums.
1. Kā izmainījās Latvijas PSR administratīvais iedalījums 1950. gadā?
2. Pastāstiet, kāda ir Latvijas Komunistiskās partijas loma mūsu sabiedrībā!

D O K U M E N T S .

NOLIKUMS LATVIJAS PSR VIETĒJO DARBAĻAUŽU 
DEPUTĀTU PADOMJU PASTĀVĪGAJĀM KOMISIJĀM.

( I z v i l k u m i .)

Darbaļaužu deputātu padomes visā savā darbibā nodrošina darbaļaudīm 
visaktīvāko līdzdalību valsts darbā, visādi attīstot viņu iniciatīvu, radošu ener
ģiju un mobilizējot viņus Vissavienības Komunistiskās (boļševiku) partijas un 
Padomju valdības sprausto uzdevumu veikšanai.

Viss daudzpusīgais darbaļaužu deputātu padomju darbs — saimnieciskais, 
kultūras, administratīvais un PSR Savienības aizsardzības spēju pastiprinājuma 
veicināšana — dibinās uz darbaļaužu plašo masu iesaistīšanas pamata, kas iz
riet no mūsu valsts iekārtas un mūsu viskonsekventākās sociālistiskās demokrā
tijas būtības. Tādēļ ikvienai darbaļaužu deputātu padomei visādi jāstiprina savas 
saites ar masām un jāiesaista darbaļaudis valsts darbā.

Tātad darbaļaužu deputātu padomju darba sekmes ievērojamā mērā nodro
šina rosīga deputātu līdzdalība un plaša strādnieku, zemnieku un inteliģences 
aktīva iesaistīšana šajā darbā.

Viena no svarīgākajām organizatoriskajām formām darbaļaužu deputātu 
padomju deputātu darbībā un aktīva iesaistīšanā valsts darbā ir p a s t ā v ī g ā s  
k o m i s i j a s .

Vietējo darbaļaužu deputātu padomju pastāvīgajām komisijām ir ļoti liela 
nozīme darbaļaužu praktiskajā apmācībā valsts pārvaldes darbam, tās nodibina 
atsevišķām valsts darbības nozarēm, aptverot kulturāli politiskās un saimniecis
kās celtniecības svarīgākās, galvenās nozares.
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Pastāvīgās komisijas nodibina, lai vēl sekmīgāk nodrošinātu tautas saimniecī
bas plānu izpildi, paceltu darbaļaužu kulturālo un materiālo līmeni un stiprinātu 
iedzīvotāju saites ar valsts varas orgāniem.

Vietējo darbaļaužu deputātu padomju pastāvīgo komisiju galvenais uzde
vums ir organizēt darbaļaužu deputātu padomju aktīvu no strādnieku, zem
nieku un inteliģences vidus, piedalīties darbaļaužu deputātu padomju praktiskajā 
darbā, veicināt saimniecisko un kultūras celtniecību, kārtības nodrošināšanu 
valstī, Padomju valsts varenības augšanu, padomju likumu pildīšanu un pilsoņu 
tiesību aizsardzību.

SEPTIŅPADSMITĀ NODAĻA.

PADOMJU LATVIJA ATTĪSTĪTA SOCIĀLISMA POSMĀ,
KAD SĀKAS PĀREJA UZ KOMUNISMU

63. §. SEPTIŅGADES SVARĪGĀKIE UZDEVUMI UN TO IZPILDE.

Padomju lautas sasniegumi ekonomiskaj'ā un kultūras dzīvē 
jāva uzsākt komunisma materiāli tehniskās bāzes celtniecību. Ko
munisma materiāli tehniskās bāzes radīšanā svarīga nozīme ir 
septiņgadu plānam (1-959.—1965.). Saskaņā ar PSKP XXI kon
gresa izvirzītajiem uzdevumiem Latvijas republikā septiņgades 
laikā bija paredzēts ievērojami attīstīt elektrotehnisko un radio
tehnisko rūpniecību, transporta mašīnbūvi un zivrūpniecību, uzcelt 
un rekonstruēt vairākas ķīmiskās, elektrotehniskās un mašīnbūves 
rūpnīcas, kā arī plānoja kapitālieguldījumus tautas saimniecībā pa
lielināt gandrīz līdz vienam miljardam rubļu; tas divas reizes pār
sniedza iepriekšējo septiņu gadu kapitālieguldījumu summu. Septiņ
gadu plānā bija paredzēts palielināt rūpnieciskās produkcijas 
ražošanas apjomu 1,65 reizes un lauksaimnieciskās — 1,5 reizes.

Cīņā par septiņgadu plāna izpildi svarīga nozīme bija strād
nieku, kolhoznieku, speciālistu sacensībai par k o m u n is t is k u  darbu. 
Sī visprogresīvākā mūsu laika kustība sākās 1958. gadā Maskavā. 
Atsaucoties uz galvaspilsētas strādnieku iniciatīvu, Rīgas Kuģu 
remonta rūpnīcas J. Luriņa vadītā atslēdznieku brigāde iekļāvās 
komunistiskajā darba kustībā. Tai sekoja citu uzņēmumu strād
nieki, un pakāpeniski šī kustība strauji izplatījās visā republikā. 
1965. gadā tā aptvēra jau 400 000 cilvēku. Kustība par komunis
tisku darbu ir sociālistiskās sacensības svarīga sastāvdaļa. Sīs 
kustības dalībnieki izvirzījuši par uzdevumu strādāt augstražīgi, 
organizēti, racionāli; neatlaidīgi ieviest jauno tehniku un tehno
loģiju, visu jauno, progresīvo; pilnveidot savu ražošanas kvalifi
kāciju, celt vispārīgās izglītības un kultūras līmeni; būt priekš
zīmīgiem sadzīvē, uzvedībā, sabiedrisku pienākumu veikšanā.

Komunistiskā partija augstu novērtējusi komunistiskā darba 
pirmrindnieku veikumu un daudziem piešķīrusi Sociālistiskā Darba
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Varoņa nosaukumu. Viņu vidū V. Bušs, J. Luriņš, O. Žagata, 
E. Šiliņa, H. Līdaks un citi.

Plašumā vērsās novatoru kustība. Tās rezultātā septiņgades 
laikā Latvijas tautas saimniecībā m e h a n izē ja  un  a u to m a tiz ē ja  d a u 
d z u s  cehus, iev iesa  p lū sm a s  u n  ko n v e ije ra  līn ija s , a p g u v a  u n  sā k a  
ra žo t ja u n a s  m a š īn a s  u n  a p a rā tu s . Darba ražīgums septiņos ga
dos pieauga divas reizes.

Latvijas darbaļaudis Komunistiskās partijas vadībā sekmīgi 
izpildījuši septiņgadu plāna uzdevumu rūpniecībā un pārsnieguši 
to. Plānā paredzēto 1,65 reižu vietā rūpnieciskās ražošanas apjoms 
pieaudzis divas reizes. Septiņgadē uzceltas 50 jaunceltnes. Ar brā
līgo padomju tautu kopīgajām pūlēm uzbūvēts gāzes vads Da- 
šava—Minska—Viļņa—Rīga, pa kuru piegādā Latvijas republi
kai dabisko gāzi. Latvijas republikā sāka būvēt naftas vada «Drau
dzība» atzarojumu. Ventspilī uzcēla naftas tranzītbāzi. Tika 
izveidota Baltijas enerģētiskā sistēma. Sājā sistēmā iekļaujas arī 
V. I. Ļeņina Pļaviņu hidroelektrostacija, kuras galvenie celtniecī
bas darbi paveikti septiņgadē.

Pļaviņu HES sāka celt 1961. gadā. Pēc savas uzbūves un inže
niertehniskā risinājuma Pļaviņu HES visā Padomju Savienībā ir 
unikāla. Uz mīkstās grunts pamatiem spēkstacija ar 40 metru 
augstu ūdensaizsprostu uzcelta pirmo reizi. Tas prasīja no celt
niekiem ļoti augstu kvalifikāciju un precīzu darba izpildījumu. 
Spēkstacija iekļaujas Valsts Ziemeļrietumu enerģētiskajā sistēmā, 
kas aptver Padomju Baltiju, Baltkrieviju, Karēliju, Ļeņingradas 
un Kaļiņingradas apgabalus.

Uzcelt tādu gigantu Daugavas krastos varēja tikai ar brālīgo 
tautu palīdzību. Starp HES 4000 celtniekiem strādāja 27 tautību 
pārstāvji: latvieši, krievi, ukraiņi, igauņi, lietuvieši, baltkrievi,
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armēņi, gruzīni u. c. HES un modernā ciemata celtniecībai no Mag- 
ņitogorskas, Krivoirogas un Zaporožjes atveda armatūru. Speciālo 
cementu, kādu Latvijā neražo, ieveda no Igaunijas PSR. Voroņeža 
un Jaroslavļa atsūtīja ekskavatorus, Kremenčuga un Minska — 
pašizgāzējus. Visbeidzot Pļaviņu HES celtniecībā tika izmantota 
visprogresīvākā tehnika un jaunākie zinātnes atklājumi.

Septiņgadē uzcēla Daugavpils ķīmiskās šķiedras un Valmie
ras stikla šķiedras rūpnīcas. Vecajos rūpniecības uzņēmumos uz
cēla daudzus jaunu cehu korpusus. Uzsāka būvēt Jēkabpils Tēraud- 
lietuvi, Ogres Trikotāžas kombinātu, Bolderājas Koksnes komplek
sās pārstrādāšanas kombinātu, Olaines Ķīmisko reaktīvu rūpnīcu. 
Latvijas iedzīvotāji saņēma 100 000 divistabu dzīvokļu.

Lai sasniegtu septiņgadē ieplānoto lauksaimnieciskās ražoša
nas apjomu, vajadzēja ievērojami pacelt lauksaimniecības kultūru 
ražību, palielināt sējumu platību, lopu skaitu un celt to produktivi
tāti, kāpināt darba ražīgumu, organizatoriski un saimnieciski no
stiprināt kolhozus un padomju saimniecības.

Septiņgades laikā lauksaimniecība attīstījās ļoti gausi un ieplā
noto uzdevumu visumā neizpildīja. Tā cēlonis bija pieļautās kļū
das lauksaimniecības produktu sagādes plānošanā, kolhozu un pa
domju saimniecību vadīšanā, kā arī kolhoznieku materiālās ieinte
resētības principa pārkāpšana. Gausā lauksaimniecības attīstība 
apgrūtināja iedzīvotāju apgādi ar pārtiku, bet rūpniecību ar izej
vielām. Tas radīja nopietnas bažas. Tāpēc Komunistiskā partija
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pievērsa vislielāko uzmanību lauksaimniecības stāvoklim un veica 
kardinālus pasākumus lauksaimnieciskās ražošanas uzlabošanai.

Lauksaimniecību apgādāja ar jauno tehniku. Septiņgades laikā 
Latvijas lauksaimniecībā traktoru un daudzu citu lauksaimniecības 
mašīnu skaits pieauga par 12 000. Palielinājās elektroenerģijas 
piegāde laukiem. Tika asignēti papildu līdzekļi celtniecībai laukos 
un meliorācijai.

Lauksaimniecībā plašāk sāka izmantot minerālmēslus, kā ari 
ķīmiskus līdzekļus nezāļu un augu kaitēkļu apkarošanai.

1965. g a d a  m a r tā  P S Ķ P  C Ķ  p lē n u m ā  a p sp ried a  ja u tā ju m u  «P ar  
n e a tlie ka m ie m  p a sā k u m ie m  la u k sa im n iec īb a s  tā lā k a i a tt īs tīša n a i» . 
Līdz plēnumam sagādes plāni kolhoziem un padomju saimniecībām 
bija noteikti tikai vienam gadam, turklāt tie bieži tika grozīti. Plē
nums-izstrādāja stingrus plānus lauksaimniecības produktu sagā
dei ilgākam laika posmam, kā arī noteica produktu valsts iepir
kuma cenas. Tas veicināja lauksaimnieciskās ražošanas plānveidī
gāku attīstību, atraisīja lauksaimnieku iniciatīvu, pastiprināja 
ražotāju materiālo ieinteresētību, palielināja kolhozu un padomju 
saimniecību ienākumus.

Partijas pasākumu rezultātā lauksaimniecības produkcijas ra
žošanas stāvoklis manāmi uzlabojās. 1965. gadā Latvijas kolhozos 
un padomju saimniecībās ieguva 15 centneru graudu no hektāra, 
pārsniedzot iepriekšējo graudaugu ražu par 4 centneriem no hekt
āra. Valstij pārdeva 1,1 milj. tonnu piena, 140 000 tonnu gaļas, 
140 milj. olu un ievērojami pārsniedza lopkopības produktu valsts 
sagādes plānu.
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1965. gada plāna sekmīga izpilde liecināja par jaunu kāpinā
jumu lauksaimnieciskajā ražošanā. Komunistiskās partijas un 
valdības pasākumi un rūpes pavēra lauksaimniecībai jaunas per
spektīvas.
■Jautājums un uzdevums.

1. Pastāstiet par septiņgades lielākajām celtnēm Padomju Latvijā!
2. Kādus pasākumus veikusi Komunistiskā partija lauksaimniecības tālākajā 

•attīstībā?
64. §. KULTŪRAS ATTĪSTĪBA PADOMJU LATVIJĀ.

Līdz ar kardinālajām izmaiņām materiālās ražošanas sfērā, 
latviešu tautas garīgajā dzīvē noticis dziļš apvērsums — k u ltū ra s  
revo lū c ija . Sīs revolūcijas galvenā būtība ir tā, ka kultūra kļuvusi 
par visas tautas ieguvumu. Latviešu tauta sociālisma uzvaras re
zultātā, vadoties no proletāriskā internacionālisma principiem, ra
dījusi jaunu kultūru — so c iā lis tis k u  pēc s a tu ra  un  n a c io n ā lu  pēc  
fo rm a s.

Tautas izglītība. Izglītība ir viens no visspilgtākajiem kultūras 
revolūcijas rādītājiem. Sociālisma celtniecības laikā Padomju Lat
vijā tika izveidota jauna, vieno ta , v is iem  p iee ja m a  p a d o m ju  sk o la s  
s is tē m a . Par galveno skolas tipu kļuva visiem obligātā septiņ
gadīgā skola, bet kopš 1962. gada astoņgadīgā skola. Tai seko 
trīsgadīgā vidusskola. Radās vidējo speciālo mācību iestāžu tīkls. 
Nodibināja augstākās pedagoģiskās mācību iestādes — pedagoģis
kos institūtus. Pārkārtoja un paplašināja Konservatorijas un Māk
slas akadēmijas darbu. Izveidoja Medicīnas institūtu, Fiziskās kul
tūras institūtu un Rīgas Politehnisko institūtu. Latvijas Lauksaim
niecības akadēmijā mācās topošie lauksaimniecības speciālisti.

Sakarā ar jaunajiem uzdevumiem komunistiskās sabiedrības 
veidošanā republikā tiek realizēta pāreja uz obligāto vidējo izglī
tību. To iegūst dažāda tipa mācību iestādēs: vidusskolās, strādnieku 
un lauku jaunatnes vakara (maiņas) skolās, profesionāli tehniska
jās skolās, un vidējās speciālajās mācību iestādēs.

Padomju varas gados Latvijas republikā strauji cēlies tautas 
izglītības līmenis. Desmit republikas augstskolās mācās 41 000 stu
dentu. Mūsu republikā np katriem 10 000 iedzīvotāju augstākajās 
mācību iestādēs mācās apmēram 171 cilvēks. Nevienā Eiropas kapi
tālistiskajā valstī nav tik liels studentu skaits vidēji no attiecīgā 
iedzīvotāju daudzuma. Padomju Latvijā pēckara posmā augstāko 
izglītību ieguvuši vairāk nekā 60000 speciālistu, bet buržuāziskajā 
Latvijā no 1920.—1939. gadam tikai 8000 speciālistu.

Tautas izglītības attīstībā ļoti svarīga nozīme ir kultūras un 
izglītības iestādēm — klubiem, bibliotēkām.

Stabilu vietu tautas kultūras dzīvē ir ieņēmusi periodiskā prese, 
grāmata, kino, radio, televīzija. Republikā plaši darbojas pašdar
bības kolektīvi — teātri, kori, deju ansambļi un citi, kā arī dažādi 
pulciņi un tautas universitātes.
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Zinātne. Zinātnes centrs republikā ir Zinātņu akadēmija, ko 
nodibināja 1946. gadā. Tajā apvienoti 14 zinātniskās pētniecības 
institūti, zinātniskā bibliotēka, muzejs, izmēģinājumu stacijas un. 
izdevniecība. Republikā darbojas atomreaktors, pusvadītāju labo
ratorija, skaitļošanas centrs, astrofizikas laboratorija un daudzas 
citas zinātniskās pētniecības iestādes.

Vairāk nekā 20 republikas zinātnieku ieguvuši akadēmiķa no
saukumu. Daudzi Padomju Latvijas zinātnieki ieņem vadošās vie
tas padomju zinātnē. Viņu sasniegumi guvuši atzinību arī aiz 
Padomju Savienības robežām. Dažiem zinātniekiem par izciliem 
panākumiem piešķirts PSRS Sociālistiskā Darba Varoņa nosau
kums.

Zinātnisko darbinieku skaits republikā 1970. gadā palielinājies 
līdz 9000 cilvēku. Viņi strādā labi iekārtotos zinātniskās pētniecības 
institūtos, laboratorijās, kā arī augstskolās.

Literatūra. Padomju Latvijā strauji uzplauka literatūra. Demo
krātiskās un proletāriskās tendences latviešu literatūrā bija radu
šās jau agrāk. Padomju varas apstākļos par daiļrades metodi 
kļuva so c iā lis tisk a is  reā lism s . Līdz ar to latviešu literatūrā notika 
ne tikai kvantitatīvas, bet arī kvalitatīvas pārmaiņas.

Raksturīgākā literatūras attīstības iezīme ir aktīva iekļaušanās 
sociālistiskajā celtniecībā. Padomju Latvijas rakstnieki pievērsās 
svarīgākajām dzīves problēmām. Padomju varas laikā latviešu 
literatūra ar brālīgo padomju tautu literatūras atbalstu izkļuvusi 
no šaurajiem nacionālās literatūras ietvariem. 1906. gadā viens 
no latviešu talantīgākajiem literātiem R. Blaumanis rakstīja:

«Vai mums, latviešiem, kādreiz radīsies tik liels rakstnieks vai dzejnieks, 
ka viņa tēla ēna sniegsies pāri pār dzimtenes šaurajām robežām? Vai attīstīsies 
tāds talants, kura vārds būs pazīstams Eiropā? Gandrīz jāatbild ar nē. Dīķī 
nevar sacelties milzu bangas, arkla vilcējs kumeļš nevar izaugt par slavenu 
skrējēju, vīna koks bez gaismas un karstuma nevar ražot ogu.»

So R. Blaumaņa skepsi un pesimismu noraidīja padomju laik
mets, latviešu padomju literatūras izaugsme.

Latviešu literatūra šķērsoja savas dzimtenes robežas un ir kļu
vusi par visas cilvēces progresīvās kultūras sastāvdaļu. Latviešu 
padomju literatūra jau padomju varas pirmajos gados izraisīja 
lielu interesi visā padomju tautā. A. Upīša darbi «Zaļā zeme», 
«Plaisa mākoņos», kur dziļā mākslinieciskā vispārinājumā atspo
guļota latviešu lauku dzīve un proletariāta revolucionārās kustības 
augšana pagājušā gadsimta pēdējā gadu desmitā, tūlīt tika pār
tulkoti vairāku padomju tautu valodās. A. Fadejevs, vērtējot šos 
A. Upīša darbus, autoram rakstīja:

«Ar saviem romāniem Jūs it kā sakāt visu nāciju lasītājiem: «Lai arī mana 
tauta skaitliski nav tik liela, tās dzīve ir tikpat nozīmīga, pilna tikpat liela sa
tura kā jebkuras nācijas dzīve. Cilvēku ciešanu biķerī un cilvēka gara uzvaru 
vidū tās asaras un mokas, tās sapņi, tās cīņa arī atstājušas savas pēdas. No 
privātīpašnieciskās pasaules ar tās izkropļotajām attieksmēm, kas pazemo cilvēka 
dvēseli, uz brīvu un laimīgu pasauli mana tauta gājusi tikpat grūtus, sarežģītus

258



ce|us, kādus ir gājušas un vēl iet pasaules tautas, un šais gaitās tā radījusi liela 
humānistiska gara cilvēkus un uzrādījusi īstus varonības paraugus.»»

A. Upīts visā savā daiļradē modina dziļu interesi un mīlestību 
pret katru tautu, rāda lielo un cilvēcisko, kas veido ikvienas tautas 
būtību. Izlasījuši A. Upīša romānu «Zaļā zeme» Luija Aragona 
tulkojumā, par tā varoņu likteņiem domā un spriež franču zem
nieki, to lasa čehi, ungāri, japāņi un citi. Padomju Savienībā krievu 
valodā izdoti A. Upīša Kopotie raksti 12 sējumos.

Vilis Lācis, ieņemdams izcilu vietu latviešu padomju literatūrā, 
kļuva ļoti populārs visā Padomju Savienībā un ārvalstīs. Viņa ro
mānus «Vētra», «Uz jauno krastu» un citus daiļdarbus iemīļojuši 
daudzu tautu lasītāji.

V. Lāča darbi ir pārtulkoti daudzās padomju un pasaules tautu 
valodās, un tos lasa ļaudis visos piecos zemeslodes kontinentos.

Annas Sakses romāni «Pret kalnu», «Dzirksteles naktī», J. Sud- 
rabkalna dzejoļu krājums «Brāļu saimē», Z. Grīvas «Stāsti par 
Spāniju», J. Granta, V. Luksa, A. Brodeles, M. Ķempes, A. Griguļa, 
J. Vanaga un citu rakstnieku literārie darbi pauž cildenas idejas, 
patiesu mīlestību pret mūsu padomju Dzimteni, kalpo pasaules 
progresīvajiem spēkiem, kas cīnās pret fašismu, par mieru un so
ciālismu, proletārisko internacionālismu, tautu kaujiniecisko soli
daritāti. -

Sociālisma celtniecības posmā Latvijā izaugusi jaunu rakst
nieku plejāde. Z. Skujiņš, M. Birze, D. Zigmonte, L Indrāne, dzej
nieki 0. Vācietis, I. Ziedonis, A. Vējāns, dramaturgs G. Priede un 
daudzi citi ieņem redzamu vietu latviešu padomju literatūrā. Viņu 
darbos vērojama tendence aktīvi iejaukties padomju cilvēku dzīvē, 
izzināt un atbildēt uz aktuālākajiem mūsdienu sabiedriskās dzīves 
jautājumiem, izvirzīt un apgaismot svarīgākās problēmas. Tā, pie
mēram, Z. Skujiņš savā romānā «Kolumba mazdēli» parāda vien
kāršo strādnieku jauniešu skaisto darba dzīvi. Viņa radītie tēli 
Lipsts, Uģis, Ija un Vija aizrauj lasītāju ar savu_ gribas spēku, 
patiesu, nesavtīgu draudzību un mīlestību un tādējādi palīdz lasī
tājam saskatīt skaistumu viņu ikdienā un iegūt pārliecību par savu 
vietu un lomu sabiedrībā.

Padomju Latvijas literatūra iemantojusi nozīmīgu vietu pa
domju daudznāciju literatūras zelta fondā. Tā kļuvusi par Padomju 
Savienības literatūras neatņemamu sastāvdaļu, kas bagātinās un 
attīstās nepārtrauktā mijiedarbībā ar citu padomju tautu litera
tūru. Padomju rakstnieku kontakti, brālīgo tautu literatūras dekā
des un kultūras nedēļas ir kļuvušas par meistarības pārbaudi, 
mākslinieciskās pieredzes skolu.

Tēlotāja māksla. Latviešu padomju tēlotāja māksla teorētiski 
un praktiski sagrāvusi ideālistiskos uzskatus par mākslas skais
tuma ideāla pārākumu pār īstenības skaistumu, par mākslas «ne
atkarību» no sabiedriskiem procesiem. Latviešu padomju māksla, 
nodibinādama arvien ciešākus sakarus ar tautas sociālistiskās dzī-
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ves īstenību, kļuva par varenu jaunās dzīves un sabiedrības celša
nas līdzekli. Tā uztvēra sevī arvien vairāk tautai dārgo ideju, 
domu un jūtu, kļuva spilgtāka savā nacionālajā formā, bagātāka 
atšķirīgām, lielām radošām personībām. Latviešu padomju māksla 
radīja tādu vēsturiski nozīmīgu darbu galeriju, kādu nevar uzrādīt 
visa simtgadējā priekšpadomju laika Latvijas vēsture.

Pirmie un ievērojamākie glezniecības darbi, kas sāka paust 
laikmeta idejas, atspoguļot darbaļaužu dzīvi, rādīt sociālistiskās 
celtniecības vērienu, pieder vecajiem reālistiskās glezniecības 
meistariem. Eduarda Kalniņa gleznā «Jaunās buras» (1946. g.) 
attēloti trīs vīrišķīgi zvejnieki, kas darina savai laivai baltas buras. 
Šeit mākslinieks parāda laikmeta skaņu, pauž pēckara sociālisma 
celtniecības darba ideju. Sai gleznai sekoja citas gleznas — «Zvej
nieki», «Pēc zvejas», «Jaunā maiņa»,«Latviešu zvejnieki Atlantijā», 
par kuru 1957. gada izstādē Briselē mākslinieks saņēma bronzas 
medaļu.

Daudzas vēsturiski nozīmīgas gleznas deva Ģ. Eliāss — «Pie 
akas», «Rīts kolhozā», A. Egle — «Tilta celtniecība», «TEC būve», 
N. Breikšs — «Meža darbos», «Bagātā raža», Ā. Skride — «Kol
hoznieki nodod labību valstij», I. Zariņš — «Kāds augstums!», 
«Dzimtais krasts», «Latviešu strēlnieki», J. Liepiņš — «Tīklu lāpī
tājas», E. Iltners — «Vīri nāk», «Partizāņi», O. Skulme — «Ļeņins 
LSD IV kongresā», J. Tilbergs — «Kaugurieši» un izcilu cilvēku 
portretus, K. Miesnieks — «Bagātais posms», «Siens valstij» u. c.

Nozīmīgu ieguldījumu latviešu padomju tēlotājas mākslas at
tīstībā devuši jaunie gleznotāji V. Dišlers, Dž. Skulme, U. Zem-

260



zaris, O. Ābols, L. Kokle,
R. Valnere, B. Bērziņš,
M. Eliāse un vēl daudzi 
citi mākslinieki.

Skulptori K. Zemdega,
T. Zaļkalns, L. Dzeguze, 
grafiķi V. Valdmanis,
K. Sūniņš, dekoratori 
A. Lapiņš, Ģ. Vilks un 
citi, kā arī daudzi lietišķās 
mākslas pārstāvji ar savu 
rosīgo darbu ievērojami 
sekmējuši tautas garīgās 
dzīves attīstību.

Mūzika. Latviešu pa
domju mūzikas attīstībā 
lieli nopelni ir vecās paau
dzes izcilajiem komponis
tiem — Alfrēdam Kalni
ņam, E. Melngailim, Jāze
pam Mediņam, kuri nostip
rināja un tālāk attīstīja 
mūzikas labākās tradīci
jas. Vidējās paaudzes kom
ponisti A. Žilinskis,
Ā. Skulte, J. Ivanovs,
M. Zariņš radījuši vairākus lielus mūzikas darbus. Tautā ļoti po
pulāras k|uvušas J. Ozoliņa dziesmas. Latviešu padomju kompo
nistu daiļrade aptver visus mūzikas žanrus. Padomju Latvijas 
komponisti ir uzrakstījuši daudzas dziesmas, simfonijas, oratori- 
jas, operas, operetes, baleta un kinofilmu mūziku. Pirmo latviešu 
padomju baletu «Laima» uzrakstīja A. Liepiņš (1947. g .), bet pirmo 
plaši atzīto operu «Uz jauno krastu» — M. Zariņš. A. Žilinskis 
radījis operetes «Zilo ezeru zeme», «Dzintarkrasta puiši», operu 
«Zelta zirgs» un daudzus citus darbus, kurus raksturo profesionāla 
meistarība, spilgti muzikāli tēli, idejiska mērķtiecība, melodiskums 
un tautiskums.

Radošu darbu mūzikas kultūras attīstībā izvērsuši daudzi talan
tīgi jaunie komponisti — Aldonis Kalniņš, R. Kalsons, V. Kamin- 
skis, R. Pauls, E. Igenberga, O. Grāvītis, A. Grīnups, R. Grīn- 
blats u. c. Mūziķu saimē iekļaujas arī izpildītāji. Daudzi no tiem 
plaši pazīstami aiz mūsu republikas robežām, tā, piemēram, 
Z. Heine-Vāgnere, L. Andersone, J. Zābers, M. Villerušs, I. Grau- 
biņa. Lielu ieguldījumu padomju tautas kultūras attīstībā devuši 
mūzikas mācību iestāžu pedagogi.

Teātris. Nemitīgi ir augusi Padomju Latvijas teātra māksla. 
Republikas desmit profesionālie un vairāki tautas teātri tikai viena
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gada laikā pulcina ap divi mil
joni skatītāju. Valsts Akadē
miskā Drāmas teātra un Jāņa 
Raiņa Dailes teātra kolektīvi ar 
A. Amtmani-Briedīti un E. Smiļ- 
ģi priekšgalā sasniedza radoša 
darba brieduma augstu pakāpi 
un veica lielu padomju cilvēku 
audzināšanas darbu. J. Oša, 
M. Smithenes, A. Klints, L. Bēr- 
ziņas, L. Freimanes, V. Līnes, 
V. Artmanes, A. Liedskalniņas, 
A. Jaunušāna, E. Pāvula, 
2. Katlapa, J. Kubija, K. Seb- 
ra, G. Cilinska un daudzu citu 
aktieru radītie tēli ir tuvi mūs
dienu skatītājam. Tie stiprina 
gribu radoši, novatoriski strā
dāt, rada pārliecību par visa 
skaistā, progresīvā uzvaru, 
iedvesmo cilvēku viņa ikdienas 
darbā. Tāpēc padomju teātris 
kļuvis par tautas garīgās 
dzīves neatņemamu sastāvdaļu.

L a tv ie šu  ta u ta s  so c iā lis tisk ā  k u ltū ra  ir  n o ā rd īju s i nacio n ā lā s  
ie ro b ežo tīb a s  žo g u s  un  k ļu v u s i  p a r  p a d o m ju  d a u d zn a c io n ā lā s  k u l
tū r a s  da lu , k a s  a k tīv i  p ied a lā s  p a d o m ju  c ilvēku  k o m u n is tis k a jā  
a u d z in ā ša n ā .

Jautājums un uzdevumi.
1. Izskaidrojiet kultūras revolūcijas būtību!
2. Kāpēc daudzi latviešu padomju rakstnieki ir populāri citās tautās?
3. Pastāstiet par glezniecības, mūzikas, teātra attīstību .• V .atvijāt

65. §.PADOM JU  LATVIJA CEĻĀ UZ JAUNĀM UZVARĀM KOMUNISMA CELTNIECĪBĀ 

1965. gada jūlijā Padom ju Latvijas darbaļaudis atzīmēja Pa
domju Latvijas 25 gadu jubileju.

Jānis Sudrabkalns savā rakstā «Svētku pārdomas» teica: «Pēc 
gara ceļa, pēc stāva kāpuma mēdz atskatīties uz noieto. Mēs neat
kāpsimies tālu, sirmā pagātnē, neatritināsim pergamenta tīstokļus, 
nešķirstīsim nodzeltējušas viduslaiku hronikas. Milzīgajā pagā
jušo laiku tīnē Baltijas tautām visspilgtāk zaigo pats pēdējais 
gadsimta ceturksnis, kas paceļas pāri daudziem gadu simtiem ar 
savu diženumu.»

Divdesmit piecos gados padom ju Latvija no agrāras zemes 
pārvērtusies par augsti attīstītu muustriālu republiku. Rūpniecības
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kopprodukcija salīdzinājumā ar 1940. gadu pieaugusi gandrīz 
16 reizes.

Divdesmit piecos gados iepriecinoši panākumi gūti visās repub
likas dzīves sfērās. Uzplaukusi zinātne un kultūra. Tautas saim
niecībā nodarbināto speciālistu skaits ar augstāko un vidējo izglī
tību ir palielinājies no 9800 cilvēkiem 1941. gadā līdz 76800 cilvēku
1965. gadā.

Visus šos panākumus ar savu darbu nodrošinājuši simtiem tūk
stošu našaizliedzīgu darba darītāju.

padomju  valdiba un PSKP CK augstu novērtēja Latvijas darba-
ļaužu sasniegumus. R e p u b lik u  a p b a lvo ja  ar so c iā lis tisk ā s  v a ls is  
a u g s fa k o  o rd en i — Ļ e ņ in a  ordeni. Latvijas darbaļaudis to uzņēma 
kā visas padomju tautu saimes atzinību un svinību dienās aplieci
nāja savu nelokāmo apņēmību kopā ar citām brālīgajām republi
kām iet Komunistiskās partijas nosprausto ceļu.

Padomju Latvijā 25 gados bija uzcelts sociālisms, un Latvijas 
darbaļaudis kopā ar visu padomju tautu sāka veidot komunisma 
materiāli tehnisko bāzi. Kārtējie uzdevumi_ekonomikas tālākai at
tīstīšanai bija noteikti astotajā piecgadu plānā (1966.—1970.).

1966. gada martā notika Latvijas Komunistiskās partijas 
XX kongress, kura delegāti pārstāvēja 103 000 republikas komu
nistu. Kongress rezumēja gūtos sasniegumus un norādīja konkrētu 
ceļu, kas ejams Padomju Latvijas darba tautai.

Svarīga nozīme bija PSKP XXIII kongresam, kas notika
1966. gada aprīlī. Tas rezumēja paveikto un noteica iekšpolitikas 
un saimnieciskās darbības pamatvirzienus 8. piecgadē, uzsvērdams,
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.Ministru Padomes priekšsēdētājs A. Kosigins pasniedz Ļ e ņ in a  ordeni
Padomju Latvijai.

ka viss mūsu zemē tiek darīts darbaļaužu dzīves līmeņa celšanai 
un kultūras attīstīšanai. ,

1970. gadā visa padomju tauta atzīmēja V. I. Ļeņina 100. dzim
šanas dienu. Šajā gadā apritēja Latvijas Padomju Sociālistiskās 
Republikas 30. gadskārta. Trīsdesmit gados brālīgajā padomju 
republiku saimē Padomju Latvija kļuvusi par vienu no industriāli 
attīstītākajām republikām. Nostiprinājušies cieši ekonomiskie 
sakari starp padomju republikām. Ekonomiskās sadarbības rezul
tātā Latvijas republika ir nodrošināta ar izejvielām, enerģijas re
sursiem un citiem materiāliem. Tā, piemēram, rūpnīca VEF saņem 
materiālus, darbgaldus un aparātus no 400 brālīgo republiku uz
ņēmumiem, Rīgas vagonu rūpnīca — no 600 uzņēmumiem, Dīzeļ- 
rūpnīca — no 200 uzņēmumiem. Lielu ekonomisku efektu republi
kai dod Dašavas—Minskas—Viļņas—Rīgas gāzes vads un apvie
notā PSRS Ziemeļrietumu enerģētiskā sistēma.

Latvija savukārt sūta savus ražojumus uz dažādām 
Padomju Savienības vietām. Visā Padomju Savienībā un daudzās 
ārvalstīs plaši pazīstami ir VEF ražotie tranzistoruztvērēji. Latvi
jas P S R . izved uz citām brālīgajām republikām radiouztvērē
jus, veļas mazgājamās mašīnas, ledusskapjus. Rūpnīca VEF ražo 
apmēram pusi no visiem Padomju Savienībā ražotajiem telefona 
aparātiem. Latvijā ražo 23% elektrificēto dzelzceļu vagonu, 17% 
tramvaju vaconu, 23% radiouztvērēju un radiolu.

.. . ' ... • uņ . • vj Latvijas 30.
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gadadienu Latvijas darbajaudis sagaidīja ar labiem panākumiem 
darbā. Rīgas pilsētas rūpniecības uzņēmumi pirms termiņa izpildīja
8. piecgades uzdevumus. Par gūtajiem sasniegumiem Rīga tika 
apbalvota ar Ļeņina ordeni.

Astotās piecgades uzdevumu sekmīga izpilde rūpniecībā, lauk
saimniecībā un pārējās tautas saimniecības nozarēs veicināja 
iedzīvotāju labklājības līmeņa tālāku celšanos. Piecgades laikā 
tika palielinātas darbaļaužu algas, pensijas, ieviesta piecu dienu 
darba nedēļa, uzlaboti iedzīvotāju dzīvokļu apstākļi un veikti citi 
pasākumi.

1971. gada martā un aprīlī notika PSKP XXIV kongress. Tas 
rezumēja astotajā piecgadē gūtos sasniegumus un noteica iekš
politikas un saimnieciskās darbības pamatvirzienus jaunajā —
9. piecgadē. Latvijas PSR attīstības uzdevumi 1971.—1975. gadam 
tika apspriesti 1971. gada februārī LKJP XXI kongresā un pēc tam 
republikas Augstākās Padomes sesijā.

Ja u n ā s  p iecg a d es  g a lv e n a is  u z d e v u m s  ir n o d ro š in ā t ta u ta s  m a 
teriā lā s  la b k lā jīb a s  un  k u ltū ra s  līm eņ a  ievē ro ja m u  kā p in ā ju m u .

Liela uzmanība 9. piecgadē tiek pievērsta rūpniecības attīs
tībai. Rūpniecības produkcijas apjoms pieaugs par 35%—38%. 
Jaunajā piecgadē pabeigs Rīgas HES celtniecību, nodos ekspluatā
cijā 2. Rīgas TEC pirmos agregātus, uzbūvēs jaunu gāzes vadu 
Pleskava—Rīga, gazificēs Ogri, Daugavpili, Līvānus, Jēkabpili, 
Bausku, Saldu un apkārtējos kolhozus un padomju saimniecības. 
Jelgavā uzcels mikroautobusu rūpnīcu, Bolderājā — milzīgu kok
zāģētavu. Ievērojami paplašinās Olaines ķīmisko reaktīvu rūpnīcu, 
pabeigs Popova radiorūpnīcas celtniecību. Republikā uzcels jaunus 
veikalus, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus, daudzus dzīvojamos 
namus, izglītības iestādes un citas celtnes. Sevišķi lielu uzmanību 
pievērš plaša patēriņa preču ražošanai.

Lauksaimniecības darbiniekiem 9. piecgadu plānā izvirzīts uz
devums turpināt lauksaimniecības specializāciju, kā arī papla
šināt piena un gaļas ražošanu. Ievērojami kāpinās graudaugu, 
kartupeļu, dārzeņu, cukurbiešu un linu audzēšanu. Latvijas lauki 
saņems 20 500 traktoru, 9000 automobiļu, 17 000 traktoru piekabju 
un’citu tehniku. Tas ļaus vēl vairāk mehanizēt lauksaimniecības 
darbus.

Komunistiskās partijas nemitīgās rūpes par tautu, tās nelokāmā 
ļeņiniskā politika dod iespēju visām padomju tautām, tai skaitā 
Padomju Latvijas darbaļaudīm sekmīgi izpildīt partijas izvirzītos 
uzdevumus — droši iet uz priekšu pretim jaunām komunisma 
uzvarām.
Jautājum s un uzdevumi.

1. Pastāstiet par Padomju Latvijas svarīgākajiem sasniegumiem 30 gados!
2. Salīdziniet, kāds stāvoklis bija ekonomikā un kulturā buržuāziskajā Lat

vijā un kāds ir Padomju Latvijā!
3. Kādi uzd, umi jāatrisina Latvijas darbaļaudīm 9. piecgadē (1971.—1975.)?



SVARĪGĀKIE GADSKAITĻF.

Apm. IX gadu tūkstotī p. m. ē. — Latvijas teritorijā ienāk pirmie iedzīvo
tāji.

No IX gadu tūkstoša p. m. ē. līdz m. ē. IX gadsimtam. — Pirmatnējās ko
pienas iekārta Latvijā.

II gadu tūkstoša sākumā p. m. ē. — Baltu cilšu ierašanās Latvijas teritorijā. 
IX—X gs. mijā. — Latvijā nostiprinās feodālā iekārta.
XII gs. beigās. — Vācu agresijas sākums.
1201. g. — Rīga kļūst par vācu agresoru atbalsta bāzi.
1202. g. — Zobenbrāļu ordeņa nodibināšana.
1212 g. — Autīnes lībiešu un latgaļu sacelšanās pret vācu feodāļiem.
1236. g. — Zobenbrāļu ordeņa iznīcināšana kaujā pie Saules.
1242. g. — Ledus kauja.
1260. g. — Durbes kauja.
1290. g. — Latvijas iekarošanas nobeigums.
1558.—1583. g. — Livonijas karš.
1561. g. — Livonijas valstu sabrukums. Kurzemes un Zemgales hercogistes 

nodibināšana.
1600.—1629. g. — Poļu-zviedru karš.
1700.—1721. g. — Ziemeļu karš. Vidzemes pievienošana Krievijai.
1772. g. — Latgales pievienošana Krievijai.
1784. g. — «Galvas naudas» nemieri.
1795. g. — Kurzemes hercogistes pievienošana Krievijai.
1802. g. — Kauguru nemieri.
1812. g. — Napoleona karaspēka iebrukums un tā padzīšana.
1817. g. — Dzimtbūšanas atcelšana Kurzemē.
1819. g. — Dzimtbūšanas atcelšana Vidzemē.
1861. g. — Dzimtbūšanas atcelšana Krievijā (arī Latgalē).
1862. —1865. g. — Iznāk «Pēterburgas Avīzes».
1865.—1932. g. — Pētera Stučkas dzīves un darbības laiks.
1891.—1897. g. — Jaunā strāva.
1899. g. — Rīgas dumpis.
1900. g. — V. I. Ļeņina apspriede ar latviešu sociāldemokrātiem Rīgā.
1904. g. martā. — Sāk iznākt «Cīņa».
1904. g. jūnijā. — Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku partijas I kon

gress.
1905. —1907. g. — Krievijas pirmā buržuāziski demokrātiskā revolūcija.
1905. g. 13. janvārī. — Latvijas strādnieku solidaritātes streiks ar Pēterbur

gas strādniekiem.
1905. g. 7. septembrī. — Kaujinieku uzbrukums Rīgas Centrālcietumam.
1905. g. decembrī. — Bruņotā sacelšanās Latvijā (Tukumā, Talsos, Aizputē, 

Ventspilī u. c.).
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1906 .  g .  —  L a t v i e š u  s o c i ā l d e m o k r ā t i s k ā s  s t r ā d n i e k u  p a r t i j a s  a p v i e n o š a n ā s  
a r  K S D S P .

1914. g .  —  L a t v i e š u  s o c i ā l d e m o k r ā t i j a s  ( L S D )  I V  k o n g r e s s  B r i s e l ē .
1914. g .  1. a u g u s t ā .  —  S ā k a s  p i r m a i s  p a s a u l e s  k a r š .
1917 .  g .  27 .  f e b r u ā r ī .  —  F e b r u ā r a  b u r ž u ā z i s k i  d e m o k r ā t i s k ā  r e v o l ū c i j a .
1917 .  g .  m a r t ā .  —  R ī g a s  S t r ā d n i e k u  d e p u t ā t u  p a d o m e s  v ē l ē š a n a s .
1917 .  g .  a p r ī l ī .  —  S t r ā d n i e k u ,  b e z z e m n i e k u  u n  l a u k s t r ā d n i e k u  I k o n g r e s s  

V a l m i e r ā .
1917 .  g .  j ū l i j ā .  —  N o d i b i n ā t a  L a t v i j a s  S t r ā d n i e k u ,  k a r e i v j u  u n  b e z z e m n i e k u  

d e p u t ā t u  p a d o m e s  I z p i l d u  k o m i t e j a  —  I s k o l a t s .
1917. g .  21 .  a u g u s t ā .  —  K o r ņ i l o v s  n o d e v ī g i  a t d o d  R ī g u  v ā c i e š i e m .
1917. g .  2 5 .  o k t o b r ī  ( 7 .  n o v e m b r ī ) .  —  L i e l ā  O k t o b r a  s o c i ā l i s t i s k ā  r e v o l ū c i j a .
1917 .  g .  n o v e m b r ī .  —  P a d o m j u  v a r a s  n o d i b i n ā š a n ā s  L a t v i j ā  ( V a l k a s ,  V a l 

m i e r a s ,  C ē s u ,  D a u g a v p i l s ,  R ē z e k n e s  u n  L u d z a s  a p r i ņ ķ o s ) .
1917 .  g .  d e c e m b r ī .  —  L a t v i j a s  s t r ā d n i e k u ,  k a r e i v j u  u n  b e z z e m n i e k u  d e p u t ā t u  

I I  k o n g r e s s  V a l m i e r ā .  L a t v i j a s  P a d b m j u  v a l d ī b a s  i z v e i d o š a n a .
1918. g .  f e b r u ā r ī .  —  V ā c u  k a r a s p ē k s  p i l n ī g i  o k u p ē  L a t v i j u .
1919 .  g .  3 .  j a n v a r ī .  —  R ī g u  n o  v ā c u  o k u p a n t i e m  a t b r ī v o  s a c ē l u š i e s  s t r ā d n i e k i  

u n  l a t v i e š u  r e v o l u c i o n ā r i e  s t r ē l n i e k i .
1919. g .  13. j a n v ā r ī .  —  S a n ā k  A p v i e n o t ā s  L a t v i j a s  I p a d o m j u  k o n g r e s s  R ī g ā .
1919. g .  m a r t ā .  —  L S D  V I  k o n g r e s s .  L S D  p ā r d ē v ē  p a r  L a t v i j a s  K o m u n i s 

t i s k o  p a r t i j u .
1920. —-1940.  g .  —  B u r ž u ā z i j a s  d i k t a t ū r a s  p e r i o d s .
1928. g .  22 . a u g u s t ā .  —  S t r ā d n i e k u  p o l i t i s k a i s  s t r e i k s .
1928 .  g .  o k t o b r ī .  —  S t r ā d n i e k u  u n  z e m n i e k u  f r a k c i j a s  n o d i b i n ā š a n a  L a t v i j a s  

b u r ž u ā z i s k a j ā  s a e i m ā .
1934 .  g .  —  F a š i s t i s k a i s  a p v ē r s u m s  L a t v i j ā .
1939 .  g .  s ā k u m ā .  —  P u b l i c ē t a  t a u t a s  f r o n t e s  d e k l a r ā c i j a .
1939 .  g .  1. s e p t e m b r ī .  —  O t r ā  p a s a u l e s  k a r a  s ā k u m s .
1939 .  g .  o k t o b r ī .  —  N o s l ē g t s  L a t v i j a s  u n  P a d o m j u  S a v i e n ī b a s  s a v s t a r p ē j ā s  

p a l ī d z ī b a s  u n  d r a u d z ī b a s  l ī g u m s .
1940. g .  20 .  j ū n i j ā .  —  F a š i s t i s k ā  r e ž ī m a  g ā š a n a .  N o d i b i n ā t a  t a u t a s  d e m o k r ā 

t i j a s  v a l d ī b a  a r  A. K i r h e n š t e i n u  p r i e k š g a l ā .
1940. g .  1 4 .— 15. j ū l i j ā .  —  T a u t a s  s a e i m a s  v ē l ē š a n a s .
1940 .  g .  2 1 .  j ū l i j ā .  —  P a d o m j u  v a r a s  p a s l u d i n ā š a n a  L a t v i j ā .
1940 .  g .  5.  a u g u s t ā .  —  L a t v i j a s  u z ņ e m š a n a  P a d o m j u  S o c i ā l i s t i s k o  R e 

p u b l i k u  S a v i e n ī b ā .
1940. g .  d e c e m b r ī .  —  L a t v i j a s  K P  I X  k o n g r e s s .
1 9 4 1 .  — 1945. g .  —  P a d o m j u  S a v i e n ī b a s  L i e l a i s  T ē v i j a s  k a r š .
1941 .  g .  s e p t e m b r i .  —  N o d i b i n ā t a  L a t v i e š u  s t r ē l n i e k u  d i v ī z i j a .
1942 .  g .  —  N o o r g a n i z ē t a s  p i r m ā s  p a r t i z ā ņ u  n o d a | a s  o k u p ē t a j ā  L a t v i j a s  

t e r i t o r i j ā .
1944 .  g .  18 . j ū l i j a .  —  P a d o m j u  A r m i j a  s ā k  a t b r ī v o t  L a t v i j a s  t e r i t o r i j u  n o  

v ā c u  f a š i s t i s k a j i e m  i e b r u c ē j i e m .
1944. g .  13. o k t o b r i .  —  R ī g a s  a t b r ī v o š a n a .
1945 .  g .  9.  m a i j ā .  —  F a š i s t i s k ā s  V ā c i j a s  k a p i t u l ā c i j a .  V i s a s  L a t v i j a s  t e r i t o 

r i j a s  a t b r ī v o š a n a  n o  v ā c u  f a š i s t i s k a j i e m  i e b r u c ē j i e m .
1 9 4 6 .  — 1950. g .  —  P i r m ā  p ē c k a r a  p i e c g a d e .
1949 .  g .  —  L a t v i j a s  l a u k s a i m n i e c ī b a s  v i e n l a i d u  k o l e k t i v i z ā c i j a .
1949. g .  —  L a t v i j a s  . . A u g s t ā k ā s  P a d o m e s  P r e z i d i j a  d e k r ē t s  p a r  p a g a s t u

l i k v i d ā c i j u  u n  l a u k u  r a j o n u  i z v e i d o š a n u  L a t v i j a s  P S R  t e r i t o r i j ā .
1958 .  g .  n o v e m b r i s .  —  S ā k a s  k u s t ī b a  p a r  k o m u n i s t i s k o  d a r b u .
1 9 5 9 .  — 1965. g .  —  S e p t i ņ g a d e .
1965. g .  —  P a d o m j u  L a t v i j a s  25. g a d a d i e n a .  L a t v i j a s  P S R  a p b a l v o š a n a  a r  

Ļ e ņ i n a  o r d e n i .
1 9 6 6 .  — 1970. g .  —  A s t o t ā  p i e c g a d e .
1970 .  g .  —  R ī g a s  p i l s ē t a s  a p b a l v o š a n a  a r  Ļ e ņ i n a  o r d e n i .
1 9 7 1 ,  — 1975. g .  —  D e v ī t ā  p i e c g a d e .



S A T U R S .

P i r m ā  n o d a ļ a .  P ir m a tn ē jā s  k o p ie n a s  ie k ā r ta  L a tv i ja s  P S R  te r ito r ijā
1. §. Pirmie iedzīvotāji Latvijas r i t o r i j ā ........................................
2. §. Pirmatnējās kopienas iekārtas sairums. Šķiru sabiedrības izveidoša

nas s ā k u m i .............................................. ..............................................
3. §. Sakari ar kaimiņu zemēm.........................................................................
4. §. Reliģijas un estētisko priekšstatu r a š a n ā s ........................................

O t r ā  n o d a ļ a .  L a tv i ja  fe o d ā l is m a  la ik m e tā . A g r a is  fe o d ā l is m s  ( I X — 
X I I  g s . ) ...................................................................................................

5. §. Pārmaiņas ražošanā un sabiedriskajās attiecībās.................................
6. §. Agrie valstiskie veidojumi.........................................................................
7. §. Seno latviešu kultūra un sakari ar kaimiņu zem ēm ..........................

T r e š ā  n o d a ļ a .  A tt ī s t ī t a is  fe o d ā l is m s  . ........................................
8. §. Vācu feodāļu spiešanās uz austrum iem ..............................................
9. §. Baltijas tautu cīņa pret vācu a g r e s i ju ..............................................

C e t u r t ā  n o d a ļ a .  L a tv ie š u  ta u ta  v ā c u  fe o d ā ļu  u n  k a to ļu  b a zn īc a s  jū g ā  
( X I I I — X V  g s . ) ......................................................................................

10. §. Zemnieku feodālā ek sp lu a tāc ija ...........................................................
11. §. Livonijas valsts iekārta. Livonijas p i l s ē ta s ........................................
12. §. Reformācija Livonijā un tās šķiriskais r a k s tu r s .................................
13. §. Livonijas karš un tā s e k a s ..............................................  , . .
P i e k t ā  n o d a ļ a .  V ēla is  fe o d ā l is m s  L a tv i jā  (n o  X V I I  g s . l īd z  X V I I I  g s .  

p ir m a ja i  p u s e i ) ......................................................................................
14. §. Preču-naudas saimniecības sākumi m u iž ā s ........................................
15. §. Latviešu tauta Lietuvas un Polijas valdīšanas laikā. Pārdaugavas

hercog iste ...................................................................................................
16. §. Poļu-zviedru karš. Zviedrija sagrābj Vidzemi . . . . . .
17. §. Kurzemes-Zemgales h e r c o g is te ............................................................
18. §. Ziemeļu karš (1700—1721). Kurzemes hercogistes pievienošana Krie

vijai ..........................................................................................................
S e s t ā  n o d a ļ a .  F e o d ā lā s  ie k ā r ta s  sa ir u m a  s ā k u m i  ( X V I I I  g a d s im tā )
19. §. Vidzeme pēc Ziemeļu kara. Preču-naudas saimniecības paplašinā

šanās ..........................................................................................................
20. §. Šķiru cīņas saasināšanās........................................................................
21. §. Apgaismotāju cīņa pret feodālo iekārtu L a tv i jā .................................
22. §. Latvija Lielās franču buržuāziskās revolūcijas la ik ā ...........................
23. §. Latvijas zemju apvienošana Krievijas impērijas sastāvā . . . .
24. §. Latviešu kultūra un dzīves veids no XIV līdz XVIlf gadsimtam .
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S e p t ī t ā  n o d a ļ a .  F e o d ā lā s  ie k ā r ta s  k r īz e  ( X V I I I  g s .  b e ig a s  u n  X I X  g s . 
s ā k u m s ) ........................................................... , .................................

25. §. Kapitālisma elementu iespiešanās Latvijas lauksaimniecībā .
26. §. Jauni zemnieku n e m i e r i .........................................................................
27. §. 1804. gada Vidzemes zemnieku l ik u m i ..............................................
28. §. Latvija 1812. gada Tēvijas kara laikā . . . . . . . .
29. §. Zemnieku «brīvlaišana» Kurzemē un Vidzemē 1817.—1819. gadā

A s t o t ā  n o d a ļ a .  K a p itā lis t is k o  a tt ie c īb u  v e id o š a n ā s  s ā k u m i L a tv i jā  
( X I X  g s . v i d ū ) ......................................................................................

30. §. Cīņa par kapitālisma attīstības revolucionāro ceļu zemkopībā .
31. §. Muižu saimniecības attīstība XIX gs. 20.—40. gados . . . .
32. §. Zemnieku nemieri XIX gs. 40. g ad o s .....................................................
33. §. Pāreja uz naudas n o m u .........................................................................
34. §. Pilsētu attīstība XIX gs. pirmajā p u s ē ..............................................
35. §. Latviešu tautas kultūra XIX gs. pirmajā p u s e .................................

D e v ī t ā  n o d a ļ a .  K a p itā lis m a  a t t īs t īb a  L a tv i jā  X I X  g s . o tr a jā  p u sē . 
S a b ie d r is k i  p o li t i s k ā  k u s t īb a  u n  š ķ ir u  c ī ņ a ........................................

36. §. Latvija XIX gs. 60. gadu reformu p o s m ā ........................................
37. §. Kapitālisma attīstība un rūpniecības proletariāta veidošanās Latvijā
38. §. Atbrīvošanās kustības proletāriskā perioda sākums Latvijā .
39. §. Latviešu kultūra XIX gs. otrajā p u s ē ..............................................

D e s m i t ā  n o d a ļ a .  L a tv i ja  im p e r iā lism a  p o s m ā  - .................................
40. §. Latvijas ekonomiskā attīstība XIX gs. beigās un XX gs. sākumā
41. §. Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP) izveido

šanās ..........................................................................................................
42. §. 1905.—1907. gada revolūcija L a tv ijā .....................................................
43. §. Latvija reakcijas posmā un revolucionārās kustības uzplūdu gados

(1907,—1914. g . ) ......................................................................................
44. §. Latviešu tautas kultūra imperiālisma la ik m e tā .................................
45. §. Latvija pirmā pasaules kara gados un Februāra revolūcijas posmā

V i e n p a d s m i t ā  n o d a ļ a .  L a tv i ja  L ie lā s  O k to b ra  s o c iā lis t is k ā s  r e 
v o lū c i ja s  p e r i o d ā ......................................................................................

46. §. Latvija ceļā uz sociālistisko revolūciju . . . . . . . .
47. §. Bruņotā sacelšanās un padomju varas nodibināšana neokupētajā

L a t v i j ā ...................................................................................................

D i v p a d s m i t ā  n o d a ļ a .  P a d o m ju  v a ra s  a tja u n o š a n a  L a tv i jā  
1919. g a d ā .............................................................................................

48. §. Latvija vācu okupācijas jū g ā ..................................................................
49. §. Padomju varas atjaunošana Latvijā 1919. g a d ā .................................
50. §. Sociālisma celtniecība Latvijā 1919. g a d ā ..............................................

T r ī s p a d s m i t ā  n o d a ļ a .  L a tv i ja  n a c io n ā l is t is k ā s  b u r ž u ā z ija s  k u n 
d z īb a s  la ik ā  (19 2 0 .—1940. g . ) ................................. ......

51. §. Latvijas buržuāziskās valsts izveidošana un tās ekonomiskais un
politiskais stāvoklis no 1920. līdz 1934. g a d a m .................................

52. §. Fašistiskās diktatūras nodibināšana un antifašistiskā Kustība Latvijā
no 1934. līdz 1940. gadam .........................................................................

-53. §. Kultūra buržuāziskajā L a t v i j ā ...........................................................
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Č e t r p a d s m i t ā  n o d a ļ a .  S o c iā l is t i s k ā  r e v o lū c ija  L a tv i ja  1940. g a d ā

5 4 .  §.  S o c i ā l i s t i s k ā s  r e v o l ū c i j a s  g a i t a  —  p a d o m j u  v a r a s  a t j a u n o š a n a
L a t v i j ā .....................................................................................................................................................

5 5 .  §.  S o c i ā l i s m a  c e l t n i e c ī b a s  s ā k u m s ....................................................................................

P i e c p a d s m i t ā  n o d a ļ a .  L a tv i ja s  d a rb a ļa u d is  L ie la jā  T ē v i ja s  k a rā

56 .  §.  F a š i s t i s k ā s  V ā c i j a s  o k u p ā c i j a s  r e ž ī m s  L a t v i j a s  t e r i t o r i j ā  . . . .
5 7 .  § .  L a t v i j a s  d a r b a ļ a u ž u  v a r o n ī g ā  c ī ņ a  p r e t  i e b r u c ē j i e m .....................................

S e š p a d s m i t ā  n o d a ļ a .  S o c iā l is m a  c e ltn ie c īb a  P a d o m ju  L a tv i jā  
(1945 .— 1958. g . ) ......................................................................................

5 8 .  §.  O k u p a n t u  i z p o s t ī t ā s  t a u t a s  s a i m n i e c ī b a s  a t j a u n o š a n a s  s ā k u m s  .
5 9 .  § .  P i r m a i s  p ē c k a r a  p i e c g a d u  p l ā n s .  T a u t a s  s a i m n i e c ī b a s  s o c i ā l i s t i s k ā

i n d u s t r i a l i z ā c i j a .........................................................................................................................
6 0 .  § .  L a u k s a i m n i e c ī b a s  k o l e k t i v i z ā c i j a ....................................................................................
61. §. Latvijas PSR rūpniecības kāpinājums un kolhozu iekārtas tālāka

a t t ī s t ī b a  (1 9 5 1 .— 1958. g . ) .............................................................................................
62 .  § .  P a d o m j u  s o c i ā l i s t i s k ā s  d e m o k r ā t i j a s  a t t ī s t ī b a ...............................................

S e p t i ņ p a d s m i t ā  n o d a ļ a .  P a d o m ju  L a tv i ja  a t t ī s t ī ta  so c iā lism a  
p o sm ā , k a d  s ā k a s  p ā re ja  u z  k o m u n i s m u ..............................................

63 .  §.  S e p t i ņ g a d e s  s v a r ī g ā k i e  u z d e v u m i  u n  t o  i z p i l d e ...............................................
6 4 .  § .  K u l t ū r a s  a t t ī s t ī b a  P a d o m j u  L a t v i j ā ..........................................................................
65 .  §.  P a d o m j u  L a t v i j a  c e ļ ā  u z  j a u n ā m  u z v a r ā m  k o m u n i s m a  c e l t n i e c ī b ā

S v a r īg ā k ie  g a d s k a i t ļ i ......................................................................................
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