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NODALĪJUMS

PIRMATNĒJĀS KOPIENAS IEKĀRTA UN
VERDZĪBAS IEKĀRTA. SLĀVI SENATNĒ.

I nodala.

PIRMATNĒJAS KOPIENAS IEKĀRTA MOSU ZEMES
TERITORIJĀ.
1. §. VISSENĀKĀ SABIEDRĪBA AIZKAUKAZA, VIDUSĀZIJĀ UN
AUSTRUMEIROPA.

Vissenāko cilvēku dzīves veids un nodarbošanās. Vissenākie
atradumi, kas liecina par cilvēku dzīvi PSRS teritorijā, ir no
sabiedrības vēstures sākuma posma, ko zinātnē dēvē par s e n ā
a k m e n s l a i k m e t a a g r o p o s m u . No šā laika zemē
saglabājušies darba rīki —
akmeņi, kam rupji noasi
nāts viens gals. Ar noasi
nāto akmeni varēja izrakt
ēdamas saknes, nocirst
nūju, sadalīt nogalinātā
dzīvnieka gaļu.
Šādu darba rīku sauc
par p r i i n i t i v a v e i d a
kapli.

Cilvēki, kas izgatavoja
šos darba rīkus, dzīvoja
apmēram pirms 400—100
tūkstošiem gadu Armēni
jas, Abchazijas, Dienvidosetijas, Turkmenijas teri
torijā, kā arī dažos citos
mūsu zemes rajonos. Viņi bija klejotāji. Klejodami no vienas
vietas uz otru, viņi vāca ēdamās saknes, lasīja ogas, sēnes, sav
vaļas augu augļus un medīja sīkus dzīvniekus. Viņi klaiņāja
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nelielās atsevišķās grupās, kurās bija daži desmiti cilvēku. Sīs
grupas sagāja kopā un atkal devās katra uz savu pusi, tāpat kā
saiet kopā un izklīst dzīvnieku bari. Tāpēc tādas vissenāko cil
vēku atsevišķas grupas sauc par p i r m a t n ē j i e m b a r i e m .
Laikā, kad šie pirmatnējie bari parādījās mūsu zemes dienvidapgabalos, tur bija silts klimats. Tāpēc cilvēki varēja iztikt bez
pastāvīgām mītnēm. Viņiem ari apģērbs tikpat kā nebija vaja
dzīgs.
Apmēram pirms 100 tūkstošiem gadu kļuva aukstāks. Eiropas
ziemeļdaļā un Sibirijā izveidojās l e d ā j s . Zemi klāja apmēram
vienu kilometru vai divus kilometrus biezs ledus slānis. Des
mitiem tūkstošu gadu laikā ledājs te atkusa un atvirzījās uz
ziemeļiem, te atkal pavirzījās uz dienvidiem, izplatīdams auk
stumu.
Ledāja tuvumā esošie mūsu zemes apgabali toreiz bija polārā
tundra. Uz dienvidiem no tundras pletās aukstas stepes, bet vēl
tālāk uz dienvidiem — meži. Stepēs un mežos dzīvoja galvenokārt
tādi dzīvnieki, kas pacieš aukstumu, — ziemeļbrieži, lauvas un
alu lāči, spalvainie degunradži, milzīgi, garu vilnu klāti mamuti
un citi dzīvnieki. Siltumu mīlošie dzīvnieki, kas agrāk bija dzī
vojuši šais apvidos, devās uz dienvidiem vai arī izmira. Cilvēki
tomēr palika dzīvot Vidusāzijā, Aizkaukazā un Austrumeiropas
dienvidos. No aukstuma viņi paglābās alās, sildījās pie uguns
kuriem un ietinās nogalināto dzīvnieku ādās.
Uguns iegūšana un medniecības attīstība. Liela nozīme cil
vēku dzīvē bija prasmei iegūt uguni. Sākumā uguni dabjļja gal
venokārt mežu ugunsgrēkos, kas bija izcēlušies negaisa laika.
Vēlāk cilvēki iemācījās iegūt uguni mākslīgā ceļā, beržot vienu
gar otru sausus koka gabalus.
Kad cilvēks bija iemācījies
iegūt uguni, viņa rīcībā bija
viens no varenākajiem dabas
spēkiem. Uguns cilvēkam deva
siltumu un pasargāja viņu no
plēsīgajiem zvēriem. Uz uguns
varēja izcept nogalināta dzīv
nieka gaļu, bet karstos pelnos —
ēdamas saknes un augu gurnus.
Uguni cilvēki izmantoja arī cīņā
ar
saviem
briesmīgākajiem
ienaidniekiem — lauvām un alu
lāčiem. Cilvēks atņēma tiem
alas. Pie alas ieejas pastāvīgi
kurināja uguni. Tā alas pārvēr
tās par a p m e t n ē m , t. i., par
tādām mītnēm, kur cilvēki uz
turējās ilgāku laiku. Apmetnē

pie ugunskura cilvēks darināja savus darba rikus. Garu nūju ar
asu, apdedzinātu galu sāka izmantot par šķēpu medībās. Cil
vēks iemācījās izgatavot no akmens a s u s g r i e ž a m o s
r ī k u s un k a s ī k ļ u s , nocērtot no krama gabala asas trijstūra
veida plāksnes. Ar šiem griežamajiem rīkiem varēja pārdurt un
sagriezt nogalinātā dzīvnieka ādu, bet ar kasīkli nokasīt no tās
taukus.
Pamazām cilvēki iemācījās kopīgi medīt pat tik lielus dzīv
niekus kā mamutus. Mamuts bija daudz lielāks un spēcīgāks par
tagadējo ziloni. Sevišķi bīstami bija viņa augšup izliektie ilkņi.
Taču cilvēki vīrišķīgi uzsāka cīņu ar mamutu.
Parasti mamutam uzglūnēja pie ūdens, kur viņš gāja padzerties, vai
stāvu krauju tuvumā. Kad zvērs parādījās, cilvēki izvērsās ķēdē un, vicinā
dami degošas pagales, dzina viņu uz krauju. Krītot dzīvnieks sasitās vai
salauza kājas. Pēc tam viņu nonāvēja un sāka sadalīt gaļu.

Medīdami lielus dzīvniekus, cilvēki nodrošināja sevi ar gaļas
barību. No ādām viņi iemācījās pagatavot kažokādas apģērbu
un apavus.
Pirmatnējās kopienas iekārtas rašanās. Smagā, kopējā darbā,
pārvarēdami ļoti lielas grūtības un briesmas, cilvēki aizvien vai
rāk norūdījās un attīstījās. Senā akmens laikmeta agrajā posmā
viņi vēl bija ļoti līdzīgi cilvēkveidīgajiem pērtiķiem. Turpretim
s e n ā a k m e n s l a i k m e t a v ē l ā p o s m a s ā k u m ā (ap
mēram pirms 40 tūkstošiem gadu) jau izveidojās tagadējā cilvēka
fiziskais tips.
Cilvēks attīstījās līdz ar vissenākās sabiedriskās iekārtas vei
došanos. Sī iekārta daudzus tūkstošus gadu sastopama visās
cilvēku sabiedrībās to vēstures sākuma posmā. So sabiedrisko
iekārtu sauc par p i r m a t n ē j ā s k o p i e n a s i e k ā r t u .
Pirmatnējās kopienas iekārtā darba rīki bija vēl tik primitivi,
ka cilvēkiem, kas tos lietoja, nebija iespējams rīkoties pa vienam.
Viņi varēja iegūt uztura līdzekļus tikai kopējā k o l e k t i v ā
d a r b ā. Tā kā cilvēki strādāja kopā, tad arī sava darba produktu
viņi uzskatīja par kopēju k o l e k t i v u ī p a š u m u . Kopējs
īpašums bija gan mītnes, gan produkti, gan arī zeme, uz
kuras cilvēki dzīvoja un kopīgi ieguva uztura līdzekļus. Tā
kā cilvēku darbs un īpašums bija kolektivs, tad viņu starpā
nevarēja būt nevienlīdzības ne mantas, ne sabiedriskā stāvokļa
ziņā.
Pirmatnējie cilvēki dzīvoja nelielas atsevišķās grupās un bita
loti nespēcīgi ciņa ar dabu. Taču kopējā darbā viņi ne vien pār
varēja grūtības ciņā ar dabu, bet arī ieguva tādas cilvēka iezīmes
kā taisnu gaitu, attīstītu rokas delnu, valodu un domāšanu. Tāpēc
var sacīt, ka darbs radījis pašu cilvēku.
s*
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2. #. SENA ĢINTS SABIEDRĪBA MOSU ZEMES TERITORIJĀ.

Ģints sabiedrības sākums. Pirmatnējais bars, kas bija sasto
pams pirmatnējās kopienas iekārtas sākuma posmā, vēl nebija
pastāvīgs un stabils sabiedrības kolektīvs. Bet kopējās medības
un dzīve kopējā mītnē pamazām saliedēja cilvēkus ciešākos
kolekti vos.'
Tā kā cilvēki nodarbojās ar medniecību, tad viņi bija spiesti
ne vien vairāk turēties kopā., bet arī apmesties uz dzīvi plašākā
teritorijā. Kad vienā vietā dzīvnieki bija iznīcināti, viņi pārvie
tojās uz citu vietu, kur medības bija sekmīgākas. Tā cilvēki sāka
dzīvot izklaidus.

Mītnes Puškaru apmetnē pie Desnas (iespējamais veids).

Senā akmens laikmeta vēlajā posmā (40.—13. gadu tūkstotī
pirms mūsu ēras) pirmatnējo cilvēku apmetnes bija aizvirzījušās
apmēram līdz,mūsu zemes teritorijas vidējai joslai.
Lai aizsargātos no aukstuma, tā laika cilvēki sāka buvet
z e m n ī c a s , pārklāja tās ar ādām un iekšpusē ierīkoja pavar
dus, kur kurināt uguni. Dažreiz izraka tikai nelielu bedri, bet
mītnes lielākā daļa atradās zemes virspusē. Mītnes vidū visā
tās garumā stiepās pavardi. Šādas mītnes paliekas padomju
archeologi atrakuši pie Desnas upes Puškaru ciemā Severskas
Novgorodas tuvumā.
Šādas plašas mītnes apdzīvotāji bija cieši savā starpā saistītu
cilvēku grupa, kurā ietilpa radinieki. Radinieki kopīgi būvēja savu
mītni, kopā dzīvoja un strādāja un kopīgi patērēja kopējā darbā
iegūtos produktus. Radniecības saites bija jau diezgan stipras.
Taču bērni bija saistīti tikai ar māti. Mātes apkopa bērnus un
kārtoja visu mājas saimniecību. Viņām arī pastāvīgi vajadzēja
uzturēt pavardā uguni.
Tāda pirmatnējo cilvēku grupa, kurus saista radniecība no
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mātes puses, kuri dzīvo un strādā kopā un kuriem ir ari kopējs \
īpašums, tiek saukta par m ā t e s ģ i n t i — par matriarchatu '
jeb m ā t e s ģ i n t s k o p i e n u .
Mātes ģints kopiena, ko saistīja asins radniecība un it īpaši
kolektivā saimniecība, bija vēl spēcīgāka cīņā ār dabu nekā pir
matnējais bars. Starp atsevišķām ģintīm radās saimnieciskie
sakari un laulības saites. Laulības starp tuviem radiniekiem pa
kāpeniski tika aizliegtas. Pēc apprecēšanās vīrieši apmetās sie
vas ģintī.
Ģints kopienas agrā posma kultura. Archeoloģiskie izrakumi
rāda, ka senā akmens laikmeta vēlajā posmā cilvēkiem jau radu
šies dažādi krama, kaula un raga darba rīki — kasīkļi, duramie,
adatas, šķēpu un harpunu uzgaļi, kalti utt. Cilvēki sāka labāk

apstrādāt akmeni, iemācījās griezt kaulu un urbt. Cilvēka rokas
ieguva spēju veikt tādas sarežģītas kustības, kādas viņam sākumā
nebija pa spēkam. Cilvēks tagad prata ne vien saturēt smagu
akmeni vai resnu nūju: viņš iemācījās ari šūt ar smalku kaula
adatu un izgriezt vai uzzīmēt dzīvnieku un cilvēku attēlus. Uz
alu sienām, kā arī uz klintīm un atsevišķiem priekšmetiem, pir
matnējie cilvēki zīmēja dzīvniekus, ko medīja mednieki. Dažreiz
attēloja ari pašu mednieku, kas vajā kādu dzīvnieku.
Protams, visi šie attēli bija vēl ļoti primitivi.
Kaut arī pirmatnējā māksla vēl bija diezgan primitīva, tomēr
tai bija liela pozitiva nozīme. Spilgtos attēlos tika parādīta darbā
gūtā pieredze; tādējādi cilvēks padziļināja un paplašināja savus
priekšstatus par apkārtējo pasauli.
Reliģisko ticējumu un kulta rašanās. Neizprotamās dabas pa
rādības (pērkons, zibens, viesuļvētra, meža ugunsgrēks, vētras
radītais troksnis) biedēja cilvēkus ar savu draudīgo spēku un
noslēpumainību. Daudzveidīgā dabas pasaule pirmatnējā cilvēka
uztvērumā bija neskaitāmu mistisku dzīvu būtņu kopums. Viņiem
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likās, ka dažas šīs būtnes dara cilvēkiem labu, bet citas ļaunu.
Piedēvēdams dabas parādībām pārdabiskas īpašības, pirmatnējais
cilvēks sāka izjust pastāvīgas māņticīgas bailes.
Ziedojot dažādus upurus, izgatavojot īpašus attēlus, piela
binot, pielūdzot, burot utt., cilvēks centās sev labvēlīgi noskaņo!
paša fantāzijas radītās pārdabiskās būtnes.
Pirmatnējam cilvēkam radās fantastisks priekšstats arī par
tādām viņam nesaprotamām parādībām kā sapņi, pēkšņa samaņas
zaudēšana, slimības un nāve. Nezinādams nāves cēloni, pirmat
nējais cilvēks domāja, ka mirušais turpina dzīvot citā — aizkapa
pasaulē, tāpēc par mirušo jārūpējas tāpat kā par dzīvo. Sakara
ar šiem fantastiskajiem priekšstatiem izskaidrojama sevišķu

a p b e d ī š a n a s c e r e m o n i j u rašanās. Mirušo kapā no
vietoja kādā noteiktā stāvoklī. Tam apkārt salika kaulus un
akmeņus. Pie mirušā novietoja pārtiku, apģērbu, rotas lietas un
darba rīkus.
Padomju archeologiem izdarot izrakumus Kostenku ciema rajonā (Voroņežas tuvumā), tika atklāta interesanta pirmatnējo apbedījumu vieta. Šeit
atrada četrus cilvēka skeletus, kas saglabājušies no senā akmens laikmeta
vēlā posma. Viens ir pieauguša vīrieša skelets, ^ i s vīrieti? apglabāts uz
kreisajiem sāniem, kājas pievilktas klāt. Otrs mirušais novietots guļus uz
muguras, un apkārt tam sakrauts daudz mamuta kaulu. Trešais mirušais
apglabāts sēdus. Mirušais nosēdināts pie mītnes atsevišķā ovālā celtnē, kas
salikta no mamutu galvaskausiem un lielajiem kauliem. Ceturtais ir 4 vai 5
gadus veca bērna skelets. Bērns arī apglabāts sēdus. Tam līdzi kapā ielikti
kasīkļi, duramie, kaula adata ar aci un kāds darba rīks, kas atgādina prāvu
kaula lāpstiņu ar kātu. Šai apbedījumu vietā ļoti labi saskatāmas rūpes
par mirušajiem, kurus centušies apgādāt ar visu to, kas bija nepieciešams,
pirmatnējam cilvēkam dzīvam esot.

No cilvēku fantastiskajiem priekšstatiem par dabu pakāpe
niski radās r e l i ģ i j a (t. i., ticība pārdabiskām būtnēm, die
vībām). Reizē ar pirmatnējiem priekšstatiem par reliģiju sāka
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rasties k u l t s , t. i., dievību pielūgšana un zināmās ceremonijas,
kas saistītas ar šo pielūgšanu.
Reliģiskie ticējumi un kults radās tāpēc, ka pirmatnējais cil
vēks nesaprata daudzas dabas parādības un bija bezspēcīgs šo
parādību priekšā.
_
3. §. VISSENĀKĀS CILTIS AIZKAUKAZĀ, VIDUSĀZIJĀ, SIBĪRIJĀ
UN AUSTRUMEIROPĀ.

Mednieku un zvejnieku ciltis un to apmešanās vietas. Apmē
ram pirms 13 tūkstošiem gadu Austrumeiropas un Sibirijas teri
torijā ledāji sāka kust. No ledājiem atbrīvotajā zemē radās ūdens
bagātas upes. Jūras pārplūda un izmainīja savas krastu līnijas.
Izveidojās daudz ezeru. Dienvidos plašās stepes bija klātas ar
biezu zāli, bet uz ziemeļiem šo stepju vietā radās mūža meži.
Stepēs un mežos mājoja tie paši
dzīvnieki, kas sastopami arī
mūsu laikā. Upēs un ezeros ra
dās daudz ūdens putnu.
Sai laika posmā, ko sauc par
vidējo akmens laikme
t u (apmēram no 13. līdz 4. gadu
tūkstotim pirms mūsu ēras),
pirmatnējie mednieki izgudroja
jaunu ieroci — l o k u un b u l 
t a s . Bulta, ko izšāva ar loku, nonāvēja dzīvnieku no lielāka attā
luma. Tagad cilvēki varēja medīt ne vien zvērus, bet arī daudzos,
ūdens putnus. Medībās cilvēkam sāka palīdzēt pieradināts suns.
Reizē ar medniecību attīstījās arī zvejniecība.
J a u n ā a k m e n s l a i k m e t a posmā (apmēram no 4. līdz:
2. gadu tūkstotim pirms mūsu ēras) cilvēki iemācījās pagatavot
apdedzināta māla traukus, kā arī slīpētus akmens darba rīkus ar
ieurbtu caurumu koka roktura iestiprināšanai, viņi izgudroja arī
slēpes, ragavas un izdobtas laivas. Sai posmā cilvēki aizvirzījās,
līdz Galējiem Ziemeļiem. Ģints kopienas apmetnes parasti bija
izvietojušās grupās upju un ezeru krastos. Tāds apmetņu izvieto
jums norāda, ka radušās mednieku un zvejnieku ciltis.
Par ciltīm sauc tādu ģinšu apvienības, kas dzīvo kopējā teri
torijā, runa vienā valodāUrrUam ĪTTīopigas parašas un ticējumi.
Vissenākās zemkopju un lopkopju ciltis. Laikā, kad mūsu ze
mes mežu joslā izveidojās mednieku un zvejnieku ciltis, stepju
un meža stepju joslā iedzīvotāji pārgāja no medībām uz dzīvnieku,
pieradināšanu un no savvaļas augu vākšanas uz zemkopību.
Zemkopju cilšu apmetnes Turkmenijā (Ašchabadas tuvumā)
un Armēnijā (Erevanas tuvumā) radās jau 4. gadu tūkstotī pirm&
mūsu ēras.
s>.

Austrumeiropā vissenākās zemkopju ciltis izveidojās Moldavijas un Labā krasta Ukrainas teritorijā, kur tās dzīvoja no
4. gadu tūkstoša beigām līdz 2. gadu tūkstoša sākumam pirms
mūsu ēras. Sīs ciltis zinātnē pieņemts apzīmēt par T r i p o 1e s
ciltīm (nosaukums cēlies no Tripoles ciema Kijevas apgabalā,
kur pirmoreiz izrakumos atklāja šo cilšu apmetnes vietas). Sīs
ciltis dzīvoja diezgan lielās apmetnēs.
Apmetnēs bija desmitiem, bet dažreiz arī simtiem ģinšu mītņu. Apmetnes
vidū parasti nebija celtņu, un to izmantoja par lopu aploku. Tripoles mītnes
bija celtas no māla kleķa. To sienas izveidoja no kārtīm un klūgām' un pēc
tam pārklāja ar māla kārtu. Mālu nokrāsoja baltā vai dzeltenā krāsā. Mītnei
bija divslīpņu jumts, ko gatavoja no niedrēm vai salmiem. Mītnes dalījās
vairākās telpās, kurās bija māla krāsnis.

Tripoliešu galvenā nodarbošanās b i j a k a p ļ a z e m k o p ī b a .
Upju ieleju un meža stepju irdeno augsni viņi apstrādāja ar
akmens un raga kapļiem. Apmetnes tuvumā sagatavotajā zemes
gabalā sēja kviešus, miežus un prosu. Ražu novāca ar nažiem
līdzīgām akmens plāksnēm vai ar sirpjiem, kam bija krama as
meņi. Graudus saberza starp diviem akmeņiem.
Ar kapļa zemkopību nodarbojās vīrieši un sievietes. Taču lie
lāko daļu zemkopības darbu veica sievietes. Vīriešu galvenā no
darbošanās bija medniecība. Sievietes veica arī vairākus citus
saimniecības darbus: viņas vāca savvaļas augu augļus, vērpa
no augu šķiedrām diegus un auda audeklus. No māliem viņas
izgatavoja traukus, apdedzināja tos krāsnīs un izrotāja ar spilgti
krāsainiem ornamentiem un zīmējumiem.
Kapļa zemkopības laikā sievietēm bija galvenā nozīme ģints
saimniecībā. Ģints vecākajai sievietei-mātei bija ļoti liela ietekme.
Ģints locekļi viņu cienīja un godināja, uzklausīja viņas domas,
izlemdami jebkuru jautājumu. JVmtes ģints locekļu vidū vēl nebija
nevienlīdzības ne mantas, ne sabiedriskā stāvokļa ziņā. Viņus
cieši saistīja radniecība un kolektivais darbs. Taču saimniecībai
tālāk attīstoties, tajā pieauga vīriešu nozīme un radās nevien
līdzība ģintī.
Laikā no 3. gadu tūkstoša beigām līdz 1. gadu tūkstoša sā
kumam pirms mūsu ēras mūsu zemes iedzīvotāji iemācījās iegūt
un apstrādāt metālus — sākumā varu, pēc tam bronzu (vara
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un alvas kausējumu) un beidzot dzelzi. Kaukaza, Aizkaukaza,
Altaja un Uralu kalni kļuva par ievērojamiem metālā ieguves un
apstrādāšanas centriem. No dienvidapgabaliem metālā apstrā
dāšana pakāpeniski izplatījās aizvien tālāk uz ziemeļiem. Akmens
darba rīku vietā sāka lietot metālā darba rīkus.
Ar metālā darba rīkiem nolīda mežu un sagatavoja zemi
tīrumiem. Līdz ar zemkopības izplatīšanos radās p i r m a t n ē 
j a i s a r k l s — pirmais tīrumu apstrādāšanas darba rīks. Šo
darba rīku sākumā vilka pa zemi paši cilvēki, izarot ar to vagas,
kurās kaisīja graudus. Vēlāk šai arklā sāka jūgt dzīvniekus, gal
venokārt vēršus. Taču aršana vēl joprojām bija grūts darbs, kas
nebija pa spēkam sievietei, tāpēc ara vīrieši.

Zemkopība attīstījās galvenokārt Aizkaukaza un Vidusāzijas
auglīgajās upju ielejās, kā arī Austrumeiropas un Dienvidsibirijas
meža stepju joslā, kur zeme bija viegli apstradājama. Turpretim
Melnās jūras piekrastē, Kaspijas jūras piekrastes apgabalos,Vidusāzijas stepēs un Altaja kalnu apgabalu stepēs iedzīvotāju
galvenā nodarbošanās bija g a n ī b u l o p k o p ī b a , jo šais
apvidos bija labas ganības.
Ganību lopkopība, tāpat kā tī
rumu zemkopība, bija galveno
kārt vīriešu nodarbošanās.
Līdzās lopkopībai un tīrumu
zemkopībai vīrieši nodarbojās
arī ar metālā apstrādāšanu.
Tā kā sievietes, nozīme
saimniecībā kļuva mazāka,
tad mātes ģinti nomainīja
t ē v a ģ i n t s , kuras priekšgalā bija vīrietis — ģ i n t s v e c ā 
k a i s . Viņš norīkoja ģints locekļus darbā, sadalīja medījumu un
pārtikas produktus, kā arī izšķīra kopienas locekļu strīdus. Rad
niecību sāka noteikt nevis pēc mātes, bet pēc tēva. Pēc apprecē
šanās sievietei bija jāpāriet no savas ģints vīra ģintī. Svešajā
ll

ģintī viņa kļuva pilnīgi atkarīga no vīrieša. P ar to liecina tas,
ka sievietes ar varu apglabātas kopā ar mirušajiem vīriem.

Tā ar metālā atrašanu, lopkopības attīstību un tīrumu zemko
pības izcelšanos mātes ģints vietā stājās tēva ģints. Vīrietis bija
noteicējs ne vien saimnieciskajā, bet ari sabiedriskajā dzīvē.
II n o d a ļ a .
VERDZĪBAS IEKĀRTA MŪSU ZEMES DIENVIDU
RAJONOS.
4. §. VERGTURU VALSTIS UN CILŠU SAVIENĪBAS AIZKAUKAZĀ.

Pirmatnējās kopienas iekārtas sabrukums un verdzības attīs
tība' Aizkaukaza dienvidos. Pirm ā gadu tūkstoša sākumā pirms
mūsu егя.ч Aizkaukaza dienvidos sevisai iaous panākumus metaia
apstrādāšanā, kā ari citās saimniecības nozarēs, guva ciltis, ko
dēvē par u r a r t i e m, bet viņu kalnaino zemi par U r a j t u
valsti.,Š ās zemes kalni bija bagāti ar celtniecībā noderīgām ak
mens šķirnēm un metāliem. Kalnu
nogāzēs bija ļoti labas ganības, bet
ielejās auglīga augsne. Kalnos
urarti ieguva celtniecībā lietojamas
akmens šķirnes, varu, alvu, sudrabu
un dzelzi. Kalnu nogāzēs viņi g a 
nīja lopus, ielejās nodarbojās ar
zemkopību un dārzkopību.
Urarti iemācītās apstrādāt zerhi
ar s p ī ļ а г к ļ_u, kam biia dzelzs
1 e m els i s. Salīdzinot ar pirm at
nējo кока arklu, šis tīrumu ap strā
dāšanas darba rīks ievērojami a t
viegloja un uzlaboja zemes ap strā
dāšanu. S a u so s. apvidos ierīkoja
apūdeņošanas
kanalus.
Apūdeņojamos rajonos audzēja da
žādas kviešu, miežu un prosas šķir
nes, tāpat ari vīnogas, vīģes, per
sikus un mandeju kokus. A ttīstījās dažādas amatniecības nozares;
amatnieki apstrādāja koku, akmeni un metālu.
Senatnē arī Aizkaukaza, tāpat kā citur, zemkopības, lopkopības un amat
niecības augšana veicināja verdzības attīstību un pirmatnējās kopienas
iekārtas sabrukumu.
Agrāk tikai visa ģints kopējā darbā varēja apstrādāt laukus. Šādos
apstāk|os kopējais darbs bija nepieciešams. Turpretim ar metālā darba rīkiem
zemes gabalu varēja apstrādāt arī viena ģimene. Tādē] ģints kopienā vairs
nevajadzēja strādāt kolektivi. Ģintis, .sāka sairLatscviškāsL-drimenēs, kas pat
stāvīgi iekārtoja savu saimniecību. Māja, mājas iedzīve, lopi un darba rīki
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agrākā kopējā ģints īpašuma vietā tagad kļuva oar p r i v a t ī p a š u m u . ,
Atsevišķas ģimenes pakāpeniski pavisām aīzgaja no sav as ģ in ts un apm etās
citu ģinšu teritorijā. Ģints kopienas vietā radas k a i m i ņ u jeb l a u k u
ko p i e n a, kuras locekļi bija sīki īpašnieki — zemnieki, kas savās saim
niecībās strādāja vieni paši. Lauku kopienā saglabājās kolektīvā īpašumā
vienīgi zeme. Taču arī zemes sadalīšanā vairs nebija vienlīdzības? Ģints
vecāko, cilšu vadoņu tin priesteru ģimenes paņēma labākos zemes’ gabalus
un kļuva par bagātiem ģinšu un cilšu aristokrātiem. Sagrābusi kopienas
īpašumus, aristokrātija izputināja pārējos kopienas locekļus, un tie kļuva no
viņiem atkarīgi. Dižciltīgās un bagātās ģimenes sāka izmantot arī vergu darbu.

Cilvēks tagad varēja ražot vairāk pārtikas produktu, nekā
bija vajadzīgs viņa paša iztikai. Radās produktu pārpalikums,
ko varēja izmantot apmaiņai un bagātību uzkrāšanai. Līdz ar to
vairs nebija izdevīgi nonāvēt gūstā saņemtos cilvēkus, kā to

darīja agrāk: gūstekņiem tagad lika strādāt, pārvērta viņus par
v e r g i e m . Turpmāk cilšu dižciltīgie sāka padarīt par vergiem
arī nabadzīgos un parādos nokļuvušos cilts locekļus. Atšķirībā
no brīvajiem kopienas locekļiem, kam bija sava neliela saim nie
cība, vergiem nebija nekāda īpašuma, nekādu tiesību. Vergu va
rēja pirkt, pārdot un nonāvēt.

Tā radās pirmais sabiedrības dalījums šķirās
vergturos
un vergos. Cilvēks sāka e k s p l u a t ē t cilvēku, t. i., daži cilvēki
bez atlīdzības piesavinājās citu cilvēku darba augļus.
—

U rartu valsts — vergturu valsts. Sabiedrībai sadaloties šķi
rās, 9. gadsimtā pirms mūsu ēras izveidojās U r a r t u valsts.
Tā bija vergturu valsts, kas vergturiem bija vajadzīga vispirms
tāpēc, lai turētu paklausībā vergus. Pakāpeniski U rartu valsts
varā tika apvienotas daudzas Aizkaukaza ciltis, kas runāja da
žādās valodās.
U rartu valsts priekšgalā bija v a l d n i e k s , kam pārvaldīt
pakļautos iedzīvotājus palīdzēja dižciltīgie un priesteri. Iedzīvo
tājiem bija jām aksā nodevas valdniekam, jāpiedalās valsts būv
darbos un jākalpo karaspēkā.
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Urartu karaspēkā bija kaujas ratu, jātnieku un kājnieku vienības. Kau
jas ratu un jātnieku vienībās kalpoja dižciltīgie, kājnieku vienībās — zem
nieki. Karaspēka apbruņošanai valdnieka darbnīcās gatavoja plākšņu bru
ņas, bronzas bruņu cepures ar smailiem galiem, lokus, zobenus un kaujas
cirvjus.

Urartu valsts izveidojās niknā cīņā ar vienu no spēcīgākajām
senajām valstīm — Asiriju. Asiriešu ķēniņu karapulki pastāvīgi
uzbruka urartu zemēm, sagrāba tās un izpostīja Urartu valsti.
Kāds asiriešu ķēniņš savu uzvaru pār Urartu valdnieku apraksta
šādi: «Kā mežonīgs taurs es mīdīju viņu zemi, apdzīvotās vietas
es pārvērtu par drupām un nodedzināju. . . Pie pilsētas vārtiem
es sakrāvu pakalnu no cilvēku kauliem.»
8. gadsimta vidū pirms mūsu ēras urarti sāka uzbrukt Asirijai. Valdnieka A r g i š t i vadībā viņi devās vairākos kara
gājienos un guva uzvaru. Klintī pie Vana ezera, kur atradās
urartu galvaspilsēta T u š p a, valdnieks Argišti pavēlēja izcirst
uzrakstu, kurā sacīts, ka viena paša karagājiena laikā viņš daļu
cilvēku nonāvējis, daļu aizvedis dzīvus — kopskaitā 64 000. Pavi
sam 14 karagājienu laikā viņš sagrābis un padarījis par vergiem
vairāk nekā 200 tūkstoš gūstekņu.
Argišti un viņa pēctečiem vairākas reizes izdevās gūt sekmes
karagājienos pret Aizkaukaza ciltīm, kas dzīvoja uz ziemeļiem no
Araksas upes. Arī šais karagājienos iedzīvotājus aizveda gūsta
un padarīja par vergiem.
Ja gūstekņi izrādīja kaut
vismazāko
pretestību,
tos vai nu iznīcināja, vaī
bargi sodīja.
Urartu saimniecības
un kultūras attīstība.
Vergi raka kanalus un
cēla daudzos cietokšņus.
Cietokšņu būvēm izlie
toja milzīgus, desmitiem
tonnu smagus akmeņus,
bet dažreiz tos izcirta
klintīs. Klintīs bieži iz
cirta ari kanalus, pa ku
riem piegādāja ūdenī
sauso apvidu apūdeņo
šanai, kā arī apgādāja
ar to pilsētas — cietok
šņus. Kanals, kas bija
uzcelts, lai piegādātu
dzeramo ūdeni Urartu valsts galvaspilsētai, darbojās vairāk nekā
2 tūkstošus gadu. Vergi un kopienu zemnieki ierīkoja ne vien
kanalus, bet ari milzīgus ezerus ūdens uzkrāšanai. Apūdeņošanas
kanalu un ūdenskrātuvju ierīkošana veicināja zemkopības uzplau14

kurnu. Līdzās zemkopībai un amatniecībai Urartu valstī attīstījās
ari t i r d z n i e c ī b a . Valsts un tirdzniecības vajadzībām radās
rakstība. Sākumā urarti vārdus attēloja ar zīmējumiem, pēc tam
viņi aizguva no asiriešiem ķīļu rakstu.
Urarti guva ievērojamas sekmes metālu izstrādājumu ražo
šanā, architekturā un tēlniecībā. No bronzas viņi izgatavoja trau
kus, dažādus ieročus un skulptūras, no neapdedzinātiem ķieģe
ļiem cēla milzīgas pilis un tempļus. Kādā pilī, kas atradās netālu
no tagadējās Erevanas, bija 120 telpu. Sī pils aizņēma 16 tūk
stoši kvadrātmetru lielu laukumu.
Izcils architekturas piemineklis bija galvenajam urartu die
vam H a l d a m (debesu dievam) par godu uzceltais templis
Musasiras pilsētā. Šo templi greznoja kolonas. Tempļa tuvumā
bija ierīkotas vairākas ūdenstvertnes. Pie ieejas bija divas lielas
statujas. Pašā templī glabājās dažādas dārglietas, no ziloņkaula
izgatavoti valdnieka zižļi un daudz dārgu ieroču.
Urartu vergturi izdeva lielus līdzekļus tempļa celšanai un iz
greznošanai, jo reliģija palīdzēja nostiprināt kundzību pār darba
ļaudīm. Priesteri pastāvīgi centās iedvest tautas masām paze
mību un paklausību vergturiem.
Taču līdz ar vergu ekspluatācijas pieaugšanu pastiprinājās
viņu cīņa pret vergturiem. Tai pašā laikā sākās arī spēcīgi
kaimiņtautu uzbrukumi Urartu valstij. 6. gadsimta sākumā pirms
mūsu ēras Ura rtu valsts
krita, jo tajā iebruka, m id i e š i no Dienvidazerbai
džana s u n s k iti no Mel
nās. jūras ziemeļpiekrastes
apgabaliem.
Azerbaidžāņa, Gruzija
un Armēnija senatnē. Urar
tu augstās kultūras manti
nieki bija azerbaidžāņi,
gruzini un armēņi — tau
tības, kas vēlāk dzīvoja
Aizkaukazā.
Pēc Urartu valsts kri
šanas viņiem bija gadsim
tiem ilgi jāaizstāv sava ne
atkarība cīņā pret iebrucē
jiem — sākumā pret persiešierri, pēc tam pret grieķiem
un maķedoniešiem un bei
dzot pret romiešiem.
Svešzemju iekarotāju laupīšanas karagājieni izpostīja Aizkaukaza tautu saimniecību un kulturu. Tomēr Dienvidazerbaidžanas, Rietumgruzijas un Armēnijas teritorijā izauga vairākas15

pilsētas, kurās bija tā laika apstākļos augsta vergturu kul
tūra.
Aizkaukaza tautu senā kultura attīstījās ciešā sakarā ar kai
miņtautu kulturu. Sevišķi stipri Aizkaukaza tautu kultūras attīs
tību ietekmēja vergturu Grieķijas kultura. Gruzijā Melnās jūras
krastā grieķu kolonisti bija nodibinājuši vairākas pilsētas. Pēdē
jos gadsimtos pirms mūsu ēras daudz grieķu apmetās arī Armē
nijas pilsētās. Armēnijas teritorijā radās neatkarīga vergturu
valsts.
■'!
T i g r a n a II valdīšanas laikā (no 95. līdz 56. g. pirms mūsu
ēras) Armēnijas valsts robežas
paplašinājās ziemeļos līdz Kuras
baseinam, austrumos līdz Kaspijas jūrai, bet dienvidrietumos
līdz Vidusjūrai. Saņemot gūstek
ņus, ieguva ļoti daudz vergu. Tā
dējādi viņu skaits pieauga. Pil
sētās sākās plaši celtniecības
darbi. Attīstījās dažādi mākslas
veidi, radās teātris.

Armēnijā ieradās grieķu zinātnieki, kas bija aizbēguši no
savas dzimtenes, kur viņus vajāja iekarotāji romieši. Valdnieka
galmā ieviesās grieķu parašas un grieķu valoda, sāka izrādīt
grieķu autoru traģēdijas.
Tādējādi, lai gan iedzīvotāji bija nospiesti nežēlīgā verdzībā,
Aizkaukaza tautu saimniecība un kultura verdzības laikā sasnie
dza daudz augstāku līmeni nekā pirmatnējās kopienas iekārtas
laikā.

5. §. VIDUSĀZIJAS TAUTAS VERDZĪBAS LAIKA.

Cīņa ar iebrucējiem — persiešiem, grieķiem un maķedonie
šiem. Pirmajā gadu tūkstotī pirms mūsu ēras Vidusāzijas un
Aizkaukaza iedzīvotāji zemkopībā sāka izmantot mākslīgo ap
ūdeņošanu. Sausajos apvidos zemkopji neatlaidīgā darbā ierīkoja
lielas mākslīgas ūdenskrātuves un kanalus. No kanāliem dažādos
virzienos izraka arikus (grāvjus), pa kuriem ūdens plūda uz lau
kiem un dārziem.
Pirmā gadu tūkstoša vidū pirms mūsu ēras Vidusāzijā izvei
dojās vairākas politiskas apvienības. Svarīgākās no tām bija
B a k t r i j a Amudarjas augštecē, C h o r e z m a tās lejastecē,
S o g d i a n a Zeravšanas upes
baseinā un P a r t a tagadējās
Turkmenijas dienviddaļā.
6. gadsimta beigās pirms mū
su ēras Vidusāzijai uzbruka Per
sijas ķēniņa Kira karaspēks un
pakļāva tās zemkopjus, bet kle
jotāji -—s a k i un m a s a g e t i
nepadevās iekarotājiem. Kādā
kaujā ar masagetiem Kirs cieta
lielus zaudējumus un viņu pašu
nonāvēja. Teika stāsta, ka uzva
rētāji piepildījuši ar asinīm ādas
maisu un iemetuši tajā iekaro
tāja galvu, sacīdami: «Tu slāpi
pēc asinīm, dzer nu tās.»
Vidusāzijas tautu sacelšanos
apspieda arī varenais Persijas
ķēniņš Darijs I. Pēc viņa pavēles Turkmenijas teritorijā nonā
vēja desmitiem tūkstošu sacelšanās dalībnieku. Darijs sūtīja;
karaspēku apspiest arī sacēlušos sakus. Tautas teika stāsta, ka:
gans S i r a k s , izlikdamies par pavadoni, ievilinājis persiešu
karaspēku bezūdens tuksnesī. Seit viņš aizgājis bojā pats, bet
aizgājuši bojā arī ienaidnieki.
4. gadsimta beigās pirms mūsu ēras Persijas lielvalsti sa
grāva ar saviem karapulkiem Maķedonijas Aleksandrs, kas pēc
tam ielauzās Vidusāzijā. Sogdianas iedzīvotāji izmisīgi pretojās
grieķu-maķedonieši^ armijai. Taču Maķedonijas Aleksandram
bija liels spēku pārsvars, un viņš ieņēma Sogdianas galveno
pilsētu M a r a k a n d u (tagadējā Samarkanda). Bet, kad viņa
karaspēks virzījās tālāk uz Sirdarjas augšteci, Sogdianā uzlies
moja sacelšanās. Sacelšanās priekšgalā nostājās izcilais sogdiešu
karavadonis S p i t a m e n s. Ar jātnieku vienībām viņš vairākas
reizes smagi sakāva iebrucējus, līdz pats aizgāja bojā.
Pēc Spitamena nāves Sogdianas, Partas un Baktrijas iedzī2 — PSRS vēsture 8. kl.
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votāji vēl gandrīz divus gadsimtus nikni cīnījās ar grieķu-maķedoniešu iebrucējiem.
Vidusāzijā pēc svešzemju jūga gāšanas. Laikā, kad Palta,
Baktrija un Sogdiana cīnījās pret grieķu-maķedoniešu jūgu, sāka
izvirzīties Chorezma. Tās teritorijā izveidojās neatkarīga verg
turu valsts.

Chorezmā radās vairākas nocietinātas pilsētas. Pilsētu pa
rasti aizsargāja divkāršas cietokšņa sienas. Sienās bija daudz
šaujamlūku.
Kaimiņu-klejotāju pastāvīgo uzbrukumu dēļ chorezmieši bija
spiesti nocietināt arī sa
vas lauku apmetnes. Lie
lāko tiesu tās bija atse
višķas lielas kopienas —
ģints mājas, kam visap
kārt atradās cieši riņķ
veida nocietinājumi ar
šaujamlūkām.
2. gadsimta beigās
pirms mūsu ēras Sogdianas un Baktrijas terito
rijā izveidojās jauna
vergturu valsts — K u 
š a n a s v a l s t s . Vēlāk
tai pievienoja arī Cho
rezmas, tagadējās Afga
nistānas un Ziemeļindijas teritoriju.
Kušanas valstī, kas
pastāvēja līdz mūsu ēras
4. gadsimta beigām, vēl
plašāk izmantoja vergu
darbaspēku, sevišķi sma
gajos apūdeņošanas un
celtniecības darbos.
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Vergi un kopienu zemnieki Chorezmā, Sogdianā un Baktrijā
paplašināja apūdeņošanas ierīču tīklu. Radās daudz jaunu pilsētu.
Vēl vairāk attīstījās amatniecība un tirdzniecība. Sevišķi pieauga
karavanu tirdzniecība pa ceļiem, kas saista Ķīnu un Indiju ar
Priekšazijas, Vidusjūras piekrastes un Eiropas zemēm. No Ķīnas
veda zīdu, lakas izstrādājumus, dzelzi un niķeli, no Indijas —
smalkus vilnas audumus, garšvielas un smaržas, no Romas im
pērijas— stikla izstrādājumus, no Austrumeiropas — kažokādas.
Sai laikā Vidusāzijā attīstījās rakstība, kas bija nepieciešama
tirdzniecībā un milzīgās valsts pārvaldē. Pilsētās uzplauka māk
sla. Kušanas valsts teritorijā padomju archeūlogi izrakuši ievē
rojamus Vidusāzijas architekturas pieminekļus no mūsu ēras pir
majiem gadsimtiem: pilis, tempļus, cietokšņus un karavanu iebrau
camās vietas (viesnīcas). Pi(u un tempļu sienas bieži izgreznoja
ar spilgtām, daudzkrāsainām freskām, bet dzegas — ar skulp
tūrām. Uz kāda karniza plāksnēm, kas atrastas Uzbekistana,
attēloti muzikanti, kuri spēlē dažādus instrumentus. Līdztekus
mūzikai attīstījās v a r o ņ e p o s s , t. i., teikas par tautas varoņiem.

Vidusāzijas tautas aizguva daudz kultūras sasniegumu no
tādām attīstītām senām pasaules valstīm, kādas bija Grieķija,
Persija, Indija un Ķīna. Savukārt Vidusāzijas tautu senā kultura
labvēlīgi ietekmēja kaimiņus — Kazachstanas, Altaja, Dienvidsibirijas un Austrumeiropas tautas. Kušanas valsts plašie starp
tautiskie sakari sekmēja šās ietekmes pastiprināšanos.
Tādējādi cīņā ar svešzemju iebrucējiem Vidusāzijas tautas
nosargāja savu neatkarību un ieņēma izcilu stāvokli ne vien
senās pasaules politiskajā dzīvē, bet arī kulturā.
6. §. CILŠU APVIENĪBAS UN VERGTURU VALSTIS MELNĀS JŪRAS
ZIEMEĻPIEKRASTĒ.

Sklti, viņu saimniecība un sabiedriskā iekārta. Sākot ar 7. gad
simtu pirms mūsu ēras, Melnās jūras ziemeļpiekrasti apdzīvojošo
cilšu vidū valdošu stāvokli ieņēma s k i t i, kas valodas ziņā
bija radniecīgi Vidusāzijas sakiem. '
2*
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Austrumos dzīvojošās skitu ciltis, kas bija apmetušās Azovas
jūras piekrastes, Zaporožjes un Ziemeļkrirnas stepēs, nodarbojās
galvenokārt ar klejotāju lopkopību. Skitu-klejotāju lielākā bagā
tība bija zirgu ganāmpulki, bet gaļa un ķēves piens bija viņu
galvenie pārtikas produkti. Skiti dzīvoja četrriteņu un sešriteņu
ratos (kibitkās), kas no visām pusēm bija pārklāti ar tūbas pa
klājiem. Sie paklāji aizsargāja no lietus, sniega un vēja. Pār
ceļoties uz citu vietu, kibitkā iejūdza divus vai trīs pārus vēršu.
Sievietes un bērni parasti brauca kibitkās, bet vīrieši jāja uz
zirgiem.

7. un 6. gadsimtā pirms mūsu ēras skiti-klejotāji uzvarēja uz
vietas dzīvojošās ciltis Melnās jūras piekrastē. Sīs ciltis tika
apvienotas viņu varā, un vēlāk tās visas dēvēja par skitiem.
Uz vietas dzīvojošās ciltis bija apmetušās auglīgajas_ meln
zemes stepēs gar Dņestru, Dienvidbugu un Dņepras lejasteci.
Tās jau pazina tīrumu zemko.pību. Zemi parasti apstrādāja
ar pirmatnējo arklu, kurā bija
iejūgti vērši. Labības ražu no
vāca ar dzelzs sirpjiem. Grau
du saberšanai izmantoja pla
kanus akmeņus.
Kā Melnās jūras ziemeļpiekrastes klejotāji, tā arī uz
vietas dzīvojošās ciltis sasnie
dza lielu meistarību bronzas
un dzelzs apstrādāšanā. Tās
prata izgatavot no metālā
bultu uzgaļus, sirpjus un māj
saimniecības inventāru.
Skitiem bija ievērojami attīstīta arī kara māksla. Viņi agrāk
nekā kaimiņu tautas sāka lietot seglus ar kāpšļiem. Skitu jātnie
kiem bija loki, bultas ar bronzas uzgaļiem un dzelzs zobeni:
Šādi apbruņoti, viņi bija draudošs spēks. Senie rakstnieki stāsta,
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ka skiti bijuši ļoti kareivīgi, drošsirdīgi, izturīgi un nežēlīgi cīņā
ar ienaidniekiem.
6. gadsimta beigās pirms mūsu ēras skiti sekmīgi atvairīja
skaitliski lielā persiešu karaspēka iebrukumu Melnās jūras ziemeļpiekrastes apgabalos. So karaspēku vadīja Darijs I. Skiti ievili
nāja persiešus dziļi savā zemē, kur pret iebrucējiem sacēlās gan
drīz visi vietējie iedzīvotāji.
Skitu jātnieki no dažādām pusēm uzbruka ienaidniekiem, bet pēc tam
uz saviem straujajiem zirgiem ātri aizjāja un neiesāka izšķirošo kauju. Ceļā
viņi aizbēra akas un aizdedzināja stepi, tādējādi persiešu karaspēks palika
bez dzeramā ūdens un ganībām Tā kā Darijam stepē draudēja boja eja līdz
ar visu karaspēku, tad viņš bija spiests ar lieliem zaudējumiem atkāpties.
Turklāt skitu kavalērijas priekšējās vienības gandrīz nogrieza viņam ceļu
uz to vietu, kur bija jāceļas pāri Donavai.

Karā ar Darīju I skiti
cīnījās savu cilšu vado
ņu vadībā. Kopā ar va
doni cilti pārvaldīja v ec ā k o p a d o m e , kuras
locekļi bija ģinšu-cilšu
dižciltīgie. Vissvarīgākās
lietas izlēm a. c i l t s, s ap u l c e. Ta ievelēja va
donī, apsprieda kara ve
šanas jautājumus un so
dīja par vissmagākajiem
pārkāpumiem,
piemē
ram, par nodevību. Viss
tas liecina par to, ka slā
tiem vēl bijusi pirmat
nējā kopienas iekārta.
Taču vēlāk šī iekārta
pamazām saira. Sāka
veidoties verdzība, un
valdnieka vara, kas bija
koncentrēta visbagātāko
un dižciltīgāko ģimeņu
rokās, kļuva mantojama.
Šiem valdniekiem bija
liela vara.

Melnās jūras ziemeļpiekrastes apgabali no
5. līdz 1. gadsimtam pirms mūsu ēras.

Kad valdnieks nomira, viņa līķi bagātīgi izgreznotos ratos vadāja pa
visu zemi Aiz šiem ratiem veda vienu valdnieka sievu, dzina vergus un ve
selu ganāmpulku zirgu. Satiekot bēru procesiju, iedzīvotājiem bija jāizrāda
dziļas skumjas, jāapgriež mati, jānogriež sev daļa auss, jāsaskrāpē seja, jā
izdur bulta caur kreiso roku. Pie valdnieka kapa nonāvēja viņa sievu, vergus
un zirgus un apglabāja tos kopā ar valdnieku. Kapā lika arī nelaiķa mīļākās
lietas. Pēc tam uzbēra augstu k u r g ā n u (kapu kalniņu).

Līdz ar mantojamas valdnieka varas rašanos skitiem izvei
dojās šķiras, kā ari vergturu valsts. Spēcīga skitu valsts radās
2!
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Krimas stepēs un Dņepras iejasteces rajonā apmēram 3. gadsimtā
pirms mūsu ēras. Šās valsts galvaspilsēta bija S k i t u N e a 
p o l e . Šās pilsētas drupas saglabājušās līdz mūsu dienām Simferopoles tuvumā. Šī valsts ilgu laiku atsita klejotāju s a r m a t u
uzbrukumu un sīvi cīnījās ar Melnās jūras ziemeļpiekrastes antikajām1 valstīm.

Melnās jūras ziemeļpiekrastes antikās valstis. 6. un 5. gad
simtā pirms mūsu ēras Melnās jūras ziemeļpiekrastē izveidojās
vairākas antikās valstis. Tās bija nodibinājuši grieķu kolonisti.
Galvenās bija O l v i j a (Dienvidbugas grīvā), C h e r s o n e s a
(tagadējās Sevastopoles tuvumā. Krimas dienvidpiekrastē) un
B o s p o r a v a l s t s (Krimas austrumdaļā, kā arī Kubaņas un
Donas Iejasteces apgabalos).
Melnās jūras ziemeļpiekrastes antikajās valstīs saimniecība
un kultura bija sasniegusi augstāku līmeni nekā citās vergturu
valstīs mūsu zemes teritorijā. Līdzās zemkopībai bija plaši attīs
tīta augļkopība, vīnogu audzēšana, sakņkopība un zvejniecība.
Pilsētās, kurām apkārt bija akmens sienas, vergi un brīvie
amatnieki būvēja vergturiem skaistas mājas, cēla antikos tempļus
un teātrus.
Antikie meistari ļoti prasmīgi darināja māla un metālā trau
kus, kala monētas un izgatavoja j u v e l i e r u izstrādājumus,
t. i., zelta, sudraba un dārgakmeņu rotas lietas. Sevišķu pilnībui
i Par a n t i k ā j ā m valstīm dēvē vergturu valstis, ko kija nodibinā
juši senie grieķi vai romieši.
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sasniedza antīkie glezniecības un skulptūras izstrādājumi. Pie
tādiem izstrādājumiem pieder, piemēram, ievērojamais trauks,
kam ir sfinksas veids (sfinksa ir fantastiska būtne ar dzīvnieka
ķermeni un cilvēka galvu).
Melnās jūras ziemeļpiekrastes apgabalos kā saimnieciskās
dzīves, tā kultūras dzīves centrs bija Bospora valsts galvaspilsēta
P a n t i k a p e j a (tagadējā Kerča).
Tāpat kā citām grieķu pilsētām, arī Pantikapejai bija dzīvi
tirdzniecības sakari ar vietējām ciltīm un aizjūras zemēm. Uz
aizjūras zemēm izveda daudz
vergu, kurus, apmainot pret grez
numa priekšmetiem, ieguva gal
venokārt no skitu un sarmatu
dižciltīgajiem.

Vergu sacelšanās Bospora valstī. Antikajās valstīs visus gal
venos darbus veica vergi. Viņi strādāja augļu un sakņu dārzos,
uz lauka un kūtīs. No rīta līdz vakaram viņi bija redzami darb
nīcās, raktuvēs, akmeņlauztuvēs un pie ēku būvēm. Kuģos vergi
bija par airētājiem. Lai vergi neaizbēgtu, viņus iekala važās un
turēja kazarmās.
Nežēlīgās ekspluatācijas dēļ nobrieda liela vergu sacelšanās
Bospora valstī 107. gadā pirms mūsu ēras. Sacelšanos vadīja
vergs S a u m a k s, pēc izcelšanās skits. Sacelšanās dalībnieki no
nāvēja Bospora valsts valdnieku un izrēķinājās ar saviem apspie
dējiem. Sacelšanās uzliesmoja arī vairākās citās pilsētās. Saumaks kļuva par Bospora valsts valdnieku.
Taču Saumaks ilgi nenoturējās pie varas. Ponta valsts vald
nieka karaspēks, vietējo vergturu atbalstīts, apspieda vergu sa
celšanos. Bospora valsti un Chersonesu pievienoja P o n t a
v a l s t i j , kas atradās Melnās jūras pretējā — dienvidu krastā.
Pirmā gadsimta vidū pirms mūsu ēras Melnās jūras ziemeļ23

piekrastes apgabalos iebruka romiešu vergturu karaspēks. Ne
atslāba tautas masu cīņa gan pret vietējiem apspiedējiem, gan
pret svešzemju iebrucējiem.
Tādējādi antikajūs valstis saimniecība un kultura varēja sa
sniegt tik augstu līmeni tāpēc, ka tika nežēlīgi ekspluatēti vergi
un par vergiem padarītie vietējie iedzīvotāji. 5ās nežēlīgās eks
pluatācijas dēļ tautas masas atklāti sacēlās pret vergturiem.

III n o d a ļ a.
A U S T R U M S L ĀVI SENATNĒ.
7. §. SENO SLAVU NODARBOŠANĀS UN SABIEDRISKĀ IEKĀRTA.

/S lā v i — Austrumeiropas un Centrālās Eiropas senie iedzīvo
t ā j i . Austrumeiropas meža stepju joslā, kaimiņos skitiem un sar/ matiem, no seniem laikiem dzīvoja slavu zemkopju .ciltjs. Slavu
apmetnes bija sastopamas arī visā Centrālajā Eiropā, kur slāvi
saskārās ar kaimiņu — ģermāņu ciltīm.
Mūsu ēras pirmajos gadsimtos, kad slāvi jau bija nogājuši
ilgu kultūras attīstības ceļu, ar viņiem iepazinās romiešu rakst
nieki, kas slāvus dēvēja par ven e d i e m (jeb venetiem). Ro
mas i vēsturnieks Tacits (mūsu
eras-īpirmajā gadsimtā) rakstīja,
ka/venedi dzīvojot apvidū, kas
atrodas starp sarrnatu un ģerjnaņu cilšu apdzīvoto teritoriju.
«Viņi būvē mājas, lieto vairogus
un labprāt pārvietojas kājām,
kas nepavisam nav raksturīgs
sarmatiem, kuri dzīvo kibitkā vai
jāj uz zirga.» Tādējādi Tacits
uzsvēris, ka slāviem ir pastāvīga
dzīves vieta. Vēlāko laiku vēs
turnieki (6. gadsimtā) venedus
šķiroja s k l a v i ņ o s , kas dzī
voja uz rietumiem no Dņestras,
_un a n t o s — austrumslavos,
kas apdzīvoja Dņestras un Dņepras vidusteces meža stepju joslas auglīgās zemes. Pakāpeniski
austrumslavu ciltis apmetās uz dzīvi arī Dņepras augšteces mežu
joslā. No turienes viņi vēlāk virzījās uz Okas, Volgas un Dau
gavas augšteces rajoniem. Ziemeļrietumos slāviem no seniem
laikiem bija cieši sakari ar lietuviešu un latviešu ciltīm, bet zie
meļos un ziemeļaustrumos viņi vēlāk saskārās ar atsevišķām
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somu-ugru ciltīm — ar tagadējo igauņu, somu, kārēju, mariešu,
mordviešu un citu tautu senčiem.
Zemkopības, amatniecības un tirdzniecības attīstība. Slavu
un daļēji arī neslavu ciltis, kas dzīvoja Austrumeiropas mežos,
nodarbojās ar l ī d u m u (jeb uguns) z e m k o p ī b u . Sī zem
kopība tā nosaukta tāpēc, ka, sagatavojot zemi sēšanai, mežā
vispirms ar dzelzs cirvi aizcirta kokus. Kad koki nokalta, mežu
aizdedzināja. Pēc tam augsni uzirdināja ar dzelzs kapli. Grau
dus, ko iesēja tieši pelnos, kas bija sajaukti ar augsnes virsējo
slāni, iestrādāja zemē ar z a r u e c ē š ā m .

Pelni bija ļoti labs mēslojums. Zeme vairākus gadus deva sa
mērā labu ražu. Kad augsne bija noplicināta, vajadzēja apstrādāt
jaunu meža gabalu.
Lai izcirstu mežu un sagatavotu augsni sējumiem, vajadzēja
veikt lielu darbu. Tādēļ ar līdumu jeb uguns zemkopību varēja
nodarboties tikai liela ģimene (tēva ģimene). Mūsu ēras pirmajos
gadsimtos šīs ģimenes, kas veidoja tēva ģinti, dzīvoja kopējās
garās mājās. Sīs mājas bija sadalītas atsevišķās telpās, un katrā,
telpā bija savs pavards. Ap ciematiem, kas izveidojās no šādām
mājām, bija grāvis, zemes valnis un pīts žogs. Tie noderēja aiz
sardzībai pret kaimiņu ģinšu uzbrukumu.
Liela nozīme mežu apvidos dzīvojošo cilšu saimniecībā bija
lopkopībai, medniecībai un zvejniecībai.
Ap Dņepras vidusteci un Dņestru meža stepju joslā dzīvojošo
cilšu saimniecībā sevišķi liela loma bija t ī r u m u z e m k o p ī 25-

b a i. Parasti šīs ciltis dzīvoja lielās apmetnēs, kuras nebija no
cietinātas. Cilvēki mitinājās vai nu zemnīcās, ko savienoja ejas,
vai koka mājās, kas bija apziestas ar māliem. Mītnes apsildīja
no māliem mūrētas krāsnis. Apkārt apmetnei stiepās lauki, kuros
sēja rudzus, auzas un prosu.
Dņepras vidusteces apgabalos dzīvojošās ciltis labi prata ap
strādāt dažādus metālus — zeltu, sudrabu, varu un dzelzi. Sīs
ciltis mācēja arī izgatavot dažādus traukus un apstrādāt kaulu.
Piedņepras apvidos daļu ražojumu ieveda no Melnās jūras
ziemeļpiekrastes antikajām pilsētām un Austrumromas (Bizantijas) impērijas. Par šiem tirdzniecības sakariem liecina daudzās
romiešu monētas, kas atrastas Dņepras vidusteces apgabalos.

Slavu cilšu pirmo politisko apvienību rašanās. Mūsu ēras
p.Lrmajo.s.gadsimtos slāviem vēl bija pirmatnējā kopienās iekārta.
Bizantijas vēsturnieki atzīmē, ka slavu sabiedrība sadalījusies
atsevišķās ciltīs, kuru priekšgalā bijuši vēlēti cilšu vadoņi. Katrai
ciltij bez vadoņa vēl, bijusi vecāko padome un cilts kopsapulce.
Tā dēvēta раг v е č i.)(no vārda «вещать»— runāt). «So tautu,»
rakstīja kāds Bizantijas vēsturnieks, «nepārvaldīja viens cil
vēks . . . Par visu, kas viņiem derīgs vai kaitīgs, viņi apspriežas
kopīgi.»
Laikā no 4. līdz 6. gadsimtam dienvidu slavu ciltīs, kuru
saimniecība bija vairāk attīstīta nekā ziemeļdaļas mežu apvidos
dzīvojošām ciitīm, jau radās īpašuma nevienlīdzība. Atsevišķu
cilšu vādoņu vara kļuva mantojama. Cilšu dižciltīgajiem radās
vergi. Taču vergu darbam vēl nebija lielas nozīmes saimniecībā.
Gūstekņus parasti pārdeva svešzemju tirgotājiem vai arī par iz
pirkšanas maksu atlaida uz dzimteni. Ja gūstekni nevarēja pārdot
un nebija arī cerības uz izpirkšanas maksu, tad viņu pēc dažiem
gadiem atlaida brīvībā un deva tiesības dzīvot slavu kopienā.
„Ļai varētu sagrābt laupījumu un gūstekņus, kā arī,lai aizsargātu savu-zemi -no. ienaidnieku uzbrukumiem, a n t i un sklavini
sāka apvienoties ..lielās, cilšu savienībās. Rodoties cilšu savienī
bām, slāvi varēja sekmīgāk atsist kaimiņos dzīvojošo Eiropas
cilšu un Āzijas klejotāju uzbrukumus. Tā, piemēram, anti sīvi
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cīnījās ar ģermāņu cilti — g o t i e m, kas bija ielauzušies Melnās
jūras ziemeļpiekrastes apgabalos. Kopā ar sklaviniem viņi arī
apturēja dažādu cilšu — klejotāju cilšu (huņņu, avaru un citu)
virzīšanos uz rietumiem.
Tādējādi, attīstoties saimniecībai, slāviem, tāpat kā. citām
senajām ciltīm, sairu pirmatnējā kopienas iekārta un radās lielas
cilšu savienības. Slavu cilšu politiskās apvienošanās sākumu paātrmāfa'Šīva cīņa ar ārējiem ienaidniekiem.
8. §. SLAVU PIEDALĪŠANAS CĪŅĀ AR MELNAS JŪRAS UN
VIDUSJŪRAS PIEKRASTE ESOŠAJĀM VERGTURU VALSTĪM.

Verdzības iekārtas pagrimums antikajās valstīs, Mūsu ēras
sākumā visbīstamākā slavu ciltīm bija varenā Romas impērija.
Tā izplatīja savu varu pa visiem Vidusjūras un Melnās jūras
piekrastes apgabaliem un aizvirzījās tālu uz austrumiem. Pakļā
vuši sev britu, gailu un daudzas ģermāņu ciltis, Romas impera
tori centās sev pakļaut arī slāvus.
Taču Romas vergturi nevarēja pakļaut savai kundzībai slavu
ciltis. Laikā no 3. līdz 5. gadsimtam Romā verdzības iekārta
pagrima.
Lielo nodokļu nastas nomākti un nespēdami izturēt konkurenci ar vergu
bezmaksas darbaspēku, izputēja brīvie zemnieki un amatnieki. Vergi ienīda
savu nebrīvo darbu un visādi kaitēja vergturiem: bojāja darba rīkus, krop
ļoja darba lopus un slikti apstrādāja zemi. Vergu darbs jau kļuva neizdevīgs.
Pie tam vergu sacelšanās, kurās sāka piedalīties arī zemnieki un amatnieki,
līdz pamatiem satricināja Romas impērijas verdzības iekārtu.

Pagrima arī no Romas atkarīgās vergturu valstis Melnās jū
ras ziemeļpiekrastē un Aizkaukazā. Melnās jūras piekrastes antikās pilsētas kļuva nabadzīgas. Tajās atpalika amatniecības
technika un pagrima tirdzniecība. Tai pašā laikā pieauga vergu,
zemnieku un amatnieku ienaids pret vergturiem. Cīņā pret verg
turiem vergturu valstu ekspluatētie iedzīvotāji sāka apvienoties
ar kaimiņu ciltīm.
Romas impērijai gandrīz no visām pusēm uzbruka kaimiņu
ciltis un tautas, un tai vajadzēja aizsargāties pret iebrucējiem.
3. gadsimta beigās romieši bija spiesti izvest savu karaspēku
no Melnās jūras ziemeļpiekrastes un Aizkaukaza pilsētām. 4. gad
simta beigās lielāko daļu antiko pilsētu Melnās jūras ziemeļ
piekrastē izpostīja klejotāji h u ņ ņ i .
Slavu kari ar Bizantiju 6. un 7. gadsimtā. 5. gadsimtā Rietumromas impērija krita. To sagrāva sacēlušās tautas masas un im
pērijas teritorijā iebrukušās ģermāņu ciltis. Taču Austrumromas
(Bizantijas) impērija vēl pastāvēja. Bizantijas imperators Justinians, gribēdams nostiprināt verdzības iekārtu, uzbruka slāviem.
Pēc viņa pavēles pie Donavas un Melnās jūras piekrastē cēla
cietokšņus. Slāviem uzrīdīja klejotājus — huņņus un avarus.
27

Mēģināja atjaunot verdzības iekārtu ari bijušās Rietumromas
impērijas teritorijā. Taču šiem mēģinājumiem nebija panākumu.
6 . un 7. gadsimtā slāvi izlauzās cauri nocietinājumu līnijai
pie Donavas un iebruka Austrumromas impērijas teritorijā. Slavu
ciltis sāka apmesties pie Donavas .un aiz Donavas. Uz Donavu
virzījās arī anti.
Kad slāvi ielauzās Balkanos, tur sacēlās vietējie vergi. Vergi
nonāvēja vergturus un pievienojas. slāviem. Apvienojušās ar
Austrumromas impērijas apspiestajām masām, slavu ciltis pa
ātrināja verdzības iekārtas likvidāciju impērijas teritorijā.

Kari ar Austrumromas impēriju stipri ietekmēja arī senslāvu
dzīvi un veicināja pirmatnējās kopienas iekārtas sabrukumu.
Karagājienos uz Balkaniem slavu dižciltīgie sagrāba daudz
vērtīgu mantu — Romas monētas un dārgus antikās mākslas
darinājumus. Daļa šo vērtslietu atrasta izrakumos austrumslavu
zemēs. Sevišķi daudz vērtslietu bijis Pereščepinā, netālu no Poltavas. Pereščepinā atrastās zelta lietas svērušas vairāk nekā
20 kg.
Lielais kara laupījums, ko ieguva slavu dižciltīgie, padarīja
tos bagātus un deva iespēju uzturēt labi apbruņotas k a r ad r a u d z e s . Vārds «karadraudze» sākumā apzīmēja ikvienu
apvienību vai savienību. Pēc tam ar šo vārdu sāka apzīmēt kara
vadoņa pavadoņus un cīņas biedrus. Balstīdamās uz karadraudzi,
militārā aristokrātija pakļāva savai varai slavu ciltis.
Ilgajā cīņā ar vareno Bizantiju slāvi uzlaboja savu kara techniku. Viņi iemācījās aplenkt un ieņemt cietokšņus, izmantot ap

lenktās pilsētas sienu sagraušanai taranus, akmeņmetējas ma
šīnas un pieliekamas kāpnes.
Slāvi prata trāpīgi šaut no lokiem bultas ar saindētiem uz
gaļiem. Viņi kaujā prasmīgi rīkojās ar dzelzs zobeniem, cirvjiem
un smagām rungām, veikli meta akmeņus ar lingu. Aizsardzībai
slāvi izmantoja garus vairogus.
Slavu kultura un parašas. Daudzus gadsimtus ilga, sīvā cīņa
ar spēcīgajiem un bīstamajiem ienaidniekiem norūdīja slāvus.
Viņi kļuva ļoti vīrišķīgi un viegli pārcieta karstumu, aukstumu
un badu. Slāvi nepadevās gūstā. Gļēvulību un nodevību viņi uz
skatīja par vislielākajiem noziegumiem. Augstāk par visu slāvi
vērtēja savu brīvību un neatkarību. Tā, piemēram, kad avaru

vadonis nosūtījis pie slāviem sūtņus, prasot, lai slāvi pakļaujas
avariem un apņemas maksāt meslus, slavu vecākie atbildējuši:
«Vai ir piedzimis un sildījies saules staros tas cilvēks, kas varētu
sev pakļaut mūs?» Sī atbilde liecina ne vien par slavu brīvības
mīlestību, bet arī par viņu militāro spēku.
Antiem, kas dzīvoja Dņepras vidusteces apgabalos, radās
prasmīgi meistari. No dzelzs viņi kala zobenus, šķēpu uzgaļus,
cirvjus, lemešus, sirpjus un citus izstrādājumus. No vara, bron
zas, sudraba un zelta viņi darināja dažādas rotas lietas — saktas,
saspraudes, gredzenus, rokas sprādzes, auskarus, sprādzes utt.
No māliem viņi pagatavoja dažādus izrotātus traukus. Anti bija
arī prasmīgi kokgriezēji. Viņi prata izšūt un aust rakstainus
audumus. Slavu meistari guva ievērojamas sekmes arī cilvēku
figuru, zirgu un zvēru attēlošanā.
Viss tas liecina, ka antiem bijusi liela nozīme ne vien Eiropas
cilšu ciņā ar antīkajām vergturu valstīm, bet arī austrumslavu
kultūras attīstībā.

FEODĀLO ATTIECĪBU RAŠANĀS.
KIJEVAS KRIEVZEME.

IV n o d a ļ a .
SENKRIEVU VALSTS IZVEIDOŠANĀS UN
PAPLAŠINĀŠANĀS.
9. §. FEODĀLO ATTIECĪBU RAŠANAS AUSTRUMSLAVU CILTIS.

Lauksaimniecības attīstība austrumslavu zemēs. 9. un 10. gad
simtā ievērojami paplašinājās austrumslavu apdzīvotā teritorija.
Austrumslavus tagad sāka dēvēt par k r i e v i e m un viņu zemi
par K r i e v z e m i .
Līdz ar jaunu zemju apgūšanu izplatījās tīrumu zemkopība.
No meža stepju rajoniem tā iespiedās dzi[i mežu joslā, lai gan
ziemeļos vēl daudzus gadsimtus palika arī līdumu zemkopība.
Tīrumu zemkopībā izvei
dojās divas galvenās sistē
mas — a t m a t u un d i v l a u k u sistēma. Atmatu
zemkopībā visu aramzemi
apsēja tik ilgi, līdz zeme
bija noplicināta, pēc tam
uz ilgāku laiku to atstāja
atmatā. Divlauku sistēmā
aramzeme dalījās divos
laukos. Vienu lauku zināmu
laiku apsēja, bet otru turēja atmatā. Šādas maiņas dēļ zemes
gabals ātrāk atguva auglību nekā atmatu sistēmā.
Uzlabojās arī zemkopības darba rīki. Līdumu zemkopībā me
žainajos apvidos agrāk lietoja dzelzs cirvi un dzelzs kapli. Tagad
to vietā pakāpeniski stājās spīļarkls ar dzelzs lemešiem. Dien
vidos radās arkli ar tādiem lemešiem, kas arot nogrieza platāku
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zemes joslu nekā spīļarkls. Sāka plašāk lietot ari tādus darba
rīkus kā ecēšas, sirpjus, izkaptis.
Zemkopība jau sasniedza tādu līmeni, ka zemkopības darbus
varēja veikt ar vienas ģimenes spēkiem un tajos vairs nebija jā 
piedalās visai ģints kopienai. Agrākās ģints kopienas vietu tagad
ieņēma zemnieku kaimiņu kopiena.

Zemkopjus, kas ietilpa kaimiņu kopienā, austrumslavi dēvēja
par s m i r d i e m, bet pašu kopienu sauca par m i r u (ziemeļos)
un v e r v i (dienvidos). Katrai kopienā ietilpstošai ģimenei bija
tiesības ganīt savus lopus kopējās ganībās, vākt kopējā mežā
meža bišu medu, kā arī izlikt
tīklus zvēru un putnu ķerša
nai. Taču aramzeme un lopi
jau piederēja atsevišķām ģi
menēm.
Katra smirda ģimene pat
stāvīgi apstrādāja savu lauku
un sakņu dārzu, audzēja lopus
un putnus, zvejoja zivis un
medīja. Ģimenes locekļi.izga
tavoja sev vadmalu un au
deklu, drēbes un apavus. Zem
nieks pats izgatavoja arī
saimniecībā
nepieciešamos
darba rīkus. Tādu saimniecī
bu, kur ražo visu nepiecie
šamo un tikpat kā neko ne
pērk un nepārdod, sauc par
n a t u r ā l o saimniecību.
Pilsētu rašanās un attīstība. Līdzās lauksaimniecībai attīsiļjās
amatniecība. Par speciālām amatniecības nozarēm kļuva dzelzs
kausēšana, vara liešana, podniecība, kalšana un juvelieru izstrā
dājumu ražošana. Amatniecībai attīstoties, radās speciālās amat
nieku apjneļces. I.ai aizsargātos no uzbrukumiem, amatnieki ap
ciemlaīu uzbēra valni vai uzcēla mietu žogu, bet vēlāk sāka da
rināt ciešu koka sētu. Galvenokārt tādā veidā radās pilsētas.
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Atšķirībā no laukiem, kur iedzīvotāju galvenā nodarbošanās
bija lauksaimniecība, pilsētas iedzīvotāji lielāko tiesu nodarbojās
ar amatniecību un tirdzniecību. Taču arī pilsētas iedzīvotāji vēl
pavisam neatmeta zemkopību. Tikai lielākajās pilsētās daja amat
nieku pakāpeniski pārtrauca nodarboties ar zemkopību.
9. un 10. gadsimtā vislielākā pilsēta Krievzemē bija K ij e v a.
Tā mja centrs lielajā ūdensceļā, kas gāja cauri krievu zemei no
Baltijas jūras uz Melno jūru un no turienes uz Bizantiju.
Sā lielā ūdensceļa ziemeļos bija N o v g o r o d a . Tāpat kā
Kijeva,' arī Novgoroda agri
kļuva par lielu amatniecī
bas un tirdzniecības centru.
Bez Kijevas un Novgorodas pie senākajām krievu
pilsētām vēl pieskaitāmas
L a d o g a, P l e s k a v a ,
S m o ļ e n s k a , Ger i j i gova, Rost ova, Suzd a 1 a u. c.
Krievu pilsētās bieži
ieradās arī ārzemju tirgo
tāji, ko senatnē dēvēja par
«viesiem». Tirgotāji atveda
no austrumzemēm un Bizantijas dārgas preces —
ieročus, vīnu, zīda audu
mus u. c. Krievzemē viņi
pirka kažokādas, vasku un
gūstekņus-vergus. Kriev
zemes ārējā tirdzniecība
apkalpoja nevis galveno
iedzīvotāju masu, bet gal
venokārt topošo feodāļu —
zemes īpašnieku šķiru.
Feodālās sabiedrības veidošanās slavu zemēs. Tāpat kā dau
dzām citām tautām, arī austrumslaviem feodālo zemes īpašnieku
šķira veidojās, sabrūkot pirmatnējai kopienas iekārtai. Sai pe
riodā, kas ilga vairākus gadsimtus, kopienā pastiprinājās īpašuma
nevienlīdzība. Tā radās tāpēc, ka zeme un lopi kļuva par prjvatīpašumu. Mantiskās noslāņošanās rezultātā no kopienas izdalījās
bagātie zemes īpašnieki, turpretim daudzi brīvie kopienas locekļi
izputēja. Izputējušiem zemniekiem nebija iespējas patstāvīgi
saimniekot, tāpēc viņi kļuva atkarīgi no zemes īpašniekiem.
To procesu, ka zemnieki izputēja un kļuva atkarīgi no zemes
īpašniekiem, lielā mērā sekmēja kari, kas pirmatnējās kopienas
iekārtas sabrukuma periodā bija ļoti bieži. Karu laikā no diž
ciltīgo vidus izvēlēja karavadoņus — k ņ a z u s , kas saņēma lie32

lāko daju kara laupījuma, kā arī daudz gūstekņu. Kņazi izvei
doja karadraudzes un ar to palīdzību sagrāba varu savā ciltī.
Varu kņazi un viņu karadraudžu locekļi izmantoja, lai sagrābtu
kopienas zemes un uzliktu meslus zemniekiem. Pakāpeniski kņaza
vara kļuva mantojama, bet agrākie cilšu dižciltīgie un vecākie
kņazu karadraudzes locekļi kļuva par b a j ā r i e m . Bajāri
Krievzemē izveidoja feodālās sabiedrības augstāko siāni.
Tā, pirmatnējai kopienqs iekārtai sairstot, austrumslaviem
radās feodālās attiecības.
10. §. KA IZVEIDOJAS SENKRIEVU VALSTS AR CENTRU KIJEVA.

Austrumslavu apvienošanās Kijevas varā. Feodālā sabiedrība
austrumslaviem veidojās, noritot asai šķiru cīņai. Kopienu zem
nieki sīksti aizstāvēja savu zemi un brīvību pret feodāļu uzbru
kumiem. Tāpēc jaunā valdošā feodāļu šķira bija ieinteresēta radīt
spēcīgu valsti, kas varētu labāk nodrošināt kundzību pār darba
ļaužu masām, nekā to spēja atsevišķie cilšu vadoņi.
Galvenais kodols, ap kuru sāka veidoties vienotā austrumslavu
valsts, bija cilšu savienībai, kas dzīvoja ap Dnepras viduste c i un
ko dēvēja par Ķ r i e v z e m i. Sai vārdā vēlāk nosauca ne vien
austrumslavu zemi, bet arī viņu valsti.
Jau 9. gadsimta pirmajā pusē Krievzeme bjja Eiropā ievērojams politisks
spēks. Tai laikā Krievzeme uzsāka izšķirošu ciņu ar Bizantiju, kas, ieņēmusi
Krimu, gribēja aizliegt slāviem iebraukt Melnajā jūrā. 9. gadsimta sākumā
krievu karaspēks uzbruka Krimai un izpostīja tās dienvidpiekrasti. 839. gadā
Krievzemes sūtņi ieradās Bizantijā un apspriedās ar Bizantijas valdnieku.
860. gadā krievi devās karagājienā uz Bizantijas galvaspilsētu Konstantinopoli (Krievzemē to dēvēja par Cargradu). Bizantijas valdība bija spiesta
samaksāt Krievzemei meslus un noslēgt ar to «miera un draudzības» līgumu.
Runādams šai laikā par krieviem, Bizantijas p a t r i a r c h s tos dēvē par
tautu, kas «ar daudz ko kļuvusi slavena un pieminama».

9. gadsimta otrajā pusē Kijevas varā bija apvienoti apgabali
ap Dņepras vidusteci, kur no seniem laikiem dzīvoja visattīstī
tākās austrumslavu ciltis. Pārējo austrumslavu cilšu apvieno
šanos tikai uz laiku aizkavēja c h a z a r u un v a r j a g u (normaņu) iebrukums viņu apdzīvotajā teritorijā. Chazari, nostipri
nājušies apgabalā starp Donu un Volgu, pakļāva sev daļu aus
trumslavu cilšu ( s e v e r j a ņ u s , r a d i m i č u s un v j a t i č u s ,
kas dzīvoja uz austrumiem no Dņepras — Desnas, Sožas, Okas
un Maskavas upes baseinos) un lika šīm ciltīm maksāt meslus.
Meklēdami bagātu laupījumu, Krievzemē sāka ielauzties varjagi
no Skandināvijas. Varjagu karadraudžu vadītājiem dažreiz izde
vās uz laiku pakļaut sev atsevišķas slavu ciltis un pat valdīt
pār tām, bet varjagi nevarēja būtiski ietekmēt Krievzemes attīs
tību. Nelielās varjagu karadraudzes, kas apmetās Krievzemē, ātri
pārslavojās, t. i., varjagi apguva slavu valodu un slavu kulturu,
kas bija augstāka par varjagu kulturu, un pievienojās slāviem.
3 — PSRS vēsture 8. kl.
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Lai gan chazaru un varjagu uzbrukumos Krievzemi stipri iz
laupīja, tā tomēr kļuva aizvien spēcīgāka. Sevišķi spēcīga tā
kļuva pēc slavu zemju divu lielāko centru — Kijevas un Novgorodas apvienošanās. Teika stāsta, ka šī apvienošanās notikusi
.^gadsim ta beigās kņaza Oļega valdīšanas laikā. Kopš šā laika
Kijeva kļuva par «krievu pilsētu māti», par senkrievu valsts
galvaspilsētu, bet Kijevas kņazs kļuva par lielkņazu, t. i., Kijevai
pakļauto cilšu kņazu vadoni. Oļega laikā Kijevas varā bija apvie
nota lielākā daļa austrumslavu — p o ļ a n i , d r e v ļ a n i , kr i v i č i, 1 1m e ņ a s 1 a v i, kā ari severjaņi un radimiči, ko atbrī
voja no chazaru jūga.
Kijevas kņazu iekšējā politika. Ķijevas Krievzeme bija a.g.r ā
f. eod al ā,.valsis, kurā feodālās attiecības vēLnebijā’labi izvei
dojušās un stabilas. Kijevas lielkņazs, kas atradās valsts priekš
galā, vispirms centās valdošās feodāļu Šķiras interesēs nostip
rināt savu varu pār tautas masām un pakļaut savai varai visas
austrumslavu zemes. Personīgi brīvajiem kopienu zemniekiem
bija jāmaksā Kijevas kņazam mesli — jādod zvērādas un pār
tikas produkti (medus, vasks u. c.).
Katru gadu ziemas sākumā kņazs ar karadraudzi devās ārā
no pilsētas «p a ļ a u d ē». Viņš apbraukāja apdzīvotās vietas un
savāca meslus. Zemniekiem bija ne tikvien jāmaksā mesli, bet ari
jādod pajūgi un jākalpo karaspēkā, jāceļ un jāremontē nocieti
nājumi utt. Valsts prasīja no zemniekiem meslus un lika tiem
pildīt dažādas klausības un tai pašā laikā visādi sekmēja feodālā
zemes īpašuma attīstību, kā ari centās pārvērst brīvos kopienu
locekļus par feodāli atkarīgiem lauku iedzīvotājiem. Kņazi un
bajāri padarīja par savu īpašumu zemnieku kopienu zemi. No
10. gadsimta saglabājušās rakstiskas ziņas par kņazu ciemiem,
pilsētām un pilīm, kurās dzīvojuši un strādājuši feodāli atkarīgie
iedzīvotāji. Tas viss liecina, ka senkrievu valsts aktivi sekmēja
zemnieku ekspluatācijas nostiprināšanu un paplašināšanu. Tas
bija valsts galvenais uzdevums.
Sai nolūkā palielināja Kijevas kņaza karaspēku.
Valsts militāro spēku organizācija. Senkrievu karaspēks sa
stāvēja no samērā nelielas kņaza karadraudzes un kopienu zem
nieku un pilsētnieku zemessardzes. Zemessargi nebija pastāvīgs
karaspēks. Tos sasauca vajadzības gadījumā. Zemessargus ko
mandēja karadraudzes locekļi. Kad Krievzemei uzbruka ienaid
nieki, tad apbruņoja visu tautu.
Karaspēks dalījās kājniekos un jātniekos. Jātnieki galveno
kārt bija karadraudzes locekļi, kājnieki — smirdi. Kaujā kājnieki
atradās centrā, bet jātnieki darbojās flangos («spārnos»). Šāds
karaspēka izkārtojums deva iespēju kaujā manevrēt un apiet pre
tinieka flangus. Dažreiz ierīkoja slēpņus vai centās piekrāpt
pretinieku, izliekoties, ka atkāpjas. Kņaza karadraudzes locek
ļiem bija dažādi ieroči un apbruņojums — šķēpi, zobeni, kara
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cirvji, bruņu cepures, bruņu krekli un vairogi. Smirdiem parasti
bija cirvis vai šķēps, ar ko miera laikā devās medīt lielus zvērus.
Bez sauszemes karaspēka Kijevas kņazam bija upes un jūras
flote. Vēstures avoti liecina, ka
austrumslavi pratuši pārcelties
pāri upēm un bijuši labi jūras
braucēji. No koka izdobtās lai
vās, kam sānos bija piesisti dēļi,
viņi braukuši pa Melno jūru,
Azovas jūru un Kaspijas jūru un
nonākuši arī Baltijas jūrā.
Izmantojot savu karaspēku,
kņazi ne vien paplašināja sen
krievu valsts robežas, bet arī tu
rēja pakļautībā iekarotās ciltis.
Tādējādi senkrievu agrās feo
dālās valsts rašanās izskaidro
jama ar to, ka austrumslaviem attīstījās feodālās attiecības, ka
slavu sabiedrība sadalījās šķirās un paasinājās šķiru pretrunas.
11. §. SENKRIEVU VALSTS PAPLAŠINĀŠANĀS 10. GADSIMTA.

Karagājieni uz Bizantiju un Kaspijas jūras piekrastes apga
baliem. Drevļanu sacelšanās. Lai pārdotu meslu veidā iegūtās
mantas un iegādātos dārgas ārzemju preces, Krievzemes topo
šajai feodāļu šķirai bija vajadzīga brīva izeja uz Melno jūru,
Azovas jūru un Kaspijas jūru. Tāpēc jau pirmie senkrievu kņazi
sarīkoja tālus karagājienus uz Bizantiju un Kaspijas jūras pie
krastes zemēm.
Senkrievu c h r o n i k ā s 1 ir ziņas, ka kņaza Oļega vadība
noticis karagājiens uz Bizantiju. Oļegs šai karagajienā guvis
uzvaru. Teika stāsta, ka Oļegs par godu uzvarai pienaglojis savu
vairogu pie Cargradas vārtiem. Bizantijas valdībai bija jāsamaksā Kijevas kņazam lieli mesli un 911 gadā jāparaksta Kriev
zemei izdevīgs līgums. Pēc šā līguma noteikumiem Krievzeme
ieguva tiesības bez ierobežojumiem un bez muitas tirgoties ar
Bizantiju. Krievu sūtņi un tirgotāji, kas ieradās Konstantinopolē,
sešus mēnešus tur saņēma pārtiku — maizi, vīnu, gaļu, zivis un
saknes. Ceļā uz mājām Bizantijas valdībai bija jāapgādā viņi
ar enkuriem, virvēm un burām.
913. un 914. gadā Krievzemes karaspēks devās karagājienā
uz Kaspijas jūras piekrastes zemēm. Krievu kuģi no Azovas jūras
brauca pa Donu līdz tai vietai, kur Dona pieiet tuvu klāt Volgai.
Pēc tam kuģus pa sauszemi aizvilka līdz Volgai, tad pa Volgu
1 Par ch r o n i k a m Krievzeme sauca vēstures sacerējumus, kuros no
likumi bija pierakstīti pa gadiem, t. i., stingrā chronoloģiskā secībā.
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brauca līdz Kaspijas jūrai, kamēr sasniedza Aizkaukaza pie
krasti. Azerbaidžanā, kas toreiz bija pakļauta arabiem, krievu
karadraudžu locekļi sagrāba kādu salu Baku pilsētas tuvumā.
Atceļā viņiem uzbruka chazari.
Oļega pēcteča Igora laikā notika jauns Krievzemes karagā
jiens uz Kaspijas jūras piekrastes apgabaliem. Krievu karavīri
kuģos brauca pa Kuru līdz lielajai Azerbaidžanas pilsētai B e r d a a i un ieņēma šo pilsētu, bet nevarēja ilgi tajā noturēties.
Igors, tāpat kā Oļegs, centās nostiprināt Krievzemes pozīci
jas Melnajā jūrā. Viņa karaspēks devās divos karagājienos uz
Bizantiju. ■
Karagājienos uz Melnās jūras piekrastes apgabaliem Igors
paplašināja senkrievu valsts robežas. Krievzemei pakļāva u ļ i č u s un t i v e r c i e š u s — divas lielas austrumslavu cilšu ap
vienības pie Dienvidbugas un Dņestras. Dņepras, Dienvidbugas,
Dņestras un Donavas grīvā Krievzemei tika nodibināti atbalsta
punkti pie Melnās jūras.
945. gadā, drīz pēc otrā karagājiena uz Bizantiju, Igors ar
karadraudzi devās vākt meslus uz drevļanu zemi, kas atradās pie
Pripetas. Drevļani deva visu, ko viņiem prasīja. Taču Igoram
šķita, ka savākts pārāk maz, un viņš nolēma vākt meslus otrreiz.
Drevļani sašuta: «Ja vilks ir sācis iet pie aitām,» viņi teica, «tad
tas saplosīs visu ganāmpulku, ja to nenositīs;, tā būs arī mums.
Ja mēs viņu nenositīsim, tad viņš mūs visus iedzīs postā.» Sa
cēlušies drevļani nonāvēja Igora karadraudzes locekļus un arī
viņu pašu.
Igora sieva O l g a nežēlīgi apspieda šo pirmo masu sacel
šanos pret lielkņaza jūgu, kas kļuva aizvien smagāks. Kņaza
karadraudze ar uguni un zobenu izpostīja drevļanu zemi. Sa
grāva un nodedzināja drevļanu galveno pilsētu Iskorosteņu. Sa
ņēma daudz gūstekņu, ko Olga atdeva saviem karadraudzes
locekļiem «darbā» (verdzībā). Pārējiem iedzīvotājiem bija jā
maksā ļoti lieli mesli.
Taču, baidīdamās no jaunām sacelšanās kustībām, Olga no
kārtoja meslu ievākšanu: tika precizi noteikti meslu apmēri un
vietas, kur tie bija jāatved. Šais vietās nometināja karadrau
dzes. Drevļanu zemes galīgi pakļāva senkrievu valstij.
Iekarojumi Svjatoslava vadībā. Cīņa ar pečeņegiem. Igora
un Olgas dēla S v j a t o s l a v a laikā (957.-972. g.) vēl vairāk
paplašināja senkrievu “ valsti un uzlika meslus pakļautajiem
iedzīvotājiem.
Rakstītie avoti stāsta, ka kņazs Svjatoslavs bijis izcils karavadonis. Viņš
bijis drošsirdīgs un izturīgs karagājienos, vienkāršs ikdienas dzīvē. Viņš
rīkojies strauji un enerģiski. Karagājiena laikā Svjatoslavs gulējis zemē pie
ugunskura zem klajas debess un ēdis, kas pagadījies, — zirga gaļu, uz og
lēm ceptu zvēra ga]u. Uzbrūkot ienaidniekam, viņš to parasti brīdinājis«Gribu iet pret jums.» Svjatoslava karaspēks guva uzvaru vairākos kara
gājienos
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Lai nostiprinātu un paplašinātu Krievzemes robežas austrumos, Svjatoslava laikā notika karagājiens uz Oku, kur no chazaru varas atbrīvoja šeit dzīvojošos slāvus — vjatičus. Volgas
Jejastecē Svjatoslava karaspēks sagrāva chazaru valsti, kas
vairākus gadsimtus apdraudēja slāvus. Ziemeļkaukazā Svjatoslavs pakļāva jasu (osetinu) un kasogu (čerkesu) ciltis. Tai
pašā laikā tika nostiprināti Krievzemes īpašumi pie Kerčas šau
ruma un Donas lejastecē. Sos apgabalus dēvēja par T r a u t a r a k a ņ a s z e mi .

968. gadā Svjatoslavs ar lielu karaspēku devās karagājienā
uz Donavas lej asteri, kur atradās valodas un kultūras ziņā
Krievzemei tuvā dienvidu slavu valsts — Bulgārijā.
Pārcēlies pār Donavu, krievu karaspēks strauji ielauzās Bul
gārijas centrā, ieņēma stipro cietoksni D o r o s t o l u un citas
bulgāru pilsētas. Svjatoslavs gribēja nostiprināties P e r e j a s l a v e c a s pilsētā, kur krustojās ceļi no Bizantijas, Krievze
mes, Cechijas, Ungārijas un citām zemēm, bet Krievzemei uz
bruka p e č e ņ e g i , kas klejoja gar Melnās jūras piekrasti, un
tāpēc Svjatoslavs bija spiests uz laiku aiziet no Bulgārijas.
Padzinis no Kijevas pečeņegus, Svjatoslavs devās otrajā
karagājienā uz Donavu. Bizantija, kas sen jau tiecās sagrābt
Bulgāriju, uzsāka karu ar Svjatoslavu. 970. gadā viņa karaspēks
pārgāja Balkanu kalnus un tuvojās Konstantinopolei.
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Draudošo briesmu dēļ Bizantija sūtīja pret krieviem lielu
armiju, kas 971. gada pavasarī aplenca Svjatoslava karaspēku
Dorostolā.
Aplenkums ilga vairākus mēnešus. Lai gan krievu karaspēks
bija ļoti grūtos apstākļos (bads, slimības, daudz ievainoto), to
mēr tas nezaudēja vīrišķību. Krievu karaspēks vairākas reizes
izlauzās no cietokšņa un uzbruka kaujas ierindā, kurā pirmo
rindu aizsargāja lielie vairogi. Taču nebija iespējams ilgi palikt
aplenktajā cietoksnī. Pienāca diena, kad pēdējo reizi Svjatoslavs
izveda savus drosmīgos karavīrus pretī ienaidniekam. Chronists
stāsta, ka Svjatoslavs uzaicinājis karavīrus aizstāvēt savas ze
mes godu: «Neapkaunosim Krievzemi,» viņš teicis, «bet atdosim
savas dzīvības. Mirušiem nav kauns, bet, ja mēs bēgsim, tad
mums būs kauns.» Krievu karavīri atbildējuši savam kņazam:
«Kur tu noliksi savu galvu, tur arī mēs noliksim savas galvas.»
Krievu karavīri sīvi cīnījās, bet spēki bija pārāk nevienādi,
un Svjatoslavam bija jāatkāpjas uz Dorostolu. Pēc šās kaujas
ar Bizantiju sākās sarunas par mieru. Pēc miera līguma Svjato
slavs. apņēmās aiziet no Bulgārijas, bet Bizantijas valdībai bija
jālaiž viņa karaspēks mājās pilnā apbruņojumā un jāapgādā ar
pārtiku ceļam.
Svjatoslavs vēl cerēja sākt jaunu cīņu par Balkaniem («Aiz
iešu uz Krievzemi, atvedīšu vairāk karotāju»), bet atceļā pie
Dņepras krācēm viņu nonāvēja pečeņegi.
Tādējādi, lai gan senkrievu kņazi cieta atsevišķas neveiksmes,'
viņi visu laiku paplašināja senkrievu valsts teritoriju un feodāļu
šķiras interesēs uzlika meslus darbaļaudīm.
12. §. SENKRIEVU VALSTS VARAS PIEAUGUMS 10. GADSIMTA
BEIGAS UN 11. GADSIMTA PIRMAJĀ PUSĒ.

Kijevas Krievzeme iO. gadsimta beigās. Vladimirs Svjatosiavičs. Svjatoslava dēla V l a d i m i r a laikā (980.—1015. g.)
senkrievu valsts pabeidza austrumslavu cilšu apvienošanu.
Toreiz Kijevas Krievzemē ietilpa tādi tāli austrumslavu ap
gabali kā Tmutarakaņas zeme, Aizkarpatu Krievzeme, Piekarpatu apgabali un pilsētas gar Rietumbugu. Senkrievu valstij šai
laikā tika pievienota arī daļa lietuviešu cilts — jatvingu zemes
un pie Bugas tika uzcelta B e r e s t j e s (Brestas) pilsēta.
Vladimira valdīšanas laikā Kijevas Krievzeme kļuva par
vienu no spēcīgākajām valstīm Eiropā. Valsts priekšgalā bija
lielkņazs, kura vara bija mantojama. Valsis pārvaldes centrs
bija l i e l k ņ a z a g a l m s . Tautas sapulce (veče), kurai ag
rāk bija liela loma slavu dzīvē, tagad zaudēja savu nozīmi. VeČes vietā lielkņazs sāka sasaukt sev tuvo b a j ā r u p a d o m i .
Kņaza uzdevumā viņa radinieki un bajāri pārvaldīja pilsētas
un apgabalus. No bajāru vidus kņazs iecēla vojevodas, kas bija
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kņaza karadraudzes militārie vadītāji, kā ari viņa p o s a d ņ i k i
(pārvaldītāji) pilsētās un apgabalos. Vladimirs gandrīz visur
atņēma varu vietējiem cilšu kņaziem un to vietā iecēla savus
posadņikus.
Cīņā par valsts drošības un iekšējās vienotības nostiprinā
šanu Vladimirs, tāpat kā citi Kijevas kņazi, balstījās uz k ara
spēku. Vajadzības gadījum ā Kijevas kņazs varēja sapulcināt
zem saviem karogiem desmitiem tūkstošu karotāju.

Kopš 10. gadsim ta beigām Krievzemē sāka lielā vairumā ra 
žot dažāda veida ieročus un apbruņojumu — zobenus, kara cirv
jus, šķēpus, bruņu cepures, bruņu kreklus, vairogus utt. Tas
kļuva iespējams, uzlabojoties dzelzs kausēšanas paņēmieniem.
Dzelzi kausēja no rūdas. Daudzus gadsim tus dzelzi ieguva no
purva rūdas tikai nelielā daudzumā. Ap 10. gadsimtu radās
amatnieki, kas specializējās šai svarīgajā nozarē. Viņi uzla
boja kausējamās krāsnis — d o m n a s . Šais krāsnīs ar sevišķu
plēšu palīdzību no divām pusēm iesūknēja gaisu, kas paātrināja
un uzlaboja dzelzs kausēšanu.
Kijevas kņazs varēja apgādāt savu karaspēku ar dažādiem
ieročiem un apbruņojumu, jo tos izgatavoja daudzi krievu meis
tari. Vladimiram bija liels un labi apbruņots karaspēks, tādēļ
viņš varēja sekmīgi cīnīties ar pečeņegiem, lietuviešu un poļu
kņaziem, kā arī ar Bizantijas impēriju. Krimā viņš ieņēma stipri
nocietināto Bizantijas cietoksni Korsuņu (Chersonesu). Taču drīz
viņš to atdeva atpakaļ Bizantijai.
Kristietības ieviešana Krievzemē. Ap 988. gadu Vladimirs no
slēdza savienību ar Bizantiju. So savienību viņš nostiprināja,
apprecēdams Bizantijas imperatora māsu Annu un pasludinā
dams kristietību Krievzemē par valsts reliģiju.
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Kristietību Krievzemē ieviesa galvenokārt tāpēc, ka fe o d ā ļ u
šķirai bija vajadzīga reliģija, kas nostiprinātu tā s kundzību p ār
tautas masām. Senais p a g ā n i s m s , kas austrum slaviem bija
r a dies., ģ i n t s s a b i e d r īb ā v a i r s n e a t b ild a ja u n a jā m ,fe o dal ajām
attiecībām.
Pagānisma reliģijā slāvi apvet īja ar dievišķām īpāšibām dažādas dabas
parādības un dabas spēkus. Par savu dievu ciltstēvu slavi uzskatīja
Svarogu — debess dievu. Pēc slavu ticējumiem Svarogam bija divi dēli:
Hors jeb Dadždievs — saules dievs un Svarožics — ugunsdievs. Pērkona
un zibens dievs slāviem bija Peruns. Bez šiem galvenajiem dieviem slāvi
godināj'a vēl mājas, meža un ūdens garus. Viņi ticēja nārām, apveltīja ar
brīnišķīgām īpašībām zvērus, putnus, kā arī pielūdza kokus un akmeņus.
Saviem dieviem slāvi ziedoja upurus, dažreiz pat cilvēkus. Slāvi izgatavoja
arī e l k u d i e v u s — no koka un akmens pagatavotus dievu tēlus. Uz
kāda elku dieva tēla, kas atrasts pie Zbručas upes, attēloti šie pagānu dievi.

Atšķirībā no pagānism a kristietība aiz
liedza’ upurēt cilvēkus. Tā p r asīja, lai pie
lūdz vienu dievu, un aicinaia. apspiesto s pa
klausīt va ras. iestādērn. t a. kristietība palī
dzēja nostiprināti es. kņaza varas autoritātei
un nodrošināja feodāļu kundzību pār darba
ļaužu masām. Tādēļ jau ilgi pirms Vladi
mira valdīšanas laika kristietība izplatījās
Krievzemes feodāļu vidū. Tautas m asas tu r
pretī izturējās naidīgi pret kristīgās garīdz
niecības pārstāvju ierašanos Krievzemē, jo
uzlūkoja garīdzniekus par jauniem feodā
liem ekspluatatoriem.
Pēc kristietības ieviešanas Krievzemē
radās spēcīga reliģiska organizācija —
b a z n ī c a . Tā saņēm a milzīgus zemes g a
balus un desmito daļu no valsts ienāku
miem. Baznīcas priekšgalā bija m e t r o 
p o l ī t s , kas reliģiskos jautājum os bija
pakļauts Konstantinopoles patriarcham . Tā
pat kā Rietumeiropā, arī Krievzemē baznī
cas galvenais mērķis bija nostiprināt feo
dālo iekārtu un vēl vairāk apspiest tautu.
Taču, salīdzinot ar pagānismu, kristie
tības ieviešanai bija progresīva n.ozīme. Tā
palīdzēja nostiprināties valsts vienotībai,
attīstīties gan politiskiem sakariem, gan kul
tūras sakariem ar Eiropas kristīgajām ze
mēm, kā arī sekmēja Krievzemes starp tau 
tiskās nozīmes pieaugumu. Reizē ar kristie
tību Krievzeme aizguva arī dažus Bizantijas kultūras elementus (zinātnes, m ākslas
un daiļamatniecības nozarē), jo Bizantijas
kultura bija augstāka.
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Kijevas Krievzeme 11. gadsimta pirmajā pusē. Kņaza Vladi
mira politiku valsts nostiprināšanā un kristietības izplatīšanā
turpināja viņa dēls J a r o s l a v s , iesaukts par G u d r o (1019.—
1054. g.). Chronists šo kņazu raksturo šādi: «Viņš bija klibs,
bet gudrs un kaujā drošsirdīgs.»
Savu karaspēku Jaroslavs izmantoja, lai apspiestu tautas sa
celšanos pret feodāļiem (piemēram, Suzdaļas zemē 1024. gadā)
un vēl vairāk paplašinātu valsts robežas.

Jaroslava laikā Kijevas kņaza varai pakļāva ari Peipusa
ezera rietumu piekrastes apgabalus, kur nodibināja J u r j e v a s
pilsētu (tagad Tartu). Valsts ziemeļaustrumu nomalē — pie
Volgas — nodibināja J a r o s l a v ļ a s pilsētu.
Dienvidos Kijevas Krievzeme izcīnīja sīvu cīņu ar pečeņegiem. 1036. gadā pečeņegiem izdevās izlauzties līdz Kijevai.
Sīvā kaujā viņus galīgi sakāva, un viņi vairs neuzsāka laupīša
nas karagājienus pret Kijevu.
Gribēdams palielināt Krievzemes galvaspilsētas politisko no
zīmi, Jaroslavs nocietināja un izdaiļoja Kijevu. Ap pilsētu ierī
koja lielu valni līdz 15 m augstumā. Kijevā uzcēla lielisko Sofi
jas katedrāli. Nodibināja arī ievērojamo Kijevas-Alu klosteri,
kas kļuva par vienu no galvenajiem Krievzemes garīgajiem
centriem.
Jaroslava laikā ievērojami paplašinājās Kijevas lielkņazu
nama politiskie sakari ar Eiropas valstīm. Jaroslavs bija apprecē
jis Zviedrijas karaļa meitu. Viena Jaroslava meita bija izdota par
sievu Francijas karalim, otra — Ungārijas karalim, trešā —
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Norvēģijas karalim. Jaroslava dēls Vsevolods bija apprecējis
Bizantijas imperatora meitu.
Vladimira un Jaroslava valdīšanas laikā Krievzemei nostip
rinājās draudzīgi sakari ar Bulgāriju, Poliju, Cechiju, tāpat ar
Baltijas jūras austrumu piekrastes, Pievolgas, Kaukaza un Vidus
āzijas tautām.
Senkrievu valsts dzīvie sakari ar citam zemēm liecina par
Krievzemes politiskās nozīmes palielināšanos viduslaiku pasaulē.
V nodaļa.
FEODĀLĀS SADRUMSTALOTĪBAS SĀKUMS
SENKRIEVU VALSTI.
13. §. FEODĀLO ZEMES ĪPAŠUMU PIEAUGUMS UN ŠĶIRU CĪŅAS
PAASINĀŠANĀS SENAJĀ KRIEVZEME.

Feodālās dzimtmuižas nostiprināšanās. Pieaugot senkrievu
valsts varenībai, feodāļi sāka aizvien vairāk ekspluatēt atkarīgos
iedzīvotājus. Kņazi un bajāri atņēma smirdiem kopienu zemes
un sakoncentrēja savās rokās plašus zemes īpašumus ar aram
zemi, medību vietām un citiem
saimnieciski izmantojamiem
objektiem. Sie lielie feodāļu
zemes īpašumi Krievzemē sau
cās par d z i m t m u i ž ā m ,
t. i., mantojamiem īpašumiem,
kas no tēva pārgāja bērniem.
Feodālajā dzimtmuižā ie
tilpa nocietināts muižas centrs
un atkarīgas zemnieku kopie
nas. Muižas centru veidoja
k u n g a m ā j a un s ē t a .
Sētā pirmkārt dzīvoja feodaļa
kara kalpi, no kuriem kom
plektējās viņa bruņotie spēki.
Bez tam muižas centrā bija
arī mājas, kas piederēja per
sonām, kuras pārvaldīja kun
ga saimniecības dažādās no
zares. Te atradās arī dažādas saimniecības ēkas un nabadzīgi
mitekļi m u i ž a s s a i m e i, t. i., feodāli atkarīgiem ļaudīm, kas
strādāja muižā.
Pēc-sava sastāva muižas saime bija dažāda: tur bija n e 
b r ī v i e k a l p i (vergi), p a r ā d u j ū g ā n o k ļ u v u š i e
smirdi un cilvēki, kas bija meklējuši pie feodaļa patvērumu un
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dienestu. Pie muižas saimes piederēja arī amatnieki (podnieki,
kalēji, ieroču meistari un citi), kas apkalpoja kunga saimniecību.
Lielu grupu feodāli atkarīgu }aužu veidoja tā saucamie l ī 
g u m a k a l p i (рядовичи), kas bija spiesti slēgt ar feodāli
līgumu (ряд) par k l a u š ā m , t. i., dažādu darbu pildīšanu
dzimtmuižā. Vieni no tādiem līguma kalpiem bija p a r ā d u
k a l p i (закупы). Tā saucās izputējuši smirdi, kas saņēma no
feodaļa zemes gabalu un «aizdevumu» (купу), t. i., naudu, inven
tāru, sēklu u. c. Par saņemto aizdevumu parādu kalpam vaja
dzēja strādāt feodālā saimniecībā līdz tam laikam, kamēr parādu
atdos. Ja viņš no darba izvairījās, kungam bija tiesības lietot
miesas sodu.

Feodāli atkarīgie ļaudis strādāja ne tikai kņazu un bajāru,
bet arī garīgo feodāļu saimniecībās. Pēc kristīgās ticības pie
ņemšanas strauji palielinājās garīgo feodāļu, sevišķi klosteru
dzimtmuižu skaits. Daudzi klosteri sagrāba zemnieku kopienu
zemi un nospieda smirdus verdzībā.
Smirdi — kopienu locekļi, kas dzīvoja uz valsts zemes, neno
kļuva atsevišķu feodāļu personīgā atkarībā. Viņus ekspluatēja
feodālā valsts, galvenokārt ņemot meslus. Vēlāk šos zemniekus
sāka saukt par m e l n a r k l a zemniekiem (черносошные).
Smirdam — kopienas loceklim piederēja sava saimniecība,
savs zirgs un savi zemkopības darba rīki. Tomēr viņa īpašuma
tiesības bija ierobežotas. Ja smirds mira, neatstājot dēlu, tad
viņa manta palika kņazam. Turpretim, ja nomira feodālis, kam
nebija dēla, viņa īpašumu mantoja meitas.
Feodālo attiecību attīstīšanās pilsētās. Feodālajam jūgam
pastiprinoties, daļa smirdu bēga uz pilsētu.
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Senajā Krievzemē feodālajā pilsētā parasti bija divas daļas:
centrālā, nocietinātā daļa, kas saucās par c i e t o k s n i (де
тинец), un galvenā pilsētas teritorija, kas tika saukta par
p r i e k š p i l s ē t u jeb ā r p i l s ē t u (посад). Cietoksnī dzī
voja pilsētas un baznīcas varas pārstāvjķ bet lielākajās pilsētās
tajā atradās arī kņaza sēta. Ārpilsētā dzīvoja amatnieki un tir
gotāji.
Nocietināta pilsēta bija administratīvs centrs. Tur koncen
trējās lielo feodāļu bagātības. Līdz ar to pilsēta arvien vairāk
izveidojās par amatnieciskās ražošanas un tirdzniecības centru.

Pilsētās dzīvoja un strādāja ļoti daudz kalēju, podnieku, mūr
nieku, ādmiņu, ieroču meistaru, bruņu kalēju, zeltkaļu, stikla
ražošanas meistaru un citu amatnieku. Senajā Krievzemē bija
pazīstami vairāk nekā; 60 amatniecības veidi.
Pilsētu darbaļaudis^'tāpāt arī smirdi, pildīja dažādas feodālās
klaušas: cēla nocietinājumus, apgādāja ar saviem izstrādāju
miem kņaza sētu un karadraudzi, maksāja meslus un dažādus
tiesu un tirdzniecības nodokļus. Tāpēc vietējie feodāļi bija iein
teresēti, lai viņu pilsētās pieaugtu iedzīvotāju skaits.
Pilsētu tuvumā feodāļi bieži nodibināja ciemus, kur no visām
malām saaicināja ļaudis un piešķīra viņiem virkni privilēģiju un
atvieglojumu. Tāpēc šos ciemus sāka saukt par b r ī v e i emi e m. Privilēģijas tika piešķirtas arī to pilsētu iedzīvotājiem,
kuru attīstība interesēja kņazu. So privilēģiju dēļ iedzīvotāji
plūda uz pilsētām un sevišķi uz Kijevu.
Bet līdz ar feodālo attiecību attīstību pasliktinājās arī pilsētu
darbaļaužu stāvoklis. Pilsētās attīstījās a u g ļ o š a n a . Izsnieg
dami naudas aizdevumus par augstiem procentiem, augļotāji no
spieda pilsētnieku nabadzīgākos slāņus parādu verdzībā. Pilse45

tas nabadzīgie ļaudis sevišķi cieta no kņaza administrācijas.
Viss tas bija par iemeslu tam, ka pilsētās vairākkārt uzlies
moja stichiska tautas sacelšanās.
Pilsētnieku un smirdu sacelšanās 11. gadsimta 60.—70. ga
dos. 1068. gadā liela sacelšanās notika Kijevā. Par iemeslu tam
bija Kijevas kņaza Izjaslava izturēšanās tai laikā, kad p o l o v c i e š i iebruka Krievzemē. Sie jaunie klejotāji bija iebrukuši no
Volgas puses Melnās jūras piekrastes stepēs jau 11. gadsimta
vidū. Pa daļai atspieduši pečeņegus uz Donavas pusi, pa daļai
ar tiem sajaukušies, polovcieši sāka uzbrukt Krievzemei un to
izpostīt.
Jaroslava Gudrā trīs vecākie dēli — Izjaslavs, Svjatoslavs
un Vsevolods — devās kopīgi pret polovciešiem, bet viņu kara
spēks cieta sakāvi. Polovcieši virzījās tālāk Krievzemē. Viņi
dedzināja ciemus, aplaupīja iedzīvotājus, aizveda saņemtos gūs
tekņus līdzi verdzībā. Kijevieši sapulcināja tirgus laukumā več?
un teica kņazam Izjaslavam: «Mūsu zemē ielauzušies polovcieši,
dod, kņaz, ieročus un zirgus, stāsimies tiem pretī!»
Bet Izjaslavs un viņa bajāri baidījās apbruņot tautu. Kņaza
karapulku vadonis — vojevoda noslēpās. To uzzinājuši, viena
daļa sacēlušos kijeviešu de
vās uz kņaza sētu, bet ot
ra — uz cietumu, lai atbrī
votu ieslodzītos. Pārbiedē
tais Izjaslavs aizbēga no
Kijevas, bet drīz vien at
griezās un ar poļu feodāļu
palīdzību sacelšanās dalīb
niekiem nežēlīgi atriebās.
Tomēr varu noturēt viņš
vairs nevarēja, un brāļi
Svjatoslavs un Vsevolods
viņu padzina no Kijevas.
Brāļus atbalstīja Kijevas
iedzīvotāji. Izjaslavs vēl
reiz aicināja palīgā poļu
feodāļus, bet kādā kaujā
tika nogalināts.
Ap 1071. gadu uzlies
moja smirdu sacelšanās,
senkrievu valsts tālajā zie
meļaustrumu nomalē —
Rostovas-Suzdaļas zemē.
Sacelšanās bija vērsta pret
«labākajiem» (t. i., bagātajiem) ļaudīm, kas bada laikā slēpa
pārtikas produktus. Virzīdamies gar Volgas un Seksnas upēm,
sacelšanās dalībnieki atņēma bagātajiem maizi un mantu. Viņi
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ieņēma Beloozeras pilsētu, tomēr sadursmē ar ieradušos kņaza
karadraudzi cieta sakāvi.
Tautas nemieri pret feodāļiem notika arī citās Krievzemes
malās. Smirdi izara ežas, kas norobežoja feodāļu sagrābtās
kopienu zemes; iznīcināja mežos robežzīmes; nogalināja kņazu,
bajāru un klosteru muižu pārvaldniekus; nodedzināja feodāļu
muižās saimniecības ēkas.
«Krievu Tiesa» — senās Krievzemes likumu krājums. Feodālo
attiecību attistībā un šķiru cīņas saasināšanās senajā Krievzemē
spilgti atspoguļojās senkrievu likumu krājumā, kas pazīstams ar
nosaukumu «Krievu Tiesa». Šo likumu galvenais mērķis bija
aizsargāt feodāļu dzīvību un īpašumu, kā arī nodrošināt viņu
kundzību pār feodāli atkarīgajiem ļaudīm. Par bajāra vai viņa
tuvāko ļaužu nogalināšanu «Krievu Tiesa» noteica 16 reizes lie
lāku naudas sodu ( v i r u ) nekā par verdzībā nospiestā smirda
nogalināšanu. Ja bija aizbēdzis parādu kalps un parāds nebija
atdots, tad pēc noķeršanas viņš saskaņā ar likumu nokļuva ver
dzībā. Ja bija nodedzināta kņaza sēta vai piedarbs, tad verdzībā
nonāca ne tikai vainīgais, bet arī viņa ģimenes locekļi. Visa viņa
manta palika valstij.
«Krievu Tiesas» likumi nostiprināja Krievzemē feodālo iekār
tu, kuras pamatā bija feodaļa īpašums uz zemi un daļējs īpa
šums uz dzimtzemnieku. Zemnieku nedrīkstēja kā vergu nesodīti
nogalināt, bet varēja piespiest strādāt savam kungam.
14. §. SENKRIEVU VALSTS FEODĀLĀS SADRUMSTALOTĪBAS
SAKUMS.

Vietējās feodālās aristokrātijas nostiprināšanās. Atsevišķās
smirdu un pilsētnieku sacelšanās nevarēja vājināt feodālās ari
stokrātijas varenību. Visu dzīvei nepieciešamo tā saņēma no
savām dzimtmuižām. Feodāli atkarīgo ļaužu darbs nodrošināja
dzimtmuižu īpašniekus gan ar pārtiku, gan apģērbu, gan mi
tekli, gan dažādiem'amatniecības izstrādājumiem. Smēdēs un
citās darbnīcās, kas atradās pie kņazu sētām, izgatavoja audu
mus, ieročus, traukus u. c.
Atsevišķu feodāļu dzimtmuižas saimnieciskajā ziņā nebija sais
tītas cita ar citu. Vāji bija saimnieciskie sakari arī starp atse
višķām pilsētām. Zemē joprojām bija pārsvarā naturālais saim
niecības veids. Šādos apstākļos Kijevas Krievzeme vēl nevarēja
kļūt'p a r c e n t r a l i z ē t u v a l s t i , kurā vietējie varas orgāni
pilnīgi būtu pakļauti centram. Par savu dienestu Kijevas liel
kņazam vietējie kņazi un bajāri sākumā saņēma daļu no
mesliem, bet vēlāk ari zemi. Feodālis, kas bija saņēmis zemi,
skaitījās lielkņaza v a s a l i s . Vasalim bija jānāk lielkņazam
palīgā līdz ar savu karadraudzi, bet uz savas zemes viņš bija
no lielkņaza varas gandrīz neatkarīgs.
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Lielākās pilsētas (Rostova, Suzdaļa, Novgoroda, Polocka,
Smo]enska, Rjazaņa u. c.) sāka pārvērsties no senkrievu valsts
administrativiem centriem par p o l i t i s k i e m c e n t r i e m —
par atsevišķu feodālu kņazistu un zemju galvaspilsētām. Tādu
centru feodālā aristokrātija centās izvairīties, lai nebūtu jāmaksā
mesli Kijevai un jāsūta savi bruņotie spēki palīgā Kijevas liel
kņazam.

Feodāļu savstarpējās ķildas un polovciešu uzbrukumi. Vietē
jai feodālajai aristokrātijai nostiprinoties un lielkņaza varai pavā
jinoties, arvien biežāk uzliesmoja s a v s t a r p ē j ā s ķ i l d a s ,
t. i., iekšējie feodālie kari starp kņaziem. Savstarpējās cīņās
kņazi izpostīja iedzīvotājus, sagrāba un aizdzina smirdus uz
savām zemēm. Tāpat kā Izjaslavs, daži kņazi atveda uz krievu
zemi ienaidnieku karapulkus, kas nopostīja ciemus un pilsētas.
No kņazu savstarpējām ķildām un polovciešu iebrukumiem
sevišķi cieta Dienvidu Krievzeme.
Baidīdamies no jauniem tautas nemieriem un polovciešu
Iebrukumiem, daži kņazi centās izbeigt savstarpējās ķildas. Sai
nolūkā 1097. gadā kņazi, kam bija vislielākā ietekme, sanāca
Ļ u b e č a s pilsētā uz apspriedi. «Kāpēc mēs,» kņazi runāja ap
spriedē, «pazudinām Krievu zemi, paši perinot cits pret citu no
devību, bet poloveieši noposta mūsu zemi tīru un līksmo, ka mēs
karojam savā starpā. No šā brīža būsim visi vienprātīgi.» Kņazi
nolēma, ka turpmāk katram jāvalda tā kņaziste, ko valdījis viņa
tēvs: «Katrs lai valda savā tēvainē.» Saskaņā ar šo lēmumu, kas
Krievzemes sadrumstalošanu atsevišķās mantojamās kņazistēs
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padarīja par likumīgu, Kijeva palika Izjaslava dēlam Svjatopolkam, bet Perejasiavļas un Rostovas-Suzdaļas zemes — Vsevoloda dēlam Vladimiram, kas bija iesaukts par M o n o m a c h u
(šo iesauku viņš bija dabūjis sakarā ar to, ka viņa.māte bija
Bizantijas ķeizara Konstantina Monomacha meita).
Ļubečas apspriedes lēmums tomēr kņazu savstarpējās ķildas
neizbeidza. Drīz vien pēc apspriedes tās uzliesmoja ar jaunu
spēku. Kņazu savstarpējo ķildu dēļ polovcieši varēja nesodīti
izlaupīt krievu zemes.
Cīņu pret polovciešiem organizēja Vladimirs Monomachs. Viņš
bija liels valsts darbinieks un karavadonis. Monomachs saprata,
ka cīņā ar polovciešiem nepieciešams apvienoties visiem krievu
kņaziem. Tāpēc viņš neatlaidīgi centās panākt, lai Krievzemē
izbeigtos savstarpējās ķildas. Viņam pieprasot, tika mainītas
metodes cīņā ar polovciešiem. No aizstāvēšanās krievu kara
pulki pārgāja uzbrukumā, un kara darbība tagad norisinājās
dziļi polovciešu stepēs.
1103. un 1111. gadā polovcieši tika galīgi sakauti.
Tautas sacelšanās 1113. gadā. Kņaza Vladimira Monomacha
valdīšana Kijevā. Galvenais smagums cīņā ar polovciešiem bija
jāiznes pilsētu un lauku darbaļaužu masām.
Pēc kāda chronista izteiciena, tauta «nonāca trūkumā kara
pulku un nodevu dēļ», t. i., kara darbības un feodāļu pārlieku
lielo nodokļu dēļ. Sevišķu naidu pret sevi radīja Kijevas kņazs
Svjatopolks. Viņš ar tirgoņu un augļotāju līdzdalību iedzīvojās
uz tautas vajadzību rēķina: viņš sapirka sāli un pārdeva to par
trīskārtīgu cenu.
1113. gadā Svjatopolks nomira. Līdzko kļuva zināms par
kņaza nāvi, kijevieši sāka graut viņa tuvāko ļaužu, augļotāju un
tirgoņu namus. Sacelšanās katru mirkli varēja sākties ari uz
laukiem. Bajāru un klosteru stāvoklis bija apdraudēts. Izbailes
feodālā aristokrātija un tirgoņi aicināja kņazu Vladimiru Mono
machu nākt valdīt Kijevā: «Nāc, kņaz, uz Kijevu: ja nenāksi, tad
zini, ka celsies liels ļaunums — viņi dosies pret. bajāriem un
klosteriem.»
Vladimirs Monomachs ieradās Kijevā ār spēcīgu karadraudzi.
Viņš nežēlīgi apspieda sacelšanos un kļuva par Kijevas lielkņazu.
Tomēr draudošā tautas sacelšanās piespieda viņu izdot likumu,
kas aizliedza ņemt par aizdevumu pārāk augstus procentus. Sis
likums mazliet atvieglināja parādu kalpu un pilsētas nabadzīgo
iedzīvotāju stāvokli.
Bailes no jauniem tautas nemieriem piespieda arī feodāļus
sakļauties ap Vladimiru Monomachu. Kamēr viņš bija lielkņazs
(1113.—1125. g.), Kijevas politiskā nozīme atkal pieauga. Vla
dimirs Monomachs iejaucās savstarpējos karos, kas notika Bizantijā. Viņa karapulki devās arī uz Donavu. Paplašinājās Ki
jevas kņaza radnieciskie sakari ar Eiropas valstīm, pastiprinājās
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viņa ietekme Krievzemē. Vladimirs Monomachs apspieda vai
rākas vietējo nepaklausīgo kņazu un bajāru sacelšanās. Viņa
vara izplatījās lielā krievu zemju daļā.
Savā cīņā par senkrievu valsts vienotību Vladimirs Mono
machs balstījās galvenokārt uz palīdzību, ko sniedza Kijevas
feodāļi, kuri centās saglabāt savu varu pār citām krievu zemēm.
Tomēr Vladimira Monomacha darbība nespēja apturēt likum
sakarīgo Krievzemes sadrumstalošanās procesu. Šī sadrumstalo
šanās notika tāpēc, ka arvien vairāk pieauga vietējās feodālās
aristokrātijas varenība un pastiprinājās jaunu politisku centru
nozīme.
Ap 12. gadsimta vidu senkrievu valsts saskaldījās vairākās
patstāvīgās feodālās kņazistēs. Ievērojamākās no tām bija Kije
vas, Cerņigovas, Novgorodas-Severskas, Perejaslavļas, GalicijasVolinijas kņazistes Dienvidrietumu Krievzemes teritorijā; Turovas-Pinskas, Polockas-Minskas kņazistes Rietumu Krievzemes
teritorijā; Novgorodas, Vladimiras-Suzdaļas, Rjazaņas un Smoļenskas kņazistes Ziemeļaustrumu Krievzemes teritorijā.
Tā, nostiprinoties feodālu varai uz vietām un rodoties dau
dziem jauniem politiskiem centriem, notika senkrievu valsts sa
šķelšanās savrupās kņazistēs.
15. §. SENKRIEVU KULTŪRAS l/ZPLAUKUMS. KIJEVAS KRIEVZEMES
VĒSTURISKĀ NOZĪME.

Tautas daiļrade. Senās Krievzemes tautas masas radīja aug
stu kulturu. Tās apguva Austrumeiropā plašas jaunu zemju teri
torijas. Šais zemēs uzplauka tiem laikiem samērā attīstīta zem-
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kopība. Ar tautas meistaru rokām Krievzemē tika uzceltas daudzas
pilsētas, kas kļuva par amatniecības, tirdzniecības un kultūras
centriem. Trīs gadsimtu laikā senās Krievu valsts galvaspilsēta
Kijeva izveidojās par vienu no lielākajām Eiropas pilsētām.
Svešzemnieki sauca Kijevu par «Konstantinopoles sāncensi».
Pēc kristīgās ticības pieņemšanas Kijevas kņazi sāka sacen
sties ar Bizantijas ķeizariem greznībā un bagātībā. Tautas meis
tari izgatavoja feodālajai aristokrātijai dārgus ieročus, greznus
apģērbus un apavus, skaistus juvelieru izstrādājumus — galvas
rotas, gredzenus, rokas sprādzes, auskarus un citus priekšmetus.

Kijevā un citās lielākās pilsētās izvērsās plaša celtniecība. Senie
krievu meistari mācēja celt ēkas no akmens un ķieģeļiem. Viņi
prata arī gravēt akmenī, tāpat izgreznot sienas ar f r e s k ā m ,
t. i., izgleznot sienu ar krāsām, kamēr apmetums vēl nav nožuvis.
Dažās freskās attēloti tautas s p ē l m a ņ i (muzikanti) un
j o k d a r i (dziedātāji, dejotāji, burvju mākslinieki). Baznīca
tautas izrādes, dziedāšanas un mūzikas mākslu uzskatīja par
pagānisma atliekām un cīnījās pret to. Bet tā nespēja nomākt
tautas mīlestību uz spēlmaņiem un jokdariem.
Ilgstošā senās Krievzemes cīņa pret stepju klejotāju uzbru
kumiem spilgti atspoguļojās b I ļ i n ā s — vēsturiskās tautas
teiksmās.
Biļinās lika apdziedāti tautas varoņu — spēkavīru (fioraTbipbi) varoņdarbi.
5iem spēkavīriem galvenais dzīves mērķis bija aizstāvēt dzimto zemi. Līdz
ar to biļinās atspoguļotas šķiru pretrunas starp tautu un feodāļiem. Savu
iemīļoto biļinu spēkavīru — zemnieka dēlu I ļ j u Mu r o m i e t i tauta
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pretstata Kijevas kņazam un viņa bajāriem. Kamēr kņazs ar saviem bajā
riem dzīro Kijevā, ijja Muromietis vada pie «varoņu robežas» dzimtās zemes
aizstāvēšanu. Kņazs un bajāri nicīgi dēvē viņu par «lauķi». Bet tauta apveltī
Ijju iMuromieti ar izcilām fiziskām un morālām īpašībām: viņš ir ļoti stiprs,,
godīgs, nebaidās teikt patiesību acīs pašam kņazam. Tauta pretstata feodā
liem arī otru savu bijinu spēkavīru — M i k u 1 u S e ļ a ņ ī n o v i č u, kura
arklu nevar izvilkt no zemes neviens no kņaza karadraudzes vīriem. Arāja
Mikulas tēlā izpaužas tautas radošais spēks, parādīta zemkopības darba
nozīme.

Rakstība un izglītība. Jau pirms kristīgās ticības pieņemša
nas Krievzemē radās un izplatījās rakstība.
Milzīgās senkrievu valsts pārvaldīšanai bija vajadzīgi izglītoti ļaudis. Tāpēc Kijevas kņazi veicināja lasīt un rakstīt prasmes

izplatīšanos. Vladimirs Svjatoslavičs pavēlēja atņemt dižciltīgiem
vecākiem bērnus un nodot tos mācīties lasīt un rakstīt. Kopš šā
laika Krievzemē radās skolas. Zināšanas ļoti cienīja ari Jaroslavs
Gudrais. Viņam, viņa"*clēliem un tuviniekiem patika lasīt. Viņi
lasīja grāmatas ne tikai krievu valodā, bet arī citās valodās.
Jaroslava Vsevoloda dēls prata piecas svešvalodas. Izglītotas bija
arī Jaroslava meitas.
Izrakumi Novgorodā liecina, ka lasīt un rakstīt prasme
1un 12-gadsimtā bijusi plaši- izplatīta ne tikai.feodāļu, be t a rī
am atnieku vīdū."Sevišķi interesantai ziņas sniedz izrakumos at
rastās b ē r z a t ā š u g r ā m a t as; tās ir saimniecības saraksti,
baznīcas testamentu fragment] un tirgotāju un amatnieku darī
jumu vēstules. Burti uz bērza tāss ieskrāpēti ar asu kaula irbuli.
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Iielu pilnību sasniegušii krievu grāmatu rakstītāji. Grāmatām
tais laikos lletoja p e r g a m e n t u — ļoti dārgu materiālu, ko
Izgatavoju no tejādas. Grāmatas parasti izgreznoja ar zīmējum
i
em, mākslinieciski izveidotiem sākuma burtiem. Pie kloste
riem un kņaza sētas nodibinājās bibliotēkas. Šeit tika tulkotas
grieķu un latiņu grāmatas krievu valodā, strādāja ļoti daudz pār
rakstītāju, tika sarakstītas chronikas.
Krievu chronikas caurstrāvoja karsta dzimtenes mīlestība,
dzija krievu tautas vienotības apziņa un ticība tautas nākotnei.
Daudzi chronisti nosodīja kņazu savstarpējās ķildas. Viens no
viņiem ar dusmām jautā kņaziem: «Kāpēc jūs strīdaties savā
starpā, bet nešķīsteņi (klejotāji) grūž Krievu zemi postā?» Tai
pašā laikā chronisti kā feodāļu šķiras pārstāvji aizstāvēja kņazu,
bajāru un baznīcas intereses.

Jaroslavs Gudrais un viņa ģimene (freska Sofijas katedrālē Kijevā).

Viens no visizglītotākajiem senkrievu chronistiem bija Kije
vas Alu klostera mūks N e s t o r s. Izmantodams savu priekš
gājēju chronikas un citus vēsturiskus avotus, viņš 12. gadsimta
sākumā sarakstīja austrumslavu vēsturē ievērojamu darbu. Tā
nosaukums — « P a g ā j u š o l a i k u s t ā s t s » . Savā darbā
Nestors parādījis, «kā cēlusies Krievu zeme», un interesanti pa
stāstījis par Krievzemes pagātni.
Liela nozīme Krievzemes iedzīvotāju izglītības attīstībā
bija daudzveidīgajai bizantiešu literatūrai, ar kuru krievu ļau
dis sāka iepazīties pēc kristīgās ticības pieņemšanas. Krietni
daudz grāmatu Krievzemē ieplūda arī no Donavas Bulgā
rijas.
Architektura un glezniecība. Krievu meistari iepazinās ar labā
kajiem Bizantijas un citu attīstītāko zemju mākslas paraugiem.
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Tas veicināja arclīitekturas un glezniecības uzplaukumu Krievzemē.
Starp senkrievu architekturas ievērojamākajiem pieminekļiem
11. gadsimta pirmajā pusē sevišķi izceļas Sofijas katedrāle Kijevā
šāskatedrāles sienas un kupoli bija’ izgleznoti ’ar d a
žādiem attēliem. Viena daļa attēlu bija veidoti ar krāsām, citi
bija lieliski senkrievu m o z ai k a s paraugi, t. i., tie bija vei
doti no blīvi vienkopus piestiprinātiem krāsainiem akmenti
ņiem, emaljas gabaliņiem un citiem materiāliem. Līdzās freskām
ar reliģiska satura attēliem Sofijas katedrālē saglabājušies arī
laicīga satura gleznojumi: kņaza medību skati, jokdaru, spēl
maņu u. c. attēli.
11.
gadsimtā tika uzceltas vēl divas lielas Sofijas katedrāles:
viena Novgorodā, otra Polockā.
Celdami milzīgas katedrāles dažādās valsts pilsētās, kņazi ar
to centās parādīt savu varenību un nostiprināt kristīgās baznīcas
ietekmi darbaļaužu masās.
Pilsētās tika celtas greznas pilis un kungu mājokļi. Darba
tautas masas turpretī dzīvoja nabadzīgās, pustumšās, pa pusei
zemē ieraktās būdās (dienvidos) un primitivās, no baļķiem celtās
mājiņās (ziemeļos). Pavardi un krāsnis šais mitekļos bija mūrēti
bez dūmvada, tāpēc sienas bija nokvēpušas melnas.
Kijevas Krievzemes vēsturiskā nozīme. Līdz ar feodālo attie
cību nostiprināšanos agrāk brīvie kopienas locekļi kļuva par
feodāli atkarīgiem ļaudīm un tika
pakļauti nežēlīgai ekspluatācijai.
Tomēr feodālisms, salīdzinot ar pir
matnējās kopienas iekārtu, bija
solis uz priekšu.
Izveidojoties feodālajai iekārtai,
attīstījās tālāk zemkopība, lopko
pība un amatniecība, radās jaunas
pilsētas, pieauga preču apmaiņa un
tirdzniecība, ievērojami uzplauka
kultura. Rodoties senkrievu valstij,
agrāk izkaisītās austrumslavu ciltis
saplūda kopā un izveidojās par
vienu no'lielākajām tautībām torei
zējā Eiropā — par s e n k r i e v i e m, kam bija kopēja valoda, Ko
pēja teritorija un kultura. No kopē
jā senkrievu tautības'celma izvei
dojās vēlākās tautas — krievi,
ukraiņi un baltkrievi.
’
Senkrievi ievērojami ietekmēja
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arī neslavu iedzīvotāju — moldaviešu, lietuviešu, latviešu,
igauņu, kārēju, somu, Pievolgas tautu senčus.
Vairākus gadsimtus senā Krievzeme aizturēja pečeņegu, po
lovciešu un citu klejotāju uzbrukumus Eiropai. Tas bija liels vēs
turisks Krievzemes tautas masu nopel ns ne tikai Austrumeiro
pas, bet arī Rietumeiropas tautu priekšā.
Tātad senkrievu valstij un tās kultūrai bija liela vēsturiska
nozīme.

AUSTRUMEIROPAS, AIZKAUKAZA UN
VIDUSĀZIJAS FEODĀLĀ SADRUMSTALOTĪBA.

V I. n o d a ļ a .
AUSTRUMEIROPA, VIDUSĀZIJĀ UN AIZKAUKAZS
12. GADSIMTĀ UN 13. GADSIMTA SĀKUMĀ.
16. §. RIETUMU UN DIENVIDRIETUMU KRIEVZEMES KŅAZISTES
12. GADSIMTA UN 13. GADSIMTA PIRMAJĀ PUSE.

Rietumu un Dienvidrietumu Krievzemes ekonomiskā attīs
tība. Vairīdamies no klejotājiem, kas uzbruka no dienvidaustru
miem un dienvidiem, daļa smirdu — kopienas locekļu aizvirzījās
tālu Rietumu un Dienvidrietumu Krievzemē. Sevišķi daudz iedzī
votāju radās auglīgajās zemēs Dņestras krastos. Šeit, kā rāda
archeoloģiskje izrakumi, zemkopībā lietoti dažādi darba rīki. No>
zemkopības darba rīkiem Dņestras apvidū vispilnīgāk izveidots
bijis smagais arkls ar platu lemesi, ar vērstuvi, nazi un priek
šējo ritenīti.
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Vaga, ko izara ar šādu arklu, bija krietni platāka par vagu, ko varēja
Izart ar citāda veida arklu. Bez tam uzlabojās augsnes apstrādāšanas kva
litāte un līdz ar to palielinājās raža.

Zemkopības uzplaukums notika apstākļos, kad zemnieku feo
dālā ekspluatācija joprojām pieauga.
12.
un 13. gadsimtā par smirdu galveno ekspluatācijas formu
kļuva n a t u r ā l ā s n o d e v a s tieši feodaļa labā. Zemniekiem
vajadzēja par velti piegādāt saviem kungiem labību, medu, gaļu,
.•audeklus, ādas, t. i., uzturēt, barot un apģērbt feodāļus un viņu
•sētas ļaudis. Bez tam zemniekiem bija jāmaksā valstij noteiktie
n o d o k ļ i . Tomēr, salīdzinot ar saimes ļaudīm un parādu kal
piem , zemnieks, kas maksāja nodevas, atradās labākos apstāk
ļos. Viņš saimniekoja patstāvīgi savā saimniecībā un bija iein
teresēts savā darbā. Jo lalSak viņš strādāja, jo vairāk produktu
viņam palika pēc nodevu nodošanas un nodokļu nomaksāšanas.

Pāri palikušie produkti tika pārdoti pilsētā un to vietā iegā
dāti amatnieku izstrādājumi. Tas veicināja amatniecības uz
plaukumu un pilsētu skaita pieaugumu. 12. gadsimtā un 13. gad
simta pirmajā pusē pilsētu skaits Krievzemē palielinājās gandrīz
trīskārtīgi, bet dažādu amatu veidi pieauga līdz 90. Tāpat ievēro
jami uzlabojās kvalitāte izstrādājumiem, ko ražoja amatnieki.
Daudzi izstrādājumi, pat dažas kaujās lietojamas akmens bum
bas, bija prasmīgi izrotātas. Par Kijevas 12. gadsimta meistaru
lielo mākslu it īpaši liecina no māla darinātās skaistās lampiņas,
kurās tika lieta eļļa.
Daži Dienvidrietumu un Rietumu Krievzemes meistaru iz
strādājumi guva pelnītu slavu ne tikai savā zemē, bet arī aiz
robežām — Bizantijā, Cechijā, Polijā, vācu zemēs.
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Polockas-Minskas un Galicijas-Volinijas kņazistu nostiprinā
šanās. Pilsētu tirgotāji un amatnieki, kas cieta no feodāļu sav
starpējām ķildām un ienaidnieku iebrukumiem, atbalstīja tos
kņazus, kuri cīnījās pret vietējo bajāru patvaļu un centās ap
vienot krievu zemes.
Ap 12. gadsimta vidu Rietumu Krievzemē (vēlāk to sāka
saukt par B a l t k r i e v i j u ) sevišķi nostiprinājās P o l o c k a s M i n s k a s k ņ a z i s t e . Tās varā bija apvienota galvenā nā
kamās Baltkrievijas teritorija gar Daugavas un Berezinas kras
tiem. Vēlāk Polockas kņazu vara izplatījās ari .agrākajos senās
Krievzemes īpašumos Baltijā — dažās latviešu un lietuviešu
•zemēs.
Dienvidrietumu.Krievzemē (vēlāk to sāka saukt par U k r a i 
nu) visspēcīgākā kļuva G a l i c i j a s - V o l i n i j a s kņaziste.
Tā 1199. gadā apvienojās enerģiskā Vladimiras-Volinijas kņaza
Romānā Mstislaviča varā. Sās kņazistes sastāvā ietilpa tagadē
jās Moldavijas un R.ietumukrainas zemes Dņestras, Prutas un
Seretas baseinos, kā arī ievērojama daļa rietumkrievu un lietu
viešu zemju.
Ar karadraudzes vīru un pilsētnieku palīdzību kņazs Romāns
Mstīslavičs salauza bajāru pretošanos un kļuva par vienu no
visvarenākajiem Dienvidrietumu Krievzemes kņaziem. Viņa kara
pulki veiksmīgi atsita poļu un lietuviešu feodāļu uzbrukumus
Galicijas-Volinijas Krievzemei, kā arī veica sekmīgus karagā
jienus pret polovciešiem.
Slavinādams Romānā Mstislaviča varoņdarbus cīņā ar polovciešiem,
chronists šo kņazu raksturo šādi: «Viņš uzbruka nešķīsteņiem kā lauva, bija
nikns kā lūsis, nāvēja viņus kā krokodils, aplidoja viņu zemi kā ērglis, bija
drošsirdīgs kā taurs, būdams līdzīgs savam vectēvam Monomacham.»

1205. gadā karagājienā pret poļu kņaziem Romāns Mstislavičs tika nogalināts.
Pēc viņa nāves Galicijas bajāri uzsāka Dienvidrietumu Kriev
zemē ilgstošu feodālu karu. Sai karā pamazām tika ierauti arī
Kijevas, Cerņigovas-Severskas, Vladimiras-Suzdaļas un citi
krievu kņazi. Izmantodami Galicijas-Volinijas kņazistes novāji
nāšanos, ungāru feodāļi sagrāba Gaļiču, bet poļi — Peremišļu
un Voliņas ziemeļrietumu daļu. Pēc ilgas cīņas ar svešzemju
iebrucējiem Voliņa un Gaļiča tika atbrīvotas. Izšķirošā loma šai
uzvarā bija smirdiem un pilsētniekiem, kas vīrišķīgi cēlās aiz
stāvēt dzimto zemi pret ārējiem ienaidniekiem un aktivi vērsās
pret nodevējiem bajāriem. Reizē ar to lieli nopelni bija arī kņaza
Romānā dēlam G a l i c i j a s D a ņ i i l a m . Līdzīgi savam tē
vam, viņš bija enerģisks un drošsirdīgs vīrs. Tomēr viņš ne tikai
nepanāca, ka viņa kņaziste gūtu pārsvaru visā Krievzemē, bet
pat nevarēja pilnībā atjaunot tās agrākās robežas. Kņazistes ze
mes īpašumi Dņestras, Prutas un Seretas lejastecēs, kur no
austrumiem ienāca polovcieši, bija zaudēti uz visiem laikiem.
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Feodālās kultūras uzplaukums Dienvidrietumu un Rietumu
Krievzemē. Krievu zemju politiskā sadrumstalotība un bezgalīgās
feodaļu’savstarpējās ķildas, kam sekoja ārējo ienaidnieku iebru
kumi, saskaldīja tautas spēkus, grāva tautas saimniecību un
kulturu. Tomēr, neraugoties uz to, krievu kultura turpināja at
tīstīties.
Izrakumos Kijevā, Cerņigovā, Gaļičā pie Dņestras un citās
pilsētās atrastas līdz mūsu dienām saglabājušās daudzas lie
liskas zelta un sudraba rotas lietas no 12. gadsimta un 13. gad
simta pirmās puses. Dažas no tām pārklātas ar em a 1j u, t. i.,
noteiktas krāsas stiklveidīgu masu. Uz citām ļoti smalki un
skaisti pielodētas klāt g r a n u l a s — ļoti sīki metālā gabaliņi
(graudiņi).

Tautas mākslai ļoti raksturīgi bija baltakmeņu gravējumi un
mūra ēku sienu rotājumi ar sarežģītu emaljas rakstu. GalicijasVolinijas kņazistē dievnami pēc Rietumu parauga tika izgreznoti
ar skulptūrām un vitrāžās izstrādājumiem. Architektoniskā ziņā
visā Rietumu Krievzemē vislabāk izveidots bija Borisa un Gļeba
dievnams, kas atradās Grodņas priekšpilsētā.
Tautas masu cīņa par Krievu zemes vienotību un neatkarību
veicināja arī tālāko mutvārdu daiļrades, chroniku rakstīšanas un
daiļliteratūras attīstību. 12. gadsimta beigās tika uzrakstīta
« T e i k s m a p a r I g o r a k a u j u » — lielisks šā laikmeta
daiļdarbs, kas apraksta Novgorodas-Severskas kņaza Igora Svjatoslaviča neveiksmīgo karagājienu pret poloveiešiem 1ī 85. gadā.
«Teiksmas» autors asi nosoda kņazus par viņu ķildām un nesa
ticību, no kurām bez mērķa iet bojā cilvēki un tautas darba augļi.
«Toreiz,» viņš raksta, «zemē auga un vairojās savstarpējās ķil
das, kņazu nodevību dēļ cilvēka mūžs izbeidzās nelaikā. Toreiz
Krievu zemē reti skanēja arāju balsis, bet bieži ķērca kraukļi,
plēšoties ap kritušo līķiem.» Pretstatīdams arāju mierīgo darbu
feodāļu savstarpējām ķildām, autors vēršas pie kņaziem ar de60

dzīgu aicinājumu apvienoties un aizstāvēt Krievu zemi pret
ienaidniekiem.
Pēc senkrievu valsts sairšanas Dienvidrietumu un Rietumu
Krievzemē joprojām attīstījās ne tikai saimniecība, bet ari k u l
tura. Taču politiskā sadrumstalotība šķela krievu t autas spēkus
un vājināja t ciņa pret ārējiem ienaidniekiem.

17. §. FEODĀLO REPUBLIKU UN KŅAZISTU IZVEIDOŠANAS
ZIEMEĻAUSTRUMU KRIEVZEMĒ.

Novgorodas un Pleskavas feodālo republiku izveidošanās.
Ziemeļaustrumu Krievzemē (vēlāk to sāka saukt par L i e 1k r i ev i j u) no Kijevas varas vispirms atraisījās Novgorodas zeme.
Novgorodas īpašumi turpmāk pletās plašā teritorijā no Baltijas
līdz Baltajai jūrai un Ziemeļuraliem. Bez krievu iedzīvotājiem
Novgorodas varai bija pakļautas arī daudzas Baltijas un Ziemeļu
neslavu tautas — it īpaši k a r e ļ u, ņ e n c u , k o m i, c h a n t u,
m a n s u un citu senči.1
1 Kareļi kādreiz saukti par koreļiem, ņenci par samojediem, komi par
čudiem, chanti un niansi — par jugriešiem.
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Novgorodas zemēs augsne nebija auglīga. Tomēr arī šeit,
ziemeļos, galvenā krievu iedzīvotāju nodarbošanās bija zem
kopība. Lieli zemju īpašnieki bija bajāri un baznīca. Taču savas
maizes Novgorodai nepietika. Līdzās zemkopībai iedzīvotāji no
darbojās arī ar kažokādu un jūras zvēru medniecību, zivju zveju,
sāls iegūšanu un dzelzs kausēšanu. Augstu līmeni Novgorodā
sasniedza amatniecība. Novgorodas amatnieku izstrādājumi tika
pārdoti gan Krievzemē, gan svešās zemēs.
Novgorodas. tirgoņi tirgojās ar Dāniju, Zviedriju, Norvēģiju, vēlāk — ar
Vācijas pilsētām. Rosiga tirdzniecība novgorodiešiem bija ar Auslrumbaltijas,
Ziemeļu un Pievolgas tautām. Pa Volgas ūdensceļu tika uzturēti tirdznie
cības sakari ar Austrumu zemēm.

Tirdzniecības darījumos piedalījās ne tikai tirgoņi, bet arī
feodālā aristokrātija, kas saņēma amatnieku izstrādājumus un
lauksaimniecības produktus nodevu veidā, bet no pakļautajām
neslavu tautām — meslu veidā.
Baltijas zemēs un Ziemeļu apgabalos, kur nedzīvoja krievi,
atradās administratīvi meslu savākšanas centri. Tur bija uzcelti
krievu cietokšņi. Svarīgs Novgorodas varas centrs igauņu un
latviešu zemēs bija J u r j e v a s pilsēta (Tartu), bet Ziemeļos —
L a d о g a.
Darbaļaužu feodālās ekspluatācijas pastiprināšanās saasināja
šķiru cīņu Novgorodā.
1136. gadā Novgorodā notika liela zemnieku un pilsētas na
badzīgo slāņu sacelšanās, kas aptvēra arī Pleskavu un Ladogu,
Sacelšanās dalībnieki apvainoja no Kijevas atsūtīto kņazu Vsevolodu, ka viņš atbalstot smirdu apspiešanu («neievēro smirdus»), un padzina viņu no pilsētas. No tā laika par augstāko^
varas orgānu Novgorodā kļuva pilsētnieku kopsapulce — v e č e.
Zvanam aicinot, uz veči sapulcējās bajāri, tirgoņi un «melnie
ļaudis», t. i., iedzīvotāju zemākie slāņi — amatnieki, sīkie tirgo
tāji, kuģu krāvēji utt. Tomēr galvenie noteicēji večē bija bajāri,
jo darbaļaudis Novgorodā bija no viņiem atkarīgi. No bajāru
vidus veče izvēlēja p i 1s ē t v а 1 d i (посадник), kas nodarbojās
ar Novgorodas zemes vispārējiem pārvaldes jautājumiem, un
t ū k s t o š n i e k u , kas komandēja Novgorodas karapulkus un
sprieda tiesu tirdzniecības lietās. Pēc bajāru priekšlikuma veče
arī aicināja kādu no krievu kņaziem ar visu karadraudzi Novgo
rodas zemes apsargāšanai.
Tādā veidā bajāri, izmantodami tautas sacelšanos, nodibināja
Novgorodā f e o d ā l u r e p u b l i k u , kur galveno vietu pārvaldē
sāka ieņemt nevis vairs kņazs, bet bajāri. Vēlāk par feodālu
republiku kļuva arī Pleskava.
Novgorodas un Pleskavas bajāru varmācība un spaidi izrai
sīja večē vētrainas sadursmes. Sīs sadursmes ne vienreiz vien
izvērtās par atklātu tautas sacelšanos, kuras laikā pilsētas «mel63

nie ļaudis» un zemnieki nogalināja atsevišķus valdošās aristokrā
tijas pārstāvjus, grāva viņu pilis, bet gala iznākumā cieta sakāvi.
Viadimiras-Suzdaļas kņazistes nostiprināšanās. Uz dienvid
austrumiem no Novgorodas un'Pleskavas 12. gadsimtā izveidojās
spēcīga kņaziste — Viadimiras-Suzdaļas kņaziste, kas bija iegu
vusi savu nosaukumu pēc divām tās galvenajām pilsētām —
Vladimiras un Suzdaļas.
Par pirmo neatkarīgo kņazu 12. gadsimta 30. gados kļuva
Monomacba dēls J u r i j s V l a d i m i r o v i č s . Viņš bija liels
politisks darbinieks, kas ne tikai nostiprināja savas kņazistes
patstāvību, bet sāka arī mēģināt pakļaut tās ietekmei visu Kriev
zemi. Par mēģinājumiem ieņemt un noturēt savās rokās Kijevu
un Novgorodu, kas atradās visai tālu no Suzdaļas, viņš bija
Iesaukts par Dolgorukiju (latviskā tulkojumā — Garrocis).
12*. gadsimtā Viadimiras-Suzdaļas zemēs bija ievērojams
saimniecisks uzplaukums: te tika uzplēstas jaunas zemes, attīs
tījās amatniecība un sīkražošana, nodibinājās jaunas pilsētascietokšņi. 1147. gadā pirmo reizi rakstos tiek pieminēta Maskava,
kas vēlāk laiku gaitā izveidojās par mūsu Dzimtenes galvaspil
sētu. Sai gadā, kā aprakstīts chronikā, Jurijs Dolgorukijs sarīko
Maskavā Cerņigovas kņazam un viņa karadraudzei «spēcīgas pus
dienas», t. i., lielas dzīres.
Jaunās pilsētas, ko apdzīvoja no kņaza atkarīgie karadraudzes
vīri, kā arī tirgotāji un amatnieki, kļuva par kņaza varas balstu
cīņā pret vietējiem dižciltīgajiem bajāriem. 1154. gadā Jurijs
Dolgorukijs pēc ilgas cīņas ar varu un izlaupīšanu ieņēma Ki
jevu un pasludināja sevi par lielkņazu.
Jurija Dolgorukija politiku turpināja viņa dēls A n d r e j s
(1157.—1174. g.), kas bija valdonīgs un bargs vīrs. Viņa kara
pulki, kas sekmīgi cīnījās ar Novgorodu un mordviešu ciltīm,
devās karagājienā uz Kijevu. Bet, ieguvis visas Krievzemes liel
kņaza titulu, Andrejs atšķirībā no sava tēva nepārcēlās uz Kijevu,
kur bija ļoti spēcīgi bajāri un ko pastāvīgi apdraudēja polovcieši.
Par savu lielkņaza galvaspilsētu viņš pasludināja Vladimiru pie
Kļazmas. Pats viņš dzīvoja galvenokārt netālu no tās nocietinātā
cietoksnī Bogoļubovā, kāpēc tika iesaukts par Bogoļubski. Sai
cietoksnī kņazam bija uzcelta lieliska pils, kā arī vairākas citas
ēkas. Grezni tika izbūvēta arī jaunā galvaspilsēta Vladimira.
Lai nostiprinātu savu liellojaza varu, Andrejs Bogoļubskis
palielināja jaunāko karadraudzes vīru skaitu un piešķīra viņiem
zemi kopā ar zemniekiem, kas tur dzīvoja. So sīko feodāļu slāni,
kas galvenokārt kalpoja kņaza sētā (двор), sāka saukt par
m u i ž n i e k i e m (дворяне)1.i
i Burtiskā tulkojumā — kņaza sētas kalpi, kas arī bija šā vārda pir
matnējā nozīme. Vēlāk, kad šie feodāļi izvērtās par lieliem muižu īpašnie
kiem, vecā nozīme — «kņaza sētas kalpi» izzuda un palika tikai jaunā —
muižnieki. — Tulk.
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Vienlaikus ar zemju sadalīšanu pastiprinājās zemnieku feo
dālā atkarība un ekspluatācija. Ari milzīgie celtniecības darbi
Vladimirā un Bogojubovā nospieda zemniekus un nabadzīgos
pilsētu iedzīvotājus kā smaga
nasta. Viss tas radīja masu ne
apmierinātību.
1174. gadā bajāri rīkoja sa
zvērestību un Andreju Bogoļubski nogalināja. Līdzko tas kļuva
zināms, Vladimirā uzliesmoja
tautas sacelšanās, kas bija vēr
sta pret kņaza administrāciju un
feodālo jūgu. Sacēlās arī zem
nieki. Sacelšanās dalībnieki no
galināja savus apspiedējus un
viņu mantu sadalīja sev. Taču
sacelšanās drīz vien tika ap
spiesta.
No tautas sacelšanās sabiju
šies, muižnieki, garīdzniecība un
turīgie tirgotāju un amatnieku
slāņi palīdzēja Andreja Bogoļubska brālim Vsevolodam III izrē
ķināties ar dumpīgajiem bajā
riem un nostiprināt viņa — liel
kņaza varu.
V s e v o 1o d a III valdīšanas
5 — PSRS vēsture 8. kl.
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laikā (1176.—1212. g.) Vladimiras-Suzdaļas kņaziste sasniedza
savu lielāko varenību. Vladimirā visapkārt kņaza sētai bija uz
celti stipri mūra nocietinājumi. Tie droši aizsargāja kņaza sētu
gan no tautas sacelšanās, gan no ārējām briesmām. Lai nostipri
nātu kņaza varas saites ar baznīcu, tika uzcelti vairāki klosteri.
Līdzās Andreja Bogoļubska laikā uzceltajai Debesbraukšanas
katedrālei Vladimirā uzcēla arī brīnišķīgo Dmitrija katedrāli. Vla
dimira kļuva par vienu no skaistākajām un bagātākajām Kriev
zemes pilsētām.
Ziemeļaustrumu Krievzemes kultūras attīstība. 12. gadsimtā
un 13. gadsimta pirmajā pusē Ziemeļaustrumu Krievzeme ieņēma
redzamu vietu ne tikai mūsu zemes politiskajā dzīvē, bet arī kul
tūras dzīvē.
Lielākajos feodālajos centros (Novgorodā, Vladimirā pie Kļazmas ū. c.) krievu meistari radīja izcilus architekturas, sienu glez
niecības, akmens gravējumu,
mozaikas un ļoti smalka, no
sudraba izstrādāta kaluma
pieminekļus. Ar savu skaistu
mu sevišķi izcēlās Dmitrija
katedrāle Vladimirā. No ārpu
ses tā bija izgreznota ar fan
tastiskiem dekoratīviem baltakmeņu gravējumiem, bet no
iekšpuses — ar brīnišķīgiem
fresku gleznojumiem, kas pa
daļai saglabājušies līdz mūsu
dienām.
Lieli panākumi bija sa
sniegti dažādu izstrādājumu,
it īpaši trauku un rotas lietu
mākslinieciskā
izveidojuma
technikā. Līdz mūsu dienām
ir saglabājušies smalki ap
strādāti sudraba trauki, ko iz
gatavojuši Novgorodas meis
tari K o s t a un B r a t i 1 a.
Novgorodiešu «tāšu grā
matas» un uzraksti uz daudziem izstrādājumiem liecina, ka
Ziemeļaustrumu Krievzemē lasīt un rakstīt prasme tautā bijusi
plašāk izplatīta nekā senajā Krievzemē.
Attīstījās arī tautas mutvārdu daiļrade. Sevišķi spilgti sacerē
jumi bija Novgorodas biļinas par bagāto viesi Sadko un Vasiliju
Buslajevu. Ar jautrā koklētāja Sadko tēlu, kurš piespiež dejot
pašu jūras valdnieku, tauta pauda savu mīlestību uz mākslu, bet
ar pārgalvīgā Vasilija Buslajeva tēlu — sajūsmu par spēku un
drosmi.
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Tādā veidā ne tikai Dienvidrietumu un Rietumu Krievzeme,
bet ari Ziemeļaustrumu Krievzeme savā attīstībā guva lielus
panākumus. Taču politiskā sadrumstalotība arī šeit netika pār
varēta, kaut gan Vladimiras-Sazdaļas kņaziste bija ievērojami
nostiprinājusies.
18. §. VIDUSĀZIJĀ UN AIZKAUKAZS FEODĀLISMĀ
NOSTIPRINĀŠANĀS PERIODĀ.

Feodālu valstu izveidošanās Vidusāzijā. Atšķirībā no Kriev
zemes dažām Vidusāzijas, kā arī Aizkaukaza tautām senos laikos
bija verdzības iekārta. Tāpēc tās pārgāja uz feodālismu, nevis
izirstot pirmatnējai kopienas iekārtai, bet gan verdzības iekārtai.
Taču arī šīm tautām pēc feodālo attiecību uzvaras vergu darbs
vēl plaši tika izlietots pie apūdeņošanas ierīču ierīkošanas un
citiem smagiem darbiem.
Verdzības palieku saglabāšanās zināmā mērā bija saistīta arī
ar politiku, kādu ieturēja arabu feodāļi, kas 7. gadsimtā un 8. gad
simta pirmajā pusē ieka
roja Vidusāziju un Aizkaukazu. Iekarotāji uz
lika vietējiem iedzīvotā
jiem smagas klaušas,
zemes nodokļus un gal
vasnaudu, kā arī sāka
uzspiest musulmaņu re
liģiju (islamu). Visi, kas
izrādīja iebrucējiem pre
testību vai izvairījās pil
dīt viņu labā smagās
klaušas, tika iznīcināti
vai padarīti par vergiem.
Zemnieku, amatnieku
un vergu sacelšanās to
mēr pamazām iekarota
jās zemēs sagrāva arabu
feodāļu virskundzību, un
šīs zemes cita pēc citas
sāka atjaunot savu ne
atkarību.
Viena no pirmajām 875. gadā arabu jūgu nokratīja tadžiku
feodālā valsts, kuras priekšgalā līdz 11. gadsimtam atradās
valdnieki no S a m a n i d u dzimtas. 5ās valsts varā bija apvie
noti Amudarjas un Sirdarjas vidusteces apgabali, kā arī liela
daļa no Iranas un Afganistānas. Samanidu galvaspilsēta bija
B u c h a r a.
5»
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Pēc arabu varas gāšanas Vidusāzijā strauji sāka attīstīties
izglītība. Lielajās pilsētās pie musulmaņu tempļiem — m o š e 
j ā m nodibinājās skolas, kurās mācījās dižciltīgo ļaužu bērni.
Līdzās pamatskolām bija arī augstākās garīgās skolas.
Bucharā pie Samanidu galma bija liela bibliotēka, kurā gla
bājās daudz vērtīgu rokrakstu. 10. gadsimta beigās te darbojās
jaunais A v i c e n n a (Ibn-Sina), vēlāk slavenais tadžiku zināt
nieks un ārsts. Viņa sarakstītie daudzie darbi bija liels ieguldī
jums zinātnē. Sevišķi liela nozīme bija Avicennas sacerējumiem
medicinā. Vairāk nekā seši simti gadu šos darbus izmantoja
Austrumu un Eiropas ārsti.
Tomēr musulmaņu garīdznie
cība apvainoja Avicennu bez
dievībā un viņu nolādēja.
999. gadā Samanidu valsts
teritoriju iekaroja tjurku kle
jotāju ciltis. Taču tjurku aris
tokrātijas kundzība nebija
stipra. 12. gadsimtā un
13. gadsimta sākumā gandrīz
visu agrākās Samanidu valsts
teritoriju apvienoja savā varā
Chorezma.
Sai periodā Vidusāzijā bi
ja ievērojams saimniecisks un
politisks uzplaukums. Tika at
jaunota apūdeņošanas sistē
ma, rakti jauni kanali un
atkaroti tuksnesim jauni ap
ūdeņojamās zemes gabali. Pil
sētās palielinājās amatnieku
un tirgotāju skaits. Dažādos
virzienos tika ierīkoti ceļi gan
militāriem nolūkiem,
gan
tirdzniecības vajadzībām. Pie
ceļiem cēla nocietinātas feo
dāļu pilis un iebraucamās vietas tirgotājiem. Gar robežu būvēja
garas nocietinājumu līnijas ar signaltorņiem.
Chorezmas sekmīgu uzplaukumu bija sagatavojis galvenokārt
tautas masu — zemkopju un amatnieku nemitīgais darbs. Bet
paši šie klusie darba rūķi, tāpat kā Krievzemē, arvien vairāk no
kļuva feodāļu un tirgotāju atkarībā. Tā kā Chorezmā zeme bija
apūdeņojama, tad par feodāļu īpašumu kļuva ne tikai zeme, bet
arī ūdens, bez kura zemkopja darbs bija neiespējams. To plaši
izmantoja feodāļi, lai pakļautu un nospiestu dzimtbūšanā darba
rūķus — zemniekus.
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Feodālās Gruzijas nostiprināšanās 12. gadsimtā un 13. gad
simta sākumā. Gandrīz vienlaicīgi ar Chorezmas uzplaukumu
sāka nostiprināties ari feodālā Gruzija. Gruzijas, tāpat kā Chorezmas feodāļi cēla pilis un sagrāba zemes, kas piederēja zem
niekiem — kopienu locekļiem. Zemnieku pretošanās mēģinājumi
tika apspiesti ar bruņotu spēku. Pēc chronista izteiciena, «tautu
pārņēma milzīgas bailes no saviem kungiem». Tomēr apspiestās
masas cīņu neizbeidza.
Lai turētu zemniekus paklausībā, sīkajiem feodāļiem bija
vajadzīga spēcīga valdnieka vara. Arī amatnieki un tirgotāji bija
ieinteresēti valdnieka varas nostiprināšanā, jo pastāvīgās feodā
lās savstarpējās ķildas traucēja amatniecības un tirdzniecības
attīstību. Ar sīko feodāļu un pilsētnieku atbalstu Gruzijas
valdnieks D ā v i d s C e l t n i e k s (1089.—1125.) salauza lielo

feodāļu pretošanos un apvienoja valsti. Valsts atsevišķus apga
balus sāka pārvaldīt valdniekam pakļauti vietvalži (наместники).
Zemes sekmīga apvienošana deva iespēju gruzinu tautai ar
armēņu un azerbaidžāņu palīdzību sākt cīņu pret turkiem-seldžukiem, kas valdīja Aizkaukazā kopš II. gadsimta vidus. 1122. gadā
pēc ilgas cīņas ar turkiem tika atbrīvota Gruzijas galvaspilsēta
T b i 1i s i. Seldžuku padzīšana no valsts pastiprināja Gruzijas
politisko nozīmi visa Aizkaukaza tautu vidū.
12. gadsimta beigās un 13. gadsimta sākumā apvienotie gru
zinu un armēņu karapulki atbrīvoja no turku varas visu Armē
niju.
Feodālā Gruzija sevišķi nostiprinājās T a m ā r a s valdīšanas
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laikā (1184.—1213. g.). Ap šo
laiku Gruzijas ietekme palie
linājās visā Aizkaukazā. Kā
ekonomiskie un politiskie sa
kari, tā ari kultūras sakari,
kas saistīja Aizkaukaza tautas
kopš senseniem laikiem, tagad
kjuva vēl ciešāki.
Ievērojami
paplašinājās
Gruzijas politiskie sakari un
kultūras sakari ar Krievzemi.
Tamāras virs bija krievu kņazs
Jurijs, Andreja Bogoļubska
dēls.
Feodālās kultūras uzplau
kums Aizkaukazā. Pēc atbrī
vošanās no turku-seldžuku va
ras Gruzijā, Armēnijā un
Azerbaidžanā sākās straujš
kultūras uzplaukums. Pēc laiSota Rustaveli.
cīgo un garīgo feodāļu pavē
les amatnieki cēla pilis un
tempļus, izgatavoja dārgas
vāzes, biķerus un kausus, gleznotāji darināja gleznas.
12. gadsimta beigās un 13. gadsimta sākumā ģeniālais gruzinu
dzejnieks Š o t a R u s t a v e l i radīja lielisku poēmu — «Bruņi
nieks tīģera ādā». Tāpat kā krievu poēmas «Teiksma par Igora
kauju» autors, arī Rustaveli uzstājās pret feodālām ķildām, bija
zemes politiskās vienotības aizstāvis. Viņš cildināja bruņinieku
drosmīgos varoņdarbus cīņā par dzimtenes neatkarību, to izturību
nebaltā stundā un nāves nicināšanu: «Labāk nāve, bet ar slavu,
nekā negoda dienu kauns.»
Dzejnieks sniedz trīs bruņinieku — tuvu draugu spilgtus
tēlus. Šie bruņinieki ir rādīti kā dažādu tautu un reliģiju pār
stāvji, dzejnieks viņos iemiesojis savus sapņus par tautu drau
dzību. Ar Kāda varoņa vārdiem Rustaveli izteicis prieku sakarā
ar to', ka
Indiešus un frankus kvēlos,
Persiešus un krievu dēlus
Sauca kopā dziedonis.
Tautu draudzības idejas rada savu iemiesojumu arī izcilā
azerbaidžāņu 12. gadsimta dzejnieka I ļ j a s a N i z a m i daiļ
radē. Viņš bija cēlies no diezgan pārtikušas tirgotāju-amatnieku
ģimenes un bija cieši saistīts ar azerbaidžāņu tautas masam.
70

Nosodīdams to, ka feodāļi tik
nežēlīgi ekspluatē tautu, viņš
rakstīja: «Cilvēki parasti ap
skauž iepriekšējās paaudzes,
vai tam, kas vēlāk apskau
dīs mūs.» Reizē ar to Nizami
ar sirsnību attēloja arī citu
tautu pārstāvjus — no tālās
Ķīnas līdz Krievzemei.
Kādā no savām poēmām
viņš krievu karapulku varo
nību un vīrišķību cīņā ar
Romu (t. i., ar Bizantiju) ap
rakstījis šādiem vārdiem:
Ja teikšu, — notiek kauja, —
melots būs,
Tur divas satrakotas jūras k ū s ...
Bet krievu vīriem dzīvības nav žēl,
Kā uguns viņu acīs drosme kvēl.

Rustaveli un Nizami daiļradē ar lielu māksliniecisku spēku
izpaudās 12. gadsimta progresīvo cilvēku ciņa pret feodālo sa
drumstalotību un tautu politisko nošķirtību. ■
Bet, kā zināms, mūsu zemes feodālā sadrumstalotība vēl ne
bija pārvarēta, un tāpēc tās teritorijā bija iespējams iebrukt jau
niem iekarotājiem.

VII n o d a ļ a .
CIŅA AR TATARU-MONGOĻU IEKAROTĀJIEM, AR VĀCU
UN ZVIEDRU FEODĀĻIEM 13. GADSIMTĀ.
19. §. MONGOĻI IEKARO VIDUSĀZIJU UN IEBRŪK AIZKAUKAZA
UN AUSTRUMEIROPA.

Mongoļu valsts izveidošanās. Mongoļi, kas pēc galvenās cilts
saucās arī par t a t ā r i e m , apdzīvoja plašu teritoriju Centrā
lajā Āzijā.
Vairums mongoļu cilšu dzīvoja stepēs un nodarbojās ar kle
jotāju lopkopību. Mongoļi audzēja zirgus, kamieļus, govis, aitas,
kazas. Viņi pārtika galvenokārt no gaļas, dzēra kumisu — dzē
rienu, ko pagatavoja no ķēves piena. Mongoļi dzīvoja pārvieto
jamās tūbas kulbās un jurtās. Kad lopi noēda zāli, mongoļi cēla
kulbas uz ratiem, kuros iejūdza vēršus, un devās uz citu vietu.
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Sākumā mongoli klejoja visa dzimta kopā. Ari lopi piederēja
visai dzimtai. Vairākas dzimtas, kopā klejodamas, izveidoja ciltis.
Vēlāk no dzimtām izdalījās atsevišķas ģimenes. Radās' privāt
īpašums uz lopiem. Cilšu dižciltīgie izveidojās par bagātiem
ganāmpulku īpašniekiem un vergturiem. Savās interesēs viņi
sāka rīkoties arī ar ganībām nepieciešamiem zemes gabaliem.
Viss tas deva šiem dižciltīgajiem iespēju nospiest savā atkarībā
sīkos klejotājus-lopkopjus. Par ganību lietošanu vienkāršajiem
klejotājiem vajadzēja pildīt noteiktas klaušas — ganīt lopus, kas
piederēja dižciltīgajiem, gatavot viņiem kumisu, piegādāt vilnu.,
velt tūbu utt.

13.
gadsimta sākumā Mongolijā izveidojās agrā feodālā sa
biedrība, kuras pamatā bija feodāļu īpašums uz ganībām un lo
piem. Feodālo attiecību attīstības rezultātā mongoļiem, tāpat kā
citām tautām, nodibinājās valsts
Lai nostiprinātu savu kundzību pār vienkāršajiem klejotajiem,
mongoļu" dižciltīgie izveidoja spēcīgas jātnieku nodaļas. Ar to
palīdzibu feodāļi sirodami uzbruka kaimiņu ciltīm un pakļāva
tās savai varai. Vienam no spēcīgākajiem mongoļu dižciltīgo pār
stāvjiem — Temučtham pēc vairākiem veiksmīgiem karagājieniem
izdevās apvienot visas mongoļu ciltis. 1206. gadā mongoļu feo
dāļu apspriedē Temučinu atzina par mongoļu valsts augstāko
valdnieku un nosauca viņu par C i n g i s c h a n u .
Mongoļu valsts nebija vienota. Tā veidojās no atsevišķiem
feodāliem apgabaliem, no kuriem ikvienam vajadzēja sagādāt
Cingischanam noteiktu skaitu karavīru. Atkarībā no tā, cik kara
spēka vienību katrs apgabals deva, tiem radās nosaukums: simts,
tūkstotis, desmittūkstotis (тьма). Bez šīm vienībām Cingischana
rīcībā bija personīgā gvarde, kas komplektējās no dižciltīgajiem
mongoļiem. Skaiia ziņā lielā mongoļu karaspēka galveno spēku
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veidoja jātnieki, kas bija apbruņoti ar lokiem un bultām. Kara
spēkā bija barga disciplina. Ja no desmita izbēga viens karavīrs.
tad tika nogalināts viss desmits, jà desmits atkāpās —sodlts tika
sim ts pārvaldes un karaspēka organizācijas deļ mongoļu
feodāļiem bija iespējams noturēt zemi un lopus, kas bija atņemti
darbaļaudīm, un rīkot lielus karagājienus kaimiņu zemju iekaro
šanai.
Mongoļu iekarojumi Čingischana vadībā. 1211. gada Cingischans uzsāka Ziemeļķīnas iekarošanu.
Tai laikā Ķīna bija iekšējās ķildās novājināta un nevarēja dot tatarumongoļu uzbrukumam pienācīgu pretsparu. Pēc dažiem gadiem Cingischans
ieņēma Ziemeļķīnas galvaspilsētu P e k i n u .

Ķīna tai laikā bija viena no attīstītākajām zemēm pasaulē. Augstā līmenī
bija ķīniešu kara technika. Ķīniešu meistari prata būvēt sienu graujamās
ierīces. Viņi izgatavoja aplenkšanas mašīnas, ar kurām varēja mest traukus
ar karstu šķidrumu un akmeņus. Viņi prata būvēt arī taranus akmens sienu
graušanai. Ķīniešu augsto kara techniku tagad pārņēma mongoļu iebrucēji
un to izlietoja savos turpmākajos karagājienos.

1218. gadā Cingischans milzīga karaspēka priekšgalā iebruka
Vidusāzijā. Karaspēkam tūlīt sekoja ganāmpulki un vezumi.
Vidusāzijas tautas, tāpat arī Ziemeļafganistana un Austrumirana,
bija toreiz apvienotas Chorezmas varā. Milzīgā Chorezmas valsts
ar šachu Muchamedu priekšgalā bija liels politisks spēks. Tās
rīcībā bija lieli materiāli līdzekļi, kā arī ievērojami militāri spēki.
Taču Chorezmas varā apvienotās tautas nebija saliedētas. Lielie
feodāļi, tirgoņi un augstākās garīdzniecības pārstāvji aiz bailēm
pazaudēt savas bagātības gandrīz visur nodeva dzimteni un at
deva pilsētas Cingischanam. Sachs Muchameds, baidīdamies no
viņam pakļauto tautu sacelšanās, neuzdrošinājās sakoncentrēt
visus savus militāros spēkus vienuviet, lai dotu Cingischanam
triecienu. Taču pēc pirmās sakāves viņš pats apkaunojoši aizbēga
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uz kādu no Kaspijas jūras salām. Tas deva mongoļiem iespēju
iznīcināt Chorezmas militāros spēkus pa daļām.
Zemnieki un amatnieki vīrišķīgi cīnījās ar mongoļiem, bet
nevarēja noturēties. Dažu gadu laikā Chorezma bija pārvērsta
drupu kaudzē, bet tās aizstāvji nogalināti.
Daļa tataru-mongoļu karapulku, apgājuši apkārt Kaspijas jū 
rai no dienvidiem, ielauzās Aizkaukazā un izpostīja vairākus
Azerbaidžanas, Armēnijas un Gruzijas apgabalus.
Liela vienība virzījās gar Kaspijas jūru uz ziemeļiem un iesoļoja polov■ciešu stepē. Polovcieši, kas te klejoja, panikā bēga uz rietumiem. Viņu chani
griezās pēc palīdzības pie krievu kņaziem: «Ja jūs mums nepalīdzēsiet,» teica
viņu sūtņi, «tad šodien sakaus mūs, bet rīt — jūs.»
Vairāki krievu kņazi ar Kijevas kņazu priekšgalā devās uz stepi palīgā
poloveiešiem. Kauja ar tatariem-mongoļiem notika 1223. gadā pie Kalkas
upītes, kas ietek Azovas jūrā. Taču krievu kņazu vidū nebija saskaņas. Visi
kņazi kaujā nepiedalījās. Polovcieši drīz vien metās bēgt un izjauca krievu
rindās. Galvenie krievu spēki tika sakauti. Tad mongoļi vērsa savu uzbru
kumu pret tiem krievu pulkiem, kas līdz tam nebija iesaistījušies kaujā. Trīs
dienas krievi atvairījās, bet bija spiesti padoties. Mongoļu feodāļi nogalināja
gūstekņus, bet pēc tam izpostīja daļu krievu zemju un devās uz Volgu. Te
viņi cieta nopietnu sakāvi sadursmē ar Volgas bulgāriem. Caur kazachu ste
pēm viņi devās atpakaļ uz Mongoliju.

Čingischana iekarojumu rezultāti. Tataru-mongoļu kara
gājienu rezultātā izveidojās milzīga lielvalsts — Čingischana
lielvalsts.
Čingischana varā nonāca dažādas zemes un tautas ar aug
stāku kultūras līmeni. Mongoļu feodāļi pret visām iekarotajām
tautām izturējās ar lielu cietsirdību. Viņi paņēma verdzībā sie
vietes un bērnus, aizveda gūstā amatniekus, izlaupīja un sagrāva
iekaroto zemju pilsētas. Šausmīgi izpostītas tika ne tikai pilsētas,
bet arī lauku rajoni, kur viņi sagrāva vairākus gadsimtus veco
apūdeņošanas sistēmu. Pēc tataru-mongoļu iebrukuma daudzas
ziedošas Vidusāzijas un Aizkaukaza oāzes pārvērtās par tuksnesi.
Tāds pats liktenis piemeklēja arī Irānu un Ziemeļindiju.
Vidusāzijas un Aizkaukaza darbaļaužu masas ne vienreiz vien
cēlās cīņai pret tataru-mongoļu iebrucējiem. Jau 1238. gadā Bucharā notika liela sacelšanās, ko vadīja amatnieks M a c h m u d s
T a r a b i. 1250. gadā sacelšanās uzliesmoja Armēnijā nabadzīga
vīra D ā v i d a vadībā. 1289. gadā sacēlās Gruzijas iedzīvotāji.
Līdz ar citu tautu iekarošanu un nospiešanu verdzībā arī
mongoļu tautas darbaļaužu masas nokļuva arvien smagākā feo
dālā jūgā. Vienkāršie klejotāji nonāca pilnīgā mongoļu dižciltīgo
atkarībā. Daudzi vienkāršie mongoļi ilgajos karagājienos aizgāja
bojā, citi zaudēja savas saimniecības. Karagājieni un iekarojumi
padarīja bagātus tikai mongoļu dižciltīgos.
Pēc Čingischana nāves viņa lielvalsts sašķēlās vairākos lielos
apgabalos jeb u 1u s o s, kas tika sadalīti viņa dēlu un mazdēlu
starpā.
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20. §. KRIEVU TAUTAS VARONĪGĀ CIŅA PRET TATARU-MONGOĻU
UZBRUKUMU.

Tataru-mongo|u uzbrukums Austrumeiropai. Sadalot Cingischana valsti, viņa mazdēlam B a t i j a m tika visas zemes uz rie
tumiem no Irtišas, «cik tālu vien tās bija minuši mongoļu zirgu
pakavi». 1235. gadā Batijs liela tataru-mongoļu karaspēka priekš
galā devās karagājienā, lai iekarotu Eiropas zemes.
Pēc kāda musulmaņu rakstnieka vārdiem, «no lielā karavīru
skaita zeme vaidēja. No milzīgajiem karapulkiem meža zvēri un
putni vai prātu zaudēja.» Ar Batiju
kopā uz Eiropu devā's ne tikai kara
vīri, bet ari karavīru ģimenes ar visu
iedzīvi, zirgu ganāmpulkiem, kamieļu,
govju un aitu bariem.
Pārgājuši pāri Uralas upei, tatarimongoļi tuvojās Pievolgas bulgāru
zemēm. Pievolgas tautas sīvi pretojās
Batija priekšpulkiem. Tās atbalstīja
arī Ziemeļaustrumu Krievzeme. Tomēr
mongoļu karapūļiem izdevās izlauzties
pāri Kamai un bulgārus satriekt. Viņi
sagrāva bulgāru galvaspilsētu un ci
tas pilsētas, bet pēc tam, pārgājuši
pāri Volgai, iebruka mordviešu zemē
un no dienvidaustrumiem tuvojās Rja
zaņas kņazistei. Tā 1237, gadā sā
kās tataru-mongoļu uzbrukums K riev
zemei
Krievu tautas varonīgā pretošanās.
Mongoļu feodāļi pieprasīja, lai Rjaza
ņas iedzīvotāji dotu no visa desmito
tiesu: no cilvēkiem, zirgiem un visām
mantām. Rjazanieši lepni atbildēja:
«Kad neviens no mums vairs nebūs
dzīvs — jums paliks viss.» Viņi grie
zās pēc palīdzības pie Vladimiras lielkņaza Jurija Vsevolodoviča,
bet lielkņazs izvairījās palīdzēt. Tas deva iespēju iebrucējiem
pienākt pie Rjazaņas un to ielenkt. Ar aplenkšanas mašīnu palī
dzību viņi apmētāja pilsētu ar akmeņiem un traukiem, pildītiem
ar karstu šķidrumu, ar taraniem tika sagrautas visas sienas. Bet
rjazanieši turpināja ienaidnieka uzbrukumus stingri un vīrišķīgi
atsist. Tikai septītajā dienā ienaidnieks ieņēma Rjazaņu un to
nodedzināja.
Rjazaņas iedzīvotāji tika zvēriski nogalināti. Vienus nošāva
ar lokiem, otrus sacirta ar zobeniem, trešos noslīcināja upē, bet
bērnus sasvieda ugunī. «Un neviens nepalika dzīvs,» ar skumjām
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vēstī chronists. «Nebija kam nopūsties un raudāt, nebija kam sū
roties par bojā gājušajiem. Visi gulēja kopā beigti.»
Kā teika stāsta, R jazaņas spēkavīrs J e v p a t i j s K o l o v
r a t s sapulcinājis 1700 drosminieku, kas kaujā bija izglābušies,
un sācis atriebt iebrucējiem. Viņš tos pārbiedējis ar savu negai
dīto uzbrukumu, līdz kritis kopā ar visiem saviem karavīriem.
No Rjazaņas kņazistes tatari-mongoļi virzījās uz ziemeļiem
un iebruka Vl adim iras Kņazistes robežas. Nokļuvuši' pie Okas,
"Viņi sakāva pie Kolomnas Vļadim i
ras karapulku prielīšējās- vienības
un 1238. gada sākumā nonāca pie
M askavas. Maskavieši vīrišķīgi
aizsargājās, bet tika pārspēti un
sakauti.
Iekarotāji
nodedzināja
Maskavu un apkārtējos ciemus, bet
pēc tam virzījās uz Vladimiru.
Vladim iras kņazs Jurijs Vsevolodovičs devās uz ziemeļiem savākt
papildspēkus, bet pilsētas aizsar
dzību uzticēja vojevodam un diviem
dēliem.
Arī šeit pilsētas iedzīvotāji sīvi
aizstāvējās. Taču spēki nebija vien
līdzīgi. Sagrāvušj ar taraniem V la
dimiras sienas, ienaidnieki izpostīja
pilsētu un to nodedzināja. Kņaza
ģimene ar tuvākajiem ļaudīm paslē
pās dievnamā. Iebrucēji aizdedzi
nāja dievnamu, kur bija paslēpusies
kņaza ģimene un sabēguši arī pil
sētnieki.
No Vladimiras Batijs nosūtīja
vairākas karaspēka vienības uz visām pusēm. Vienā mēnesī B atija karapūļi s agrāva^Vladimiras
kņazistē 14 pilsēt a s Katra pilsēta viņiem bija jāieņem ar kauju:
Visur viņi sastapa niknu pretošanos un iekaroja krievu pilsētas
tikai pēc to varonīgo aizstāvju satriekšanas un iznīcināšanas.
Aiz Volgas pie S i t a s upes Batija galvenie spēki uzbruka
kņaza Jurija karapulkiem. Krievu karapulki tika sakauti, krita
arī pats Jurijs.
Iekarojuši Vladim iras kņazisti, mongoļu karapūļi virzījās uz
ziemeļrietumiem, uz Novgorodu. Bet līdz Novgorodai viņi neno
nāca. Gandrīz nepārtrauktās kaujas ar krievu karapulkiem ieka
rotājus bija stipri novājinājušas. Batija karapulki bija kļuvuši
retāid, kavalērija samazinājusies, zirgi nomocījušies, cilvēki p ār
guruši. Pie tam iestājās agrs pavasaris. Novgorodas meži, purvi
un ezeri kļuva nepārejami. Mongoļu kavalērija, pieradusi dar76

boties plašā stepju apvidū, ar mokām virzījās cauri mežiem un
muklājiem. Apmēram 100 km attālum ā no Novgorodas Batijs
strauji pagriezās uz dienvidiem, lai polovciešu stepēs papildinātu
savus karapulkus un Jautu tiem atpūsties.
Pa ceļam mongoli negaidot apstājās pie K o z e ļ s k a s . Tā bija neliela
krievu pilsētiņa Okas augštecē. Septiņas nedēļas ar pašaizliedzīgu varonību
aizstāvējās pilsētas iedzīvotāji. Kad ienaidnieki iebruka Kozeļskā, tās dros
mīgie aizstāvji cīnījās tuvcīņā, līdz krita. Ieņēmuši beidzot pilsētu, iebrucēji
iznīcināja visus iedzīvotājus, pat zīdaiņus. Viņi nosauca Kozeļsku par «ļauno
pilsētu».
Batija karapulki uzturējās dienvidos veselu gadu. Te viņi galīgi sa
trieca polovciešu chanu, kas ar sava karaspēka paliekām bēga uz rietumiem,
uz Ungāriju.

Atpūtusies un papildinājusies ar jauniem spēkiem, arī Batija
arm ija atsāka uzbrukumus krievu zemēm. Tatari-mongoļi sa
grāba un nodedzināja Perejaslavu un Cerņigovu, bet 1240. gada
ziemā pienāca nie Kiievas. Pilsētas aizstāvēšanos vadīja uaiīcijas
vojēvoda B m i t r s . Batijs uzaicināja kijeviešus padoties bez
kaujas, bet viņi ar sašutum u noraidīja iekarotāja priekšlikumu.
Tad sākās pilsētas aplenkšana. Dienu un nakti strādāja tarani.
Pilsētas mūri beidzot neizturēja: tajos radās plaisas. Mongoļu
karapulki iebruka Kijevā.
Kijevieši ar vojevodu Dmitru turpināja cīnīties pilsētas ielās.
Viņi, kā raksta chronists, turējās uz «dzīvību un nāvi», kaut gan
viņu spēki izsīka ar katru stundu. Pēdējie Kijevas aizstāvji, no
visām pusēm aplenkti, sapulcējās vecā m ūra baznīcā un turpināja
aizstāvēties. Kad tatari-mongoji sāka graut baznīcas mūrus,
ielenktie nezaudēja vīrišķību. Viņi m ēģināja izrakt apakšzemes
eju, bet tai brīdī iebruka baznīcas velves un apraka aizstāvjus,
kas vēl bija palikuši dzīvi.
Kāda nozīme bija Krievzemes cīņai ar tataru-m ongoļu ieka
rotājiem. Pēc Kijevas sagrāves tatari-mongoļi virzījās cauri Galicijas-Volinijas kņazistei uz Rietumiem. Krievu tauta visur vīriš
ķīgi aizstāvēja dzimto zemi. Tas novājināja tataru-m ongoļu spē
kus, un tādējādi viņu trieciens citām Eiropas zemēm nebija tik
spēcīgs. Sastapis rietumu un dienvidu slavu, kā ari ungāru un
vāciešu sīvu pretošanos, Batijs drīz vien pagriezās atpakaļ.
Rietumeiropas tautas tika pasargātas no šausm īgā posta un
tataru-m ongoļu sm agā jūga.
Tomēr pašai krievu tautai, kas iznesa uz saviem pleciem
tataru-m ongoļu karapūļu galveno triecienu, 13. gadsim tā vēl ne
pietika soēka. lai nosargātu savu neatkarību. Š a i ziņā trau cēja
Knevzemes feodalā sadrumstalotība."Krievu knazistes u n zemes
kļuva atkarīgas no Ze l t a O r d a s — tā sauca mongoļu valsti
ar centru Lejasvolgā. Mongoļu iekārotāji pieprasīja no visiem
iedzīvotājiem, izņemot garīdzniecību, lielus meslus un dažādas
citas klaušas. Viņi novietoja krievu pilsētās savas karaspēka vie77

nlbas, kas ar b a s k a k i e m (chana vietvalžiem) priekšgalā ap
spieda ikvienu pretošanās mēģinājumu. Krievu kņaziem v aja
dzēja saņemt Ordā j a r l i k u s (atļaujas), kas piešķīra viņiem
tiesības pārvaldīt savas kņazistes. Kņazs, kas saņēm a jarliku uz
V ladim iras kņazisti, kļuva par lielkņazu. Izsniegdami jarliku uz
lielkņazisti te vienam, te otram kņazam, chani pastāvīgi uzturēja
naidu un ķildas krievu kņazu starpā. 5ās politīkās"un prrseiu iz
postīšanas rezultātā reoaaia SOTTumstalotība Krievzemē pēc Batija iebrukuma pastiprinājās.
Iebrucēji piespieda pat baznīcu kalpot savām interesēm. Tā
kā baznīca bija liela dzimtmuižu īpašniece un centās saglabāt
savas privilēģijas, tad daļa garīdzniecības pārgāja krievu tautas
apspiedēju dienestā un, svētīdam a to asiņaino kundzību, aicināja
tautas m asas uz sam ierināšanos un pacietību.

Tataru-mongoļu jūgs visā savā smagumā gūlās uz vienkār
šajiem ļaudīm
zemniekiem un nabadzīgajiem pilsētu iedzīvo
tājiem. Tomēr tas nesalauza tautas masu gribas spēku celties
—

cīņai par neatkarību. Krievu tauta nīda iebrucējus un pretojās
tiem, cik vien spēja.
Jau 13. gadsim ta otrajā pusē tautas sacelšanās pret mongoļu
leodaļiem ar lielu spēku uzliesmoja Novgorodā, Vladimirā, Rostovā, Suzdaļā, Jaroslavļā un vairākās citās pilsētās. Lai gan šīs
sacelšanās tika nežēlīgi apspiestas, krievu tautas atbrīvošanās
cīņa turpinājās.

Ar savu varonīgo pretošanos krievu tauta aizsargāja Eiropas
tautas no tataru-mongoļu iebrukuma. Tam’bija liela nozīme Eiro
pas un pasaules kultūras tālākajā attīstībā.
21. §. KRIEVU UN BALTIJAS TAUTU CIŅA AR ZVIEDRU
UN VĀCU FEODĀĻIEM.

Baltijas un Krievzemes tautu kopējā cīņa ar bruņiniekiemkrustnešiem. Krievzemes novājināšanos cīņā ar tataru-m ongoļu
iekarotājiem m ēģināja izmantot zviedru un vācu feodāļi, lai dotu
Krievzemei triecienu no Austrum baltijas puses.
Tagadējo A ustrum baltijas tautu senči — somi, kareļi, igauņi,
latvieši un lietuvieši jau no senseniem laikiem bija cieši saistīti
ar Krievzemi un kopā ar krievu tautas m asām ne vienreiz vien
bija devušies cīņā pret kopīgajiem ienaidniekiem. Sevišķi ilgu un
smagu cīņu B altijas un Krievzemes tautām vajadzēja izcīnīt pret
zviedru un vācu feodāļu uzbrukumu.
Zviedru un vācu feodāļu agresivā darbība pret A ustrum baltijas
tautām bija sākusies jau sen, pirms Batija karapūļu uzbrukuma
Krievzemei.
5o darbību aktivi atbalstīja Romas pāvests, aicinādams Rie
tumeiropas feodāļus krusta karā pret Baltijas tautām ar ieganstu
izplatīt iedzīvotāju vidū katoļticību.
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tvidū zviedru feodāļi iebruka Somijas teritorija
19gadsim
u n sa grāba š ī s zemes dienvidrietumu piekrasti. Pēc tam viņi
uzbruka Karelijas zemēm, kas bija pakļautas Novgorodai, un
Somijas ziemeļaustrumu daļai, bet novgorodieši viņus atsita.
13. gadsimta sākumā vācu bruņinieki-krustneši sagrāba Dauga
vas grivu un tur nostiprinājās. Lai varētu iekarošanu turpināt, tika
nodibināts garīgu bruņinieku — Zobenbrāļu ordenis. Zobenbrāļi
sāka postīt Latvijas un
Igaunijas teritoriju, kas
toreiz saucās par L i v o 
n i j u (nosaukums cēlies
no lībiešiem, kas bija
viena no lielākajām Bal
tijas piekrastē dzīvojo
šām ciltīm). Polockas,
Pleskavas un Novgorodas karapulki ne vien
reiz vien ieradās aizstā
vēt Livonijas iedzīvotā
jus un kopā ar tiem deva
bruņiniekiem-laupītājiem
prettriecienus.
Sevišķi
smagi Zobenbrāļu ordeni
sakāva 1234. gadā Suzdaļas un Novgorodas ka
rapulki ar kņazu Jaroslavu
Vsevolodoviču
priekšgalā.
1236. gadā zobenbrā
ļus sakāva arī lietuvieši,
kas kopā ar krievu tautu
un Livonijas tautām nik
ni cīnījās ar vācu iebru
cējiem. Ap šo laiku lie
tuviešu ciltis, pirmatnē
jai kopienas iekārtai iz
irstot un attīstoties feo
dālām attiecībām, sāka
apvienoties agrā feodā
lismā laika valstī arkņazu
Mindaugu
priekšgalā (miris 1263. gadā). Nepieciešamība aizsargāties pret
vācu feodāļu spiedienu paātrināja Lietuvas valsts izveidošanos.
1237. gadā Zobenbrāļu ordeņa paliekas apvienojās ar Teitoņu
jeb Vācu ordeni, kas bija nostiprinājies Vislas upes grīvā un pēc
tam cauri baltu cilts — prūšu zemēm pievirzījies pie Nemunas.
Teitoņu ordeņa bruņinieki mēģināja nostiprināties arī Rietumu
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Krievzemes teritorijā, kur viņi sagrāba Drogičinas pilsētu, bet
drīz vien viņus galīgi sakāva Galicijas-Volinijas kņazs Daņils
Romanovičs.
Zviedru feodāļu sakāve pie Ņevas. Kad Batija ordas bija sa
grāvušas krievu kņazistes, vācu, zviedru un dāņu feodāļi, Romas
pāvesta pamudināti, sāka virzīt savus spēkus uz Krievzemes
ziemeļrietumu robežām. Pirmie sāka uzbrukumu zviedru feodāļi.
1240. gada vasarā zviedru flote iebrauca Ņevā un pie Ižoras iete
kas sāka izcelt savus karapulkus uz Novgorodas zemes.
Kā chronikās aprakstīts, zviedru karapulku priekšgalā atradās
piedzīvojis karavadonis B i r g e r s , zviedru karaļa svainis. Birgers domāja, ka sakarā ar
apstākļiem, kādi toreiz bija
izveidojušies
Krievzemē,
novgorodieši nespēs viņam
pretoties. Tāpēc viņš nosū
tīja pie Novgorodas kņaza
Aleksandra Jaroslaviča sūt
ni un lika tam pateikt: «Ja
vari, pretojies, bet zini, ka
esmu jau šeit un ņemu tavu
zemi gūstā.» Birgers tomēr
ārkārtīgi pārrēķinājās.
Zviedru iebrucēju ielau
šanās sacēla uz cīņu krievu
patriotus. Aleksandrs ar
nelielu karadraudzi steidzī
gi devās no Novgorodas uz
Ladogu. Apvienojies ar ladogiešiem, viņš gar Ņevas krastu ātri
virzījās uz Ižoras grīvu un 1240. gada 15. jūlijā negaidot uzbruka
zviedru karapulkiem.
Krievu karavīri cīnījās ar neparastu drošsirdību. Karadraudzes vīrs Gavrila Oļeksičs, vajādams zirgā bēgošo zviedru biskapu un princi, uzdrāzās pa laipām uz kuģa un kāva tur ienaid
niekus. Iegrūsts ar visu zirgu ūdenī, viņš izpeldēja krastā un no
jauna metās kaujā. Cits novgorodietis ar saviem biedriem uz
bruka ienaidnieka kuģiem un trīs no tiem nogremdēja. Trešais
metās ienaidniekiem virsū ar cirvi, pārsteigdams visus ar savu
spēku un drosmi. Karadraudzes vīrs Sava izlauzās līdz pašai Birgera teltij ar apzeltīto smaili. Viņš aizcirta stabu, un telts, novgorodiešu priecīgiem kliedzieniem atskanot, nogāzās zemē.
Krievu karadraudzes vīri ielauzās ienaidnieku nometnē un
aplenca Birgeru. Pats kņazs Aleksandrs cīnījās ar Birgeru un
ar šķēpu viņu smagi ievainoja. Bruņiniekiem negaidot tika dots
arī otrs trieciens no Nevas un Ižoras puses. Zviedru karapulkiem
draudēja ielenkums starp šīm upēm, un viņi varēja tikt atšķirti
no saviem kuģiem. Bruņiniekus pārņēma šausmas, un viņi metās

bēgt. Daudzi bruņinieki ti
ka nogalināti, vēl vairāk
ievainoti. Dzīvi palikušie
karavīri, nakts tumsas pa
sargāti, sakāpa kuģos un
bēga atpakaļ uz dzimteni.
Panikā bruņinieki nepagu
va pievākt pat savus ievai
notos. Tā bēdīgi beidzās
zviedru feodāļu krusta ka
ragājiens pret Krievzemi.
Sakarā ar šo uzvaru
kņazs Aleksandrs tika ie
saukts par Ņevski.
Vācu bruņinieku sakāve
uz Peipusa ezera. 1240. ga
da rudenī vācu bruņinieki
iebruka krievu zemē un sa
grāba Izborskas cietoksni.
Viņi sakāva Izborskai pa
līgā atsteigušos PIeskavas
karaspēka vienību un ar
nodevēju bajāru palīdzību
ieņēma Pleskavu. Somu jū
ras līča piekrastes tuvumā
viņi uzcēla Koporjes cie
toksni un pārvērta to par
atbalsta punktu turpmāka
jiem uzbrukumiem pret
Novgorodu.
1 2 4 1 .g a d a pavasarī
Aleksandrs Ņevskis noor
ganizēja no novgorodiešiem, ladogiešiem, ižoriešiem un kareļiem spēcīgu karaspēku, kura
galveno daļu veidoja kājnieku zemessardze — zemnieki un amat
nieki. Ar pēkšņu triecienu krievu karaspēks padzina vāciešus no
Koporjes, tās nocietinājumi tika sagrauti. Nodrošinājis savu aiz
muguri, Aleksandra karaspēks kopā ar Suzdaļas pulkiem devās
karagājienā pret Pleskavu un ieņēma pilsētu triecienā. Pēc Pleskavas tika atbrīvota arī Izborska. Tad kara darbība tika pārcelta
uz bruņinieku sagrābto teritoriju starp Peipusa ezeru un Rīgas
jūras līci.
Ar prasmīgu manevru Aleksandrs Ņevskis piespieda vācu bru
ņinieku karapulkus uzsākt [1242. gada 5~]aprilī izšķirošo kauju.
Krievu kājnieki bija ieņēmusi ļoti izdevīgu pozīciju — uz Peipusa
ezera ledus netālu no krievu krasta. Vācu bruņinieki, ko pastip
rināja dāņu un Baltijas katoļu biskapu vienības, sāka kauju,
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izkārtojušies savā parastajā ierindā, t. i., ķīlī, kura smaile bija
vērsta pret krievu karaspēka centru. Bruņinieki gribēja sašķelt
krievu karaspēku divās daļās, lai pēc tam to varētu vieglāk iz
nicināt.
Aleksandrs Ņevskis izkārtoja savus karapulkus šādā kaujas
kārtībā: priekšā atradās loka strēlnieki un lingotāji; aiz viņiem
bija novietots vidējais pulks, kurā ietilpa kājnieki, kas bija bru
ņoti ar mietiem un ķekšiem; tiem abās pusēs bija sakoncentrētas
vislabākās kājnieku vienības, tā saucamie «labās rokas» un «krei
sās rokas» pulki; aiz viena no šiem flangiem slēpnī atradās kņaza
jātnieku karadraudze, kas veidoja visa krievu karaspēka rezervi.
Kad bruņinieki ietriecās krievu centrā un sašķēla to, no flan
giem tiem nekavējoties uzbruka krievu kājnieku izlases vienības,
bet no aizmugures -— Aleksandra Ņevska jātnieku karadraudze,
kas bija paslēpusies aiz klints. Krievu karaspēks, līdzīgi knaib
lēm, apņēma un spieda bruņiniekus no visām pusēm. Smagajās
bruņās iekaltajiem bruņiniekiem bija uz slidenā ledus grūti cīnī
ties. Zem vācu jātnieku smaguma ledus sāka lūzt, un daži bru
ņinieki iekrita ūdenī. Pārējie, panikas pārņemti, uzdrāzās cits
citam virsū, krita zemē no zirgiem, un, iekām paspēja piecelties,
krievu karavīri tos bija nonāvējuši. Tos, kuri vēl nebija nokrituši,
rāva ar ķekšiem zemē no zirgiem un nogalināja.
Tikai nožēlojamas bruņinieku karaspēka paliekas izlauzās no
aplenkuma un metās bēgt: «nu kāva bēgošos tā,» raksta chronists, « ka tie it kā pa gaisu lidoja, un nekur tiem nebija glābiņa,
un tos vajāja uz ledus 7 verstis tālu».
Pēc šās kaujas, kas dabūjusi nosaukumu «Ledus kauja», bru
ņinieki pasteidzās noslēgt mieru.
Krievu tautas uzvara par bruņiniekiem un šās uzvaras no
zīme. Krievu tauta sakāva zviedru un vācu iebrucējus, un šai sa
kāvei bija loti liela vēsturiska nozīme.
Bruņinieku virzīšanās uz austrumiem tika apturēta. Tas iz
glāba krievu tautu no svešzemju verdzības jūga un palīdzēja
Baltijas tautām viņu tālākajā atbrīvošanās cīņā pret vācu un
zviedru iebrucējiem.
Nosargādamas savu neatkarību, Novgoroda un Pleskava kļuva
par barjeru pret vācu un zviedru feodāļu iebrukumiem. Tas
palīdzēja Ziemeļaustrumu Krievzemei uzkrāt spēkus, lai dotu
nākamo triecienu tataru-mongoļu iebrucējiem.
Vācu un zviedru bruņinieku sakāves rezultātā ar negodu iz
gāzās Romas pāvesta iekarošanas plāni; Romas pāvests bija vi
sādi atbalstījis svešzemju tiekšanos uzbrukt Krievzemei no rietu
miem un ziemeļiem.
Izšķirošā loma 13. gadsimta uzvarās par zviedru un vācu
iebrucējiem bija krievu tautas varonībai, vīrišķībai un patriotis
mam. Reizē ar to liela nozīme bija arī Aleksandra Ņevska kara
vadīšanas mākai. Aleksandram Ņevskim kā karavadonim bija
e*
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raksturīga personīgā drosme, vīrišķība, bezbailība, prasme veik
smīgi izraudzīties brīdi un poziciju izšķirošajai kaujai, prasme
pareizi noteikt un izmantot kaujas gaitā pretinieka vājās puses,
lai dotu tam pēkšņu triecienu, tai pašā laikā saviem karapulkiem
ciešot vismazākos zaudējumus.
Zviedru un vācu iebrucēju sakāve sagādāja Aleksandram
Ņevskim pelnītu slavu. Viņš vēlāk kļuva par Vladimiras liel
kņazu. Balstīdamies uz dienesta bajāriem un muižniekiem un iz
mantodams pilsētnieku atbalstu, viņš prata noturēt savā varā
Novgorodu, Pleskavu, Polocku, Vitebsku un Smoļensku. Citu
kņazu un bajāru mēģinājumi novājināt viņa varu cieta neveiksmi.
Tai pašā laikā viņš bargi apspieda zemnieku un pilsētu nabadzīgo
slāņu sacelšanos pret feodālo jūgu.

V III n o d a ļ a .
KRIEVZEME SAK APVIENOTIES AP MASKAVU.
MŪSU ZEMES TAUTU CĪŅA PAR NEATKARĪBU
14. UN 15. GADSIMTA.
22. §. KRIEVU ZEMES SĀK APVIENOTIES AP MASKAVU.

Ziemeļaustrumu Krievzemes apvienošanās ekonomiskie priekš
nosacījumi. Nosargādam a savas zemes ziemeļrietumu robežasno
zviedru un vācu iebrucējiem, krievu tauta neatlaidīgā darbā sāka
atjaunot ienaidnieku izpostīto saimniecību un krāt spēkus, lai
nokratītu ienīsto tataru-mongoļu jūgu.
Zemnieki atkal uzara ar nezālēm aizaugušos laukus un līda
līdumus. Tā zemkopība sāka izplatīties arvien tālāk uz ziemeļiem,
kur vēl nebija aizkļuvuši tataru-m ongoļu iekarotāji. Lauksaim
niecībā pamazām atjaunojās un attīstījās atsevišķas nozares.
Līdzās graudaugu sē
jumiem
(rudziem,
kviešiem, miežiem,
prosai, griķiem, au
zām) arvien vairāk
izplatījās arī techniskās kultūras, kā lini
un kaņepes. Ievēroja
mu vietu saimniecībā
ieguva sakņkopība un
augļkopība.
Tur, kur agrāk
zemkopībā
galvenā
bija divlauku sistēma,
sāka attīstīties t r ī s
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l a u k u sistēma: vienu tīrumu apsēja ar ziemas labību, otru ar
vasarājiem, bet trešajā vienu gadu nesēja nekā, tas palika
«papuvē», t. i., atpūtās. Šādas sējumu m aiņas rezultātā palieli
nājās labības raža. Uzlabojās arī zemkopības technika galvenajos
lauksaimniecības rajonos, kur sāka izplatīties spīļarkli un lemeša
arkli, kas bija pielāgoti augsnes virsējās kārtas apveršanaL
Technisko kulturu apstrādāšanai tika izgudroti tādi darba rīki ka
mīstīklas un ratiņi.
Vienlaicīgi ar zemkopības uzplaukumu tika atjaunotas vecās
pilsētas un celtas jaunas. Laikā no 14. gadsim ta līdz 15. g ad 
simtam krievu pilsētas ievērojami izauga un paplašinājās.
Pilsētas centrālo daļu parasti veidoja k r e m l i s . Tas bija
koka vai mūra cietoksnis. Kremlī atradās dievnami, kņaza sēta
un feodālās aristokrātijas sētas. Aiz_ kremļa ārpus tā mūriem
atradās t i r g u s l a u k u m s un ā r p i l s ē t a (посад), kur
dzīvoja vairums tirgotāju un amatnieku. Apkārt ārpilsētai daž
reiz bija ierīkota o tr a . nocietinājumu līnija. To veidoja valnis
ar nocietinātu mūri un dziļš grāvis apkārt mūrim. Aiz ārpilsētās
stiepās brīvciemi (слободы), kuru amatnieki dzīvoja uz feodāļu
zemes un atradās šo feodāļu atkarībā.
Ar vaļņiem, grāvjiem un cietokšņa mūriem iežogota pilsēta
bija ļoti svarīgs atbalsta punkts aizsargāšanās cīņā pret Zelta
O rdas feodāļu uzbrukumiem.
Aiz pilsētas mūriem netraucēti atjaunojās amatniecība, attīs
tījās tirdzniecība. Pilsēta izveidojās par centru, kur varēja pārdot
amatniecības izstrādājum us laukiem, kā arī par tirgu, kur lauki
varēja pārdot dzimtmuižu un zemnieku saimniecību labību un
citus produktus. Pam azām nostiprinājās tirdzniecības sakari arī
starp atsevišķām krievu kņazistēm.
Līdz ar saimniecības atjaunošanos un attīstību, ar pilsētu pie
augumu un tirdzniecības paplašināšanos pastiprinājās krievu
tautas centieni pēc valsts politiskās apvienošanas. Bez apvieno
šanās nebija iespējams atbrīvoties no tataru-m ongoļu jūga.
Maskavas loma cīņā par Krievzemes apvienošanos. P ar Zie
m eļaustrum u Krievzemes apvienošanās organizatoru kļuva MasRģvā, kās"bija' ieveidojusies par atsevišķas kņazistes centru jau
Г37 gadsim tā. Sākumā M askavas kņaziste bija visai neliela. Kņa
zistes izvirzīšanos galvenokārt sekmēja tas teritorijā dzīvojošo
tautas masu veiksmīgais darbs.
M askavas rajons bija tiem laikiem samērā attīstītas un mo
dernas zemkopības centrs. M askavas kņazistes teritorijā bija
ievērojamas dabas bagātības: līču pļavas un zemkopībai izdevīgi
mežu klajumi; meži, bagāti kažokādu zvēriem; upes un ezeri,
kur m ājoja daudz zivju. Te strauji izauga sādžas, izveidojās
amatniecības brīvciemi, radās tirdzniecības punkti.
Jau 14. gadsim ta pirm ajā pusē Maskava sāka aizsteigties
priekšā citām krievu pilsētām retu un darbietilpīgu m etalapstrā-

dāšanas paņēmienu apgūšanā, it īpaši m etalliešanā un ieroču
izgatavošanā. Maskavā agri sākās ā ~ m ā T n T e k u s p e c i a l i 
z e s a n ā s. Tā Kuzņeckas brīvciemā tika izgatavoti galvenokārt
kalēju izstrādājum i, Koteļņikos — katli, Bronnu brīvciemos —
bruņas.
Līdzās m etalapstrādāšanas technikai M askavā strauji attīs
tījās arī citas amatniecības nozares — ādu apstrādāšana, dažāda
veida apģērbu, rotas lietu
u. c. izgatavošana.
Maskava
kļuva
par
amatnieciskās
ražošanas
lielāko centru. Līdz ar to,
attīstoties ekonomiskajiem
sakariem starp atsevišķiem
zemes apgabaliem, M aska
va izvirzījās pirm ajā vietā.
To veicināja arī tas, ka
Maskavā krustojās tirdz
niecības ceļi, kas stiepās no
ziemeļiem uz dienvidiem un
no rietumiem uz austrumiem. Pa M askavas upi
gāja ceļš tieši uz Oku, bet
no Okas uz Volgu. No Okas
varēja aizkļūt arī uz Donas '
augšteci, no kurienes gāja
ūdensceļš uz Kaukazu, Krimu un Bizantiju.
M askava atradās krievu zemju un kņazistu centrā. Kaimiņos
esošās krievu kņazistes (Rjazaņa, Ņižņijnovgoroda, Tvēra, Smolenska) aizsargāja Maskavu no Zelta O rdas un no Lietuvas kņa
zistes.

Sakarā ar savu centrālo stāvokli M askavas kņaziste bija zi
nāmā mērā pasargāta no ienaidnieku uzbrukumiem. Tāpēc daudzi
iedzīvotāji no citām krievu kņazistēm pārcēlās dzīvot uz šejieni.
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Iedzīvotāju pieplūdums veicināja M askavas kņazistes saim 
niecības attīstību un M askavas kņazu nostiprināšanos.
M askava — lielkņazistes galvaspilsēta. Balstīdam ies uz tir
gotājiem un amatniekiem, kā arī sīkajiem feodāļiem, M askavas
kņazi 14. gadsim ta sākumā uzsāka cīņu par savas kņazistes teri
torijas paplašināšanu un par Vladim iras lielkņazistes pārņem 
šanu savā valdīšanā. Ar Ķolomnas zemju, Perejaslavļas un Možaiskas teritorijas pievienošanu M askavas kņaziste palielinājās
gandrīz divas reizes. M askavas upe kā svarīgāko tirdzniecības
un kara ceļu mezgls visā savā garum ā tika iekļauta M askavas
teritorijas sastāvā. Pēc tam iedegās ilgstoša un nikna cīņa ar
Tveru par lielkņaza titulu.
1318. gadā Aleksandra Ņevska dēladēls M askavas kņazs
J u r fjTs D a ņ i 1 o v i č s Ordā panāca, ka lielkņaza tituls tika
piešķirts nevis Tverai, bet M askavai. Dabūjot savā valdīšanā ba
gāto Vladimiras kņazisti, kur bija attīstīta zemkopība un dažādi
amatniecības veidi, M askavas kņazs nostiprinājās. Viņš kļuva
par visas Ziemeļaustrumu Krievzemes galvu, jo toreiz bija izvei
dojies paradums, ka Vladim iras lielkņazs tai pašā laikā ir arī
Novgorodas zemju kņazs.
Jurija Daņiloviča darbība, kas bija vērsta uz M askavas nostip
rināšanu, pēkšņi tika pārtraukta: 1325. gadā viņu Ordā nogalināja.
Lielkņaza titulu atkal ieguva Tveras kņazs. Tverā ar Zelta Ordas
karaspēka vienību ieradās chana baskaks un sāka pret pilsētnie
kiem varmācīgi izturēties. Tas radīja iedzīvotājos sašutum a vētru.
1327. gadā Tverā uzliesmoja tautas sacelšanās, kuras laikā bas
kaks tika nogalināts un viņa vienība iznīcināta.
Stāvokli, kāds bija radies Tverā, pasteidzās izmantot Ordā
nogalinātā M askavas kņaza brālis I v _ a n s D a ņ i 1 o_v i č s
(1325.— 1341. g.). Viņš atveda no O raas karašpēku~ūrr”tatrras
sacelšanos nežēlīgi apspieda. Līdz ar to viņš panāca, ka Maskava
arvien dabūja jarliku uz Vladimiras lielkņaza titulu.
Baidīdamies no tautas sacelšanās, Zelta Ordas chans p ār
trauca sūtīt uz krievu zemēm savus baskakus vākt meslus. Meslus
savākt un nogādāt uz Ordu sāka M askavas lielkņazs Kā stāsta
chronists, Ivana valdīšanas laikā «iestājās visā Krievu zemē liels
klusums un tatari pārstāja to postīt».
'—
Tiesības savākt visā Krievzemē meslus izcēla M askavas liel
kņazu citu krievu kņazu vidū. Reizē ar to viņš kļuva stipri bagāts.
Uz to norāda pati Ivana Daņiloviča palam a K a ļ i t a, kas tulko
jum ā nozīmē — naudas Tfiaiss.
Izrādīdams chanam ārišķīgu padevību un piekukuļodams kā
viņu pašu, tā ari viņa tuvākos ļaudis, Ivans Kaļita tai pašā laikā
nekad neaizm irsa savu galveno uzdevumu — paplašināt M aska
vas kņazisti uz kaimiņos esošo krievu zemju rēķina un pastiprināt
iedzīvotāju feodālo ekspluatāciju. Sis veiklais, viltīgais un ļau
nais kņazs uzkūdīja saviem pretiniekiem Zelta Ordas chanu. Viņš
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izmantoja chana varu, lai iznīcinātu sāncenšus un sagrābtu to
īpašumus.
Liels Ivana Kaļitas politikas panākums bija tas, ka no Vladimiras uz M askavu pārcēlās krievu garīdzniecības galva —
m e i r o o o l ļ t s . Baznīca bija ieinteresēta, lai nodibinātos spē
cīga lielkņaza vara, kas labāk spētu aizstāvēt tās feodālās
tiesības uz zemi un dzimtļaudīm. Tāpēc metropolits sāka aktivi
palīdzēt lielkņazam cīņā par M askavas politiskās lomas no
stiprināšanos.

Pakāpeniski nostiprinoties ekonomiskajam un politiskajam
fstāvoklim, ko galvenokārt bija sekmējis tautas darbs, Maskava
k[uva par pamatu krievu zemju apvienošanai spēcīgā valsti.
23. §. MASKAVA VADA CIŅU PRET TATARU-MONGOĻU IEBRUCĒJIEM
PAR KRIEVU ZEMJU NEATKARĪBU.

Maskavas nostiprināšanās Dimitrija Donskoja valdīšanas
laikā. Ivana Kaļitas mazdēla D i m i t r i j a I v a n o v i č a D o n 
s k o j a laikā (1359,— 1389. g.) M askavas ekonomiskā un poli
tiskā nozīme pastiprinājās vēl vairāk. Ievērojami pieauga M as
kavas tirgotāju un amatnieku skaits.
Stipri attīstījās ieroču ražošana. Maskavā izveidojās veselas
ieroču m eistaru apmetnes. Ieroču ražošanas attīstība veicināja
M askavas kņazistes militāro spēku palielināšanos. Maskavas,
kņaza rīcībā bija liels un labi apbruņots karaspēks. Pati M askava
bija labi nocietināta. Agrāko ozola baļķu sienu vietā ap Kremli
uzcēla varenus akmens mūrus. Uz M askavu sāka pārvietoties
dzīvot lielie tirgoņi no citām krievu pilsētām. Arvien biežāk M as
kavas lielkņaza dienestā pārnāca feodāļi no kaimiņu kņazistēm.
v!
14. gadsim ta 60.—70. gados M askava sekmīgi izcīnīja sīvu
/cīņu ar Suzdaļas-Ņižņijnovgorodas, Tveras un Rjazaņas kņa
ziem par Vladimiras lielkņaza titulu.
Savienībā ar Tveras un Smoļenskas kņaziem lietuviešu kņaza
Oļģerta karapulki divreiz pienāca pie M askavas mūriem, bet
ieņemt to nevarēja.
Dimitrija Donskoja laikā M askavas kņazistes teritorija palie
linājās vairākas reizes. Ievērojama daļa no M askavai jaunpievienotajām zemēm tika pasludināta par lielkņaza īpašumu.
Dimitrijs Donskojs ar devīgu roku «izdāvināja» zemnieku ko
pienu zemes klosteriem, kā arī saviem bajāriem un muižniekiem.
14. gadsim ta otrajā pusē daudzi klosteri, kā, piemēram, netālu
no M askavas nodibinātais T r o i c a s S e r g i j a klosteris,
kļuva par lieliem zemes īpašniekiem un stingru lielkņaza varas
balstu.
Ar muižnieku, dienesta bajāru un baznīcas atbalstu Dim itrijs
Donskojs bargi apspieda atsevišķu feodālās aristokrātijas pār
stāvju mēģinājumus vājināt viņa lielkņaza varu. Kad viens no
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redzamākajiem Maskavas bajāriem mēģināja bēgt uz Tveru, tas
tika noķerts un Maskavā publiski sodīts ar nāvi.
Cīņā par krievu zemju apvienošanu un neatkarību izrādījās,
ka Dimitrijs Donskojs ir liels valsts darbinieks un izcils kara
vadonis. Viņa valdīšanas laikā Maskava sasniēdza savā apvieno
šanas politikā tik lielus panākumus, ka varēja sākt_ atklātu cīņu
par zemes atbrīvošanu no tataru-mongoju apspiedēju jūga.
Kuļikovas kauja 1380. gada 8. septembrī. 1378. gadā Okas
labās puses pietekas Vožas krastā Maskavas karaspēks kopā arslepuvinojāarīdzbR
ļg1380.ēM
ņkO
Č
t,ūK
Z
m
*-šJ
T

d- oju karapūļiem. Krievu karapulki
cīājO
naskrvupgzēštb.P
olm
ieK
150ūš virzījās uz priekšu ātri, bet
S
B
svplīgēode.IbU
trjcnāuM
im
kņazD
ienaidnieka karaspēks tos nepamanīja. Tai pašā laikā izlūki
rūpīgi sekoja Mamaja karapulku kustībai. Izlūki ziņoja Dimitrijam: «Mamajs stāv pie Donas, gaida savu sabiedroto — lietu
viešu kņazu, bet spēku Mamajam tik daudz, ka ir saskaitīt
nevar.»
Dimitrijs saaicināja uz padomi krievu kņazus un vojevodas.
Visi sāka spriest, vai doties krievu karaspēkam pāri Donai vai
sagaidīt ienaidnieku šai krastā. Vieni teica: «Ej, kņaz, pāri Do
nai!» Bet citi atturēja: «Neej, jo ienaidnieku ir daudz!»
Dimitrijs nolēma, ka labāk doties pāri upei un piespiest
Mamaja karapulkus sākt cīņu, iekām tie nav apvienojušies ar
Jagaili, kas steidzās palīgā.
Krievu karaspēks pārcēlās Donas otrā krastā un izvietojās
tā mežainajos pakalnos.
Pienāca izšķirošās cīņas diena —1 380. gada 8. septembris.
No rīta bieza migla ietina krievu vienības’ D m i t r i j s , pretiniekam
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nemanot, sakārtoja krievu pulkus kaujai iepriekš izraudzītajā
K u j i k o v a s l a u k ā . Dziļās, mežiem apaugušās gravas, Dona
un tās pieteka Ņeprjadva aizsedza krievu karaspēka flangus.
Mongoļu kavalērija te nevarēja izvērsties un aplenkt krievus, bet
krievu pulki, galvenokārt kājnieki, varēja izlietot visus tā laika
labākos militāros paņēmienus, kas bija piemēroti manevrēšanai,
pretinieka apiešanai un ielenkšanai.
Krievu karaspēkā bija pieci pulki un rezerves daļa. Pirmajā
līnijā atradās priekšējais pulks, otrajā (centrā) — lielais pulks,
flangos — «labās rokas» un «kreisās rokas» pulki. Aiz lielā pulka
bija izvietots «sardzes pulks» (kņaza Dimitrija kavalērija). Aiz
kreisā flanga, mežā, bija paslēpts spēcīgs rezerves pulks.

Kad migla izklīda, no krievu nometnes izjāja varonīgais Per e s v e t s , viņam pretī auļoja mongoļu drosminieks C e 1u b e j s
(Temirs Murza). Kad cīņā abi karavīri bija krituši, Kuļikovas
laukā sākās nikna.kauja, kādu vēl Krievzeme nebija piedzīvojusi.
Krievu pulki, kuru sastāvā galvenokārt bija amatnieki un zem
nieki, cīnījās ar vislielāko drošsirdību, kaut arī cieta prāvus
zaudējumus. Priekšējo pulku ienaidnieka kavalērija sabradāja un
gandrīz pilnīgi iznīcināja. Pēc tam mongoļi ielauzās vidū
lielajam pulkam, kas arī cieta prāvus zaudējumus. Lai glābtu stā
vokli, kņazs Dimitrijs virzīja pret pretinieku savu kavalērijas
rezervi, un pārrāvums centrā tika likvidēts. Tika atsisti uzbru
kumi arī labajā flangā. Tad Mamajs pārsvieda savus spēkus uz
krievu karaspēka kreiso spārnu. «Kreisās rokas» pulks tika sa
kauts un sāka atkāpties. Šai viskarstākajā cīņas momentā kaujā
iesaistījās krievu rezerves pulks, ko komandēja S e r p u c h o v a s
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kņazs V l a d i m i r s A n d r e j e v i č s un V o l i n i j a s vojevoda D m i t r i j s B o b r o k s . Tai pašā laikā sāka uzbrukumu
«labās rokas» pulks. Ienaidnieka kavalērijai draudēja aplenkums.
Tā metās bēgt un sabradāja savus kājniekus. To ieraudzījis, bēga
arī Mamajs ar savu svitu. Krievi ieņēma Mamaja nometni un
vajāja viņa karapūļu paliekas 30 km tālu.
Pēc šās briesmīgās «Mamaja kaujas» lietuviešu kņazs Jagailis
vairs neuzdrīkstējās iesākt kauju ar krievu karaspēku un, neno
nācis līdz Ņeprjadvai, pagriezās atpakaļ. Arī Rjazaņas kņazs
Oļegs bija spiests atteikties dot nodevīgo triecienu krievu kara
spēkam no mugurpuses.
Kuļikovas kaujas vēsturiskā nozīme. Uzvaru Kuļikovas lauka
bija sagatavojusi Krievzemes sekmīgā ekonomiskā attīstība, vien
kāršo darba rūķu — zemnieku un amatnieku varonības pilnais
darbs:
Izšķirošs priekšnoteikums bija krievu tautas spēku apvienoša-'
nās Maskavas vadībā, krievu karavīru drosme un varonība. Liels
vēsturisks nopelns ari Dimitrijam Donskojam. Viņš griezās pēc
palīdzības aizstāvēt Krievu zemi ne tikai pie kņaziem un bajā
riem, bet arī pie «jaunākajiem» (nedižciltīgajiem) ļaudīm, pie
«zemnieku dēliem, no maza līdz lielam». Tai laikā, kad Kriev
zemei draudēja briesmas, Dimitrijs Donskojs rīkojās ātri un no
teikti, visu laiku turēdams iniciatīvu savās rokās. Viņš prasmīgi
izraudzījās komandierus, labi organizēja militāro izlūkošanu. Sa
šķēlis pretinieka spēkus, viņš veiksmīgi izvēlējās vietu kaujai un
parādīja kaujā personīgu drošsirdību. Tieši par nopelniem, kas
iegūti, organizējot krievu tautas slaveno uzvaru pie Donas, kņazs
Dimitrijs tika iesaukts par «Donskoju».
f Kuļikovas kaujai bija milzīga starptautiska nozīme. Tā satri
cināja Zelta Ordas varenību, deva tai smagu triecienu. Uzvara
Kuļikovas kaujā pacēla krievu tautas pašapziņu, nostiprināja tās
ticību saviem spēkiem. Sī kauja iedvesmoja arī pitas mūsu zemes
tautas, kas smaka svešzemju iebrucēju jūgā. /
24. §. KRIEVU (LIELKRĪEVU) TAUTĪBAS IZVEIDOŠANAS UN TĀS
KULTŪRAS ATTĪSTĪBA.

Maskavas izveidošanās par krievu tautas nacionālo centru.
Pēc uzvaras Kuļikovas laukā Maskava kļuva par Viskrievijas
politisko centru. Ievērojami palielinājās Maskavas organizato
riskā loma cīņā pret tafaru-mongoļu jūgu. Taču Zelta Ordas vara
pār Ziemeļaustrumu Krievzemi vēl saglabājās.
1382. gadā Zelta Ordas chans T o c h t a m i š s pēkšņi uzbruka
Maskavai. Viņam šai ziņā palīdzēja daži krievu kņazi, Maskavas
apvienošanās politikas pretinieki. Rjazaņas kņazs Oļegs parādīja
Tochtamišam Okas braslus. Ņižņijnovgorodas kņazi paši piedalī
jās Tochtamiša karagājienā uz Maskavu.
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Pēkšņi pārsteigts, Dimitrijs Donskojs izbrauca no Maskavas
sapulcināt karaspēku. To uzzinājuši, daudzi Maskavas bajāri un
baznīcas feodāļi panikā bēga prom no galvaspilsētas. Tad pret
feodāļiem sacēlās tauta un ņēma Maskavas aizsardzību savas
rokās.
Sacelšanās kustībai pievienojās bēgļi no citām pilsētām, kā ari
Maskavā saplūdušie zemnieki no Maskavas apkaimes sādžām.
Sacelšanās dalībnieki sadabūja ieročus, nolika pie vārtiem sargus
un neizlaida nevienu no pilsētas ārā.
Aizstāvēdami Maskavu, sacelša
nās dalībnieki pirmo reizi lietoja
lielgabalus; Visi ienaidnieku triecienuzbrukumi tika atsisti. Tochtamišs bija spiests uzsākt sarunas.
Ar dzimtenes nodevēju Ņižņijnovgorodas kņazu palīdzību viņš pa
nāca Maskavas padošanos, nozvē
rēdamies, ka neaiztiks pilsētu. Bet,
tiklīdz Kremļa vārti bija atvērti, tā
sākās šausmīgs grautiņš. Pilsēta
tika izlaupīta un nodedzināta, bet
tās varonīgie aizstāvji nogalināti.
Pēc ienaidnieku aiziešanas bija jā
apglabā apmēram 24 000 kritušo.
Maskavas valdība bija spiesta
atkal no jauna maksāt Zelta Ordai
meslus. Tomēr triecieni, ko krievu
tauta bija devusi Ordai Kuļikovas
laukā, novājināja tās varu pār
Krievzemi. Dimitrijs Donskojs vairs
neatzina Ordas tiesības pārvaldīt1
Vladimiras lielkņazisti. Viņš atdeva
šo kņazisti savam dēlam Vasilijam I jau kā «tēvaini», t. i., manto
jamu īpašumu.
Pēc Dimitrija Donskoja nāves 1389. gadā Maskavas kņaziste
turpināja nostiprināties un paplašināties. Tai tika pievienota
Ņižņijnovgorodas kņaziste un virkne citu kņazistu. Bet atsevišķās
krievu zemēs {Tverā, Rjazaņā, Novgorodā, Plēskavā u. c.) reak
cionārā feodālā aristokrātija Maskavas apvienošanās politikai
sīvi pretojās.
Dimitrija Donskoja mazdēla lielkņaza V a s i l i j a II laikā
(1425.—1462. g.) feodālā aristokrātija ar Galicijas kņaziem
priekšgalā sāka ilgstošu feodālu karu ar Maskavas kņazisti. Šā
kara laikā pret Maskavu vērsās ari tataru un lietuviešu feodāļi.
Feodālais karš beidzās ar Galicijas kņazu pilnīgu sakāvi. Līdz
ar to Maskavas politiskā nozīme topošajā Krievu valstī vēl palie
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linājās. Maskavas uzvaras rezultātā Novgorodas bajāru valdība
zaudēja tiesības realizēt patstāvīgu ārējo politiku. Pleskavas feo- ļ
daļā republika bija spiesta piekāpties un ielaist pilsētā no Mas
kavas atsūtīto lielkņaza vietvaldi. Rjazaņas kņaziste kļuva par
Maskavas vasali.
Kopējās krievu valodas un kultūras izveidošanās. Apvienojo
ties Ziemeļaustrumu Krievzemei ap Maskavu, pamazām izveido
jās galvenā Krievu valsts teritorija. Zemes, kas saliedējās ap
A-laskavu, bija vairāk attīstītas nekā citas krievu zemes. Zināms
lauksaimniecības, amatniecības un pilsētu uzplaukums palīdzēja
. izvērst ekonomiskos sakarus starp atsevišķām topošās valsts (ar
galvaspilsētu Maskavu) daļārrf. Tā
rezultātā tieši Maskava kļuva par
centru, kur senkrievu tautība bija
tas pamats, no kura sāka veidoties
k r i e v u jeb l i e l k r i e v u t a u 
tība.
Pamazām attīstījās kā ekono
miskie un politiskie sakari, tā arī
kultūras sakari starp atsevišķām
Ziemeļaustrumu Krievzemes daļām.
Līdz ar to izzuda dažādu vietējo
izlokšņu īpatnības, izveidojās ko
pēja krievu valoda un kopēja krievu
kultura.
Atpalikušo tataru-mongoļu ie
karotāju kundzība nesa krievu tau
tai šausmīgu postu. Ugunsgrēku
liesmās aizgāja bojā daudzi izcili
augstās senkrievu kultūras piemi
nekļi. Divus gadsimtus bija pār
traukti krievu kultūras sakari ar
Rietumeiropu. Vienīgi ar Bizantiju
un Balkanu pussalas slavu zemēm
tika uzturēti pastāvīgi kultūras sakari.
Taču arī Šais smagajos apstākļos krievu tauta prata saglabāt,
savu kulturu un attīstīt to tālāk. Darba tauta ne tikai atjaunoja
ienaidnieku sagrauto saimniecību un pilsētas, bet arī sāka radīt
jaunas materiālas vērtības. Pamazām tautas meistari atjaunoja
daiļamatniecību, it īpaši zeltkaļu mākslu, ar kuru kādreiz tā lepo
jās Kijevas Krievzeme. Viens no šās mākslas lieliskiem parau
giem ir sarkana marmora kauss zelta apkalumā, ko darinājis
krievu meistars I v a n s F o m i n s .
Tālāk attīstījās arī tautas mutvārdu daiļrade, kurā darbaļaužu
masas izteica savu dzimtenes mīlestību, naidu pret apspiedējiemun sapņus par labāku nākotni.
Pat visgrūtākajos tataru-mongoļu jūga gados tautas masās.
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nezuda Krievu zemes vienotības apziņa, neapdzisa ticība, ka
reiz cīņa par tās neatkarību vainagosies ar panākumiem. Tauta
sacerēja dziesmas un biļinas, kurās aicināja uz cīņu pret tatarumongoļu jūgu un cildināja savus varoņus.
Cīņa par krievu tautas neatkarību atspoguļojās ne tikai mut
vārdu poēzijā, bet arī literatūrā. Līdzās baznīcas literatūrai, kas
šai periodā bija pārsvarā, tika sacerētas patriotiskas chronikas
un stāsti, kas aicināja apvienot Maskavas vadībā visus Kriev
zemes spēkus pret. ienīstajiem tataru-mongoļu iebrucējiem. Dau
dzi stāsti («Stāsts par kauju pret Mamaju», «Aizdona», «Teiksma
par Dimitriju Donskoju» u. c.) bija veltīti Kuļikovas kaujai.

Tautas mutvārdu daiļradei, chronikām un stāstiem, kas izpla
tījās pa visām krievu zemēm, bija liela nozīme kopējās krievu
literārās valodas un kopējās krievu kultūras veidošanās procesā.
Architektura, tēlniecība, glezniecība. Senkrievu dažādo amat
niecības nozaru atjaunošanās veicināja krievu mākslas uzplau
kumu.
Ar tautas meistaru rokām Maskavā, Novgorodā, Tverā un
citos feodālos centros tika radīti izcili baznīcas un civilās architekturas pieminekļi. Starp šiem pieminekļiem izceļas tā saucamā
« Š ķ a u t ņ u p a l a t a » (Грановитая палата) Novgorodā; tās
spriešļi ir veidoti asi kā šķautnes un stiepjas vēdekļveidīgi uz
visām pusēm.
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Novgorodas tēlniecība un glezniecība saglabājusi mums ]
14. un 15. gadsimta tautas meistaru darinātos mākslas parau- j
gus. Tāds, piemēram, ir meistara A v r a a m a skulpturāls auto- J
portrets uz Novgorodas Sofijas katedrāles bronzas vārtiem. Tādi
ir zemnieku, amatnieku, koklētāju, dziedoņu, jokdaru attēli, kas
saglabājušies līdz mūsdienām novgorodiešu grāmatās.
Izcils krievu glezniecības pārstāvis 14. gadsimta beigās
un 15. gadsimta pirmajos gadu desmitos bija A n d r e j s
R u b ļ o v s.
Tāpat kā citi sava laika gleznotāji, Rubļovs izgreznoja ar
freskām katedrāles un klosterus, gleznoja svētbildes. Lai gan
viņa darbi bija veltīti baznīcas tematikai, tie ievērojami atšķīrās

no viduslaiku virziena glezniecībā. No viņa gleznotajām freskām
un svētbildēm raugās uz mums nevis sausas un askētiskas vidus
laiku svēto sejas, bet gluži dzīvi cilvēki. Rubļova veidotajos tēlos
.spilgti izpaužas cilvēka jūtu dziļums, maigums un sirsnība. Tai
pašā laikā viņa darbi izceļas ar neparastu skaistumu līniju un
krāsu ziņā, ar augstu mākslinieciskās formas pilnību.
Jau laikabiedri augstu novērtējuši Rubļova mākslu. Kad
ugunsgrēka laikā aiziet bojā kāda no viņa gleznām, tad chronikā
tas tiek novērtēts kā liela nelaime.
Labākie no Rubļova darbiem, kas saglabājušies līdz mūs
dienām, ir freskas Debesbraukšanas katedrālē Vladimirā pie•96

KJazmas un svētbilde «Trīsvienība» («Троица»), kas uzgleznota
Troicas Sergija klosteri pie Maskavas.
Rubļova daiļrade stipri ietekmēja krievu tēlotāju mākslu un
noteica tās tālāko attīstību.
Tādā veidā 14. un 15. gadsimtā krievu tauta guva lielus pa
nākumus ne tikai ciņā par savu zemju apvienošanu ap Maskavu,
bet ari savas kultūras attistibā, kas saistījās ar saimniecības uz
plaukumu un lielkrievu tautības izveidošanos.
25. §. UKRAINAS, BALTKRIEVIJAS UN LIETUVAS TAUTAS
CIŅA PAR n e a t k a r ī b u .

Lietuvas lielkņaziste. Ziemeļaustrumu Krievzemes apvieno
šanās notika elpā ne tikai pret tataru-mongoļu jūgu, bet arī pret
poļu un lietuviešu feodāļu agresiju. Poļu un lietuviešu feodāļi,
sagrābuši Baltkrieviju un lielu daļu Ukrainas, ieņēma arī Ziemeļ
austrumu
Krievzemes
pierobežas
apgabalus,
tai skaitā Brjanskas un
Smoļenskas pilsētas. Uz
krievu, ukraiņu un balt
krievu zemju rēķina Lie
tuvas kņazistes teritoriā
lie īpašumi paplašinājās
no Baltijas jūras līdz
Melnajai jūrai un no
Rietumbugas līdz Okas
augštecei. Pašas lietu
viešu zemes no šās mil
zīgās teritorijas veidoja
tikai desmito daļu.
Senkrievu valoda kļu
va Lietuvas kņazistē par
vispārēju valsts valodu.
Tajā tika rakstīti liel
kņaza izdotie ukazi, sa
stādīti tiesas likumkrājumi, sacerēti literatūras
darbi. Daudzi tautas
daiļrades motivi un tradicijas, virkne materiā
lās kultūras sasniegumu,
kā arī valsts pārvaldes
sistēma,— viss tas Lietu
vā veidojās senās Kriev
zemes kultūras ietekmē.
7 — PSRS vēsture 8. kl.
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Nostiprinot kundzību pār savu tautu, lietuviešu feodāļi sāka
pastiprināt feodālo jūgu arī sev pakļautajos Krievzemes apga
balos. Tālākais solis bija lietuviešu feodāļu uzbrukums neatkarī
gajām kņazistēm, kas vēl bija saglabājušās Ukrainā un Baltkrievijā. Ukraiņu un baltkrievu aristokrātijas agrākās tiesības J
sāka ierobežot. Sakarā ar to daļa ukraiņu un baltkrievu feodāļu
pārcēlās uz Maskavu. Jau 14. gadsimtā Maskavā no ukraiņu
zemēm ieradās ieceļotāji, kas bija centušies atbrīvoties no Lietu
vas kņazistes varas. Viens no tādiem bija Volinijas Bobroks,
pazīstamais Dimitrija Donskoja vojevoda, kas kļuva populārs
Kuļikovas kaujā.

Lietuvas un Polijas ūnija. Pēc Kuļikovas kaujas ukraiņu un
baltkrievu tiekšanās uz Maskavas kņazisti pastiprinājās vēl vai
rāk. Vienlaicīgi Lietuvas kņazisti sāka apdraudēt Teitoņu orde
nis. Šādos apstākļos lietuviešu tautas dziļākās politiskās intereses
prasīja noslēgt ar Maskavu savienību, pēc kuras tiecās ari Mas
kava. Bet lietuviešu feodāļu valdošais slānis savienību ar
Maskavu noraidīja. 1385. gadā Lietuvas kņazs Jagailis noslēdza
ar poļu paniem l ī g u m u p a r Lietuvas un Polijas u n i j u
(apvienību). Ūnija ne tikai atņēma Lietuvas kņazistei neatkarību,
bet arī uzspieda tās iedzīvotājiem katoļticību. Lietuviešu tauta
tomēr negribēja upurēt savu neatkarību un mainīt savu ticību.
Tā uzņēma uniju naidīgi. Sevišķi naidīgi pret uniju izturējās Lie
tuvas kņazistei pakļauto krievu, ukraiņu un baltkrievu zemju
iedzīvotāji.
Kustību pret Jagaili izmantoja viņa brālēns V i t a u t s un sa
grāba varu Lietuvā. Starp Vitautu un Jagaili sākās feodāls karš.
98

Vitauts aicināja sev pa
līgā Teitoņu ordeņa bru
ņiniekus. Bruņinieki pa
steidzās to izmantot, lai
pilnīgi atgrieztu Poliju
no Baltijas jūras, bet
pēc tam dotu triecienu
arī Lietuvai. Nonākuši
grūtā stāvoklī, poļu feo
dāļi bija spiesti vieno
ties ar Vitautu un atzīt
viņa varu Lietuvā. Bru
ņinieki tomēr neatteicās
no saviem agresīvajiem
plāniem.
Teitoņu ordeņa sa
grāve pie Grinvaldes.
Draudošās
briesmas
spieda Jagaili un Vitau
tu apvienot Polijas un
Lietuvas spēkus pret ko
pīgo ienaidnieku. Poļu
un lietuviešu tautai pa
līgā nāca krievu, ukrai
ņu un baltkrievu zemju
iedzīvotāji, kā arī čeehi,
moravi, Silezijas slāvi,
moldāvi. Bet Teitoņu or
denim palīgā sapulcējās
daudz bruņinieku no da
žādām vācu zemēm.
Jagailis un Vitauts
ar lielu karaspēku pār
gāja
Austrumprūsijas
robežas un apstājās me
žiem apaugušā un purvainā apvidū netālu no G r i n v a l d e s ciema. Šeit pat pievir
zījās arī vācu bruņinieku karaspēks. Te 1410. gada 15. jūlijā
pusdienas laikā sākās nikna kauja.
Vispirms Vitauta vieglā kavalērija drosmīgi uzbruka ordeņa
karaspēka kreisajam spārnam. Bruņinieki sagaidīja uzbrucējus
ar lielgabalu zalvēm un pēc tam paši pārgāja pretuzbrukumā.
Vitauta kavalērija neizturēja pretinieka pārāk lielo spēku spie
dienu un sāka atkāpties. Bruņiniekiem izdevās mazliet atspiest
arī poļu karaspēku. Tomēr bruņinieku niknais spiediens uz
Smoļenskas pulkiem, kas atradās centrā, nevainagojās ar panā
kumiem, lai gan viens no šiem pulkiem tika ar zobeniem nežēlīgi
7*
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sakapāts. Divi Smoļenskas pulki, kas bija noturējušies, turpināja
varonīgi cīnīties ar bruņiniekiem divkaujā. Pa to laiku galvenie
poļu un lietuviešu spēki pārkārtojās un pārgāja izšķirošā uzbru
kumā pret bruņiniekiem.
Pret vakaru Grinvaldes kauja beidzās ar bruņinieku kara
spēka pilnīgu sagrāvi. Kaujā krita Teitoņu ordeņa mestrs un
vairums bruņinieku. Pēc šās sagrāves ordenis vairs neatspirga
un Polijai un Lietuvai vairs nopietnas briesmas nesagādāja.
Ukraiņu un baltkrievu tautību izveidošanās. Atvairījuši
vācu uzbrucēju briesmas, poļu un lietuviešu feodāļi pastiprināja
dzimtbūtnieciskos un nacionālos spaidus Ukrainā un Baltkrievijā.
Neraugoties. uz šiem spaidiem, Ukrainas un Baltkrievijas
saimniecība un kultura turpināja attīstīties. Lauksaimniecības,
amatniecības un tirdzniecības uzplaukuma rezultātā nostiprinā
jās, ekonomiskie sakari starp atsevišķām ukraiņu un baltkrievu
zemēm. Nostiprinājās arī kultūras sakari. Tika sacerētas, pārrak
stītas un izplatītas grāmatas. Attīstījās tautas mutvārdu daiļrade.
Arvien biežāk tautas masas sacēlās pret svešzemju kundzību.
Ekonomiskās attīstības procesā un cīņā pret svešzemju jūgu
veidojās u k r a i ņ u un b a l t k r i e v u t a u t ī b a s ar tām
piemītošajām valodas un kultūras īpatnībām. Abas šīs tautības,
tāpat kā lielkrievu tautība, veidojās uz senkrievu tautības pamata.
Sakarā ar to izskaidrojama lielkrievu, ukraiņu un baltkrievu
brālīgā tuvība, daudzās kopīgās iezīmes viņu valodā, parašās un
kulturā.
Ukraiņu un baltkrievu kultura attīstījās visciešākajā sakarā
ar krievu kultura. Triju brālīgo tautību kopīgajā kultūras pamatā
bija ļoti bagātais Kijevas Krievzemes kultūras mantojums.
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KRIEVU CENTRALIZĒTAS DAUDZNACIJU
VALSTS IZVEIDOŠANĀS.

IX n o d a ļ a.
ZIEMEĻAUSTRUMU KRIEVZEMES APVIENOŠANAS
NOBEIGUMS UN ATBRĪVOŠANĀS NO TATARU-MONGOĻU
JŪGA.
26. §. KRIEVU ZEMJU EKONOMISKA UN POLITISKA ATTĪSTĪBA
15. GADSIMTA BEIGAS UN 16. GADSIMTA P1RMAJA PUSE.

Klaušu-dzimtbūšanas sistēmas saimniecības attīstība. Ap
15. gadsimta beigām Rietumeiropas valstis guva savā attīstībā
lielus panākumus. Niderlandē un dažās Itālijas pilsētās (Florencē, Venēcijā un Dženovā) jau radās Eiropā pirmie kapitālis
tiskās ražošanas iedīgļi, kuras pamatā — algotu strādnieku
ekspluatācija. Anglijā, Francijā un Spānijā izveidojās spēcīgas
c e n t r a l i z ē t a s m o n a r c h i j a s , t. i., valstis ar vienotu
karaļa valdību, kuras vara izplatījās pa visu zemi. Pēc tam kad
atklāja Ameriku (1492. g.) un atrada jūrasceļu uz Indiju
(1498. g.), Rietumeiropas zemes sāka pārvērsties par lielām ko
loniālām lielvalstīm.
Mūsu zemes ekonomisko attīstību aizkavēja ilgstošais tatarumongoļu jūgs. Nebeidzamie tataru-mongoļu karaspēka vienību
uzbrukumi izpostīja krievu zemes. Krievu tautai bija jāmaksā
Zelta Ordai lieli mesli. Tās spēki novājinājās arī krievu kņazu
pastāvīgajās ķildās un savstarpējos karos. Visa tā rezultātā
krievu zemes atpalika savā attīstībā no progresivākajām Rietum- '
eiropas zemēm. Tai laikā, kad Rietumeiropā feodālisms jau tuvo
jās pagrimumam, Krievijā, gluži otrādi, attīstījās feodālais ze
mes īpašums un nostiprinājās feodālās attiecības. Līdzās bajāru
un klosteru dzimtmuižām radās muižnieku l ē ņ u z e m e s ī p a 
š u mi . Lēņu muižas kopā ar zemniekiem tika izdalītas sīkajiem
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dienesta {audīm par dienēšanu kņaza setā vai karaspēkā. Šie
dienesta {audis dabūjuši nosaukumu m u i ž n i e k i (krieviski:
дворяне un помещики). Viņi pamazām izvērtās par skaita ziņā
vislielāko feodaju grupu.
Atšķirībā no bajāru dzimtmuižām lēņu muižu nevarēja atstāt
mantojumā. Muižnieks varēja izmantot lēņu muižu tikai tik ilgi,

kamēr pildīja dienestu. Muižnieka dēls varēja paturēt tēva muižu
tikai tādā gadījumā, ja turpināja pildīt karadienestu. Tāpēc muiž
nieks, kamēr saimniekoja muižā, centās iegūt no tās pēc iespējas
vairāk ienākumu. Šai nolūkā viņš palielināja naturālās nodevas,
bet daļu no tām pārvērta naudā. Tāpat viņš paplašināja savus
m u i ž a s t ī r u m u s un, dažādā veidā nospiezdams zemniekus
verdzībā, piespieda viņus veikt
smagos k l a u š u
darbus.
Līdzīgā veidā rīkojās arī dau
dzi lielie feodālie zemes īpaš
nieki — bajāri un klosteri. Viss
tas veicināja k l a u š u - d z i m t būšanas saimniecības
sistēmas
nostiprināšanos
Krievijā. Šai sistēmai bija rak
sturīga naturālā saimniecība,
zemnieku piesaistīšana pie ze
mes, viņu personīgā atkarība no
feodaja un zems lauksaimniecī
bas technikas līmenis.
Jau 12. un 13. gadsimtā at
sevišķās vietās Krievzemē parā
dījās uzlabots smagais arkls ar plato lemesi, ar vērstuvi, nazi un
priekšējo ritenīti. Krievu meistari prata būvēt arī ūdens dzirna
vas un vējdzirnavas.
Tomēr smagie arkli, tāpat dzirnavas, ko darbināja ar ūdens
nn vēja spēku, tika izmantoti galvenokārt feodāļu saimniecībās.
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Zemnieki, kam savā saimniecībā parasti bija viens zirgs, gad
simtiem ilgi ara zemi ar spīļarklu vai vieglo arklu. Lai nebūtu
jāmaksā feodālim smagie nodokļi par graudu malšanu, viņi lie
toja šim nolūkam pašdarinātas koka piestas un rokas dzirnavas.
Amatnieciskās ražošanas un tirdzniecības pieaugums. Straujāk
technika attīstījās pilsētās.

15. gadsimta beigās un 16. gadsimta pirmajā pusē. ūdens kā
dzinējspēks tika izlietots ne tikai dzirnavās, bet. arī dažās amat
nieciskās ražošanas nozarēs, piemēram, vadmalas velšanā.
Maskavā bija uzcelta L i e l g a b a l u l i e t u v e , kur lēja vara
lielgabalus. Maskavas darbnīcu izgatavotie ieroči un bruņojums
bija ieguvis plašu popularitāti.

Amatniecības un sīkražošanas attīstība veicināja iekšējās
tirdzniecības paplašināšanos un palīdzēja izvērst ekonomiskos
sakarus starp pilsētām un zemes apgabaliem. Tirgoņi uzpirka
produktus un izstrādājumus, ko izgatavoja vienā apgabalā, un
veda tos uz citiem apgabaliem, kur tie bija vajadzīgi.
Maskavā ieplūda no dienvidiem zemkopības produkti, no
ziemeļiem medniecības un zvejniecības produkti. Cauri Krimai
uz Maskavu nāca preces no Mazazijas, Iranas, Sirijas. Caur
103

Ņižņijnovgorodu pa Volgas ceļu norisinājās tirdzniecība ar Aizkaukaza, Vidusāzijas, Iranas un citu Austrumu zemju tirgoņiem.-'
Ar Austrumu zemēm tirgojās arī citas krievu pilsētas. 1466.—
1472. gadā Tveras tirgonis A f a n a s i j s Ņ i k i t i n s tirdznie
cības nolūkos devās uz tālo Indiju. Par šo savu «ceļojumu pāri
trim jūrām» (Kaspijas jūrai, Arābu jūrai un Melnajai jūrai) viņš
sarakstījis interesantas piezīmes. Kopā ar viņu šai ceļojumā de
vās 6 Tveras, 6 Maska
vas un vairāki tirgoņi
no citām krievu pilsē
tām.
Tādā veidā, lai gan
krievu zemju feodālā
saimniecība
joprojām
savos pamatos palika
natūra la, tomēr jau ievē
rojami attīstījās un no
stiprinājās tirdzniecības
sakari kā starp atseviš
ķām krievu zemēm, tā arī
ar ārvalstīm. Tomēr
tirdzniecības
attīstību
stipri kavēja bezgalīgās
feodālās ķildas, muitas
un nodevas uz atsevišķu
kņazistu robežām, kā arī
tas, ka nebija vienotas
naudas sistēmas un vie
notu svara, tilpuma un
garuma mēru. Tāpēc
pilsētu amatnieki un tir
gotāji bija dziļi ieinte
resēti, lai krievu zemes
jo ātrāk apvienotos ap
Maskavu.
Ārējo briesmu pastiprināšanās. Krievzemes politiskās apvie
nošanās nepieciešamību noteica arī ārējo briesmu pastiprināša
nās. Vēl joprojām nebeidzās Zelta Ordas feodāļu iebrukumi. Šo
iebrukumu briesmas pastiprinājās sakarā ar to, ka tataru feo
dāļu aizmugurē tagad atradās varena valsts — sultānā Turcija.
1453. gadā turki ieņēma Konstantinopoli, bet pēc tam iekaroja
Balkanus.
Kad 15. gadsimta 70. gados Krimas chahs bija atzinis sevi par
sultānā vasali, turku feodāļi faktiski sagrāba Ukrainas dienvidu
rajonus, Azovas piekrastes zemes, Kubaņu, ievērojamu daļu Kaukaza. Viņi atgrieza krievu zemes no Melnās jūras un Azovas
jūras krastiem, bet tataru feodāļi visādi traucēja krievu tirgoņu
104

sakarus ar Kaspijas jūras piekrastē dzīvojošām tautām un
Austrumu tautām.
Sīs kaimiņvalstis atgrieza krievu tautu ne tikai no jūrām, bet
ari no lielāko upju grīvām. Visu Dņepras vidusteci un lejasteci
bija sagrābusi Lietuva. Daugavas un Nemunas lejastecē bija
nostiprinājušies Livonijas ordeņa bruņinieki. Volgas vidustecē un
lejastecē valdīja tataru feodāļi.
Polijas, Lietuvas, Livonijas un Zviedrijas feodāļi uzkūdīja
Maskavai Novgorodas, Pleskavas, Tveras, Rjazaņas feodālo
aristokrātiju un ar tās palīdzību centās atšķelt krievu zemes pie
robežas apgabalos.
Tādējādi ne tikai ekonomiskā, bet ari politiskā krievu zemju
attīstība prasīja pabeigt to apvienošanos vienotā valsti ar centru
Maskavā.
27. §. KRIEVU TAUTAS APVIENOŠANĀS VIENOTA VALSTI
AR CENTRU MASKAVA.

Krievu zemju politiskās savrupības likvidēšana. Cīņa par
krievu tautas apvienošanos vienotā valstī ar centru Maskavā bija
sākusies jau 14. gadsimtā. Bet pabeigt krievu zemju politisko
apvienošanos ap Maskavu kļuva iespējams tikai 15. gadsimta
beigās un 16. gadsimta sākumā, kad sāka nostiprināties iekšējie
ekonomiskie sakari starp atsevišķām valsts pilsētām un zemes
apgabaliem. So sakaru tālākā attīstība prasīja likvidēt krievu
zemju politisko savrupību. Apvienošanā bija dziļi ieinteresētas
ne tikai tautas masas pilsētās, bet ari laukos, kas sevišķi stipri
cieta no feodāļu savstarpējām ķildām.
Pēc zemes politiskās apvienošanās tiecās arī zināma daļa
feodāļu — muižnieki un garīdzniecība. Spēcīga, centralizēta valsts
feodāļiem bija nepieciešama vispirms tāpēc, lai nostiprinātu feo
dāli dzimtbūtnieciskās saimniecības sistēmu, lai pakļautu dzimt
būšanā zemniekus un apspiestu viņu pretošanos.
Nepieciešamība aizsargāties pret ārējā uzbrukuma briesmām
un galvenokārt uzsākt cīņu pret visas krievu tautas nīsto tatarumongoļu jūgu paātrināja krievu zemju politisko apvienošanos.
Tā tika realizēta Dimitrija Donskoja mazdēla dēla — Maskavas
lielkņaza I v a n a V a s i ļ j e v i ' č a III laikā (1462.—1505. g.).
Izmantodams Maskavas muižnieku, pilsētnieku' un garīdz
niecības aktivu atbalstu, šis gudrais, tālredzīgais un apdomīgais
kņazs sāka piesardzīgi, bet neatlaidīgi un konsekventi dot trie
cienus Maskavas apvienošanās politikas pretiniekiem. Tā kā viņa
rokās Bija noteikts spēku un līdzekļu pārsvars, tad viņš viegli
tika galā ar Jaroslavļas un Rostovas kņazistēm: to kņazi pārgāja
Maskavas kņaza dienestā.
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Attiecībā uz Novgorodas feodālo republiku, kam piederēja
milzīgi īpašumi un līdzekļi, Ivans III rīkojās piesardzīgi. Vis
pirms viņš šajā republikā apvienoja Maskavas piekritēju spēkus,
bet pēc tam, balstīdamies uz tiem, sāka gatavot izšķirošu trie
cienu pret Maskavai naidīgo Novgorodas bajāru aristokrātiju.
Novgorodas bajāru vadošā grupa ar bagāto un iespaidīgo
B o r e c k u ģimeni priekšgalā nolēma pārtraukt ar Maskavu
sakarus un padoties Polijas karalim Kazimiram IV, kas tai laikā
bija arī Lietuvas lielkņazs.
«Negribam saukties par Mas
kavas lielkņaza dzimtmuižu!»
paziņoja večē bajāru-nodevēju piekritēji. «Mēs esam brīvi
ļaudis,' negribam ciest Maska
vas pārestības, gribam piede
rēt karalim Kazimiram!» Bet
Maskavas piekritēji kliedza:
«Gribam būt pie Maskavas!»
Uzzinājis par Novgorodas
bajāru nodevību, Ivans III
1471. gadā ar lielu karaspēku
devās uz Novgorodu. Izšķi
rošā kauja notika pie Šeloņas upes. Novgorodas kara
vīri, kas komplektējās no
amatniekiem, negribēja cīnī
ties pret Maskavas karaspēku
un, sastapušies ar to, metās
nekārtībā bēgt. Novgorodas
bajāri lūdza mieru un apņē
mās pārtraukt savienību ar
Lietuvu.
Kad pēc dažiem gadiem
atkal atklājās, ka Novgorodas bajāriem ir naidīga attieksme pret
Maskavu, Ivans III no jauna virzīja Maskavas karaspēku uz
Novgorodu. 1478. gadā Novgoroda zaudēja savu patstāvību. Veče
izvēlēto pilsētvalžu vielā Novgorodu sāka pārvaldīt lielkņaza
vietvalži. Veče tika likvidēta, bet večes zvans — Novgorodas
brīvības simbols — noņemts un aizvests. Daudzus Novgorodas
bajārus un tirgoņus izsūtīja uz Maskavas pilsētām. Izsūtīto ze
mes pārgāja lielkņaza īpašumā un tika sadalītas Maskavas die
nesta ļaudīm.
Līdz ar Novgorodu Maskavas kņazistei pievienojās arī
K a r e l i j a s , D v i n a s, P e r m a s un V . j a t k a s zemes ar
tur dzīvojošām nekrievu tautībām — kareļiem, komi, ņenciem un
•citiem.
Drīz vien Ivans III uzzināja, ka Tveras kņazs Michails Bori106

sovičs noslēdzis līgumu par savienību ar Polijas karali Kazi
miru IV. Viņš sūtīja savu karaspēku uz Tveru un aplenca to.
Tveras kņazs bēga uz Lietuvu, bet tā bajāri pārgāja Ivana III
pusē (1485. g.). Pēc tam tikai vēl Pleskava un Rjazaņa bija sa
glabājušas zināmu'neatkarību. Bet arī šīs krievu zemes Ivana III
dēla V a s i 1 i j a III laikā (1505.—1533. g.) tika iekļautas Mas
kavas kņazistes sastāvā.
16.
gadsimta sākumā vienotās Krievu valsts teritorijas robe
žas ziemeļos sniedzās līdz Baltajai jūrai, dienvidos līdz Okai,
rietumos līdz Dņepras augštecei, austrumos — līdz Ziemeļuralu kalnu grēdas atzarojumiem.

Centralizētas pārvaldes un tiesas organizēšana. Vienlaicīgi
ar Ziemeļaustrumu Krievzemes apvienošanos izveidojās centrali
zēta valsts pārvalde un pārmainījās pats lielkņaza varas rak
sturs: Ivana III laikā tika likts pamats p a t v a l d ī b a i , t. i.,
tādai pārvaldes formai, kur augstākā vara valstī pilnīgi un ne
dalīti pieder vienai personai — valdniekam.
Patvaldībai tās veidošanās procesā galvenais šķiriskais balsts
bija muižnieki
(дворяне).
Lielkņaza karaspēka sastāvā
galvenokārt bija muižnieki. No viņu vidus tika izraudzīti liel
kņaza kancelejas d j a k i . Djaki uzturēja sakarus ar ārzemju
lielvalstīm, pārzināja valsts finanses, nodarbojās ar muižnieku
zemes īpašuma kārtošanas jautājumiem un citām lietām.
Par savu dienestu muižnieki saņēma no lielkņaza lēņu mui
žas. Tāpēc viņi enerģiski cīnījās par tā patvaldības nostiprinā
šanu. Tomēr vissvarīgākos amatus karaspēkā un valsts pārvaldē
ieņēma nevis muižnieki, bet bajāri.
Lielie bajāri no bijušajiem kņaziem vēl bija saglabājuši sa
vas karaspēka daļas, ar kurām karagājiena laikā pievienojās
lielkņaza karaspēkam.
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Visdižciltīgākie bajāri izveidoja B a j ā r u Do mi , kas kopā
ar valdnieku apsprieda visus svarīgākos valsts pārvaldes jau
tājumus. Lai nostiprinātu savu stāvokli, bajāri stingri turējās
pie c i l t s v i e t ī b a s principa: ieņemt valsts amatus atkarībā
no izcelšanās dižciltīguma un agrākā dienesta stāvokļa.
Lielākajās pilsētās un apgabalos lielkņazs iecēla no bajāru
vidus savus vietvalžus. Vietvalži pārvaldīja viņiem padotos ap
gabalus un lēma tiesu. Par to viņi pēc veca paraduma ieguva
tiesības uz « u z t u r u » , t. i., vākt savā labā no iedzīvotājiem no
teiktus ienākumus.
Lai izveidotu vienveidīgu pārvaldes un tiesu iekārtu visā
valsts teritorijā, 1497. gadā tika izdots T i e s a s l i k u m k r ā j u ms .
Nodrošinot feodāļu intereses, ar 1497. gada Tiesas likumkrājumu tika noteikts, ka visā Krievu valsts teritorijā zemniekiem
ir tiesības aiziet no zemes īpašnieka tikai vienu nedēļu pirms
Jurģu dienas (26. novembrī) un vienu nedēļu pēc Jurģu dienas.
Bet arī šais dienās zemnieks ne vienmēr varēja aiziet, jo viņam
vajadzēja iepriekš samaksāt muižniekam par sētu, ko viņš bija
lietojis, kā arī atdot zemes īpašniekam savu parādu.
Tā kā likums par Jurģu dienu attiecās uz visu valsti, tad tas
visur vēl stiprāk piesaistīja zemnieku pie feodaļa un feodālās
saimniecības. Ar šo likumu bija radīts pamats, lai izveidotos visā
valsts teritorijā d z i m t b ū š a n a s t i e s ī b a s — feodāļu tie
sības uz viņiem piederošo zemnieku piespiedu darbu, mantu un
personu.
Vienotas Krievu valsts izveidošanās nozīme. Atšķirībā no
Rietumeiropas centralizētajām valstīm (Anglijas, Francijas, Spā
nijas), no kurām katra izveidojās kā vienas nacionalitātes
valsts, Krievu centralizētā valsts bija daudznaciju valsts. Jau
15. gadsimta beigās tās varā bez krievu tautas atradās kareļi,
somi, komi, ņenci, mordvieši, daļa tataru.
Apvienošanās vienotā daudznaciju valstī veicināja mūsu zemes
tautu tuvināšanos un to spēka nostiprināšanos cīņā ar svešzemju
iebrucējiem.
Zemē izbeidzās postošās feodāļu savstarpējās ķildas. Izzuda
robežas starp atsevišķām krievu zemēm. Visā valsts teritorijā
tika ieviesta vienota naudas sistēma, vienoti svara, tilpuma un
garuma mēri. Viss tas veicināja Krievijas tautu saimniecības uz
plaukumu.
Tai pašā laikā pastiprinājās kā krievu, tā arī nekrievu darba
ļaužu masu feodālā ekspluatācija.
Lai gan tautas masu apspiešana pastiprinājās, Krievu centra
lizētās valsts nodibināšanai bija milzīga progresiva nozīme mūsu
zemes tautu vēsturē:
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28. §. KRIEVU VALSTS GĀZ TATARU-MONGOĻU JOGU.

Krievu valsts un Zelta Orda 15. gadsimta beigās. Pēc vienotas
Krievu valsts izveidošanās kļuva nenovēršama izšķirošā sa
dursme ar Zelta Ordu.
Zelta Orda šai laikā pagrima. Vietējo feodāļu varai pieaugot,
no Ordas paķāpe n ski atdalījās vairāki apvidi, kuros radas patstāvīgas
chana valstis. 15. gadsimtā vidū Vi duspievolgā izvei
dojas neatkanga K a z a ņ a s c h a n a v a l s t s . Mazliet vēlāk
Volgas lejastecē izveidojās A s tr a c h a ņ a s c h a n a v a l s t s .
Melnās jūras ziemeļpiekraste ietilpa K r i m a s c h a n a v a l s t i .
Apgabalā starp Volgu un
Jaik u 1 (Uralu) izveidojās
patstāvīga orda — N o 
g a j a o r d a , kas vēlāk
virzījās tālāk uz Kazachstanas stepēm. Uz austrumiem no Uralu kalniem
Irtišas un Tobolas lejaste
cē dzīvojošie tatari nodibi
nāja S i b i r i j a s c h a 
n a v a l s t i . Kazachstanas
un Vidusāzijas teritorijā
izveidojās
Kazachu
c h a n a v a l s t s un U z 
beku chana valsts.
Zelta Ordu stipri novā
jināja tas, ka vairākas ta
tāru chanu valstis no tās
atdalījās. Spēku samērs iz
mainījās par labu Krievu
valstij. Ivans III noslēdza
savienību ar Krimas chana
valsti, kas naidojās ar Zel
ta Ordu, un pārtrauca mak
sāt Ordai meslus. Taču Zelta Ordas chans A c h m a t s nolēma
piespiest Maskavu maksāt meslus. 1480. gadā viņš sapulcēja lielu
karaspēku, vienojās ar Kazimiru IV, ka tas viņu atbalstīs, un de
vās karagājienā uz Maskavu. Krievu valsts stāvoklis tai laikā bija
ļoti sarežģīts. Poļu un lietuviešu feodāļi gatavojās palīdzēt Achmatam. I-ivonijas bruņinieki uzbruka Pleskavai. Novgorodas ba
jāru vidū bija nodevēji, kas gribēja atraut Novgorodu no Maska
vas. 1480. gada sākumā pret Ivanu III devās divi viņa brāļi, kas
bija neapmierināti ar Ivana III politiku, kā arī ar lielkņaza varas
pieaugumu. Viņi kopā ar ģimenēm un saviem saimes ļaudīm devās
projām no savām dzimtmuižām uz Lietuvas robežu. Tādējādi pret
Maskavu draudēja apvienoties ārējie un iekšējie ienaidnieki.
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Lai paglābtu Maskavu no izpostīšanas, Ivans III vispirms no
lēma nejaut savienoties Achmata un Kazimira IV karaspēkiem.
Kad Achmats ar savu karaspēku ieradās pie Okas, Ivans III sūtīja
visus savus spēkus aizsprostot tatāriem ceļu. Neriskēdāms viens
pats sākt cīņu, Achmats devās uz Lietuvu, lai pār braslu U g r a s
upē nokļūtu krievu karaspēka aizmugurē un savienotos ar Ka
zimiru.
Ivans III sūtīja karaspēku uz Ugru, lai tas nelaistu Zelta
Ordas karapulkus pie brasliem un pārceltuvēm, bet pats no Kolomnas aizbrauca uz Maskavu izlīgt ar brāļiem. Taču maskaviešiem
hK
ģA
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Lai iegūtu laiku, viņš pat aizsūtīja pie Achmata savu pārstāvi
uz pārrunām.
Zelta Ordas krišana. Tataru-mongoļu jūga gāšanas nozīme.
1480. gada rudenī Maskavas iekšējais un starptautiskais stāvoklis
nostiprinājās. Ivana III brāļi izlīga ar viņu un pievienojās viņa
karaspēkam. Livonijas bruņinieku uzbrukums Pleskavai tika at
sists. Kazimira IV savienība ar Achmatu izraisīja vispārēju sa
šutumu Ukrainas, Baltkrievijas un Krievzemes rietumapgabalu
iedzīvotāju vidū. Lietuvā sākās jukas. Kazimirs nopietni baidījās,,
ka Lietuvas lielkņaziste varētu sairt. Turklāt tai laikā viņa zemēs,
iebruka Ivana III sabiedrotais — Krimas chans. Šādos apstākļos.
Achmats vairs nevarēja cerēt uz Kazimira IV palīdzību.
Kad Ugra sāka aizsalt, Ivans III savam karaspēkam izvēlējās
izdevīgākas pozicijas. Tā kā krievu karaspēkam bija labāki ieroči
un apbruņojums nekā Zelta Ordas karaspēkam, tad krievu kara
spēks sāka gatavoties izšķirošajai kaujai. Taču Achmatam nebija
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drosmes uzsākt kauju ar krievu karaspēku. Baidīdamies no pil
nīgas sakāves, viņš sāka steidzīgi atkāpties. Pēc kāda laika
Achmatu nonāvēja viņa sāncenši.
Pēc tam kad Achmats bija cietis neveiksmi karagājienā uz
Krievzemi, Zelta Orda vairs nevarēja atspirgt. 1502. gadā tā
beidza eksistēt.
Pēc atbrīvošanās no pakļautības Zelta Ordai krievu tautai
radās izdevīgāki apstākļi tālākai ekonomiskai un politiskai at
tīstībai, kā ari tālākam kultūras uzplaukumam. Stipri pieauga
Krievu valsts starptautiskā ietekme.
Pēc Zelta Ordas jūga gāšanas krievu tauta gan politiskā
ziņā, gan kultūras ziņā sāka stiprāk ietekmēt Pievolgas tautas —
čuvašus, mariešus, tatarus un mordviešus.
Tataru-mongoļu jūgs bija smagi nospiedis Krievzemi apmē
ram divarpus gadsimtus. Sā jūga gāšana stipri ietekmēja Kaukaza un Aizkaukaza tautas. Cīnīdamās pret turku, tataru un
irāņu feodāļu uzbrukumu, tās mēģināja nodibināt ar Krievu valstī
gan diplomātiskus, gan tirdznieciskus sakarus. 1492. gadā Mas
kavā ieradās gruzinu sūtniecība, ko Ivans III svinīgi pieņēma.
Ar Maskavu nodibināja diplomātiskus un tirdznieciskus sakarus
arī S i r v a n a s valdnieki. Šī valsts atradās Azerbaidžanas
ziemeļdaļā. Krievu valsts tirgos aizvien biežāk ieradās ari armēņu
tirgotāji.
Pēc Zelta Ordas krišanas savu neatkarību nostiprināja arī
Kazachu chana valsts un Uzbeku chana valsts. Abās šīs chanu
valstis nodibināja tiešus sakarus ar Krievu valsti. Krievu valstij
pievērsa uzmanību arī tālā Indija. Vasilija III laikā no Indijas
atsūtīja uz Maskavu pirmo sūtniecību.
Viss tas liecina, ka tataru-mongoļu jūga gāšanai bija liela
pozitiva nozīme tiklab krievu tautas, kā ari nekrievu tautību
dzivē.
29. §. PASTIPRINĀS CIŅA PAR UKRAINAS UN BALTKRIEVIJAS
ATKALAPVIENOŠANOS AR KRIEVIJU.
PIEAUG KRIEVIJAS SAKARI AR RIETUMEIROPU.

Ukraina un Baltkrievija 15. gadsimtā un 16. gadsimta sā
kumā. Tataru-inongoļu jūga gāšana nostiprināja Krievu valsts
autoritāti ne vien Austrumu zemēs, bet arī Rietumos. Krievu
valsts autoritāte sevišķi pieauga Ukrainā un Baltkrievijā, kuras
bija nospiestas lietuviešu, poļu un turku feodāļu jūgā. Lai gan
svešzemju iekarotāji tam pretojās, starp Krieviju, Ukrainu un
Baltkrieviju aizvien vairāk nostiprinājās kā ekonomiskie un poli
tiskie sakari, tā kultūras sakari.
Ukrainas un Baltkrievijas lielo pilsētu gada tirgos ieradās
krievu tirgotāji, dažreiz pat no ļoti tāliem Krievijas apvidiem.
(It

Dņepra, Berezina, Pripeta un citas lielās upes, kas tecēja caur'
Lietuvas lielkņazistei, bija ērti satiksmes ceļi.
Pieaugot pilsētām un attīstoties tirdzniecībai, ari Polijā un
Lietuvā, tāpat kā Krievijā, palielinājās pieprasījums pēc lauk
saimniecības produktiem. Vēlēdamies iegūt pēc iespējas vairāk
produktu pārdošanai, poļu un lietuviešu feodāļi sāka paplašināt
savu saimniecību. Viņi sagrāba zemnieku zemi, pastiprināja
zemnieku dzimtbūtniecisko ekspluatāciju un palielināja klaušas.
Šā iemesla dēļ 15. gadsimtā uzliesmoja vairākas sacelšanās pret
poļu un lietuviešu feodāļiem.
Vislielākā zemnieku sacelšanās notika Galicijā un Moldavijā
ukraiņu zemnieka M u c h a s vadībā (1490.—1493. g.). Šī sacel
šanās feodāļiem šķita tik draudoša, ka tās apspiešanai Polijas
karalis sapulcināja visus šļachtičus. Sacelšanos apspieda, taču
Galicijas zemnieki nepārtrauca cīņu pret poļu feodāļiem.
-Ukraiņu un krievu kazaku rašanās. No poļu un lietuviešu
feodāļu jūga un varmācībām daudzi ukraiņu un baltkrievu zem
nieki bēga uz Ukrainas stepju rajoniem pie Dņepras. Uz stepēm
bēga arī pilsētas nabadzīgie iedzīvotāji, ko izputināja tirgotāji
un augļotāji. Tādējādi Ukrainas pierobežas rajonos 15. gadsimta
beigās izveidojās brīvi iedzīvotāji, ko dēvēja par k a z a k i e m
(vārds «kazaks» nozīmē — «brīvs cilvēks»).
Reizē ar Ukrainas kazakiem radās krievu kazaki pie Donas.
Arī tie bija galvenokārt izbēguši zemnieki, kas gribēja paglābties
no feodālā jūga.
Ukraiņu un krievu kazaki aizsargāja mūsu zemes dienvidapgabalus no tataru un turku uzbrukumiem. Vēlāk kazakiem bija
liela nozīme ukraiņu un baltkrievu tautas atbrīvošanās cīņā pret
poļu un lietuviešu feodāļu jūgu. Cīņā pret kopīgajiem ienaidnie
kiem nostiprinājās brālīgo tautu — krievu, ukraiņu un baltkrievu
tautas draudzība. Tai pašā laikā pieauga ukraiņu un baltkrievu
tautas tieksme apvienoties ar savu vecāko māsu — krievu tautu.
Krievijas kari ar Lietuvu un Livoniju. Būdama ieinteresēta
Krievu valsts nostiprināšanā, Maskavas valdība savukārt neat
laidīgi centās panākt, lai Rietumu un Dienvidrietumu Krievzemes
apgabali tiktu atkal apvienoti ar Krieviju. Ivans III pasludināja
sevi par «visas Krievzemes valdnieku». Tas nozīmēja, ka Maska
vas valdība uzskata par savu uzdevumu apvienot «visu Kriev
zemi», tai skaitā arī Lietuvas feodāļu sagrābtās ukraiņu un balt
krievu zemes un Krievzemes rietumapgabalus.
1500. gadā Maskavas pusē pārnāca Cerņigovas un Severskas
kņazi, kam piederēja Čerņigova, Staroduba, Gomeļa, Ļubeča,
Severskas Novgoroda un Riļska «ar daudziem pagastiem». Tai
pašā gadā izcēlās karš ar Lietuvu. Tas turpinājās apmēram trīs
gadus. Ukrainas un Baltkrievijas, kā arī Krievijas rietumapgabalu iedzīvotāji aktivi palīdzēja krievu karaspēkam. Vairākās kau
jās lietuviešu karaspēku sakāva.
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Tad karu ar Krieviju sāka Livonijas ordenis, kas bija Lietuvas
sabiedrotais. Livonijas bruņinieki sākumā guva panākumus, bet
drīz krievu karaspēks pārgāja uzbrukumā un tos sakāva.

Pēc pamiera līguma, kas tika noslēgts ar Lietuvu 1503. gadā,
Krievu valsts atkal pievienoja sev Cerņigovas-Severskas zemi.
Krievija atdabūja apgabalus ap Okas un Desnas augšteci un pie
tekām, kā ari daļu Sožas lejasteces un Dņepras augšteces apga
balu. Pavisam Krievija atguva 19 pilsētas un 70 pagastus.
1507. gadā Polijas karalis S i g i s m u n d s I atjaunoja karu
ar Krievu valsti. Viņš mēģināja apvienot pret Krieviju visus tās
8 — PSRS vēsture 8. k!.
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pretiniekus — Poliju, Lietuvu, Livoniju, Kazaņu un Krimu. Taču
šos Sigismunda nodomus izjauca iedzīvotāju sacelšanās Ukrainā,
Baltkrievijā un Krievijas rietumapgabalos. Viņi gribēja apvieno
ties ar- Krieviju. Sacelšanās atviegloja krievu karaspēkam kara
darbību. Liels krievu karaspēka panākums bija Smoļenskas at
brīvošana 1514. gadā. Smoļenskas iedzīvotāji paši atvēra krie
viem pilsētas vārtus.
Smoļenskas atgūšanai bija Krievijas dzīvē liela militāri stra
tēģiska un ekonomiska nozīme. Smoļenska bija spēcīgākais cie
toksnis pie Krievijas rietumu robežām, Smoļenskā sazarojās ceļi
no Krievijas centrālajiem apgabaliem, Dņepras apkārtnes, Poli
jas, Lietuvas un Baltijas. Cauri Smoļenskai gāja visīsākais ceļš
uz Rietumeiropu.
Krievijas politiskās nozīmes pieaugums Eiropā. 15. gadsimta
beigās un 16. gadsimta sākumā Krievu valstij bija liela nozīme
ne vien Austrumeiropas, bet arī Rietumeiropas politiskajā dzīvē.
Maskavai šai laikā bija diplomātiskās attiecības ar Romas pā
vestu, Vācijas ķeizaru, Venēciju, Ungāriju, Dāniju un Moldaviju.
Rietumeiropas zemju valdības neatlaidīgi centās nodibināt
sakarus ar Krievu valsti, lai izmantotu savās interesēs tās pie
augušo spēku — ievilktu to karā ar sultānā Turciju, kas toreiz
apdraudēja Eiropas zemes.
Vācijas ķeizars, vēlēdamies dabūt Ivanu III savā pusē, pie
dāvāja viņam karaļa titulu. Taču Ivans III uzskatīja, ka viņš
nav zemāks par ķeizaru, un lepni atbildēja: «Mēs no dieva žēlas
tības esam valdnieki savā zemē no seniem laikiem . . . Bet iecel
šanu kā līdz šim ne no viena neesam gribējuši, tā arī tagad ne
gribam.» Sī atbilde labi parāda, cik lielu nozīmi Krievu valsts
bija ieguvusi Eiropas dzīvē.
Būdama neatkarīga attieksmē pret Rietumeiropas valstīm,
Krievu valsts tai pašā laikā centās izmantot šo valstu kultūras
sasniegumus. LIz Maskavu aicināja dienestā Rietumeiropas spe
ciālistus — metāllējējus, lielgabalu izgatavošanas meistarus, ār
stus, architektus u. c.
Ivana III laikā pilnīgi pārbūvēja Maskavas nocietināto
daļu — Kremli. Šais pārbūves darbos uzaicināja piedalīties itāļu
izcilo architektu A r i s t o t e l i F i o r a v a n t i .
Kremļa teritoriju paplašināja līdz tagadējiem izmēriem (vai
rāk nekā 28 ha). Ap Kremli uzcēla varenas akmens sienas vairāk
nekā 2 km garumā. Starp Kremļa sienu posmiem bija uzbūvēti
18 torņi. Ierīkoja arī ūdensvadu un vairākas citas sarežģītas
ierīces.
Kremlī uzcēla akmens katedrāles — Debesbraukšanas, Erceņģeļu un Marijas pasludināšanas katedrāli. Katedrāļu tuvumā
uzbūvēja akmens pili ar Šķautņu palatu (Грановитая палата),
kas tā nosaukta tāpēc, ka ārpusē tās sienas greznoja šķautnaini
akmeņi. Šī palata. bija paredzēta ārvalstu sūtņu pieņemšanai.

Pārbūvētais Kremlis pārvērtās par pirmšķirīgu cietoksni. Kremļa
architektui;a ir stingri veidota un dižena.
16. gadsimta sākumā krievu tauta atkal ieguva citu Eiropas
tautu vidū goda vietu, ko tā uz laiku ■bija zaudējusi tatarumongoļu jūga laikā.

X nodaļa.
KRIEVU CENTRALIZĒTAS VALSTS NOSTIPRINĀŠANĀS
UN PAPLAŠINĀŠANĀS 16. GADSIMTĀ.
30. §. KRIEVU VALSTS EKONOMISKAIS UZPLAUKUMS
UN POLITISKA NOSTIPRINĀŠANĀS 16. GADSIMTĀ.

Krievijas ekonomiskā attīstība 16. gadsimtā. Pēc Krievijas
politiskās apvienošanās un atbrīvošanās no tataru-mongoļu jūga
daudz straujāk attīstījās lauksaimniecība, amatniecība un tirdz
niecība.
16. gadsimtā uzplēsa un sāka apstrādāt daudz jaunu zemju,
sevišķi pilsētu tuvumā. Kādreiz ap Maskavu bija meži, bet tagad
to vietā radās lauki, pļavas, sakņu dārzi un ganības. Ar zem
kopību pakāpeniski sāka nodarboties arī valsts ziemeļu un dien
vidu rajonos, kur agrāk labību neaudzēja. Tikai Galējos Ziemeļos
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iedzīvotāji gandrīz nepazina zemkopību un joprojām nodarbojās
ar zvejniecību, medniecību un dažādiem amatiem.
Strauji attīstījās amatniecība, sevišķi metalapstrādāšana,
ieroču un darba rīku izgatavošana. Nelieli dzelzs apstrādāšanas
uzņēmumi (dzelzs lietuves), smēdes un amatnieku darbnīcas
radās dažādos valsts apvidos.

Ievērojami panākumi tika gūti metalliešanā. Tās galvenais
centrs bija Maskavas lielgabalu lietuve. Šeit ilgu laiku strādāja
izcilais krievu metāllējējs A n d r e j s C o c b o v s . Viņa izlietais
«cars-lielgabals» vēl tagad stāv Maskavas Kremlī.
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Līdzās metalapstrādāšanai izauga daudzas citas ražošanas
nozares. 16. gadsimtā Krievijas pilsētās bija vairāk nekā
200 amatniecības nozaru. Tas dažas reizes pārsniedza nozaru
skaitu senajā Krievzemē. Ievērojami pieauga pilsētu un pilsētas
iedzīvotāju skaits. Maskavas un citu lielāko Krievijas pilsētu
amatnieki jau izgatavoja savus ražojumus galvenokārt pārdo
šanai.
Ievērojami paplašinājās Maskavas tirdzniecības sakari tiklab
ar Krievijas pilsētām, kā arī ar ārvalstīm. Pa Balto jūru Krievija
sāka uzturēt pastāvīgus tirdzniecības sakarus ar Angliju. Mas
kavā uzcēla īpašu «Angļu sētu». Mazliet vēlāk arī Holandes tir
gotāji nodibināja tirdzniecības sakarus ar Krieviju.

Pieaugot pilsētām, attīstoties amatniecībai un tirdzniecībai,
palielinājās pieprasījums pēc lauksaimniecības produktiem. Tas
pamudināja feodāļus paplašināt savas dzimtbūtnieciskās klaušu
saimniecības un pārdot produktu pārpalikumu tirgū. Sagrābjot
zemnieku kopienu zemi, muižnieki un baznīca paplašināja savus
zemes īpašumus. 16. gadsimta vidū baznīcai Krievijā piederēja
viena trešdaļa no visas apdzīvotās zemes platības.
Klaušu saimniecības tālākā attīstība krasi pasliktināja zem
nieku stāvokli. Daudzi zemnieki izputēja un pārvērtās par ka l p i e j , t. i., cilvēkiem, kam parasti nebija aramzemes. Viņiem
bija jāstrādā feodāļu saimniecībā. Sevišķi plaši izputējušo zem
nieku darbs tika izmantots klosteru saimniecībās.
Ivana IV kronēšana par caru. 1547. gada sacelšanās Maskavā.
16. gadsimta 30. gados dižciltīgie kņazi un bajāri, izmantodami
to, ka Vasilija III dēls Ivans IV vēl bija mazs, sagrāba valsts
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pārvaldi savās rokās. Apmēram deviņus gadus bajāru grupas,
kas cīnījās savā starpā, tukšoja valsts kasi, postīja valsti un
aplaupīja tautu. Valstī pieauga tautas masu kustība pret feo
dāliem.
Zemnieki cirta muižnieku mežus, ar varu sagrāba feodāļu tīru
mus un pļavas, pārtrauca pildīt klaušas un maksāt obroku. Bieži
zemnieki piekāva muižniekus un klosteru adm inistrācija uzbruka
feodāļu muižām un iznīcināja dokumentus, kas apstiprināja muiž
nieku tiesības uz zemi un zemniekiem.
Baidīdamies no tautas sacelšanās, muižnieki prasīja, lai val
stī nodibina spēcīgu cara varu, kas spētu apspiest tautas masu
sacelšanos un savaldīt dižciltīgos kņazus un bajārus, kuri rīkojās
patvaļīgi.
Viens no muižnieku pārstāvjiem — I v a n s P e r e s v e t o v s — ieteica
tvanam IV izrēķināties ar bajāriem tikpat nežēlīgi, ka to bija darījis turku
sultāns ar saviem augstmaņiem. Viņš bija uzvedis tos «uz paaugstinājuma
un nogrūdis aiz skausta zemē, sacīdams: tu neprati uzticami valdniekam
kalpot».
Ivanam IV agri sāka izveidoties nežēlīga tirānā — dzimtkunga rakstura
iezīmes. Jau 13 gadu vecumā tas, savu tēvoču ietekmēts, pavēlēja saķert
kādu bajāru un atdot medību suņiem, lai tie viņu saplosa^ Pretīgas scēnas
sakarā ar bajāru vardarbību cīņā par varu attīstīja jaunajā valdniekā ļaun
prātību, slimīgu aizdomību un nesavaldību dusmās.

Baznīca, kas bija patvaldības un dzimtbūšanas balsts, iedvesa
Ivanam IV ideju par to, ka viņa vara esot neierobežota un dieva
dota. Lai tautas acīs celtu patvaldības autoritāti, metropolits Makarijs 1547. gada janvarī uz kronēšanas ceremoniju bija sapul
cējis ļoti daudz cilvēku. To klātbūtnē svinīgi kronēja 17 gadus
veco Ivanu IV par caru.
Taču faktiski valsts pārvalde vēl joprojām bija_feodālo augst
maņu rokās. Viņi turpināja grūst postā iedzīvotājus ar nodok
ļiem un pārmērīgi lielām nodevām.
Smago nodokļu un nodevu palielināšanas dēļ tautas pacietībai
pienāca gals. 1547. gadā Maskavā sākās plaša sacelšanās. Sacel
šanās tiešais cēlonis bija liels ugunsgrēks, kas iznīcināja lielāko
daļu pilsētas. Tautas sašutums vispirms vērsās pret jaunā cara
radiniekiem. Vienu no tiem nonāvēja, citi aizbēga, bet viņu mājas
tika izpostītas. Sacelšanos izdevās apspiest, taču cars un viņa
tuvinieki bija ļoti nobijušies. «Šausmas bija pārņēmušas manu
dvēseli, un drebuļi skrēja pār kauliem,» vēlāk, atcerēdamies Mas
kavas sacelšanos, teica Ivans IV.
Pēc tam sacelšanās uzliesmoja arī citās pilsētās — Opočkā,
Ustjugā un Pleskavā. Pilsētas vienkāršo, «melno ļaužu» sacel
šanās bija vērstas ne vien pret feodāļiem, bet arī pret bagātajiem
tirgotājiem. Tai pašā laikā laukos notika zemnieku nemieri.
16. gadsimta 50. gadu reformas un to nozīme. Tautas kustības
iebiedēta, feodālā aristokrātija bija spiesta vienoties ar muiž
niekiem.
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Ivans IV sastādīja jaunu valdību, kuras priekšgalā atradās
A l e k s e j s A d a š e v s , kas bija cēlies no bagātas, bet ne diž
ciltīgas muižnieku ģimenes. Viņš bija gudrs un veikls cilvēks ar
lielām diplomātā spējām. Iespaidīgā galma garīdznieka S i 1v e s t r a atbalstīts, viņš no saviem piekritējiem izveidoja tā dē
vēto « i z r a u d z ī t o p a d o m i » (radu). Bez šās padomes jau
nais cars neko neizlēma. «Izraudzītās padomes» galvenais
uzdevums bija saliedēt valdošās šķiras
dažādās grupas un nodibināt stipru varu,
valstī.
Lai apspriestu cara klātbūtnē vissva
rīgākās valsts lietas, Maskavā sāka pe
riodiski sasaukt Z e m e s s a e i m u
(Земский собор), kurā piedalījās garīdz
niecības, bajāru, muižnieku un tirgotāju
pārstāvji.
50. gadu vidū izveidoja jaunas cen
trālās iestādes — p r i k a z u s. Šīs iestā
des pārzināja valsts pārvaldes atseviš
ķas nozares. Tā, piemēram, Sūtņu prikazs pārzināja sakarus ar ārvalstīm, bet
daži citi prikazi — visas kādas zināmas
teritorijas un Valsts lietas.
1550. gadā pieņēma jauno tiesas likumkrājumu (Судебник), kas apstipri
nāja likumu par Jurģu dienu, palielināja
maksu par sētas lietošanu un noteica
atlīdzību par « p a j ū g u » (повоз), t. i.,
zemnieks, kas aizgāja no muižnieka
Jurģu dienā, nebija izpildījis nākamajai
ziemai paredzētās šķūtis, tāpēc viņam
par to bija jāsamaksā. Par slepkavību
un laupīšanu tagad tiesāja nevis vairs
vietvalži, bet īpaši g o b a s s t ā r a s t i (no vārda «губа» —
novads). Tos izvēlēja no vietējo muižnieku vidus. Tādējādi muiž
nieki ieguva lielu varu pār apriņķa zemniekiem, jo zemnieku cīņu
pret feodāli dzimtbūtniecisko jūgu toreiz pielīdzināja «laupīša
nai».
Turpmāk vietvalžiem atņēma tiesības dzīvot uz iedzīvotāju
rēķina, bet viņu varu atsevišķos apriņķos, izņemot pierobežu
apriņķus, pavisam likvidēja. Vietvalžu vietu ieņēma iedzīvotāju
vēlēti z e m s t e s v e c ā k i e un t i e s n e š i. Vecākie un ties
neši sodīja pilsētniekus un melnprkla (valsts) zemniekus, kā arī
savāca no tiem nodevas. Zemniekus, kas dzīvoja uz feodāļu ze
mes, tiesāja pats zemes īpašnieks.
Lielas reformas realizēja arī kara lietu organizācijā. Katram
feodālim (muižniekam vai dzimtmuižniekam) bija jādod cilvēki
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karadienestam pilnā apbruņojumā, kā arī ar zirgu. Bez tam no
dibināja s t r ē ļ u kājnieku k a r a s p ē k u , ko apbruņoja valsts
un kas bija regulārā karaspēka pirmdīglis. Ivana IV laikā krievu
armijā pirmo reizi radās karaspēka daļas, kuru sastāvā bija da
žādas karaspēka vienības: kājnieki, jātnieki, kā arī aplenkuma
un lauku artilērija. Gar valsts dienvidu robežu sāka celt nocie
tinājumu līniju.
Visas šis reformas sekmēja krievu centralizētās valsts tālāku
nostiprināšanos, tās militārās varenības pieaugumu, muižnieku
varas un zemnieku ekspluatācijas pastiprināšanos.
31. §. P1EVOLGAS, URALU UN RIETUMSIBIRIJAS TAUTAS
UN TO PIEVIENOŠANA KRIEVIJAI.

Pievolgas chanu valstu pievienošana Krievijai. Krievu centra
lizētās valsts nostiprināšanos, kas norisa 16. gadsimta vidū, val
došā feodāļu šķira izmantoja, lai uzbruktu Kazaņas un Astrachaņas chanu valstīm pie Volgas:
Kazaņas un Astrachaņas chanu valstu varā atradās tatari,
mordvieši, čuvaši, marieši un udmurti. Sīs tautas no seniem lai
kiem dzīvoja pie Volgas. Kazaņas chana valstij bija daļēji pa
kļauti arī baškiri, kas klejoja Uralu dienvidapgabalos. Visas šīs
tautības maksāja jasaku (meslus) tataru feodāļiem un pildīja
dažādas citas klaušas.
Viduspievolgā bija ļoti auglīga zeme. Krievu muižnieki jau
sen -sapņoja par šās «paradizes zemītes» sagrābšanu. Turklāt
Kazaņa bija atslēga lielajam Volgas ūdensceļam, pa kuru no se
niem laikiem Krievija uzturēja tirdzniecības un kultūras sakarus
ar Kaukaza un Vidusāzijas valstīm. Pie tam Kazaņas feodāļi
visādi kavēja šo sakaru nostiprināšanos.
16. gadsimta otrajā ceturksnī Kazaņā nostiprinājās chani no
Krimā valdošās Gireju dinastijas. Tagad Kazaņas chana valsts,
tāpat kā Krima, nonāca varenā Turcijas sultānā vasaļa atkarībā.
Sultāns centās izplatīt savu kundzību visā Pievolgā. Sultānā pa
mudināti, Krimas un Kazaņas chani sāka sistemātiski uzbrukt
krievu zemēm. Viņi tās postīja un izlaupīja, un aizdzina verdzībā
krievu tautības iedzīvotājus. Vēstulē Ivanam IV Krimas chans
rakstīja: «Lai tev ir zināms, ka mēs esam nolēmuši pēc tavu
zemju izlaupīšanas saņemt gūstā tevi pašu, iejūgt arklā un likt
tev sēt pelnus.»
No tataru feodāļu laupīšanām un varmācības bija jācieš arī
Pievolgas vietējiem iedzīvotājiem. Pievolgas tautām, tai skaitā
arī tataru darbaļaužu masām, bija pilnīgi sveša Krimas un Ka
zaņas feodāļu agresivā politika. Lai paglābtos no tataru feodāļu
jūga, Volgas labajā krastā dzīvojošie čuvaši un marieši labprā
tīgi pievienojās Krievu valstij.
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1552. gada vasarā Ivans IV ar lielu karaspēku devās no M as-’;
kavas karagājienā uz Kazaņu. Kazaņas chanam steidzās palīgā
Krimas chana D e v l e t a - G i r e j a karaspēks, ko atbalstīja
turku artilērija un kājnieki. Sis karaspēks aizgāja līdz Tulai, bet
krievu armija to sakāva, un tas bēga «ar kaunu». 1552 gada
augustā k£ļevi_pienāca pie Kazaņas sienām.
~ Lai gan krievu karaspēkam ’ skaitliskajā un techniskajā ziņā
bija pārsvars, Kazaņas chans atteicās atdot pilsētu. Tad prasm īgā
krievu m eistara I v a n a V i r o d k o v a vadībā sāka būvēt ap
lenkuma ierīces. Krievu artilērija sāka apšaudīt pilsētu. Kazaņas
aplenkuma laikā veica plašus spridzināšanas darbus. Ivans IV
pavēlēja izrakt zem pilsētas sienām ejas. Tajās ievēla mucas ar
šaujamo pulveri un aizdedzināja. Sekoja sprādziens. Daļa akmens
sienas uzlidoja gaisā. Mūros radās spraugas. Pa tām krievu
karaspēks ielauzās pilsētā un pēc niknas cīņas ielās Kazaņu

ieņēma
Pēc pilsētas ieņemšanas patstāvīgā Kazaņas chana valsts
beidza eksistēt. 1556. gadā krita arī A strachaņas chana vaļjsis.
Pievolgas un Urālu tautas tik a iek ļau tas k riev u valsts sastavā.
Krievu valsts ieguva arī Kaukaza ziemeļaustrumu daļu.
Jermaka karagājiens uz Rietumsibiriju. Pēc Pievolgas tataru
chanu valstu krišanas kļuva ciešāki Krievu valsts tiešie sakari ar
Rietumsibiriju.
Rietumsibirijā dzīvoja ņenci, chanti un m ansi.1 Uz dienvidiem
no tiem dzīvoja dažādas tautības, visvairāk tatari.
Rietumsibiriju kurā bija ļoti daudz kažokādu zvēru, krievi
pazina jau no seniem laikien t a č u k r i e v u Kolonistiem šeit pretoj
ās tataru chani, kas .vāca jasaku no Sibirijas vietējiem iedzī
votājiem. Tāpēc lv an s IV atļāva lielajiem sāls rūpniekiem un
zemes īp a š n ie k ie m S tr o g o n o v ie m - c e l t cietokšņus pie
Kamas un Uralas un turēt tajos apbruņotas strēļu un kazaku
vienības.
Vēlāk Stroganovi saņēma no cara dāvinājum a rakstu, kurā
bija sacīts, ka cars tiem piešķir Sibirijas chana valsts zemes
austrum os no Uraliem. Stroganoviem uzdeva būvēt cietokšņus
pie Tobolas, Irtišas un Obas, kā arī organizēt ar algotiem kaza
kiem karagājienus uz Rietumsibiriju.
.
1581 gadā pret Sibirijas chanu K u c u m u tika sūtīta neliela
kazaku vienība atam ana J e r m a k a vadībā.
K aragājiens pāri Uraliem bija ļoti grūts un bīstams. Taču
Jerm aka nodaļa bija norūdīta kaujās un diezgan labi apgādāta
ar šaujamieročiem. P ats Jerm aks bija ārkārtīgi spēcīgs, drošs,
vīrišķīgs un labi pārzināja kara lietas. Jerm aka vienība galīgi
i Toreiz krievi sauca ņencus par samojediem, chantus par ostjakiem un
mansus par voguliem.
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sakāva Kučuma lielo karaspēku, kas bija apbruņots ar lokiem
un bultām, un ieņēma Sibirijas chana valsts galvaspilsētu.
Taču Jerm akam neizdevās noturēt savās rokās plašo valsti.
1585. gadā viņš noslīka Irtišā Kučuma karavīru negaidīta uzbru
kuma laikā. Tomēr ari Kučumam neizdevās uz ilgu laiku atjaunot
savu varu Sibirijas chana valsti. No M askavas atsūtītie vojevodas
ar karaspēku dažu gadu laikā galīgi iekaroja Rietumsibiriju, kas
tika pievienota Krievijai. Tā beidza eksistēt Sibirijas chana
valsts.
-------Kāda nozīme bija Pievolgas, Uralu un Rietumsibirijas pievie
nošanai Krievijai, Pēc Kazaņas, A strachaņas un Sibirijas chanu
valstu krišanas tās teritorijā dzīvojošie vietējie iedzīvotāji sāka
maksāt jasaku krievu caram, nevis
vairs tataru chaniem. Jasaka m aksā
šana bija sm ags slogs lielākajai daļai
vietējo iedzīvotāju. Taču Pievolgas,
Uralu un Rietumsibirijas pievieno
šana Krievu valstij sekmēja saim nie
cības attīstību un pilsētu augšanu
šais zemēs. Jau 16. gadsim tā uzcēla
vairākas pilsētas: Simbirsku, Samaru,
Saratovu, Caricinu, Ufu, Toboļsku
u. c. Pilsētās attīstījās amatniecība
un tirdzniecība, bet lauksaimniecībā
plašāk ieviesās trīslauku sistēma.
Zemkopība sāka pamazām attīstīties
arī Baškirijā, kur to agrāk nepazina.
Krievu zemnieki, kazaki, mednieki
un amatnieki, kas no feodāļu jūga
valsts centrā bija aizbēguši uz Pievolgu, Uraliem un Sibiriju, iepazīsti
nāja vietējos iedzīvotājus ar jauniem
labākiem zemkopības, amatniecības,
medniecības un zvejniecības darba rī
kiem un paņēmieniem, ar jauniem
mītņu veidiem, ar pilnīgāk izveidotiem
mājsaimniecības piederumiem, ja u 
niem satiksmes līdzekļiem un_ apģēr
biem. Vietējo iedzīvotāju vidū izpla
tījās krievu valoda un krievu kultura,
kas bija augstākā līmenī nekā vietējo
iedzīvotāju kultura. Pievolgas, Uralu un Rietumsibirijas tautu sa 
kari ar krievu tautu sekmēja šo tautu kultūras attīstību un vēlāk
deva iespēju kopīgi cīnīties pret kopīgajiem šķiras ienaidniekiem.

Tādējādi Pievolgas, Uralu un Rietumsibirijas tautu atbrīvo
šanai no tataru feodālās aristokrātijas varas un iekļaušanai Krie
vijas sastāvā bija progresīva nozīme šo tautu vēsturē.
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32. §. LIVONIJAS KARŠ UN TÄ STARPTAUTISKĀ NOZĪME.

Livonijas karš un Baltijas tautas. 16. gadsimta vidū Krievu
valsts uzsāka cīņu par izeju uz Baltijas juras piekrasti. Baltijas
iekarošana bija saistīta ne tikai ar krievu muižnieku tiekšanos
iegūt jaunas zemes. To prasīja ari Krievijas vitālās intereses: bija
nepieciešams nodibināt gan tiešus ekonomiskus un politiskus sa
karus, gan kultūras sakarus ar citām Eiropas valstīm. Livonija
un tās kaimiņvalstis visādi traucēja Krievijai nodibināt tirdz
niecības un kultūras sakarus ar Rietumu zemēm. Tās nelaida uz
Krievu valsti pat tos ārzemju speciālistus, ko tā bija uzaicinājusi.
Pārraut šo Krievijas blokādi bija iespējams, vienīgi atgūstot Bal
tijas jūras piekrasti, kas kādreiz bija ietilpusi Novgorodas zemes
sastāvā, bet ko pēc tam bija sagrābuši vācu bruņinieki.

Latviešu un igauņu tautas ienīda vācu iebrucējus un cīņā pret
tiem centās gūt krievu tautas atbalstu. Tai pašā laikā Livonijas
bruņinieki meklēja savienību ar Krievijai naidīgajām valstīm —
ar Lietuvu, Poliju un Zviedriju.
1558. gadā Krievu valsts sāka kara darbību pret Livoniju.
Pēc"’daziem mēnešiem ieņēma N a r v u , kas atradās pie Narovas
upes pretī krievu cietoksnim I v a n g o r o d a i . Pēc tam krita
T ē r b a t a (tā tika dēvēta senā krievu pilsēta Jurjeva). Pēc
tam padevās ari citas Livonijas pilsētas. Daudz bruņinieku panikā
bēga. Latviešu un igauņu zemnieki sacēlās un atbalstīja krievu
karaspēka vienības.
(1561) gadā, krievu karaspēka sakauts, Livonijas ordenis bei
dza eksistēt. Narvu, Tērbatu un citas pilsētas, kas atradās ordeņa
teritorijas austrumdaļā, ieņēma krievu karaspēks. R ē v e l i
ieņēma Zviedrija, S ā m s a l u — Dānija. Pārējā Livonijas daļa
ar tās galvaspilsētu Rīgu nonāca Polijas karaļa rokās.
Krievu, ukraiņu un baltkrievu tautu kaujas draudzība. Pēc
tam kad Krievija bija sagrāvusi Livonijas ordeni, tās rietumu
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kaimiņi kļuva vēl naidīgāki. Vācijas ķeizars, kura vasalis bija
ordenis, aicināja vācu firstus uz karu pret Krievu valsti. Romas
pāvests mēģināja noorganizēt «krusta karu» pret Krieviju. Lie
tuvas, Polijas, Zviedrijas un Dānijas valdības nostāja pret Krie
viju arī bija atklāti naidīga, taču Ivans IV un viņa valdība no
lēma turpināt karu.
1563. gada sākumā krievu karaspēks aplenca un pēc 15 die
nām ieņēma P o l o c k u , kas bija viena no lielākajām baltkrievu
pilsētām pie Daugavas.
Sakarā ar šiem krievu armijas panākumiem Baltkrievijā pa
stiprinājās atbrīvošanās kustība. Baltkrievijas iedzīvotāji aktivi
palīdzēja krievu karaspēkam un uzskatīja to par atbrīvotāju no
lietuviešu feodāļu varas. Lietuvas kņazistes kundzība Baltkrie
vijā bija apdraudēta.

Tai pašā laikā pieauga atbrīvošanās kustība arī Ukrainā.
Ukraiņu tautas masu cīņā pret feodāli dzimtbūtniecisko un nacio
nālo jūgu ievērojami nostiprinājās kazaki. Apmēram 16. gad
simta vidū aiz Dņepras krācēm, tās salās un saliņās, Ukrainas
kazaki radīja nocietinātu centru, tā dēvēto Z a p o r o ž j e s
S e č u (no vārda «засека» — nocietinājums). Balstīdamies uz
•Seču, ukraiņu kazaki varonīgi cīnījās ar poļu un lietuviešu feo
dāļiem, tāpat ar sultānā Turciju un tās vasali — Krimas chana
valsti.
Lai apspiestu tautas masu atbrīvošanās kustību un neļautu
Ukrainai un Baltkrievijai atkal apvienoties ar Krieviju, poļu un
lietuviešu feodāļi 1569. gadā kopējā seimā Ļ u b ļ i n a s pilsētā
noslēdza jaunu uniju. Pēc šās ūnijas nosacījumiem Lietuva apvie
nojās ar Poliju vienā valstī — R e č ā P o s p o ļ i t ā . Lielāko daļu
Ukrainas zemju Lietuvai bija jāatdod Polijai. Polijas sastāvā
ietilpināja arī daļu Baltkrievijas.
Pēc Rečas Pospoļitas nodibināšanās Krievu valstij draudēja
nopietnas briesmas no rietumu puses. Tai pašā laikā pastiprinājās
uzbrukuma draudi arī dienvidu robežām. Astrachaņai uzbruka

liels turku un Krimas tataru karaspēks, bet šis uzbrukums beidzā
neveiksmīgi. 1571. gadā Krimas chans Deviets-Girejs uzbruk
Maskavai un nodedzināja visu pilsētu, izņemot vienīgi Kremli.
Nākamajā gadā viņš atkal devās uzbrukumā, bet netālu n:
Maskavas krievu karaspēks viņu sakāva un atsita atpakaļ. Drīz
no ziemeļrietumiem sāka uzbrukumu Zviedrija. Tā ieņēma Narvu
un iekaroja Kareliju. Rēcas Pospoļitas armija karaļa S t e f a n a
B a t o r i j a vadībā ieņēma Polocku un 1581. gadā aplenca
Pleskavu.
Pleskavas ieņemšana simttūkstoš vīru lielajai Stefana Batorija
armijai dotu iespēju iekarot Novgorodu. Lai gan pretinieka mil
zīgā armija devās niknos triecienuzbrukumos un stipri apšaudīja
Pleskavu, pilsētu tomēr nevarēja
ieņemt. Triecienuzbrukumu laikā pil
sētu aizstāvēja ne vien karavīri, bet
arī sievietes, bērni un veci cilvēki.
Iedzīvotāji pienesa karavīriem šāvi
ņus, piegādāja zemi un kaļķus sienās
izspridzināto caurumu aizmūrēšanai
un palīdzēja ievainotajiem. Ielenktie
5 mēnešus ar ļoti lielu izturību un
varonību aizstāvēja cietoksni, aizka
vējot ienaidniekam izvērst plašumā
kara darbību. Pa to laiku pret iebru
cējiem sacēlās partizaņi, kas traucēja
ienaidnieku armijas apgādi ar pār
tiku un kaujas piederumiem.
Krievu tautai šai grūtajā laikā
stipri palīdzēja ukraiņu Zaporožjes
kazaki, kas kopīgi ar Donas kazakiem
pašaizliedzīgi cīnījās ar turkiem un
Krimas tatāriem. Viņi pasargāja no
tataru un turku uzbrukumiem mūsu
zemes dienvidapgabalus un atbrīvoja
no gūsta krievu un ukraiņu tautības
iedzīvotājus. Krievu armijā, kas cī
nījās ar Rečas Pospoļitas karaspēku,
bija arī ukraiņu kazaku vienība. To vadīja N i k o l a j s C e r k a s k i s, kas krita Pleskavas aplenkuma laikā.
Livonijas kara beigas; šā kara nozīme. Varonīgi aizstāvot
Pleskavu, krievu tauta izjauca Rečas Pospoļitas tālāko uzbru
kumu. Tāpēc Ivans IV varēja sākt sarunas par mieru. 1582. gadā
ar Poliju noslēdza pamieru. Saskaņā ar pamiera noteikumiem
Krievu valsts atteicās no Livonijas, bet Batorijs atdeva atpakaļ
poļu ieņemtās krievu pilsētas. 1583. "gadā tāpat noslēdza pamieru
ar Zviedriju. Zviedrijas rokās palika' iekarotās krievu pilsētas:
Jama, Koporje un lvangoroda. Zviedrija dabūja ari Ziemeļigau126

niju ar Tallinu un Narvu. Tā beidzās Livonijas karš, kas bija
ildzis 25 gadus.
Nevienādajā cīņā ar skaita ziņā pārākajiem ienaidniekiem
Krievija nespēja paturēt atkaroto Baltijas jūras piekrasti. Netika
atrisināts arī jautājums par ukraiņu un baltkrievu tautas atkal
apvienošanos ar krievu tautu. Ukraina un Baltkrievija palika
Rečas Pospoļitas sastāvā.
Ilgajā karā Krievu valsts bija stipri novājināta. Ienaidnieki
bija izpostījuši lielu daļu Krievu valsts teritorijas un nodedzinā
juši valsts galvaspilsētu Maskavu.
Lai gan krievu tauia bija cietusi smagus zaudējumus, Livo
nijas karam bija liela starptautiska nozīme. Krievu karaspēks
galīgi satrieca Livonijas ordeni, kas vairākus gadsimtus bija bijis
Romas pāvesta, kā arī vācu un zviedru feodāļu ierocis cīņā pret
krievu tautu un Baltijas jūras austrumpiekrastē dzīvojošām tau
tām. Livonijas kara gaitā nostiprinājās krievu tautas draudzība
ar Ukrainas, Baltkrievijas un Baltijas tautām.
33. §. ŠĶIRU PRETRUNU UN POLITISKAS CĪŅAS
PAASINA5ANAS KRIEVIJA.

Pastiprinās zemnieku cīņa pret muižniekiem. Ivana IV patval
dības nostiprināšanās. Smagā Livonijas kara galvenās grūtības
pārcieta zemnieki. Viņiem bija jāpilda valsts klaušas: jābūvē
nocietinājumi, jāierīko ceļi karaspēkam un jādod tā pārvadāšanai
pajūgi. Zemniekiem bija arī jāapgādā karaspēks ar pārtiku. Zem
nieki pildīja klaušas arī muižnieku, bajāru un klosteru saimnie
cībās. Bez tam viņi maksāja obroku feodāļiem. Glābdamies no
dzimtbūšanas jūga un smagajām klaušām, daudzi zemnieki bēga
uz Volgu un Donu.
Vairākās vietās zemnieki atklāti protestēja pret feodāli dzimtbūtnieciskā jūga pastiprināšanos un uzsāka cīņu pret muižnie
kiem. Baidīdamies no zemnieku sacelšanās, muižnieki atbalstīja
Ivana IV tieksmi pēc neierobežotas varas. Ivans IV7 centās pie
rādīt, ka patvaldība Krievijā ir dieva radīta. Turpretim pavalst
niekiem, tāpat kā kalpiem, bez ierunām jāpaklausa caram. Cars
pēc savas gribas var viņus apdāvināt un sodīt. Nepaklausība ca
ram ir tāds pats pārkāpums kā nepaklausība dievam, un tātad
tā ir ne vien politisks, bet arī reliģisks noziegums. «Skaties un
saproti,» rakstīja Ivans IV kņazam Andrejam Kurbskim, «kas
pretojas varai, — pretojas dievam; bet, kas pretojas dievam, to
sauc par atkritēju — un tas ir vislielākais grēks.»
Dižciltīgie kņazi un bajāri arī pēc feodālās valsts apvieno
šanas joprojām gribēja palikt mazi valdnieki savās dzimtmuižās.
Taču muižniecība bija kļuvusi spēcīgāka un vairs negribēja sa
mierināties ar lielo zemes īpašnieku senajām privilēģijām un
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priekšrocībām. Muižnieki alkatīgi tiecās pēc bajāru dzimtmuižām
un meklēja visādus iemeslus, lai varētu sagrābt zemnieku zemi
un dzimtļaudis.
Dižciltīgie feodāļi saprata, ka viņiem draud briesmas, un jau
pirms Livonijas kara sākuma pretojās muižnieku mēģinājumiem
nostiprināt cara patvaldību. Livonijas kara laikā šī pretestība vēl
pieauga. Atsevišķi reakcionārās feodālās aristokrātijas pārstāvji
gribēja gāzt Ivanu IV no troņa un iecelt viņa vietā citu caru.
Šai nolūkā kņazs Andrejs Kurbskis — pret Livoniju vērstā krievu
karaspēka galvenais vojevoda —
uzsāka slepenas sarunas ar Poli
jas karali un pārbēga ar saviem
līdzdalībniekiem
ienaidnieku
pusē. Pēc dažiem mēnešiem
nodevējs ieradās pie Krievijas
robežām poļu un lietuviešu kara
spēka priekšgalā. Arī caram tuvo
bajāru vidū Maskavā atklāja
nodevējus.
Opričņina, tās šķiriskais rak
sturs un nozīme. 1564. gada de
cembrī Ivans IV, neuzticēdamies
bajāriem, kas pulcējās ap viņu,
negaidīti aizbrauca no galvas
pilsētas. Kopā ar ģimeni un ap
bruņotu muižnieku vienību viņš
devās uz stipri nocietināto
Aleksandrovskas
s 1o b o d u (tagad Vladimiras apga
balā). 1565. gada sākumā cars
atgriezās galvaspilsētā un veica
vairākus pasākumus, lai vis
pirms sagrautu feodālo aristo
krātiju, sagrābtu tās dzimtmui
žas un apmierinātu muižnieku prasības pēc muižām un dzimt
ļaudīm.
Visu valsts teritoriju sadalīja divās daļas: o p r i č ņ i n a 1,
kas bija tieši pakļauta caram, un z e m š č i n ā, ko pārvaldīja
bajāru dome, kura darbojās cara vadībā. No opričņinas terito
rijas, kurā galvenokārt ietilpa valsts centrālie apgabali, kņazus
un bajārus izsūtīja uz tāliem apgabaliem. Viņu dzimtmuižas pa
ņēma «valdniekam», t. i., tās konfiscēja un atdeva m u i ž n i e 
k i e m — o p r i č ņ i k i e m . No opričņikiem radīja sevišķu, ca
ram paklausīgu karaspēku. Arī no tām Maskavas ielām un
1 Termins «opričņina» cēlies no vārda «cmpimb». Tā agrāk nosauca man
tojuma da|u, ko piešķīra kņaza atraitnei.
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priekšpilsētām, kas bija iekļautas opričņinā, izsūtīja visas perso
nas, kas neietilpa «valdnieka uzticības personu» skaitā, bet viņu
mājās apmetās opričņiki. Opričņikiem bija sevišķa forma. Viņiem
bija jāpiesien saviem zirgiem pie kakla suņu galvas, bet pie
bultu rnaka jāpiestiprina kau t kas līdzīgs slotai. Tā bija zīme, ka
opričņikiem kā suņiem jāgrau ž vals ts nodevēj i un jāizslauka
no valsts «nodevība». Opričņikiem bija lielas pilnvaras: ikvienā
gadījumā, ja kāds bija apvainots nodevībā, pie tam bieži vien
nepatiesi, opričņikiem bija tiesības iznīcināt «nodevējus» ar visu

dzimtu, ieskaitot pat mazus bērnus. Šo tiesību opričņiki plaši iz
mantoja, lai sagrābtu feodālās aristokrātijas dzimtmuižas, īpa
šumus un dzimtļaudis.
Lielie laicīgie un garīgie feodāļi mēģināja apvienoties cīņā
pret caru un viņa opričņikiem, bet cieta sakāvi. Pēc cara un
viņa tuvākā palīga M a ļ u t a s S k u r a t o v a pavēles sa
zvērniekus, kā arī personas, ko vienkārši turēja aizdomās par
piedalīšanos sazvērestībā, opričņiki sagrāba, nežēlīgi mocīja un
sodīja ar nāvi.
Cars izrēķinājās ne tikai ar atsevišķiem kņaziem un bajāriem.
No opričņiku nežēlīgā terora cieta veselas pilsētas un apgabali.
Kad 1569. gada Maskavā saņēma ziņu par sazvērestību Novgoroda, cars ar opričņikiem devās karagājienā pret šo pilsētu. Pa
3 — PSRS vēsture 8. kl.
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ceļam viņi sagrāva Tveru un citas krievu pilsētas un tad iebruka
Novgorodā. Sešas nedēļas viņi nežēlīgi izrēķinājās ar pilsētas
iedzīvotājiem. Tūkstošiem nevainīgu cilvēku spīdzināja un noslī
cināja Volchovā. Pilsētu opričņiki izlaupīja.
1572. gadā likvidēja valsts sadalījumu opričņinā un zemščinā
bet opričņinas politiku turpināja līdz pat Ivana IV nāvei
(1584. g.).
Lai nodrošinātu muižnieku dzimtbūtnieciskās klaušu saimnie
cības ar darbaspēku, izdeva likumu par « a i z l i e g u m a g a 
d i e m», t. i., tie bija tādi gadi, kuros zemniekiem pat Jurģu dienā
bija aizliegts aiziet no saviem īpašniekiem. Ar šo likumu zemnie
kus vēl vairāk piesaistīja pie muižnieku zemes. 3ai pašā nolūkā
sāka arī iedzīvotāju skaitīšanu.
Tādējādi opričņinas laikā tika vēl vairāk paplašināti muižnieku
zemes īpašumi, arvien pastiprinot zemnieku dzimtāātniecisko
jūgu. Svarīgs opričņinas rezultāts bija arī dižciltīgo kņazu un
bajāru varas samazināšana un cara patvaldnieciskās varas no
stiprināšana.
34. §. KRIEVU KULTŪRAS ATTĪSTĪBA 16. GADSIMTA.
KRIEVU VALSTS UN TĀS KULTŪRAS NOZĪME.

Tautas mutvārdu daiļrade un literatūra. Šķiru cīņas paasināšanās 16. gadsimtā atspoguļojās arī tautas mutvārdu daiļradē.
Dziesmās, pasakās, sakāmvārdos un parunās tauta galvenajos
vilcienos pareizi novērtē Ivana IV nežēlīgo cīņu ar pretiniekiem,
dēvēdama viņu par «Bargo». Kādā dziesmā teikts, ka cars «vis
žēlīgi piešķir» ne vien zemi un zeltu, bet arī «divus stabus ar
šķērskoku. . . un zīda cilpu», t. i., karātavas. Sie vārdi pauž
spilgtu protestu pret cara feodāli dzimtbūtniecisko politiku un
viņa nežēlīgo izrēķināšanos ne vien ar bajāriem, bet arī ar tautu.
Tautas masu cīņa pret feodāli dzimtbūtniecisko iekārtu at
spoguļojās arī « ķ e c e r ī b ā s » , t. i., pret baznīcu vērstās mācī
bās. Visdrosmīgāk pret baznīcu un feodālo iekārtu uzstājās Fe od o s i j s K o s o j s.
Sis izbēgušais kalps noliedza baznīcas mācības galvenās tezes, aicināja
neklausīt feodālajai varai, nosodīja karus un sludināja, ka visi ļaudis ir vien
līdzīgi. «Dieva priekšā visi cilvēki ir vienādi,» viņš mācīja, «gan tatari, gan
vācieši, gan citas tautas.» Feodosijs Kosojs pauda zemnieku un pilsētas na
badzīgo iedzīvotāju noskaņojumu. Viņš prasīja pārkārtot sabiedrību un iznī
cināt laicīgo un garīgo feodāļu jūgu.

Baznīca Krievijā, tāpat kā Rietumeiropā, nikni cīnījās pret
ķeceru mācībām. Ķecerus spīdzināja, ieslodzīja cietumā, bet daž
kārt nogalināja. Feodosijam Kosojam tomēr izdevās aizbēgt uz
Lietuvu.
Metropolita Makarija vadībā tika sarakstīti darbi, kuru no
lūks bija celt baznīcas un patvaldības autoritāti. Šie darbi pauda
ideju, ka cara patvaldnieciskā vara nāk «no dieva», ka baznīcas
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zemes īpašumi ir neaizskarami, ka ar ķeceriem jāizrēķinās bez
žēlastības.
16. gadsimtā radās daudzi vēstures sacerējumi, kuros galve
nais temats bija Krievu centralizētās valsts augšana, nostiprinā
šanās un attīstība. Viens no plašākajiem tā laika vēstures sace
rējumiem bija ilustrētais c h r o n i k u k r ā j u m s
(Лицевой
летописный свод);
tajā bija apmēram 10 000 lappušu un
16 000 skaistu ilustrāciju.
Vēstures sacerējumu autori centās apstiprināt, ka krievu
valdnieku patvaldnieciskā vara esot mūžīga, un uzsvēra, ka
Krievu valsts ir Kijevas Krievzemes un Bizantijas pēctece, un
šai apstāklī saskatīja tās vēsturisko nozīmi.
Grāmatu iespiešana. Fjodorovs un Skorina. Literatūras izpla
tīšanā un izglītības paplašināšanā liela nozīme bija, grāmatu
iespiešanai. Grāmatu iespiešanas sākums Krievzemē cieši sais
tīts ar I v a n a F j o d o r o v a vārdu. Ivans Fjodorovs bija iz
glītots un apdāvināts cilvēks. Viņš prata grieķu valodu, daudz
lasīja un pats sarakstīja grāmatas. Viņš bija arī labs galdnieks
un kokgriezējs, prata pagatavot un atliet burtus, mākslinieciski
izveidot un iespiest grāmatas.
Maskavā jau pirms Ivana Fjodorova mēģināja iespiest grā
matas. Taču grāmatu iespiešana plaši neizplatījās. Ivanam Fjodorovam izdevās nodibināt Maskavā t i p o g r ā f i j u (Печатный
двор), kur viņš kopā ar savu palīgu — baltkrievu P ē t e r i
M s t i s l a v e c u iespieda vairākas grāmatas. Pirmā grāmata
iznāca 1564. gadā.
Reakcionāros garīdzniekus un bajārus uztrauca grāmatu
iespiešanas sekmes Maskavā. Ivanu Fjodorovu apvainoja bez
dievībā, pat buršanā. Fjodorovs un Mstislavecs aizbrauca no
Maskavas. Taču viņu lielais darbs neaizgāja bojā. Drīz atkal
Maskavā sāka iespiest grāmatas, un šo darbu vairs nekad nepār
trauca. Tādēļ Ivanu Fjodorovu pelnīti dēvē par krievu g r ā m a t u
pirmo iespiedēju.
Pēc tam kad Ivans Fjodorovs bija spiests aizbraukt no Mas
kavas, viņš kādu laiku iespieda grāmatas Baltkrievijā, pēc tam
devās uz Ukrainu, kur lika pirmos pamatus ukraiņu grāmatu
iespiešanā. 1574. gadā viņš Ļvovā izdeva pirmo krievu valodas
gramatiku. Sī iespiestā mācību grāmata bija paredzēta bērniem.
Pirmais izcilais krievu grāmatu iespiedējs ar savu darbību no
stiprināja kultūras sakarus starp Krieviju, Ukrainu un Balt
krieviju.
Liela nozīme bija arī lielā humānistā un Baltkrievijas pirmā
grāmatu iespiedēja G e o r g i j a S k o r i n a s darbībai. Skorina
rakstīja, ka katra cilvēka pienākums ir mīlēt savu dzimteni un
savu tautu: «Pat zvēri, kas klejo pa tuksnesi, zina savus mājok
ļus. Putni, kas lido pa gaisu, vij savas ligzdas. Zivis, kas peld pa
jūrām un upēm, zina savas dzelmes. Bites un tām līdzīgi radī9«
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jumi sargā savus stropus. Cilvēkiem vēl jo vairāk jāmīl tā vieta
kur viņi piedzimuši un uzauguši.»
Skorinas un Fjodorova darbība palīdzēja nodibināties ciešiem
sakariem starp Krieviju, Ukrainu un Baltkrieviju. Grāmatas, ko
Skorina iespieda Baltkrievijā, izplatījās arī Ukrainā un Krievijā.
Krievu mākslas attīstība, 16. gadsimts ir mākslas uzplaukumā
laiks Krievu valstī. Krievu meistari labprāt izmantoja Rietum
eiropas kultūras sasniegumus. Taču savā daiļradē viņi pirmo
vietu ierādīja savas tautas pieredzei.

Vislielākās sekmes krievu meistari guva juvelieru mākslā un
architekturā. Ar krievu tā laika juvelieru mākslu brauca iepazīties
izcili Eiropas speciālisti. Ievērojams šās mākslas paraugs ir kalts
zelta trauks ar Krievu valsts ģerboni — divgalvaino ērgli. Sis
trauks piederēja Ivanam IV.
16. gadsimta vidū apdāvinātie krievu meistari B a r m a un
P o s t ņ i k s uzcēla Vasilija Svētlaimīgā katedrāli. Šis izcilais
krievu viduslaiku architekturas piemineklis vēl tagad redzams
Sarkanajā laukumā Maskavā. Katedrāle veidota no deviņām torņveida baznīcām. Visām šīm baznīcām ir kopējs pamats. Centrālā
baznīca ir visaugstākā celtne. Tai ir astoņstūraina torņa veids.
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Virs šā astoņstūrainā torņa ir grandiozs juraols, kas ir līdzīgs
teltij. 5ī celtne.it kā tiecas augšup un spilgti izceļas uz debess
fona. Vasilija Svētlaimīgā baznīca ir vispilnīgākais krievu tau
tas senās mākslas paraugs, kur izpaužas krievu architekturā tā
saucamais «t e l š u s t i l s » .
Krievu valsts un krievu kultūras nozīme 16. gadsimtā.
16. gadsimtā pieaug Krievu valsts un krievu kultūras nozīmē
mūsu zemes tautu dzīvē.
16. gadsimta beigas Krievu valstij bija pievienota lielākā daļa
Austrumeiropā un Rietumsibirijā dzīvojošo tautu. Bet arī tās

mūsu zemes tautas, kas šai laikā vēl neietilpa Krievu valsts sa
stāvā, redzēja, ka Krievu valsts spēj tām palīdzēt cīņā ar sveš
zemju iebrucējiem. Cīņā ar turku iebrucējiem Moldavijas, Ziemeļkaukaza un Aizkaukaza tautas tiecās iegūt krievu tautas atbalstu.
16. gadsimta vidū uz Maskavu atbrauca armēņu baznīcas galva,
lai vienotos par Armēnijas savienību ar Krieviju cīņā pret Tur
cijas agresiju. Daudzi armēņi atrada Krievijā patvērumu no sveš
zemju iebrucēju jūga. Pēc savienības ar Krieviju tiecās arī viena
no spēcīgākajām gruzinu valstīm — K a c h e t i j a . Krievijas
valdība vairākas reizes sūtīja savu karaspēku uz Ziemeļkaukazu,
lai neļautu to sagrābt Turcijai un Krimai. Krievija sniedza arī
materiālu un diplomātisku palīdzību Moldavijai. 16. gadsimtā
ievērojami paplašinājās arī Krievijas tirdznieciskie un diplomā
tiskie sakari ar Azerbaidžāņu u n B u c h a r a s un C h i v a s
chana valsti Vidusāzijā.
Sevišķi lielu nozīrfii Krievu valsts ieguva Ukrainas, Balt
krievijas un Balkanu tautu atbrīvošanās cīņā pret svešzemju
iebrucēj iem.

Pēc Ļubļinas ūnijas poļa un lietuviešu iebrucēji kopā ar Ro
mas katoļu baznīcu uzsāka uzbrukumu ukraiņu un baltkrievu
tautu valodai, kultūrai un pareizticībai. Cīņai pret katoļu baznīcu
pilsētās dzīvojošie ukraiņi un baltkrievi apvienojās «brālībās».
Brālības dibināja skolas, izdeva grāmatas ukraiņu un baltkrievu
valodā un aizsargāja savu nacionālo kulturu. Savā darbībā tās
izmantoja krievu kultūras sasniegumus.

Liela nozīme krievu kultūrai bija arī dienvidu slavu tautu
dzīvē. No Maskavas sūtīja uz Bulgāriju un Serbiju slavu grā
matas, ko turku iekarotāji aizliedza izdot. Krievijā atrada patvē
rumu daudzi dienvidu slavu un grieķu zinātnieki, kas savā dzim
tenē tika vajāti.
Tādējādi Krievu valstij un krievu kultūrai 16. gadsimtā bija
ievērojama nozīme starptautiskajā arēnā, lai gan saimnieciskajā
ziņā un kultūras ziņā krievu tauta atpalika no attīstītākajām
Rietumeiropas tautām.

ZEMNIEKU KARI UN APSPIESTO TAUTU
SACELŠANĀS 17. GADSIMTĀ. PATVALDĪBAS
NOSTIPRINĀŠANĀS KRIEVIJĀ.

XI n o d a ļ a .
ZEMNIEKU KARŠ 17. GADSIMTA SĀKUMĀ. CIŅA AR POĻU
UN ZVIEDRU FEODĀĻU INTERVENCIJU.
35. §. KRIEVU VALSTS 16. GADSIMTA BEIGĀS UN
17. GADSIMTA SĀKUMĀ.

Krievijas ekonomiskais stāvoklis 16. gadsimta beigās. 16. gad
simtā Rietumeiropas valstīs sākās kapitālistisko attiecību attīs
tība. Niderlandē uzvarēja buržuāziskā revolūcija. Kapitālistiskās
attiecības attīstījās arī Anglijā un Francijā.
Valstis, kas atradās uz austrumiem no Eibes, attīstījās lēnāk.
Austrumvācijā, Austrijā, Ungārijā, Polijā, Lietuvā un Baltijā no
stiprinājās un paplašinājās feodālais zemes īpašums, palielinājās
obroks un klaušas un zemnieki tika vēl vairāk iesaistīti dzimt
būšanā. Feodāli dzimtbūtnieciskās attiecības nostiprinājās arī
Krievijā.
16. gadsimta beigās Krievijā ievērojami paplašinājās feodālie
zemes īpašumi, sevišķi muižnieku zemes īpašumi. Muižnieku ro
kās nonāca daudz zemnieku zemju. Muižnieki dabūja arī lielāko
daju dižciltīgo kņazu un bajāru zemes, ko valsts bija konfiscējusi
opričņinas gados.
Ilgie kari Ivana IV valdīšanas laikā, postošie ienaidnieku
karaspēka iebrukumi, nodokļu un visāda veida klaušu pieaugums,opričņiku
laupīšanas, neražas , epid;emijas («mēris») 1 6 gad
simta 70. un 80_ gados — viss tas ļoti pasliktināja zemnieku
sfavokĪi Vairāki valsts centrālie un ziemeļrietumu rajoni kļuva
tukši. Glābdamies no smagajiem darbiem, nodokļiem un bada,
zemnieki un pilsētnieki pameta savas mājas un devās uz valsts
malienēm — uz Volgu, Donu un Sibīriju
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; Ar saimnieciskās dzīves pagrimumu strauji samazinājās no
dokļu nomaksas un citi valsts ienākumi. Cara kase kļuva tukša.
Tāds bija stāvoklis valstī Ivana IV valdīšanas pēdējos gados.
Godunova valdības politika. 1584. gadā cars Ivans IV nomira.
Tronī nāca viņa dēls F j o d o r s . Būdams gļēvs un plānprātīgs,
jaunais cars nebija spējīgs pārvaldīt valsti. Pakāpeniski vara
koncentrējās bajāra B o r i s a G o d u n o v a rokās. Godunova
māsa bija cara Fjodora sieva. Turpinādams Ivana Bargā poli
tiku, Godunovs bargi izrēķinājās ar viņam naidīgajiem dižciltīgo
bajāru pārstāvjiem. Godunova rīcību atbalstīja plaši muižniecības
slāņi, bagātie pilsētnieki un Ivana IV tuvākie līdzgaitnieki. Spē
cīgs sabiedrotais Godunovam bija augstākā garīdzniecība.

1589. gadā uz Krieviju atbrauca Konstantinopoles patriarchs,
ko pēc senas parašas uzskatīja par krievu baznīcas galvu. Godunovs izmantoja šo gadījumu un panāca, ka par Krievzemes patriarchu iecēla Godunova piekritēju — Maskavas metropolitu
Jovu. No šā brīža Krievijas baznīca vairs nebija atkarīga no
Konstantinopoles patriarcha.
Boriss Godunovs bija gudrs, godkārīgs un veikls politiķis.
Viņš gandrīz desmit gadu nepārtraukti bija cara Fjodora valdī
bas priekšgalā. Sai laikā, tika gūti ievērojami panākumi cīņā par
krievu centralizētās valsts un tās starptautiskā stāvokļa nostip
rināšanu.
Drīz pēc Ivana IV nāves poļu un lietuviešu feodāļi sāka gata
voties jaunam karam pret Krieviju. Polijas tronī bija jezuitu
audzēknis karalis Sigismunds III. Romas pāvesta sakūdīts, viņš
cerēja ieviest Krievijā katoļticību un laupīt tai neatkarību. Taču
Godunovam izdevās noslēgt ar Poliju pamieru -uz 15 gadiem.
Uz laiku izjaukusi poļu feodāļu iekarošanas plānus, Krievija no
stiprināja savas dienvidu robežas un piespieda arī Krimas feo
dāļus atkal noslēgt ar Krieviju mieru. Karā ar Zviedriju Krievija
to uzvarēja un no jauna ieguva pieeju pie Baltijas jūras.
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16. gadsimta 80. un 90. gados Krievija nodibināja vēl cie
šākas saites ar Kaukaza un Vidusāzijas tautām. Kāds Gruzijas
valdnieks — Kachetijas valdnieks — pieņēma Krievijas pa
valstniecību.
Godunova valdība veica vairākus pasākumus, lai nostiprinātu
politiskos sakarus, kā arī tirdzniecības un kultūras sakarus ne
vien ar Austrumu zemēm, bet arī ar Rietumeiropas zemēm.
1584. gadā ziemeļos — Dvinas grīvā nodibinātā Archangeļska
kļuva par centru tirdzniecībā ar Angliju un Niderlandi.
Zemnieku tālākā iesaistīšana dzimtbūšanā. Krievu valsts stā
voklis tika nostiprināts, palielinot tautas masu dzimtbūtniecisko
ekspluatāciju.

Lai neļautu zemniekiem aiziet no savas dzīves vietas, lai
varētu sameklēt izbēgušos zemniekus un palielināt valsts nodok
ļus^ izdarīj a i e d z ī v o t ā j u v i s p ā r ē j u s k a i t ī š a n u visās
Krie v u valsts zemēs.. Zemniekus uzskatīja pa r to muižniekuvai
bajāru īpašumu... uz kuru zemes viņi, dzīvoja skaitīšanas brīdī.
1597. gadā izdeva ukazu, kurā bija noteikts, ka izbēgušos
zemniekus var meklēt 5 gadus, Laika periodu, kurā feodālim bija
tiesības meklēt un vest atpakaļ savus izbēgušos zemniekus, dēvēja
par « n o s a c ī t a j i e m
jeb m e k l ē š a n a s
gadi em*
(урочные лета).
Saskaņā ar 1597. gada ukazu katrs brīvs cilvēks, ja tas bija
pie kāda nostrādājis par pārtiku un apģērbu vairāk nekā 6 mē
nešus, kļuva par sava darba devēja kalpu.
Nosakot «meklēšanas gadus», izdarot vispārējo skaitīšanu un
izdodot 1597. gadā ukazus par iesaistīšanu dzimtbūšanā, valdība
vēl vairāk nostiprināja dzimtbūšanu Krievijā.
36. §. POĻU UN LIETUVIEŠU FEODĀĻU IEKAROŠANAS POLITIKA.
SĀKAS ĀRVALSTU INTERVENCIJA KRIEVIJĀ.

Sacelšanās Ukrainā un Baltkrievijā 16. gadsimta beigās. Vēl
agrāk nekā Krievijā dzimtbūšana nostiprinājās Rečā Pospoļitā.
Radījuši nežēlīgu dzimtbūtniecisku jūgu, poļu un lietuviešu
m a g n a t i (feodālā aristokrātija) un š ļ a c h t a (muižnieki)
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piespieda ukraiņus un baltkrievus atteikties no savas kultūras un
pieņemt katoļticību.
Cīņā pret dzimtbūtnieciskajiem, nacionālajiem un reliģiska
jiem spaidiem ukraiņu kazaki 16. gadsimta beigās izveidoja Z ap o r o ž j e s k a r a s p ē k u , ko vadīja h e t m a n i s . 1591,1593. gadā Zaporožjes karaspēka hetmaņa K r i š t o f a K o 
š i n s k a vadībā notika plaša kazaku un zemnieku sacelšanās
prpt Reču Pospoļitu. Sī sacelšanās aptvēra Kijevas apgabalu, Podoliju, Voliniju un daļu Baltkrievijas. Kosinskis lūdza Krievijas
valdību pieņemt Zaporožjes karaspēku
Krievijas pavalstniecībā. Borisa Godunova valdībā tam piekrita, bet ne
varēja šo pasākumu realizēt, jo k au
jās ar Rečas Pospoļitas karaspēku sa
celšanās dalībnieki cieta sakāvi. Tika
nonāvēts arī pats hetmanis Kosinskis.
1594.—1596. gadā Labā krasta
Ukrainā notika plaša tautas sacelša
nās S e v e r i n a N a ļ i v a i k o va
dībā. Sī sacelšanās aptvēra gandrīz
visu Labā krasta Ukrainu un pēc tam
pārsviedās uz Baltkrieviju, kur kazaki
un tiem pievienojušies baltkrievu zem
nieki ieņēma Slucku, Bobruisku un
Mogiļevu. Zemnieki nonāvēja muiž
niekus, dedzināja viņu muižas, piesa
vinājās muižnieku labību un mantu
un iznīcināja dokumentus, kas apstip
rināja zemnieku iesaistīšanu dzimtbū
šanā. Sās sacelšanās ietekmē paasinā
jās arī polu zemnieku cīņa.
Sacelšanās
apspiešanai
Rečas
Pospoļitas valdība sūtīja lielu karaspēku, ko komandēja viens no
labākajiem šļachtas karavadoņiem — S t a ņ i s l a v s Z o l k e v s k i s . Viņš kaujās bija guvis lielu pieredzi. Pēc sadursmes ar
poļu šļachtiču izlases karaspēku Severins Naļivaiko sāka at
kāpties uz Krievu valsts robežu pusi. Tomēr Zolkevskim izdevās
aplenkt sacelšanās dalībniekus, kad tie atkāpās, un ar nodevības
palīdzību panākt to atbruņošanu. Severinu Naļivaiko saņēma
gūstā un sodīja ar nāvi.
Apspieduši tautas sacelšanos Ukrainā un Baltkrievijā, poļu
magnati varēja sākt realizēt savus iekarošanas plānus attiecībā
pret Krieviju. Drīz radās izdevīgs gadījums.
Pieaug zemnieku sacelšanās Krievijā. 1591. gadā Ugļičā no
mira Ivana IV jaunākais dēls, Krievijas troņmantnieks carevičs
Dmitrijs. Viņa nāves cēloņi nav īsti noskaidroti. Oficiāli ziņoja,
ka carevičs, kas slimojis ar krītamo kaiti, rotaļādamies uzkritis
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uz naža un nodūries. Taču izplatījās baumas, ka careviču nonā
vējuši Borisa Godunova piekritēji.
1598. gadā pēc cara Fjodora nāves Zemes saeima, kurā vai
rākums bija muižnieki un pilsētnieki, ievēlēja par caru Borisu
Godunovu. Kļuvis par caru, Godunovs uzsāka niknu cīņu ar diž
ciltīgajiem bajāriem, kas bija pret viņu naidīgi noskaņoti. Tai
pašā laikā viņš palielināja algas muižniekiem un piešķīra tiem
daudz jaunu muižu līdz ar visiem zemniekiem, kas tajās dzīvoja.
Tautas masas pretojās Borisa Godunova politikai, kas aizstāvēja
muižnieku dzimtbūtnieciskās intereses. Sākās bads, un tas vēl
vairāk saasināja stāvokli valstī.
Laikā no 1601. gada līdz 1603. gadam Krievijā bija neraža.
Tauta mira badā, bet bajāri, muižnieki un klosteru garīdznieki
slēpa labību, gaidīdami cenu paaugstināšanos, lai iedzīvotos uz
tautas, posta rēķina. Līdz ar badu krasi pieauga masu neapmieri
nātība. Dažādos valsts apvidos zemnieki sacēlās un postīja ba
jāru un muižnieku muižas. Sākās nemieri arī pilsētās. Cīņai
pret sacelšanās dalībniekiem valdība bija spiesta sūtīt karaspēku
uz Vladimiru, Volokolamsku, Možaisku, Kolomnu un citām pil
sētām. Vairākās asiņainās kaujās valdības karaspēks tika sa
kauts. 1603. gadā liela zemnieku un kalpu vienība, ko vadīja
C h 1o p k o, tuvojās Maskavai. Cīņā ar šo vienību cara vojevoda
Ivans Basmanovs cieta sakāvi. Sai kaujā viņš pats krita. Arī
pašā galvaspilsētā sacelšanās dalībnieki sāka dedzināt bajāru
mājas un nonāvēt bagātos pilsētniekus. Valdības karaspēkam
tikai ar lielām pūlēm izdevās atspiest no galvaspilsētas sacē
lušos zemniekus. Chlopko tika ievainots. Viņu saņēma gūstā
un sodīja ar nāvi. Taču daudziem sacelšanās dalībniekiem iz
devās aizbēgt uz dienvidiem, kur zemnieku karš uzliesmoja ar
jaunu spēku.
Interventu ieliktenis Viltusdmitrijs I. Izmantodami Kri?vu
valsts grūto stāvokli, poļu, mag nati izvirzīja viltvārdi -=JV i ī l u sd m i t r i j u I, Viltusdmitrijs paziņoja, ka viņš esot carevics
Dmitrijs, kas «brīnišķīgā kārtā izglābies no nāves», un ka viņam
esot tiesības uz Krievijas troni. Sigismunds III viņam deva naudu
un atļāva no šļachtičiem pulcināt karaspēku karagājienam uz
Maskavu. Viltvārdis apsolīja, ka pēc Krievijas troņa sagrābšanas
viņš atdos Rečai Pospoļitai Severskas un Smojenskas zemes,
sekmēs katoļticības izplatīšanos Krievijā un sagatavos Krievu
valsts politisku apvienošanu ar Poliju. Lai nodrošinātu sev Ro
mas pāvesta atbalstu, Viltusdmitrijs slepeni pieņēma katoļticību
un apsolīja to ieviest Krievijā.
Rečā Pospoļitā noorganizēto sazvērestību pret Krievu valsti
atbalstīja bajāri Maskavā, kas arī gatavoja sazvērestību pret Bo
risu Godunovu. Sazvērnieki bajāri aktivi palīdzēja izplatīt tautā
baumas, ka viltvārdis esot īstais carevics Dmitrijs, kas izglābies
no slepkavām un aizbēdzis uz Poliju.
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1604 gada rudenī Polijā sapulcinātās Viltusdmitrija karaspēka vienības iebruka Krievu valsts teritorijā un uzsaka kara
gājienu uz Maskavu. Viltusdmitrijs virzījās uz Maskavu nevis
pa taisnāko ceļu, bet gan caur Krievu valsts dienvidrietumu ma
lienēm, kuru iedzīvotāji jau bija sacēlušies pret Borisu Godu
novu. Tā kā iedzīvotāji naivi ticēja, ka cars Dmitrijs bus labāks
nekā cars Boriss, tad viltvārdim bija iespējams apmānīt sacel
šanās dalībniekus un uz laiku piesaistīt tos Savā pusē. Cara vojevodas no dižciltīgo bajāru vidus, kas neieredzēja Godunovu, bez
kaujas atdeva viltvārdim vairākas pilsētas. Godunova valdības
bargās represijas pret Viltusdmitrija piekritējiem nesasniedza
gaidītos rezultātus.
1605. gada apriti cars Boriss negaidot nomira. Tronī, nāca,
viņa 16 gadus vecais dēls F j o d o r s D i žciltīgie bajāri negri
bēja atbalstīt jauno caru. Krievu armijas vojevodas pārgāja vilt
vārža pusē. Ceļš uz Maskavu bija vaļā. Pašā Maskavā uzlies
moja tautas sacelšanās. Bajāri nonāvēja jauno caru un viņa
māti, bet Godunova radiniekus un piekritējus izsūtīja trimdā.
Viltvārdis iegāja Maskavā, un viņu pasludināja par caru
Dmitriju I.
Drīz tomēr blēdību atklāja. Kļuva skaidri redzama Viltus
dmitrija atkarība no poļu paniem. Viltvārža politika, kas bija
naidīga krievu tautai, un viņam līdzi uz Maskavu atbraukušo
poļu šļachtiču nelietības radīja tautas masās sašutumu.
1606. gada 17. maija rītausmā visā Maskavā pēkšņi sāka
skanēt trauksmes signāli. Tie aicināja visu tautu sacelties. Ļaužu
pūļi dažādās pilsētas vietās sāka izrēķināties ar poļu interventiem, kas bija ieslēgušies savās mājās. Cenzdamies izmantot pil
sētas iedzīvotāju zemāko slāņu sacelšanos savās interesēs, grupa
bajāru, kas bija sazvērestības dalībnieki, iekļuva Kremlī un ielau
zās pilī. Viltusdmitrijs mēģināja aizbēgt. Viņš izlēca pa pils logu,
bet salauza kāju un tika nonāvēts. Viņa līķi vairākas dienas
turēja Sarkanajā laukumā, bet pēc tam sadedzināja. Pelnus
iebēra lielgabalā un izšāva uz to pusi, no kurienes viltvārdis
bija ieradies.
Tā beidzās pofu feodāļu mēģinājums izmantot Viltusdmitriju 1
pret Krieviju vērstajos iekarošanas plānos,
37. §. ZEMNIEKU KARŠ KRIEVIJĀ IVANA BOLOTŅIKOVA VADĪBA.

Zemnieku kara cēloņi un sākums. Pēc Viltusdmitrija gāšanas
dižciltīgie bajāri pasludināja par caru savu ielikteni — bajāru
V a s i l i j u S u i s k i (1606.—1610. g.). Jaunais cars apsolīja
visus svarīgākos jautājumus izlemt kopā ar bajāriem. Bajāri svi
nēja uzvaru, bet tautas masās auga aizvien lielāks sašutums
sakarā ar feodāli dzimtbūtniecisko jūgu. Vasilija Suiska valdī.>
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sanas sākuitfa atsevišķās zemnieku sacelšanās pārauga zemnieku
karā pret bajāriem un muižniekiem.
Zemnieku kara galvenais cēlonis bija zemnieku dzimtbūtnieciskās ekspluatācijas krasa pastiprināšanās 16. gadsim ta bei
gās un 17. gadsim ta sākumā. Nepārtraukti tika sagrābta zem
nieku zeme, ko atdeva muižniekiem. Palielinājās klaušas..uņ obroKsT P ieauga valsis nodokļi un klausības. Zemniekus apspieda
ari vietējās varas iestādes un cara adm inistrācija, kas rīkojās
patvaļīgi. Visu šo iemeslu dēļ zemnieku m asas sāka sacelties
preLfģodali dzimtbūtniecisko iekārtu.
(160(y gada vasarā sacelšanās dalībnieku galvenie spēki pulcējW-Rrievu valsts dienvidrietumu apgabalos, kur bija ieradušies
daudzi .izbēguši zemnieki un kalpi. Sacelšanās priekšgalā nostā
jās spējīgais vadonis I v a n s I s a j e v i č s B o l o t ņ i k o v s .
Bolotņikovs jaunībā bija bijis bajāruTrālpsj Viņš bija aizbēdzis
pie kazakiem uz Donu, bet nokļuvis tataru gūstā. Tatari bija p ār
devuši viņu turkiem verdzībā. Bolotņikovu piekala ar ķēdēm pie
turku galeras sola un lika viņam kā katordzniekam strādāt p ar
airētāju. Pēc vairākus gadus ilgā, smagā darba galerā Bolotņikovam izdevās aizbēgt un cauri Itālijai, Vācijai un Polijai a t
griezties Krievijā. Bolotņikovs labi pārzināja kara lietas. Viņš
bija fiziski ļoti spēcīgs un drošsirdīgs. Pie talantīgā zemnieku
vadoņa bariem plūda dzimtļaudis un kalpi. Zemniekiem un kal
piem, kas bija sacēlušies, pievienojās arī pilsētnieki, strēļi un
kazaki.
Bolotņikova vadībā sacelšanās dalībnieki devās no Putivļas
uz Maskavu, lai gāztu bajāru izraudzīto caru Suiski un uzceltu
tā vietā troni «caru Dmitriju», kas it kā esot brīnišķīgā kārtā
izglābies no bajāriem. 1606. gada augustā pie Kromiem un Jeļecas sacelšanās dalībnieki guva pirm ās lielās uzvaras pār valdības
karaspēku. Pie U gras upes netālu no Kalugas Vasilija Suiska
karaspēks mēģināja apturēt sacelšanās dalībniekus, kas strauji
virzījās uz Maskavu. Taču Bolotņikovs to sakāva, un Suiska
karaspēks atkāpās uz Maskavu.
Pēc kaujas pie U gras upes sacelšanās dalībniekiem — zem
niekiem un kalpiem — pievienojās ari daļa no Tulas sīko muiž
nieku vienībām I s t o m a s P a š k o v a vadībā un daļa no Rja
zaņas muižnieku vienībām P r o k o p i j a Ļ a p u n o v a vadībā.
Būdami nemierā ar Vasilija Suiska politiku, muižnieki m ēģināja
izmantot Bolotņikova karaspēku, lai gāztu Vasiliju Suiski un
sagrābtu varu.
Pie Serpuchovas un Kolomnas cara vojevodas vēlreiz mēģi
nāja aizturēt sacelšanās dalībniekus, bet cieta sakāvi.
Bolotņikova karaspēks aplenc Maskavu. 1606. gada oktobrī
sacelšanās dalībnieki tuvojās Krievu valsts galvaspilsētai. Kolomenskas ciemā M askavas tuvumā Bolotņikovs ierīkoja n o c ie ti

nātu nometni. Tā kļuva par centru,(/kur pulcējas saceisanās da
lībnieki. Sākās M askavas aplenkšana, kas ilga 5 nedēļas.
Bolotņikovs izsūtīja~pa visu valsti uzsaukumus — « v i l i n ā 
j u m a v ē s t u l e s » . Viņš pasludināja sevi par «cara Dmitrija»
vojevodu un aicināja zemniekus un kalpus ķerties pie ieročiem,
izrēķināties ar saviem apspiedējiem un sagrābt feodāļu zemes.
Bolotņikova aicinājumi rada dedzīgu atbalsi apspiestajos
iedzīvotāju slāņos. Zemnieki, kalpi un pilsētas darbaļaužu m asas
pievienojās Bolotņikovam. Sacelšanās dalībnieki iznīcināja bajā
rus un muižniekus, izpostīja viņu m uižas -un sagrāva bagāto
tirgotāju mājas.
Neilgā laikā sacelšanās aptvēra lielu daļu valsts teritorijas.
Dienvidos sacelšanās uzliesmoja Astrachaņā, uz ziemeļrietumiem
no M askavas tā aptvēra
Tveras, Pleskavas un Novgorodas zemes.
Kopā ar krievu darba
ļaužu m asām cīņā pret feo
dāļiem iesaistījās arī citu
tautību darbaļaudis. Sākās
nemieri Vjatkā (tagad Kirova) un Perm as zemē (ta 
gad Perm as apgabals).
Bolotņikova vienībām pie
vienojās Ukrainas ziemeļu
rajonu zemnieki (Čerņigovas un Severskas Novgorodas zem ē). Bolotņikovam
nāca palīgā arī Zaporožjes
Apbruņoti krievu zemnieki 17. gadkazaki. Roku rokā ar krievu
simtā ( n o O le a r ija g r ā m a ta s ) .
zemniekiem pret feodāļiem
cīnījās Viduspievolgas darbaļaužu m asps — marieši, čuvaši,
tatari un mordvieši . '
Taču visas šīs sacelšanās nfūfkV i zk l ai du s dažādās dietās un
nebiia~anviēnotas Kad vienā raionā sacelšanās tikai sākās citā
ta iau beidzās.. -Sacelšanās dalībnieki darbojās nesaskaņoti, tu r
pretī valdība centās apvienot visus feodāļus cīņā pret sacelšanās
dalībniekiem. Sai nolūkā Vasilijs Suiskis izmantoja ari baznīcu.
Patriarchs Hermogens izsūtīja pa visu valsti rakstus, kuros aici
nāja nesaudzīgi cīnīties pret sacelšanās dalībniekiem. Lai ietek
mētu tautas masas, baznīca izmantoja visus līdzekļus, kas bija
tās rīcībā: sprediķus, krusta gājienus, dažādas reliģiskas ceremo
nijas un beidzot reliģiska satura literatūru.
Pirm s izšķirošās kaujas pie M askavas Ļapunova vadītās
muižnieku vienības, kas bija pārliecinājušās, ka nav iespējams
izmantot Bolotņikova karaspēku savās interesēs, pārgāja cara
pusē. Kad kauja jau bija sākusies, Vasilija Suiska pusē pārgāja

ari Istomas Paškova vienību muižnieki. Spēku samērs izmainījās
par labu cara karaspēkam. Bolotņikova karaspēks gan cīnījās
vīrišķīgi'un drošsirdīgi, tomēr izšķirošajā kaujā pie Kotlu sādžas,
kas atradās ceļā no Maskavas uz Kolomensku, tas tika sakauts.
Bolotņikovs cieta lielus zaudējumus un tādēļ bija spiests izbeigt
Maskavas aplenkšanu un steidzīgi atkāpties uz Kalugu.
Sacelšanās dalībnieki aizstāv Kalugu un Tulu. Cara vojevodu
uzvara pie Maskavas vēl nebija salauzusi sacelšanās dalībnieku
spēkus. Sacelšanās dalībnieku rokās vēl joprojām palika gandrīz
visi atbalsta punkti, kas atradās dienvidos un dienvidrietumos no
Maskavas. 1606. gada beigās sevišķi plaša apmēra sacelšanās
izvērtās Pievolgā. Sacelšanās dalībnieki aplenca Ņižņijnovgorodu
un vairākas citas lielas pilsētas Pievolgā. 1606. un 1607. gada
ziemā Bolotņikovs sekmīgi atsita cara karaspēka uzbrukumu
Kaitīgai. Bolotņikovam palīgā ieradās vairāki tūkstoši kazaku,
kurus vadīja I ļ j a G o r č a k o v s, kas bija pasludinājis sevi par
cara Fjodora Ivanoviča dēlu — «careviču Pēteri». Ieņēmuši Tulu,
sacelšanās dalībnieki pārvērta to par otru svarīgāko atbalsta
punktu. 1607. gada maijā «careviča Pētera» vienības galīgi sa
kāva Suiska karaspēku pie Pčelnas upes (Kalugas tuvumā).
Pēc šās uzvaras sacelšanās dalībnieki no Kalugas rīkoja pēkšņu
uzbrukumu, kurā guva sekmes. Cara vojevodas bēga uz Serpuchovu. Bolotņikovam nebija pietiekami daudz spēku, lai no jauna
uzbruktu Maskavai, tāpēc viņš devās uz Tulu, kur savienojās ar
Iļjas Gorčakova vienībām.
Uz Tulu virzījās ari Vasilijs Suiskis ar 150 000 vīru lielu
karaspēku. Cara armija aplenca Tulu. Sacelšanās dalībnieki čet
rus mēnešus ilgajā Tulas aplenkuma laikā (no 1607„gaxla_maija
līdz oktobrim) turējis ar lielu izturību un vīrišķību. Kaut_ gan
ienaidniekam bija skaitlisks pārsvars un Bolotņikova karaspēkam
bija jācieš bads, kā arī trūka kaujas piederumu, tomēr tas vairāk
kārt drosmīgi izlauzās no pilsētas un nodarīja cara armijai lielus
zaudējumus. Tulas aplenkums ieilga.
Lai piespiestu aplenktos padoties, cars pavēlēja aizdambēt ,
upi un applūdināt Tulu. Ūdens ieplūda pilsētā un iznīcināja pār
tikas un pulvera krājumus. Tikai tad aplenktie sāka sarunas par
padošanos. Cars apsolīja atlaist visus sacelšanās dalībniekus
brīvībā, ja tie noliks ieročus. 1607. gada oktobrī sacelšanās dalīb
nieki pārtrauca cīņu.
Taču Vasilijs Suiskis solījumu neturēja. Kad aplenktie pade
vās, ar viņiem nežēlīgi izrēķinājās. Daudzus sacelšanās dalīb
niekus nonāvēja, noslīcināja upē, ieslodzīja cietumā vai atdeva
agrākajiem īpašniekiem. Bolotnikovu izsūtīja uz ziemeļiem Tur
viņam jz.dīīra aris; pēr tam vmn noslīcināja.
"Zemnieku kara sakāves cēloņi un šā kara vēsturiskā nozīme.
Sacelšanās dalībnieku sakāves galvenais iemesls bija tas, ka
zemnieku sacelšanās norisinājās stichiski, izkliedēti. Zemnieki
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nesaprata, ka cars un viņu apspiedēji — muižnieki darbojas uz
vienu roku. Tāpēc viņi cīnījās pret muižniekiem, bet par «labu»
caru. Zemnieki neizprata cara varasJeodalo raksturu, un tāpēc
valdībai biia iespējams viņus piekrāpt un pēc tam nežēlīgf izrē
ķināties ar viņiem." Tā t a s bija ne v ie n Krievijā, bet arī Rletumeiropas zemēs (kad notika Zakerijas sacelšanās Francijā, Vota
Tailora sacelšanās Anglijā un zemnieku karš Vācijā).
Lai gan zemnieku sacelšanās Bolotņikova vadībā cieta sakāvi,
tomēr tā ierakstīja slavenu lappusi mūsu dzimtenes vēsturē. Šī
sacelšanās bija pirmais zemnieku karš Krievijā, tautas masu pir
mais nopietnais mēģinājums atbrīvoties no saviem apspiedējiem.
Sis zemnieku karš vēl nevarēja sagraut feodāli dzimtbūtnieciskās ekspluatācijas sistēmu, bet tas parādīja, ar kādu varenu
spēku tauta pretojas ekspluatatoriem. Pēc sakāves sacelšanās
dalībnieki — zemnieki bēga uz valsts malienēm un apguva tur
jaunas zemes.
Bolotņikova sacelšanās saplūda ar Pievolgas apspiesto tautu
zemnieku cīņu. Šo tautu zemnieki, apvienojušies ar krievu zem
niekiem un kalpiem, kopīgi aplenca Ņižņijnovgorodu. Pēc izrē
ķināšanās ar Bolotņikovu cara karaspēks atspieda sacelšanās
dalībniekus no Ņižņijnovgorodas. Taču 1608. gada rudenī visu
Viduspievolgu atkal aptvēra sacelšanās.
Zemnieku karš Krievijā Ivana Bolotņikova vadībā bija pie
mērs, kas iedvesmoja ukraiņu un baltkrievu darbaļaužu masas.
Ziemeļukrainas tautas masas tieši piedalījās Bolotņikova vadī
tajā sacelšanās kustībā.
Baltkrievijas darbaļaužu masu cīņā pret feodālo jūgu ievē
rojami plaša bija amatnieku sacelšanās Mogiļevā. 1606. gadā
sacelšanās dalībnieki sagrāba savās rokās pilsētu un varonīgi
noraidīja Polijas karaļa Sigismunda prasību izbeigt «dumpi».
Baidīdamies, ka sacelšanās varētu uzliesmot arī citās Baltkrie
vijas pilsētās, pani bija spiesti uz laiku vienoties ar sacelšanās
dalībniekiem. Tikai 1610. gadā karaļa karaspēks apspieda sacel
šanos un nežēlīgi izrēķinājās ar aktivākajiem sacelšanās dalīb
niekiem.
Tādējādi pirmais zemnieku karš Krievu valstī rada plašu at
balsi dažādās mūsu zemes malās. Kopējā cīņa pret „apspiedējiem
stinrināia draudzību st arp-dažādu tautību-darbaļaužu, masām un
palīdzēja tajās ieaudzināt naidu pret_ekspluatatoriem.
38. §. POĻU UN ZVIEDRU FEODĀĻU UZBRUKUMS KRIEVU
VALSTIJ.

Viltusdmitrijs II — jauns interventu ieliktenis. Tā kā Vasilija
Šuiska valdība bija sapulcinājusi visus militāros spēkus cīņai ar
zemnieku sacelšanās dalībniekiem, tā nebija veikusi nepiecieša
mos pasākumus cīņā pret poļu feodāļu intervenciju. 1607. gada
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septembrī no Starodubas uz Okas augšteci virzījās jauns poļu
un lietuviešu feodāļu ieliktenis — V i l t u s d m i t r i j s II. Interventi bija izplatījuši baumas, ka Viltusdmitrijs I esot izglā
bies: Maskavā pārskatīšanās dēļ esot nonāvēts kāds cits cilvēks.
Jaunais viltvārdis sapulcināja lielus poļu un lietuviešu karapul
kus. Viņam pievienojās arī kazaku vienības un daļa dienesta
ļaužu, kas bija nemierā ar Vasiliju Šuiski.
1608. gada pavasarī viltvārdis devās karagājienā (no Trubčevskas) uz Maskavu. Kaujā pie Bolchovas cara karaspēku sa
kāva. Viltusdmitrijs II pienāca pie Maskavas un apmetās no
metnē T u š i n a s ciemā netālu no Maskavas: uz Maskavu viņu
nelaida.

Paredzēdami, ka Vasilijs Suiskis drīz kritīs, daudzi bajāri un
muižnieki devās no Maskavas pie jaunā viltvārža, kas bija iedē
vēts par «Tušinas zagli». Tur viņi saņēma dokumentus par tiesī
bām uz muižām un citus apbalvojumus. Daži muižnieki vairākas
reizes brauca no Maskavas uz Tušinu un atpakaļ. Tādus cilvēkus
dēvēja par «pārlidotājiem». Daļa krievu pareizticīgās baznīcas
garīdznieku ar metropolitu Filaretu priekšgalā arī pārgāja Viltusdmitrija II un poļu interventu pusē.
Interventi bija ieņēmuši lielu daļu Krievu valsts teritorijas.
Tomēr viņu mēģinājumam noorganizēt Maskavas blokādi nebija
panākumu. 16 mēnešus interventi bija aplenkuši Troicas Sergija
klosteri, kas bija svarīgs aizsardzības punkts ceļā no ziemeļ
austrumiem uz Maskavu. Tomēr viņi nevarēja to ieņemt. Ar
apkārtnes zemnieku palīdzību visi interventu triecienuzbrukumi
tika atsisti. Tautas masas dažādos valsts apvidos sacēlās pret
iebrucējiem.
Taču Vasilijs Suiskis baidījās no šās kustības. Lai nostipri10*
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nātu savu stāvokli, viņš atdeva Zviedrijai Ko r e l a s pilsētu un
apkārtējo apgabalu. Par to zviedri atsūtīja viņam palīgā kādu
karaspēka vienību, kurā ietilpa algotņi.
1609. gada pavasarī krievu karavadonis kņazs M. V. S k o 
p i n s Š ui sk is, apvienojies ar šo zviedru vienību, uzbruka
tušiniešiem un guva sekmes.
Poļu interventi sagrābj Maskavu. Zviedrija karoja ar Poliju.
Tā kā Krievijas teritorijā bija ieradusies palīgā zviedru kara
spēka vienība, tad to Polija izmantoja par ieganstu, lai atklāti
iesaistītos karā ar Krievu valsti. Polijas karalis Sigismunds III
vairs necerēja, ka Viltusdmitrijs II gūs panākumus, un tāpēc
uzsāka atklātu karu ar Krievu valsti.
Liela poļu armija Sigismunda III vadībā 1609. gada vasaras
beigās pārgāja robežu un aplenca Smoļertsku. Krievu garnizons
varonīgi pretojās, un Smoļenskas aplenkums ieilga. Aplenktie
prasmīgi izmantoja vareno Smoļenskas cietoksni, ko 16. gad
simta beigās bija uzcēlis izcilais Maskavas architekts F j o d o r s
K o ņ s. Smoļenskieši sekmīgi atsita trīskārt spēcīgākā ienaid
nieka uzbrukumus un ilgu laiku saistīja pie Smoļenskas Polijas
karaļa bruņotos spēkus.
Tā kā poļiem pie Smoļenskas bija radies smags stāvoklis,
Sigismunds bija spiests atsaukt poļu karaspēka vienības no Tušinas nometnes. 1610. gada martā Skopins Šuiskis atbrīvoja
Maskavu no blokādes.
Tad grupa nodevēju bajāru, kas bija kalpojuši Viltusdmitriiam II, lūdza Sigismundu sūtīt uz Maskavu par caru viņa dēlu
V l a d i s l a v u . Lai atbalstītu Vladislava kandidatūru uz cara
troni, Sigismunds raidīja pret Maskavu karaspēka vienību hetmaņa Zolkevska vadībā. 1610. gada jūnijā šī karaspēka vienība
sakāva cara karaspēku pie Klusinās, kur daļa Vasilija Suiska
nolīgto zviedru karaspēka vienību pārgāja pretinieka pusē, daļa
devās uz ziemeļrietumiem sagrābt Novgorodas zemi. Drīz Vasiliju Suiski gāza no troņa un ieslodzīja klosteri. Maskavā nodibi
nājās septiņu bajāru valdība.
Vairāk baidīdamies no tautas sacelšanās nekā no interventiem, bajāri uzsāka slepenas sarunas ar Zolkevski un ielaida
viņa vienību Maskavā. «Labāk kalpot karaļdēlam,» sprieda node
vēji, «nekā tikt sakautiem no pašu kalpiem.»
Dižciltīgo bajāru nodevība krās» pasliktināja Krievu valsts
stāvokļi? Kremli nociēfTnālušies. poļu feodāļi picspTēHa bajāru
vaklībli izpildīt visas viņu prasības. Viņi izdalīja muižas Vladi[ slava piekritējiem, aplaupīja un apspieda krievu tautu.
Maskavas sacelšanās pret interventiem 1611. gada pavasari.
Krievu patrioti aicināja tautu apvienoties cīņai ar svešzemju
iebrucējiem. No pilsētas uz pilsētu sūtīja vēstules, aicinot pul
cināt zemessardzi un kopīgi doties atbrīvot Maskavu. Rjazaņā
kustību par Maskavas atbrīvošanu vadīja vojevoda Prokopijs
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Ļapunovs. Ļapunovam pievienojās dienesta ļaudis un kazaki no
vairākām pilsētām, kas atradās dienvidos no Okas. Kopā ar Rja
zaņas zemessardzi Maskavu atbrīvot devās zemessardzes no Muromas, Ņižņijnovgorodas, Suzdaļas, Vladimiras, Jaroslavļas,
Kostromas, Vologdas un citām pilsētām. Viena no pirmajām pie
Maskavas pienāca Zaraiskas vienība kņaza Dmitrija Michailoviča
Požarska vadībā.
Polu karaspēka pavēlniecība nolēma doties pretī tautas zemes
sardzes vienībām un sakaut tās pa daļām, pirms tās nav sapulcē
jušās pie Maskavas. Taču interventiem neizdevās šo plānu rea
lizēt. 1611. gada 19. martā sākās tautas sacelšanās pašā Mas
kavā. Sacelšanās dalībnieki atņēma interventiem lielgabalus un,
nostādījuši tos ielās, ierīkoja aizsprostus no baļķiem, galdiem
un kastēm. No šiem aizsprostiem, kā arī no māju logiem un
jumtiem, maskavieši apšaudīja ienaidniekus un meta viņiem
virsū akmeņus. Kņaza Požarska vienība izlauzās līdz pilsētas
centram un sāka interventus spiest atpakaļ. Interventu stāvoklis
kļuva kritisks. Šai laikā interventi vairākās vietās aizdedzināja
Maskavu. Dūmi un uguns traucēja cīnīties, tāpēc krievu kara
spēka vienības bija spiestas atkāpties uz galvaspilsētas noma
lēm. Interventi turpretī noslēpās aiz augstajām Kremļa un
Kitaigorodas sienām. Kad pēc vairākām dienām pie Maskavas
pienāca galvenie zemessargu spēki, viņi ļaužu pilno ielu vietā
ieraudzīja nodegušo māju gruvešus.
Zemessardze nostāvēja pie Maskavas vairākus mēnešus, bet
nespēja to atbrīvot. Tam par iemeslu bija šķiru pretrunas starp
muižniekiem un kazakiem. Muižnieki ar Ļapunovu priekšgalā
negribēja atteikties no savas dzimtbūtnieciskās politikas. Ar to
viņi saniknoja kazakus, kuru rindās bija daudz izbēgušu dzimt
ļaužu. 1611. gada vasarā kazaki nonāvēja Ļapunovu. Tad muiž
nieki atstāja nometni un devās mājup. Zemessardze izklīda.
Tai laikā, kad daļa feodāļu, aizstāvēdami savas šķiras inte
reses, nodeva dzimtenes intereses, tautas masas pašaizliedzīgi
aizstāvēja dzimteni pret svešzemju interventiem.
39. §. POĻU, LIETUVIEŠU UN ZVIEDRU FEODĀĻU
INTERVENCIJAS SAGRAVE.

Minina un Požarska vadītā zemessardze. Neveiksmīgais mē
ģinājums atbrīvot Maskavu iedvesa iHērventiem drosmi. Pēc
gandrīz divu gadu ilgas, varonīgas aizstāvēšanās krita Smoļenska. Kad poļi ielauzās pilsētā, Smoļenskas aizstāvji uzspri
dzināja lielu pulvera pagrabu. Zem brūkošās ēkas drupām aiz
gāja bojā gan krievi, gan poļi.
Smoļenskas krišana bija smags trieciens Krievu valstij. Ta
gad poļu karaspēka galvenie spēki varēja virzīties uz Krievijas
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centrālajiem apgabaliem. Poļu un lietuviešu feodāļu bruņotā
intervencija kļuva spēcīgāka.
Krievu valsts novājināšanos izmantoja arī zviedru interventi.
Viņi ieņēma visu krieviem piederošo Somu jūras līča piekrasti
un Ņevas upes baseinu, bet pēc tam sagrāba arī Novgorodu.
Zviedri gatavojās pievienot Zviedrijai visus Krievu valsts
ziemeļrietumu apgabalus.
Interventu ieņemtajos apgabalos iedzīvotāji tika izpostīti.
Daudzi zemnieki atstāja savas mājas un paslēpās mežos.
Taču šai grūtajā laikā tautas masas nepārtrauca cīņu ar poļu
un zviedru iebrucējiem. Visur, kur vien ieradās ienaidnieki, nodi
binājās partizāņu vienības.
Partizaņi izsekoja interventus un, ierīkojuši slēpņus, pēkšņi
uzbruka un viņus iznīcināja. Partizaņi atņēma ienaidniekiem
ieročus un vezumus ar salaupītajām mantām. Maskavā paliku
šajiem interventiem drīz vien sāka trūkt pārtikas: apkārtnes
iedzīvotāji negribēja viņiem dot pārtikas produktus.
1611. gada septembrī pilsētnieks Ķ u z m a M i ņ i n s, kas
bija ievēlēts par Nižņi jnovgorodas zemes vecāko. dedzīgi aici
nā ja Nižniinovgorodas iedzīvotājus celties aizstāvēt dzimteni un
ciņā par tās atbrīvošanu nežēlot ne savu mantu, ne dzīvību. Se
kojot viņa aicinājumam, ņižņijnovgorodieši noteica nodevas, kas
iedzīvotājiem bija jādod, lai varētu savākt līdzekļus. Par šo.
līdzekļu glabātāju un sadalītāju ievēlēja Miņinu, bet par zemessardzes militāro vadītāju uzaicināja. i zcilo kar avad on i u n vīri
šķīgo pa triotu kņazu D m i t r i j u P o ž a r.s k_i.
"No Ņižņijnovgorodas izsūtīja uz citām pilsētām rakstus, ku
ros aicināja atbalstīt jauno zemessardzi. No dažādām valsts pil
sētām un apriņķiem drīz sāka pulcēties zemessargu vienības.
Otrās zemessardzes rindās iesaistījās visa tauta. Tās galvenais
spēks bija pilsētnieki un melnarkla zemnieki.
Maskavas atbrīvošana no interventiem. 1612. gada martā
otra zemessardze devās no Ņižņijnovgorodas uz Ja roslavļu, lai
neļautu interventiem to sagrābt, kā arī laf izdzītu interventus no
valsts ziemeļu rajoniem.
Jaroslavļā zemessardze uzturējās apmēram 4 mēnešus. Te
tika noorganizēta pagaidu valdība, sāka darboties prikazi, kas
pārzināja dažādas valsts pārvaldes nozares.
No Jaroslavļas uz visām pusēm sūtīja zemessargu vienības,
kas atbrīvoja no interventiem lielu daļu to sagrābtās teritorijas.
1612. gada vasarā zemessardze devās karagājienā uz Mas
kavu. Zemessardzi_vadīja Miņins un Požarskis. Ceļā zemessar
dzei pievienojās karaspēka vienības no citam pilsētām. Kopā ar
krieviem pret svešzemju iebrucējiem devās tatari, marieši, čuvaši
un citas Pievolgā dzīvojošās tautas.
1612. gada augusta beigās zemessardze tuvojās Maskavai.
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Sai laikā Kremlī esošajiem interventiem ieradās palīgā jaunas
poļu karaspēka vienības hetmaņa Chodkeviča vadībā. Sīs kara
spēka vienības mēģināja izlauzties līdz Kremlim, bet krievu
zemessardze tās niknā cīņā atsita atpakaļ. 24. augustā Miņins
ar nelielu vienību negaidot uzbruka interventu karaspēka flan152

gam, bet Požarskis veda pret ienaidnieku visu zemessardzi. Poļu
karaspēku sakāva, un visi ienaidnieka vezumi ar pārtiku un kau
jas piederumiem nonāca uzvarētāju rokās.
Tas izšķīra Kremlī esošo interventu likteni. Viņiem trūka šā
viņu un pārtikas.
1612. gada oktobrī poļu vienība bija spiesta padoties. Mas
kava bija atbrīvota.
Interventu galīgā sakāve. Pēc Maskavas atbrīvošanas karš
ar Poliju un Zviedriju turpinājās vēl vairākus gadus.
Teika stāsta, ka kāda poļu karaspēka vienība aizgājusi līdz
pašai Kostromai, bet netālu no tās nomaldījusies no ceļa. Interventi iegājuši zemnieka I v a n a S u s a ņ i n a mājā un piepra
sījuši, lai viņš ved tos uz pilsētu. Taču Susaņins ienaidniekus
nav vedis uz Kostromu, bet gan ievilinājis tos necaurejamā meža
biezoknī. Ienaidnieki nonāvējuši krievu patriotu, bet arī paši aiz
gājuši bojā.
Tā savu dzīvību par dzimteni atdeva arī daudzi citi krievu
cilvēki.
Ar savu vīrišķību un patriotismu krievu tauta nosargāja dzim
tenes neatkarību un izglāba to no svešzemju jūga.
Pēc Maskavas atbrīvošanas tika sasaukta Zemes saeima, lai
ievēlētu caru. Šai saeimā bez bajāriem un garīdzniekiem bija arī
muižnieku, pilsētnieku, strēļu, kazaku un pat turīgākās melnarkla zemnieku daļas pārstāvji. Bet saeimā nebija neviena dzimtzemnieku pārstāvja.
1613. gada sākumā Zemes saeima ievēlēja par caru M ihailu
Fjodoroviču Romanovu. kas bija cēlies no dižciltīgas b a jāru
dzimtas. Jaunais cars bija pārāk jauns, lai vārētu patstāvīgi pār
valdīt valsti. Cara vārdā pirmajos gados valdīja viņa māte, bet
pēc tam tēvs, ko ievēlēja par patriarchu un nosauca par Filaretu.
Liela nozīme centrālās varas pastiprināšanā bija Zemes saeimām,
kurās apsprieda svarīgākos valsts dzīves jautājumus. Krievu
valsts vēl aizvien atradās ļoti smagā stāvoklī. Liela daļa valsts
teritorijas bija poļu un zviedru interventu rokās. Tikai pēc tam,
kad sakāva Zviedrijas karaļa karaspēku pie Pleskavas, izdevās
iesākt ar Zviedriju sarunas par miera noslēgšanu. Saskaņā ar
miera līgumu, ko 1617. gadā parakstīja S t o l b o v ā (Tichvinas
tuvumā), Zviedrija .izveda savu karaspēku no Novgorodas apga
bala, bet paturēja Somu jūras līča piekrasti un Ņevas upi, tādē
jādi atgriežot Krieviju no Baltijas jūras.
1618. gadā D e u l i n a s sādžā (pie Troicas Sergija klostera)
ar Poliju tika noslēgts pamiers uz četrpadsmitarpus gadiem.
Saskaņā ar šā pamiera noteikumiem Krievijas valdībai vajadzēja
atdot Polijai Smoļensku, Severskas Novgorodu un Cerņigovas
zemi.
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Kāda nozīme bija krievu
tautas uzvarai pār interventiem. Ārvalstu interventi no
darīja sm agus zaudējumus
Krievu valstij. Viņi stipri iz
postīja zemi un piespieda val
dību atdot viņiem daļu Krie
vijas teritorijas. Taču interventiem neizdevās iznīcināt
Krievu valsts neatkarību.
Lai gan krievu bajāri kļu
va par nodevējiem un muiž
nieki ilgi svārstījās, tauta no
sarg āja valsts neatkarību. At
brīvošanās karš pret ārvalstu
interventiem parādīja krievu
tautas nacionālās pašapziņas
augsto līmeni un atbrīvošanās
cīņas vadītāju talantu un vī
rišķību.
Krievu tautas uzvara karā
ar zviedru un poļu iebrucējiem
bija varens atbalsts ari ukrai
ņu un baltkrievu tautas .atbrī
vošanās cīņā un pastiprināja
šo tautu tieksmi apvienoties ar krievu tautu.
Krievu tauta augstu novērtēja Kuzmas Minina un Dmitrija
Požarska nopelnus dzimtenes priekšā: viņi biia pratuši noorganizēt uzvaru p ā r svešzemju iebrucēiiem. M askav ā, S arkanaja
laukumā, ir uzcelts piemineklis, uz kura pjedestālā lasām šādu
uzrakstu: «Pilsonim Miņinam un kņazam Požarskim — no pa
teicīgās Krievijas.»
XII n o d a ļ a .
KRIEVIJAS EKONOMISKĀ UN POLITISKA ATTĪSTĪBA
17. GADSIMTĀ. PILSĒTU SACELŠANĀS.
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KRIEVIJAS EKONOMISKA ATTĪSTĪBA 17. GADSIMTĀ.

Zemnieku un klaušu saimniecība. 17. gadsim ta vidū krievu
tauta ar neatlaidīgu un varonīgu darbu likvidēja poļu un zviedru
interventu nodarītos postījumus. Zemnieki atkal apmetās tukša
jā s sādžās, ieaudzēja lopus, iegādājās lauksaimniecības inven
tāru un apstrādāja atm atā palikušo zemi. Pilsētās atjaunojās
un attīstījās amatniecība.
N aturālā saimniecība vēl aizvien bija pārsvarā. Taču tai pašā

laikā valsts saimniecībā aizvien lielāku nozīmi ieguva arī prečunaudas attiecības.
17. gadsimtā ievērojami pieauga tirdzniecība ar lauksaimnie
cības ražojumiem. Tam bija šādi iemesli: paplašinājās ap strā
dājam ās zemes platība sakarā ar zemkopības izplatīšanos ja u 
nos auglīgākos dienvidu un austrum u rajonos, izauga pilsētas
un vairāki rūpniecības rajoni, kur labība netika audzēta.
Daudzi zemnieki no lauku darbiem brīvajā laikā, galveno
kārt rudenī un ziemā, izgatavoja amatniecības izstrādājumus:
audumus, apavus, apģērbus, traukus, lauksaimniecībā lietojamus
darba rīkus utt. Daļu šo ražojumu izmantoja paša zemnieka
saimniecībā vai atdeva par obroku muižniekam, bet daļu pār
deva. Lauku apvidos, tāpat kā pilsētās, radās nelieli tirgi, kur
pastāvīgi vai arī noteiktās dienās nedēļā norisa tirdzniecība.
Tirdzniecībai un amatniecībai attīstoties, daži zemnieki vairs
nenodarbojās ar zemkopību, bet kļuva par amatniekiem vai preču
uzpircējiem. Uzpircēji, kļuvuši bagāti, pakāpeniski izveidojās par
tirgotājiem.
Feodālu īpašumos attīstījās.ari klaušu saimniecība. Zemnieki
ar savu inventāru apstrādāja kunga tīrum us, cēla muižā ēkas, la
boja dambjus un dzirnavas, raka dīķus utt. Viens no smagākajiem
klaušu darbiem bija feodālim vajadzīgo m āntu pārvadāšana.
Klaušu apmēri bija dažādi — divas, trīs vai četras dienas nedēļā.
Bez klaušām zemniekiem bija jām aksā arī obroks naudā un
produktos. N aturālajā obrokā ietilpa lauksaimniecības produkti
(gaļa, sviests, tauki, olas, medus u. c.), kā arī zemnieku izgatavo
tie amatniecības ražojumi (audekli, vadmala, trauki, toveri u. c.).
Daži feodāļi nodibināja savās dzimtmuižās uzņēmumus, kuros
izm antoja dzimtļaužu darbu.
Pilsētu amatniecība un manufaktūras. Ievērojamas pārm aiņas
17. gadsimtā notika arī pilsētas saimnieciskajā dzīvē. Vissvarī
gākās izmaiņas izpaudās tai apstāklī, ka pilsētas amatniecības
vietā radās sīka p r e č u r a ž o š a n a , t. i., amatnieki sāka
izgatavot dažādus ražojumus nevis pēc patērētāju pasūtījuma,
bet gan pārdošanai tirgū.
17. gadsim tā nodibinājās vairāki ievērojami centri, kur kon
centrējās noteikta veida amatniecības nozares. Dažu pilsētu un
rajonu amatnieku ražojumi bija pazīstami visā valstī. Vologda
un Pavlovas ciems bija slaveni ar dzelzs izstrādājumiem, Vol
gas augšteces rajons — ar kurpnieku ražojumiem, Kaluga — ar
m eistarīgi pagatavotajiem kokamatnieku darinājumiem utt. Tai
pašā laikā amatniecības uzņēmumi ievērojami paplašinājās, tāpēc
tajos sāka izmantot algotu darbaspēku. Taču algoto strādnieku
skaits vēl nebija liels.
Jauna parādība Krievijas saimnieciskajā dzīvē bija m a n u 
f a k t ū r u r a ž o š a n a s veida rašanās. M anufaktūrās nodar-
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bināja daudz strādnieku, realizēja darba dalīšanu starp dažādām
strādnieku kategorijām. Taču pārsvarā bija roku darbs.1
Viena no lielākajām Krievijas manufaktūrām bija Lielgabalu
lietuve Maskavā. Tā radās jau 15^ gadsimta beigās. 17. gadsimtā
Lielgabalu lietuvē āmuru darbināšanai sāka pielietot ūdens ener
ģiju.
No Lielgabalu lietuves meistariem pirmo vietu ieņema liel
gabalu lējēji, pēc tam zvanu lējēji, kausētāji, lodētāji, kalēji un
palīgstrādnieki.
Krievu lielgabalu meistari lēja lielgabalus ne vien ar gludiem
stobriem, bet ari ar vītņotiem stobriem,
kuros lodi ielādēja pa stobra pakaļējo
daļu.
Līdzās Lielgabalu lietuvei bija vēl
citas lielas.manufaktūras: I e r o č u p a lata, N a u d a s kal t uve, Audēj u
d a r b n ī c a (tekstilrūpniecības manu
faktūra) utt. 17. gadsimtā Krievijā dar
bojās pavisam 30 manufaktūras.
Radās lieli' metalurģiskie uzņēmumi.
Tam bija ļoti svarīg a nozime valsts dzī
vē. Vislielākie metalurģiskie uzņēmumi
tika uzcelti Tulas rajonā. Dažas manu
faktūras nodibināja valdība, citas tirgo
tāji, vienu otru arī ārzemnieki.
Krievijas manufaklurām 17. gadsimtā raksturīga pazīme bija
tā, ka tajās vairāk tika izmantots nevis brīva līguma strādnieku
darbs, bet gan manufaktūrām piestiprināto nebrīvo strādnieku
darbs. Tam par iemeslu bija feodāli dzimtbūtnieciskās iekārtas
kundzība Krievijā.
Pilsētu augšana un tirdzniecības attīstība Krievijā 17. gad
simtā. Sakarā ar amatniecības uzplaukumu un manufaktūru ra
šanos 17. gadsimtā ievērojami pieauga pilsētas un attīstījās tirdz
niecība.
Pēc atbrīvošanās no interventiem īsā laikā tika atjaunota
Krievu valsts galvaspilsēta Maskava. Rūpniecības ražojumu un
tirdzniecības apgrozījumu ziņā tā ieņēma pirmo vietu Krievija.
Maskavas amatnieki bija pilsētas iedzīvotāju galvenā masa.
Ievērojami izauga ziemeļu pilsētas — Archangeļska, Veļikijustjuga, Vologda, kā arī Pievolgas pilsētas — Jaroslavļa,
Ņižņijnovgoroda, Kazaņa un Astrachaņa.
Tirgotāji uzpirka amatnieku un manufaktūru ražojumus un
izvadāja tos pa visu zemi. Dienvidu pilsētās varēja sastapt Zie
meļu Piejūras tirgotājus, ziemeļu pilsētās tirgotāji uzpirka pre
ces izvešanai uz Sibiriju un citām vietām.
Vārds «manufaktūra» burtiski nozīmē «ar rokām pagatavots»

Daudz preču veda uz piejūras pilsētām — u z A r c h a n g e ļ s k u un A s t r a c h a ņ u , kas bija svarīgākie Krievijas ārējās
tirdzniecības centri.
Archangeļskā iebrauca tirgotāji no Anglijas, Holandes un
Vācijas, Astrachaņā — no austrumu zemēm, visvairāk no Bucha
ras, Azerbaidžanas un Iranas. Astrachaņā radās arī Indijas tir
gotāju apmetne. Ar to starp
niecību risinājās tirdzniecība
ar Indiju. 17. gadsimta pēdējā
ceturksnī sāka attīstīties ka
ravānu tirdzniecība ar Ķīnu,
Ārzemju tirgotāji ieveda vī
nus, dārgus vilnas un zīda
audumus, paklājus, spoguļus,
gleznas utt. Viņi pirka no
krievu tirgotājiem metālā un
koka izstrādājumus, taukus,
sveķus, darvu, linus, kaņepā
jus, ādas, kažokādas u. c.
Krievu tirgotāju interesēs
valdība 17. gadsimta vidū at
cēla tirdzniecības privilēģijas,
kas bija piešķirtas ārzemju
tirgotājiem. Viņiem Krievijā
tagad bija atļauta tikai vai
rumtirdzniecība.
Ļoti daudz preču saveda
uz gada tirgiem. Daži gada
tirgi, piemēram, M a k a r j ev a s gada tirgus pie Ņižņijnovgorodas, I r b i t a s gada
tirgus — Rietumsibirijā un A r c h a n g e ļ s k a s gada tirgus —
pie Dvinas 17. gadsimtā ieguva lielu nozjņii visā Krievijā.
17. gadsimtā atsevišķie apgabali un pilsētas aizvien vairāk
zaudēja savu agrāko saimniecisko nošķirtību, ßtaro visām valsts
dalām tagad sāka izvērsties saimnieciskie un tirdznieciskie sa'karl. saka izveietoties .vienots V i s k r i e v i j a s tirgus.
41. §. SACELSANÄS KRIEVIJAS PILSĒTAS 17. GADSIMTA VIDŪ.

Tautas masu stāvokļa pasliktināšanās. Paplašinoties iekšējam
tirgum, Krievijā, tāpat kā Rietumeiropā, radās bagāti tirgotāji,
kam bija liela ietekme.
Tirgotāji ne vien tirgojās, bet ierīkoja arī sāls vārīšanas rūp
nīcas, degvīna dedzinātavas, ādas izstrādājumu darbnīcas un
citus uzņēmumus. Tirgotāju augstākais slānis bija cieši saistīts
ar feodāļiem un kopīgi ar tiem viņi nežēlīgi ekspluatēja darba
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ļaudis. Lauku un it sevišķi pilsētas iedzīvotāju masa — amatnieki,,
melnstrādnieki, pārdevēji un citi — nonāca tirgotāju kalpībā un
strādāja viņu labā.
Ari tā dēvētais « j ū g s » (тягло), t. i., valsts nodokļi, un
klausības smagi apspieda pilsētu un lauku darbaļaudis. Visi, kas
maksāja šos nodokļus un pildīja klausības, saucās par jūga mak
sātājiem. Bagātie pilsētas jūga maksā
tāji — «labākie ļaudis», kā viņus toreiz
dēvēja, ieņēma vēlētos amatus un centās
uzvelt jūgu galvenokārt pilsētas iedzīvo
tāju zemākajiem slāņiem. No jūga atbrī
voja ari lielu daļu tirgotāju un rūpnieku,
kas dzīvoja priekšpilsētās un ciemos,
kuri piederēja lielajiem laicīgajiem un
garīgajiem feodāļiem.
Lauku un pilsētas iedzīvotāju zemāko
slāņu stāvoklis sevišķi pasliktinājās
A l e k s e j a M i c h a i l o v i č a (1645.—
1676. g.) valdīšanas sākumā. Aleksejs
Michailovičs bija cilvēks ar vāju gribu,
bet reizē ar to viltīgs un nežēlīgs dzimt
kungs. Viņš mantoja troni, būdams vēl
pavisam jauns, tādēļ sākumā maz nodarbojās .ar valsts lietām.
Valsti pārvaldīja viņa audzinātājs — bagātais un uzņēmīgaisbajārs В. I. M о г о z о v s. Viņš apprecēja carienes māsu un tāde
jādi ieguva galmā ārkārtīgi lielu ietekmi.
Tā kā Morozovs bija cara radinieks, tad viņš palielināja savus
īpašumus no 200 līdz 9000 zemnieku sētām un kļuva par lielāko
feodālo zemes īpašnieku. Visos svarīgākajos_ amatos Morozovs
iecēla savus radiniekus vai tuvu stāvošus cilvēkus. Sie Morozova
ielikteņi, tāpat kā viņu aizgādnis, izmantoja dienesta stāvokli,
lai kļūtu bagāti.
Morozova ielikteņi, kas strādāja prikazos un vietējās pārval
des iestādēs, nesodīti apspieda un aplaupīja iedzīvotājus. Mēģi
nādams palielināt cara kases ienākumus, Morozovs samazināja
algas strēļiem un citiem zemākajiem dienesta ļaudīm. Tai pašā
laikā ieveda jaunus nodokļus un klaušas.
Darbaļaužu grūtā stāvokļa dēļ 17. gadsimta vidū sākās vai-!
rākas sacelšanās.
Sacelšanās Maskavā un citās Krievijas pilsētās. 1648, gada
vasarā uzliesmoja sacelšanās M a s k a v ā . Kad cars Aleksejs
atgriezās no svētceļojuma, tauta viņu sagaidīja un sūdzējās par
caram tuviem cilvēkiem. Taču sūdzētājus sāka sist ar nagaikām
un vairākus cilvēkus apcietināja. Nākamajā dienā sacelšanās da
lībnieki— galvaspilsētas iedzīvotāji devās uz Kremli un piepra
sīja izdot viņiem visvairāk ienīstos bajārus un muižniekus, lai
ar tiem izrēķinātos. Pārbiedētais cars dažus no pieprasītajiem
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izdeva, bet bajāru Morozovu slepeni aizveda no Maskavas. Taču
sacelšanās dalībniekus tas neapmierināja.
Sākās Morozova māju grautiņi. Izpostīja ari viņa radinieku
un citu personu mājas, kuru īpašniekus tauta uzskatīja par vai
nīgiem pie sava stāvokja pasliktināšanās. Vairākas dienas Mas
kava atradās sacelšanās dalībnieku varā. Taču, izmaksājot strēliem lielāku algu, valdība piesaistīja tos savā pusē un apspieda
sacelšanos.
Pēc sacelšanās Maskavā nemieru vilnis pārņēma arī Krievu
valsts ziemeļu, dienvidu un austrumu pilsētas. Sacelšanās uzlies
moja Veļikijustjugā, Soļvičegodskā, Sojikamskā, Cerdiņā, Kurskā
un Voroņežā. Atsevišķos gadījumos pilsētu sacelšanās dalībnie
kiem pievienojās arī lauku darbaļaužu masas. Tāpat kā Maskavā,
cara karaspēks nežēlīgi apspieda' visas' šīs tautas sacelšanās.
Taču jau 1650; gadā uzliesmoja lielas sacelšanās N o v g o r o d ā un P i e s k a v ā . Sacelšanās dalībnieki — amatnieki,
sīkie tirgotāji un strēli te izrēķinājās ar cara vojevodām. Varu
pārņēma vēlēti zemes vecākie. Taču Novgorodā pilsētnieki ne
spēja varu ilgi noturēt savās rokās. Šeit varu pārņēma kāds ba
jāra dēls, kas nodeva sacelšanās dalībniekus un palīdzēja val
dības karaspēkam ieņemt pilsētu. Pleskavā par zemes vecāko
ievēlēja maiznieku G a v r i i l u D e m i d o v u , kam bija liela au
toritāte pilsētnieku vidū. Vietējiem bajāriem konfiscēja labību un
atdeva to pilsētniekiem un strēļiem, kas aizstāvēja pilsētu pret
cara karaspēku. Lai varētu nosargāt pilsētu, muižniekiem atņēma
zirgus un ieročus. Bagātajiem tirgotājiem konfiscēja mantu.
Pleskaviešiem pievienojas priekšpilsētu iedzīvotāji, kas arī
sacēlās. Tai pašā laikā sacēlās arī zemnieki no kaimiņu apriņ
ķiem. Kopā ar Pleskavas strēļiem viņi uzbruka cara karaspēka
vienībām un postīja muižnieku muižas.
Sacelšanās pieņēma tik plašus apmērus, ka cara valdība bija
spiesta sūtīt uz Pleskavu speciālu delegāciju, kas cara vārdā
apsolīja sacelšanās dalībniekiem pilnīgu amnestiju (piedošanu),
ja viņi noliks ieročus. Ar viltību delegācijai izdevās panākt, ka
Demidova un citu sacelšanās vadītāju-vietā iecēla cara ielikteņus.
Kad pleskavieši bija nolikuši ieročus un zvērējuši uzticību
caram, valdība Demidovu kopā ar citiem aktivākajiem sacelšanās
dalībniekiem izsūtīja trimdā. Tā beidzās Pleskavas sacelšanās,
kas ilga gandrīz pusgadu.
Pilsētu sacelšanās nozīme. Lai turpmāk pilsētās nevarētu sāk
ties jaunas sacelšanās, valdība bija spiesta apmierināt virkni
prasību, ko pilsētnieki bija vairākkārt izvirzījuši.
Vispirms pilsētnieku stāvokli nedaudz atviegloja, samazinot
jūgu. To panāca, palielinot pilsētās jūga maksātāju skaitu. Agrāk
no jūga maksāšanas pavisam bija atbrīvotas tā dēvētās «baltās
priekšpilsētas», kas piederēja feodāliem. Tagad šīs priekšpilsētas
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apvienoja ar pilsētām un tām, tāpat kā pilsētām, ari vajadzēja
maksāt noteiktu jūgu.
Pilsētas dabūja atpakaļ arī piepilsētas ganības, ko tām feo
dāļi bija kādreiz atņēmuši. Tas tāpat uzlaboja pilsētas iedzīvo
tāju stāvokli. Pilsētas iedzīvotāji ieguva monopoltiesības nodar
boties pilsētās ar amatniecību un tirdzniecību. Ar viņiem vairs
nedrīkstēja konkurēt ne tikai «baltās priekšpilsētas», bet
arī lauku amatnieki un tirgotāji. Zemniekiem atļāva pilsētās
pārdot no vezuma un vienīgi savas saimniecības ražotos pro
duktus.
Tautas sacelšanās 17. gadsimta vidū sekmēja pilsētu tālāku
attīstību, bet pilsētas darbaļaužu masu stāvoklis vēl aizvien bija
grūts. Valdības realizētie pasākumi galvenokārt nāca par labu
pilsētas iedzīvotāju augstākajam slānim, kas pārzināja jūga sa
dalīšanu un turēja savās rokās amatniecību un tirdzniecību.
42.

§. DZIMTBŪŠANAS PASTIPRINĀŠANĀS UN PATVALDĪBAS
NOSTIPRINĀŠANAS KRIEVIJA.

Dzimtbūšanas juridiskā noformēšana. Pēc tautas sacelšanā?
apspiešanas valdība 17. gadsimta vjdū varēja veikt jaunus
pasākumus, lai likumdošanas ceļā noformētu dzimtbūšanu Krie
vijā.
Jau 1648. gada rudenī, drīz pec tam, kad bija apspiestas pir
mās pilsētu sacelšanās, Maskavā tika sasaukta Zemes saeima.
Tajā piedalījās augstākās garīdzniecības, bajāru, muižnieku,
prikazu ierēdņu, tirgotāju un pilsētas iedzīvotāju pārstāvji.
Saeimā ierosināja apstiprināt jauno likumkrājumu, ko nosauca
par « S a e i m a s l i k u m k r ā j u m u » . Šo likumkrājumu Zemes
saeima apstiprināja 1649. gada sākumā. Tas ne vien pilnīgi
atņēma zemniekiem tiesības aiziet no saviem īpašniekiem
Jurģu dienā, bet atcēla arī «nosacītos gadus» zemnieku mek
lēšanai.
Tagad bajāriem, muižniekiem un klosteriem bija tiesības mek
lēt un vest atpakaļ izbēgušos zemniekus neatkarīgi no aizbēg
šanas laika.
Saeimas likumkrājums apstiprināja, ka zemnieki pieder īpaš
niekiem, un noteica, ka ari dzimtļaužu bērni ir dzimtļaudis. Tika
iekārtotas speciālās oficiālās grāmatas, kurās ierakstīja dzimt
būšanas aktus. Bija aizliegts pieņemt izbēgušos zemniekus, un
par šā aizlieguma nepildīšanu draudēja sods, ko noteica par labu
«likumīgajam» īpašniekam. Tagad zemniekiem bija ļoti grūti
noslēpties.
Saeimas likumkrājums pasliktināja arī pilsētās tautas masu
tiesisko stāvokli. Amatniekiem un sīkajiem tirgotājiem bija aiz
liegts pāriet dzīvot no vienas pilsētas uz otru. Pilsētas iedzīvo
tāji tika piesaistīti pie tās pilsētas, kur viņi dzīvoja.
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Valsts pārvaldes iestāžu nostiprināšanās un armijas varas
pieaugums.
Saeimas likumkrājurns noformēja darbaļaužu masu iesaistī
šanu dzimtbūšanā, bet tai pašā laikā tas nostiprināja dzimtbū
šanas varas iestādes centrā un atsevišķos apvidos. Tas bija ne
pieciešams, lai apspiestu darbaļaužu pretošanos. Ļeņins šai sa
karā norāda: «Lai noturētu savu kundzību, lai saglabātu savu
varu, muižniekam bija vajadzīgs aparats, kas apvienotu pakļau
tībā viņam lielu daudzumu cilvēku, pakļautu tos zināmiem liku
miem, noteikumiem, — un visiem šiem likumiem pamatā bija
viens—noturēt muižnieka varu
pār dzimtcilvēku zemnieku.»1
Dzimtbūšanai nostiprino
ties, aizvien vairāk valsts pār
valdē pieauga centrālo iestā
žu — p r i к a z u nozīme: pa
lielinājās prikazu skaits, pa
plašinājās to tiesības un pie
nākumi. Katrs prikazs ne
vien pārzināja vienu noteiktu
valsts pārvaldes nozari, bet
arī sprieda tiesu un noteica
sodus. Vissvarīgākie prikazi
bija L i e l a i s p r i k a z s
(Большой разряд; pārzināja
dienesta ļaudis),
Mui žu
p r i k a z s (pārzināja muiž
nieku muižas, kā arī kārtoja
izbēgušo zemnieku meklēša
nu) , S ū t ņ u
prikaas
(pārzināja ārlietas), S l e p e 
no l i e t u p r i k a z s (konKrievu vojevoda (17. gs.).
trolēja visu valdības iestāžu
un ierēdņu darbību).
Pilsētas un apriņķus (apgabalus) pārzināja v o j e v o d a s,
ko cars iecēla no bajāru un muižnieku vidus. Vojevodas pārziņā
bija visa pilsētas un apriņķa pārvalde: vojevoda bija karava
donis, administrators un tiesnesis. Viņš pārzināja arī nodokļu
ievākšanas gaitu.
Cīņai ar ārējiem ienaidniekiem un tautas sacelšanās apspie
šanai valdība ievērojami pastiprināja krievu armiju. Bez muiž
nieku kavalērijas un strēļiem tika radīti ari jaunās militārās
ierindas pulki — z a l d ā t u (kājnieku), r e i t e r u (jātnieku)
un d r a g u n u (jaukti) pulki. Tas bija jauns posms Krievu
valsts bruņoto spēku organizācijā. No šā laika pakāpeniski sāka
1 V. I. Ļ e ņ i n s , Raksti, 29. sēj., LVI, 1951., 432. lpp.
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rasties r e g u l ā r s k a r a s p ē k s , t. i., tāds karaspēks, kurā
bija stingri noteikta militārā organizācija un militārā apmācība.
Tai pašā laikā uzlabojās arī šauteņu un artilērijas kvalitāte.
Tika izdarīts mēģinājums radīt jūras karafloti. Pie Okas upes
uzbūvēja karakuģi «Orjol», vienu jaclītu un dažus mazākus
kuģus.
Patvaldības nostiprināšanās Krievijā. Reizē ar valsts pār
valdes orgānu un armijas nostiprināšanos pieauga arī patvaldī
bas vara Krievijā. Neviens nedrīkstēja nepaklausīt caram. Pat
visdižciltīgākie bajāri dēvēja sevi par kalpiem. Ja gribēja ca
ram kaut ko lūgt, tad teica: «Cara priekšā sist pieri pie zemes,» —
t. i., klanīties caram līdz zemei. Cara varai pieaugot, zaudēja
savu nozīmi Bajāru dome un Zemes saeima. Pēc 1653. gada Ze
mes saeimu vispār vairs nesasauca.

Arī baznīca kalpoja patvaldībai. Par necienīgu izturēšanos
Tret baznīcu un reliģiju bargi sodīja. Saeimas likumkrājumā
bija teikts: ja kāds ieiet baznīcā un «sāk necienīgi izteikties par
garīdznieku», tad tādam «nelietim» jāpiespriež «tirdzniecības
nāve», t. i., viņš jāsit ar nūju tirdzniecības laukumā; ja turpretim
kāds citticībnieks vai arī krievu cilvēks «zaimo dievu vai krustu,
vai kādu svēto, tad tādu dieva zaimotāju izslēgt no baznīcas un
sodīt ar nāvi — sadedzināt».
Tika veikti vairāki pasākumi, lai baznīcas lietās nodibinātu
vienotu kārtību. Patriarcha Nikona laikā noteica, ka visām baz
nīcas ceremonijām un baznīcas grāmatām jābūt vienveidīgām.
Veco baznīcas ceremoniju un grāmatu aizstāvjus sāka dēvēt par
«vecticībniekiem» jeb «raskoļņikiem» un bargi sodīja. Visasākos
baznīcas pretiniekus, kā arī «dieva zaimotājus», sadedzināja.
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Taču, kad Nikons gribēja izvirzīt baznīcas varu augstāk par cara
varu, viņu izsūtīja trimdā.
Patvaldības nostiprināšanās atbilda muižnieku šķiras intere
sēm, jo muižniekiem bija vajadzīga spēcīga cara vara, lai sagla
bātu un nostiprinātu savu kundzību pār dzimtļaudīm.
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UKRAINAS ATKALAPVIENOŠANĀS AR KRIEVIJU.
43. §. SAKAS UKRAIŅU UN BALTKRIEVU TAUTAS ATBRĪVOŠANAS
KARŠ AR RECU POSPOĻITU.

Ukrainas un Baltkrievijas stāvoklis 17. gadsimtā. Laikā, kad
Krievijā aizvien vairāk nostiprinājās cara patvaldnieciskā vara,
Rečā Pospoļitā turpretim karaļa varas nozīme aizvien mazinājās
un pieauga lielo feodālo magnatu varenība.
Sapulcinājuši ap sevi nesavaldāmos un nedisciplinētos šļachtičus, magnati nepārtraukti karoja savā starpā, uzbruka pilsētām
un ciemiem, kā arī izlaupīja un izpostīja tos. Karaļa varas iestā
des nespēja tikt galā ar magnatu un šļachtiču patvaļu.
Kāds laikabiedrs rakstīja, ka magnati un šļachtiči «smejas
par likumiem un patvaļīgi rīkojas ar zemnieka dzīvību. Zemnieku
liktenis ir smagāks nekā galerās strādājošo katordznieku liktenis.»
Dzimtbūšana Rečā Pospoļitā iepuva visnežēlīgāko veidu. Pie
Dņepras un Bugas esošajos apvidos 1 7 gadsim ta 30 un 40. ga
dos zemnieki strādāja klaušu darbos trīs vai četras dienas ne
dēļā, bet Ukrainas rietumu rajonos — pat sešas dienas nedēļā.
Bez tam zemniekiem bija jāmaksā obroks un jāveic daudz dažādu
darbu arī ārpus noteiktajām klaušu dienām. Poļu un lietuviešu
feodāļi bija atņēmuši dzimtzemniekam pilnīgi visas tiesības. Bieži
bija gadījumi, kad par vismazāko nepaklausību zemniekus sodīja
ar nāves sodu.
Taču Ukrainas un Baltkrievijas tautas masas nepakļāvās
iebrucējiem. Pieaugot dzimtbūtnieciskajiem, nacionālajiem un
reliģiskajiem spaidiem, 17. gadsimta 20. un 30. gados sākās jau
nas spēcīgas zemnieku sacelšanās. Sevišķi plašu apmēru pieņēma
sacelšanās 1637. un 1638. gadā, kad tā aptvēra gan Kreisā
krasta Ukrainu, gan arī Labā krasta Ukrainu. Hetmanis Nikolajs
Potockis, kas bija poļu karaspēka komandieris Ukrainā, rakstīja:
ja gribētu sodīt visus sacelšanās dalībniekus, tad «vajadzētu
iznīcināt bez izņēmuma visus iedzīvotājus pie Dņepras un aiz
Dņepras esošajos apvidos». Sacelšanos gan apspieda, taču poļu

feodāliem neizdevās salauzt Ukrainas tautas masu gribu cīnīties
pret svešzemnieku jūgu.
Ukraiņu un baltkrievu tautas sacelšanās 1648. gadā. Bogdans
Chmeļņickis. 1647. gadā sākās jauna zemnieku sacelšanās vai
rākos Ukrainas apvidos. Sacēlās arī Zaporožjes kazaki. Nobrieda
ukraiņu tautas kopīga sacelšanās, ko vadīja kazaku sotņiks
B n g d a n s C h m e ļ ņ i c k i s . Viņš bija piedalījies kazaku un
zemnīeRn sacelšanas kustibā 17. gadsim ta 30. gados. Chmeļņickis bija izglītots un. drošsicdīgs cilvēks. Kazaku aprindās viņu
labi pazina.

1648, gada janvara beigās Chmeļņickis ar nelielu sacelšanās
dalībnieku vienību uzbruka poļu garnizonam Zaporožjes Sečā
un sakāva to. Zaporožjes kazaki ievēlēja Chmeļņicki par savu
hetmani. Lai nodrošinātu aizmuguri pret sultānā Turcijas uzbru
kumu, Chmeļņickis noslēdza m ilitāru savienību ar Krimas chanu.
Polijas valdība sūtīja preYxfinTfeļņicKi poļu armiju netmaņa
Potocka vadībā. 1648. gada pavasarī Chmeļņickis ar prasmīga
m anevra palīdzību sašķēla poļu galvenos spēkus un sakāva tos
kaujā pie upītes Ž o l t i j e V o d i un pie K o r s u ņ a s .
Pēc šīm uzvarām tautas sacelšanās aptvēra visu Ukrainu un
Baltkrieviju. Sākās ukraiņu un baltkrievu tautas lielais atbrīvo
šanās karš ar Recu Pospoļitu. Atbrīvošanās karā galvenais un
izšķirošais spēks bija zemnieki. Visur dibinājās zemnieku un ka
zaku vienības, kas padzina m agnātus un šļachtičus no muižām
un nonāvēja valdības ierēdņus. Sacelšanās dalībniekiem pievie

nojās krievi — Donas kazaki un krievu zemnieki no pierobežas
rajoniem. Zemnieku sacelšanās Ukrainā un Baltkrievijā stipri
ietekmēja ari Moldavijas, Polijas un Lietuvas zemniekus.
Kopā ar zemniekiem atbrīvošanās karā piedalījās daudz pil
sētas iedzīvotāju, kā ari kazaku vecākie un daļa ukraiņu šļachtiču, sevišķi sīkie šļachtiči. Piedalīdamies atbrīvošanās karā,
ukraiņu feodāļi (šļachtiči un kazaku vecākie) ar Bogdanu Chmeļņicki priekšgalā gribēja nokratīt poļu un lietuviešu feodāļu jūgu,
bet tai pašā laikā viņi tiecās saglabāt un nostiprināt dzimtbūtnieciskās attiecības Ukrainā. Turpretim zemnieki, kurus atbal
stīja nabadzīgie kazaki un
pilsētas iedzīvotāju zemā
kie slāņi, cīnījās, lai atbrī
votos ne vien no poļu un
lietuviešu feodāļu jūga, bet
arī no ukraiņu feodāļu eks
pluatācijas. Taču sākumā
šīs pretrunas starp tautas
m asu un feodāļu interesēm
vēl pietiekami skaidri neiz
paudās, jo visus vienoja
kopējais uzdevums — at
brīvošanās karš ar Recu
Pospoļitu.
Poļu šļachtiču karaspē
ka sakāve 1648. gada ru
denī. Atbrīvošanās kara
gaitā sacelšanās dalībnieku
vienības pakāpeniski kļuva
par spēcīgu karaspēku, kas
sekmīgi cīnījās ar pieredzes
bagāto un labi apbruņoto
pretinieku. Sā karaspēka
kodols bija Zaporožjes ka
zaki, bet galvenā cīnītāju m asa — sacēlušies zemnieki un pilsētas
iedzīvotāji. Karaspēku organizēja pēc teritoriālā principa: zināma
teritorija sūtīja vairākus simtus sacelšanās dalībnieku, kas apvie
nojās pulkos. Pulku vadīja p u l k v e d i s . Pulka teritorijā pulk
vedim bija m ilitārā un adm inistratīvā vara, kā arī sodīšanas
tiesības. Pulks dalījās simtos. Katra simta teritorijā vara bija
s i m t n i e k a rokās. Tāds m ilitārās varas savienojums ar administrativo varu un tiesas varu saliedēja visus sacelšanās dalīb
nieku spēkus.
Sacelšanās dalībnieki no savām rindām izvirzīja vairākus
spējīgus vadoņus. To vidū visvairāk izcēlās M a k s i m s K r i v o n o s s. Viņš bija cēlies no zemākajiem tautas slāņiem. Jau no
agras jaunības viņš piedalījās cīņā pret šļachtičiem, kas ap167

spieda ukraiņu tautu. Krivonoss pašaizliedzīgi cīnījās kazaku
karaspēkā, kad tatari uzbruka Ukrainai. Pārsteidzoši ātri Krivo
noss ar savām vienībām ieradās tur, kur šļachtiči to nemaz
negaidīja, un grāva tos bez žēlastības. Sevišķi viņš izvirzījās
cīņās Podolijā un Volinijā, kur viņa vienības sakāva lielus poļu
šļachtiču karapulkus.
1648. gada vasarā guva sekmes baltkrievu sacelšanās dalīb
nieki. Bogdans Chmeļņickis aizsūtīja tiem palīgā no Ukrainas
kazaku vienības, kas cīnījās ar lietuviešu feodāļu karaspēku. Sa
cēlušies baltkrievi ieņēma vairākas pilsētas, tai skaitā Rečicu,
Gomeļu un Pinsku. Pinskas tuvumā darbojās apmēram 40 000
sacelšanās dalībnieku. Viņu rindās bija daudz krievu un ukraiņu.
1648. gada septembra sākumā poļu šļachtiči sapulcināja lielu
armiju, kas izvietojās P i ļ a v k a s upes ziemeļu krastā. Bog
dans Chmeļņickis ar viltu panāca, ka daļa poļu armijas ieņēma
neizdevīgas pozicijas upes dienvidu krastā. Tai pašā laikā viņš
poļu šļachtiču armijas aizmugurē, tiem nemanot, iesūtīja lielu
karaspēka vienību Krivonosa vadībā. Tā poļu armijai draudēja
aplenkums. Trīs dienu ilgā kaujā pie Piļavkas ciemata poļu
šļachtiču armija tika pilnīgi sakauta. Chmeļņicka karaspēks aiz
gāja līdz Ļvovai un Zamostjei. No šejienes jau bija brīvs ceļš
uz Polijas galvaspilsētu Varšavu. Arī tur tautas masas cēlās
cīņai pret šļachtu.
Chmeļņickis tomēr neuzdrošinājās doties iekšā tālu Polijā.
Tuvojās ziema. Karavīri bija noguruši, un karaspēkā sākās mēra
epidēmija, kas aizrāva kapā starp daudziem citiem arī Maksimu
Krivonosu. Tāpēc Chmeļņickis bija spiests pie Zamostjes noslēgt
ar Polijas karali pamieru. No Zamostjes viņš devās uz Kijevu,
kur sajūsminātā tauta viņu svinīgi apsveica.
Tā beidzās pirmais posms ukraiņu un baltkrievu tautas at
brīvošanās karā ar Recu Pospoļitu. Sai posmā atbrīvošanās karā
piedalījās ne vien tautas masas, bet ari lielākā daļa citu sabied
rības slāņu Ukrainā un Baltkrievijā.
44. §. UKRAIŅU UN BALTKRIEVU TAUTAS ATBRĪVOŠANAS
KARA GAITA 1649,—1654. GADĀ.

Kara darbība 1649. gadā. Zborovas līgums. 1649. gada va
sarā Chmeļņickis devās jaunā karagājienā. Viņa karaspēkā
iesaistījās visi, kas spēja cīnīties. Chmeļņickim pievienojās arī
Krimas chans, kas karagājienā cerēja iegūt lielu laupījumu. Pie
Z b o r o v a s pilsētas (Rietumukrainā) Chmeļņicka karaspēks
ielenca karaļa armiju un lielu daļu karotāju iznīcināja. Taču poļu
paniem izdevās uzpirkt chanu, un viņš, draudot pāriet karaļa
pusē, piespieda Chmeļņicki noslēgt ar Poliju miera līgumu, kas
nosaukts par Z b o r o v a s m i e r a l ī g u m u .
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Saskaņā ar Zborovas līgumu hetmaņa Chmeļņicka varai bija
pakļautas Ukrainā 3 vojevodistes: Kijevas, Cerņigovas un Braclavas vojevodistes. Valsts amatos te iecēla ukraiņus. R e ģ i s t r a
k a z a k u 1 skaitu palielināja no 6000 līdz 40 000. Tie kazaki,
kas neietilpa reģistra kazaku skaitā, nonāca atkal poļu feodāļu
varā. Poļu feodāļiem bija atļauts atgriezties savos īpašumos.
Tādējādi Zborovas miera līgums apmierināja tikai kazaku
virsslāņa prasības un
lielākajai daļai atbrīvo
šanās kara dalībnieku —
zemniekiem un reģistrā
neietilpinātajiem kaza
kiem atņēma visus ieka
rojumus.
Sacelšanās Ukrainā
un Baltkrievijā pēc Zbo
rovas līguma. Zborovas
līgums radīja neapmieri
nātību zemniekos un
vienkāršajos
kazakos.
Ukrainā un Baltkrievijā
saasinājās šķiru pretru
nas. Daudzi ukraiņu un
baltkrievu feodāļi node
va savu tautu un pār
gāja tās ienaidnieku pu■sē. Arī Kijevas metropolits atbalstīja poļu panus. Pat daži Chmeļņicka palīgi bija no
devēji.
Poļu pani nedomāja pildīt 1649. gada miera līguma noteiku
mus. Miers viņiem bija vajadzīgs tikai tāpēc, lai noorganizētu
jaunu šļachtas armiju un sagrautu zemnieku kustību.
Volinijā, Podolijā un Galicijā poļu magnati atkal atguva
savu varu. Magnati un šļachtiči nežēlīgi izrēķinājās ar tautu, bet
nevarēja salauzt tās pretestību. Visur organizējās jaunas sacel
šanās dalībnieku vienības, kas nonāvēja atpakaļ atbraukušos poļu
muižniekus un dedzināja viņu muižas. Sacelšanās dalībnieki pos
tīja arī pareizticīgo klosteru īpašumus, kā arī ukraiņu šļachtiču
un kazaku vecāko muižas. Pieauga tautas masu kustība pret feo
dāļiem arī Baltkrievijā.
Sevišķi daudz kazaku, kas nebija nolikuši ieročus pēc Zboro
vas līguma, sapulcējās Ukrainas dienvidrietumu daļā. Viņus
vadīja viens no izcilākajiem atbrīvošanās kara varoņiem — Braclavas pulkvedis D a ņ i l o Ņe č a j s ' . Viņš bija ļoti enerģisks un
i Par r e ģ i s t r a k a z a k i e m dēvēja kazakus, kas bija ierakstīti
reģistros (sarakstos) kā personas, kas ieskaitītas valsts militārajā dienestā.
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apveltīts ar izcilām m ilitārām spējām. Daņilo Ņečajs, tāpat kā
Maksims Krivonoss, bija nesam ierinām s poļu šļachtiču ienaid
nieks. Cīņā ar šļachtičiem viņš bija ļoti varonīgs un vīrišķīgs.
Ņečajs komandēja apmēram 40 000 sacelšanās dalībnieku. Tie
darbojās poļu karaspēka ieņemtajā Volinijas un Podolijas
teritorijā un pastiprināja tautas masu pretestību poļu varas
iestādēm.
Bogdans Chmeļņickis aizstāvēja un apsargāja klosteru, sīko
šļachtiču un kazaku vecāko muižas. Tomēr viņš bija spiests aiz
turēt to Zborovas miera no
teikumu izpildīšanu, kuros
bija noteikts reģistra kazaku
skaits, kā arī norādīts, ka tiem
kazakiem, kas nav iekļuvuši
reģistrā, jāatgriežas pie muiž
niekiem.
Paredzēdam s, ka
sāksies jauns karš ar Recu
Pospoļitu, viņš nostiprināja
kazaku 'pulkus un centās ne
atlaidīgi panākt Ukrainas a t
kalapvienošanos ar Krieviju.
1651. gada februāra beigās
Maskavā
sanākusī
Zemes
saeima izteicās par Ukrainas
atkalapvienošanos ar Krieviju
un par Krievijas karu ar Recu
Pospoļitu. Taču Krievija tai
laikā vēl nebija sagatavoju
sies karam. Izvirzot Zemes
saeimā apskatīšanai Ukrainas
jautājum u, Krievijas valdība
gribēja ietekmēt Recu Pospo
ļitu un atturēt to no jauna uz
brukuma Ukrainai. Tai pašā
nolūkā tā atļāva Bogdanam
Chmeļņickim pārvietot cauri
Krievijas teritorijai uz B alt
krieviju 4000 kazaku.
Kopā ar baltkrievu sacel
šanās dalībniekiem kazaki a t
brīvoja no lietuviešu feodāļu
karaspēka daļu Baltkrievijas un uz laiku aizkavēja tā apvieno
šanos ar poļu armiju.
Atjaunojās karš ar Recu Pospoļitu 1651. gadā. 1651. gada
februārī poļu šļachtiču karaspēks Podolijā negaidot uzbruka
Krasnoje ciematam, kur atradās Daņilo Ņečaja pulks. Nevienlī
dzīgā kaujā, kas ilga vairākas stundas ciemata ielās, Ņečajs
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cieta sakāvi un krita varoņa nāvē. Drīz pēc tam poļu jātnieku
labākās vienības negaidot uzbruka Viņņicai, kur atradās Bogdana Chmeļņicka otra izcilā cīņas biedra — I v a n a B o g u n a
pulks. Taču enerģiskais, drošsirdīgais Ivans Boguns, kas bija
apveltīts ar lielu iniciativu, ātri orientējās vissarežģītākajā m ili
tārajā situācijā. Saņēmis pastiprinājum us, viņš pilnīgi sakāva
poļu kavalēriju,
1651. gada jūnijā pie Krakovas uzliesmoja poļu zemnieku
sacelšanās, ko vadīja K o s t k a N a p e r s k i s .
Naperskis
darbojās saziņā ar Chmejņicki. Viņš sāka bruņoto cīņu tad,
kad lielākā daļa poļu šļachtiču bija devušies karagājienā uz
Ukrainu.
Lai nodrošinātu Ukrainas aizmuguri no Krimas un Turcijas
puses, Chmeļņickis atkal apvienoja savas karaspēka vienības ar
ordas talaru vienībām, kaš pie B e r e s t e č k a s Volinijā uzsāka
kauju ar 100 000 vīru lielo Polijas karaļa armiju. Kaujas sākumā
ukraiņu armija guva sekmes, ta č u panu uzpirktais chans, tapat
kā pie Zborovas, izšķirošajā mirklī atstāja kaujas lauku. Kad
Chmeļņickis devās tatāriem pakaļ, lai piespiestu viņus atgriez
ties, chans nodevīgi aizturēja pašu Chmeļņicki. Tādējādi viņam
nebija iespējams vadīt kauju.
Chana nodevības dēļ poļiem izdevās aplenkt ukraiņu k ara
spēku. Kazaki un zemnieki Ivana Boguna vadībā nocietinājās
nometnē un desmit dienas varonīgi atsita visus ienaidnieka uz
brukumus. Viņi devās pārdrošos uzbrukumos pret ienaidnieku,
taču nespēja izlauzties no aplenkuma. Tad kādu nakti kazaki
Boguna vadībā no ratiem, sakām, segliem un pārtikas mucām
uzcēla pārceltuvi pāri staignajam purvam, kas atradās viņiem
aizmugurē. Kaut arī, ceļoties pāri šim purvam, nogrima visi
vezumi ar pārtiku un kaujas piederumiem, kā arī daudz artilē
rijas, tomēr Boguns izveda no aplenkuma lielāko daļu kara
spēka.
Ukraiņu arm ijas sakāvei pie Berestečkas bija sm agas sekas.
Atgriezušies no Berestečkas, šļachtiči nežēlīgi izrēķinājās ar
poļu sacelšanās dalībniekiem. Poļu arm ija virzījās iekšā Uk
rainā. Arī lietuviešu karaspēks uzsāka uzbrukumu. Uzbrucēji
sakāva sacelšanās dalībniekus Baltkrievijā un Cerņigovas
apgabalā. Pēc tam viņi devās uz Kijevu un to ieņēma.
Laikā, kad poļu un lietuviešu karaspēks grāva Ukrainas
centrālos rajonus, tataru ordas izlaupīja un postīja tās dienvidapgabalus.
Bogdans Chmeļņickis tika vaļā no tataru gūsta un atkal no
stājās ukraiņu karaspēka priekšgalā. Taču šis karaspēks vairs
nespēja uzveikt ienaidniekus. 1651. gada septembrī B e l a j ā
C e r k o v ā poļu feodāļi piespieda Chmeļņicki noslēgt jaunu
miera līgumu. Saskaņā ar šo līgumu tika likvidēti gandrīz visi
tie ieguvumi, ko ukraiņu tauta bija izcīnījusi ar smagiem upu-

riem. Kazakiem atstāja pašpārvaldi tikai Kijevas vojevodistes
teritorijā. Reģistra kazaku skaitu samazināja līdz 20 000 cilvē
kiem. Sļachtiči ieguva tiesības- atgriezties savās muižās. Ukraiņu
ciemos un pilsētās ieveda poļu karaspēku. Sļachtiči tagad nesau
dzīgi atriebās ukraiņu tautai.
Glābdamies no šļachtiču atriebības, ukraiņu ciemu un pilsētu
iedzīvotāji bēga uz Krievu valsti, kur viņi apmetās B r ī v c i e m u
U k r a i n a s teritorijā (tagadējais Čharkovas apgabals un Sumu
apgabals). Krievu valdība atstāja šiem pārceļotajiem tiesības uz
kazaku militāro organizāciju, deva viņiem zemi un sniedza pa
līdzību naudā.

1652. gadā Chmeļņicka karaspēks Podolijā vēlreiz pilnīgi sa
kāva poļu armiju. Kaujā krita poļu hetmanis un citi karavadoņi,
kas bija cēlušies no dižciltīgām šļachtiču ģimenēm. Nākamajā
gadā Ivans Boguns vēlreiz sakāva šļachtiču izlases karaspēku,
kas bija iebrucis Labā krasta Ukrainā. Taču šīs spīdošās uzvaras
vairs nespēja izmainīt atbrīvošanās kara gaitu, kas Ukrainai
bija kļuvusi nelabvēlīga. Šļachtiču Polija nosūtīja uz Ukrainu
jaunas karaspēka vienības, kas iznīcināja visu savā ceļā. Izman
tojot Ukrainas grūlo stāvokli, to postīja arī Krimas chana ordas.
Tai pašā laikā Ukrainu draudēja pakļaut verdzībā sultānā
Turcija.
Par vienīgo izeju no šas sarežģītās situācijās ukraiņu tauta
uzskatīja tūlītēju atkalapvienošanos ar krievu tautu.
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45. §. UKRAINAS ATKALAPVIENOSANAS AR KRIEVIJU.
SAS APVIENOŠANAS VĒSTURISKA NOZĪME.

Ukrainas atkalapvienošanās ar Krieviju. Krievu valsts aktivi
palīdzēja ukraiņu tautai tās atbrīvošanās cīņā. Pāri robežām uz
Krieviju varēja brīvi doties ukraiņu pārceļotāji un bēgļi. No
Krievijas uz Ukrainu tika vesti vezumi ar labību, ieročiem, kau
jas piederumiem, sāli un metālizstrādājumiem. Uz Ukrainu sūtīja
pieredzes bagātus krievu meistarus, kas organizēja ieroču ražo
šanu pašā Ukrainā. Krievu diplomāti aizstāvēja Ukrainas inte
reses sarunās ar ārvalstīm. Brālīgās krievu tautas un varenās
Krievu valsts palīdzība iedvesmoja Ukrainas darbaļaužu masas
un pastiprināja ukraiņu tautas tieksmi atkal apvienoties ar Krie
viju. Ņemot vērā Ukrainas pārstāvju vairākkārtējos lūgumus,
kā arī ukraiņu tautas eksistencei draudošās briesmas, Zemes
saeima 1653. gada oktobra sākumā atkal sprieda par Ukrainas
uzņemšanu Krievijas sastāvā. Nolēma arī pieteikt karu šļachtiču
Rečai Pospoļitai.
Saņēmis ziņu par Zemes saeimas lēmumu, Bogdans Chmeļņickis 1654. gada 8. (18.) janvarī sasauca P e'r ē j a s l ā v a s
pilsētā radu (sapulci), kurā piedalījās visas Ukrainas iedzīvo
tāju — šļachtiču, kazaku, pilsētnieku, garīdznieku un tuvāko
ciemu zemnieku pārstāvji. Radā ieradās arī krievu valdības pār
stāvji ar bajāru B u t u r ļ i n u priekšgalā.
Atklādams svinīgos apstākļos radu, Bogdans Chmeļņickis iz
teiksmīgā runā atgādināja par ukraiņu tautas smago un asi
ņaino cīņu ar šļachtiču Poliju, par Krimas tataru laupītāju uz
brukumiem un postījumiem, kā arī par to, ka Ukrainu draud
pakļaut verdzībā sultānā Turcija. Noslēgumā viņš aicināja klāt
esošos pieņemt lēmumu par Ukrainas atkalapvienošanos ar Krie
viju. Hetmaņa priekšlikumu uzņēma ar vētrainiem piekrišanas
saucieniem. Rada vienbalsīgi nolēma, ka Ukrainai jābūt uz mū
žīgiem laikiem apvienotai ar Krieviju. Pēc tam visi radas dalīb
nieki, bet vēlāk arī visi Ukrainas ciemu un pilsētu iedzīvotāji
zvērēja uzticību Krievijai.
Tā noritēja Ukrainas atkalapvienošanās ar Krieviju. Sis izci
lais vēsturiskais akts pauda ukraiņu tautas mūžsenos centienus
un cerības.
Krievijas kari par Ukrainas un Baltkrievijas atbrīvošanu.
1654. gada pavasarī krievu armija pārgāja robežu un kopīgi ar
ukraiņu pulkiem sāka karu ar Recu Pospoļitu. Vietējiem iedzīvo
tājiem aktivi palīdzot, tika atbrīvota Smoļenska, Baltkrievija un
gandrīz visa Rietumukraina. Apvienotie krievu un ukraiņu spēki
sekmīgi atsita Krimas chana ordu uzbrukumus. Lietuvā krievu
karaspēks ieņēma V i ļ ņ u un devās uz Baltijas jūras piekrasti.
Karā negaidīti iejaucās Zviedrija, un tāpēc Krievijai vairs
nebija iespējams gūt militārus panākumus. Izmantodams Rečas
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Pospoļitas novājināšanos un poļu un lietuviešu feodāļu nodevīgo
politiku, zviedru karaspēks 1656. gadā ieņēma Kurzemi (taga
dējā Dienvidlatvija), Lietuvas ziemeļdaļu un gandrīz visu Po
liju, ieskaitot arī Varšavu un Krakovu. Zviedrija bija sagrābusi
ļoti plašas teritorijas, un tas apdraudēja arī Krieviju. Tāpēc
krievu valdība Viļņā noslēdza pamieru ar Recu Pospoļitu un sāka
karu ar Zviedriju. Krievu karaspēks ieņēma vairākas pilsētas
Baltijā un aplenca Rīgu.
Baltijas vietējie iedzīvotāji — latvieši un igauņi
uzlūkoja krievus par glā
bējiem no zviedru jūga
un palīdzēja viņiem.
Krievijai sākot karu
ar Zviedriju, Reča Pospoļita guva iespēju sa
pulcēt spēkus un izspiest
zviedru iebrucējus no sa
vas teritorijas lielākās
daļas.
1657. gadā nomira
izcilais valsts darbinieks
un apdāvinātais karava
donis Bogdans Chmeļņickis. Ar Rečas' Pospo
ļitas piekritēju palīdzību
par Ukrainas hetmani
iecēla poļu slepeno aģen
tu šļachtiču I v a n u
V i g o v s k i. Polijas ka
raļa un Krimas chana
atbalstīts, šis nodevējs
mēģināja atraut Ukrai
nu no Krievijas un atkal
padarīt to par šļachtiču
Polijas koloniju. Taču
Vigovska nodevība radī
ja ukraiņu tautā sašutu
mu, un tā no jauna sa
cēlās. So sacelšanos va
dīja Bogdana Chmeļņicka uzticamais cīņas biedrs I v a n s
B o g u n s un Zaporožjes Sečas atamans I v a n's S i r k o. Tā kā
stāvoklis Ukrainā bija ļoti sarežģīts, tad krievu valdība noslēdza
pamieru ar Zviedriju un sūtīja savu karaspēku palīgā ukraiņu
tautai. Vigovski gāza, un viņš aizbēga uz Poliju.
Tomēr Polijas valdība vēl aizvien neatteicās no saviem ieka
rošanas plāniem Ukrainā. Tā pārtrauca karu ar Zviedriju un,
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vienojusies, ka Krimas chans to atbalstīs, atkal sagrāba Laba
krasta Ukrainu. Pēc tam poļu šļachtiču karaspēks iebruka
Kreisā krasta Ukrainas teritorijā, bet pie Severskas Novgorodas
un Gluchovas poļus pilnīgi sakāva.
Ilgajā karā novājinātā Reča Pospoļita 1667. gadā nolēma
noslēgt pamieru ar Krieviju. Pamieru noslēdza A n d r u s o v a s
sādžā (netālu no Smoļenskas) uz trīspadsmitarpus gādiem. Sa
skaņā ar šo pamiera līgumu Krievijai palika Smoļenska ar ap
kārtējo apgabalu, kā ari Severskas zeme ar Cerņigovu. Polijas
valdība atzina arī Kreisā krasta Ukrainas atkalapvienošanos ar
Krieviju un atstāja Krievijai uz diviem gadiem Kijevu.
Andrusovas pamieru izjauca turku iebrukums Labā krasta
Ukrainā. 1672. gada vasarā turki sakāva poļu karaspēku Podolijā. Polijas valdība noslēdza ar Turciju ligumu, kurā apņēmās
maksāt sultānam meslus. Lielākā daļa Labā krasta Ukrainas no
nāca turku feodāļu un viņu ielikteņu varā. Turcijas un Krimas
feodāļi mēģināja sagrābt arī Kreisā krasta Ukrainu. 1677. gadā
100 000 vīru liela turku un tataru armija devās uz Kijevu, bet
krievu armija kopā ar ukraiņu kazaku pulkiem pie C i g i r i n a s
iebrucējus apturēja, bet pēc tam viņus gandrīz pilnīgi sakāva.
Nākamajā gadā Ukrainā iebruka 200 000 vīru liela turku un ta
taru armija, kas sagrāba un izpostīja Cigirinu. Taču arī šoreiz
krievu karaspēks un ukraiņu kazaki tos piespieda atkāpties.
Krievu un ukraiņu tautas apvienoto spēku varonīgā cīņa ar
Turciju un Krimu beidzās 1681. gadā, kad noslēdza B a c h č i s a r a j a s l ī g u m u . Saskaņā ar šo līgumu sultānā valdība
atteicās no pretenzijām uz Kreisā krasta Ukrainu un Kijevu, kā
arī apņēmās turpmāk nepalīdzēt Krievijas ienaidniekiem. Bachčisarajas līgums nostiprināja Krievijas starptautisko stāvokli.
Tā kā šļachtiču Polijai atkal draudēja jauns Turcijas un Kri
mas uzbrukums, tad tā 1686. gadā parakstīja ar Krieviju « m ū 
ž ī g a m i e r a l ī g u m u». Sis līgums apstiprināja Krievu valsts
tiesības uz Kreisā krasta Ukrainu un atzina, ka Krievijai uz vi
siem laikiem paliek Kijeva un Zaporožje.
Tā krievu un ukraiņu tauta ilgā ciņa aizstāvēja Perejaslavas
radas vēsturisko lēmumu par Ukrainas atkalapvienošanos ar
Krieviju.
Atkalapvienošanās nozīme. Ukrainas atkalapvienošanās ar
Krieviju atrisināja tikai vienu no ukraiņu tautas 1648.—1654. ga
dā izcīnītā atbrīvošanās kara uzdevumiem. Sā kara laikā zem
nieki, ko atbalstīja nabadzīgie kazaki un pilsētas iedzīvotāju
zemākie slāņi, cīnījās arī par feodāli dzimbūtnieciskās ekspluatā
cijas likvidēšanu Ukrainā. Sis uzdevums netika atrisināts. Pats
Bogdans Chmeļņickis izdeva bagātajiem ukraiņu kazakiem,
šļachtičiem un klosteriem daudzus u n i v e r s ā l u s (rakstus),
kuros prasīja, lai zemnieki pildītu feodālās klaušas. Pēc atbrīvo

šanās kara Ukrainā ar cara valdības aktīvu atbalstu atkal sāka
nostiprināties dzimtbūšana.
Tomēr, lai gan Krievijā toreiz valdīja cars un muižnieki, Uk
rainas atkalapvienošanai ar Krieviju bija ļoti liela progresiva
nozīme divu brālīgo slavu tautu turpmākajā ekonomiskajā un
politiskajā attīstībā, kā ari kultūras attīstībā.
Pēc abu tautu atkalapvienošanās pieauga to spēki cīņā ar
svešzemju iebrucējiem, kas ielauzās krievu un ukraiņu zemēs.
Kopējā cīņā pret kopīgajiem ienaidniekiem radās un nostiprinājās
krievu un ukraiņu tautas nesatricināmā draudzība. Šo tautu ap
vienošanās vienotā Krievijas valstī ne vien tuvināja tās, bet arī
sekmēja abu tautu saimnieciskās dzīves un radošo spēku attīstību
un pastiprināja to savstarpējo ietekmi kultūras laukā. Saistīdama
uz mūžu savu likteni ar brāļu tautu — krieviem, ukraiņu tauta
izglābās no svešzemju iebrucējiem, kas to gribēja pakļaut ver
dzībā. Līdz ar to tika sekmēta ukraiņu tautas nacionālā attīstība.
Ukrainas atkalapvienošanās ar Krieviju bija notikums ar lielu
starptautisku nozīmi. Šī apvienošanās deva triecienu šļachtiču
Polijas un sultānā Turcijas agresivajiem centieniem un bija
pagrieziena moments ukraiņu tautas vēsturē. Tai pašā laikā Uk
rainas atkalapvienošanās ar Krieviju daudzējādā ziņā nostipri
nāja Krievu valsti un pacēla tās starptautisko autoritāti.

XIV n o d a ļ a .
KRIEVU VALSTS 17. GADSIMTA OTRAJĀ PUSE.
ZEMNIEKU KARŠ KRIEVIJĀ 1667.—1671. GADĀ.
46. §. AUSTRUMSIBIRIJAS PIEVIENOŠANA KRIEVIJAI.

Austrumsibirijas tautas 17. gadsimtā. Pēc Ukrainas atkalap
vienošanās ar Krieviju Krievu valsts robežas bija pavirzījušās
ievērojami tālāk uz rietumiem. 17. gadsimtā Krievu valsts terito
rija stipri paplašinājās arī austrumos, kur Krievijai pievienoja
Austrumsibiriju.
Austrumsibirijas plašo teritoriju apdzīvoja dažādas ciltis un
tautības — č u k č i, e v e n k i1, b'u r j a t i, j a k u t i, d a u r i u. c.
Šīm ciltīm un tautībām bija dažāds sabiedriskās attīstības un
kultūras līmenis.
Čukčiem un citām ciltīm, kas dzīvoja Sibirijas ziemeļaustrumu daļā, vēl
bija pirmatnējā kopienas iekārta. Šeit pirms krievu ierašanās cilvēki vēl
nepazina dzelzi, bet darba rīkus pagatavoja no akmens un kaula. Evenkiem,
kas dzīvoja uz austrumiem no Jeņisejas upes, pirmatnējās kopienas iekārta
jau sāka sairt. Jakutiem, burjatiem un dauriem jau veidojās feodālās attie1 Evenkus agrāk sauca par tungusiem.
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cības. Daurus, kas dzīvoja pie Amūras, zināmā mērā bija ietekmējusi ķīniešu
kultura. Dauriem bija pastāvīga dzīves vieta. Viņi nodarbojās ar zemkopību
un lopkopību. Dauriem jau bija nocietinātas pilsētas. Lielākajai daļai
Austrumsibirijas cilšu vēl galvenā nodarbošanās bija lopkopība, medniecība
un zvejniecība.

Austrumsibirija bija ļoti
reti apdzīvota, un tomēr
starp atsevišķām ciltīm
bieži notika militārās sa
dursmes. Cilšu naida dēļ
iedzīvotāji bieži nevarēja
aizsargāties pret kaimiņu
uzbrukumiem un laupīša
nām. Šādos apstākļos daļa
iedzīvotāju vēlējās brīvprā
tīgi iekļauties Krievu valsts
sastāvā, jo Krievu valsti
viņi uzlūkoja par spēku,
kas spēj aizsargāt no kai
miņu uzbrukumiem.
Krievu virzīšanās uz
Kluso okeānu. Nesastopot
nopietnu pretestību, nelie
lās krievu kazaku un die
nesta ļaužu vienības strauji
virzījās uz austrumiem, uz
Kluso okeānu. Viņi pie
spieda vietējos iedzīvotājus
maksāt jasaku un tādējādi
padarīja tos par Krievijas
cara pavalstniekiem.
Tai pašā laikā uz neiz
pētītajām austrumu zemēm
virzījās arī krievu zemnieki
un mednieki. Viņi medīja
kažokādu zvērus, it sevišķi
sabuļus. Tiekdamies iegūt
kažokādas, šie ļaudis, ne
rēķinoties ne ar kādām
briesmām un grūtībām,
devās uz visattālākajiem
Sibīrijas apvidiem. Dažreiz viņi pat aizsteidzās priekšā kazakiem un dienesta ļaudīm.
17. ’gadsimta 30. gadu beigās krievu dienesta ļaudis nonāca
līdz Ochotskas jūrai. Ochotskas juras krastā krievi uzcēla Ochotskas cietoksni un vairākus citus mazākus cietokšņus (pilsētiņas,
kam apkārt bija mietu žogs).
12 — PSRS vēsture 8. kl.
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1648. gadā grupa tirgotāju un mednieku noorganizēja ekspe’ diciju. Braucot pa jūru no Kolimas upes grīvas, šās ekspedicijas
dalībniekiem bija jāizpētī, kur Ziemeļu Ledus okeānā dzīvo val
zirgi ar vērtīgajiem «zivju zobiem» (valzirgu ilkņi). Daļa eks
pedicijas dalībnieku S e m j o n a D e ž ņ e v a vadībā pa jūru
apbrauca apkārt Čukču pussalai un pirmo reizi pasaulē izbrauca
cauri jūras šaurumam starp Āziju un Ameriku. Viņi atklāja jū
rasceļu no Ziemeļu Ledus okeānā uz Kluso okeānu. Atmiņai par
šo krievu jūrnieku varoņdarbu Āzijas galējais ziemeļaustrumu
rags nosaukts par Dežņeva ragu.
1649. gadā, kad drošsirdīgais kazaks Semjons Dežņevs bei
dza savu ceļojumu uz Čukču pussalu, krievu «brīvprātīgo» vie
nības J e r o f e j a C h a b a r o v a vadībā devās iekarot Pieamuras apgabalu. Chabarovs ar dienesta ļaužu vienību, kas ar Jakutskas vojevodas palīdzību bija labi apbruņota, nonāca līdz
Amūras upei un nodibināja te nocietinātu pilsētiņu — A 1b az i n u. No šejienes viņš trīs gadus rīkoja postošus uzbrukumus
dauru apmetnēm un ievāca no tiem meslus.
Sibirijas pievienošana Krievijai un šās pievienošanas nozīme.
17. gadsimta beigās Krievu valstij bija pievienota gandrīz visa
Sibirija. Tās teritorija bija vairākas reizes lielāka par Eiropas
teritoriju. Sibīrijā dzīvojošās tautas — tatari, chakasi, oiroti,
burjatu mongoļi, evenki, jakuti u. c. maksāja meslus krievu ca
ram. Šīs tautas bija nonākušas divkāršā jūgā. Tās apspieda gan
vietējie feodāļi, gan cara administrācija.
Visā Sibirijas teritorijā bija uzcelti nelieli koka cietokšņi, ku
ros bija apmetušies vojevodas ar krievu karaspēka vienībām. No
cietokšņiem vojevodas devās vākt meslus no vietējiem iedzīvo
tājiem. Mesli bija jāmaksā galvenokārt ar kažokādām. Bez meslu
maksāšanas vietējiem iedzīvotājiem bija jāpilda arī citas klausī
bas. Vissmagākās no tām bija šķūtis jeb pajūga dienests.
Cara valdība realizēja koloniālu politiku. It īpaši vojevodas
un dienesta ļaudis rīkojās ļaunprātīgi, vācot meslus. So iemeslu
dēļ vietējie iedzīvotāji sacēlās. Taču vojevodas sapulcināja kara
spēku un bargi izrēķinājās ar sacelšanās dalībniekiem.
Vietējos iedzīvotājus viņu cīņā pret feodāļiem un tirgotājiem
atbalstīja krievu zemnieki, kas bija pārcēlušies dzīvot uz Sibī
riju. Lai varētu apgādāt ar labību Sibirijā dzīvojošos dienesta
ļaudis, kā arī tirgotājus un rūpniekus, cara valdība sūtīja uz
Sibiriju spaidu kārtā krievu zemkopjus. Par tiesībām lietot zemes
gabalu šiem zemkopjiem bija jāapstrādā noteikta zemes platība
«valdniekam» vai arī jāmaksā cara varas iestādēm obroks —
jādod labība.
Krievu darbaļaudis ieviesa Sibirijā zemkopības kulturu. Sibi
rijas tautas mācījās no krievu zemniekiem apstrādāt zemi un
audzēt mājlopus. Daudzas Sibirijas tautas pirmo reizi redzēja
arklā vai ratos iejūgtu zirgu, kā arī buru laivu, kas pagatavota
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no dēliem. Sibīrijas vietējie iedzīvotāji gandrīz pirmo reizi iepa
zinās ar tīkliem zivju zvejošanai, ar podnieka ripu māla trauku
izgatavošanai. No krieviem viņi iemācījās arī izgatavot šaujamos
ieročus un būvēt siltas koka mājas. Pēc krievu ierašanās sāka
attīstīties zemkopība, uzlabojās lopkopība, sāka izmantot dabas
bagātības — dzelzs rūdu, sāls atradnes u. c.
Sibirijas tautu iekļaušana Krievu valsts sastāvā izglāba tās
no izolētibas un gadsimtiem ilgā sastinguma un deva tām iespēju
iepazīties ar krievu lautas progresīvo kulturu, kā arī pasargāja
no kaimiņu feodāļu laupīšanas uzbrukumiem.
47. §. STEPANA RAZINA VADĪTAIS ZEMNIEKU KARŠ KRIEVIJA.

Otrā Krievijas zemnieku kara cēloņi. Krievu valstī 17. gad
simtā atšķirībā no iepriekšējiem tās vēsturiskās attīstības pos
miem krasi paasinājās darbajaužu masu šķiru cīņa pret apspie
dējiem. Dažādos valsts apvidos gandrīz nepārtraukti uzliesmoja
tautas sacelšanās. Sī šķiru cīņa saasinājās vispirms tāpēc, ka
attīstījās feodāli dzimtbūtnieciskā saimniecība un līdzās feodā
ļiem kļuva spēcīgāki jauni ekspluatatori — tirgotāji. Saskaņā ar
1649. gada Saeimas likumkrājumu dzimtļaužu bērni arī tika uz
skatīti par dzimtļaudīm. Pēc šā likuma pieņemšanas dzimtbūtnieciskie spaidi ievērojami pastiprinājās. No šā jūga cieta gan
krievu zemnieki, gan daudzo Krievijai pievienoto nekrievu tau
tību zemnieki.
Laikā, kad Krievija izcīnīja smago karu par Ukrainas un
Baltkrievijas atbrīvošanu, iedzīvotājiem visur bija uzliktas pa
pildu nodevas. Iedzīvotājiem bija jādod zināms skaits karavīru,
ļjāapgādā tie ar pārtiku un jābrauc šķūtīs. Šķūtīs braukšana bija
ļoti smags pienākums.
Lai segtu karaspēka uzturēšanai radušos izdevumus, valdība
izlaida daudz vara naudas un spieda iedzīvotājus to pieņemt,
pielīdzinot vērtībā sudraba naudai. Vara nauda zaudēja vērtību,
bet pārtikas produkti kļuva dārgāki. Tai pašā laikā kļuva vēl
smagāks arī nodokļu jūgs, jo valdība sāka ievākt neiekasētos
nodokļus (parādus) par iepriekšējiem gadiem.
Dzimtbūšanas jūgam pieaugot, sākās zemnieku masveida
bēgšana.
Bēgļi bieži izpostīja muižnieku muižas. Zemnieki bēga uz
Ukrainu, uz Donu un Volgu, kā arī uz reti apdzīvotiem apvidiem
aiz Volgas, pie Uraliem un Sibirijā.
ļ
Dzimtbūšanas jūga pastiprināšanās bija par iemeslu jaunāki
' stichiskām tautas sacelšanās kustībām Krievijā.
1662. gadā notika liela tautas sacelšanās Maskavā. Sacelša
nās dalībnieki prasīja caram Aleksejam Michailovičam samazināt
nodokļus un izdot nonāvēšanai tos bajārus, kas sevišķi apspieda
15*
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tautu. Cars apsolīja šo jautājum u noskaidrot, bet solījumu netu
rēja un nežēlīgi apspieda sacelšanos.
1666. gadā uzliesmoja sacelšanās Donas augšteces apvidu,
kur bija sapulcējies daudz izbēgušu zemnieku un plikatu kazaku
(trūcīgo). Atam ana V a s i l i j a U s a vadībā kazaki devās uz
Brīvciemu Ukrainu un uz Krievu valsts dienvidu apriņķiem, kas
atradās blakus stepei. Ceļā kazakiem pievienojās dzimtļaudis.
Satraukum s pārņēm a ne ti
kai vietējos muižniekus, bet
arī valdību. Valdība sāka
pulcināt Tulā karaspēku,
bet kazaki, neaizgājuši līdz
Tulai, devās atpakaļ uz
Donu.
Zemnieku kara sākums
un gaita. 1667. gadā Donas
plikatu kazaku un izbēgušo
zemnieku priekšgalā nostā
jā s atam ans S t e p a n s
Timofejevičs
Raz i n s. Laikabiedri raksta,
ka viņš bijis stipras gribas
cilvēks, drosmīgs, noteikts
un vīrišķīgs. Razins bijis
liels un spēcīgs, izturīgs un
norūdīts un labi pārzinājis
kara lietas.
1667. gada m aijā Razins ar savu vienību devās no Donas uz
Volgu. Volgā viņa vienība sagrāba cara, tirgotāju un patriarcha
kuģu karavanu. Ar šiem kuģiem viņi devās lejup uz Kaspijas
jūru. Ceļā uz Astrachaņu Razins sakāva viņam pretim izsūtītos
cara strēļus. Aizbraukusi garām Astrachaņai, Razina vienība
devās uz austrumiem, bet pēc tam brauca augšup pa Jaikas
(U ralas) upi un ieņēma nocietināto Jaikas pilsētiņu. Šeit Razina
vienība papildināja ieroču krājumus, pārlaida ziemu un 1668. g a 
da pavasarī atkal devās kuģos uz Kaspijas jūru un brauca pa to
uz Azerbaidžanas krastiem. Razinieši nonāca līdz Kaspijas jūras
dienvidpiekrastei un sāka postīt Iranas pilsētas. Sachs sūtīja pret
Razinu 30 kara kuģus. Kaujā ar raziniešiem lielāko daļu iraniešu
kuģu nogremdēja.
1669. gadā Razins atgriezās ar savu vienību pie Donas. B au
mas par plikatu kazaku drosmīgo atam anu bija izplatījušās tālu
no Donas uz visām pusēm. Liela daļa Donas kazaku pievienojās
Razina vienībai.
1670. gada pavasarī Razins ar jaunām plikatu kazaku vienī
bām atkal ieradās pie Volgas. Razina otrais karagājiens izvērtās
par plašu, pret dzimtbūšanu vērstu tautas masu kustību. Pie

Razina no visām pusēm plūda kazaki, zemnieki, kalpi, «strādā
jošie ļaudis» — ostas strādnieki un zvejnieki, kā ari visādi «klaiņotāji», kas klīda pa valsti, meklēdami darbu. Sacelšanās dalīb
nieku armijā galvenais spēks bija zemnieki.
Sacelšanās dalībnieki bija vāji apbruņoti. Daudziem bija tikai
cirvji un šķēpi. Taču pret sacēlušos tautu negribēja cīnīties strēļi,
kas dienēja pilsētās cara garnizonos.. Sacelšanās dalībniekiem
sim patizēja arī pilsētas zemākie slāņi. Tas deva iespēju sacelša
n ās dalībniekiem viegli ieņemt Caricinu jdagad Staļingradu), sa 
g rāb t tur lielus ieroču krājumus ūrrpēc tam aplenkt Astrachaņu.
Astrachaņa bija spēcīgs cietoksnis. Tai apkārt bija augsta akmens siena
ar torņiem. Uz šās sienas bija novietots daudz lielgabalu. Vojevoda un muiž
nieki cītīgi gatavojās aizsardzībai. Uz aplencējiem bija pavēlēts ne vien
šaut, bet ari liet viņiem virsū verdošu ūdeni un piķi.
Tuvojās vakars. Pēkšņi atskanēja trauksmes zvans, kas ziņoja, ka kazaki
nāk uzbrukumā. No pilsētas sienām sāka šaut ar lielgabaliem un šautenēm.
Apbruņotie muižnieki metās turp, no kurienes atskanēja aplencēju kliedzieni.
Tai laikā kazaki nemanīti piegāja pie cietokšņa no citas puses, pielika kāp
nes pie augstajām sienām un sāka rāpties pāri. Ta viņi nokļuva pilsētā.
«Kāpiet, brāļi, mēs jūs sen gaidām,» kazakiem teica pilsētas trūcīgie iedzī
votāji, kas viņus sagaidīja pie pilsētas mūriem.

No rīta Astrachaņa biia ieņemta Pārbiedētais vojevoda paslēpās
zvanu- tornī. 5 eii viņu atrada un nometa lejā. Nonāvēja arī citus
•cara ieceltos priekšniekus. Astrachaņa sacelšanās dalībnieki iecēla
savus pārvaldītājus no kazaku vidus. Tos vadīja Razina tuvākie
palīgi — V a s i l i j s U s s un F j o d o r s S e l u d j a k s .
No Astrachaņas Razins devās augšup pa Volgu. Pilsētu trū 
cīgie iedzīvotāji un ierindas strēļi visur pārgāja viņa pusē un
atvēra viņam pilsētu vārtus. Sacelšanās dalībnieki ieņēma pil
sētas, izrēķinājās ar cara vojevodām un muižniekiem un dedzināja
dokumentus, kuros bija apstiprināta iesaistīšana dzimtbūšanā.
Razina sūtņi staigāja pa sādžām un slepeni izplatīja «vilinā
jum a vēstules». Tajās Razins aicināja darbaļaužu m asas sacel
ties un iznīcināt «pasaules asinssūcējus» — bajārus, muižniekus,
tirgotājus un prikazu am atpersonas, vārdu sakot, visus, kas ap
spiež un ekspluatē tautu. Tai pašā laikā viņš vairākas reizes uz
svēra, ka rīkojas saskaņā ar «lielā valdnieka ukazu», lai aizstā
vētu valdnieku pret «nodevējiem bajāriem».

Sacelšanās vadītājs Razins, tāpat kā lielākā daļa zemnieku,
nesaprata, ka cara vara aizstāv to pašu feodāli dzimtbūtniecisko
iekārtu, pret kuru sacelšanās dalībnieki cīnījās.
48. §. PIEVOLGAS UN UKRAINAS TAUTU SACELŠANĀS.
RAZINA VADĪTA ZEMNIEKU KARA DALĪBNIEKU SAKĀVE.

Pievolgas un Ukrainas tautu sacelšanās. Kopā ar krievu
tautu cīņu pret dzimtbūtniecisko jūgu uzsāka arī citas tautas.
Kad Razina vienības devās augšup pa Volgu, vērsās plašumā
krievu zemnieku un Pievolgas tautu — čuvašu, tataru, mordviešu
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un mariešu sacelšanās. Naids pret krievu feodāļiem un vietējiem
feodāļiem saliedēja šo tautu darbaļaudis vienā saimē ar krievu
zemniekiem.
Jau pirms Pievolgas tautu masveida sacelšanās sākuma Ra
zina karaspēkā ieplūda daudz Zaporožjes kazaku. Razins_ aicināja
ukraiņus cīnīties kopīgi ar viņu pret «pasaules asinssūcējiem»,
lai «viņi, nodevēji, mūs visus beidzot neiznīcinātu».
1670. gada augustā vairākas vienības, kurās bija daudz uk
raiņu, pēc Stepana Razina pavēles devās uz Brīvciemu Ukrainu.
Šeit jau sen gaidīja Razinu, cerēdami ar viņa
palīdzību atbrīvoties no
kazaku vecāko un cara
vojevodu jūga. Tuvojo
ties Razina vienībām, te
uzliesmoja sacelšanās.
Tautas sacelšanās te tur
pinājās visu 1670. gada
rudeni. Donas augšte
ces rajonos sacelšanos
vadīja Stepana Razina
brālis Frols.
Tai pašā laikā sacē
lās arī Tambovas, Voroņežas, Penzas, Simbirskas, Kazaņas un Ņižņijnovgorodas apriņķu
zemnieki, kā arī Unžas
un Vetlugas zemnieki.
Sacelšanās dalībnieki sagrāba Saransku, ieņēma Penzu un ap
draudēja arī Rjazaņu. Zemnieku sacelšanās viļņi aizviēn vairāk
tuvojās Maskavai.
Kazaku, zemnieku un apspiesto tautu sacelšanās ārkārtīgi uz
trauca valdību. Cars sapulcināja lielas muižnieku karaspēka vienī
bas. Kopā ar tām viņš sūtīja pret sacelšanās dalībniekiem strēļus,
kā arī labi apmācītos un apbruņotos jaunās ierindas pulkus.
Baznīca aktivi palīdzēja caram cīnīties pret sacelšanās da
lībniekiem. Razinu pasludināja par «zagli un dieva noliedzēju».
Patriarchs izslēdza Razinu un visus viņa piekritējus no baznīcas.
Razinu baznīca nolādēja un par šo lāstu ziņoja tautai visos lau
kumos un baznīcās.
Zemnļeku sacelšanās apspiešana. 1670. gada oktobra sākumā
pie Simbirskas notika izšķirošā kauja starp Razina vienībām un
cara karaspēku.
Kazaki un zemnieki cīnījās ļoti varonīgi. Razins bija visur
tur, kur risinājās vissīvākās kaujas. Viņa galva bija pāršķelta
ar zobenu, kāja cauršauta, bet viņš vēl aizvien turpināja cīnīties.
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Taču sacelšanās dalībnieku varonība neizglāba viņus no sakāves.
Zemnieku karaspēks bija slikti apbruņots. Tas nevarēja preto
ties skaitliski pārākajam, labi apbruņotajam un organizētajam
cara karaspēkam. Izglābās vienīgi neliela sacelšanās dalībnieku
vienība, kas aizveda savu smagi ievainoto atamanu uz Donu.
Pie Donas Razins cerēja sapulcināt jaunus spēkus, bet bagātie
kazaki viņu saķēra un kopā ar brāli Frolu izdeva caram.

Maskavā Razinu un viņa brāli briesmīgi spīdzināja: viņiem
izmežģīja rokas un pēc tam aiz izmežģītajām rokām pakāra,
viņus lika uz kvēlošām oglēm un dedzināja ķermeni ar nokaitē
tiem dzelzs gabaliem utt. Taču vīrišķīgais tautas varonis negri
bēja, ka bendes priecājas par viņa mokām. Viņš neizdvesa ne
vienu vaidu.
Cars Aleksejs Michailovičs pavēlēja sodīt Razinu ar «ļauno
nāvi». Bende viņam nocirta vispirms rokas, pēc tam kājas un
tikai tad galvu.
Laikā, kad Stepanu Razinu sodīja ar nāvi, viņa cīņas biedri
vēl turpināja cīnīties ar cara karaspēku. Krievu, ukraiņu, tataru,
mordviešu, čuvašu, mariešu, udmurtu un baškiru zemnieki kopīgi
cīnījās pret ekspluatatoriem — feodāļiem. Tai pašā laikā arī da
žādu tautību feodāļi kopīgi cīnījās pret zemniekiem, kas bija
sacēlušies.
Ukrainas kazaku vecākie apspieda sacelšanos Brīvciemu Uk
rainā. Krievu feodāļi likvidēja sacelšanos Tambovas un Voroņežas rajonā, kā arī Pievolgā. Ar šausmīgām mocībām un dau
dziem nāves sodiem cara vojevodas gribēja iebiedēt zemniekus.
Cara karaspēkam bija vieglāk apspiest sacelšanos tāpēc, ka
zemniekiem nebija kopīga rīcības plāna. Viņi arī skaidri neiz
prata sacelšanās mērķus. Zemnieki cīnījās pret muižniekiem un
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vojevodām, bet viņi vēl ticēja «labam» caram. Zemnieku vienības
darbojās stichiski un izklaidus. Tāpēc cara karaspēks varēja ap
spiest šis sacelšanās citu pēc citas.
Lejaspievolgā, kur darbojās visaktivākie Razina cīņas biedri —
viņa atamani Vasilijs Uss un Fjodors Seludjaks, sacēlušies ka
zaki un zemnieki turējās visilgāk. 1671. gada jūlijā Fjodors SeIudjāks pat devās no Astrachaņas jaunā karagājienā augšup pa
Volgu. Viņš nonāca līdz Simbirskai, bet cieta sakāvi un atgriezās
Astrachaņā. Tā paša gada augustā liels cara karaspēks aplenca
Astrachaņu.
Spēki bija nevienādi, bet sacelšanās dalībnieki enerģiski aiz
sargāja pilsētu. Tikai 1672. gada novembra beigās cara kara
spēks ieņēma Astrachaņu. Seludjaku sodīja ar nāvi.
Sacelšanās vēsturiskā nozīme. Pēc Ivana Bolotņikova vadītā
zemnieku kara Stepana Razina sacelšanās 17. gadsimtā bija vis
lielākā tautas cīņa pret feodālajiem apspiedējiem. Sī sacelšanās
aptvēra ļoti plašu teritoriju un apvienoja kopējā cīņā pret ekspluatatoriem daudzas Krievijā dzīvojošās tautas.
Sā kara gaitā kļuva skaidri redzama krievu tautas vadošā
loma Krievijas tautu atbrīvošanās cīņā pret feodāli dzimtbūtniecisko iekārtu.
Razina sacelšanās vēsturiskā nozīme izpaužas tai apstāklī,
ka tā mācīja dažādo mūsu zemes tautu apspiestās šķiras kopīgi
cīnīties. Tā veidoja tautas masu šķiras apziņu. Lai gan pareiz
ticīgā garīdzniecība Razinu nolādēja, tauta ar mīlestību, cieņu
un lepnumu atcerējās slaveno atamanu.
V. I. Ļeņins nosauca Razinu par «vienu no dumpīgās zemnie
cības pārstāvjiem» un norādīja, ka viņš «nolika savu galvu cīņā
par brīvību»1.
Lai gan Razina vadītā sacelšanās cieta sakāvi, tai tomēr bija
ļoti liela nozīme, jo tā satricināja feodāli dzimtbūtniecisko iekārtu
un tādējādi paātrināja māsu zemes vēsturisko attīstību.
XV n o d a ļ a .
KRIEVU KULTŪRAS ATTĪSTĪBA 17. GADSIMTĀ.
KRIEVU KULTŪRAS NOZĪME.
49. §. TAUTAS MUTVĀRDU DAIĻRADE, IZGLĪTĪBA,
LITERATŪRA UN MĀKSLA 17. GADSIMTA.

Tautas mutvārdu daiļrade. Darbaļaužu masu atbrīvošanās
cīņa pret dzimtbūtniecisko jūgu plaši atspoguļojās tautas mut
vārdu daiļradē. 17. gadsimtā radās ļoti daudz nelielu satirisku
1 V. I. Ļ e ņ i n s , Raksti, 29. sej., LVI, 1951., 291. lpp.
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stāstu, kuros izsmēja despotiskos bajārus, blēdīgos muižniekus,
kukuļņēmējus-ierēdņus, mantkārīgos tiesnešus un župas-garīdzniekus.
Jokdari, t. i., apkārtceļojoši tautas dziedoņi, muzikanti un ak
tieri, pilsētu laukumos un tirgos rīkoja nelielas izrādes, kurās
kariķētā veidā attēloja valdošo šķiru pārstāvjus un tautas izrē
ķināšanos ar viņiem. Svētceļotāji un klejojoši akli dziedoņi sa
cerēja teiksmas un dziesmas, kurās tika slavināti tautas cīnītāji
par dzimtenes neatkarību un darbaļaužu masu brīvību.
Sevišķi spilgti tautas teiksmās un dziesmās atspoguļots Razina tēls. Tautas daiļradei cauri skan protests pret feodāļu mēģi
nājumiem nomelnot Razina vadīto zemnieku karu. Kādā dziesmā
par Razinu sacīts:
Neesam mēs zagļi, neesam laupītāji,
Esam Stepana Razina vīri.

Tauta ilgi negribēja ticēt, ka Razins aizgājis bojā. Veci ļaudis
stāstīja, ka Razins tikai paslēpies: pienāks laiks, un viņš atkal
ieradīsies pie Volgas, atkal aicinās plikatu kazakus un trūcīgos
zemniekus doties cīņā pret bajāriem un muižniekiem.
Dziesmas'par Razinu dziedāja visā Krievijā. Šīs dziesmas
audzināja darbaļaudīs naidu pret ekspluatatoriem un mīlestību
un cieņu pret varonīgajiem tautas interešu aizstāvjiem.
Tautas daiļrade cildināja atbrīvošanās cīņu, un tādēļ tā radīja
satraukumu valdošajā šķirā. Baznīca aizliedza tautas muziķu
un ielās sarīkotās izrādes. Patriarchs Nikons pat pavēlēja savākt
un sadedzināt tautas mūzikas instrumentus. Valdība lika ne vien
iznīcināt tautas mūzikas instrumentus, bet arī «sist ar nūjām»
pašus jokdarus.
Taču ne baznīca, ne valdība nevarēja aizkavēt tautas daiļ
rades attīstību. Tauta turpināja sacerēt pasakas, parunas un
asprātīgus teicienus, kas pauž šķiru protestu pret feodālo
jūgu.
Izglītība un literatūra. 17. gadsimta tika veikti pirmie no
pietnie mēģinājumi noorganizēt skolas apmācību: tika sastādītas
ābeces, izdota speciālā gramatika skolu vajadzībām, tika sarak
stīta aritmētikas mācību grāmata un pārtulkoti krievu valodā
raksti par pedagoģijas jautājumiem. 1687. gadā Maskavā nodi
bināja Slavu-grieķu-latiņu skolu, ko vēlāk nosauca par Akadē
miju.
Šķiru pretrunām saasinoties, 17. gadsimtā radās satiriska
literatūra. Tās sacerētāji bija pilsētu iedzīvotāji. Šais darbos
spilgti atmaskotas sabiedriskās dzīves negativās parādības: prikazu administrācijas un tiesu pērkamība, garīdznieku necienī
gais dzīves veids un savtīgums un bieži arī Krievijas dienestā
salīgto ārzemnieku tumsonība.
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Izmainījās arī literatūras raksturs. Agrāk pārsvarā bija reli
ģiska satura sacerējumi, bet tagad izveidojās aizvien vairāk
darbu par laicīgiem tematiem.
17. gadsimta beigās radās galma teātris Maskavā.
Zinātne un technika. Gadsimtiem ilgais tataru-mongoļu jūgs,
feodāļu spaidi, kā arī smagā cīņa ar svešzemju iebrucējiem, aiz
kavēja Krievijas kultūras attīstību. Lai gan Krievija bija ievē
rojami atpalikusi no Rietumeiropas, tomēr dažās zinātnes un
technikas nozarēs krieviem bija ievērojami sasniegumi.

Tā kā valsts bija jāaizstāv pret daudzajiem ienaidniekiem,
tad radās krievu militārā technika. Šaujamos ieročus, kas Krie
vijā parādījās jau 14. gadsimtā, krievu meistari nepārtraukti uz
laboja. Jau 16. un 17. gadsimtā viņi prata atliet ļoti lielus aplen
kuma lielgabalus.
Krievu ļaudis guva ievērojamus panākumus jaunu valsts teri
toriju apgūšanā. Viņi izpētīja milzīgas zemes platības aiz Volgas
un Sibirijā un ieviesa zemkopību un amatniecību tālos ziemeļu
un ziemeļaustrumu apvidos. Nomaļā Sibirijas un Tālo Austrumu
taigā tika dibinātas pilsētas. Krievu «zemes apceļotāji» savāca

interesantas ziņas par Austrumsibiriju, tās dabu un iedzī
votājiem.
Krievu ģeogrāfiskajiem atklājumiem Sibirijā bija liela nozīme
Eiropas zinātnē. Kazaku ziņojumus par «jaunām zemītēm» un
krievu autoru sastādītās Sibīrijas kartes izmantoja ne vien Krie
vijā, bet arī Rietumeiropā. Krievi pirmie iepazīstināja rietum
valstis ar Ziemeļaziju, kas līdz tam nebija zināma.
Architektura, tēlniecība un glezniecība. 17. gadsimtā krievu
meistari guva ievērojamus panākumus arī architekturā. Architekturas attīstību veicināja plašie celtniecības darbi pēc poļu un
zviedru interventu izdzīšanas.

Daudztautību Krievu valsts galvaspilsēta Maskava tika uz
celta gandrīz pilnīgi no jauna, un tā atkal kļuva'par lielu pilsētu
ar daudz iedzīvotājiem. Ārzemnieki salīdzināja Maskavu ar vis
lielākajām Rietumeiropas pilsētām. Dārzu zaļumā gleznaini iz
cēlās daudzās baznīcas, klosteri un dzīvojamās mājas. Ar savu
diženumu'un skaistumu sevišķi ievērojams ir Kremlis.
Izcili krievu 17. gadsimta architekturas pieminekļi tika
uzcelti ne vien Maskavā, bet ari ārpus tās. Šais pieminekļos
spilgti izpaužas tautas celtniecības mākslas ietekme. Sevišķi tas
sakāms par koka celtnēm.
17. gadsimta koka celtņu paraugs ir cara Alekseja laikā uz
celtā pils ārpilsētas ciemā Kolomenskā. Laikabiedri to uzskatīja
par «astoto pasaules brīnumu». Kolomenskas pils izceļas ar
architekturas formu daudzveidību, un tā ir sevišķi krāšņa. Te ir
sekmīgi izdevies lielu celtni izveidot īsti tautiskā stilā.
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Tautas daiļrade spilgti izpaudās ari tēlniecībā un glezniecībā.
Tēlnieki sāka iedomāta cilvēka tēla vietā veidot reala cilvēka
ķermeni.
Arī mākslinieki mēģināja Nprecizāk attēlot īstenību. Glez
nodami portretus, viņi centās panākt, lai tie vairāk līdzinātos

oriģinālām. Apdāvinātais Maskavas gleznotājs S i r a o n s UŠak o v s izvirzīja par paraugu spoguli, kas precizi attēlo īstenību.
Pēe Ušakova domam, arī gleznotajam tikpat precizi jāattēlo
īstenība.
Pat tad, kad Ušakovs gleznoja simboliskus tēlus ar pie
ņemtu sižetu,' viņa attēlotajām
sejām bija reālistisks raksturs.
Tādas ir viņa simboliskās glez
nas «Miers» un «Karš». Pirmajā
gleznā attēlota sieviete ar palmu
zaru rokā. Sī glezna simbolizē
mierīgu dzīvi, bet otrajā gleznā
attēlots bargs karavīrs, kas sim
bolizē karu.
Pret jauno virzienu gleznie
cībā noteikti uzstājās augstākā
garīdzniecība. Patriarchs Nikons
pavēlēja savākt reālistiski glez
notās svētbildes un tās iznī
cināt. Tomēr jaunais virziens
aizvien vairāk izspieda veco,
viduslaikos valdošo gleznošanas
virzienu.
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Tādejādi, lai gan Krievija ievērojami atpalika no attīstītā
kajām Rietumeiropas zemēm, krievu kuttura turpināja attīstīties.
50. §. PIEAUG KRIEVIJAS KULTŪRAS SAKARI AR CITAM
TAUTAM.

Krievija un slavu tautas. 17. gadsimta vidū tikai divas slavu
valstis — Krievija un Polija — bija neatkarīgas. Visas pārējās
slavu valstis bija zaudējušas neatkarību. Pēc 17. gadsimtā

pārdzīvotajiem satricinājumiem šļachtiču Polijā ar! sākās
ekonomisks un politisks pagrimums. Turpretim Krievu valsts
17. gadsimtā ne vien izturēja smagu cīņu ar svešzemju iebru
cējiem, bet arī paplašināja savu teritoriju līdz pat Klusajam
okeanam. Tas pacēla Krievu valsts autoritāti slavu tautu
acīs. Krievu valsts galvaspilsēta Maskava kļuva par to poli189

tisko centru un kultūras centru, uz kuru bija vērsti slavu patriotu
skatieni.
17. gadsimtā Krievija stipri ietekmēja ukraiņu un baltkrievu
tautas atbrīvošanās cīņas gaitu un virzienu. Krievu kultura sāka
vairāk ietekmēt arī Ukrainas un Baltkrievijas kulturu. Iepazīša
nās ar ukraiņu un baltkrievu kulturu savukārt labvēlīgi ietekmēja
krievu kultūras attīstību.
17. gadsimtā par izglītības, zinātnes un literatūras centru
Ukrainā kjuva K i j e v a s k o l ē ģ i j a . Tur bija sapulcējušies
Ukrainas labākie pedagogi un kultūras darbinieki. Šeit 17. gad
simta 70. gados sarakstīja tā laika izcilo vēstures sacerējumu
«Синопсис». Tas bija īss pārskats par Krievijas vēsturi. Sis sa
cerējums pauda domu, ka krievu un ukraiņu tautai ir kopīgi
vēsturiski likteņi. Sī grāmata plaši izplatījās ne vien Ukrainā,
bet arī Krievijā, kur tā gandrīz līdz pat 18. gadsimta beigām bija
galvenā skolas mācību grāmata Krievijas vēsturē.
Krievu un ukraiņu kultūras savstarpējā ietekme izpaudās ne
vien zinātnē, bet arī mākslā. Krievu architekti, metāllējēji un mūr
nieki darbojās Ukrainā. Tai pašā laikā no Ukrainas uz Krieviju
aicināja kokgriezējus, stik
la izgatavošanas meistarus
un citus. Ukraiņu meistari
bija pazīstami Eiropas val
stīs ar savu prasmi māksli
nieciski noformēt grāmatas
ar koka un vara grebu
miem.
Ukraiņu tautas māksla
visspilgtāk izpaudās eposā.
Ukraiņu tautas izcilajiem
dēliem par godu sacerētās
dumas un dziesmas plaši
izplatījās ne vien Ukrainā,
bet arī Krievijā. Tās audzi
nāja jauno paaudzi pagāt
nes varonīgo tradīciju garā
un iedvesmoja ukraiņu un
krievu tautu turpmākajām
atbrīvošanās cīņām.
Krievija un Austrumu tautas. 17. gadsimtā pieauga krievu
tautas kultūras sakari ar Austrumu tautām. Krievu progresīva
kultura pozitivi ietekmēja Aizkaukaza un Vidusāzijas tautas jau
ilgu laiku pirms to iekļaušanas Krievu valsts sastāvā. Sīs tautas
iepazinās ar krievu kulturu, pakāpeniski pieaugot ekonomiskiem
un politiskiem sakariem ar Krieviju. 17. gadsimtā Austrumu
zemju tirgotāji regulāri tirgojās ne vien pie krievu valsts robe
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žām, bet ari pašā Maskavā. Savukārt krievu tirgotāji biežāk nekā
agrāk ieradās Chivā, Bucharā un Aizkaukaza pilsētās. Šeit viņi
iepazinās ar turienes tautu kultūras sasniegumiem.
Cieši tirdzniecības un kultūras sakari Krievijai nodibinājās ar Armēniju.
17. gadsimtā armēņu tirgotāji bija Krievijā tik parasti viesi, ka ceļu no
Astrachaņas uz ziemeļiem, uz Balto jūru bieži dēvēja par «armēņu tirdznie
cības ce|u». 1659. gadā armēņu tirgotāji atveda un uzdāvināja caram Alek
sejam troni, ko greznoja 900 dimantu, 1200 rubinu un 18 000 tirkizu ak
mentiņu. Sis tronis, ko dēvē par «dimantu troni», ir armēņu 17. gadsimta
mākslas izcils paraugs.

Pieaugot tirdzniecībai, nostiprinājās ari Krievijas politiskie
sakari ar Austrumu tautām. Lai izbeigtu pastāvīgos savstarpējos
karus un neļautu agresīvajām kaimiņu tautām iekarot savu zemi,
Vidusāzijas un Aizkaukaza tautas centās tuvināties krievu tau
tai, kas bija nodibinājusi spēcīgu centralizētu valsti.
Sevišķi neatlaidīgi centās apvienoties ar Krieviju gruzinu
tauta, jo gruzinu tautas eksistenci apdraudēja persiešu un turku
feodāļi. Sākot ar 16. gadsimtu, atsevišķi gruzinu valdnieki sāka
zvērēt uzticību Krievu valstij.
Attiecības ar Moldavijas un Baltijas tautām. 1656. gadā ari
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Moldavijas valdība izvirzīja jautājumu par pāriešanu Krievijas
pavalstniecībā. Moldaviju tomēr nevarēja pievienot Krievijai. Pie
vienošanu nejāva realizēt gan tas, ka Krievijai ar Moldaviju ne
bija kopējas robežas, gan arī Krievijas ilgstošais karš ar Recu
Pospoļitu, Krimas chana valsti un Turciju. Moldavija vēl ilgi
palika turku feodālu jūgā. Taču Moldavijas draudzīgie sakari ar
Krieviju un Ukrainu neizbeidzās. Krievu tauta sniedza Moldavijai
lielu palīdzību kultūras laukā. No Maskavas uz Moldaviju sūtīja
grāmatas, ko pēc tam pārtulkoja moldāvu valodā. Moldavijā
ieradās krievu gleznotāji un citi meistari.
Nodibinājās cieši sakari arī starp ukraiņiem un moldāviem.
Pēc Kijevas kolēģijas parauga Moldavijā noorganizēja Slavugrieķu-latiņu akadēmiju. Moldavijas bajāri un pilsētnieki mācījās
Ļvovas brālības skolā (Rietumukrainā).
Lai gan poļu un zviedru feodāļi tam pretojās, tomēr netika
pārtraukti kultūras sakari starp krievu tautu un Baltijas tautām.
Krievu-poļu un krievu-zviedru karos 17. gadsimtā Baltijas tau
tas palīdzēja krievu karāspēkam. Vidzemes zemnieki (latvieši)
sāka pāriet «krievu ticībā», cerēdami tādā veidā atbrīvoties no
ienīstās zviedru un vācu muižnieku varas. Cauri Baltijas zemei
Krievija uzturēja tirdzniecības un kultūras sakarus ar Ziemeļeiropu un Rietumeiropu.
Pieaug kultūras sakari ar Rietumeiropu. 17. gadsimtā Krie
vijai nodibinājās vēl ciešāki kultūras sakari ar Rietumeiropu.
Attīstītākajās Rietumeiropas valstīs, kur jau bija izveidojušās
kapitālistiskās attiecības, kultūras attīstība bija vēl augstākā lī
menī nekā Krievijā. Sevišķi ievērojamas sekmes kultūras attīstībā
bija guvušas Holande un Anglija, jo tur buržuāzisko revolūciju
uzvara bija attīrījusi ceļu straujai kapitālisma attīstībai.
17. gadsimtā progresivie krievu ļaudis vairāk nekā agrāk sāka
interesēties par Rietumeiropas kultūras sasniegumiem. Uz Krie
viju dienestā aicināja daudz ārvalstu militāro lietpratēju, ārstu
un citu speciālistu. Maskavā radās vesela priekšpilsēta, ko ap
dzīvoja ārzemnieki. Vēlāk to dēvēja par V ā c u p r i e k š p i l 
s ē t u (par vāciešiem toreiz Krievijā sauca visus protestantus —
holandiešus, angļus, skotus u. c.).
Pēc iepazīšanās ar Rietumeiropas kulturu tās elementi ievie
sās arī krievu bajāru, muižnieku un tirgotāju dzīvē. Bagātajos
namos radās ārzemēs ražoti priekšmeti: zelta un sudraba trauki,
dārgi krēsli ar augstām, kokgriezumiem rotātām atzveltnēm,
platas gultas ar samta un zīda baldachiniem, skaisti sienu un
griestu gleznojumi, gleznas, mūzikas instrumenti utt.
Daži krievu bajāri labi prata svešvalodas un uzmanīgi sekoja
Rietumeiropas attīstītāko valstu kultūrai. Viņi redzēja, ka Krie
vija ir ievērojami atpalikusi no dažām Rietumeiropas valstīm,
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kurās jau bija radusies jauna, buržuāziskā kultura. Viņi centās
ieviest pārmaiņas ari Krievijas dzīvē.
Tādējādi krievu kultura neattīstījās izolēti no citu valstu kul
tūras. Tā izauga no savas tautas dzīlēm, bet tai pašā laikā pār
ņēma daudzu valstu un tautu kultūras sasniegumus.
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