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I E V A D S

KRIEVIJA XVIII UN XIX GS. MIJĀ

Teritorija un iedzīvotāji. XVIII gs.
beigās Krievija izveidojas par vienu 
no vislielākajām Eiropas valstīm. Tās 
teritorija (apmēram 16 milj. km2) 
pletās no Barenca jūras ziemeļos līdz 
Kaukāza kalniem un Melnajai jūrai 
dienvidos, no Baltijas jūras rietumos 
lidz Lielajam jeb Klusajam okeānam 
austrumos.

Krievijas tautas apguva daudzas 
agrak neapdzīvotas zemes un ar savu 
darbu un varonīgo cīņu izveidoja 
varenu valsti, tas deva lielu ieguldī
jumu pasaules vēsturē un kultūrā.

Klimatiskie apstākļi Krievijas teri
torija ļoti dažādi. Valsts Eiropas daļas 
ziemeļos un Sibīrija ir auksts arktis
kais klimats: gara barga ziema un 
ļoti īsa vasara. Krievijas vidusdaļā 
ir mērens klimats, bet dienvidu rajo
nos — silts. Krievija bagāta mežiem, 
upēm un ezeriem. Dienvidos pletās 
bezgalīgas mazapdzīvotas stepes.

Krievijas iedzīvotāju skaits XVIII 
gadsimtā pieauga no 11 miljoniem 
līdz 36 miljoniem cilvēku. Iedzīvo
tāju skaita ziņa Krievija kļuva par 
vienu no lielākajām valstīm Eiropā. 
Francija tajā laikā dzīvoja 27 milj., 
bet Anglijā (bez kolonijām) — 16,4 
milj. cilvēku. Taču iedzīvotāju biezība 
Krievijā bija viszemākā 2,25
cilvēki uz 1 km2.

Krievija bija daudznacionāla 
valsts. Tajā dzīvoja dažādas tautas

(krievi, ukraiņi, baltkrievi, poļi, lietu
vieši, latvieši, igauņi, tatāri, baškiri, 
čuvaši, marieši, mordvieši, burjati, 
jakuti, evenki un daudzas citas), kas 
atradas dažadas sabiedrības attīs
tības pakāpēs. Iedzīvotāju galvenā 
daļa bija krievi, kuri veidoja 60—70% 
no visiem iedzīvotājiem.

Ekonomika. XIX gs. sakumā Krie
vijā vēl valdīja feodālās attiecības. 
Muižniekiem, kuri bija 1% no iedzī
votājiem, piederēja valsts galvenā 
bagātība — zeme. Viņiem piederēja 
arī lielākā daļa zemnieku, kuri bija 
muižnieku feodālajā atkarībā; 55% 
zemnieku bija dzimtļaudis. Muižnieki 
viņus pardeva, dāvināja, mainīja, r ī
kojās ar viņiem pec savas patikas.

Pārējie 45% zemnieku, tā dēvētie 
valsts zemnieki, bija valsts īpašums 
un tās labā pildīja feodālās klau
sības.

Krievija bija agrara (lauksaimnie
cības) zeme: 95,5% iedzīvotāju dzī
voja laukos un nodarbojās ar lauk
saimniecību, un tikai nedaudz vairāk 
par 4% iedzīvotāju bija pilsētnieki.

Ka jūs zināt no PSRS vēstures 
7. klases kursa, jau XVIII gadsimtā 
Krievijā valdošā feodālā iekārta sāka 
irt. Attīstījās rūpniecība, pie tam da
žās rūpniecības nozarēs, it sevišķi 
kokvilnas apstrādes uzņēmumos, iz
mantoja galvenokārt algotu darbu. 
Auga iekšeja un ārējā tirdzniecība.
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Tirdzniecības centri — gadatirgi — 
ar katru gadu palielināja apgrozību. 
Tā, piemēram, Makarjevas gadatirgus 
Ņižņijnovgorodas tuvumā, kura tirdz
niecības apgrozība sniedzas vairākos 
miljonos rub|u gada, tajā laikā ieguva 
Viskrievijas nozīmi. Laukos ira patri
arhālā iekārta un naturālā saimnie
cība. Lauki aizvien ciešāk savu saim
niecību saistija ar pilsētu, iesaistījās 
tirdznieciskās attiecībās: muižnieki un 
zemnieki tirgos pardeva lauksaimnie
cības produktus un pirka rūpniecības 
izstrādājumus. Palielinājās Krievijas 
lauksaimniecības preču pārdošana 
ārzemēs. Tas viss norādīja, ka feo
dālās iekārtas dziles aug jaunas kapi
tālistiskas attiecības. So procesu 
ietekmē saka irt vecās feodālās kār
tas — muižniecība, dažādi zemnie
cības un pilsētnieku slāņi. Tās ieguva 
buržuāziskas iezīmes. Veidojās jaunas 
šķiras — tirdzniecības un rūpnie
cības buržuāzijā un proletariāts. Taču 
šis process norisēja ļoti lēni. Rūp
niecības, tirdzniecības un darba ražī
guma augšanas tempi bija zemi un 
neatbilda valsts augošajām vajadzī
bām, bet lauksaimniecības tehnika 
vēl atradās viduslaiku līmeni.

Ekonomiskas attīstības galvenais 
kavēklis bija dzimtbūšana: gan zeme, 
gan arī zemnieki, kuri apstrādāja 
zemi, bija pilnīgs muižnieku īpašums. 
Rūpniecības attīstībai trūka brīva 
darbaspēka. Dzimtļaužu nebrīvais 
darbs bija mazražīgs, jo zemnieks, 
spaidu kārtā strādādams muižnieka 
labā, nūjas dzīts, neko nesaņēma par 
savu darbu un tadeļ nebija ieintere
sēts tā rezultāta. Muižnieki pastipri
nāja jugu. Zemnieki, atbildot uz to, 
masveidīgi bēga un dažreiz uzsāka pat 
atklātus dumpjus, kurus nežēlīgi ap
spieda valdības karaspēks. Pagāju
šajā gadā jūs mācījāties par zemnieku 
karu J. Pugačova vadībā. XVIII gs. 
beigas un XIX gs. pirmajā pusē pro

tests pret dzimtbūtniecisko jūgu ne
kļuva vājāks, tas izpaudās visdažā
dākās formās un ieguva visdažā
dāko raksturu, kaut arī neizvērtās 
par zemnieku karu, jo patvaldnie- 
ciskā valdība, kas bija nostiprināju
sies, jau paša sākuma apspieda zem
nieku nemierus. Zemnieku kustības 
pieaugums bija svarīgākā liecība par 
feodālās iekārtas pretrunu saasinā
šanos. Zemnieki cīnījās ne tikai pret 
nežēlīgākajiem dzimtbūšanas spai
diem, viņi cīnījās pret visu dzimtbūt- 
nieciskās nebrīves sistēmu.

Tā laika labākie cilvēki apzinājās, 
ka bez dzimtbūšanas likvidēšanas 
nebūs iespējama valsts tālāka attīs
tība. Kā jūs jau zināt, ievērojamais 
krievu revolucionārais rakstnieks A. 
Radiščevs savā grāmatā «Ceļojums 
no Pēterburgas uz Maskavu» naida 
pilns atmaskoja dzimtkungus un pat
valdības despotisma jūgu. Taču šāds 
Radiščeva aicinājums bija vienīgais. 
Lielākā daļa muižnieku sīksti aizstā
vēja dzimtbūtnieciskās tiesības, negri
bēdami ne pieļaut to atcelšanu, ne 
arī pat nedaudz atvieglot zemnieku 
stāvokli.

Krievijas politiskā iekārta. Poli
tiskās iekārtas ziņa Krievija bija pat- 
valdnieciska monarhija. Valsts priekš
galā atradas cars jeb, kā viņu dēvē
ja, — Viskrievijas patvaldnieks. Cara 
troni kopš XVIII gs. beigām vajadzēja 
mantot viņa vecakajam dēlam, bet, 
ja caram dēla nebija, tad to mantoja 
cara vecākais brālis. Monarha varu 
neierobežoja nekādi likumi un nekā
das valsts iestādes. Cars pārvaldīja 
valsti pēc savas patikas. Viņam pali- 
dzēja milzīgs daudzums ierēdņu, kuru 
augstākais slānis veidojās no muiž
niekiem. Ierēdņi bez ierunām pakļā
vās augstākajai varai, jo bija no lās 
pilnīgi atkarīgi. Krievija bija sadalīta 
guberņās, ko parvaldija gubernatori,
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kuriem būtībā piederēja neierobežota 
vara.

Carisms, kas sargaja dzimtkungu- 
muižnieku intereses, kavēja valsts at
tīstību.

XVIII gs. beigās pasaulē norisi
nājās ievērojami notikumi, kuriem 
bija liela nozīme arī Krievijas vēstu
rē. Francijā uzvarēja buržuāziskā 
revolūcija. Jauno laiku vēstures kursā 
jus jau mācījāties par šīs revolūcijas 
cēloņiem, raksturu un nozīmi. Šeit 
vienīgi atzīmēsim, ka franču tautas 
cīņa pret feodālismu modināja Eiro
pas tautas no gadsimtu miega, aici
nāja tās cīņā par brīvību un taisnī
gumu.

Franču revolūcijas cildenās idejas 
spēcīgi ietekmeja ari Krievijas sabied
rību. Tas progresīvajās aprindas 
aizvien skajāk tika izvirzīta prasība 
likvidēt patvaldību un atcelt dzimt
būšanu. Taču Krievijas tautas masas, 
kā atzīmēja V. I. Ļeņins, vēl bija «ap
spiestas un nekustīgas». Izkliedētie 
zemnieku nemieri, kuru dalībniekiem 
trūka politiskās apziņas, neradīja 
draudus patvaldībai. Pec sava ekono

miskās un sabiedriski politiskās at
tīstības līmeņa Krievija atpalika no 
attīstītajām Rietumeiropas valstīm, 
kurās bija notikušas buržuāziskās 
revolūcijas un nostiprinājās kapitā
lisms.

Tomēr vajadzēja vēl aizritēt vairāk 
nekā sešdesmit tautas neatlaidīgas 
cīņas gadiem, vajadzēja vēl pārciest 
daudz moku uri nest upurus tautas 
labākajiem pārstāvjiem — revolucio
nāriem, lai piespiestu cara patvaldibu 
atcelt dzimtbūšanu.

J a u t ā j u m i u n  u z d e v u m i

1. Parādiet kartē Krievijas te rito rijas paplašinā
šanos X V III gadsimtā un raksturojiet tās ie d z ī
votājus (to  nacionālo un šķirisko sastāvu)!
2. Kāds b ija  Krievijas sociāli ekonomiskās attīs
tības galvenais process X V III gs. otrajā pusē, 
un kā tas izpaudās? Pierādiet, ka dzimtbūšana 
b ija  ekonomiskās a ttīstības galvenais kavēklis!
3. Raksturojiet Krievijas po litisko  iekārtu! 4. Kāda 
nozīm e Krievijas a ttīs tībā  b ija  (ranču buržuā
ziskajai revolūcijai?
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KRIEVIJA XIX GS. PIRMAJĀ PUSĒ.
PRET CARISMU VĒRSTAS 
REVOLUCIONĀRĀS KUSTĪBAS SĀKUMS

I NODAĻA
KRIEVIJA XIX GS. SĀKUMĀ. TĒVIJAS KARŠ

1. §. PATVALDĪBAS IEKŠPOLITIKA 
UN ĀRPOLITIKĀ 
(1801.— 1812. G .|

1801. gada galma apvērsums. 
Aleksandra I valdīšanas sākums.
XIX gs. sakuma Krievijā notika 
jauns galma apvērsums. Tāpat kā 
iepriekšējos apvērsumos XVIII gad
simta, par kuriem jūs mācījāties 7. 
klasē, to izraisīja muižnieku grupē
jumu cīņa par varu.

1801. gada naktī no II. uz 12. 
martu grupa sazvērnieku, galveno
kārt gvardes virsnieki un galminieki, 
iek|uva pilī, ielauzās Pāvilā guļam
istabā un viņu nonāvēja. Troni nāca 
Aleksandrs / (1801-1825). Viņš bija 
vel jauns cilvēks (24 gadus vecs), tam 
laikam pietiekami izglītots. Apguvis 
galma intrigu maku, viņš veikli lai
poja starp Katrīnu II un Pāvilu. Lai
kabiedri atzīmēja tadas jaunā cara 
īpašības kā viltību, liekulību, izlikša
nos, ka arī viņa izcilas diplomāta spē
jas. «Plāns kā bārdās nazis, ass kā 
adatas smaile, neīsts ka juras putas,» 
rakstīja par viņu laikabiedrs.

Aleksandrs I bija tāds pats pat
valdnieks un dzimtkungs, muižnieku 
interešu paudējs un aizstāvis ka 
viņa priekšteci. Ar sazvērnieku 
grupas palīdzību iecelts troni, viņš

savas valdīšanas sākumā izmantoja 
smalkākas metodes nekā viņa tēvs. 
Lai piesaistītu sev plašas muižnieku 
aprindas, viņš apsolīja valdīt pēc laja 
laikā muižnieku vidū populāras Kat
rīnas II «likumiem un sirdsapziņas». 
Aleksandrs izraidīja no galma Pāvila 
mīluļus, amnestēja Pāvila I laika 
nežēlastībā kritušos muižniekus, at
viegloja iebraukšanu Krievijā un iz
braukšanu no tās, nedaudz vājināja 
cenzūru.

Šie pasākumi neskāra patvaldnie- 
ciskās iekārtas pamatus, taču tie rā
dijā ilūziju, it kā cars rūpētos par 
saviem padotajiem.

Kopš XIX gs. sakuma sevišķi sa
asinājās jautājums par dzimtbūšanu, 
jo zemnieku neapmierinātība aptvēra 
aizvien lielākas zemnieku masas. Tā 
laika progresīvie cilvēki bija sašutuši 
par zemnieku pārdošanu, zemniekus 
bieži pārdeva bez zemes, pa vienam, 
sašķeļot ģimenes, bērnus pārdeva 
atsevišķi 110 vecākiem. Taču valdība 
aprobežojās tikai ar aizliegumu pu
blicēt laikrakstos sludinājumus par 
zemnieku pārdošanu. Bet muižnieki 
viegli apgaja šo likumu: turpmāk sāka 
publicēt sludinājumus par zemnieku 
«iznomāšanu», kas nozīmēja to pašu 
pārdošanu.



1803. gadā tika izdots dekrēts par 
«brīvajiem zemes arājiem», pēc kura 
muižniekiem bija tiesības atlaist savus 
zemniekus brīvībā (pa vienam vai 
arī veselām sādžām) ar zemi, par 
izpirkšanas maksu. Praktiski šim dek
rētam bija maza nozīme: visā Alek
sandra 1 valdīšanas laikā to izman
toja tikai daži muižnieki, un brīvo 
zemes arāju kategorijā tika ieskai
tīti mazāk nekā 0,5% dzimtzemnieku. 
Tomēr šim dekrētam bija zināma no
zīme: valdiba oficiāli atzina, ka ir 
iespējama zemnieku atbrīvošana no 
dzimtbūšanas nebrīves, un likum
došanas ce|a noteica šīs atbrīvoša
nas noteikumus, kā ari jaunā iedzī
votāju slāņa — «brīvo zemes araju» 
tiesības.

Valdības pasākumiem zemnieku 
jautajuma risināšanā kopumā bija 
niecīgi rezultāti.

Valsts pārvaldes un izglītības re
formas. Liela nozīme bija pārkārto
jumiem valsts pārvalde.

Ievērojami tika pārkārtots centrā
lais varas aparāts. Veco Pētera I 
laika kolēģiju vieta izveidoja ministri
jas, kurās ministrs bija vienperso
nisks vadītājs un pakļāvās tieši impe
ratoram. Ministrijām bija pak|autas 
vietējas iestādes. Tas deva iespeju 
labāk vadīt jebkuru valsts pārvaldes 
nozari. Tika izveidotas kara, jūrlietu, 
ārlietu, izglītības, finansu un citas 
ministrijas.

Senāts k|uva par impērijas aug
stāko tiesas orgānu. Turklāt Senātam 
bija uzlikts par pienākumu kontrolēt 
likumības ievērošanu valsti un admi
nistratīvo iestāžu darbību.

Par augstāko pārvaldes orgānu 
kļuva 1810. gada nodibinātā Valsts 
Padome. Tās sastava bija cara iecel
tie ministri un citi augstākie ierēdņi. 
Valsts Padome, kas bija cara padom
devējs orgāns, izskatīja jaunos likum
projektus un izlēma svarīgākās valsts

lietas. Padomes lēmumi ieguva likuma 
spēku tikai pēc tam, kad tos bija 
apstiprinājis cars.

Šīs reformas veicināja pārvaldes 
tālāku centralizāciju un patvaldības 
varas nostiprināšanos. To rezultātā 
palielinājās birokrātiskais aparāts un 
nostiprinājās ierēdņu loma valsts 
sabiedriski politiskajā dzīvē.

Centrālo varas orgānu sistēma, 
kuru izveidoja XIX gs. sākumā, ar 
nelielam izmaiņām pastāvēja līdz 
1917. gadam.

Pozitīva nozime bija pasākumiem 
izglītības jomā. Izglītotu ierēdņu un 
speciālistu sagatavošanai tika palie
lināts vidējo un augstāko mācību 
iestāžu skaits (tiesa, tās bija pieeja
mas galvenokārt muižniekiem), at
vērtas universitātes Kazaņā.Harkovā,



Pēterburgā, Tērbatā (Tartu). Izveido
ja vairākus rnacibu programmu ziņā 
universitātēm līdzīgus licejus, to skai
ta ari Carskoje Selo liceju, kura 
mācījās A. Puškins. Tika atvērtas jau
nas ģimnāzijas un apriņķu skolas.

Daudz mazāka vērība tika vel
tīta pamatskolām. Dzimtbutnieciska 
valsts nespēja izveidot stingru un 
stabilu pamatskolu un vidusskolu 
sistēmu.

Visi šie pārkārtojumi atstāja ne
skartu cara monarhiju un dzimt
būšanu. To uzdevums bija stiprināt 
patvaldniecisko iekārtu un dzimt
būšanu, novilcināt to bojāeju.

Krievijas starptautiskais stāvoklis 
XIX gs. sākuma. XIX gs. sākumā Krie
vijas starptautiskais stāvoklis bija 
ārkārtīgi sarežģīts. Jau XVIII gs. 
beigas Krievijas patvaldība iesaistījās

cīņā pret Franciju. So cīņu vadīja 
Anglija, kuras buržuāzijā bija galve
nā franču buržuāzijas sāncense tās 
centieniem nostiprināties pasaules 
tirgū. Krievu carismam šaja ziņa bija 
savas intereses.

1804. gada Napoleons pasludināja 
sevi par Francijas imperatoru. Rīko
damies lielburžuāzijas intereses, viņš 
realizēja agresīvu ārpolitiku. Napo
leons centās pak|aut sev visas Eiropas 
valstis. Līdz ar Francijas impērijas 
izveidošanu tika paverdzinātas vairā
kas Eiropas tautas. Napoleona ieka
rošanas politika izraisīja nacionālās 
atbrīvošanas karus.

No jauno laiku vēstures kursa jūs 
zināt, ka jau gadsimta sakuma Krie
vijai vajadzēja karot pret Napoleona 
Eranciju vispirms savienībā ar Ang
liju un Austriju (1805. g.), bet vēlāk
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fir Angliju un Prūsiju (1806.— 
1807. g.), pie tam angļu karaspēks 
karadarbībā nepiedalījās. Sie kari 
sabiedrotajiem beidzās neveiksmīgi, 
un cara valdība bija spiesta 1807. ga
da noslēgt Tilzītes miera līgumu (to 
parakstīja Tilzītes miestiņā).

Pēc šī līguma Krievija teritorijas 
ziņā neko nezaudēja. Imperatori vie
nojas, ka Napoleons iegūst rīcības 
brīvību Rietumeiropā, bet Alek
sandrs — Eiropas ziemeļos un dien
vidaustrumos. Tādējādi imperatori 
apsolījās viens otru šajos rajonos 
netraucēt un noslēdza savienību pret 
Angliju.

Taču visuma šis līgums Krievijai 
bija neizdevīgs. Ta apsolīja pievieno
ties kontinentālajai blokādei, kuras 
būtība bija šāda: Napoleons nespēja 
dot Anglijai graujošu militāru trie
cienu, jo Franciju no Anglijas šķīra 
jūra, kura valdīja angļu [lote, un tadeļ 
viņš meģinaja iedragāt Anglijas eko
nomisko varenību. Lai pilnīgi izolētu 
to no kontinenta, Napoleons aizliedza 
visām Eiropas valstīm tirgoties ar 
Angliju, t.i., nodibināja kontinentālo 
blokādi. Tilzītes miera līguma notei
kumi paredzēja, ka Krievijai, tāpat 
kā citām Eiropas valstīm, ir japār- 
trauc visi tirdzniecības sakari ar 
Angliju. No Prūsijai atņemtajām poļu 
zemēm, kuras faktiski bija pakļau
tas Francijai, tika izveidota Varšavas 
hercogiste. Tādējādi Napoleons ie
guva ērtu placdarmu uzbrukumam 
Krievijai.

Tilzītes miers nebija stabils. Na
poleons bija neapmierināts ar to, ka 
viņam nav izdevies nodibināt pilnīgu 
Francijas hegemoniju Eiropa, un ta
deļ viņš uzskatīja Tilzītes mieru 
tikai par atelpu, lai sagatavotos 
jaunam lielam karam ar Krieviju.

Ar Tilzītes mieru nebija apmieri
nātas plašas krievu muižnieku un 
tirgotāju aprindas, kas bija ieinte

resētas tirdzniecībā ar Angliju. Tirdz
niecības pārtraukšana ar Angliju 
nodarīja zaudējumus Krievijas eko
nomikai: dezorganizēja ne tikai tirdz
niecību, bet arī dažas rūpniecības 
nozares, izraisīja Krievijā ražoto 
preču cenu strauju pazemināšanos un 
iedragāja valsts finansiālo stāvokli.

Krievijas valdība Tilzītes līgumu 
izmantoja savu pozīciju nostiprinā
šanai Baltijas jūras piekrastē.

1808. gadā Krievija sāka karu ar 
Zviedriju. Tas. beidzas ar to apga
balu pievienošanu, kurus apdzīvoja 
somi. Šaja teritorijā tika izveidota 
Somijas lielkņaziste, kas ieguva auto
nomiju Krievijas sastāvā. Šim noti
kumam bija pozitīva nozīme somu 
tautas dzīvē; jo tā pirmo reizi ieguva 
autonomu valsts pārvaldi. Visus no 
vietējiem iedzīvotājiem ievāktos no
dokļus izmantoja kņazistes vajadzī
bām. Šī uzvara nostiprināja Krievijas 
starptautisko stāvokli.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kādas reformas va lstī realizēja Aleksandrs I? 
Kādi b ija  to  mērķi? 2. Raksturojiet Krievijas 
starptautisko stāvokli X IX  gs. pirmajā gadu 
desmitā! Kā šai laikā attīs tījās Krievijas un Fran
cijas savstarpējās attiecības? 3. Kas bija  konti
nentālā blokāde, un kā tā ietekmēja Krievijas 
saimniecību?

2. §. TĒVIJAS KARA SĀKUMS

Kara cēloņi. Krievija un Francija 
kara priekšvakarā. Laika posms pēc 
Tilzītes miera (1807. 1812. g.) bija
Napoleona impērijas vislielākās va
renības laiks. Visas Rietumeiropas 
valstis, izņemot Angliju, bija sa
grautas. Dažas no tam bija iekļautas 
Francijas sastāvā, citas kļuvušas par 
tas vasaļiem, bet vislielākās valstis
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(to skaita Austrija un Prūsija) bija 
spiestas noslēgt ar Napoleonu savie
nības līgumus, kuros tās apņēmās 
sniegi Francijai militāru un ekono
misku palīdzību. Šķita, ka Napoleona 
sapņi par pasaules kundzību driz īs
tenosies. Eiropas kontinentā vienīgi 
Krievija, kaut gan bija noslēgts Til- 
zites miera līgums, joprojām reali
zēja patstāvīgu ārpolitiku un ne|ava 
pilnīgi paverdzināt Eiropas tautas. 
Tāpēc Napoleons iesāka gatavot 
jaunu karu pret Krieviju. «Es būšu 
pasaules v a ld n ie k s ,»  vinš lc iEaT «at
likusi vienīgi Krievija, bet es to sa- 
misu.» Francijas imperatoram bija 
nēTTplani: viņš domāja ne vien sakaut 
Krieviju karā, bet arī to sadalīt, pa
darīt par trešās šķiras valsti un pat 
pilnīgi paverdzināt.

Gatavodamies karam ar Krieviju, 
Napoleons mobilizēja militārām va
jadzībām Francijas ekonomiku un 
Eiropas ievērojamas daļas ekono
miku. XIX gs. sākuma Francija bija 
viena no ekonomiski visvairāk attīstī
tam valstīm Eiropā. Tā atpalika tikai 
no Anglijas. Napoleonam izdevās 
izveidot milzīgu I miljonu 200 tūk
stošu vīru lielu armiju, kurā viņš 
iekļāva uzvarēto valstu militāros 
spēkus. Šī armija skaita ziņā vairāk 
nekā divas reizes pārsniedza krievu 
armiju, kurā bija 590 000 cilvēku.

Starpība armijas skaitliskā sa
stāva ziņā izskaidrojama tādejādi, 
ka Francijā revolūcijas gaitā tika 
izveidota masu armija: bija ieviesta 
vispārēja karaklausība, t. i., visi 
iesaucamajā vecumā esošie vīrieši 
tika iesaukti obligātajā karadienesta. 
Tādēļ kara laikā varēja ievērojami 
palielināt armiju. Krievijā turpretī 
armijas komplektēšanā pastāvēja 
rekrušu sistēma. No katriem I 000 vī
riešiem iesauca no 5 līdz 7, bet daž
reiz ari vairāk rekrūšu. Karadienests 
armija ilga 25 gadus, kareivjus demo

bilizēja jau vecus un slimus. Pārējie 
vīrieši netika militāri apmācīti, jo 
muižnieki nevēlējas zaudēt darba- 
rokas. Tādēļ militārām vajadzībām 
apmācītu rezervistu nebija. Sakara 
ar to ievērojami palielināt armiju 
kara laikā nevarēja.

Turklāt Krievijai šajā laikā va
jadzēja izcīnīt ilgstošus un smagus 
karus Kaukāzā ar Irānu (1804— 
1813) un Turciju (1806— 1812). Karā 
ar Turciju krievu armijas virspavēl
niekam M. Kutuzovam izdevās gūt 
uzvaru 1812. gada — pirms Napo
leona uzbrukuma Krievijai. Krievija 
ieguva Besarābiju. Osmaņu jūga lik
vidēšana un moldāvu tautas iekļau
šana Krievijas sastava ievērojami pa
ātrināja moldāvu vēsturisko attīstību. 
Lai gan šie kari bija Krievijai veik
smīgi, taču tie prasīja lielus līdzek
ļus un cilvēku resursus.

Napoleona uzbrukums Krievijai. 
1812. gada pavasari Napoleons 
vairāk nekā pusi savas armijas — 
pāri par 600 000 cilvēku sakoncen
trēja pie Krievijas robežām. Šīs ar
mijas kodolu veidoja pārbaudīti Na
poleona karu veterāni, kuri nepazina 
sakāves un bezgalīgi ticēja sava ka
ravadoņa militārajam ģēnijam. Ar
miju komandēja talantīgi Napoleona 
maršali, kas bija kļuvuši slaveni 
iepriekšējos karagājienos. Šīs mil
zīgās armijas sastava bija iekļautas 
arī citu iekaroto Eiropas valstu 
Vācijas, Austrijas, Polijas un citu 
karaspēka daļas.

1812. gada jūnijā franču kara
spēks bez kara pieteikšanas pārcēlās 
pāri Nemunai un ielaužas Krievijas 
teritorija. Pavēlē armijai Napoleons 
augstprātīgi paziņoja: «Kareivji, karš 
ir iesākts. Krieviju piemeklēs likteņa 
lēmums: tās liktenis izšķirsies!»

Galveno triecienu Napoleons no
lēma vērst pret Maskavu. «Ja es 
ieņemšu Kijevu,» viņš teica, «es sa
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tveršu Krieviju aiz kājām; ja es ieka
rošu Pēterburgu, es to saņemšu aiz 
galvas; ieņemdams Maskavu, es to 
satriekšu pašā sirdi.»

Krievu pavēlniecība varēja sūtīt 
pret Napoleona armiju tikai 200 000 
kareivju un virsnieku. Daļa krievu 
armijas, kā jau iepriekš bija minēts, 
šaja laikā piedalījās kara ar Irānu, 
daļa krievu armijas atradās Balkārios, 
kur tikai 1812. gada maijā beidzās 
karš ar Turciju, bet daļa bija izkaisīta 
pa daudzajiem pierobežas garnizo
niem.

Tu ka skaita ziņā Napoleona ar- 
mija bija ievērojamā pārsvara, viņš 
domāja krievu armiju aplenkt un ar 
vienu spēcīgu triecienu iznīcināt to 
jau pierobežas ģeneralkaujā, t. i., 
laila kaujā, kurā piedalās abu pušu 
galvenie spēki. Tāda rīcība agrāk

karos ar Austriju un Prūsiju vienmēr 
bija devusi Napoleonam ātru un iz
šķirošu uzvaru.

Krievu pavēlniecības plāni. Kara 
sākumā krievu karaspēks bija sa
dalīts trīs armijas un izvietots gan
drīz gar visu rietumu robežu. Tas 
izskaidrojams ar to, ka krievu pa
vēlniecībai nebija precīzu ziņu par 
Napoleona galvena trieciena virzienu. 
Ta izvietoja savus spēkus šādi: 1. ar
mija, ko komandēja kara ministrs 
ģenerālis Mihails Barklajs de Tolli 
(1761 1818), bija izvietota Lietuvā
pie Nemunas; vairāk uz dienvidiem 
Baltkrievija atradas 2. armija ģene
rāļa Pjolra Bagrationa (1765 1812)
vadība; 3. armija izvietojās Ukrainas 
ziemeļos, sedzot ceļu uz Kijevu (ko
mandieris — ģenerālis Aleksandrs 
Torniasovs) .



Krievu pavēlniecībai nebija vie
nota uzskata par kara vadību un tā
dēļ nebija ari vienota karadarbības 
plāna. Daļa ģenera|u ieteica tūlīt pār
iet uzbrukumā un panākt, lai kara
darbība noritētu Polija; citi ieteica 
sagaidīt Napoleonu robežas tuvumā 
nocietinātā nometnē; trešie sakarā 
ar pretinieka pārspēku izteicās par 
atkāpšanos dziļi valsts teritorijā.

Karadarbību |oti apgrūtināja arī 
tas, ka krievu armijai nebija vienotas 
pavēlniecības. Sākumā virspavēl
nieka funkcijas uzņēmās Aleksandrs 1. 
Taču viņam nebija nekādu militāru 
dotību, un tādē| viņš tikai traucēja 
karadarbības vadīšanu. Viņu izdevās 
pierunāt aizbraukt no armijas, taču 
virspavēlnieks netika iecelts. Virspa
vēlnieka funkcijas izpildīja Barklajs 
de Toiii.

Krievu armijas spēks izpaudās tās 
kaujinieciskajā noskaņojumā, lielajos 
patriotisma uzplūdos — tā cīnījās par 
dzimto zemi, par savas tēvzemes ne
atkarību. Krievu kareivji vienmēr 
bijuši slaveni ar savu vīrišķību, paš
aizliedzīgu drosmi un izturību. Se
višķi spilgti armijas varonība izpau
dās šajā karā, kas ieguva nacionā
lās atbrīvošanās kara raksturu. 
Krievu karavīru cienīgi kauju biedri 
bija ukraiņi, baltkrievi un citu tautu 
pārstāvji, kuri kalpoja armijā. Ko
mandieru vidū bija daudz A. Suvo- 
rova ciņu biedru un skolnieku, kuri 
šī ievērojamā karavadoņa vadībā 
bija ieguvuši lielu pieredzi. Apbru
ņojuma un apmācības ziņā krievu 
karaspēks neatpalika no franču armi
jas, bet artilērijas daudzuma ziņā 
pat nedaudz pārspēja to.

Krievu armijas atkāpšanās. Izklie
dētās krievu armijas nevarēja uzsākt 
ģenerālkauju pie robežas, jo ienaid
nieka armija bija daudz lielākā. Tāda 
kauja būtu līdzīga bojāejai, un, to 
saprazdama, krievu pavēlniecība bija 
spiesta uzsākt atkāpšanos.

Vispirms bija jāapvieno 1. un 2. ar
mija, lai ne|autu Napoleonam tās sa
kaut atsevišķi. Napoleons dažādi 
traucēja krievu armiju apvienošanos. 
Sākuma Barklaja un Bagrationa ar
mijām bija paredzēts apvienoties Vi- 
tebskas rajona. Taču Napoleonam 
izdevās aizšķērsot ceļu, pa kuru 2. ar
mija atkāpās uz ziemeļiem. Ari turp
māk abam armijām nācās atkāpties 
atsevišķi. «Tagad Barklajs un Bag- 
rations nekad viens otru vairs nere
dzēs,» pašpārliecināti izteicas Napo
leons.

Krievu armijas atkāpšanas no
tika ar neatlaidīgām aizstāvēša
nas kaujām, kas nokausēja ienaid
nieka karaspēku un kavēja ta virzī
šanos uz priekšu. Krievi izmantoja 
katru dabisku šķērsli — upes, apdzi-
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votas vietas, lai dotu triecienu ienaid
niekam un aizkavētu tā došanos uz
brukumā. Katrs solis krievu zemē 
dārgi maksaja iebrucējiem. Ienaid
nieka karaspēks cieta lielus zaudē
jumus un ar katru dienu kļuva ma
zāks. Tas aizvien vairāk attālinājās 
no savas aizmugures. Pievest pārtiku 
un apgādāt karaspēku ar munīciju 
kļuva aizvien grūtāk. Līdz ar franču 
virzīšanos tālāk, kaujas kļuva aizvien 
asiņainākas un krievu karaspēka 
pretuzbrukumi — aizvien niknāki. 
Kādā kaujā kara varonis ģenerālis 
Rajevskis kopā ar diviem dēliem per
sonīgi kareivju kolonnas priekšgalā 
devās durkļu uzbrukumā ienaid
niekam. Viens viņa dēls nesa karogu. 
Frančus pārsteidza tas, ka viņi bija 
ieguvuši maz gūstekņu, kaut ari 
krievu armija atkāpas. Krievu ka - 
peivji un virsnieki labāk izvēlējās nāvi 
kaujas laukā nekā gūstu. Liela 
daļa iedzīvotāju devās līdzi armijai 
vai atkāpās mežos, iznīcinādami ēkas, 
sējumus un lopus. Krievu tauta kopa 
ar baltkrievu, ukraiņu un citam mūsu 
zemes tautām uzsāka Tēvijas karu.

Iekarotajos apgabalos ienaid
nieka armija aplaupīja iedzīvotājus, 
izraisīja nekārtībās. Pret katru zem
nieku nepaklausību vērsās speciāli 
norīkotas franču soda ekspedīciju 
vienības. Tas vel vairāk pastiprināja 
tautas niknumu.

Napoleona plāns cietis neveiksmi.
Napoleona sākotnējais plāns bija dē
lis neveiksmi. Viņam neizdevās pašā 
kara sakumā satriekt krievu armijas 
atsevišķi. Jau pie Vitebskas Napo
leonam nācās aizkavēties divas nedē
ļas, lai pievilktu karaspēka daļas no 
aizmugures un pārformētu kaujas 
cietušas karaspēka daļas. Sājā laika 
krievu karaspēks guva pirmos lielā
kos panākumus: atsevišķs korpuss, 
kas bija norīkots aizsargāt ceļu uz 
Pēterburgu, atsita franču karaspēku,

kas mēģināja izlauzties uz Pleskavu 
un Pēterburgu.

Augusta sākuma 1. un 2. krievu 
armija savienojās pie Smojenskas. 
Kauja par Smoļensku bija viena no 
slavas pilnām lappusēm krievu ar
mijas vēsturē. Krievu karaspēks ģe
nerāļu Dohturova, Ņeverovska, Ra- 
jevska u. c. vadībā cīnījās divas die
nas ilgā varonīgā un nevienlīdzīgā 
kaujā, lai dotu iespēju galvenajiem 
speķiem organizēti atkāpties. Senās 
krievu pilsētas ieņemšana dārgi mak
saja ienaidniekam — franči pie Smo- 
ļenskas zaudēja apmēram 20000 cil
vēku. Krievu kareivji un virsnieki šajā 
kauja parādīja pašaizliedzīgu varo
nību. Kad krievu karaspēks atstāja 
nodedzināto un drupās pārvērsto pil
sētu, visi civiliedzīvotāji aizgāja kopā 
ar armiju.

Jau Smoļenskā Napoleons sāka 
saprast, ka kara turpināšana var but 
viņam liktenīga. Viņš mēģināja uz
sākt miera sarunas, taču nesekmīgi. 
Napoleons pat domāja ziemu pavadīt 
Smoļenskā, lai nakamajā gadā sāktu 
jaunu kampaņu. Tomēr viņš apzinā
jās, ka tas nav iespējams. «Mana ar
mija,» teica Napoleons, «izveidota tā, 
ka tikai virzīšanās uz priekšu to 
iedvesmo. Tās priekšgala var iet uz 
priekšu, nevis apstaties un atkāpties, 
ta ir uzbrukuma un nevis aizstāvēša
nās armija.»

M. Kutuzova iecelšana par virs
pavēlnieku. Pārspēks vēl aizvien bija 
ienaidnieka puse. Napoleons lauzās 
uz Krievijas seno galvaspilsētu — 
Maskavu. Krievu armijas atkāpšanas 
zemes iekšienē, milzīgas teritorijas 
atstāšana ienaidniekam, kaut ari tā 
bija militāra nepieciešamība, radīja 
neapmierinātību armijā un tautā.

Kopīga karadarbības plāna ne
bija — ta risinājās atkarībā no ap
stākļu izmaiņām. «Šādu rīcību neno
teica brīva izvēle, bet gan barga
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nepieciešamība,» rakstīja K. Markss 
un F. Engelss. Baltijas muižnieks 
Barklajs de Tolli bija labs un gudrs 
ģenerālis, pieredzējis administrators, 
bet viņu nepazina valstī un viņam 
nebija autoritātes armijā.

Lai armija gūtu uzvaru, to vaja
dzēja vadīt karavadonim, kuram 
ticētu karaspēks un tauta. Tāds kara
vadonis bija Mihails Ķuluzovs 
(1745— 1813), A. Suvorova skolnieks 
un cīņu biedrs. Viņš bija ieguvis lielu 
militāru pieredzi, uzkalpodams kara
dienestā no jaunākā' virsnieka līdz 
ģenerālim un feldmaršalam, vairāk
kārt piedalījies kaujās un arī vairā
kas reizes bijis smagi ievainots. 
Kutuzovs bija kļuvis slavens ka ta
lantīgs un vīrišķīgs komandieris jau 
XVIII gs. karos. Viņu augsti vērtēja 
Suvorovs. Pēfc triecienuzbrukuma 
Izmailai Suvorovs teica: «Viņš bija 
man kreisajā flangā, taču viņš bija 
mana labā roka... pierādīja atkal 
savu apbrīnojamo mākslu un drošsir
d ību... būdams vīrišķības paraugs.»

Kutuzovs bija ne vien liels kara
vadonis, bet ari gudrs valsts darbi
nieks, diplomāts.

Aleksandrs I neieredzeja Kutu- 
zovu viņa neatkarīgo uzskatu dēļ un 
apskauda viņa popularitāti armijā. 
Tikai militāras sakāves draudi pie
spieda caru piekāpties sabiedrības 
prasībai un iecelt M. Kutuzovu par 
krievu armijas virspavēlnieku. Pie 
tam cars paziņoja: «Man bija jāizvē
las tas, ko norādīja tautas balss. Fs 
par tālāko neatbildu.»

Kutuzova iecelšana par virspavēl
nieku radīja sajūsmu krievu armija. 
«Sī karavadoņa vārds,» rakstīja kāds 
laikabiedrs, «izraisīja vispārēju mo
žumu karaspēka no kareivja līdz ģe
nerālim... Virsnieki jautri apsveica 
cits citu sakara ar laimīgu apstākļu 
izmaiņu.» Kareivji, izdzirdējuši par 
mīļota karavadoņa ierašanos, 11 k-

smoja, kliedza «urā!». Kutuzovs 
prata uzlabot kareivju noskaņojumu, 
iedvest viņos pārliecību par uzvaru. 
Viņš saprata, ka karš kļuvis par tau
tas karu, un daudz darija, lai izvērstu 
partizānu ciņu pret ārzemju iekaro
tājiem.

Kutuzovs ieradās armijā jau pēc 
atkāpšanās no Smoļenskas. Noska
ņojums armija tūlīt izmainījās. «Viss 
ieguva labāku izskatu un tika savests 
vajadzīgā kārtībā, viss it kā ieguva 
jaunu veidu,» rakstīja šo notikumu 
aculiecinieks. «Jau bija dzirdamas 
dziesmas un mūzika, kas sen bija ap
sīkušas. Kaut gan atkapšanas turpi
nājās, mēs domājām par došanos 
pretim Frančiem. Kutuzova klātbūtne 
vien atjaunoja cīņas garu visā kara
spēkā.»

M. Kutuzovs tūlīt nevarēja uzsākt 
lielu kauju: karaspēks bija nogurdi
nāts asiņainās aizstāvēšanās kaujās 
un ilgstošas atkapšanas laikā. Va
jadzēja pievilkt rezerves. Tāpēc 
krievu armijai bija jāturpina atkāp
šanas. Kutuzovs saprata, ka izšķirt 
karu par labu Krievijai tikai vienā 
ģenerālkauja nav iespējams, jo franču 
armija vēl aizvien skaita ziņā bija 
pārāka par krievu armiju. Viņš cereja 
nokausēt pretinieku vairākās sma
gas kaujas, apvienojot armijas un 
partizānu vienību kaujas darbību. Ku
tuzovs ņēma vēra tādus faktorus kā 
tautas kara raksturu, krievu armijas, 
kura cīnījās dzimtajā zemē, morālo 
noskaņojumu, pretinieka izstieptas 
komunikācijās un pakāpenisko cīņas 
spara samazināšanos franču armijā. 
Kutuzova aprēķini izrādījās pareizi.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Salīdzin iet Krievijas armiju un Francijas armiju 
1812. gada kara priekšvakarā! 2. Kādi b ija  Na
poleona vald ības mērķi karā ar Krieviju? Kādi
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bija 1812. gada kara cēloņi un tā raksturs?
3. Kādēļ krievu armija kara sākumā b ija  spiesta 
atkāpties, un kā norisēja atkāpšanās? Pierādiet, 
ka karš ieguva tautas kara, atbrīvošanās kara rak
sturu! 4. Kā (ranču armiju ietekmēja tās v ir 
zīšanās tālāk Krievijas teritorijā? 5. Izm antojot 
mācību grāmatas vie lu un pap ild lite ra tūru , sa
gatavojiet stāstījumu par M. Kutuzova d z īv i 
un darb ību !

3. §. BORODINAS KAUJA

Kaujas sagatavošana. 120 km no
Maskavas Borodinas sādžās tuvumā 
(netālu no Možaiskas) krievu armija 
apstājās. Šeit Kutuzovs bija nolēmis 
uzsākt lielu kauju. Kaut gan pārspēks 
vel nebija krievu armijas pusē, taču 
apstākļi tai vairs nebija tik nelabvē
līgi ka agrāk.

Krieviem bija 126 000 cilvēku un 
624 lielgabali, bet Napoleonam 
135 000 cilvēku un 587 lielgabali.

Napoleons cerēja šai kaujā sa
kaut krievu armiju un piespiest Krie
viju pilnīgi kapitulēt.

Kutuzovs plānoja pie šāda spēku 
samēra vienīgi iespējamo — aizstā
vēšanās kauju. Viņš centās vairāk 
novājināt pretinieka dzīvo speķu, sa
glabāt savas armijas kaujas spējas 
un izmainīt speķu samēru savā labā.

Krievu karaspēka izvietojums bija 
pakļauts tieši šim uzdevumam: Ku- 
luzova izvēlētās pozīcijas sedza gal
venos ce|us, kuri veda uz Maskavu 
(jaunais un vecais Smoļenskas ceļš), 
un bija pieblīvētas ar karaspēku aiz
sardzības dziļumā, lai nedotu iespēju 
pretiniekam pārraut aizsardzības līni
jas. Tālu priekša kreisajā flangā bija 
izvirzīta ta saucamā Sevardinas re- 
dule — lauku nocietinājums pie Se
vardinas sādžās. Krievu pozīciju labo 
flangu veidoja ģenerāļa Barklaja 
de Tolli komandētā I. armija, kas 
ieņēma Koločas upes stāvo krastu

pie Maskavas upes. Centra atradās 
N. Rajevska vadītais karaspēks. Te 
Kurgāna augstienē bija izvietota Ra
jevska artilērijas baterija. Kreisajā 
flangā pie Semjonovskas sādžas (ģe
nerāļa P. Bagrationa 2. armija) bija 
izveidoti leņķveida zemes uzbēruma 
nocietinājumi (Bagrationa fleši). Vēl 
tālāk kreisajā pusē Uticas sādžas ap
kārtne atradās ģenerāļa Tučkova 
korpuss. Kutuzova štābs atradās pie 
Tatarinovas sādžas, bet pats Kutu
zovs komandpunktā pie Gorku sā
džas. Viņa rīcībā bija ievērojamas re
zerves, ar kurām viņš prasmīgi ma
nevrēja. «Rezerves jātaupa, cik vien 
ilgi iespējams,» viņš teica saviem ģe
nerāļiem, «jo tas ģenerālis, kuram vēl 
ir rezerves, nav uzvarēts.»

24. augusta franču armija ar trīs
kārtēju spēku pārsvaru devās trie
cienuzbrukumā Sevardinas redutei. 
Sevardinas kauja, kura bija ārkār
tīgi sīva, deva iespēju krievu armijai 
iegūt laiku savu galveno pozīciju no
stiprināšanai.

25. augusta gan krievu, gan ari 
franču karaspēks gatavojās gaidā
majai kaujai, ieņema izejas pozīcijas, 
pieveda munīciju, tīrīja  ieročus.

Kaujas gaita. Borodinas kauja 
sakas 1812. gada 26. augustā agri 
no rīta. Ap pulksten 5 no rīta miglā 
atskanēja pirmais šāviens, pec tam 
vēl viens, vēl un vēl. Iedegās gran
dioza kauja, kada nebija pieredzēta 
no tā laika, kopš izgudroti šaujam
ieroči. «Gigantu ciņa» — ta šo kauju 
nosauca Napoleons. Drīz visas ska
ņas saplūda vienlaidu artilērijas ka- 
nonādes dārdoņā, kurā vairs neva
rēja atšķirt atsevišķus šāvienus.

Napoleons savus galvenos spēkus 
virzīja pret krievu armijas kreiso 
flangu, pret Bagrationa flešiem. Te 
iedegās sevišķi nikna kauja. Napo
leons cerēja sagraut Bagrationa ar
miju, parraut krievu fronti un ielauz-
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ies 1. krievu armijas aizmugure. Par 
lešiem brāzās uguns viesulis, šeit 
ija sakoncentrēta gandrīz visa 
ranču artilērija. Kauja par Bagra- 
ona tiešiem ilga 7 stundas. To vī- 
išķlgie aizstāvji cīnījās uz dzīvību 
n nāvi. Bez pārtraukuma franči 
evās durkļu cīņa. Krievu karaspēks 
iņiem atbildēja ar vareniem pretuz- 
rukumiem. 5ajā kaujā tika nāvīgi 
.■vainots Tēvijas kara varonis ģene- 
ālis P. Bagrations. Tikai ap dienas 
idu pēc astota uzbrukuma Bagra- 
ona fleši nonāca franču rokas. Taču 
rievu armijas aizsardzības līniju 
arraut Napoleonam neizdevās: krievi 
tkāpas uz otro pozīciju aiz gravas, 
karaspēka daļas, kas bija atkāpušās, 
enerāļa Dohturova vadība turpi- 
aja cīņu nākamajā aizsardzības 
inijā un neatkāpās ne soli.

Napoleonam neizdevās pārraut 
arī centru, kur iedegās ne mazāk sīva 
ciņa. Franču karavīri neatlaidīgi cen
tās sagrābt Rajevska bateriju, bet vi
ņus durkļu pretuzbrukumā atsvieda 
atpakaļ. Krievu karavīri cīnījās ļoti 
varonīgi. Ievainotie pēc pārsiešanas 
atgriezās ierindā, ja vien vēl spēja 
nest ieročus. Tikai dienas beigās fran- 
čiem, ciešot lielus zaudējumus, izde
vās ieņemt centrālo bateriju. Bet 
krievu karaspēka daļas atkapas tikai 
800 metrus, un virzīties tālāk franči 
nevarēja.

M. Kutuzovs mierīgi, aukstasinīgi 
un gudri vadīja krievu karaspēku: 
savlaicīgi pievilka papildspēkus kau
jas izšķirošajiem iecirkņiem, uzmun
drināja komandierus, ar visu savu 
rīcību iedvesa pārliecību par gaidāmo 
uzvaru. Viņam palīdzēja talantīgie



ģenerāli A. Jermolovs, K. Tols un citi.
Pašā kaujas karstuma ģenerāļu 

M. Plalova un F. Uvarova kavalē
rijas da|as, pildot Kutuzova pavēli, 
veica izcilu Napoleona armijas ap
iešanas reidu. Krievu karaspēka pa
rādīšanās franču aizmugurē izraisīja 
apjukumu viņu rindās, izraisīja viņos 
šaubas un bailes.

Napoleons neuzdrošinājās raidit 
kaujā savu pēdējo rezervi — veco 
gvardi: «Astoņi simti Ijē tālu no Pa
rīzes es nevaru riskēt ar savu pēdējo 
rezervi.»

Kauja ilga apmēram 15 stundas 
un norima veļu vakara. Napoleons 
bija spiests dot rīkojumu savam kara
spēkam atkāpties izejas pozīcijās. 
Krievu karaspēks tam izvirzīto uzde
vumu bija paveicis -  tas ne tikai no
sargāja savas pozīcijas, bet arī noda

rīja lielus zaudējumus pretinieka ka
raspēkam: franči zaudēja aptuveni 
50 000 cilvēku, krievi — ap 40 000 cil
vēku.

Borodinas kaujas vēsturiskā no
zīme. Borodinas kauja nozīmēja 
franču karavadoņa plānu sabru
kumu. Napoleons nevarēja satriekt 
krievu armiju un piespiest to kapi
tulēt, viņam neizdevās ari satricināt 
morālo noskaņojumu krievu kara
vīros, kuri šai kauja parādīja nesa
laužamu gribu uzvarēt. Toties Na
poleona spēki bija iedragāti. Napo
leona armijai bija dots trieciens, no 
kura ta nespēja atžirgt. Pie Boro
dinas iegūtais ievainojums kļuva nā
vīgs. Napoleons zaudēja ticību uz
varai. Pec Borodinas kaujas Napo
leons zaudēja neuzvarama karava
doņa slavu.
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Borodinas kauja izveidoja ap
stākļus izšķirošajam lūzumam kara 
gaita. Kad ģenerālim A. Jermolovam 
jautaja, kas noticis pie Borodinas, 
viņš atbildēja: «Franču armija sasi
tas pret krievu armiju.»

Pats Napoleons šo kauju novēr
tēja šādi: «Pati šausmīgākā no vi
sām manam kaujam ir tā, kas notika 
pie Maskavas. Franči tajā parādīja, 
ka viņi ir cienīgi uzvarēt, bet krievi 
ieguva tiesības būt neuzvarētiem.»

Borodinas kauja ir piemers krievu 
armijas un tautas varonīgai cīņai 
par savas zemes neatkarību. Lielais 
krievu rakstnieks Ļevs Tolstojs rak
stīja: «Borodinas kauja ir krievu 
ieroču labāka slava, ta ir uzvara...

Borodinas kaujas tiešās sekas bija 
Napoleona bēgšana no Maskavas, 
viņa atgriešanās pa veco Smoļenskas 
ceļu, 500 000 uzbrucēju bojāeja, tā 
bija bojāeja Napoleona Francijai, 
kurai pie Borodinas pirmo reizi pie
skaras morālā ziņā spēcīgāka preti
nieka roka.»

Kara padome Filos. Nākamaja 
dienā Kutuzovs nolēma kauju neat
sākt un atkāpties. Šādu lēmumu iz
raisīja nepieciešamība saglabāt ar
miju nākamajām kaujām. Cars un 
viņam tuvākās aprindas pieprasīja 
jaunu kauju. 1812. gada I. septembri 
kara padomē Fiļu sādža pie Maska
vas (tagad Maskavas rajons) Kutu
zovs izvirzīja ģenerāļiem jautājumu: 
vai uzsākt jaunu kauju un riskēt ar 
armiju un tātad ari ar valsts likteni, 
vai atstāt Maskavu bez kaujās. Vai
rums ģenerāļu izteicas par jaunu 
kauju, kaut ari nebija pārliecināti 
par tās sekmīgu iznākumu. Uzma
nīgi visus uzklausījis, Kutuzovs pa
ziņoja savu lēmumu atstāt Maskavu 
bez jaunas ģenerālkaujas. «Ar Mas
kavas zaudēšanu,» teica viņš, «nav 
vēl zaudēta Krievija . .. bet, kad izni
cinās armiju, ies bojā Maskava un 
Krievija.»

Senas Krievijas galvaspilsētas 
atdošana ienaidniekam bija smags 
zaudējums, taču toreizējos apstāk
ļos tas bija vienīgais pareizais lē
mums. Kutuzovs cerēja pastiprināt 
armiju, papildinot to ar rezerves da- 
ļam, un «ar Maskavas atdošanu sa
gatavot ienaidniekam neizbēgamu 
bojāeju». Viņš saprata, ka Maska
vas atdošana izraisīs jaunus uzplū
dus tautas kara pret interventiem. 
Uzņemoties milzīgu atbildību, ģe
niālais karavadonis paradīja vīriš
ķību, tālredzību, nesatricināmu ti
cību savai tautai un nākamajai 
uzvarai.
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i a u t a j u m i  un u z d e v u m i

1. Iez īm ē jie t kontūrkartē shēmu, kurā parā
d īts  krievu armijas izvietojums pirms Boro
dinas kaujas sākumal Kādi b ija  Napoleona

nolūki? Kā šo kauju plānoja Kutuzovs? 
2. Pastāstiet par Borodinas kaujas gaitu, 
tās rezultātiem  un nozīm i! 3. Kādēļ M. Kutu
zovs nolēma bez jaunas kaujas atstāt Mas
kavu?

Dokuments KRIEVU VIRSNIEKA F. GĻINKAS ATM IŅ AS PAR BORODINAS KAUJU

( F r a g m e n t s )

Ievaidējās zeme un pamodināja uz tās guļošos karavīrus. Nodrebēja lauki, bet sirdis 
bija  m ierīgas. Tā 26. augustā sākās Borodinas kauja, kurai nav līdz īgas. Lielgabalu 
lodes, kas kaucot pā rlido ja  pār mūsu te lti, uzmodināja mani un biedrus. Uzlēcām 
kājās, skatāmies —  bieza m igla ie tin  apkārtni starp mūsējiem un viņiem. Rīta blāzma 
tikko  sāka sārtot. Ienaidnieks bija  p ieved is vairākus simtus lie lgabalu un rad īja  vo 
selu e lli. Bumbas un lodes b irst kā krusa. V isur brīkšķi un sprādzieni. Dažas te lt li

ltl



gāžas, citas uzliesmo. Karavīri skrien p ie  ieročiem un ugunī. Tas viss notika vidus
daļā; bet mūsu kreisajā flangā jau sen trakoja negaiss no nepārtrauktas lie lgabalu 
un sīkāku ieroču dārdoņas . . . Lielu šīs briesm īgās dienas daļu es pavadīju  gan Gal
venajā baterijā, kur atradās G aiš ība1, gan uz ceļa, kur pārsēja ievainotos.
L īdz  400 000 labāko karavīru, cieši saspiedušies laukumā, kas viņu m ilzīgajam  skai
tam bija  par mazu, gandrīz  saskardamies ar galvām, c īn ījās  neredzēti nikni. Ne
pārtraukti dārdēja 2000 lie lgabalu. Smagi elsoja apkārtne, un šķita, ka zeme līgo jas no 
c īn ītā ju  svara. Franči plosījās mežonīgās dusmās; krievi turējās kā cietākais mūris. 
V ien i centās izlauzties līd z  ilgotajam  visu tā lo pārgājienu un darbu mērķim, sagrābt 
viņ iem  apsolītos dārgumus un izba u d īt visas dzīves izpriecas senajā ievērojamajā 
galvaspilsētā; o tri atcerējās, ka v iņ i aizstāv šo galvaspilsētu, Krievijas sirdi un pilsētu 
māti. A izvainotā tic ība, izpostītie  apgabali, apsmietie altāri un kapos aizvainotie  
tēvu p īš ļi skaļi aicināja uz a trieb ību  un v īrišķ ību . Krievu sirdis atsaucās uz šo svēto 
aicinājumo, un mūsu karaspēka v īrišķ ība  bija  neaprakstāma. V iņ i, šķita, kā dārgumu 
vērtēja katru sprīd i zemes un c īn ījās līd z  nāvei par katru soli. Daudzas baterijas 
līd z  desmit reižu gāja no rokas rokā. Kauja liesmoja dziļa jā  ie le jā un dažādās vietās 
ar uguni un dārdoņu cēlās augstienēs. Biezi dūmi nomainīja m iglu. Pelēki mākoņi 
vēlās pār mūsu kreiso flangu un aizsedza centru tai laikā, kad labajā flangā m irdzēja 
saule. Un pat šis sp īdeklis maz redzējis tādas kaujas uz zemeslodes no tā laika, kopš 
to  apgaismo. Cik daudz asins straumju! Cik tūkstošu ķermeņu . . . Kauja nenorima 
ne uz m inūti, un visu dienu turpinājās lie lgabalu skrejuguns. Bumbas, lie lgabalu lo 
des un kartečas lido ja  šeit tik  b līv i,  kā parasti lido  lodes, bet cik šeit a iz lido ja 
ložu! . . . So kauju nevar aprakstīt —  es tikai ieskicēju to. Pienāca vakars, un ienaid
nieks sāka atkāpties. Krievi noturējās . . .  30. augusts. Nē, mans draugs! Ne Donavas, 
ne Reinas krasti, ne Itālijas lauki, ne Vācijas robežas sen, bet varbūt pat nekad nav 
redzējušas tik karstu, tik  asiņainu un tik šausmīga lie lgabalu pērkona pavadītu kauju. 
V ie n īg i tikai krievi varēja noturēties: viņi c īn ījās  zem tēvijas debesīm  un stāvēja uz 
dzimtās zemes.

Jautājumi un uzdevumi par dokumentu. 1. Izm antojot krāsaino karti, iez īm ē jie t 
burtn īcā  shēmu, kurā parādīts karaspēka izvietojum s Borodinas kaujā! 2. Pastāstiet 
par Borodinas kauju un krievu armijas varon ību, izm anto jot F. Gļinkas atmiņas, kā arī 
da iļliteratūru, ko jūs esat iz lasījuši! 3. A r ko izskaidrojama krievu armijas kareivju 
un virsnieku masu varonība?

1 G a i š ī b a  — M. Kutuzovs

4. §. TAUTAS KARA UZPLŪDI.
KRIEVU ARMIJAS UZBRUKUMS

Maskavas degšana. 2. septembrī 
krievu armija atstāja Maskavu. 
Kopā ar to aizgāja liela rla|a mas
kaviešu. Napoleons iegāja tukšaja 
pilsēta. Maskavas patrioti grupās un

pa vienam mēģināja pretoties ienaid
niekam pilsētas ielās un Kremlī, bet 
viņus sagūstīja un pēc Napoleona pa
vēles nošava.

Maskavu atdeva franču kara
spēkam izlaupīšanai. Sakās senas 
krievu galvaspilsētas izpostīšana. 
Kareivji ielauzās mājas, laupīja un
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slepkavoja iedzīvotājus, kas nebija 
paguvusi atstāt pilsētu, demolēja 
pārtikas noliktavas un veikalus, kā 
ari vīna pagrabus. Apkārt klīda pie
dzērušu karavīru bari, meklēdami 
laupījumu.

Pilsēta sakas ugunsgrēki, spēcīgs 
vējš uzpūta liesmas. Ugunsgrēks 
plosijas vairakas dienas. Kāds acu
liecinieks stāsti ja, ka «uguns jūra 
pārplūdināja visas pilsētas daļas. 
Liesmas, ko svaidīja vējš, pilnīgi 
līdzinājās viļņiem jūrā vētras laika.» 
Dega veikali, dzīvojamās mājas, 
hospitāļi, kuros bija izvietoti ievai
notie krievu kareivji, baznīcas, kurās 
no laupītajiem bija patvērušies iedzī
votāji. Liela daļa Maskavas nodega. 
Franču pavēlniecības ar novēlošanos 
izdotas pavēlēs nevarēja apturēt

vispārējo laupīšanu, atjaunot Napo
leona armijā kārtību un disciplīnu. 
Ta saka sairt un pārvērtās par ma
rodieru un laupītāju ordu.

Partizānu kustība. Napoleona 
armijas iebrukuma sakuma Krievija 
sāka izvērsties tautas karš pret ie
naidnieku, stihiski veidojās zemnieku 
partizānu vienības. Ienaidnieka pat
vaļa, Maskavas degšana izraisīja 
vel lielāku tautas sašutumu. Tautas 
karš pret iebrucējiem aptvēra visu 
pretinieka okupēto teritoriju. No 
armijas izdalītās partizānu nodaļas 
veica drosmīgus reidus dziļi ienaid
nieka ieņemtajā teritorijā. Kutuzovs 
augstu vērtēja šo «mazo karu», kas 
ne vien novājināja pretinieka speķus, 
bet arī uzlaboja piefrontes guberņu 
iedzīvotāju noskaņojumu. Saja kara
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kļuva slaveni drosmīgie partizāni 
virsnieki D. Davidovs, A. Seslavins, 
A. Figners.

Zemnieki atteicās piegādāt fran- 
čiem pārtiku, nonāvēja . ienaidnieka 
sagādniekus, izveidoja savas parti
zānu nodaļas. Kādā pavēle Napo
leons rakstīja, ka franču armija 
partizānu uzbrukumos zaudē ik die
nas vairāk karavīru nekā kaujas 
laukā. Lielus zaudējumus ienaidnie
kam nodarīja J. Cetvertakova un 
G. Kurina zemnieku partizānu noda
ļas.

Kareivis Jermolajs Četvertakovs 
kādā kauja krita gūstā. Drīz vien 
viņš izbēga no gūsta un kļuva par 
komandieri apmēram 4000 viru lie

lai partizānu nodaļai, kura darbojās 
Gžatskas (tagad Gagarinas pilsēta) 
rajonā. Zemnieka Gerasima Kurina 
partizānu nodaļa bija vēl lielāka. Ar 
šīm nodaļām ienaidnieka karaspēkam 
nācās izcīnīt istas kaujas.

Zemnieki izveidoja ari daudzas 
nelielas nodaļas. Saja karā slavena 
kļuva sādžās vēcāka Vasilisa Ko
zina, kuras vadīta partizānu nodaļa 
drosmīgi uzbruka ienaidniekam. 
«Zemnieki, kvēlojot dzimtenes mī
lestība . . nogalina daudzus ienaid
niekus, bet gusla saņemtos nosūta 
uz armiju,» atzīmēts kādā M. Ku
tuzova staba dokumenta.

Ļ. Tolstojs romāna «Karš un 
miers» 1812. gada Tēvijas kara



partizānu kustības nozīmi raksturo
jis šādi: «Tautas kara runga pacēlās 
ar visu savu draudīgo un lielisko 
spēku un, neprasot, kāda ir kura 
gaume un noteikumi..., cēlās, nolai
dās, un sita [rančus līdz tam brī
dim, kamēr nebija gājis bojā viss 
viņu iebrukums.»

Sagatavošanās uzbrukumam. 
Atstādāms Maskavu, Kutuzovs re
alizēja lielisku manevru: radīdams 
ilūziju, ka krievu karaspēks atkāpjas 
pa Rjazaņas ceļu, viņš apmainīja pre
tinieku un, atrāvies ar galvenajiem 
spēkiem no tā, pats pārvietojas uz 
Kaitīgas ceļu dienvidos no Maska
vas pie Tarutinas sādžas. Krievu 
armija noslēdza ceļu uz dienvidiem

uz Tulas ieroču rūpnīcām un Ka
itīgu, kur bija uzkrātas lielas ieroču 
un pārtikās rezerves. Līdz ar to ceļš 
no Maskavas uz Smoļensku, pa kuru 
apgādāja visu franču armiju, tika 
apdraudēts. Krievu armija ieņēma 
izdevīgas pozīcijas, lai pārietu pret
uzbrukumā.

Tarutinas nometnē pavadītajās 
trijās nedēļās krievu armija atpūtās, 
tika pievilktas rezerves, sakārtota ar
tilērija. Ieradās zemessardze, kas 
bija saformēta vairākās guberņās. 
Visa valsts, visas Krievijas tautas 
kala ieročus armijai, vaca ziedojumus, 
sūtīja apģērbu. Pieveda pārtiku un 
munīciju. Katru nometnē pavadīto 
dienu Kutuzovs dēvēja par zelta 
dienu.

Napoleona padzīšana no Krievi
jas. Napoleona armija Maskavā ju
tās kā ielenkta cietoksni. Napoleons 
sāka saprast, ka karš ar Krieviju 
ir zaudēts. Viņš trīs reizes mēģi
nāja uzsākt sarunas ar Kutuzovu 
un Aleksandru I par miera noslēg
šanu. Napoleons piedavaja Krievijai 
visizdevīgākos miera līguma notei
kumus, lāču atbildi nesaņēma. Pat
riotisma uzplūdi valstī bija tik lieli, 
ka par mieru nevarēja būt pat ru
nas. Napoleons nolēma atstāt Mas
kavu un atkāpties uz dienvidrietu
miem pa neizpostīto Kalugas ceļu. 
Viņš vel aizvien loloja cerības pie
spiest krievu armiju sākt jaunu «ģe- 
nerālkauju», lai kara galarezul
tātā gūtu uzvaru.

Pirms atkāpšanās no Maskavas 
iebrucēji aizdedzināja visu, kas vēl 
nebija nodedzināts. Napoleons pavē
lēja uzspridzināt Kremli un Vasi- 
lija Svētlaimīga katedrāli. Tikai 
krievu patriotu pašaizliedzība un 
lietus aizkavēja izpildīt šo barba
risko pavēli. Uzspridzināja tikai daļu 
Kremļa sienas un dažas ēkas. 1812. 
gada 6. oktobra vakarā Napoleona



karaspēks sāka atkāpties no Maska
vas.

Napoleona mēģinājums izlauzties 
uz Tulu un Kalugu beidzās ar pil
nīgu neveiksmi. Viņam ceļa stājās 
spēkus atguvusī krievu armija. 
Krievu karaspēks sakāva frančus pie 
Tarutinas un Malojarosl.avecas. Se
višķi sīva kauja notika pie Maloja- 
roslavecas. Pilsēta astoņas reizes gāja 
no vienām rokam otrās. Krievu ar
mija cieši noslēdza ceļu uz Kalugu. 
Šī kauja piespieda franču pavēlnie
cību izmainīt tālāko franču armijas 
atkāpšanās ceļu. Napoleonam nācās 
atgriezties uz vecā, izpostītā .Snmw 
lenskas ceļa. Kutuzovs organizēja 
atkapjosas tranču armijas vajašanu. 
Ienaidnieks cieta lielus zaudējumus. 
Atkāpšanās kļuva aizvien nekārtī
gākā.

Napoleona armijas bojāeja. Ar
lielām grūtībām Napoleona armija 
nonāca līdz Smoļenskai. Taču ce
rēto atputu tā šeit neguva. Pilsēta 
bija sagrauta, pārtikas noliktavas 
bija izpostījuši paši Napoleona ka
reivji. Krievu armijas spiediena re
zultātā franču armija turpināja at
kāpties. Sevišķi postoša frančicm bija 
pārcelšanās par Berezinas upi kur 
viņi zaudēja apmērām 30 000 Ka
reivju. 1812. gada decembri robežu 
šķērsoja tikai nožēlojamas Napo
leona armijas atliekas. Manifestā par 
ienaidnieka padzīšanu no Krievijas 
Kutuzovs rakstīja: «Karš beidzās
ar ienaidnieka pilnīgu iznicināšanu.»

Ta tika atvairīts «divpadsmit va
lodu» uzbrukums, kā toreiz sauca 
Napoleona armiju.
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No Krievijas puses karam bija 
taisnīgs atbrīvošanās kara raksturs. 
Svētajā ciņā par savas dzimtenes ne
atkarību cēlās visa tauta, cēlās bez 
pavēles no augšas, bez ieročiem, bez 
valdības vadības. Tas bija īstens tau
tas karš. M. Kutuzova lielais kara
vadoņa talants izpaudās ne tikai viņa 
gudrajos militārajos lēmumos, bet 
arī tajā apstāklī, ka viņš izprata ši 
kara tautisko raksturu un visiem spē
kiem veicināja partizānu kustības 
attīstību.

Krievijas uzvara 1812. gadā deva 
Napoleona impērijas paverdzināta
jam Eiropas tautam spēcīgu ierosi
nājumu plašāk izvērst atbrīvošanās 
ciņu.

Krievu armijas ārzemju karagā
jieni. Vīnes kongress. 1813. gada sā
kumā krievu armija iesoļoja Polijas

un Prūsijas teritorijā. Tas bija sig
nāls uzplūdiem Eiropas tautu na
cionālās atbrīvošanās cīņā pret Na
poleona jūgu. Karadarbība 1813.— 
1815. gadā pilnīgi aprakstīta jauno 
laiku vēstures kursā, tādēļ atgādi
nāsim tikai šī vētrainā laikmeta gal
venos notikumus. Karadarbību pret 
Napoleona Franciju uzsāka Prūsija, 
Zviedrija un pēc tam Austrija. 
1813. gads pagāja neatlaidīgā ciņa 
pret Napoleonu, kas cenzdamies sa
glabāt savu impēriju, bija no jauna 
izveidojis lielu armiju. Sājā cīņā iz
šķiroša loma bija krievu armijai.

1813. gada rudenī pie Leipcigas 
notika grandioza kauja, kas ieguva 
«tautu kaujas» nosaukumu. Apvie
nota sabiedroto armija pilnigi sakāva 
Napoleonu. Karadarbība talak risinā
jās Francijas teritorijā, un 1814. gada
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martā sabiedroto karaspēks iegāja 
Parizē. Napoleons atteicās no troņa 
un tika izsūtīts uz Elbas salu Vidus
jūrā. Sabiedrotie atjaunoja Francijā 
revolūcijas laika gāzto Burbonu di
nastiju. 1814. gada beigas Vīnē sa
sauca miera kongresu, karri vaja
dzēja noteikt Eiropas valstu robežas 
pēc kara.

Bet 1815. gada pavasari Napo
leons aizbēga no Elbas salas, izcēlās 
malā Francija un ātri nonāca līdz 
Parīzei. Uz īsu laiku (100 dienām) 
viņam izdevās atjaunot savu varu 
Francijā. Eiropas valstis, kas pieda
lījās karā pret Napoleonu, nosūtīja 
pret viņu milzīgu armiju un kauja 
pie Vaterlo (1815. g. jūlijā) galīgi 
sakāva franču karaspēku.

Napoleonu pasludināja par An

glijas, Krievijas, Austrijas un Prūsi
jas kopīgu gūstekni un no jauna iz
sūtīja, šoreiz jau uz tālo Svētas He
lēnas salu (pie Āfrikas rietumu kras
tiem).

Eiropas valstu reakcionārie vald
nieki uzvaru pār Napoleonu izman
toja savtīgas interesēs. Tika atjau
notas vecās karaļu dinastijas, kaut 
ari pilnīgi atjaunot feodālo iekārtu 
neizdevās.

Eiropas monarhi izveidoja Svēto 
savienību, kas kļuva par reakcijas 
balstu. Visu Eiropas valdnieku sazvē
restība pret tautām — ta F. Engelss 
raksturo šo savienību, kas apvienoja 
Eiropas valdības cīņai pret revolu
cionāro kustību. Aleksandrs 1 un viņa 
pēctecis Nikolajs I iemantoja Krievi
jas patvaldībai bēdīgi slaveno Eiro-
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Triumfa arka Maskavā, kas uzcelta par godu 
uzvarai 1812. gada Tēvijas kara. Arhitekts 
O. Bovc. 1834. g. Tēlnieki I. Vitāli, I. Titno- 
tejevs

pas žandarma, t. i., Eiropas tautu 
atbrīvošanas cīņas apspiedēja slavu.

1815. gada Vīnes kongresa no
slēgtais miera līgums bija netaisns 
līgums. Tas pārdalīja Eiropas karti 
atbilstoši reakcionāro monarhiju 
interesēm, neievērojot daudzu tautu 
nacionālas intereses. Saskaņa ar šo 
līgumu notika jauna Polijas dalīšana: 
Varšavas hercogistes teritoriju pie
vienoja Krievijai un piešķīra tai iek
šējo autonomiju; Poznaņu pievienoja 
Prūsijai; Galiciju — Austrijai. Tā
dejādi Krievijas sastāva radās Poli
jas cariste.

Visi monarhu kara gados bagā- 
tigi dotie solījumi bija melīgi un tika 
aizmirsti.

Kara vēsturiskā nozīme. Kaut 
gan 1812,— 1815. gada kara rezul

tātus savā labā izmantoja valdošās 
šķiras un Eiropas valstu reakcionārie 
valdnieki, tomēr tam bija milzīga 
vēsturiska nozīme. Napoleona pa
kļautās Eiropas tautas atkal atguva 
savu nacionālo neatkarību un val
stisko patstāvību. Galvenais nopelns 
šajā uzvarā pieder krievu tautai un 
citam Krievijas tautam, kas grūta un 
neatlaidīga cīņā ne vien nosargāja 
savu neatkarību, bet arī atdeva brī
vību Rietumeiropas tautām. Sabied
rības labakie pārstāvji sāka saprast, 
ka tauta, kas glābusi citas tautas no 
nebrīves, nevar un nedrīkst pati dzī
vot apspiestībā. Uzvara šaja atbrī
vošanās Tēvijas karā veicināja na
cionālās pašapziņas un nacionālā 
lepnuma pieaugumu tautā, iedves
moja labākos rakstniekus, mūziķus 
radīt mākslās darbus.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kas ir tēvijas karš? A r konkrētiem  piemēriem 
parādiet, ka 1812. gada karš bija  tēvijas karš!
2. Izm anto jot karti, parādiet krievu armijas 
pretuzbrukum a mērķi! Kādi b ija  tā rezultāti? 
Iez īm ē jie t kontūrkartē krievu armijas p re tuz
brukuma v irz ienu! 3. Raksturojiet miera līgum u, 
kas tika noslēgts V īnes kongresā! Novērtē jie t 
Svēto savienību! 4. Kāda bija  1812.— 1815. 
gada kara vēsturiskā nozīme?

1801.— 1825. g. Aleksandra I valdīšana.
1807. g. T ilz ītes miers.
1812. g. jū n ijs  Napoleona armijas

iebrukums Krievijā.
1812. g. 26. augusts Borodinas kauja.
1812. g. decembris Napoleona armijas

padzīšana no Krievijas.
1813. — 1814. g. Krievu armijas ārzemju

karagājieni.
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II NODAĻA
KRIEVIJAS ATBRĪVOŠANAS KUSTĪBAS 
MUIŽNIEKU PERIODA SAKUMS. 
DEKABRISTU SACELŠANAS

5. §. PRET DZIMTBŪŠANU 
UN PATVALDĪBU VĒRSTAS 
ATBRĪVOŠANAS KUSTĪBAS SAKUMS

Carisma reakcionārā politika. 
Arakčejevisms. Pēc 1812.—1815. gada 
kara Krievija sākās drūms valdības 
reakcijas posms. Uzyaru pār Napo
leonu carisms centās izmantot savās 
interesēs. Pastiprinājās policijas pat
vaļa, tika nikni vajāta progresīvā 
sabiedriskā doma un progresīvie pa
sniedzēji universitātēs, ar varu tika 
uzspiesta baznīcas ideoloģija. Val
dība bargi apspieda zemnieku ne
mierus. Pēc cara galvenā padom
devēja Arakčejeva vārda šo politiku 
sāka dēvēt par arakčejevismu.

Pāvila I mīlulis ģenerālis A. Arak- 
čejevs bija rupjš, neželigs, caram 
verdziski padevīgs cilvēks, kas bija 
gatavs izpildīt jebkuru cara pavēli. 
Šīs īpašības patika arī Aleksandram 1. 
Arakčejevs k|uva par pirmo per
sonu Krievijā pec cara, par galveno 
reakcionārās politikas īstenotāju.

Saskaņā ar cara pavēli Arakče
jevs pastiprināti ierīkoja militārās 
apmetnes — visspilgtāko un kroplāko 
feodāli dzimtbūtnieciskā jūga iz
pausmi. Cenzdamies samazināt izde
vumus armijas uzturēšanai, cars at
sevišķas karaspēka da|as izvietoja 
militārās apmetnēs, t. i., lauku ap
vidos un pavēlēja ne tikai pildīt 
karadienestu, bet arī apstrādāt zemi. 
Šo apvidu zemnieki ari tika ieskaitīti 
militāro apmetņu iemītniekos. Zem
niekiem visu mūžu vajadzēja kalpol 
karadienesta un tajā pašā laikā no
darboties ar lauksaimniecību. Militā
rajās apmetnēs ne tikai militāras mā

cībās, bet arī lauksaimniecības darb 
bija jāveic pēc apakšvirsnieku ur 
virsnieku komandām. Zemnieku bēr 
niem 7 gadu vecumā bija jāsāk mi 
litārā apmācība, bet no 18 gadu ve 
cuma viņi tika ieskaitīti aktīvajā ar 
mijā.

Tādējādi cars gribēja izveidot pa 
klausīgu un viņam uzticīgu armiju 
Taču viņš to nepanāca.

Nebeidzamā dresūra, pārmērīgs 
darbs, neželigi sodi, pilnīga beztie 
sība padarīja militāro apmetņu iedzī 
votāju dzīvi grūtāku nekā katorgu 
Viņi vairākkārt sacēlās, bet carisms 
sacelšanās nežēlīgi apspieda.

Nacionālā lepnuma cildenās jū 
tas, kas Tēvijas kara uzvaru rezul
tātā bija pārņēmušas progresīvo jau
natni, aptumšoja izpratne par tautas 
beztiesisko stāvokli. Viņi sāka sa
prast, ka tautas grūtā stavok|a gal
venais vaininieks ir patvaldība, kura 
tautai «pateicās», ieviesdama mili
tārās apmetnes, nežēlīgu reakciju 
kultūrā un izglītībā.

Atbrīvošanās kustības sākums 
Krievijā. Revolucionārās ideoloģijas 
veidošanās. Pirmie krievu revolucio
nāri bija dekabristi, kuri nosaukumu 
ieguva no mēneša, kad viņi iesāka 
Krievijas vēsturē pirmo revolucionāro 
sacelšanos. Tie bija jauni cilvēki, cē
lušies no dažādām muižnieku šķiras 
aprindām. Viņu lielākā da|a atradās 
karadienestā. Karadienests taja laikā 
bija galvena muižnieku jaunatnes 
darbības sfēra. Dekabristu revolu
cionārie uzskati veidojās lā laika 
Krievijas īstenības ietekmē. Kopš bēr
nības nakamie dekabristi bija redzē
juši dzimtbūšanas šausmas. Viņus
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pārņēma naids pret apspiešanu un 
dzimtbūšanu.

Nakamie dekabristi bija vispusīgi 
izglītoti cilvēki, viņi bija iepazinu
šies ar XVIII gadsimta franču ap
gaismotāju idejām, ar revolucionāro 
Rietumeiropas literatūru, lasījuši 
A. Radiščeva gramatu «Ceļojums no 
Pēterburgas uz Maskavu», saprata, 
kada nozīme bija franču buržuā
ziskajai revolūcijai, kura XVIII gs. 
beigās Francijā likvidēja feodālo ie
kārtu un spēcīgi ietekmēja atbrīvo
šanās kustību Eiropas valstīs.

Dekabristu revolucionārās apzi
ņas atmodu ļoti spēcīgi ietekmēja 
18i2. gada Tēvijas karš. Tajā spilgti 
parādījās krievu tautas gara diže
nums, jo cīņa par dzimtenes neatka
rību ta bija rīkojusies ārkārtīgi vī

rišķīgi un varonigi. 1812. gada pat
riotisma uzplūdi piespieda daudzus 
sākt domāt par to, cik grūta stāvoklī 
ir tauta, kura uz saviem pleciem bija 
iznesusi visu smagumu cīņā ar sveš
zemju iebrucējiem. Dekabristi sevi dē
vēja par 1812. gada bērniem. Dekab- 
rists A. Bestuževs rakstīja: « ...N a
poleons iebruka Krievijā, un tad 
krievu tauta pirmo reizi sajuta savu 
spēku, tad visās sirdīs atmodās neat
karības jūtas, sākumā politiskās, bet 
pēc tam ari tautas neatkarības jūtas. 
Tas ir brīvdomības sākums Krievijā.»

Daudzi dekabristi bija Tēvijas kara 
dalībnieki, un viņi bija cīnījušies ka 
īsti varoņi. Viņi saprata, ka tikai tau
tas pašaizliedzība, tās lielais patrio
tiskais varoņdarbs izglāba valsti no 
paverdzināšanas. Vienlaikus viņi



redzēja, ka tautas stāvoklis pēc kara 
pasliktinās. Zemnieki, kas bija varo
nīgi cīnījušies pret iebrucējiem ze
messargu rindas un partizānu no
dalās, atkal nonāca muižnieku vara. 
Muižnieki pastiprināja dzimtcilvēku 
ekspluatāciju, lai atgutu zaudējumus, 
kurus viņi bija cietuši karā.

Dekabristu pirmās slepenās or
ganizācijas. Pec krievu armijas at
griešanas no ārzemju karagājieniem 
virsnieku aprindu progresīvi noska
ņotie jaunieši sāka dibināt revolu
cionārus pulciņus, bet 1816. gada 
virsnieku grupa nodibināja slepenu 
organizāciju «Glābšanas savienību» 
jeb «Patieso un uzticariTiTtēvījāsTēlīr 
biedrību». la ja  bija apmēram 30 
biedru. St organizācija izvirzīja par

savu uzdevumu iznicināt dzimtbū
šanu un nomainīt patvaldību ar kon 
stitucionālu monarhiju. Taču, kā sa
sniegt izvirzītos mērķus, viņiem ne
bija skaidrs. Vieni ierosināja impe
ratora maiņas laika izteikt savas 
prasības troņmantniekam, citi ieteica 
caru nonāvēt un izstrādāja atentāta 
plānus. Tomēr šie plāni tika noraidīti. 
Biedrībai vel trūka spēka aktīvai dar
bībai.

1818. gada «Glābšanas savienī
bas» vietā nakārnie dekabristi nodi
bināja jaunu organizāciju — «Lab
klājības savienību». Ta bija skaita 
ziņā jau lielāka slepena organizācija. 
Tajā apvienojas līdz 200 cilvēku. Ši 
organizācija pastāvēja trīs gadus 
un veica lielu darbu.
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«Labklājības savienībai» bija 
lava programma un statūti. Savie- 
nbas programma bija iesieta za|os 
rakos, un tādēļ to nosauca par «Zaļo 
jrāmatu». Tajā bija noteikti organi
zācijas uzdevumi un tas darbības me- 
odes. «Savienības» biedri savas 
•unas un literārajos darbos kritizēja 
latvaldniecisko iekārtu, atmaskoja 
nuižnieku patvaļu un ierēdņu kukuļ
ņemšanu, parādija tautas grūto dzīvi. 
Revolucionārajai aģitācijai viņi iz
mantoja brīvdomigos Puškina dze- 
i«>lus.

1820. gada notika kareivju ne
mieri cara armija. Semjonovskas 
gvardes pulka kareivji, kurus virs
nieku bezgalīga dresūra un nežēlas
tība bija novedusi līdz izmisumam,

atteicās paklausīt, patvaļīgi sapul
cējās laukumā kazarmu priekšā un 
iesniedza sūdzību par pulka koman
dieri. Tas bija nedzirdēts notikums 
cara armijā. Kareivjus par dumpo
šanos nežēlīgi sodīja. Taču semjo- 
novskiešu rīcība parādīja, ka armijā 
briest nemiers, ka tajā iespējams iz
raisīt sacelšanos.

Saja laikā notika arī vairāki lieli 
zemnieku un militāro apmetņu iemīt
nieku nemieri. Izvērsās revolucio
nārā kustība Rietumeiropas zemēs. 
Tas viss mudināja dekabristus rīkoties 
noteiktāk un atrak. 1820. gadā «Lab
klājības savienība» nolēma cīnīties 
par republikāniskās pārvaldes nodi
bināšanu Krievijā. Tas bija |oti sva
rīgs lēmums, kas aizsāka krievu re
volucionārajā kustība republikānis
kās tradīcijas. Pārmaiņas programmā 
radīja nepieciešamību mainīt ari tak
tiku.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kas ir arakčejevisms? Parādiet, kāds sakars 
ir starp Svētās savienības un arakčejevisma 
p o litiku l 2. Kādi notikum i un parādības Krie
vijas dz īvē  izra isīja  p irm o revolucionāro o r
ganizāciju rašanos un dekabristu uzskatu ve ido 
šanos? 3. Kad K rievijā  sākās revolucionārā kus
tība , un kādēļ to sauca par dekabristu kustību? 
4. Kāpēc pirm o revolucionāro organizāciju 
Krievijā nosauca par «Glābšanas savienību»? 
Salīdzin iet divas pirmās dekabristu revolucionā
rās organizācijas —  «Glābšanas savienību» un 
«Labklājības savienību»!

6. §. «DIENVIDU BIEDRĪBA»
UN «ZIEMEĻU BIEDRĪBA»

Biedrību dibināšana. Būdami re
volucionārie muižnieki, dekabristi 
bija tālu no tautas un ari tauta vel 
bija, kā atzīmēja V. I. Ļeņins, «ap
spiesta un nekustīga». Viņi uzskatīja.
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ka revolucionāro apvērsumu var iz
darīt bez tautas masu piedalīšanās, 
tikai ar armiju, ko vadītu slepenās 
biedrības biedri. Dekabristi izvirzīja 
sev uzdevumu sagatavot militāru 
sacelšanos. Taču «Labklājības sa
vienība» nespēja vadīt sacelšanos, jo 
lajā bija iek|uvuši daudzi nenoteikti 
cilvēki gadījuma de|. No tiem vaja
dzēja atbrīvoties. Bez tam par «Sa
vienības» pastāvēšanu bija uzzinājusi 
valdība un tātad bija gaidāma biedrī
bas sagrāve. Tādēļ «Labklājības sa
vienību» likvidēja un uz tās pamata 
1821. un 1822. gada nodibināja jaunas 
slepenas biedrības . . . kas bija labak 
saliedētas un kaujinieciskākas: Uk
raina — «Jīienmdii biedrību» un Pē- 
terburgā «Ziemeļu biedrību».

«Dienvidu biedrības» un «Ziemeļu 
biedrības» dalībnieki uzskatīja sevi 
par vienas slepenas organizācijas 
biedriem. So biedrību ievērojams pa
sākums bija nākotnes Krievijas kon
stitūcijas izstrādāšana. Konstitūcijas 
projektus «Dienvidu biedrība» uz
rakstīja P. PesteTisj bet «^aneļu_ 
biedrībā» — Ņ~"l^farravjovs.

Pavels Pestefis (1 /93—1826) bija 
1812. gada Tēvijas kara dalībnieks. 
Par varonību Borodinas kaujā viņu 
apbalvoja ar zelta zobenu. P. Pestelis 
bija viens no visizcilākajiem deka- 
bristu kustības darbiniekiem. Viņam 
bija ļoti liela autoritāte dekabristu 
vidu, un viņš bija atzils «Dienvidu 
biedrības» vadonis. Viņu pazina 
A. Puškins, kas rakstīja, ka P. Peste
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lis ir cilvēks ar «ievērojamu prātu, 
izglītību, kura sirdī mita dažādas 
kvēlas un augstas patriotisma jūtas».

Peste|a «Krievu tiesa». Savā kon
stitūcijas projektā, ko viņš nosauca 
par «Krievu tiesu», P. Pestelis paslu
dināja patvaldības un dzimtbūšanas 
likvidēšanu un republikāniskas pār
valdes nodibināšanu Krievijā. «Es 
s'āvā dvēselē esmu k|uvis par repub
likāni,» teica P. Pestelis, «un nekur 
nesaskatu lielāku labklājību un aug
stāku svētlaimi Krievijai kā tikai re
publikāniskā pārvaldē.» Par aug
stāko valsts varas orgānu saskaņā 
ar «Krievu tiesu» bija jākļūst tautas 
sapūteeL=- večei, ko tiešās un tiesību 
ziņā visiem pilsoņiem vienlīdzīgās 
vēlēšanās bez jebkādiem ierobežo
jumiem ievēlē visa tauta.

Nākotnes republikā bija paredzēts 
realizēt plašus demokrātiskus pār- 
veidojumusi-Tpasludināt visu cilvēku 
vienlīdzībuJikump priekša^/Varda un 
preses brīvibu^vhčvērojami'pazemināt 
nodokļus un^gamazināt kareivjiem 
karadienesta jaiku.

Verdzība, teikts «Krievu tiesā», 
«līdz galam jāizmcina, muižniecībai 
noteikti uz mūžiem jāatsakas no pre
tīgās priekšrocības — īpašuma tiesī
bas uz cilvēkiem».

Atbrīvotajiem zemniekiem sa
skaņa ar P. Peste|a projektu bija ja- 
piešķir zeme. Viņu īpašumā vaja
dzēja pārieF- pusēl no visa valsts 
zemes (onda. Reizē ar to projekts pa
redzēja muižnieku zemju da|ēju kon
fiskāciju. Tas bija visrevolucionārā
kais tā laika agrarais projekts.

Ņ. Muravjova konstitūcija. Ņikitas 
Muravjova (1796— 1843) programma 
ari paredzēja likvidēt dzimtbūšanu 
tūlīt pēc revolūcijas. «Dzimf&usanas 
stāvoklis un verdzība tiek atcelti. 
Vergs, kurš pieskaries krievu zemei, 
k|ūst brivs.» Tika iznicinātās kārtās, 
pasludināta visu_ vienlīdzība likuma

priekšā, kā arī vārda, preses un ticī
bas brīvība. Tomēr Ņ. Muravjova 
programma bija mērenāka nekā 
P. Peste|a projekts. Krievija tika pa
sludināta nevis par republiku, bet
gan par^Js&astitucionalu monarhiju.
Par augstāko fīlčurndosānas orgānu 
bija jākJūst lautas sapulcei (večei) 
divpalātu parlamentam, ko ievēlētu, 
nosakotjnaņtas ceriņu.

Izpildu varas priekšgalā palika 
imperators, kam bija jāk|ust par 
augstāko ierēdni valstī. Taču Ņ. Mu- 
ravjovs uzskatīja, ka gadījumā, ja 
cars atteiksies apstiprināt konstitū
ciju, valstī var tikt nodibināta repub
lika.

A rf Ņikitas Muravjova agrārais 
projekts nebija tik revolucionārs kā 
P. Peste|a projekts. Cerēdams, ka 
muižniecība atbalstīs revolucionāro 
apvērsumu, viņš apsolīja saglabāt 
tai ievērojamas privilēģijas. Zemi 
uzskatīja par muižnieku īpašumu, 
bet no dzimtbūšanas nebrīves atbrī
votie zemnieki saņēma nelielus zemes 
gabalus — tikai divas desetīnas uz 
zemnieku sētu.

Kaut arī programmas bija ievē
rojami atšķirīgas, tomēr abam tām 
bija revolucionārs raksturs. Tās reali
zējot, tiktu nostiprinātas jaunas, bur
žuāziskas attiecības. Tā bija bur
žuāziskās revolūcijas programma.

Dekabristu darbība 1823.— 
1825. gadā. Dekabristu darbība k|uva 
sevišķi aktīva laikā no 1823. līdz 
1825. gadam. Slepenas organizāci
jas ievērojami palielinājās.

1823. gadā «Zieme|u biedrībā» 
iestājas ievērojamais dzejnieks un 
kvēlais revolucionārs K. Ri|ejevs, 
kas faktiski k|uva par biedrības va
dītāju. Viņš aizstāvēja viskonsekven
tākos revolucionāros uzskatus, iesais
tīja kustība jaunus biedrus, bija bru
ņotas sacelšanas piekritējs. Viņa re
volucionārie, patriotiskie d z ej o | i
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iedvesmoja jaunatni, sauca to paš
aizliedzīgā cīņa par tautas brīvību.

«Dienvidu biedrībā» kopa ar 
P. Pesteli svarīga nozīme bija S. Mu- 
ravjovam-Apostolim, kurš bija pret 
valdību vērstas aktīvas darbības pie
kritējs, kā arī viņa draugam un uzti
camam palīgam, vel pavisam jauna
jam virsniekam M. Bestuževam-Rju- 
minam.

Ukrainā, Novgoroda-Volinska 
šajā laikā izveidojas patstāvīga sle
pena organizācija — «Apvienoto 
slāvu biedrība». Šī organizācija ap
vienoja armijas virsniekus, sīkos 
muižniekus un muižniekus, kuri bija 
zaudējuši muižas. «Apvienoto slāvu 
biedrība» izvirzīja sev uzdevumu 
revolucionāra ceļā pārveidot visu 
slāvu lautu sabiedrisko iekārtu un

apvienot tās kopīgā slāvu tautu fe
derācijā. Tā mēģināja nodibināt kon
taktus ar po|u nacionālās atbrīvo
šanas kustības pārstāvjiem. 1825. ga
da «Apvienoto slāvu biedrība» apvie
nojās ar «Dienvidu biedrību».

Gan «Ziemeļu biedrība», gan 
«Dienvidu biedrība» enerģiski gata
voja sacelšanos, kuru paredzēja 
1826. gada vasara. Taču sacelšanos 
nācās sākt ievērojami ātrāk.

Sacelšanās sagatavošana. 1825. 
gada novembri braucienā uz Krievi
jas dienvidiem Taganroga negaidīti 
nomira imperators Aleksandrs 1. 
Bērnu viņam nebija. Troni vajadzēja 
mantot Aleksandra brālim Konstan- 
tinam. Bet viņš, vēl Aleksandram 
dzīvam esot, bija atteicies no troņa 
par labu jaunakajam brālim Nikola-
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jam. Taču atteikšanās no troņa bija 
notikusi slepeni un par to zināja tikai 
nedaudzi.

Pēc Aleksandra nāves par Kon- 
stantina atteikšanos no troņa atklā
tībā nekas netika paziņots. Karaspē
kam un iedzīvotajiem tūlīt lika zvērēt 
uzticību Konstantīnam. Taču Kon- 
stantins apstiprināja savu atteikša
nos no troņa. Nikolajs nolēma kļūt 
par imperatoru un noteica otrreizēju 
zvērēšanu 1825. gada 14. decembrī.

So tautai un kareivjiem nesapro
tamo jauna zvēresta došanu nolēma 
izmantot dekabristi. Sājā dienā Pē
terburgas «Zieme|u biedrība» nolēma 
sākt sacelšanos pret carismu. «Gadī
jums ir izdevīgs,» rakstija Puškina 
draugs I. Puščins. «Ja mēs neko ne
uzsāksim, tad izpelnīsimies lielāko 
neliešu slavu.» Dekabristi zināja, ka 
apvērsums ir saistīts ar lielam grū
tībām, ka spēku viņiem maz, tomēr 
viņi negribēja palaist garam izdevīgu 
brīdi. «Mēs bijām tik stingri pārlie
cināti, ka vai nu mes gūsim panāku
mus, vai arī mirsim, ka pat neko ne
norunājām neveiksmes gadījumam,» 
vēlāk sacīja rakstnieks dekabrists 
A. Bestuževs. 13. decembrī slimā Ri- 
|ejeva dzīvoklī notika dekabristu pē
dēja apspriede. Šeit tika galīgi iz
strādāts sacelšanas plāns un ievelēts 
tās vadītājs — pulkvedis kņazs 
S. Trubeckojs.

DOKUMENTS MANIFESTS KRIEVU TAUTAI

Apspriede apstiprināja «Mani
festu krievu tautai», kas pasludināja 
pastāvošās pārvaldes likvidāciju, 
dzimtbūšanas atcelšanu, plašus de
mokrātiskus pārveidojumus: varda
un ticības brīvību, nodarbošanās un 
pārvietošanās brīvību, visu kārtu 
vienlīdzību likuma priekšā un kara
dienesta laika saīsināšanu.

Šo ļoti svarīgo dokumentu deka
bristi paredzēja pasludināt tautai 
sacelšanās diena impērijas augstāko 
valsts varas orgānu — Valsts pado
mes un Senātā vārdā. Tadē| nolēma 
ne|aut senatoriem un Valsts padomes 
locekļiem nodot zvērestu caram Ni
kolajam I un piespiest viņus parak
stīt «Manifestu». Tieši tapec par sa
celšanās dalībnieku sapulcēšanās 
vietu tika noteikts laukums Senāta 
priekšā. Sacelšanas priekšvakarā 
daži biedrības biedri devās uz kazar
mām un aicinaja kareivjus nezvērēt 
Nikolajam.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i
1. Sagatavojiet stāstījumu par dekabristu dar
b ību  1823.— 1825. gadā! Kāpēc dekabristi no
lēma sākt sacelšanos 1825. gada decem brī, 
un kā v iņ i gatavoja sacelšanos? 2. Detalizēti 
raksturojiet «Ziemeļu biedrības» un «Dienvidu 
b iedrības» programmas: attieksme pre t dzim t
būšanu, zemes piešķiršana zemniekiem, valsts 
iekārtai Salīdzin iet šīs programmas!

D e k a b r i s t u  p r o g r a m m a ,  k o  i z s t r ā d ā j a  s a c e l š a n ā s  p r i e k š 
v a k a r ā

Senāta Manifests pasludina:
1. Bijušās pārvaldes likvidēšanu.
2. Pagaidu pārvaldes nodibināšanu līd z  pastāvīgās ievēlētās pārvaldes izve i

došanai.
3. Iespiešanas b r īv īb u  un tādēļ cenzūras likvidēšanu.

4. Brīvu d ievkalpojum u noturēšanu visām ticībām .



5. Uz cilvēkiem  attiecinātu īpašuma ties ību  likvidēšanu.
6. Visu kārtu v ie n līd z īb u  likuma priekšā un tāpēc karatiesu un visāda veida tiesu 

komisiju likvidēšanu; no tām visas tiesu lietas iesūtāmas tuvāko civiltiesu iestādēs.
7. Tiesības katram pilsonim  nodarboties ar to, ar ko viņš vēlas, un tādēļ m uižnie

kam, tirgon im , sīkp ilsonim , zemniekam ir vienādas tiesības iestāties karadienestā un 
civ ild ienestā , kā a r ī garīdzn ieku kārtā, tirgo ties  vairumā un mazumā, nomaksājot no
teiktās tirgus nodevas. Iegūt visāda veida īpašumu, kā, piemēram, zemi, namus laukos 
un pilsētās. Noslēgt visāda veida savstarpējus nolīgumus, tiesāties citam ar citu.

8. Galvasnaudas un galvasnaudas parādu atcelšanu . . . .
10. Rekrūšu ņemšanas un m ilitā ro  apmetņu likvidēšanu.
11. Karadienesta laika samazināšanu zemākajām pakāpēm un visām kārtām v ie

nādu karaklausību.
12. Bez izņēmuma visu zemāko pakāpju atlaišanu no armijas pēc nokalpotiem  

15 gadiem.
13. Pagastu, apriņķu, guberņu un apgabalu valžu nodibināšanu, kā a rī to  valžu 

locekļu ievēlēšanas kārtības noteikšanu. Tiem būs jāaizstāj visi ierēdņi, ko līd z  šim 
iecēla civilā  va ld ība.

14. A tklā tu  tiesu.
15. Zvērināto ieviešanu krimināltiesās un civiltiesās.
N od ib inā t no 2 vai 3 personām pārvald i, kurai pakļauj visas augstākās pārvaldes 

daļas, t. i., visas ministrijas. Padomi, M inistru komiteju, armiju, flo ti. Vārdu sakot, visu 
augstāko izp ildu  varu, be t ne likumdošanas varu un ne tiesu varu . . . .

Pagaidu pārvaldei tiek doti šādi uzdevum i:
1. N o līdz inā t visu kārtu tiesības.
2. Izve idot vietējās pagastu, apriņķu, guberņu un apgabalu valdes.
3. Izve ido t iekšējo tautas sardzi . . .  .
4. Ieviest vienādus rekrūšu ņemšanas noteikumus visām kārtām . . . .
5. L ikvidēt pastāvīgo armiju.
6. Note ikt ievēlēšanas kārtību  tautas pārstāvju palātas deputātiem , kuriem 

būs tiesības apstiprināt Pārvaldes un Valsts Likumdošanas kārtību , kas pastāvēs 
nākotnē.

Jautājumi par dokumenta tekstu. 1. Par kādu (eodālās iekārtas palieku likvidēšanu 
runāts «Manifestā»? 2. Kādas «Manifesta» tēzes visskaidrāk liecina par to  pā rve ido
jumu buržuāzisko raksturu, ko paredzēja «Manifestā»?

7. §. DEKABRISTU SACELŠANAS

Sacelšanās Sēnala laukumā.
1825. gada 14. decembrī agri no 
rīta dekabristi bija jau kazarmās, 
lai vestu sev pak|autas karaspēka 
daļas uz Senāta laukumu.

Pirmais Senāta laukuma ierādās 
Maskavas gvardes pulks brāļu Mi
haila un Aleksandra Bestuževu un

Dmitrija Ščepina-Rostovska vadībā. 
Pec viņiem laukumā iesoļoja ari da
žas citas karaspēka daļas. Pavisam 
laukuma sapulcējas apmēram 3000 
kareivju un matrožu. Šeit bija ari 
K- Riļejevs, J. Oboļenskis, I. Puščins, 
P. Kahovskis, V. Kihclbekers un dau
dzi citi dekabristi. Taču sacelšanas 
priekšvakarā izstrādāto plānu tās



organizatori nevarēja reaiizet. Izjaukt 
senatoru zvērestu neizdevās, jo Se
nāts un Valsts padome jau agri no 
rita bija nodevuši zvērestu Nikolajam 
pirms sacelšanas dalībnieku ieraša
nās. Trubeckojs, kas bija izvirzīts 
par sacelšanas vadītāju, laukuma ne
ierādās. Tikai vakara pusē tika ievē
lēts jauns vadītājs — kņazs Obo
lenskis.

Dekabrisli nepārgāja uzbrukuma: 
neieņēma Ziemas pili, kaut gan tāda 
iespēja bija, nesagrāba savās rokas 
artilēriju. Viņi baidījās sacelšanās 
kustībā iesaistīt tautu, kas bija sapul
cējusies laukuma un enerģiski izteica 
līdzjūtību sacelšanās dalībniekiem. 
Pēc laikabiedru nostāstiem, vienkār
šie ļaudis (чернь) lūdza sacelšanās 
dalībniekus noturēties līdz vakaram 
un solīja atbalstu, ka ari apmētāja

valdības karaspēku ar akmeņiem un 
malkas pagalēm.

Vairākas reizes Nikolajs I mēģi
nāja pierunāt sacelšanās dalībniekus 
nolikt ieročus, jo nebija vēl stingri 
pārliecināts par savu spēku pārsvaru. 
Viņš sūtīja uz pārrunām ģenerāļus, 
metropolītu un savu jaunako brāli 
Mihailu. Taču šie mēģinājumi beidzās 
neveiksmīgi. No cara sūtītajiem par
lamentāriešiem sevišķi bīstams deka- 
brisliem bija Pēterburgas guberna
tors M. Miloradovičs — 1812. gada 
Tēvijas kara dalībnieks un populārā 
persona kareivju vidu. Dekabrists 
P. Kahovskis viņu nāvīgi ievainoja.

Pa to laiku Nikolajs I bija sakon
centrējis sev uzticamu karaspēku, 
kas aplenca Senāta laukumu. Vairā
kas reizes gvardes kavalērija devas 
trieciena pret sacelšanas dalibnie-
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kiem, bet tie ar šauteņu uguni atsita 
triecienuzbrukuinus. Pievakarē Niko
lajs I pavēlēja šaut uz sacelšanās 
dalībniekiem ar artilēriju.

Vairākas artilērijas zalves, kas 
skāra pašu nemiernieku rindu vidus
daļu, izraisīja apjukumu viņos un iz
kliedēja kareivjus. M. Bestuževs uz 
Ņevas ledus mēģināja atjaunot ka
reivju kaujas ierindu, lai ieņemtu 
Pētera un Pāvilā cietoksni. Taču tas 
viņam neizdevās. Kartečas ielauza 
ledu, un kareivji grima upē un slīka. 
Līdz ar nakts iestāšanos sacelšanās 
bija galīgi sagrauta.

Čerņigovas pulka sacelšanās. Pec 
sacelšanās apspiešanas Pēterburga 
1825. gada decembra beigās Ukrainā, 
Vasiļkovas tuvuma (30 km no Ki
jevas) sacēlās Čerņigovas kājnieku

pulks. Sacelšanos vadīja «Dienvidu 
biedrības» biedri — Sergejs Mu- 
ravjovs-Apostolis un Mihails Bestu- 
ževs-Rjumins (Pestelis bija arestēts 
jau 13. decembrī). Tomēr «Dienvidu 
biedrība» atkārtoja «Zieme|u bied
rības» k|udas. Dekabristi dienvid
nieki ari nesāka uzbrukumu, bet gal
venais — viņi baidījās izmantot tau
tas masu atbalstu. Pec dažām die
nam ari Ukrainā dekabristu sacel
šanās bija apspiesta.

Izrēķināšanās. Cara valdiba ne
žēlīgi izrēķinājās ar dekabristiem. 
Tiesai nodeva 579 cilvēkus; vairak 
nekā 100 no viņiem piesprieda kator
gas darbus un nometināšanu Sibī
rija, daudzus degradēja par kareiv
jiem un izsūtīja uz dažadām 
guberņām policijas uzraudzība. Ka
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reivjus — sacelšanās dalībniekus — 
sita ar nūjām (dzina caur ierindu) 
un nosūtīja uz soda bataljoniem ak
tīvajā armija Kaukāzā. Pieciem de- 
kabristiem — K. Riļejevam, P. Peste
lim, S. Muravjovam-Apostolim, 
M. Bestuževam-Rjuminam un P. Ka- 
hovskim — tika piespriests moku 
pilns nāves sods — saciršana četros 
gabalos. Taču Nikolajs I neuzdroši
nājās pārsteigt pasauli ar šādu vi- 
duslaicīgu nāves sodu. 1826. gada 
13. jūlija piecus dekabristus pakāra 
Pētera un Pāvila cietoksnī.

Dekabristu sacelšanās nozīme. 
Feodālisma sairums un jaunu, bur
žuāzisku attiecību veidošanās tā dzī
les, pret dzimtbūšanu vērstās zem
nieku kustības pieaugums bija revo
lucionārās ideoloģijas veidošanas un 
atbrīvošanās kustības attīstības gal
venie priekšnoteikumi Krievijā. Šī 
kustiba sākās ar sacelšanos 1825. ga
da decembrī.

Zemnieku kustība pret patvald- 
nieciski dzimtbūtniecisko iekārtu bija 
stihiska, sašķelta, neorganizēta, tai 
trūka politiska apzinīguma. Zemnieki 
cīnījās pret muižniekiem un ierēd
ņiem, bet ticēja «labam» caram un 
nesaprata, ka, lai izcīnītu brīvību, 
nepieciešams gāzt patvaldību un pil
nīgi pārveidot sabiedrisko iekārtu. 
Zemnieki var uzvarēt tikai revolu
cionāras šķiras vadībā, tadas šķiras, 
kura spētu viņus izglītot un vadīt, 
vest cīņa pret veco, savu laiku no
dzīvojušo iekārtu. Taču tādas šķiras 
Krievija vēl nebija. Krievu buržu
āzijā bija vāja, cieši saistīta ar ca
rismu un atkarīga no ta «žēlastības», 
la nespēja radīt savu revolucionāru 
ideoloģiju. Proletariāts vēl nebija 
izveidojies.

Revolucionārā kustība atšķīrās 
no stihiskiem zemnieku nemieriem ar 
lo, ka tai bija izstrādātā politiska 
programma, tas ciņa bija organizēta

un vērsta uz pastāvošās sabiedriskas 
iekārtās un valsts iekārtās vardar
bību likvidēšanu, lai izveidotu pro
gresīvāku iekārtu.

V. 1. Ļeņins atzīmēja, ka 1825. ga
dā Krievijā «pirmo reizi redzēja revo
lucionāru kustību pret carismu» 
(Raksti, 23. sej., 226. lpp.).

Dekabristi bija pirmie krievu re
volucionāri, kas organizēja atklātu 
sacelšanos pret carismu. Viņi mīlēja 
savu dzimteni un cīnījās par tautas 
atbrīvošanu. Tieši tādēļ V. I. Ļeņins 
dekabristus nosaucis par krievu cil
vēku nacionālo lepnumu. Atpaliku
šajā dzimtbutnieciskajā Krievijā, kur 
tauta vēl bija «apspiesta un nekus
tīga», dekabristi izvirzīja tā laika 
progresīvāko programmu cīņai pret 
patvaldību un dzimtbūšanu. Šī pro
gramma izteica valsts neatliekamās 
vajadzības. Viņi izveidoja slepenas 
organizācijas un atklāti ar ieročiem 
rokās uzsāka ciņu pret patvaldnie- 
cisko iekārtu.

Dekabristu revolucionārisms bija 
ierobežots. Viņi bija tāli no tautas 
un gribēja izdarīt revolucionāru ap
vērsumu bez tautas masu līdzdalī
bas. Sacelšanās, ko neatbalsta tauta, 
nolemta sakāvei. Tādēļ šis varonīgais 
dekabristu mēģinājums beidzās ne
veiksmīgi.

Tomēr dekabristu uzsāktā cīņa 
nebija veltīga. Lielā krievu dzejnieka 
A. Puškina pravietiskie vardi «Jo 
jusu darbi nebalēs un jūsu domu cil- 
demba», kas bija veltīti dekabristiem, 
piepildījušies. Dekabristu izvirzītās 
idejas ilgu laiku iedvesmoja Krievijas 
labākos cilvēkus revolucionārajai 
cīņai. Ar savu darbību dekabristi lika 
pamatus revolucionārajai kustībai 
Krievija, un nākamās revolucionāru 
paaudzes mācījās no viņu pieredzes.

Kopš šī laika Krievijā sākās at
brīvošanās kustības pirmais periods, 
kas aptver laika posmu no 1825. līdz



1861. gadam. V. 1. Ļeņins to nosauca 
par muižnieku revolucionārisma 
laiku, jo toreiz pret carismu cīnījās 
labākie muižnieku inteliģences pār
stāvji, kuri prasija tautas atbrīvo
šanu.

V. I. Ļeņins par Krievijas revo
lucionāro kustību. No šī laika revo
lucionārā kustība Krievija nogājusi 
garu un sarežģītu ceļu. V. 1. Ļeņins 
iedalīja trīs galvenos revolucionārās 
cīņas periodus:

1825.—1861. g. — muižnieku re
volucionārisma periods;

1861.—1895. g. — revolucionāri 
demokrātiskais periods (jeb razno- 
čincu revolucionārisma periods);

1895.—1917. g. — proletāriskais 
periods.

Viņš noradīja, ka revolucionārā 
kustība Krievija attīstījās pa demo
kratizācijas līniju, iesaistot tautas 
masas revolucionārajā ciņa. Raksta 
«Hercena atcerei» V. I. Ļeņins revo
lucionārās kustības vēsturi Krievijā 
raksturoja šādi: «...mēs skaidri re
dzam trīs paaudzes, trīs šķiras, ku
ras darbojās Krievijas revolūcija. 
Papriekš — dzimtmuižnieki un muiž
nieki, dekabristi un Hercens. Šaurs ir 
šo revolucionāru loks. Briesmīgi tālu 
viņi ir no tautas. Bet viņu lieta nebija 
zudusi. Dekabristi uzmodināja Her- 
cenu. Hercens vērsa plašumā revo
lucionāro aģitāciju.

To uztvēra, paplašināja, nostip
rināja, norūdīja revolucionārie raz- 
nočinci, sākot ar Černiševski un bei
dzot ar grupas «Narodnaja Voļa» 
varoņiem. Plašāks kļuva cīnītāju 
loks, ciešākas viņu saites ar tautu. 
«Nākošās vētras jaunie stūrmaņi» — 
tā viņus sauca Hercens. Bet ta nebija 
vel pati vētra.

Vētra, tā ir pašu masu kustība. 
Proletariāts, vienīgā līdz galam re
volucionārā šķira, pacēlās viņu 
priekšgalā un pirmo reizi sacēla at
klātai revolucionārai cīņai zemnieku 
miljonus. Pirmais vētras brāziens 
bija 1905. gadā.» (Ļeņins V. I. Raksti, 
18. sēj., 13.— 14. Ipp.).

Proletāriskais periods noslēdzās 
ar Lielo Oktobra sociālistisko revo
lūciju 1917. gada.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Pastāstiet par dekabristu sacelšanās gaitu! 
Kādi b ija  viņu p lān i, un kā tie  tika īstenoti? 
Padomājiet, vai dekabristi varēja iesaistīt tautu 
revolūcijā! 2. Kad Krievijā  sākās revolucionārā 
kustība, un ar ko tā atšķīrās no zemnieku kus
tības? 3. M in ie t faktus, kuri apstiprina, ka de
kabristi b ija  tā li no tautas! Kāpēc tā bija? 4. Kāda 
bija  dekabristu sacelšanās vēsturiskā nozīme? 
Pastāstiet, kā V . I. Ļeņins raksturoja a tb rīvo 
šanās kustības p irm o periodu  Krievijā!

DOKUMENTS DEKABRISTA N. BESTUŽEVA STĀSTĪJUMS
PAR 1825. G AD A 14. DECEMBRA SACELŠANOS 
SENĀTA LAUKUM A

Mans zobens sen bija  iebāzts makstī, es stāvēju starp Maskavas kārē1 un Gvardes 
ekipāžas kolonnu, uzmaucis cepuri un piespiedis p ie  sāniem rokas, sevī atkārtodams 
Riļejeva vārdus, ka mēs elpojam b rīv īb u : es sarūgtināts redzēju, ka šo elpu slāpēja! 
Mūsu b rīv īb a  un kareivju kliedzieni d rīzāk atgādināja vaidus, mirstošā gardzienus!

1 K ā r e  — karaspēka izvietojuma veids: četras kājnieku kolonnas, kuras veido 
taisnstūri vai kvadrātu.
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Patiešām: mēs bijām  ie lenkti no visām pusēm, bezdarb ība  stindzināja prātus: gara
stāvoklis pasliktinājās, jo tas, kurš apstājas šādā pasākumā, jau ir pa pusei sakauts. Bez 
tam ledains vējš stindzināja asinis dzīslās kareivjiem  un virsniekiem, kuri tik  ilg i stā
vēja atklātā vietā. Uzbrukumi mums tika pārtraukti, un mūsu uguns apsīka, kareivju 
«urāl» saucieni kļuva a izvien retāki un klusāki. Diena krēsloja. Pēkšņi mēs redzējām, 
ka mums p re tī stāvošie pu lk i pašķīrās uz abām pusēm un starp tiem nostājās artilērijas 
baterija, kuras lie lgabalu atvieztās rīk les nespodri vizēja pelēkajā krēslā.

Pirmais lielgabals nodārdēja, p līsa karteča; dažas lodes ietriecās b ru ģ ī un rikoše- 
tē jo t sacēla sniega un putekļu stabus, citas izrāva vairākas kareivju rindas no fron tes1 * * 4, 
vēl citas kaukdamas pā rlido ja  pār galvām un atrada savus upurus ļaužu p ū lī, kas drūz
mējās starp Senāta nama kolonnām, kā a rī uz blakus esošo māju jumtiem. K rīto t šķin
dēja izsisto logu stikli, be t c ilvēki, kuri nokrita  reizē ar tiem, klusi un nekustīg i saļima 
zemē. Jau pēc pirmā šāviena manā tuvumā krita septiņi c ilvēki; es nedzirdēju nevienu 
nopūtu un neredzēju nevienu krampjainu kustību —  tik nežē līg i nonāvēja karteča, iz 
šauta no tāda attāluma. P ilnīgs klusums va ld īja  d z īvo  un mirušo vidū. O trā un trešā 
karteča nogāza veselu kaudzi kareivju un vienkāršo ļaužu, kuri pūļiem  bija sapulcēju
šies mums apkārt. Es stāvēju tieši tādā pašā stāvoklī, skumji raudzījos nāvei acīs un 
ga id īju  lik ten īgo  triecienu: šajā m irk lī esamība b ija  tik  rūgta, ka nāve man šķita kā 
laime. Tomēr liktenis b ija  lēmis citādi.

Pēc piektā vai sestā šāviena kolonna nodrebēja, un, kad es atskatījos, starp mani 
un bēgošajiem jau atradās viss laukums un simtiem karteču nopļauto b rīv ības  upuru. 
Man nācās sekot vispārējai kustībai, un ar kaut kādu mirušu sajūtu dvēselē es devos 
cauri nonāvētajiem: te nebija ne kustību, ne k liedzienu, ne vaidu, tikai šāvienu starp
laikā varēja dz irdē t, kā siltās asinis plūda pa laukuma bruģ i, kausēdamas sniegu, un 
pēc tam sārtodamās sasala.

Mums pakaļ devās gvardes jātnieku ekskadrons, un, kad p ie  šaurās Galēru ielas 
gala bēgošie sadrūzmējās, es panācu le ibgrenadierus, kuri v irz ījās  pēdējie , un satiku 
brā li Aleksandru. Šeit mēs apstādinājām dažus desmitus cilvēku, lai, gadījum ā, ja 
uzbruktu jātnieki, dotu tiem  pretsparu un segtu atkāpšanos, be t imperators uzskatīja, 
ka labāk būs turp ināt garās un šaurās ielas apšaudi.

Kartečas panāca bēgošos labāk nekā jā tn ieki, un mūsu izveidota is vads izk līda . 
N edz īv ie  kare ivji un vienkāršo ļaužu ķermeņi krita un krita uz katra soļa; kareivji slē
pās namos, klauvēja p ie  vārtiem, centās paglābties starp pagrabstāvu izciļņ iem , bet 
kartečas atlēca no vienas sienas uz otru un netaupīja  nevienu stūrīti. Tādā veidā pūlis 
sasniedza pirmo ielas krustojumu, kur to  sagaidīja Pāvila grenadieru pulka uguns.

Jautājums un uzdevums par dokumentu. 1. Pastāstiet par 1825. g. 14. decembra sacel
šanās pēdējo  posmu! 2. Kāda bija Bestuževa attieksme p re t dekabristu taktiku Senāta 
laukumā?

1 F r o n t e  karaspēka daļas ierinda.

1816. g. Pirmās slepenas dekabrisiu organizācijas «Glābšanas sa
vienība» nodibināšana.

1821.— 1822. g. Dekabrisiu «Ziemeļu biedrības» un «Dienvidu biedrības»
nodibināšana.

1825. g. 14. decembris Dekabrisiu sacelšanas Pēterburga
1825.— 1861. g. Muižnieku revolucionārisma periods Krievijas atbrīvošanās
______________________ kusi ihā._________________________________________________

4 I



I I I  NODAĻA
KRIEVIJAS TAUTU SOCIĀLĀ UN EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA. 
DZIMTBŪŠANAS KRĪZE. ŠĶIRU CĪŅAS PIEAUGUMS

8. §. KRIEVIJAS EKONOMISKA ATTĪSTĪBA 
XIX GS. PIRMAJĀ PUSE

Ekonomiskās attīstības galvenās 
iezīmes. Dzimtbūšanas pastāvēšanas 
pēdējos gadu desmitos Krievijā sākās 
visas feodālās iekārtas krīze. Tas 
nozīmē, ka feodālisma sairšana bija 
sasniegusi tādu stadiju, kad pastā
vošās feodālās sabiedriskās attiecī
bas sāka traucēt tālāko ražotājspēku 
attīstību, kavēt rūpniecības, lauk
saimniecības un kultūras attīstību. 
Feodālas formācijās krīzei nenovēr
šami bija jānoved pie tās sabrukuma, 
likvidācijas un nomaiņas ar pro
gresīvāku iekārtu — kapitālismu.

Ka tad attīstījās Krievijas ekono
mika XIX gs. 20.—50. gados? Kā 
izpaudās feodālās ekonomikas krīze?

Rūpniecības attīstība. Jauno laiku 
vēstures kursā jūs jau mācījāties, ka 
rūpniecība savā attīstībā izgājusi 
trīs stadijas: šikā amatnieciskā preču 
ražošana, tas ir, roku darbs ražošanā, 
kurā nepastāvēja darba dalīšana, 
manufakiāra — plašāka ražošana, 
kad izmantoja roku darbu, bet bija 
jau šī darba dalīšana, fabrika — liel
ražošana ar mašīnām.

XIX gs. pirmajā pusē rūpniecības 
attīstības valdošās formas Krievija 
bija preču sīkražošana un manufak
tūra, bet radas jau ari fabrikas. 
Amatniecība turpināja attīstīties kā 
pilsētās, tā arī it sevišķi laukos.

Vladimirus guberņas Ivanovas 
ciems un Sujas pilsēta izauga par 
lieliem kokvilnas apstrādes rūpnie
cības centriem. Tveras guberņas 
Kimru ciema iedzīvotāji specializējās 
kurpnieku amatā. Ņižņijnovgorodas 
guberņas Pavlovas ciems bija sla

vens ar metālizstrādājumiem, Kos- 
tromas un Jaroslavļas guberņu māj- 
amatnieki auda audeklus.

Amatnieciskā ražošana bija sva
rīgs priekšnoteikums rūpniecības 
uzņēmumu attīstībai. Mājrūpnieku 
vidū notika mantiskā noslāņošanās: 
radās bagātnieki, kas nodibināja lie
lus uzņēmumus, bet mājamatnieku 
masa kļuva nabadzīga, zaudēja savu 
neatkarību, pārvērtās par algotiem 
strādniekiem.

Lielrūpniecības galvenā forma 
Krievijā tajā laika bija manufaktūra. 
Gadsimta pirmaja pusē vēl pastāvēja 
muižnieku manufaktūras, kurās iz
mantoja dzimtļaužu darbu, taču to 
attīstība salīdzinājumā ar iepriekšējo 
laika posmu strauji samazinājās. Vis
straujāk attīstījās uzņēmumi, kuros 
izmantoja algoto darbaspēku, — ka
pitālistiskās manufaktūras. Rūpnie
cības uzņēmumu kopējais skaits ievē
rojami pieauga. 1800. gada bija pa
visam 1200 lielu rūpniecības uzņē
mumu, kuros nodarbināja 225 000 
strādnieku, bet 1850. gadā bija jau 
2800 lielu uzņēmumu ar vairāk 
nekā 700 000 strādniekiem.

Galvenokārt auga tehniskajā ziņā 
atlīslītie uzņēmumi, kuros izmantoja 
algotu darbaspēku. Tā, piemēram, 
kokvilnas apstrādes rūpniecība, kurā 
jau 1825. gadā bija 95% algotu strād
nieku, gadsimta pirmajā pusē strād
nieku skaita ziņā izauga divdesmit- 
kārtīgi. 1860. gadā apstrādes rūp
niecībā brīvo algoto strādnieku skaits 
jau sasniedza 80% no strādnieku 
kopskaita, bet visas rūpniecības no
zares — 65%. Dzimtmuižu un pose- 
niju manufaktūru skaits nepārtraukti 
samazinajas. Urālu kalnrūpniecība,
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kurā izmantoja dzimtļaužu darbu, 
pārdzīvoja sastingumu un nedeva 
kaut cik ievērojamu produkcijas pie
augumu. Tas notika tāpēc, ka dzimt
ļaužu nebrīvais darbs bija mazražigs 
un XIX gs. apstākļos neatbilda ra
žošanas prasibam: zemnieki strā
dāja, nūjas dzīti, viņiem nebija vaja
dzīgo tehnisko iemaņu, kas nepiecie
šamas tādam rūpniecības attīstības 
līmenim. Dzimtcilvēki galvenokārt 
strādāja uzņēmumā ziemu, bet va
sara apstrādāja zemi, jo šādiem 
strādniekiem galvenais iztikas avots 
vel joprojām bija zeme.

1840. gadā poseniju uzņēmumu 
īpašnieki panaca, ka izdeva likumu, 
pec kura viņi ieguva tiesības atlaist 
brīvībā pie šiem uzņēmumiem pie
saistītos strādniekus. 1860. gada po-

seniju strādnieku gandrīz vairs ne
bija.

Sīkās preču ražošanas un manu
faktūras attīstība bija nepieciešams 
priekšnoteikums, lai pārietu uz ražo
šanu ar mašīnām fabrikās.

Rūpnieciskā apvērsuma sākums. 
Krievijas rūpniecībā mašīnas sāka 
izmantot jau XIX gs. pirmajos gadu 
desmitos. Taču darbgaldu un mašīnu 
toreiz vel bija maz un to izmanto
šanai bija gadījuma raksturs. Tikai 
30. gados rūpnieciskajā ražošana 
sāka plašāk ieviest mašīnas. Manu
faktūra ar tās roku darbu pārvērtās 
par kapitālistisku fabriku, kurā iz
mantoja mašīnas. Krievijā sākas 
rūpnieciskais a p vērsu m s.

Sevišķi svarīga nozīme bija tam, 
ka rūpniecībā ieviesa tvaika dzine-
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jus, kuri nomainīja primitīvo zirga 
vilci un ūdensdzinēju. So sarežģīto 
mašīnu izmantošana tūlīt daudzkārt 
palielināja pašu uzņēmumu jaudu un 
ražigumu. Tas savukārt veicināja 
rūpnieciskās ražošanas paplašinā
šanos un tas tehniskās apgādālības 
uzlabošanos. Tehnikas ziņā visvairāk 
attīstīta rūpniecības nozare bija kok
vilnas apstrādes rūpniecība: kokvil
nas vērpšanai izmantoja vienīgi ma
šīnas, arī citās tekstilrūpniecības 
nozarēs ātri ieviesa mašīnas. 60. gadu 
sākuma Krievija jau bija vairaki tūk
stoši mehānisko aužamo steļļu un ap 
2 miljoni mehānisko vērpjamo vārp- 
stiņu. Jaunā metode biešu apstrādei 
īpašos aparātos, kurus darbināja 
tvaika mašīnas, deva iespēju strauji

attīstīties biešu cukura rūpniecībai.
Pārmainījās uzņēmumu ārējais 

izskats: mazu izkliedētu darbnīcu
vietā radās lieli fabriku korpusi, bet 
vecie mājrūpniecības centri izveido
jās par pilsētām.

Sākumā mašīnas ieveda no ārze
mēm, bet jau 40. gadu beigās Krie
vija sāka celt mašīnbūves rūpnīcas, 
galvenokārt Pēterburgā un Maskava. 
Sormovā (Ņižņijnovgorodas tu
vumā) uzcēla lielu tvaikoņu būves 
rūpnīcu. Mašīnu ieviešana veicināja 
darba ražīguma pieaugumu desmi
tiem un simtiem reižu.

Taču rūpnieciskajam apvērsu
mam, kā jūs jau zināt, bez tehniskas 
puses bija ari sabiedriskā puse. Teh
niskais apvērsums, t. i., mašīnu ievie
šana, izraisīja dziļas sociālas pār
maiņas: mašīnām bija nepieciešams 
jauna veida uzņēmējs un jauna veida 
strādnieks, un tieši tādēļ buržuāzis- ļ 
kās sabiedrības šķiru — rūpniecības 
buržuāzijas un proletariāta — veido
šanas process norisēja daudz strau
jāk.

Mašinu ieviešana paātrināja 
dzimtļaužu darba aizstāšanu ar al
gotu darbu. Mašīnai bija vajadzīgs 
ar ražošanu cieši saistīts strādnieks, 
kam ir tehniskas iemaņas un kas vai- : 
rāk ieinteresets sava darba rezultā
tos (šāds strādnieks taču dzīvo tikai 
no tās darba algas, ko viņš saņem 
ražošanā). Sāka veidoties proleta- | 
riešu šķira, kurai nepieder ražoša
nas līdzekļi un kura iegūst iztiku, 
pārdodot savu darbaspēku.

Proletariāts veidojās no izputē
jušiem mājarnatniekiem un zemnie
kiem, kas atstājuši zemkopību.

Taču ekonomiska attīstība Krie
vijā ievērojami atpalika no attīstīto 
kapitālistisko valstu ekonomiskās 
attīstības. Rūpnieciskais apvērsums 
norisēja lēnam un ievilkās vairākus 
gadu desmitus: iesācies XIX gs.
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30. gados, tas beidzās tikai pec dzimt
būšanas atcelšanas (80. gados). 
Dzimtbūšana kavēja rūpniecības at
tīstību. Vēl aizvien trūka mašinizētās 
ražošanas attīstībai nepieciešamo ka
pitālu. Tirgotāji, tāpat ka iepriekš, 
labprātāk ieguldīja savu naudu tirdz
niecībā, bet bagātība iedzīvojušies 
zemnieki savus uzņēmumus varēja 
dibināt tikai uz muižnieka vārda. 
Muižnieks piesavinājās ievērojamu 
daļu no šada uzņēmuma ienākumiem. 
Vel nebija darbaspēka brīva tirgus, 
kas nepieciešams kapitālistiskajai 
rūpniecībai. Bija maz brīvo strād
nieku, kas nebūtu dzimtļaudis. Par 
strādniekiem galvenokārt pieņēma 
dzimtzemniekus, kurus muižnieki 
bija atlaiduši peļņa. Lielu daļu savas 
algas viņi bija spiesti atdot muižnie

kiem kā obroku. Muižnieks katrā 
laikā varēja viņus atsaukt atpakaļ 
uz sādžu, kas radīja darbaspēka mai
nīšanos un traucēja ražošanu. Iek
šējais tirgus rūpniecības precēm bija 
šaurs, jo iedzīvotāju pirktspēja bija 
ļoti zema. Tauta bija ne vien naba
dzīga, bet ari visai tas saimniecībai 
ievērojama mēra vēl bija naturāls 
raksturs. Zemnieki patērēja to, ko 
ražoja sava saimniecībā.

Iekšējās un ārējās tirdzniecības 
pieaugums. Taču feodālismam rak
sturīga naturālā saimniecība nepār
traukti ira, XIX gs. pirmajā puse tur 
pināja veidoties Viskrievijas tirgus.

Pusgadsimta laikā pilsētas iedzī
votāju īpatsvars divkāršojās. XIX gs. 
vidū pilsētās jau dzīvoja apmēram 
8% Krievijas iedzīvotāju (XVIII gs.
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beigās — 4%). Sakarā ar pilsētu pie
augumu un valsts atsevišķo rajonu 
saimnieciskās specializācijas padzi
ļināšanos, kas sākas jau XVIII gad
simtā, attistijās iekšējā tirdzniecība. 
Ta, piemēram, Krievijas rūpniecības 
centrs ar tā lielajām pilsētām, fab
rikām un rūpnīcām, kuru skaits ne
pārtraukti palielinājās, apmainījās 
precēm ar valsts dienvidu un dien
vidaustrumu zemkopības rajoniem. 
Pilsētās radās aizvien vairāk veikalu 
un tirgotavu, kas kļuva par galveno 
tirdzniecības formu. Nomalēs un pro
vinces pilsētās izveidojas lieli gada
tirgi. Ņižņijnovgorodas gadatirgus 
ar miljoniem rubļu apgrozījumu at
stāja grandiozu iespaidu laikabied
ros. Šurp brauca tirgotāji no visas 
Krievijas un no ārzemēm. Liela no
zīme bija arī Irbitskas, Rostovas, 
Harkovas, Kontrakta (Kijeva) un

Korenajas (30 km no Kurskas) gada
tirgiem. Daudzās Ukrainas, Sibīrijas 
un Aizkaukāza pilsētās radās jauni 
vietējas nozīmes gadatirgi.

Nemitīgi auga ārējā tirdzniecība. 
No Krievijas izveda pārsvarā lauk
saimniecības preces: linus, kaņepā
jus, taukus un labību. Rūpniecības 
preces — galvenokārt tekstilizstrā
dājumus un metālapstrādes rūpnie
cības produkciju krievu tirgotāji iz
veda tikai uz vēl vairāk atpalikušām 
zemēm: uz Vidusāziju, Irānu, Tur
ciju. Krievija ieveda galvenokārt rūp
niecības izstrādājumus: mašīnas,
vilnas un zīda audumus, krāsas, ka 
arī cukuru un tēju.

30 gados ārējā tirdzniecība pie
auga aptuveni 2,5 reizes. Tirdznie
cības attīstība veicināja topošās 
krievu buržuāzijas bagātību pie
augumu.



Taču tirdzniecības attistibas limē
ri is uti tās veidi bija vel atpalikuši. 
Tirdzniecība pastāvīgos veikalos un 
pārdotavās bija vēl vāji attīstīta, un 
pie tam tā bija tikai lielajās pilsētas. 
Laukos regulāra tirdzniecība nepastā
vēja. Šeit darbojās pauninieki — sīk
tirgotāji, kas pardeva audumus un 
galantērijas preces. Nabadzīgākie 
pauninieki nēsāja visu savu preci 
grozā uz muguras, bagātākajiem bija 
pajūgi.

Tirdzniecības attīstību kavēja arī 
labu satiksmes ceļu trūkums. Gal
venie ceļi bija šosejas un zemesceļi, 
taču ari to nebija daudz, galvenais 
transporta līdzeklis bija pajūgs.

Taču ari satiksmes ceļu attīstība 
XIX gs. pirmaja pusē notika ievēro
jamas izmaiņas. Attīstījās upju trans
ports, tiesa, galvenokārt izmantoja 
roku vilci (strūdzinieki vilka baržas),

gadsimta sakumā tika palielināts 
kanālu tīkls un šoseju garums.

Svarīga nozīme tirdzniecības at
tīstībā bija upju kuģniecības izvei
došanai. Pirmais tvaikonis parādī
jās Ņevā 1815. gadā, taču tikai 40.— 
50. gados tvaikoņi saka regulāri 
kursēt pa Ņevu, Volgu, Dņepru un 
citām upēm. 1850. gada Krievija bija 
apmēram 100 tvaikoņu.

30. gados sakās dzelzceļu būvnie
cība. 30. gadu sākumā izcilie izgud
rotāji, dzimtcilvēki meistari tēvs un 
dēls J. un M. Čerepanovi uzbūvēja 
pirmo dzelzceļu (ar tvaika vilci) Ņiž- 
ņijtagilas rūpnīcā. 1837. gadā uzbū
vēja 25 verstu garu dzelzceļu no Pē
terburgas uz Carskoje Selo (tagad 
Puškinas pilsēta), bet 1843. gadā sa
kās Pēterburgas Maskavas dzelz
ceļa būve. Ta turpinājās līdz 1851. ga
dam un patērēja ļoti daudz līdzekļu.
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naudas summas, un tādēļ viņu uzņē
mumi sašaurinājās.

Dzimtļaužu uzņēmēji bija spiesti 
izmantot visādas viltības, slēpt savus 
kapitālus, «glabāt tos zeķē», nevis 
ieguldīt ražošanā.

Visu šo iemeslu dēļ valsts ekono
mika attīstījās lēni.

Lauksaimniecībai bija raksturīga 
rutīnā sastingusi tehnika, zema ra
žība, kas bija iemesls periodiskiem 
bada gadiem laukos, ārkārtīgi ze
mais agronomiskās kultūras līmenis. 
Muižnieku muižu ienākumi samazi- 
najas, bet zemnieki izputēja un grima 
nabadzībā.

Sīs parādības liecināja, ka feo
dālā saimniecība ir novecojusi un 
kavē tālāko valsts attīstību. Izvir
zījās jautājums par feodālās iekār
tas likvidēšanu.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kas ir V iskrievijas tirgus? Kādi fakti liecina 
par tā tālāko a ttīs tību  X V III  gs. beigās un 
XIX gs. pirmajā pusē? 2. M in ie t faktus, kas lie 
cina par rūpniecības a ttīs tīb u ! Kas ir rūpn iec ī
bas apvērsums, kad tas sākās Krievijā, un kādi 
b ija  tā tehniskie un sociālie rezultāti? 3. Kā at
tīs tījās lauksaimniecība, un kāds b ija  zemnieku 
stāvoklis? 4. Pierādiet, ka dzimtbūšana kavēja 
valsts ekonomikas a ttīs tību !

9. §. KRIEVIJAS TAUTU SOCIĀLI 
EKONOMISKAS ATTĪSTĪBAS ĪPATNĪBAS.
ŠĶIRU CĪŅAS PIEAUGUMS

Krievijas tautu ekonomiskās at
tīstības īpatnības. Feodālisma sair
šana un kapitālistisko attiecību brie
šana norisa visā Krievijas teritorijā. 
Sis process skāra visas tautas, kas 
ietilpa tās sastāva. Taču ne visur tas 
norisēja vienādi.

Strauji ira feodālisms Latvijā un

Igaunijā. Te ekonomikas attīstībai 
labvēlīgus apstākļus radīja tuvā Bal
tijas jūra, ērtās jūras ostas un attīs- ļ 
tītā amatniecība. Muižnieki te bija 
vācu baroni, kuriem bija milzīgas 
tiesības un privilēģijas. Viņi izsūca 
no tautas — latviešiem un igau
ņiem — visus tās spēkus. Šķiru cīņas 
pastiprināšanās piespieda valdību 
jau XIX gs. sākumā atcelt Latvijā un 
Igaunijā zemnieku personisko atka
rību no muižniekiem, taču zeme pa
lika muižnieku īpašumā. Saimniecība 
sāka attīstīties daudz straujāk nekā 
iepriekš, bet tautas ekspluatācija pa
stiprinājās, jo bez vecajām, feodā
lajām apspiešanas metodēm muiž
nieki sāka lietot jaunas — kapitālis
tiskas apspiešanas metodes.

Straujos tempos šis process no
risa Ukrainā, XIX gs. pirmajā pusē 
te ievērojami pieauga rūpniecības 
uzņēmumu skaits. Izveidojās jauna 
rūpniecības nozare — cukura ražo
šana no cukurbietēm. XIX gs. sā
kumā atklāja akmeņogļu un dzelzs
rūdas atradnes. Ukrainas ekono
misko attīstību, tās arējas tirdznie
cības un it sevišķi lauksaimniecības 
produktu eksporta attīstību labvēlīgi 
ietekmēja tas apstāklis, ka bija tuvu 
Melna jūra ar tās ērtajām ostām. 
Kviešu eksports pieauga daudzkār
tīgi. Pieauga arī iekšējā tirdzniecība. 
Tādi Ukrainas gadatirgi kā Kijevas 
un Harkovas gadatirgi ieguva Vis
krievijas tirgu nozīmi. Ukrainas 
lauksaimniecība straujāk saka attīs
tīties smalkvilnas aitkopība. Ta deva 
izejvielas augošajai vadmalas rūp
niecībai.

Baltkrievijas un Lietuvas pievie
nošana Krievijai labvēlīgi ietekmēja 
to ekonomikas attīstību. Te sāka augi 
rūpniecība, saka irt cunftes, kas bija 
mantotas no viduslaikiem, attīstījās 
tirdzniecība ar lauksaimniecības pre 
cem. Taču šo rajonu ekonomiskajā
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;iUīstībai bija savas ipatmbas. Sevišķi 
smagi tos ietekmēja Napoleona iebru
kums. Saimniecība bija izpostīta, un 
muižnieki centās savus zaudējumus 
atlīdzināt, pastiprinot zemnieku eks
pluatāciju. Tas savukārt saasināja 
šķiru cīņu. Bez tam šajos rajonos 
šķiru cīņu sarežģīja nacionāla ciņa, 
jo muižnieki te galvenokārt bija 
po|i, bet dzimtzemnieki — baltkrievi 
un lietuvieši. Tā rezultāta radās na
cionāli konflikti.

Kopējā ekonomiskā dzīve vieno
tas valsts sastāvā, tautu iesaistīšana 
kopējā Viskrievijas tirgū un to līdz
dalība tā attīstīšanā, preču apmaiņa 
un ražošanas pieredzes apmaiņa lab
vēlīgi ietekmēja Krievijas tautu eko
nomisko attīstību.

Besarābijas iekļaušana Krievijas 
sastāvā 1812. gadā veicināja mol
dāvu tautas progresīvo attīstību. 
Daudzus gadsimtus ilgā osmaņu 
jūga likvidēšana un tuvināšanas 
progresīvajai krievu kultūrai labvē
līgi ietekmēja ekonomikas un mol
dāvu nacionālās kultūras attīstību. 
Moldāvu tauta, tāpat kā citas tau
tas, kas iekļāvās Krievijas sastāvā, 
pievienojās krievu tautas atbrīvo
šanās cīņai pret carismu un dzimt
būšanu.

Zemnieku nemieri. Par feodāli 
dzirntbūtnieciskās iekārtas krīzi 
spilgti liecināja tautas masu un pirm
kārt zemnieku kustības pastiprinā
šanās. V. 1. Ļeņins atzīmēja: «Dzimt
būšanas laikos visa zemnieku masa 
cīnījās pret saviem apspiedējiem... 
zemniekus tolaik pavisam bija nomā
kusi tumsība, zemniekiem nebija pa
līgu un brāļu starp pilsētas strādnie
kiem, bet zemnieki tomēr cīnījās ka 
prazdami un ka spēdami.» (Ļe
ņins V. 1. Raksti, 6. sej., 367. Ipp.)

Protestu pret pastāvošo iekārtu 
zemnieki pauda dažādā veida. Visiz
platītākā protesta forma bija bēg

šana no muižnieku muižām. Zemnieki 
bēga no dzimtbūšanas jūga gan pa 
vienam, gan veselām ģimenēm un 
sādžām, gan dažkārt pat veseliem 
pagastiem; bēga uz dienvidiem, cerē
dami tur iegūt zemi un brīvību. Bēgļu 
gūstīšanai valdība uz lielceļiem ierī
koja karaspēka sardzes posteņus, 
organizēja zemnieku tvarstīšanu, 
taču izbēgušo zemnieku skaits ar 
katru gadu pieauga.

Cita cīņas forma bija atteikšanās 
pildit muižas darbus, sūdzības par 
nelikumīgu iesaistīšanu dzimtbū
šanā, muižu ēku dedzināšana, muiž
nieku nonāvēšana.

Augstākā cīņas forma bija at
klāta sacelšanās. Dažreiz sacelšanās 
bija ilgstošas un vētrainas. No
1818. gada līdz 1820. gadam Donas 
apvidū notika zemnieku masu ne
mieri, kas aptvēra vairāk nekā 40 000 
cilvēku. Tie bija vērsti pret dzimtbū
šanas jūga pastiprināšanos.

Neatlaidīgi par savu atbrīvošanu 
cīnījās militāro apmetņu iemītnieki:
1819. gadā sacēlās militāro apmetņu 
iedzivotāji Cugujevā, bet 1831. ga
dā — Staraja Rūsā. Visas šis sacel
šanās valdība nežēlīgi apspieda.

30. gadu sākuma pār Krieviju 
brāzās tā dēvēto Holeras dumpju 
vilnis. Izmantodami ciņu ar holeras 
epidēmiju, ierēdņi un policija vel 
vairāk pastiprināja izspiešanu, pat
vaļu un ņirgāšanos par tautu. Pret 
kungiem vērstais naids, kas bija uz
krājies, izlauzās uz aru atklātos 
dumpjos. Zemnieki uzskatīja, ka 
ieredņi tīšam mērdē tautu, saindē 
akas. Satraukto zemnieku un pilsēt
nieku pūļi demolēja policijas iecir
kņus un slimnīcas, nonāvēja ierēdņus, 
policistus un ārstus. Kāds no sacel
šanās dalībniekiem raksturojis sa
celšanas dalībnieku noskaņojumu 
šādi: «Ko gan te sacīt! Muļķiem inde 
un holera, bet mums vajag, lai jūsu
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muižnieciskā āžu dzimuma vairs ne
būtu.»

1830. gadā Sevastopoiē notika 
īsta militāra sacelšanās. Matroži, 
strādnieki un viņu sievas saceļas pret 
vietējām varas iestādēm, kas ap
spieda un aplaupīja vienkāršo tautu. 
Pilsēta uz vairākām dienam nonāca 
sacelšanas dalībnieku rokās. Val
dība virzīja pret tiem karaspēka da
ļas, un sacelšanas tika nežēlīgi ap
spiesta.

Zemnieku nemieri uzliesmoja vis
dažādākajos valsts rajonos: centrā
lajās guberņas, Pieuralos, Pievolgā 
un tālās malienēs. Atmosfēra bija 
tik saspīlēta, ka jebkurš iegansts, 
ikviena bauma par brīvību izraisīja 
nemieru uzliesmojumu zemniekos, 
kas cēlās cīņai pret dzimtkungiem 
muižniekiem. Antifeodalaja ciņa pie
dali jās ne vien krievu zemnieki, bet

arī Ukrainas, Baltkrievijas, Gruzijas 
un citu valsts rajonu zemnieki.

Vairāk nekā 20 gadu pret muiž
niekiem cīnījās leģendārais Ustims 
Karmaluks, 1813. gada viņš izvei
doja savu pirmo partizānu vienību 
Podoļskas guberņā. Septiņas reizes 
cara tiesa piesprieda viņam katorgu, 
taču katru reizi viņš izbēga, atgriezās 
dzimtajā vietā un atjaunoja ciņu. 
30. gadu sākumā šī cīņa k|uva se
višķi sīva — taja piedalījās līdz 
20 000 zemnieku. Karmaļuka vienī
bas apmēram 1000 reizes uzbruka 
muižnieku muižām. Zemnieki Kar- 
maluku bezgala mīlēja un atbalstīja. 
Par viņu tika sacerētas leģendas un 
dziesmas. 1835. gadā Karmaļuku no 
slēpņa nonāvēja kāds muižnieks.

Par savas neatkarigas valsts at
dzimšanu neatlaidīgi cīnījās polu 
tauta. Sevišķi spēcīga bija sacelšanas
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l>olijā 1830. un 1831. gadā. To ap
spieda pēc 9 mēnešu ilgas neatlai
dīgas cīņas.

Zemnieku nemierus valdība pa
rasti samērā viegli apspieda, jo zem
nieku kustība bija stihiska, neorga
nizēta un izkliedēta. Zemnieki ienīda 
muižniekus un ierēdņus, bet ticēja 
«cara tētiņam», domādami, ka viņš 
nezina zemnieku bēdas.

Šķiru cīņas saasināšanās, kas 
sevišķi spēcīgi izpaudās zemnieku 
kustībā, arī liecināja, ka feodāli 
dzimtbutnieciskajā Krievijā sācies 
smagas un ilgstošas krīzes posms.

IV NODAĻA
SABIEDRISKĀ KUSTĪBA KRIEVIJĀ XIX GADSIMTA 30.— 50. GADOS

10. §. p a t v a l d īb a s  r e a k c io n ā r a  p o l it ik a
11825.— 18SS. g.ļ

Carisma cīņa pret revolucionāro 
kustību. Pēc dekabristu sacelšanās 
apspiešanas patvaldības reakcionārā 
politika kļuva vēl atklātāka un rup
jāka. Pārkāpis pāri ar nāvi sodīto 
dekabristu līķiem, cara troni nāca 
Pāvila I trešais dēls Nikolajs I 
(1825—1855). Viņš visiem spēkiem 
stiprināja patvaldniecisko iekārtu. 
Sabiedriskās iekārtas ideāls Niko
laja I izpratnē, kā atzīmēja viņa 
laikabiedri, bija kazarma. Viņš tie
cās visu valsti pārvērst par milzu 
kazarmu un piespiest to bez ieru
nām soļot pēc pirmā kaprāļa ko
mandas.

Nikolajs 1 visur saskatīja revolū
cijas rēgu. «Revolūcija ir pie Krie
vijas sliekšņa,» sacīja viņš, kāpdams 
troni. «Taču zvēru, ka tā Krievijā 
neiekļūs, kamēr vien manī būs dzīvī
bas elpa.» Šim zvērestam viņš bija 
uzticīgs visu savu dzīvi.

Valstij izvirzījās uzdevums bur 
žuāziski pārveidot visu sabiedrisko 
iekārtu.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Raksturojiet feodālisma sairšanu un kapitā
listisko a ttiec ību  veidošanos Ukrainā, Baltkrie
vijā  un Baltijā! 2. Kā izpaudās krasa šķiru cīņas 
saasināšanās Krievijā? Kādas bija  šķiru cīņas 
formas? 3. Pastāstiet par tā laika lielākajām sa
celšanās kustībām! 4. Kādēļ zemnieku sacel
šanās nevarēja gūt panākumus?

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, 
Nikolajs I pastiprināja valsts varas 
aparātu: paplašināja ieredņu piln
varas, palielināja policijas štatus.

Liela valsts ar daudziem miljoniem 
iedzīvotāju tika atdota milzīgai ie
rēdņu armijai «izputināšanai un iz
laupīšanai». Augstākajos valsts ama
tos iecēla mazizglītotus, neapdāvi
nātus ģenerāļus. Pat baznīcas resoru 
vadīja ģenerālis. Nikolajs 1 uzskatīja, 
ka viduvēji cilvēki var būt labakie 
viņa gribas izpildītāji. Nikolaja I 
tuvāko cilvēku vidu bija daudz Bal
tijas muižnieku vāciešu, caram uzti
cīgu paklausīgu ierēdņu, kuri bija 
pilnīgi sveši krievu tautai. Kukuļ 
ņemšana un valsts kases apzagšana 
sasniedza vislielākos apmērus liesi 
Nikolaja 1 valdīšanas laika.

Nevienam neuzticēdamies, cars 
centās sakoncentrēt visu pārvaldi sa 
vas rokās. Speciāli cīņai pret revolti 
cionāro kustību tika izveidota iiupe 
ratora kancelejas 111 nodaļa. Par III
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nodaļas vadītāju cars iecēla savu mī
luli — ģenerāli A. Benkendorfu —, 
kas bija ieguvis Nikolaja uzticību ar 
dekabristu denuncēšanu, kā ari ar 
savu lišķibu un piellšanu. Grāfs Ben- 
kendorfs ieguva milzīgu ietekmi 
valstī. Lai palīdzētu III noda|ai cīņā 
pret valsts noziegumiem, tika izvei
dots žandarmu korpuss. Visu valsti 
sadalīja žandarmērijas apgabalos. 
Zilie mundieri, kādos cars ieterpa 
savus žandarmus, iedvesa bailes vi
sos iedzīvotāju slāņos. III nodaļa uz
raudzīja sabiedrības un tautas no
skaņojumu ar daudzu slepenu spiegu 
palīdzību. Šie spiegi tika verveti no 
ierēdņu, sulaiņu un sētnieku vidus. 
Tagad «katram ir vai nu zils mun
dieris, vai zila odere, vai vismaz 
zils ielāps», sarūgtināts izteicies kāds

laikabiedrs. Personisko saraksti pār
baudīja valdības aģenti.

Zemnieku kustības apspieda |oti 
nežēlīgi.

Mazakā neapmierinātības, brīv
domības izpausme, pati kautrāka 
valdības un pat atsevišķu ierēdņu 
kritika tika nesaudzīgi vajāta.

Iedzīvotāju zemāko slāņu pār
stāvjus ļoti plaši sodīja ar špic- 
rūtenēm (nūjām): vainigo kareivi, 
zemnieku vai strādnieku, piesietu pie 
šauteņu laidēm, vilka caur divām 
rindām kareivju, kuriem rokās bija 
nūjas. Notiesāto bieži vien sasita 
līdz nāvei.

Literatūras vajāšana. Pastipri
nāti tika vajāta un izsekota krievu 
literatūra. Jau agrāk, Aleksandra 1 
laikā, bija nodibināta manuskriptu



iepriekšēja pārbaude (cenzūra), ko 
veica speciāli ierēdņi — cenzori. 
Nikolaja I valdīšanas laikā cenzū
ras spaidi sevišķi pastiprinājās. 
Cenzori aizliedza iespiest visu, kas 
viņiem šķita aizdomīgs. Sevišķi stin
grai cenzūrai pak|āva sacerējumus, 
kuri varētu kļūt tautā populāri. Ja 
cenzors bija pieļāvis iespiest dumpīgu 
rakstu, viņam draudēja ieslodzījums 
cietumā vai padzīšana no dienesta.

Krievijas labākie rakstnieki — 
A. Puškins, M. Ļermontovs, A. Her- 
cens, N. Ogarjovs, dzejnieks A. Po- 
ļežajevs un daudzi citi — kļuva 
par reakcijas upuriem. «Šausmīgi 
skumjš liktenis,» rakstīja Hercens, 
«sagatavots pie mums katram, kas 
uzdrošināsies pacelt savu galvu 
virs līmeņa, ko novilcis imperatora 
scepteris; vai tas būtu dzejnieks, 
pilsonis, domātājs — visus viņus 
grūž kapā nepielūdzamā likteņa 
vara . . . Nikolajs pakāra Riļejevu, 
Puškinu nonāvēja divkaujā trīsdesmit 
astoņu gadu vecumā, Gribojedovu 
nodevīgi nogalināja Teherana, Ļer
montovs nonāvēts divkaujā divdesmit 
septiņu gadu vecamā Kaukāzā . . . 
Beļinskis bada un trūkuma nonāvēts 
trīsdesmit piecu gadu vecumā. Poļe- 
žajevs nomira kara hospitālī pec tam, 
kad astoņus gadus piespiedu kārtā 
bija dienējis armijā par kareivi . . . 
Baratinskis nomira pēc divpadsmit 
gadu ilga izsūtījuma, Bestuževs gaja 
bojā Kaukāza vēl pavisam jauns pēc 
katorgas Sibīrijā.»

Tas viss tika darīts tādēļ, lai 
nostiprinātu patvaldību, iedvestu 
ļaudīm bailes un atņemtu tiem jeb
kādu velēšanos spriest un domāt. 
Krievu literatūra attīstījās neatkarīgi 
no patvaldības gribas un pretēji 
tai, neatlaidīga ciņa ar to.

Reakcionāra politika izglītības 
laukā. Carisms baidījās no izglītības, 
baidījās no izglītotiem, domājošiem

cilvēkiem. Nikolaja ministri uzska 
tīja, ka izglītību vajag «izsniegt 
tikai pēc valdības receptes». «Ja man 
izdosies atvirzīt Krieviju par 50 ga
diem no ta, ko tai gatavo teorijas 
(te domātas revolucionārās teori
jas), tad es būšu izpildijis savu pie
nākumu un nomiršu mierīgi,» teica 
izglītības ministrs.

Taču valstij bija nepieciešami iz
glītoti cilvēki — ārsti, skolotāji, in 
ženieri, tehniķi —, un valdība bija 
spiesta atvērt jaunas mācību ie
stādes (inženierzinātņu, juridiskās, 
medicīniskās u.c). Tomēr tā darīja 
visu, lai izglītību pakļautu valdī
bas kontrolei un izmantotu to valsts 
varas un valdošās šķiras interesēs.

Augstāko izglītību varēja iegūt 
tikai privileģētās šķiras, pirmām kār
tām muižnieki. Zemnieku bērniem 
pastāvēja baznīcas draudzes skolas, 
kuru galvenais uzdevums bija iedvest 
skolēnos pienākuma apziņu attiecība 
«pret dievu, pret sevi, pret tuvāko 
varu un pret augstāk stāvošo varu». 
Iestāties no zemākās skolas vidus
skolā un pec tam augstskolā nebija 
iespējams bez papildu sagatavo
šanās, jo skolu programmas nebija 
saskaņotas. Bērnu vairākums vispār 
nemācījās.

Mācību iestādes, pasniedzēji un 
studenti atradās stingrā uzraudzībā.

Nikolaja I valdīšanas laikā vairāk
kārt tika paaugstināta mācību 
maksa. 40. gados cars gribēja pat 
slēgt universitātes. Taču to realizēt 
Nikolajam I neizdevās — pārāk me
žonīga un muļķīga bija pati ideja. 
Tā bija pretruna ar dzīves vissva
rīgākajām vajadzībām.

Politika zemnieku jautājuma. 
Nikolaja I iekšpolitikas galvenais 
mērķis bija saglabat nesatricināmu 
patvaldnieciski dzimtbūtniecisko io 
kārtu. Valdība saprata, ka tikai ai 
represijām vien to nevar panākt



Tā centās veikt dažus pasākumus, 
kas palīdzētu pielāgot veco iekārtu 
jaunajiem apstākļiem, atjaunot šo 
iekārtu, lai novērstu sabrukumu.

Zemnieku nemieru pastiprinā
šanās spieda valdību domāt par 
dzimtbūšanas radītajām problēmām.

Benkendorfs kādā atskaitē, ziņo
dams caram par zemnieku nemieru 
pieaugumu, izdarīja secinājumu, ka 
«dzimtbūšana ir pulvera pagrabs 
zem valsts», kas var jebkuru mirkli 
eksplodēt.

Tāds stāvoklis nevarēja neradīt 
bažas. Nikolaja 1 laikā bija izvei
dotas vairāk nekā 10 slepenas ko
mitejas, kuras centās atrisināt zem
nieku jautājumu. Tika realizēta valsts 
zemnieku pārvaldes reforma. Valsts 
zemnieki bija apmēram puse no zem
nieku kopskaita. Viņu pārvaldīšanai 
tika izveidota valsis īpašumu mi

nistrija. Valsts sādžas ieviesa zi
nāmu kartību nodokļu piedzīšanā, 
zemnieku klausību noteikšanā un rek
rūšu vervēšanā. No biezi apdzīvo
tiem rajoniem zemniekus pārvietoja 
uz mazapdzīvotiem rajoniem, kur 
tiem iedalīja zemi. Taču šie pasā
kumi maz pārgrozīja zemnieku stā
vokli. To ierēdņu skaits, kuri dzī
voja uz zemnieku rēķina, ievēro
jami pieauga, tāpēc palielinājās arī 
nodokļi, kukuļņemšana un patvaļa. 
Valdības darbības rezultāti zem
nieku jautājuma risināšanā bija maz
nozīmīgi, jo tā baidījās skart muiž
nieku — sava galvenā sociālā 
balsta — intereses.

Nikolaja I iekšpolitika nesa
sniedza savu mērķi. Ne valdības 
terors, ne ierēdņu kundzība, ne da
ļējās reformas nevarēja novērst feo
dālās iekārtās sairumu.
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Carisms — Eiropas žandarms.
Arī ārpolitikā carisms ievēroja val
došo šķiru un pirmām kārtām muiž
niecības intereses. Krievijas pat
valdība atbalstīja Eiropas valstu 
kontrrevolucionārās valdības to cīņā 
pret savām tautām. Nikolajs I ga
tavojās sūtīt armiju revolucionārās 
kustības apspiešanai uz jebkuru 
valsti. 1830. gadā Nikolajs 1 gribēja 
sūtīt savu karaspēku uz Rietum
eiropu, lai apspiestu revolūciju, taču 
šo nodomu īstenot viņš nevarēja, 
jo baidījās no ārpolitiskiem sarežģī
jumiem. Pie tam armija bija vaja
dzīga po[u sacelšanās apspiešanai.

1849. gada krievu carisms palī
dzēja Austrijas monarhijai apspiest 
revolūciju Ungārijā, nosūtot savu 
armiju pret sacēlušos tautu. Šis 
karagājiens bija ārkārtīgi nepopu
lārs krievu sabiedrībā. Daži kareivji 
dezertēja un pārgāja ungāru ar
mijas pusē, bet progresīvie virsnieki 
atklāti izteica savu sašutumu.

Carisma žandarma politika izrai
sīja Eiropas valstu progresīvajos 
cilvēkos naidu pret Krievijas patval
dību un bija viens no Krievijas starp
tautiskas izolācijas cēloņiem Ni
kolaja I valdīšanas beigu posma.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kādi b ija  N ikolaja I valdības iekšpolitikas 
ga lven ie  mērķi? A r kādām metodēm tos rea li
zēja? 2. Kāpēc dzimtbūšanas jautājums kļuva 
par galveno jautājumu? Ko va ld ība  darīja, lai 
atrisinātu šo jautājumu? 3. Kādi b ija  N ikolaja I 
iekšpolitikas rezultāti? 4. Izska idro jie t jē 
dzienu: carisms —  Eiropas žandarms!

11. §. REVOLUCIONĀRIE PULCIŅI 
XIX GADSIMTA 20. UN 30. GADOS

Reakcijas uzvara. Oficiālā tau
tiskuma teorija. Pec dekabristu sa-

gravēs valdības terors deva smagu 
triecienu atbrīvošanās kustībai Krie
vija. Sabiedrības labākie un aktīvā
kie pārstāvji, kas 1825. gadā bija 
protestējuši pret «Krievijas nejē
dzīgo īstenību», bija iznīcināti, ie
slodzīti cietumos un izsūtīti katorga.

Cars un muižnieki svinēja uzvaru. 
Daudzus progresīvus cilvēkus bija 
pārņēmis izmisums, pesimisms un 
neticība labakai nākotnei.

Valdība tiecas arī ideoloģiski no
stiprināt savu uzvaru. 30. gadu 
sākumā reakcionārais izglītības mi
nistrs S. Uvarovs izveidoja la dēvēto 
«oficiāla tautiskuma teoriju». «Mušu 
pēdējais glabšanas riņķis,» apgalvoja 
viņš, «ir īsteni krievisku pareizti
cības, patvaldības un tautiskumu 
pamatu aizstāvēšana.» Šis teorijas 
trīs principi bija šādi. S. Uvarovs 
rakstīja, ka krievu tauta ir reliģioza
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un uzticīga pareizticīgo baznīcai. 
Baznīca ir tas mūžsenais balsts, 
kas vienmēr palīdzējis turēt tautu 
apspiestībā un paklausībā, tādēļ 
varai dažādi jaatbalsta tā. Patval
dība, pēc viņa domam, ir vienīgais 
radošais spēks Krievijas vēsturē, 
tautai jāpateicas tai .par savu at
tīstību un labklājību, tāpēc cara va
ras nostiprināšana ir Krievijas tālā
kās varenības ķīla. Ar «tautiskumu» 
tika sludināta cara un tautas vie
notība, tas, ka starp tiem nepastāv 
pretrunas un ka Krievijas vēsturei 
it kā ir raksturīga krievu tautas ti
cība caram kā dabiskam tautas sar
gātajam un aizstāvim. Tāpēc šādu 
ticību nepieciešams visnotaļ stiprināt.

«Oficiālā tautiskuma teorija» uz
spieda gara tumsību. Valdība uzdeva 
baznīcai, skolai, rakstniekiem un zi

nātniekiem šo teoriju nostiprināt un 
tālāk attīstīt, lai atbalstītu grūstošo 
dzimtbutnieciskās monarhijas ēku. 
Katru, kas novirzījās no šis teorijas, 
varas iestādes nežēlīgi sodīja.

Taču plašu atzinību sabiedrībā 
šī teorija neguva.

Pulciņi 20. gadu beigās un 30. ga
dos. Valstī radās spēki, kuri arī re
akcijas uzvaras apstākļos prata cel
ties cīņā pret apspiestību un var
mācību. Dekabristu karogu pacēla 
un nesa tālāk jauna cīnītāju pa
audze, kuru bija pamudinājis liel
gabalu pērkons Senāta laukuma. 
Jaunatnes vidu izplatījās daudzos 
eksemplāros pārrakstīti brivdomigi 
A. Puškina, K. Riļejeva, A. Poļeža- 
jeva dzejoļi, kas modināja naidu 
pret carismu. Jauni, nezināmi dzej
nieki savās dzejās apdziedāja de
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kabristu varoņdarbus. Parādījās epi
grammas par caru un augstma
ņiem. Ta, piemēram, lielu popularitāti 
ieguva šāds paraksts zem Nikolaja 1 
portreta: «Pec skata viņš īsts varonis, 
pēc izdaribam kustonis. Vēl tikai 
drusku pavaldijis, jau brīnumdarbus 
sadarījis — 125 uz Sibīriju izsū
tījis un piecus pakāris.»

Vairākās pilsētās — Maskavā, 
Vladimira, Orenburgā un Kurskā — 
izveidojās revolucionāri pulciņi. Tās 
bija nelielas grupas, kurās apvieno
jas tuvi draugi un biedri. Viņi sa- 
nāca kopa, dedzīgi apsprieda lautas 
stāvokli un kaldināja plānus par 
konstitucionālās iekārtas izveidošanu 
Krievijā. Daži pulciņi mēģināja pro
pagandēt revolucionārās idejas stu
dentu un karavīru vidu. Atšķirībā no 
dekabristu organizācijām šajos pulci

ņos ievērojamu nozīmi ieguva dalib- 
nieki, kuri bija cēlušies nevis no muiž
niekiem, bet gan no citiem iedzī
votāju slāņiem: no zemāko garīdz
nieku, sīko ierēdņu un sīkpilsoņu vi
dus. Viņus dēvēja par raznočinciem.

Neviens no šiem pulciņiem nepār
veidojās par slepenu organizāciju. 
Valdība tos sagrāva. Pulciņu dalīb
niekiem piesprieda vissmagākos so
dus — mūža katorgu, ieslodzījumu 
cietumā, izsūtīšanu policijas uzrau
dzība. Daudzus atdeva karadienesta 
par kareivjiem.

Be|inska pulciņš. 30. gadu sa
kumā Maskavas universitātē nodi
binājās nelielais Be|inska pulciņš. 
V isarions B e ļin sk is  (1811 — 184H) 
dzimis kara arsta ģimene. Astoņ
padsmit gadu vecumā viņš iestājās 
Maskavas universitātē. Tur ap
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Ik'|inski izveidojās studentu pulciņš, 
ko pēc tas istabas numura, kurā no
tika pulciņa dalībnieku sanāksmes, 
sauca par «11. numura literāro bied
rību». Studenti apsprieda krievu tau
tas likteņus, notikumus Eiropā, 
A. Puškina, A. Gribojedova un citu 
progresīvo rakstnieku darbus. Šis 
pulciņš bija pirmā īstā skola nāka
majam izcilajam kritiķim un revo
lucionārām. Tur Be|inskis nolasīja 
savu drāmu «Dmitrijs Kaļiņins», 
kurā attēlots dzimtļaužu jaunieša 
liktenis. Šis jaunietis iet bojā cīņā 
pret dzimtbūtniecisko patvaļu. Par šo 
sacerējumu Beļinski izslēdza no uni
versitātes.

Sākās grūta dzīve bez līdzekļiem, 
bez darba, bez atbalsta. Beļinskis kaut 
kā iztika, pasniegdams privātstundas, 
pārrakstīdams dokumentus un iegū
dams citāda veida gadījuma peļņu.

Hercena un Ogarjova pulciņš. 
Tajos gados cīņu pret patvaldību 
sāka ievērojamais krievu rakstnieks, 
domātājs un revolucionārs Alek
sandrs Hercens (1812—1870).

A. Hercens uzauga bagātā muiž
nieku ģimenē, ieguva ļoti labu au
dzināšanu un izglītību vispirms mā
jas, bet pec tam mācījās Maska
vas universitātē. Jau agra jaunība 
viņš kopā ar savu draugu Nikolaju 
Ogarjovu zvērēja atriebt dekab- 
ristu ciešanas un nāvi.

Šim zvērestam A. Hercens un 
N. Ogarjovs palika uzticīgi līdz nā
vei. Visu savu dzīvi viņi veltīja re
volucionārajai cīņai.

Universitāte Hercens un Ogarjovs 
kļuva par revolucionāro studentu 
pulciņa dvēseli. Pulciņa biedri asi 
nosodīja patvaldību un dzimtbū
šanu, sapņoja par republikānisku ie
kārtu Krievija. Noteiktu programmu 
pulciņa dalībnieki neizstrādāja, taču 
viņu noskaņojumiem un uzskatiem 
bija revolucionārs raksturs. «Idejas

bija neskaidras,» atcerējās Hercens, 
«mēs sludinājām dekabristu uz
skatus un franču revolūciju . . .  re
publiku, aicinājām lasīt politiska sa
tura grāmatas un koncentrēt spēkus 
viena biedrība. Taču visvairāk mēs 
sludinājām naidu pret katru var
darbību, pret jebkādu valdības pat
vaļu. Mūsu propaganda laida dziļas 
saknes visās fakultātēs un izgaja 
tālu ārpus universitātes sienām.»

Carisms nežēlīgi izrēķinājās ar 
šī pulciņa dalībniekiem. Viņus par 
revolucionāru, pret valdību verstu 
dziesmu dziedāšanu arestēja un pēc 
ilga ieslodzījuma cietumā izsūtīja 
policijas uzraudzībā — Ogarjovu uz 
Penzu, Hercenu uz Permu, bet pēc tam 
uz Vjatku un Vladimiru. Pēc atgrie
šanās viņu no jauna izsūtīja šo
reiz uz Novgorodu.

Revolucionārajiem pulciņiem bija 
liela nozīme, sagatavojot jaunas pa
audzes cīņai pret patvaldību. Vērtē
jot to nozīmi, Hercens rakstīja: «Ofi
ciālās Krievijas» «fasādiskās impē
rijas» virspuse bija redzami zaudē
jumi, nežēlīga reakcija, necilvēciskas 
vajāšanas, despotisma pastiprināša
nas. Toties valsts iekšienē norisa 
liels darbs — darbs . . . rosīgs un 
nepārtraukts; visur auga neapmie
rinātība. Šo divdesmit piecu gadu 
laikā revolucionārās idejas izpla
tījās plašāk nekā visos iepriekšējos 
gadsimtos.»

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kā atspoguļojās dekabristu sacelšanās ap
spiešana Krievijas sabiedrībā? 2. Raksturojiet 
«oficiālā tautiskuma teo riju» ! Kāds ir tās saturs 
un šķiriskā būtība? 3. Kā izpaudās opozic ionārie  
noskaņojumi? Pastāstiet par revolucionārajiem  
pulciņ iem  30. gadu sākumā un atcerieties, kā 
tos novērtēja Hercens!
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12. §. SABIEDRISKĀ KUSTĪBA XIX GS.
40. GADOS.
V.BEĻINSKIS SABIEDRISKAJĀ KUSTĪBĀ

Rietumnieki un slavofili. Feo
dālā iekārta Krievijā aizvadīja pē
dējos gadu desmitus. Tās neno
vēršamā bojāeja jau vairs nera
dīja šaubas laikabiedros. XIX gs. 
40. gados krievu sabiedrībā izraisī
jās strīds: pa kādu ceļu virzīsies 
Krievijas attīstība? Sakara ar atbildi 
uz šo ļoti svarīgo jautājumu Krie
vijas sabiedriskajā kustībā izveido
jās divi grupējumi. Viena grupējuma 
pārstāvji, kurus dēvēja par rietum
niekiem, uzskatīja, ka Krievija un 
Rietumeiropa attīstās pa vienu un to 
pašu ceļu, ka Krievijā tāpēc jano- 
dibinas parlamentārajai buržuāzis
kajai iekārtai, bet tā var izvairī
ties un tai ir jāizvairās no revolu
cionāriem apvērsumiem.

Otra grupējuma pārstāvji, kurus 
dēvēja par slavofiliem (slāvu draugi), 
domāja, ka Krievijai ir savs īpašs 
attīstības ceļš, kas tai ļaus izvai
rīties gan no revolūcijām, gan no 
kapitālisma. Viņi domaja, ka to ga
rantē krievu zemniecības īpašā orga
nizācija — obščina —, zemnie
cības patriarhālie uzskati, ka arī tas 
apstāklis, ka Krievijā it ka neesot 
šķiru cīņas.

Rietumnieki bija buržuāziski libe
rāls virziens, kas pauda buržuā
zijas un progresīvo muižnieku inte
reses. Pie rietumniekiem piederēja 
zinātnieks vēsturnieks T. Granovskis, 
rakstnieki I. Panajevs un V. Botkins. 
Rietumnieki kritizēja dzimtbūšanu, 
izteicās par dzimtbūšanas atcelšanu, 
par vārda un preses brīvību, par 
konstitucionālu iekārtu. Taču rietum
nieki Idealizēja kapitālistisko iekārtu, 
cildināja buržuāziskās valsts iekārtu. 
Viņi bija revolūcijas un sociālisma 
pretinieki. Buržuāzisko iekārtu viņi

gribēja radīt ar reformu palīdzību, pa
nākot no carisma atsevišķos ga
dījumos piekāpšanos. Kādu laiku 
rietumniekiem pieslējās Beļinskis un 
Hercens, kuri veidoja šā virziena 
kreiso spārnu. Viņi atbalstīja rietum
nieku progresīvas idejas, asi kriti
zēja slavofilus par to nepareizajiem 
spriedumiem attiecība uz Krievijas 
vēsturi uri krievu tautu. Taču Be- 
ļinskim un Hercenam bija nopiet
nas domstarpības ar rietumniekiem 
vairākos svarīgos jautājumos, jo 40. 
gados viņi bija kļuvuši par pārlieci
nātiem revolucionāriem un sociālis
tiem, tautas interešu un noskaņojuma 
paudējiem.

Izcilākie slavofilu pārstāvji un 
ideologi bija A. Homjakovs un divi 
ievērojamā rakstnieka S. Aksakova 
dēli — Ivans un Konstantīns Aksa- 
kovi. Tie bija muižnieki, kuri saprata, 
ka dzimtbūšana ir savu laiku no
dzīvojusi. Taču, kritizēdami dzimt- 
būtniecisko iekārtu un ierosinādami 
dzimtbūšanu atcelt, slavofili vien
laikus baidījās no buržuāziskās attīs
tības, jo uzskatīja, ka tā neatbilst 
krievu tautas garam. Pastāvošās 
iekārtas trūkumus viņi izskaidroja ar 
to, ka Krievija it kā esot novir
zījusies no savdabīgā attīstības ceļa. 
Viņi vainoja Peteri Lielo, kas it kā 
ar varu esot novirzījis Krieviju 
uz Rietumu ceļa un ieviesis krievu 
tautai svešo Rietumu kartību. Sla
vofili aicinaja atjaunot viņu ideali
zētās patriarhālās paražas un kar
tību, kāda Krievzemē pastāvēja 
pirms Pētera valdīšanas. Tas bija 
reakcionārs aicinājums.

Slavofili pauda to muižnieku in
tereses, kas, izbijušies no zemnieku 
revolūcijas draudiem, bija ar mieru, 
lai cara valdība atceļ dzimtbūšanu no 
augšas, bet tai paša laika, tapai ka 
rietumnieki, viņi uzskatīja, ka mui/ 
niekiem jāsaglabā zeme savas rokās,
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ka arī jāsaglaba iespēja eksplua
tēt «brīvos» zemniekus. Starp rie
tumniekiem un slavofiliem norisa 
strīdi par Krievijas tālākās attīs
tības ce|iem. Šiem strīdiem bija 
liela sabiedriska nozīme. Tie atspo
guļojas gan literatūrā, gan mākslā, 
gan zinātne.

Pret slavofiliem un rietumnie
kiem, kas pauda liberālās muiž
niecības un buržuāzijas uzskatus, 
nostājās Beļinskis un Hercens. Viņi 
pārstāvēja topošās revolucionārās 
demokrātijas nometni, kas aizstāvēja 
tautas masu intereses.

V. Beļinskis. Milzīga nozīme tā 
laika sabiedriskajā kustībā bija 
V. Beļinskim. 1834. gadā Beļinskis 
saka regulāri darboties presē kā 
literatūras kritiķis un publicists. 
Jau savos pirmajos rakstos Beļinskis 
cinījās par reālismu un tautiskumu 
literatūrā. Viņš pierādīja, ka li
teratūrai patiesi jāatspoguļo tautas 
dzīve, jaalrnasko tas apspiedēji, jā 
audzina tautā cilvēciskās pašcieņas 
jūtas. Viņš cīnījās pret mākslu, kas 
ir atrauta no dzīves, dedzīgi atmas
koja oficiālo lēnprātības sludinā
šanu.

Sevišķi spilgti Beļinska talants 
uzplauka 40. gados, kad viņš izdeva 
plaša apjoma darbus, kuros dziļi 
un vispusīgi analizēja literatūras at
tīstību un izvirzīja lielus un svarī
gus krievu dzīves jautājumus. Viņš 
palīdzēja lasītajiem skaidrāk izprast 
ģeniālo vārda mākslinieku A. Puš- 
kina, M. Ļermontova, N. Gogoļa dar
bus, atsedza viņu daiļrades sabied
risko nozīmi. Beļinskis aicināja lite
ratūras un mākslas darbiniekus 
atrast savu vietu cīņā par tautas 
brīvību un laimi, audzināja lasītājos 
brīvības un taisnības mīlestību, naidu 
pret visāda veida apspiešanu.

Beļinska ideāls bija sociālistiska 
sabiedrība, kurā dzīvotu un strā

dātu brīvi, līdztiesīgi pilsoņi. Viņš 
domāja, ka pēc patvaldības un dzimt
būšanas iekārtas likvidēšanas vairs 
«nebūs bagāto un nebūs nabago, 
nebūs ne caru, ne pavalstnieku, 
bet būs brāļi, būs cilvēki».

Taču Beļinska sociālisms nebija 
zinātnisks, tas bija utopiskais sociā
lisms. Viņš nesaskatīja un arī ne
varēja atpalikušaja dzimtbutniecis- 
kajā Krievijā saskatīt to spēku, 
kas novedīs pie sociālisma uzvaras. 
Tomēr atšķirībā no Rietumeiropas 
utopiskajiem sociālistiem Beļinskis 
saprata, ka mierīgā ceļa sociālismu 
sasniegt nav iespējams. Viņš bija 
revolucionārs. «Sāku saprast revo
lūciju,» Beļinskis rakstīja kāda vēs
tulē. «Neko tabaku cilvēki neizdarīs. 
Franči ir dižena nācija.» Un viņš 
noteikti secināja, ka nepieciešams 
revolucionāri pārveidot sabiedrību: 
«Lai dzīvo prāts un noliegšana!» 
(Ar noliegšanu bija domāta revo
lūcija.) «Pie velna senus nostāstus, 
formas un ceremonijas! Lāsts un bo
jāejā tiem, kas doma citādi!»

Beļinskis viens no pirmajiem 
Krievijā saskatīja buržuāziskās ie
kārtas netaisnīgumu, strādnieku bez
tiesību un nabadzību buržuāzis
kajās valstīs. Viņš nicināja cilvēkus, 
kuri dievināja visu ārzemniecisko, 
neprazdami atšķirt taja labo no 
ļaunā. Beļinskis bija kvēls patriots, 
viņš mīlēja savu tautu un ticēja 
tās skaistajai nākotnei. Beļinskis 
asi kritizēja slavofilus par senatnes 
idealizešanu un par viņu politisko 
uzskatu atpalicību. Taja paša laika 
viņš nepiekrita ari rietumnieku uz
skatiem, it sevišķi viņu bailēm no 
revolūcijas, un neatzina viņu ze
mošanos Rietumu buržuāzijas 
priekša.

Neilgi pirms nāves Beļinskis 
uzrakstīja savu ievērojamo «Vēstuli 
Gogolim», kuru V. I. Ļeņins nosauca



par vienu no necenzētās demokrā
tiskās preses labākajiem darbiem. 
Kritizēdams Gogoli par viņa k|ūdām 
grāmatā «Izmeklētas vietas no sa
rakstīšanās ar draugiem», kurā Go- 
golis izskaistināja tā laika «Krie
vijas nejēdzīgo īstenību», Be|inskis 
izveidoja programmu ciņai par tau
tas brīvību. Šajā vēstulē viņš ne 
tikai atsedza ta laika Krievijas īs
tenības ēnas puses, bet izdarīja 
arī secinājumu, ka galvenais un 
vispirmais uzdevums ir cīņa pret 
patvaldību un dzimtbūšanu, kā arī 
izglītības izplatīšana tautā. Viņš 
rakstīja: «Krievija savu glābiņu
saskata . . . civilizācijas, izglītības 
un humānisma sasniegumos. Tai 
nevajag sprediķu (diezgan Krievija 
tos dzirdējusi) .. ., bet vajag, lai 
tautā pamostas cilvēciskās cieņas 
jūtas, kas tik daudzus gadu sim
teņus ir mīdītas dubļos un gružos, 
vajag tiesības un likumus, kas sa
skanētu nevis ar baznīcas mācību, 
bet gan ar veselo saprātu un tais
nīgumu.»

XIX gs. 40. gadu revolucionārā 
jaunatne zināja šo vēstuli no galvas, 
ta kļuva par viņas manifestu. Be- 
ļinskis, būdams vel jauns, nomira 
ar tuberkulozi. Tikai nāve viņu pa
glāba no aresta.

Beļinska jaunradei bija milzīga

nozīme krievu sabiedriskas domas 
un sabiedriskās kustības vēsturē. 
Žurnāli «Otečestvennije zapiski» un 
«Sovremenņik», kuros iespieda Be
ļinska rakstus, bija kļuvuši par vis 
populārākajiem žurnāliem Krievija. 
Progresīva jaunatne nepacietīgi gai
dīja ikvienu jaunu žurnāla burt
nīcu ar Beļinska rakstiem un ar 
lielu interesi tos lasīja.

Beļinskis bija raznočincs (t.i., 
viņš nebija cēlies no muižniekiem). 
V. 1. Ļeņins viņu nosauca par ta 
perioda priekšgājēju, «kur razno- 
činci pilnīgi izstūma no mūsu at
brīvošanās kustības muižniekus, vēl 
dzimtbūšanas laikos» (Ļeņins V. 1. 
Raksti, 20. sēj., 219. Ipp.). Kopā ar 
A. Hercenu viņš kļuva par revolu
cionāri demokrātiskās kustības pa
matlicēju Krievijā.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kāpēc jautājums par Krievijas a ttīstības ce
ļiem kļuva par galveno jautājumu X IX  gs. 
40. gadu idejiskajos strīdos? 1. Raksturojiet 
rietum nieku un slavofilu uzskatus! A trod ie t to  
līd z īb u  un a tšķ irību ! Kādus sociālos slāņus viņ i 
pārstāvēja? 3. Raksturojiet Beļinska uzskatu un 
viņa darb ības revolucionāro iev irz i! Kāds ir 
viņa vēsturiskais nopelns mūsu tautas labā?

DOKUMENTS V. BEĻINSKA IETEKME 40. UN 50. GADU PROGRESĪVAJĀ JAUNATNĒ

F r a g m e n t i  n o  I . A k s a k o v a  v ē s t u l e s

Daudz esmu braukājis pa K riev iju : Beļinska vārds ir pazīstams katram kaut cik do 
mājošam jaunietim , katram, kas alkst pēc svaiga gaisa, dzīvodams provinciālās dzīves 
smirdošajā purvā. Nav neviena ģimnāzijas skolotāja guberņas pilsētās, kurš nezinātu 
no galvas Beļinska vēstules G ogolim ; attālākajos Krievijas novados tikai tagad vāl 
izplatās šī ietekme un palie lina Beļinska p iekritē ju  skaitu. Tas nav nekas neparasts. 
Ikviens ass noliegums jaunatnei patīk, katra veida sašutums, ikviena prasība pflc 
plašuma, pēc taisnības tiek uzņemta ar sajūsmu tur, kur valda nejēdzība, jūgs,
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verdzība, kur ne lie tība  draud izn īc inā t cilvēku, apturēt, nonāvēt tajā visu c ilvēc īgo . 
«Mēs Beļinskim esam pa te ic ību  parādā par savu izglābšanu,» saka man visur jauni, 
g o d īg i c ilvēk i provincē. Un patiešām, provincē jūs varat atrast divas ļaužu šķiras: no 
vienas puses, kukuļņēmējus, ierēdņus vārda pilnā nozīmē, kuri alkst pēc lentēm, or
deņiem un dienesta pakāpēm, muižniekus, kas nicina ideologus, ir vispār diezgan 
neķ ītri, pieķērušies savai kungu cieņai un dzimtbūšanai. Jūs novēršaties no tiem 
un griežaties uz otru pusi, kur redzat tādus jaunus, god īgus cilvēkus ar humānām 
idejām, kuri ir sašutuši par jūgu un ļaunumu, cīnās par em ancipāciju1 un visāda veida 
plašumu . . . Un, ja jums va jadzīgs god īgs cilvēks, kas būtu spē jīgs just līd z i slimiem 
un nela im īgiem  apspiestiem ļaudīm , god īgs ārsts, god īgs izmeklētājs, kas būtu 
gatavs uzsākt c īņu, m eklējiet tādus provincē Beļinska p iekritē ju  vidū.

1 E m a n c i p ā c i j a  —  atbrīvošana no atkarības, pakļautības, apspiešanas, aiz
spriedumiem.

Jautājumi par dokumentu. 1. Kā Aksakovs vērtē Beļinska ietekmi progresīva jā jau
natnē? 2. Kādās aprindās š ī ietekme bija sevišķi spēcīga?

13. §. A. HERCENS 40. GADU 
SABIEDRISKAJĀ KUSTĪBA.
PETRAŠEVSKIESI. T. SEVČENKO

A. Hercens. Par V. Beļinska 
draugu un cīņas biedru kļuva A. Her
cens, kas 40. gadu sākumā atgrie
zās no trimdas, kurā viņš tuvāk 
iepazinās ar lautas dzīvi, uzzināja tas 
vajadzības un noskaņojumu. 40. 
gados Hercens uzrakstīja vairākus 
izcilus filozofiskus darbus, kuros 
viņš uzstājās kā materiālists un 
dialektiķis. Ļeņins velak atzīmēja, 
ka Hercens «nostājās vienā līmenī 
ar sava laika lielākajiem domātā
jiem». Hercena stāstus un romā
nus «Kas vainīgs?», «Doktors Kru- 
povs», «Žagata zagle» caurstrāvo 
kvēla tautas mīlestība un naids pret 
tas verdzinātājiem.

A. Hercens enerģiski uzstājās pret 
reakcionāro «oficiālo tautiskuma teo
riju», bet strīdos starp rietumnie

kiem un slavofiliem viņš ieņēma 
revolucionāru nostāju. Viņš asi kri
tizēja slavofilus par to, ka viņi iz
skaistināja pagātni, idealizēja pa
reizticību un zemojās patvaldības 
priekšā. Tajā paša laika viņš nepie-ļ 
krita arī rietumniekiem, kuri aiz
stāvēja mierīgu attīstību reformu 
ceļā.

Hercens bija revolucionārs un 
utopiskais sociālists. Viņš viens no 
pirmajiem saprata, ka dekabristu 
sacelšanas sakaves galvenais cēlo
nis bija viņu atrautība no tautas. 
Tādēļ Hercens centās atrast ceļu pie 
tautas, tuvināties tai, modināt tajā 
cilvēciskas cieņas uri neatkarības 
jutās.

1847. gada Hercens devās uz ār
zemēm un bija aculiecinieks I848. 
gada revolūcijai Francijā.

Franču buržuāzijas nežēlīga iz
rēķināšanās ar tautas revolucio
nāro kustību 1848. gada satrieca
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Hercenu. Viņš izprata buržuāziskās 
iekārtas prettautisko butību, re
dzēja buržuāzijas nodevīgo, pret 
lautu vērsto rīcību, to, ka buržuā
zijas uzvara nesa darbaļaužu masām 
jaunu jugu, jaunas ciešanas. Her
cens pievērsa savu skatienu Krie
vijai, cerēdams, ka tieši viņa dzim
tene paradis visai pasaulei revolu
cionāras pārveidošanas ceļu. Lielas 
cerības viņš saistīja ar īpašas or
ganizācijas — obščinas saglabašanos 
Krievijas laukos.

Obščinas būtība bija šāda. Zem
niekiem iedalītā zeme piederēja vi
siem sādžās iedzīvotajiem. Zeme tika 
periodiski pardalita starp zemnieku 
sētām atkarībā no vīriešu kārtas 
iedzīvotāju skaita, bet meži, pļavas, 
dzirdināšanas vielas bija obščinas

kolektīvs īpašums. Sādžas sapulce 
izlēma vietējas administratīvās lietas, 
sadalīja nodokļus un klausības zem
niekiem. Visa obščina bija atbildīga 
par to savlaicīgu samaksu. Carisms 
un muižnieki atbalstīja obščinu, jo tā 
bija ērts līdzeklis zemnieku pakļau
šanai, zemnieku sadzīves nekus
tīguma un patriarhālisma saglabā
šanai. Obščinā, kura bija tālas pa
gātnes mantojums, Hercens kļū
daini saskatīja «sociālisma iedīgli» 
tadeļ, ka krievu zemniekus, domāja 
viņš, nav pārņēmis privālīpašniecis- 
kuma instinkts. Viņš cereja, ka Krie
vija varēs paiet garām kapitālis
tiskajai iekārtai un nonākt pie so
ciālismā ar zemnieku obščinas starp
niecību. Tā bija utopiska teorija, 
taču laja atspoguļojās tautas naids
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pret verdzinātājiem, tās cerības uz 
labāku nākotni.

1853. gada Hercens Londona 
izveidoja «Brīvo krievu tipogrāfiju» 
un izdeva vispirms almanahu «Po- 
(arnaja zvezda», bet pec tam avīzi 
«Ķolokol». Šie izdevumi plaši iz
platījās Krievijā. Tiem bija milzīga 
nozīme jaunas revolucionāru pa
audzes saliedēšana un audzināšanā.

Avīzes «Kolokol» devīzes vārdiem 
«Dzīvos aicinu» bija dziļa jēga. Avīze 
nežēlīgi šaustīja dzimtbūšanu un ai
cināja cīņa par brīvību, laimi un tais
nību. Taja ievietoto rakstu autori 
prasīja radikāli pārkārtot Krievijas 

'valsts pārvaldi uz demokrātiskiem 
pamatiem.

Hercens piederēja pie revolucio
nāro muižnieku paaudzes, taču vēlāk.

60. gados, viņš kļuva par Krievi
jas revolucionāri demokrātiskās kus
tības teorētiķi, vadītāju un iedves
motāju un visus spēkus atdeva tau
tas revolūcijas sagatavošanai. Viņa 
darbībā atspoguļojās pārmantoja
mība un saikne starp pirmo un otro 
atbrīvošanās kustības periodu Krie
vijā.

Petraševskieši. Pēc Beļinska un 
Hercena cīņā pret patvaldību cēlās 
jauna revolucionārās jaunatnes paau
dze. Visievērojamākā nozīme bija 
petraševskiešu pulciņa darbībai. Pul
ciņš savu nosaukumu bija ieguvis 
no tā vadītāja Mihaila Butaševiča- 
Pctraševska (1821 — 1866) uzvārda. 
Šis pulciņš radās 1845. gadā Pēter
burgā.

Pulciņa biedri (studenti, skolo
tāji, ieredņi, literāti) piektdienās 
pulcējās Petraševska dzīvoklī. Tur 
iedegās karsti strīdi, tika apspriesti 
politiskie jaunumi, lasītās grāma
tas. Petraševska «piektdienas» ie
guva lielu popularitāti. Tajās pie
dalījās rakstnieki M. Saltikovs- 
Ščedrins, F. Dostojevskis, dzejnieki 
A. Pleščejevs, A. Maikovs un daudzi 
citi.

Petraševskieši nosodīja patval
dību un dzimtbūšanu un sapņoja 
par nākamās krievu sabiedrības so
ciālistisko iekārtu. Būdami utopiskie 
sociālisti un nesaprazdami sabied
rības attīstības likumus, petrašev
skieši cereja, ka Krievija varēs iz
vairīties no kapitālisma stadijas 
un tūlīt pēc revolūcijas izveidot so
ciālismu. Atšķirība no Rietumeiropas 
utopiskajiem sociālistiem (visvairāk 
viņi aizrāvās ar Š. Furje mācību) 
petraševskieši aicināja uz revolucio
nāro cīņu.

Lielu ietekmi Krievijā atstaja 
1848. gada revolūcija Francijā, Vā
cija, Austrija, Ungārijā un citās 
Kiropas valstis. Ta iedvesa bailes
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dzimtkungiem, kā ari nobiedēja 
krievu liberālus, kas steidzās paslu
dināt savu padevību valdībai. Tur
pretim tauta un revolucionārās aprin
das pauda tai kvēlu līdzjūtību. 
1848.— 1849. gada pastiprinājās zem
nieku nemieri. Petraševskieši, balstī
damies uz saviem pulciņiem, šai laika 
mēģināja izveidot slepenu biedrību 
konkrētai revolūcijas sagatavošanai 
Krievija. Viņi izstrādāja zemnieku 
sacelšanās plānus un uzsāka pro
pagandēt tauta revolucionāras ide
jas.

Uzzinājusi no sava slepenā aģenta 
ziņojuma par petraševskiešu darbību, 
valdība ar viņiem nežēlīgi izrēķi
nājās. 1849. gada izmeklēšanai no
deva vairāk nekā 100 cilvēku; 21 
cilvēkam piesprieda nāves sodu;

pārējiem dažada ilguma katorgas 
darbus un izsūtīšanu. Uz nāvi no
tiesātie pārdzīvoja visas nāves gaidu 
šausmas — viņus izveda laukuma, 
trīs no viņiem (to skaitā ari Pet- 
raševski) piesēja pie stabiem, galvā 
uzmauca maisus. Taču Petraševskis 
norāva maisu, paskaidrodams, ka 
viņš nebaidās no nāves un var ska
tīties tai acīs. Saka dārdēt bungas, 
atskanēja komanda .. . .  un tikai 
pēc tam viņiem paziņoja cara «žē
lastību» — nāves sodu nomainīja ar 
katorgu.

T. Ševčenko. Be|inska un Hei - 
cena progresīvo ideju labveligaja 
ietekmē attīstījās ari citu mušu ze 
mes tautu sabiedriskā kustība un 
sabiedriskā doma. 40. gados k|uvo 
rosīga sabiedriskā kustība Ukraina.
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Izcilākais tās pārstāvis bija lielais 
ukraiņu dzejnieks un lieliskais māk
slinieks, tautas domu un sapņu pau
dējs Tarass Ševčenko (1814—1861). 
Būdams dzimtcilvēka dēls, viņš 
izbaudīja visus dzimtbūtnieciskā 
jūga verdzības grūtumus. Brīvībā 
viņu izpirka progresīvie krievu cil
vēki — dzejnieks V. Žukovskis, glez
notāji K. Brilovs un A. Venecianovs 
u.c. Ševčenko darbi (dzejoju krājums 
«Kobzars», poēma «Haidamaki») ai
cināja uz ciņu pret tautas verdzi
nātājiem. Ševčenko daiļradei bija 
milzīga nozīme ne tikai ukraiņu tau
tas atbrīvošanās cīņa, bet ari visas 
Krievijas revolucionārajā kustībā. 
Viņa izpratnē ukraiņu tautas at
brīvošanas bija iespējama tikai sa
vienība ar krievu tautu, un tadej

viņš aicinaja tas uz kopīgu cīņu 
par brīvību.

Carisms nežēlīgi izrēķinājās ar 
T. Sevčenko. Viņu atdeva armijā 
par kareivi uz 10 gadiem un nosū
tīja izciest šo kareivja katorgu uz 
tāliem garnizoniem Orenburgas stepe 
ar aizliegumu rakstīt un zīmēt. 
Izrēķināšanas ar T. Sevčenko un 
petraševskiešiem atstaja smagu ie
spaidu progresīvajā krievu sabied
rība.

Sabiedriskajai un revolucionārajai 
kustībai XIX gs. 30.—50. gados bija 
svarīga vēsturiska nozīme. Revolu
cionāri — dekabristu pēcteči — sa
prata, ka pirmo krievu revolucionāru 
sakaves cēlonis ir viņu atrautība 
no tautas, viņi gandrīz nonaca pie 
secinājumā, ka lautas revolūcija ir



galvenais līdzeklis ciņa par tautas 
atbrīvošanu. Līdz ar to viņi sagata
voja jauna atbrīvošanās kustības 
revolucionāri demokrātiskā perioda 
sakumu Krievijā.
J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i
1. Raksturojiet A. Hercena uzskatus un viņa dar
b ību  XIX gs. 40. gados un 50. gadu sākumā!

DOKUMENTS A. HERCENS PAR REVOLŪCIJU

F r a g m e n t i  n o  v e l t ī j u m a  d ē l a m  g r ā m a t ā  
«No v i ņ a  k r a s t a »

M īļa is  Sašai
Es v e ltīju  tev šo grāmatu . . .

Es nebūt nebaidos nodot tavās pusaudža rokās šo vietām pārdrošo neatkarī
gas personības protestu p re t novecojušo, verdzisko un melu p ilno  pasaules uzskatu, 
p re t m uļķīgajiem  elkiem, kuri attiecināmi uz citu laikmetu un kuri ne jēdz īg i d z īvo  
savas pēdējās dienas mūsu vidū, traucējot vienus un ba ido t citus. Es negribu tev i 
m ānīt: uzzini patiesību, kādu to  zinu es; lai tu šo patiesību iegūtu, nevis p ie ļau jo t 
mokošas kļūdas, bet gan vienkārši kā mantojumu.

. . .T a v ā  d z īvē  radīsies c iti jautājum i, citas sadursmes. Netrūks ciešanu un 
darba . .  . Mēs neceļam, mēs graujam: mēs nesludinām jaunu mācību, bet likvidējam  
vecos melus. Mūsu laikabiedrs . . . ceļ tikai tiltu , pār kuru pāries kāds cits, mums 
nezināms nākotnes c i lv ē k s . . .  Tu varbūt viņu re d z ē s i. . .  nepaliec šajā k ra s tā . . .  
Labāk kopā ar revo lūciju  iet bo jā nekā g lābties reakcijas nabagmājā.

Revolūcijas re liģ ija , lie lā sabiedrības pārveidošanas re liģ ija  ir  v ien īgā  reliģ ija , 
ko es tev nodošu mantojumā. Tā neparedz parad īz i, ne a rī citādu atlīdzinājum u kā 
v ien īg i paša apziņu, v ie n īg i sirdsapziņu . . .  Ej savā laikā sludināt to  p ie  mums mājās, 
tu r kādreiz m īlē ja  manu valodu un varbūt atcerēsies mani.

Es svētīju  tevi šajā ceļā cilvēces saprāta, personīgās b rīv īb as  un brā līgās m ī
lestības vārdā!

Tavs tēvs.

Kā jūs izprota t avīzes «Kolokol» d ev īz i «Dzl 
vos aicinu»? 2. Kādas bija  Hercena, Beļinska, 
petraševskiešu uzskatu būtiskās atšķirības no 
rietum nieku un slavofilu uzskatiem? 3. Kas ir 
obščina, un kāpēc Hercens saistīja ar to savas 
cerības? 4. Ko jaunu deva revolucionārajai kus
tīb a i petraševskieši salīdzinājumā ar dekabris- 
tiem? 5. Sagatavojiet stāstījumu par T. Sev- 
čenko —  viņa d z īv i, da rb ību  un uzskatieml

Jautājumi par dokumentu. 1. Kāda ir  Hercena attieksme pret revolūciju? 2. Ko viņš uz
skatīja par savas paaudzes galveno uzdevumu? 3. Kādu novēlējumu viņš deva savam 
dēlam?

1811. — 18-18. g. V. Bc|inska dzīves gadi.
1812. — 1870. g. A. Hercena dzīves gadi.
1845.— 1849. g. Pelraševskiešu darbība.
1814.— 1861 g._______ T. Sevčenko dzīves gadi.
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V N O D A Ļ A

KAUKĀZA TAUTAS XIX GS. PIRMAJĀ PUSĒ

14. §. AIZKAUKĀZA PIEVIENOŠANA 
KRIEVIJAI

Aizkaukāza tautu stāvoklis. Lie
lākais vēsturiskais notikums XIX gs. 
pirmajā trešda|a bija Besarābijas 
un Aizkaukāza — Gruzijas, Armē
nijas, Azerbaidžānās — pievieno
šana Krievijai. Aizkaukāza tautas 
XVIII un XIX gadsimta mija dzī
voja loti grūtos apstākļos. Armē
nija, Dienvidazerbaidžāna un daļa 
Gruzijas smaka irāņu uri turku feo
dāļu jūga. Aizkaukāza teritorija, 
kura nebija pakļauta Irānai un Tur
cijai, pārdzīvoja feodālās sadrum
stalotības periodu. Tā bija sadalīta 
vairākas sīkās feodālās valstīs — 
caristēs, kņazistēs, hanistēs. Lielo 
un sīko feodāļu savstarpējie kari 
radīja milzīgus zaudējumus saim
niecībai, kavēja Aizkaukāza tautu 
ekonomikas un kultūras attīstību.

Turku un irāņu iekarotāju biežie 
militārie uzbrukumi Aizkaukazam 
izpostīja zemi, iebrucēji iznīcināja ie
dzīvotājus. Mazāzijas vergu tirgi 
bija pārpildīti ar gūstekņiem, kuri 
bija atvesti no Gruzijas, Armēnijas 
un Azerbaidžānas.

Gruzijas pievienošana. 1795. gada 
Irānas šahs organizēja kārtējo lau
pīšanas uzbrukumu Aizkaukāzam. 
Gruzijas armija tika sakauta, Tif- 
lisa (Tbilisi) bija izpostīta, zeme 
izlaupīta. Vairāk nekā 20000 cilvēku 
tika pārdoti verdzībā. Aizkaukāza 
tautām draudēja fiziska iznicināša
na. Tikai Krievija un krievu tauta 
varēja tām palīdzēt. Krievijas valsts 
nevarēja pieļaut, ka Aizkaukāza ze
mes sagrabj Irana un Turcija, jo

tad būtu apdraudēta Krievijas dien
vidu robeža. Aizkaukāza pievieno
šanu izraisīja nepieciešamība nostip
rināties Melnās jūras baseinā, Vi
dējos un Tuvajos Austrumos.

Ekonomiskie, kultūras un poli
tiskie sakari starp krievu tautu un 
Aizkaukāza tautām radās jau sen. 
Politiskie darbinieki, izcili šo tautu 
kultūras pārstāvji guva patvērumu 
Krievijā. Gruzijas, Armēnijas un 
Azerbaidžānas hanistu valdnieki ne 
vienu reizi vien saņēma no Krie
vijas militāru palīdzību cīņai pret 
turku un irāņu iekarotājiem. Laikā, 
kad draudi par zemes pakļaušanu 
ārzemju iekarotājiem pastiprinājās, 
Austrumgruzijas valdnieks Georgijs 
XII, izteikdams tautas noskaņojumu, 
iesniedza lugumu par Gruzijas pie
vienošanu Krievijai. 1801. gadā Krie
vijas valdība pieņēma lēmumu par 
Gruzijas pievienošanu Krievijai.

Armēnijas un Azerbaidžānas pie
vienošana. Taču irāņu un turku feo
dāļi aizvien vēl mēģināja atjaunot 
savu kundzību Kaukāza. 1804. gadā 
Irāna izraisīja karu ar Krieviju. 
Karš turpinājās līdz 1813. gadam. 
Šaja laikā nolika ari Krievijas karš 
ar Turciju (1806— 1812). Sie kari 
beidzās ar krievu karaspēka uzvaru. 
Krievijai pievienoja Dagestānu un 
Ziemeļazerbaidžārias lielāko daļu. 
1803. gada Krievijai pievienoja Meg- 
reliju, bet 1810. gadā — Abhāziju. 
Krievu karaspēka darbību visur ak
tīvi atbalstīja vietejie iedzīvotāji.

1826. gadā Irānas šahs izraisīja 
jaunu karu ar Krieviju. 60 000 vīru 
liela irāņu armija devās postoša 
karagājiena uz Aizkaukāzu. Taču arī
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šis karagājiens viņiem beidzas ar 
sakāvi. 1828. gadā krievu armija iz
cīnīja uzvaru. Krievijai tikai pie
vienota Austrumarmēnija un visa 
Ziemeļazerbaidžāna. Tiklīdz beidzas 
viens karš, tā sākās otrs — ar Tur
ciju (1828— 1829). Tā rezultātā Krie
vijai pievienoja Melnās jūras austru- 
mu piekrasti (no Poti līdz Suhumi).

Krievija stingri nostiprinājās 
Aizkaukāza. Visas Aizkaukāza tau
tas patiesībā brīvprātīgi iekļāvās 
Krievijas sastāva. Karos, kurus Krie
vija izcīnīja ar Irānu un Turciju, 
gruzīni, armēņi, azerbaidžāņi un 
citas Aizkaukāza tautas aktīvi pie
dalījās Krievijas pusē. Gruzini un 
armēņi izveidoja karaspēka vienī
bas. Kāds krievu ģenerālis, kas pie
dalījās kara ar Irānu, rakstīja: «Ar
mēņiem bija dots karogs... un viņi

no brīvas gribas cīnījās neparasti 
dedzīgi... Kaujā viņi izturējās kā 
kareivjiem pienākas un cīnījās... 
pret persiešiem tā, kā vien varēja 
vēlēties.»

Karaspēka ieiešana Armēnijā iz
raisīja nacionālās kustības uzplūdus. 
Kalnos dibinājās partizānu nodaļas, 
kas varonīgi cīnījās ienaidnieka aiz
mugurē. Armēņiem palīgā devās gru
zīnu zemessardze. Armēnijas atbrī
vošana, ko paveica krievu kara
spēks, iepriecināja armēņus visa pa
saulē. No tālās Indijas armēņi rak
stīja: «Armēnija ir atdzimusi... Dzī
vības saule ir uzlēkusi pār Ararata 
zemi... Un par to mūsu nācija ir 
pateicību parādā cilvēkus mīlošajai 
Maskavas nācijai, ar kuru kopā mēs 
vienmēr varam dzivot drošībā un 
aizsargāti.»
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Turkmančajas miera līguma noslēgšana starp Krieviju un Irānu 1828. gadā. Litogrāfijā pēc V. Moš- 
kova zimējurna. Pie galda (centra) sēž J. Paskēvičs Kaukāza korpusa pavēlnieks, viņam blakus — 
Mirza Abass — persiešu armijas virspavēlnieks. Aiz galda pa labi no mugurpuses attēlots A. Gribo- 
jedovs, kurš toreiz bija Krievijas valdības oficiālais pilnvarotais Irāna

Arī Ziemeļazerbaidžānas iedzīvo
tāji palīdzēja krievu karaspēkam «ar 
naudu, maizi un nastu nesējiem lo
piem krievu karaspēka pārvietoša
nai». Dažās vietās azerbaidžāņu pat
rioti, nenogaidījuši krievu karaspēka 
pienākšanu, atbruņoja irāņu kareiv
jus. Brīvprātīgie pievienojās krievu 
armijai. Azerbaidžānas iedzīvotāju 
pārstāvji paziņoja krievu pāvēlniecī- 
bai, ka viņi ir sagatavojuši 12 000 
apbruņotu jātnieku, lai palīdzētu gāzt 
viņu ienīstos Kadžarus (Kadžari 
irāņu valdnieku dinastija). Tā Aiz- 
kaukaza tautas pievienojās Krievijai.

Tam apstāklim, ka Aizkaukāzu 
pievienoja Krievijai, bija liela pro
gresīva nozīme gruzīnu, armēņu, 
azerbaidžāņu un citu tautu dzīvē. 
Kaut gan pastāvēja carisma spaidi

un cara ierēdņu patvaļa, no kuriem 
cieta arī krievu tauta, Aizkaukāza 
tautu dzīves apstākļi ievērojami uz
labojās. Pievienošana Krievijai no
drošināja Gruzijas, Armēnijas un 
Azerbaidžānas robežu drošību, no
vērsa jaunus drausmīgus karagājie
nus un uzbrukumus. Tika pārtraukti 
feodāļu savstarpējie kari, kas izpos
tīja tautu. Tas viss radīja labvēlīgus 
apstākļus Aizkaukaza tautu ekono
mikas, kultūras un zinātnes attīstī
bai. Krievija bija progresīvāka valsts 
salīdzinājuma ar Irānu un Turciju, 
un tas kultūra labvēlīgi ietekmēja 
Aizkaukaza tautas.

Aizkaukāzs kļuva par Viskrievi
jas tirgus sastāvdaļu. Radās daudz 
lielākās iespējas pārdot vietējas pre
ces. Vienlaikus ar amatniecību, kurai
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vēl piemita feodāls viduslaiku rak
sturs, Aizkaukāza sāka attīstīties 
lielražošana — manufaktūras un fab
rikas. Tur radās zīda ražošanas, v il
nas un adu apstrādāšanas, trauku 
izgatavošanas uzņēmumi. Nodibinā
jās tabakas fabrikas. Plašas perspek
tīvas bija naftas ieguvei, kas toreiz 
tikai sāka attīstīties. Aizkaukāza at
palikušajā feodālajā ekonomikā sāka 
iespiesties jaunas, buržuāziskās attie
cības. Gruzīnu, armēņu un azerbai
džāņu tautas labākie pārstāvji ap
sveica pievienošanos Krievijai. Gru
zīnu dzejnieks N. Baratašvili poēmā 
«Gruzijas liktenis» Gruzijas pievie
nošanu Krievijai vērtēja ka vēsturiski 
nepieciešamu un progresīvu, tādēļ ka 
ta pavēra plašas perspektīvas gru
zīnu kultūras attīstībai sadarbībā ar

krievu kultūru. Hačaturs Abovjans, 
romāna «Armēnijas brūces» autors, 
uzskatīja Krieviju par armēņu tautas 
glābēju un bija dedzīgs armēņu un 
krievu draudzības dziesminieks. Ievē
rojamais azerbaidžāņu XIX gs. rakst
nieks un filozofs M. Ahundovs rak
stīja: «Pateicoties Krievijas valsts 
aizbildniecībai, mēs izglābāmies no ... 
nepārtrauktiem iekarotāju karapuļu 
uzbrukumiem un laupīšanām un bei
dzot ieguvām mieru.»

J a u t ā j u m i  u n  u z d e v u m i

1. Kā G ruziju, Arm ēniju un Azerbaidžāņu p ie 
vienoja Krievija i, un kad tas notika? 2. Kā A iz - 
kaukāza tautu likteņus ietekmēja to p iev ieno
šana Krievijai? 3. Iez īm ē jie t kontūrkartē te ri
to riju , kuru p ievienoja K rievija i XIX gs. pirmajā 
pusē, un norādiet pievienošanas gadul

15. §. z i e m e l k a u k a z a  t a u t a s

Ziemeļkaukāza pievienošana Krie
vijai. Pec Aizkaukāza pievienošanas 
Krievijai cara valdība saka nostip
rināt savu varu Kaukāza kalnu ra
jonos. Šī teritorija, kuru apdzīvoja 
vēl nepakļautas ciltis un tautības, 
atdalīja Aizkaukāzu no Ziemeļkau- 
kāza. Nenostiprinoties šeit un neap
gūstot šos rajonus, nebija iespējams 
stingri nostiprināties Aizkaukaza. Sa
kas sistemātiskā krievu karaspēka 
virzīšanās tālāk Kaukāza kalnos, 
stigu izciršana mežos, ceļu uri cietok
šņu būve.

Dagestānas, Čečenijas un Adige 
jas kalnieši uzsāka sīvu cīņu pret cara 
karaspēku un neatlaidīgi tam preto 
jās. Karš ar kalniešu tautām bija ļoti 
grūts un ilgs (no XIX gs. 30. gadu 
sakuma līdz 60. gadu sakumam).

Apvidus apstākļi ārkārtīgi apgru 
lināja karadarbību: ar mežiem apau



gušie augstie kalni, straujās kalnu 
upes un šaurās aizas ne[ava cīņā ie
saistīt lielas karaspēka vienības. Ka
radarbībā varēja piedalīties tikai at
sevišķas ekspedīcijas, bet kalnieši iz
mantoja partizānu cīņas metodes, 
uzbruka krievu cietokšņiem un kara
spēka vienībām.

Tautības, kas apdzīvoja Dages- 
tānas, Cečenijas un Adigejas kalnu 
rajonus, šai laika savā attīstībā pār
dzīvoja feodālo attiecību rašanas pe
riodu. Zemnieki nonaca savu hanu, 
beku un vecāko feodālajā atkarība. 
Taču vel bija stipras arī ģinšu un 
cilšu attiecības. Par šo tautību sa
biedrisko attiecību atpalicību lieci
nāja zemais ražotajspeku attīstības 
līmenis un lauksaimniecības primi
tīvais raksturs. Taču tās bija lepnas, 
brīvību mīlošas tautas, kas nevēlē
jās nok|ūt feodālu jūgā. Tajā pašā

laika tas negribēja pakļauties arī cara 
ierēdņiem, kuru varas nodibināšanās 
būtu saistīta ar patvaļu, vardarbību, 
nacionālās kultūras un vietējo paražu 
apspiešanu.

Carisms dažādi centās pielabina- J 
ties kalniešu augstmaņiem, uzpirka 
vietējos feodāļus, dāvājot viņiem 
naudu, ordeņus, dienesta pakāpes! 
un iesaistot viņus valsts dienesta. ' 
Taču kalniešu augstmaņi negribēja 
dalīt varu. Viņi vēlējās vieni paši ne-ļ 
ierobežoti aplaupīt savu tautu un sap
ņoja par Kaukāza atdalīšanu no Krie
vijas. Izmantodami ģinšu un cilšu 
vadoņu autoritāti, kalniešu feodāļi r ī
dīja savas tautas pret krieviem.

Muridisms. Liela loma kara kuri
nāšana bija musulmaņu garīdzniecī
bai, kas izmantoja par ieroci reakcio
nāro karojošo islama novirzienu — 
rnuridismu. Muridisma galvenā dog
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ma bija aicinājums sākt «svēto karu» 
(gazavatu) pret «neticīgajiem» (ne- 
musulmaņiem) līdz pilnīgai «neti
cīgo» iznīcināšanai. Sā islama mācī
bas novirziena piekritēju — muridu 
pienākums bija uzskatīt karu pret 
«neticīgajiem» par savas dzīves aug
stāko uzdevumu, par to viņiem solija 
svētlaimi aizkapa dzīvē. Viņiem bija 
jaatsakās no laicīgas dzīves un bez 
ierunām jāpakļaujas saviem vado
ņiem, it sevišķi augstākajam priekš
niekam — imamam.

Muridisms, kas sludināja nesamie
rināmu naidu pret «neticīgajiem» 
un paklausību garīgajai varai, bija 
izdevīgs šķiru apspiešanas un nacio
nālā naida kurināšanas līdzeklis. 
Tieši lādē| kalniešu tautu feodālā vir
sotne pieņēma šo mācību un padarīja 
to par visas kustības karogu. Irāņu 
un turku valdnieki, aiz kuru mugu
rām slēpās angļu buržuāzija, izman
toja kalniešu reliģisko fanātismu, lai 
vērstu viņu cīņu pret Krieviju. Viņu 
mērķis bija nepieļaut Krievijai pilnīgi 
nostiprināties Kaukāzā.

Kaukaza iekarošanas periodā ca
risms realizēja nežēlīgu koloniālu 
politiku. Militārās ekspedīcijas ap
laupīja iedzīvotājus, iznīcināja veselu 
aulu (apmetņu) iemītniekus, nometi
nāja kalniešus neauglīgos apvidos. 
Tas saniknoja vietējos iedzīvotājus.

Samils. Gadsimta ceturksni 
(1834— 1859) kalniešu cīņu vadīja 
Samils (1798— 1871). Viņš bija gudrs, 
vīrišķīgs, bet taja pašā laikā arī ciet
sirdīgs un nežēlīgs cilvēks. Kļuvis 
par imamu, t.i., augstāko garīgo un 
laicīgo valdnieku, Samils apvienoja 
vairākas kalniešu ciltis un izveidoja 
savdabīgu militāri reliģisku valsti 
imamatu. Viss šai valstī bija pakļauts 
vienam mērķim — cīņai pret Krieviju. 
Savā karaspēkā Samils nodibināja 
bargu disciplīnu, iedzīvotajiem uzlika 
nodokļus un atsevišķu apgabalu pār-

valdīšanai iecēla savus vietvalžus — 
naibus.

Karš bija ļoti ilgstošs un nogur
dinošs kā krievu armijai, tā arī kal
niešiem, kas varonīgi cīnījās par 
katru aulu.

Vairākas reizes cara karaspēks 
ielenca Samilu un viņa armiju, taču 
viņiem izdevās no ielenkuma izlauz
ties. Ieilgušais karš novājināja kal
niešu spēkus, un viņiem nācās aizvien 
tālāk un talak atkāpties kalnos. Cī
ņai pret Krieviju Šamils saņēma Tur
cijas un Anglijas palīdzību. Viņš ap
solījās pāriet Turcijas sultāna pa
valstniecība, par ko saņēma ieročus 
un munīciju. Krimas kara laika 
(1853 1856) Šamils meģinaja iz
lauzties caur Azerbaidžāņu un Gru- 
ziju, lai pievienotos turku armijai, 
taču azerbaidžāņi un gruzīni tam slin 
gri pretojās.
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Kalniešos auga neapmierinātība 
ar Šamila un viņa naibu despotismu. 
Šo notikumu laikabiedrs, izcilais 
krievu kritiķis N. Dobrojubovs rak
stīja: «Cieņu pret sevi viņš uzturēja 
vairāk ar bailēm nekā ar mīlestību: 
bende pastāvīgi bija viņa tuvumā, 
un nāves sodi tika izpildīti nepār
traukti.»

Feodālā aristokrātija, uz kuru 
balstījās Šamils, izmantodama savu 
neierobežoto varu, aplaupīja tautu, 
lai personīgi iedzīvotos bagātībā. 
Daudzi kalnu auli atteicās pakļauties 
Šarnilam un piedalījās cīņa prei viņu. 
1859. gadā pēdējais Šamila patvē
rums — Guniba auls, kas atradās 
augstu kalnos, — tika ielenkts, un 
pēc 15 dienu ilga aplenkuma to ie
ņēma cara karaspēks. Šamils pade
vās gūstā.

Ziemeļrietumu Kaukāza ciltis un 
tautības pārtrauca pretošanos 
1864. gadā. Viss Kaukazs iekļāvās 
Krievijas sastavā.

Kalniešu kustība bija vērsta ne 
tikai pret carisma nesto koloniālo 
jugu, bet ari pret vietējo feodālu jūgu. 
Kalniešu ciltis un tautības cīnījās par 
tiesībām patstāvīgi izlemt savu lik
teni. Taču kalniešu augstmaņi un mu
sulmaņu garīdzniecība izmantoja šo 
cīņu savtīgās interesēs. Tāpēc kus
tībā bija vērojamas reakcionāras ie
zīmes — reliģiskais fanātisms, naids 
pret visiem nemusulmaņiem. Nodo
dami tautas intereses, viņi noslēdza

V I  N O D A Ļ A  
KRIMAS KARS

16. §. KRIMAS KARA SĀKUMS

Krievijas politika Tuvajos Austru
mos un Balkānos. Svarīgākais v ir

vienošanos ar Turcijas sultānu un 
bija ar mieru pak|auties tā varai.

Zieme|kaukāza tautu iekļaušanai 
Krievijas sastāvā bija pozitīva no
zīme šo tautu dzīvē. Kalniešu tautu 
tuvināšanās krievu tautai veicināja 
to kultūras un ekonomikas attīstību, 
šo tautu vēsturiskā attīstība ievēro
jami paātrinājās. Radās jaunas saim
niecības nozares, pieauga tirdznie
cība, pagātnē palika vergu tirdznie
cība, asinsatriebība u.c. Tajā paša 
laikā cara ierēdņu patvaļa un var
darbība izraisīja iedzīvotājos pama
totu sašutumu. Kopīgā cīņā pret ca
rismu nostiprinājās draudzīgas attie
cības starp krievu tautu un Kaukaza 
tautam.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kādi b ija  Kaukāza kara cēloņi? A trod ie t kartē 
karadarbības rajonus! 2. Kas ir muridisms? 3. 
Kāpēc karš par Ziemeļkaukāza pievienošanu 
Krievija i ilga desmitiem gadu? Kāds b ija  kara 
raksturs no kalniešu puses? 4. Kādas pozitīvas 
sekas Kaukāza tautu d z īvē  bija  šo tautu p ie 
vienošanai Krievijai?

1801. g. Gruzijas pievienošana Krievijai.
1812. g. Besafābijas pievienošana Krie

vijai.
1813. g. Dagestānas un daļēja Ziemeļ-

azerbaidžānas pievienošana 
Krievijai.

1828. g. Austrumarmēnijas un visas
Ziem e ļ azer b a i d žā n a s piev i en o- 
šana Krievijai.

ziens krievu valdības ārpolitikā 
XIX gs. vidu bija cenšanās atrisināt 
savā laba ta dēvēto Austrumu jautā
jumu. Ta būtība izpaudās Turcijai 
pak|auto tautu cīņā par savu atbrī

"Z



vošanos un Eiropas lielvalstu sān
censībā par galveno ietekmi Tuvajos 
Austrumos un Balkānos. Krievu ca
risms rīkojas savās interesēs. Tas 
gribēja noslēgt ārzemju kara kuģiem 
Bosfora un Dardaneļu jūras šau
rumus, kas atradas Turcijas rokas, 
lai nodrošinātu Krievijas dienvidu 
robežas un radītu iespēju saviem ku
ģiem brīvi izbraukt no Melnās jūras 
Vidusjūrā.

Vienlaikus patvaldība tiecās no
stiprināties ari Balkānu pussala. Te 
carisms izmantoja Balkānu tautu — 
moldāvu, valahu, grieķu, serbu un 
bulgāru cīņu pret turku jūgu. Sul
tānā Turcijas verdzībā pakļautās 
tautas cerēja gūt radniecīgās un 
draudzīgās krievu tautas atbalstu. 
Neatkarīgi no tā, ka krievu cars ne
izvirzīja sev mērķi atbrīvot tautas, 
krievu-turku kari XIX gs. pirmajā 
pusē tomēr bija svarīgs pavērsiens 
cīņā par Balkānu zemju atbrīvošanos 
un to neatkarības iekarošanā. Turcija 
bija spiesta atzīt Moldāvijas, Valahi- 
jas un Serbijas autonomiju un Grie
ķijas neatkarību.

Austrumu jautājuma saasināša
nās. Pēc Ungārijas revolūcijas ap
spiešanas ar cara karaspēka palī
dzību 1849. gada, kad Nikolajs I 
izglāba Austrijas monarhiju no sa
brukuma, cars nolēma, ka pienācis 
laiks realizēt aktīvāku politiku Tu
vajos Austrumos.

Cara valdība uzskatīja, ka ap
stākli 50. gadu sākuma ir labvēlīgi 
ši jautājuma atrisināšanai, jo Turcija 
bija atpalikusi feodāla valsts un to 
uzvarēt nebija grūts uzdevums. Ni
kolajs 1 cerēja uz Austrijas un Prū
sijas monarhu atbalstu pateicībā par 
to palīdzību, kādu viņš tiem bija snie
dzis cīņa pret revolucionāro kustību. 
Francija, pēc cara valdības domam, 
vēl nebija atguvusies pec 1848. gada 
revolūcijas. Un, beidzot, Nikolajs I

cerēja vienoties ar Angliju, apsolot 
tai daļu turku īpašumu — Ēģipti un 
Krētas salu.

Taču visi šie aprēķini bija dzi|i 
maldīgi. Anglijas buržuāzija pati 
vēlējās nostiprināt savu kundzību 
Tuvajos Austrumos un Balkānu pus
salā. Anglijas valdība kūdīja Turciju 
sākt karu, cerēdama ar tās palīdzību 
sakaut Krieviju un līdz ar to novākt 
no ceļa savu konkurentu. Arī franču 
buržuāzijai ekonomiskā ziņā nebija 
izdevīga Krievijas ietekmes pastip
rināšanās Tuvajos Austrumos. Fran
cijas imperatoram Napoleonam III 
savas varas nostiprināšanai bija va
jadzīgs sekmīgs karš. Austrijas val
dība baidījās no Krievijas ietekmes 
pieauguma Balkanos, jo tas draudēja 
iedragāt tās varu pār slavu tautam. 
Turcija arī tiecās sākt karu ar Krie
viju. Tā cerēja ar Rietumeiropas 
valstu palīdzību atkal nodibināt savu 
kundzību pār Balkānu pussalas tau
tām un centās atraut Krievijai vai
rākus apgabalus Aizkaukāzā un Mel
nās jūras piekraste. Tādejādi kara 
priekšvakarā cariska Krievija bija 
nonākusi politiska izolācija. Pret Krie
viju nostājās varena Eiropas valstu 
koalīcija. Pret patvaldību bija noska
ņotas arī Eiropas tautas, kas krievu 
carisma saskatīja žandarmu, revo
lucionārās kustības apspiedēju.

Karadarbības sākums. Tādos 
apstākļos 1853. gada oktobri starp 
Krieviju un Turciju sakās karš.

Karadarbība, kas izvērtās divas 
frontēs — pie Donavas un Aizkau- 
kazā — sakumā bija labvēlīga Krie
vijai. Krievu armija pargaia ro
bežu un okupēja Donavas kņazis
tes — Moldāviju un Valahiju. Turku 
armijas pretuzbrukumi no Donavas 
otra krasta tika atsisti.

Svarīgākais notikums kara pli 
mājā posmā bija jūras kauja starp



krievu un turku floti 1853. gada no
vembri Sinopas līci. Tā bija kara 
vēsturē pēdējā buru flotes kauja. 
Melnās jūras eskadra, kurā bija 8 
kuģi, pilnīgi sakāva 16 kuģu lielo 
turku eskadru un saņēma gūstā flo
tes komandieri. Lielā uzvara šajā 
jūras kaujā parādīja krievu flotes 
vadītāju militāro prasmi un matrožu 
pašaizliedzīgo vīrišķību.

Krievu eskadru komandēja izci
lais (lotes komandieris viceadmirālis 
Pāvels Nahimovs (1802— 1855).

Turku flotes sakāve radīja sa
traukumu Rietumeiropas valstīs. 
Anglija un Francija, kas šajā laikā 
bija beigušas gatavoties karam, no
sūtīja savas eskadras uz Melno juru, 
bet 1854. gada marta pieteica karu 
Krievijai un atklāti nostājās Turcijas 
pusē. Visi Nikolaja I aprēķini izrā
dījās nepareizi. Tūlīt izveidojās Krie
vijai nelabvēlīgs speķu samērs.

Karadarbība 1854. gadā. Angli
jas un Francijas iesaistīšanās karā 
aktivizēja turku armijas darbību. Iz
veidojuši Aizkaukazā skaita ziņā 
lielu pārspēku, turki uzsaka uzbru
kumu Gruzijai, cenzdamies ieņemt 
Tiflisu. No ziemeļiem tiem palīgā de
vās Samila armija. Taču krievu ka
reivji un gruzīnu zemessargi cīnijās 
tik neatlaidīgi un varonīgi, ka turku 
armijas un Samila karaspēka daļu 
uzbrukums tika atsists un Tiflisai 
vairs briesmas nedraudēja. Krievu 
karaspēks pārgāja uzbrukumā un 
vairākās kaujās Kaukāza frontē sa
grāva pretinieku.

Balkānos karadarbība risinājās 
gausi. Krievu karaspēks bija saistīts 
pie ielenkta Silistrijas cietokšņa. 
Krievu armijai aktivizēties neļāva 
Austrija, kas bija naidīgi noskaņota. 
Sakoncentrējusi milzīgu armiju pie 
Krievijas robežām un draudēdama 
sākt karu, Austrijas valdība, ko at
balstīja Prūsija, pieprasīja izvest

krievu karaspēku no Donavas kņa
zistēm. Cara valdībai, kas bija nonā
kusi pilnīgā izolācija, vajadzēja šo 
prasību izpildīt un atvilkt savu ka
raspēku aiz Prutas upes.

Krievu jūrniekiem un kareivjiem 
bija jāalvaira ienaidnieka uzbrukumi 
jau daudzās vietas Krievijas terito
rijā. Angļu un franču kara kuģi ap
šaudīja Petropavlovsku Kamčalsku, 
Solovecas klosteri (Baltajā jūrā) 
un Odesu. Anglijas un Francijas flote 
skaita un tehniska līmeņa ziņā bija 
pārākā par Krievijas floti. Nelielie 
krievu garnizoni varonīgi pretojās un 
atsvieda pretinieka desantus jūrā. 
Milzīga sabiedroto eskadra bloķēja 
Krievijas Baltijas jūras piekrasti. 
Tie cerēja ieņemt jūras cietokšņus 
Sveaborgu un Kronštati, taču tiem 
uzbrukt tomēr neuzdrošinājās.

Galvenā karadarbība risinājās 
Krimā. Krimas pussalai bija ļoti 
liela militāra nozīme, jo ta aizsar-: 
gāja visu Krievijas dienviddaļu. 
Ieņemdams Krimu, pretinieks no tu-j 
rienes varēja apdraudēt gan Kau
kāzu, gan Balkānus, gan Krievijas 
augiigās dienvidu guberņas.

Septembrī vairāk nekā 60 000 vīru 
liela sabiedroto armija, kura ietilpa 
angļu, franču un turku karaspēka 
daļas, izcēlās malā pie Eipatorijas 
un uzsaka uzbrukumu galvenajai 
juras kara bāzei Krima — Sevaslo- 
polei. Krievu pavēlniecības mēģinā
jums aizkavēt pretinieku pie Almas 
upes beidzās neveiksmīgi. Tajā 
pašā laikā kauja pie Almas upes pa
radīja angļiem un frančiem, ka uz
vara bus grūti iegūstama. Lai gan 
krievu armija bija sliktāk apbruņota 
un skaita ziņā gandrīz divas reizes 
mazāka nekā ienaidnieka armija, 
kauja bija asiņaina un sīva. «Vēl 
viena tada uzvara,» teica kādās an
gļu divīzijas komandieris, «un An
glijai vairs nebūs .armijas.»
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Ang|ii un franču karaspēks devās 
uz Sevastopoli, cerēdams ar kombi
nētu triecienu no jūras un sauszemes 
puses to ieņemt. Taču Sevastopoles 
aizstāvji nogremdēja buru kuģus pie 
līča ieejas, lai neļautu ienaidnieka 
flotei iebraukt tajā. Pārliecinājušies, 
ka flote triecienuzbrukumā Sevasto- 
polei nevares piedalīties un ka krievi 
ir gatavi neatlaidīgi aizstāvēties, sa
biedrotie atsacījās no tieša triecien
uzbrukuma. Viņi apgāja pilsētu no 
austrumiem un, izvietojušies uz dien
vidiem no tās, ieņēma Balaklavu.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Paskaidrojiet, ko nozīmē «Austrumu jautā
jums»! 2. Pierādiet, ka Krimas karš bija  visiem 
tā da lībn iek iem  netaisnīgs iekarošanas karš! 
3. Pastāstiet par kara sākumu un tā pirmo 
posmu!

17. §. SEVASTOPOLES VARONĪGA 
AIZSTĀVĒŠANA.
CARISKAS KRIEVIJAS SAKAVE

Sevastopoles aizstāvēšana. Se-
vastopole bija lielāka Krievijas jū 
ras osta un Melnās juras kara flotes 
bāze. Līdz ar Sevastopoles zaudē
šanu tiktu iznīcināta flote un likvi
dēta Krievijas kundzība Melnajā 
jūrā. Tieši tādēļ sabiedrotie savu gal
veno triecienu vērsa pret šo jūras 
cietoksni. Sevastopole nebija pie
ejama no juras, taču no sauszemes 
puses tā bija ļoti vāji nocietināta.

1854. gada septembri krievu ar
mijas virspavēlnieks — pārāk vecais 
kņazs A. Meņšikovs — pavēlēja ar
mijai atkāpties uz Bahčisaraju, lai 
saglabātu sakarus ar valsts iekšē
jām guberņām. Pilsētā palika tikai 
cietokšņa garnizons (ap 45000 ka
reivju un virsnieku), uz kura pleciem
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gūlās viss cīņas smagums ar mil
zīgo pretinieka armiju (140 000 cil
vēku) .

Sevastopoles aizstāvēšanu vadīja 
admirāli V. Korņilovs, P. Nahimovs 
un V. Istomins. Nocietinājumu celt
niecībā ievērojama nozīme bija kara 
inženierim E. Totlēbēnam. Visi Se
vastopoles iedzīvotāji no berila līdz 
sirmgalvim ceļas aizstāvēt dzimto 
pilsētu. Īsa laikā ap pilsētu tika uz
celti aizsardzībai nepieciešamie no
cietinājumi.

Kad oktobri sabiedrotie mēģināja 
triecienuzbrukumā ieņemt Sevasto- 
poli, viņi sastapa sivu pretestību un 
bija spiesti sākt ilgstošu aplenkumu. 
Vairak nekā 11 mēnešus Sevastopo
les garnizons un iedzīvotāji varo
nīgi atsita ienaidnieka uzbrukumus.

Pār pilsētu brāzās artilērijas viesuļ- 
uguns. Vairakas reizes pretinieks 
uzsāka vispārēju triecienuzbrukumu 
pilsētai, taču katru reizi tam nacas 
ar lieliem zaudējumiem atkāpties.

Sevastopoles aizstāvjiem trūka 
lielgabalu, šāviņu, pulvera. Sevišķi 
daudz bija kritušo. Taču pilsēta ne
atlaidīgi aizstāvējās. Kareivji un 
matroži cīnījās ārkārtīgi varonīgi. 
Ievainotie artilēristi, ja vien spēja 
stāvēt kaļas, nepameta savus lielga
balus. Cietokšņa aizstāvji devās 
pretuzbrukumos un naktis veica pār
drošus uzbrukumus pretinieka no
metne. Tādu, kas vēlējās piedalīties 
šajos uzbrukumos, bija tik daudz, 
ka nācās no viņu vidus izvēlēties stip
rākos un izturīgākos. Šajos uzbru
kumos pretiniekam ar savu varonību
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I<|uva slavens matrozis Pjolrs Koška. 
Tēviem, vīriem un brāļiem pašaizlie
dzīgi palīdzēja Sevastopoles varonī
gās sievietes. Par aizsardzības va
roni kļuva Sevastopoles Darja 
vienkārša sieviete, kas bija pirmā 
žēlsirdīgā māsa krievu armijā.

Sevastopoles bastionos gaja boja 
aizsardzības vadītāji admirāļi Kor- 
ņilovs, Nahimovs un Istomins. Se
vastopoles aizstavešana ir viena no 
varonīgākajam lappusēm krievu tau
tas vēsturē. Tas dalībnieki ieguva 
nevīstošu slavu.

Cara armijas pavēlniecības mē
ģinājumi aizvilināt pretinieka speķus 
no Sevastopoles un los sakaut bei
dzas neveiksmīgi.

Sevastopoles aplenkšana sabied
rotajiem maksaja dārgi. Anglijā un

Francija brieda neapmierinātība ar 
ieilgušo karu. 1855. gada augusta
beigās sakās pēdējā visstiprākā Se
vastopoles bombardēšana. 800 liel
gabalu bez pārtraukuma grava pil
sētu. Sākās vispārējs triecienuzbru
kums. Sabiedrotajiem, ciešot milzī
gus zaudējumus, izdevās ieņemt Ma- 
lahova kurgānu — augstieni, kas 
paceļas pāri pilsētai. Pec tam pilsē
tas tālākā aizstāvēšana kļuva bez
cerīga. Cietokšņa aizstāvji pa tiltu, 
kas jau iepriekš bija uzcelts pāri līcim, 
devās uz līča Ziemeļu krastu un al 
stāja pilsētas dienviddaļu.

Sevastopoles varonīgā aizstā
vēšana izjauca Anglijas un Francijas 
agresīvos plānus. Sabiedroto speķi 
bija novājināti. Tiem neizdevās pat 
ieņemt visu Krimu. Viņu armija
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nebija spējīga turpināt aktīvu dar
bību. Raksturodami karadarbības re
zultātus, K. Markss un F. Engelss 
rakstīja: «... sabiedrotie ieņēma Se
vastopoles dienviddaļu, Kerču, Kin- 
burnu, Eipatoriju .. . sabiedroto pa
nākumi nebūt nav tik lieli, lai attais
notu angļu preses plātīšanos» 
(Cou., t . 11, c. 616).

Sevastopoles krišana jau iepriekš 
izšķīra kara iznākumu. Krievu ar
mija bija noasiņojusi un valsts finan
ses novājinātas. Kaut gan Aizkau- 
kāzā krievu karaspēks guva lielu uz
varu — ieņēma gandrīz nepieejamo 
Kārsās cietoksni — , taču šis panā
kums neietekmēja kara iznākumu.

Sakāves cēloņi. Galvenais Krie
vijas sakāves cēlonis šajā kara 
bija atpalicība ekonomiskajā un ta- 
tad ari militāri tehniskajā ziņā.

Krievu kājnieku lielākā daļa bija ap
bruņota ar kramenīcām, kuras pie
lādēja pa stobru un ar kuram varēja 
šaut tikai 300 soļu attālumā. Sabied
roto vītņu šautenes pārspēja tās gan 
šaušanas tāluma, gan ātrumā, gan 
ari precizitātes ziņa. Vājākā bija arī 
krievu artilērija, jo tā bija apbru
ņota ar novecojušiem lie lga
baliem, kuru šāviņi varēja sasniegt 
tikai netālus mērķus. Bez tam trūka 
ari lādiņu. Kara rūpnīcas, kuras 
strādāja dzimtļaudis un bija atpa
likusi tehnika, nespēja apgādat armiju 
ar ieročiem un munīciju.

Nebija dzelzceļu, kas saistītu 
valsts centru ar tās nomalēm. Gal
venais transporta līdzeklis bija zirgi 
un vērši. Munīcijas un pārtikas pie
gāde pa sliktajiem lauku ceļiem 
prasīja ļoti daudz laika.
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Krievijas flotē gandrīz nemaz ne- 
bija tvaikoņu, to būve vēl tikai sā
kas. Buru kuģu flote, kas bija pilnīgi 
atkarīga no laika apstākļiem un vēja, 
bija daudz vājāka par ienaidnieka 
spēcīgo tvaika floti.

Armijā ļoti slikti bija organizēta 
medicīniskā palīdzība un apgāde. 
Ierēdņi apzaga valsts kasi un nodar
bojās ar kukuļņemšanu. Dzimtbū
šanas pēdējos pastāvēšanas gados 
šis paradibas izplatījās katastrofiskos 
apmēros. Cara armijā valdīja dresūra 
uti nūjas disciplīna. Engelss jau ag- 
rak norādīja, ka Krievijai šai karā 
paredzama bezcerīga ekonomiski at
palikušas nācijas ciņa pret nācijām, 
kurām bija moderna ražošana.

Krimas karš bija no abam pusēm 
netaisns karš. Kā cariska Krievija, 
ta ari tās pretinieki centās iekarot 
jaunus īpašumus, nodibināt kundzību 
Tuvajos Austrumos.

Kara rezultāti. Krievijas preti
niekiem neizdevās realizēt visus 
savus plānus — atdalīt Baltiju, Po
liju, Krimu, Aizkaukāzu un padarīt 
Krieviju par otrās šķiras lielvalsti. 
Tomēr carismam nācās piekrist Parī
zes miera līguma (1856. g. marta) 
smagajiem noteikumiem. Šis miera l ī
gums paredzēja, ka Krievija zaudē 
Donavas grīvu un Besarābijas dien
viddaļu, ka ari tiesības turēt Mel
najā jūrā kara floti. Cietokšņus Mel
nas jūras piekrastē prasīja likvidēt, 
bet pašu Melno jūru pasludināja par

DOKUMENTS SEVASTOPOLES AIZSTĀVĒŠANA

atklātu jūru visu zemju tirdznieci 
bas kuģiem. Krievijas dienvidu robe
žas palika neaizsargātas pret ienaid
nieka uzbrukumiem. Krievijas ie 
tekme Balkānos kļuva vājāka.

Carisms bija cietis smagu mili
tāru sakāvi. Ta starptautiskā auto
ritāte bija iedragāta, un carisms 
vairs nespēja tā kā agrāk veikt 
Eiropas žandarma uzdevumus. Taču 
uzvaras augļus ieguva Anglijas, 
Francijas un Austrijas buržuāzija.

V. I. Ļeņins atzīmēja, ka «Krimas 
karš paradīja, cik sapuvusi un bez
spēcīga ir dzimtbūtnieciska Krievija». 
(Ļeņins V. 1. Raksti, 17. sēj., 91. 
Ipp.)

Sakāve Krimas kara uzskatāmi 
parādīja, ka bez dzimtbūšanas likvi
dēšanas valsts tālāka attīstība nav 
iespējama. Carisma sakāve veicināja 
revolucionārās kustibas pieaugumu 
Krievijā.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Pastāstiet par Sevastopoles aizstāvēšanul 
Cik ilg i tā aizstāvējās un kāpēc? 2. Kad, kur un 
ar kādiem noteikumiem tika  noslēgts miers 
pēc Krimas kara beigām? 3. Pamatojiet ar fak
tiem  secinājumu, kuru izda rīja  V. I. Ļeņins: 
«Krimas karš parādīja , cik sapuvusi un bezspē
cīga  ir dzim tbūtnieciskā Krievija»! 4. Iez īm ē jie t 
kontūrkartē Krimas kara svarīgāko kauju vietas 
un tās teritorijas, kuras Krievija  zaudēja pēc 
Parīzes miera līgum a!

F r a g m e n t i  n o  P. A l a b i n a  p i e z ī m ē m  

Sevastopolē 15. martā (1855. g.).
Karadarbības paņēmieni, kādus lie to  Sevastopoles aizstāvēšanā, ir ā rkārtīg i 

daudzve id īg i. Mēs cīnāmies pret ienaidnieku uz ūdens un klajā laukā un, izmantojot 
zemes darbus, virs zemes un apakš zemes. Nepaiet gandrīz  neviena diena, kad nona



tik tu  nelaimes gadījum s ar kādu no vietējiem  iedzīvotā jiem , bet pārē jie  tai laikā ne
pievērš tam nekādu uzmanību. V iņ i ir p iln īg i apraduši ar nāves tuvumu, sadraudzē
jušies ar to  . . .«mēdz te ikt, šeit mēs esam dzimuši, te  a rī nomirsim, te  ie t bojā mūsu 
v īr i un brā ļi, kopā ar viņiem, ja tāda būs dieva griba, iesim bojā a rī mēs». Malahova 
kurgāna visa ziemeļu un rietum u puse klāta ar matrožu mājiņām (māla klēķa būdām), 
kurās d z īvo  viņu ģimenes . . .  M atroža sieva nes vīram  uz bastionu ēdienu, kopā ar 
viņu sēž p ie  lie lgabala, kamēr viņš paēd, lai varētu nest atpakaļ traukus, un pavada 
p ie  v īra  divas trīs  stundas, lai gan nepārtraukti lido  ienaidnieka šāviņi. Vispārējās 
bombardēšanas laikā sievietes nepārtraukti nes uz bastioniem ūdeni, lai darba un 
karstuma nom ocītie  kaujin ieki varētu atspirdzināties. Ja k rīt kāds no mūsu virsniekiem 
un viņa b ied ri gulda to  nāves cisās, noteikti ierodas vai nu saimniece, p ie  kuras d z ī
voja nonāvētais, vai kaim iņiene, lai līd z jū tīb ā  apraudātu slavenā varoņa pīšļus un 
apvītu  tā 'g a lv u . . .  ar svaigām ģerānijām un miršu lapām. Dažreiz gadās, ka atskan 
trauksmes signāls. Ko dara sievietes? Kliedz, skraida? Nekā tam līdz īga , dažas p iera
dušas, stāv p ie  savu māju vārtiņiem , skumji ar asaru pilnām acīm pavadīdamas uz sa
vām vietām skrejošo kareivju vienības, viņas lūdz d ievu un klusi raud, nododamas 
savu likteni d ieva rokās. Sieviešu atrašanās Sevastopolē nemazina tās aizstāvju v īr iš 
ķ ību , nebūt nēl Redzēdams sieviešu stingrību pašos bīstamākajos mirkļos, kļūst s tip 
rāks pats nedrošākais. Apziņa, ka katrs solis atkāpjoties ienaidnieka priekšā, ir solis 
tuvāk m īļotās ģimenes bojāejai, iedvesmo kareivjus, piekaļ viņus p ie  tās vietas, ko 
viņiem  norād ījusi priekšniecība, p ie  vietas, kuru v iņ i nepametīs līd z  nāvei . . .

Stāstot par Sevastopoles sievietēm, nevar klusēt a rī par viņu bērniem. Sevasto- 
pole pārvērtusies par varoņu rad ītā ju . Visus, kas atrodas tās ierakumos, audzina karš, 
apdraud briesmas, baro trūkums, izauklē posts. Pavērojiet šejienes bērnu d z īv i! Viens 
vairākas reizes dienā zem ienaidnieka šāviņu krusas skrien p ie  tēva uz bateriju , lai 
aiznestu viņam ēdienu vai dzērienu, vai t īru  kreklu, vai kažoku, vai salabotus zāba
kus. Cits, gadus d ivpadsm it vecs zēns, d iendienā airē mazu la iviņu no līča viena 
krasta uz otru, pa vietām, kur d iezgan b ieži ūdeni saputo virs līča  izsprāgušas bum
bas šķēpele vai a r ī pati bumba, kas aizrijusies ar jūras ūdeni, vai a r ī ar briesm īgu pē r
kona dārdoņu sprāgst raķete un tās dzelzs čaula, s līdo t pa ūdens ņirbu, a izpeld kā 
teiksmains jūras pūķis, draudēdams ar nāvi, no kuras jaunietis cenšas izva irīties ar 
straujiem, vēl nedrošiem airu vilcieniem . Pēc Sevastopoles pirmās bombardēšanas 
flotes pavē ln iecība pavēlēja savākt ienaidnieka šāviņus un sanest tos norādīta jā vietā, 
solot par katru šāviņu sudraba kapeiku. Šāviņi visur mētājas lie lā  vairumā, dažās v ie 
tās b ija  izve ido jies p iln īg i čuguna bruģis. Sākumā kare ivji vāca šāviņus, 
bet, kad viņ i redzēja, ka šo darbu labprāt veic bērn i, kare ivji atstāja m inēto peļņu 
viņiem. Vajadzēja redzēt, kādas ainas tur b ija  vērojamasl No pašām baterijām, ne
skatoties uz ienaidnieka uguni, veseli zēnu arte ļi stiepa lodes; kas nespēja panest, 
tas vēla to  pa zemi; citi d ivatā nesa šāviņu maisā, c iti veda vienu, divus, pat trīs 
šāviņus mazos ratiņos, paskaties, ratiņos starp citiem iejūgusies a rī m eitenīte , kura 
pati tika i drusku lielāka par lie lgabala lodi. Sī lādiņu vešana p iln īg i atgādināja darbu, 
ko veic skudras, p iegādājo t savam pūznim  materiālus, kas nepieciešami tā pastā
vēšanai.
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Jautājumi par dokumentu. 1. Pastāstiet par sieviešu un bērnu p iedalīšanos Sēvasto- 
poles aizstāvēšanā! 2. Kā sievietes un bērn i ietekmēja Sevastopoles aizstāvjus!

1853. — 1856. g. Krimas karš.
1854. gada septembris— 1855. gada augusts. Sevastopoles aizstāvēšana.

V II N O D A Ļ A

KRIEVIJAS TAUTU KULTORA XIX GS. PIRMAJĀ PUSE

18. §. IZGLĪTĪBA 
UN ZINĀTNE

Kultūras attīstības vēsturiskie 
apstākji. XIX gs. pirmā puse bija 
laika posms, kad saira feodālisms 
un attīstījās jaunas, kapitālistiskas 
attiecības. Sājā laikā noslēdzās 
ari krievu nācijas veidošanas pro
cess. Pagatnē bija aizgājušas vietējās 
īpatnības sadzīvē, valoda, paražās, 
tikumos, uri radās vienota nacionāla 
kopība, kura aptvēra visu krievu 
tautu. Sis process sevišķi skaidri 
bija vērojams krievu kulturā, kuras 
attīstība vainagojās ar jauniem ie
vērojamiem sasniegumiem. Līdzīgs 
process risinājās ari citu mūsu 
zemes tautu vēsturē. Dzimtbūšana un 
patvaldība kavēja kultūras attīstību. 
Tūkstošiem talantīgu cilvēku — māk
slinieki, aktieri, mūziķi — bija ne
brīvi dzimtļaudis, viņu spējas neva
rēja atklāties, un tas kalpoja tikai 
muižnieku iegribu apmierināšanai. 
Daudzi dzimtļaužu teātri bija pazīs
tami visā valsti, bet dzimtļaužu ak
tieri, kas bija radījuši šo slavu, la 
ari palika nezināmi un beidza savu 
dzīvi ka muižnieku kalpi. Tikai ne
daudziem izciliem cilvēkiem, kā 
T. Sevčenko un ievērojamajam aktie
rim M. Sčepkinam, izdevās izlauzties

brīvībā un arī tad vienigi ar pro
gresīvo krievu cilvēku palīdzību.

Izglītības un zinātnes vajadzībām 
tika atvēlēts |oti maz līdzekļu, sko
las paslavēja kārtu ierobežojumi, 
tajās varēja mācīties galvenokārt 
privileģētās kārtās — 80% skolēnu 
bija muižnieki —, skolas faktiski ne
bija pieejamas dzimtcilvēkiem.

Skolās bija ieviesta stingra ad
ministrācijas kontrole. Skolai bija 
jāieaudzina skoleniern pazemība un 
paklausība valsts iestādēm un pade
vība patvaldnieciskajai valdībai. Mā
cīšanas pamatā bija reakcionāra 
teorija, kas apstiprināja patvaldības, 
pareizticības un dzimtbūšanas nesa- 
tricināmību Krievijā.

Taču valsts ekonomiskā attīstība 
prasīja arvien vairāk izglītotu cil
vēku, un valdība, lai apmierinātu 
šis prasības, bija spiesta atvērt jau
nas skolas un atļaut tajās mācīties 
ne tikai muižnieku beriliem. XIX gs. 
pirmaja pusē tika atvērtas piecas jau
nas universitātes, dažas augstākas 
tehniskās mācību iestādes, vairāki 
liceji ar universitātes programmu. 
Ģimnāziju skaits palielinājās 2,6 
reizes. Gadsimta vidū Krievija lasīt 
un rakstīt pratēju bija pavisam 6% 
iedzīvotāju un 125 000 skolēnu. Tadai 
milzīgai valstij kā Krievija tas bija 
niecīgs skaits.
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Kaut gan pastāvēja carisma jūgs, 
krievu tauta un cilas Krievijas tau
tas guva zinātnē, literatūra un mākslā 
lielus panākumus. Tās spēja izvirzīt 
no sava vidus tādus talantus, kuru 
darbības rezultātā krievu kultūra ie
ņēma ievērojamu vietu pasaules kul
tūrā.

Progresīvie zinātnieki, rakstnieki 
un mākslinieki uzstājās pret senām, 
novecojušām teorijām, kas kavēja 
attīstību, pret māņticību un aiz
spriedumiem, pret reliģiju, kura sais
tīja cilvēku domas, un ar savu dar
bību veicināja jauno sabiedrisko 
attiecību nostiprināšanos valstī.

Zinātne. Lielus panākumus guva 
matemātika. Vairak nekā divi tūk
stoši gadu matemātikas zinātnē 
valdīja priekšstati, kurus bija pama
tojis sengrieķu zinātnieks Eiklids

un kuri tika uzskatīti par aksiomu. 
Ģeniālais matemātiķis Nikolajs Lo- 
bačevskis (1792— 1856) izveidoja 
mācību par neeiklīda ģeometriju. 
Tas bija liels atklājums ar milzīgu 
nozīmi zinātnes un tehnikas tālākā 
attīstībā. Lobačevski pamatoti dēvēja 
par ģeometrijas Koperniku.

Taču Lobačevskis bija ne vien 
ģeniāls matemātiķis, kas sagadaja 
slavu tevzernes zinātnei, viņš bija 
arī ievērojams sabiedrisks darbi
nieks, kas daudz darīja, lai attīstītu 
izglītību un augstāko izglītību Krie
vijā. 20 gadus viņš vadīja Kaza- 
ņas universitāti, kas viņa vadībā 
k|uva par valsts lielāko zinātnes 
un kultūras centru.

Lielāku nozīmi saka iegūt ķī
mija un fizika, it sevišķi tas at
tiecināms uz tādam nozarēm ka
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elektrība un organiskā ķīmija. Sīs 
zinātnes palīdzēja cilvēkam gūt virs
roku pār dabas speķiem un veici
nāja valsts ekonomikas un tehnikas 
attīstību.

Teorētiskās un praksē izmantoja
mās ķīmijas attīstībā lielu ieguldī
jumu deva Nikolaja Ziņina (1812— 
1880) zinātniskie darbi. Tie uz dau
dziem gadiem noteica organiskās 
ķīmijas attīstības virzienu un bija 
pamatā farmaceitiskās rūpniecības 
attīstībai un sprāgstvielu ražošanai. 
Ziņins bija krievu ķīmijas skolas 
dibinātājs.

Fizika pasaules nozīmes atklā
jumus izdarīja V. Petrovs un B. Ja- 
kobi. Jau gadsimta sākumā Vasilijs 
Petrovs (1761 — 183-1) izpētīja elek
trisko loku un elektrisko lādiņu re
tinātā gāzē un pierādīja to prak

tiskas lietošanas iespējamību — ap
gaismošanai un metālu kausēšanai. 
Līdz ar to viņš aizsaka darbus, kas 
saistīti ar elektrības praktisku iz
mantošanu sadzīvē un tautas saim
niecībā.

Atklājumi elektrības izmantoša
nai praksē ir saistīti ar cita iz
cila fiziķa un elektrotehniķa Borisa 
Jakobi (1801 — 1874) vārdu. Viņš 
izdarīja ievērojamus pētījumus, lai 
radītu elektriskās mašīnas, telegrāfu, 
mīnu elektrotehniku, elektroķīmiju. 
Jakobi atklaja galvanoplastikas me
todi. Jau tajā laikā Jakobi darbiem 
bija milzīga nozīme tautas saimnie
cībā.

Nikolajs Pirogovs (1810 
1881) — Sevastopoles aizstāvēšanas 
dalībnieks — bija ievērojams ķi 
rurgs un anatoms, izcils pedagogs.
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Ar savu grāmatu «Topogrāfiskā ana
tomija», ar saviem pētījumiem sāpju 
mazināšanas jautājumos N. Piro
govs ieguva slavu visā pasaulē. 
Lieli ir viņa nopelni militārā medi
cīnas dienesta organizēšanā. Piro
gova darbība ir svarīgs pagrieziens 
tās zinātnes attīstībā, kura cīnās pret 
cilvēka organisma slimībām.

Krievu ceļotāji. Tālajos okeāna 
plašumos devās krievu jūrnieki un 
ģeogrāfi, kuri veica vairākus ceļo
jumus apkārt zemeslodei. Krievija 
pārvērtās par jūras lielvalsti, bet 
tas izvirzīja zinātniekiem jaunus uz
devumus dabas pētīšanā.

No 1803. gada līdz 1806. gadam 
notika pirmā krievu ekspedīcija ap
kārt zemeslodei no Kronštates līdz 
Kamčatkai un krievu īpašumiem 
Ziemeļamerikā. To vadīja izcilais 
zinātnieks un jūrasbraucējs Ivans

Ķrūzenšterns (1770— 1846). Ekspe
dīcijas laikā tika pētītas Marķīza un 
Sendviču (Havaju) salas, Ķīna, Ja
pānas salas, Sahalīna un Kamčatka. 
Ķrūzenšterna sastādītais «Dienvidu 
jūras atlants» un daudzas kartes ba
gātināja ģeogrāfijas zinātni un vei
cināja kuģniecības attīstību. Kādu 
no šīs ekspedīcijas kuģiem koman
dēja Jurijs Lisjanskis (1773— 1837). 
Viņš patstāvīgi veica daļu ceļa (no 
Havaju salām līdz Aļaskai) un iz- 
darija vairākus ievērojamus atklāju
mus.

No 1819. gada līdz 1821. gadam 
notika krievu ceļojums ap zemes
lodi uz Antarktīdu. To vadīja Fa- 
dejs Belinshauzeris (1778—1852). 
Krievu kuģi divas reizes piebrauca 
pie Antarktīdas piekrastes. Ekspe
dīcija patiesība atklaja šo konti
nentu un bez tam daudz salu, sa-
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stādīja jaunas kartes, izdarīja svarī
gus pētījumus okeanoloģijā un okea
nogrāfijā. Belinshauzena vārdā no
saukta Antarktīdas baseina jūra un 
sala Klusajā okeānā. Kādu šīs eks
pedīcijas kuģi komandēja Mihails 
Lazarevs (1788—1851). Vēlāk viņš 
veica vairākus ceļojumus ap zemes
lodi. Lieli ir Lazareva nopelni krievu 
jūras kara flotes izveidošanā un 
nostiprināšanā. Viņš kļuva slavens 
kā kaujās norūdīts, bezbailīgs, vīriš
ķīgs admirālis, kas bezgalīgi mīl 
savu dzimteni. Lazarevs izveidoja 
veselu jūras kara mākslas skolu 
un izaudzināja flotes vadītājus, Se- 
vastopoles varonīgos aizstāvjus — 
Nahimovu, Korņilovu un Istominu.

Daudz lielu jūras ģeogrāfisko at
klājumu izdarīja admirālis Vasilijs 
Golovņins (1776—1831), kas, tāpat 
kā Lazarevs, vairākas reizes veica 
ceļojumus apkārt zemeslodei. Par 
šiem ceļojumiem viņš spilgti un tē
laini stāsta savās talantīgi uzrak
stītajās grāmatās. Golovņina skol
nieks un sekotājs bija Fjodors 
Litke (1797— 1882), kurš no 1826. 
gada līdz 1829. gadam vadīja ekspe
dīciju ap zemeslodi. Tās laikā tika 
atklātas 12 salas un savākts milzīgs 
faktu materiāls okeanogrāfijā, etno
grāfijā, zooloģija un botānikā. Litke 
nodibināja Krievijas Ģeogrāfijas bied
rību, kurai bija liela nozīme ģeogrā
fijas zinātnes attīstībā.

Ļoti svarīgu ieguldījumu Tālo 
Austrumu jūru izpētīšana deva Ge- 
nadijs Ņevefskojs (1813— 1876). Viņš 
atklāja Amūras grīvu, jūras šau
rumu starp kontinentu un Sahalīnu 
un pirmo reizi pierādīja, ka Saha- 
Itna nav pussala, kā to uzskatīja ie
priekš, bet gan sala.

Krievu jūrnieku un zinātnieku 
atklājumi veicināja zinātnes at
līstām visā pasaulē. Daudzas ģeo
grāfiskās vietas: salas, juras šau

rumi un līči arī tagad saglabājuši 
krievu nosaukumus (Kutuzova, 
Suvorova, Rumjanceva, Pētera Liela 
salas, Ņeveļskoja šaurums u.c.).

Zinātnes attīstība veicināja teh
nikas attīstību — tehnikas progresu. 
Krievu izgudrotāji izdarīja vairākus 
svarīgus atklājumus tehnikā. Krievu 
progresīvos zinātniekus viņu lielajā 
darbā iedvesmoja dzimtenes un sa
vas tautas mīlestība. Carisms ir 
vainojams pie tā, ka daudzi ievē
rojamu krievu zinātnieku un in
ženieru izgudrojumi netika ieviesti 
dzīvē un nekļuva par tautas iegu
vumu. Daudzu izgudrojumu priori
tāte (pirmatklājums) netika nodroši
nāta. Zinātnes attīstības vajadzī
bām atvēlēja ļoti maz līdzekļu.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Izm antojot dažādos mācību priekšmetos 
iegūtās zināšanas, sastādiet tabulu:

Fizika

Matemātika

Ģeogrāfija

Pārējās zinātņu nozares

Ierakstiet atbilstošās ailēs zinātnieku vārdus 
un viņu izdarītos zinātniskos atklājumus! 
Tabulas sastādīšanu tu rp in ie t, mācoties te 
matu «Krievijas tautu kultūra XIX gs. otrajā 
pusē»! 2. Iez īm ē jie t kontūrkartē krievu jū 
rasbraucēju ievērojamākos atklājumus XIX gs. 
pirmajā pusē un viņu ceļojumu maršrutus!

19. §. LITERATŪRA

Daiļliteratūra XIX gs. sākumā.
Ļoti liela nozīme krievu tautas na
cionālās kultūras un garīgas dzīves, 
kā arī sabiedriskās kustības attīstībā 
bija literatūrai. Tā kļuva ne tikai
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par dzīves izzināšanas līdzekli, bet 
ari par varenu ieroci ciņa par tās 
pārkārtošanu.

Gadsimta sakumā ievērojama no
zīme krievu literatūrā bija N. Ka- 
ramzinam un V. Žukovskim. Nikolajs 
Ķaramzins (1766— 1826) bija senti
mentālisma virziena vadītājs. Viņš 
daudz darījis, lai attīstītu krievu 
valodu. Viņa darbos atspoguļojas 
vienkāršo cilvēku jūtas. Šo cilvēku 
cieņas nostiprināšana bija liels rakst
nieka nopelns. Taču Ķaramzins iz
tēloja dzīvi idilliskā, izskaistināta 
veidā. N. Ķaramzins bija lielākais 
tā laika vēsturnieks. Kaut gan viņa 
politiskie uzskati bija konservatīvi, 
viņa talantīgi uzrakstītā «Krievijas 
valsts vēsture», Puškina vārdiem 
runājot, «atklaja krievu vēsturi

Krievijai». Karamzinam tuvs bija 
romantisma virziena vaditajs Vasilijs 
Zukovskis (1783— 1852). Viņa dzeja 
spēcīgi ietekmēja krievu poēzijas at
tīstību. Zukovskis bija ari lielisks 
tulkotājs.

Reālisma nostiprināšanās krievu 
literatūrā. A. Puškins. Gadsimta ot
rajā ceturksni par valdošo virzienu 
krievu literatūrā kļuva reālisms. 
Literatūra sāka ne vien patiesi attēlot 
tautas dzīvi, bet arī modināt krievu 
sabiedrības progresīvajās aprindās 
tieksmi cīnīties pret jūgu un vardar
bību, par brīvību un taisnīgumu.

Tā laika divi izcili vēsturiski 
notikumi spēcīgi ietekmēja literatū
ras un mākslas attīstību. Pirmām 
kārtām tas bija 1812. gada Tēvijas 
karš. Tas izraisīja neredzētus pat-
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riotisma uzplūdus, paradīja tautas 
cildenumu un varonību grūtajā 
pārbaudījumu laika un veicināja tau
tas pašapziņas attīstību. Karš pie
saistīja sabiedrības progresīvo slāņu 
uzmanību apspiestajai, nomāktajai 
tautai, kura gadsimtiem ilgi bijusi 
apspiesta, taču nav zaudējusi cil
vēka cieņu un paradījusi dvēseles 
cildenumu cīņa ar svešzemju iebru
cējiem. Otrs notikums, kas ietekmēja 
mākslas attīstību, bija atbrīvošanās 
kustības sakums, dekabristu sacel
šanas, kuras mērķis bija likvidēt savu 
laiku nodzīvojušo sabiedrisko iekārtu 
un atbrīvot Krievijas tautas no soci
ālā un politiskā jūga.

Šie notikumi izraisīja milzīgus 
jaunrades uzpludus kultūras dar
binieku vidu, noteica viņu darbu te

matiku un to sabiedrisko virzību. 
Patriotiskā tematika, tautas varoņ
darba slavināšana, vienkāršā cil
vēka cieņas apliecināšana, cīņa pret 
visu veco, kas nodzīvojis savu laiku, 
ieņēma galveno vietu labako māk
slinieku daiļradē.

Par īstu jaunas krievu literatū
ras un literārās valodas izvei
dotāju kļuva Puškins. Aleksandrs 
Puškins (1799—1837) bija krievu re
ālisma pamatlicējs. Viņa daiļdarbi 
ir krievu tautas lepnums un reizē 
ari pasaules literatūras šedevri. Bū
dams vienādos uzskatos ar dekab- 
ristiem, Puškins dziļi ienīda patvald- 
niecisko iekārtu un dzimtbūšanu. 
Puškina daiļradei strāvo cauri mīles
tība un cieņa pret Krievijas tau
tām. Turpinot A. Radiščeva tradīci-
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jas, dzejnieks uzrakstīja odu «Brives- 
tiba», kas pauž naidu pret carismu. 
Viņš rakstīja:

«Bet tevi. bende patvaldnieks,
Un tavu troni lāsts vel baida;
Par tavu postu būs man prieks,
Par to, kas tavus bērnus gaida!»

Ģeniālie Puškina darbi «Jevge
ņijs Oņegins», «Boriss Godunovs», 
viņa brīnišķīgā lirika ir patiess ie
guldījums krievu un pasaules kul
tūras dārgumu krātuvē.

Puškins bija daudzu dekabristu 
draugs. Sacelšanās laika viņš bija 
trimdā Mihailovska. Velak, atbildot 
uz cara jautājumu, kura pusē viņš 
bulu nostājies, ja sacelšanās laikā 
atrastos galvaspilsēta, Puškins at

bildēja, ka viņš būtu bijis kopā 
ar saviem draugiem dekabristiem 
Senāta laukumā.

Valdība Puškinu vajaja, vairākas 
reizes izsūtīja viņu no galvaspil
sētas, nodeva policijas uzraudzībā. 
Cenzūra aizliedza iespiest daudzus 
viņa sacerējumus. 1887. gadā Puš
kinu nonāvēja duelī. Dzejnieka nāvē 
bija vainojama augstākā sabiedrība, 
kas viņu vajāja, un visvairāk pats 
cars. Visi Krievijas progresīvie cil
vēki uzskatīja Puškina nāvi par 
smagu nacionālu zaudējumu.

XIX gs. pirmā ceturkšņa izcils 
literatūras darbs bija Aleksandra 
Gribojedova (1795 -1829) nemir
stīga komēdija «Gudra cilvēka ne
laime». Jau rokrakstā ta daudzos 
eksemplāros izplatījās visa Krievijā
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un sevišķi populāra kļuva jaunatnes 
vidū. Gribojedova komēdija kļuva par 
daudzu dekabristu iemīļotāko grā
matu. Patiess dzīves attēlojums, tē
laina valoda, temata oriģinalitāte 
(jaunā, progresīvā sadursme ar veco, 
reakcionāro) sagādāja šim sacerēju
mam milzīgus panākumus. Griboje- 
dovs deva smagu triecienu kūtrībai, 
tumsonībai, visam tam, kas traucēja 
jaunā nostiprināšanos. Viņš bija 
tuvs daudziem dekabristiem un, kaut 
arī 1825. gada 14. decembra sacel
šanās laikā atradās Kaukāzā, tomēr 
tika arestēts un saukts pie atbil
dības dekabristu lietā. Gribojedovam 
izdevās pierādīt, ka viņš nav sacel
šanās dalībnieks. A. Gribojedova 
dzīve traģiski beidzās Teherānā, 
kur viņš bija vēstnieks.

Ģeniālais krievu dzejnieks Mihails 
Ļermontovs (1814— 1841) sakarā ar 
A. Puškina nāvi uzrakstīja dzejoli 
«Dzejnieka nāve», kurā nikni apvai
noja augstāko sabiedrību dzejnieka 
nāvē:

«Bel jus, jus augstprātīgie dēli 
No neliešu un senzināmo blēžu cilts.
Zem verga papēža jus samīdīsiet cēli 
Tās laimes paliekas, ko citiem laupa vilts! 
Jiis Brīvei, Ģēnijam un Slavai bendes pulki. 
Kas barā rijīgā šeit troni ielenciet!
Jus neskaramus sarga likumtulki.
Pret jums ir taisnai tiesai mute ciet! . . .»

Ļermontovs radījis izcilus poēzijas 
un reālistiskās prozas darbus, dziļi 
atsedzis sava laika sabiedrības trū
kumus. Romānā «Mūsu laika varonis» 
viņš attēlojis tipisku sava laika
biedra tēlu, «liekā» cilvēka tēlu, 
kurš neatrod, kur likt savus spēkus 
Nikolaja valdīšanas laika sasmaku
šās dzimtbutnieciskas iekārtās ap
stākļos.

Mūsu lautu kultūras attistišanā 
ļoti liela nozīmē ir Nikolajam Go-

golim (1809—1852). Savos darbos 
«Mirušās dvēseles» un «Revidents» 
Gogolis atsedza dzimtbutnieciskas 
Krievijas trūkumus un bargi tos 
nosodīja. Viņa ģeniālie darbi mo
dināja lasītājos domu, ka nepiecie
šama cīņa pret dzimtbūšanu un ka 
nepieciešams likvidēt iekārtu, kas 
balstās uz vardarbību un tumsonību. 
«Sen nav pasaulē bijis tāds rakst
nieks, kas būtu tik nozīmīgs savai 
tautai kā Gogolis Krievijai,» rak
stīja N. Cerniševskis.

Puškina un Gogoļa ietekmē XIX 
gs. 40. un 50. gados savu jaun
rades ceļu sāka rakstnieki F. Dosto
jevskis, N. Ņekrasovs, I. Turgeņevs, 
M. Saltikovs-Sčedrins, I. Gončarovs, 
A. Ostrovskis, Ļ. Tolstojs. Progre
sīvā krievu literatūra spēcīgi ietek
mēja mūsu zemes tautu kultūras 
attīstību.

J a u t ā j u m i  un  u z d e v u m i

1. Kā izpaudās XIX gs. pirmās puses p ro 
gres īvo  rakstnieku jaunrades sabiedriskā no
zīme? Nosauciet ievērojam āko rakstnieku vār
dus un viņu darbus! 2. Kādos A. Puškina 
darbos visspēcīgāk skan protests pret tautas 
apspiešanu un izpaužas simpātijas c īn ītā jiem  
par tās b rīv ību?  3. Pret kādiem sava laika 
sabiedrības trūkum iem vērsās A. G ribo jedovs 
komēdijā «Gudra cilvēka nelaime»?

20. §. MĀKSLĀ
KRIEVIJAS TAUTU KULTORAS SADRAUDZĪBA

XIX gs. pirmā puse bija svarī
gākais posms tēlotājas mākslas 
tēlniecības, glezniecības un arhitek
tūras attistībā. Tas bija mākslu» 
uzplaukuma posms, kad nostiprinājās 
jauna tematika, jaunas formas un 
žanri.



Arhitektūra un tēlniecība. Pa
triotisma uzplūdi XIX gs. sākumā 
izraisīja veselas izcilu arhitektu un 
tēlnieku plejādes jaunradi. Uz šo 
laiku attiecināms arhitekta Andreja 
Voronihina (1759— 1814) jaunrades 
uzplaukums. Voroņihins. radīja apbrī
nojamo arhitektūras mākslas pie
minekli — Kazaņas katedrāli Pē
terburga. Pēc 1812. gada Tēvijas 
kara katedrāle tika pārvērsta par 
krievu slavas muzeju, ēku piemi
nekli. Te ir apbedīts izcilais karava
donis M. Kutuzovs, novietoti Na
poleona armijai atņemtie karogi, bet 
30. gados katedrāles laukumā tika 
uzcelti lieliski pieminekli M. Kutu- 
zov-am un Barkiajam de Tolli. Tos 
darināja tēlnieks Boriss Orlov skis 
(1793— 1837). ?>is arhitektūras an-

samblis vēl līdz mūsu laikam pār
steidz ar savu formu pilnību, har- 
moniskumu, diženumu.

Gadsimta sākumā viens no lielā
kajiem arhitektiem bija Andrejans 
Zaharovs (1761 — 1811). Labākais 
Zaharova darbs ir Galvenās admi
ralitātes ēka Pēterburgā, kas sim
bolizē Krievijas varenību uz jūras 
un tas iekļaušanos lielāko jūras 
lielvalstu skaita.

Apbrīnojamus arhitektūras an
sambļus Pēterburgā radīja Ķarlo 
Rosi (1775— 1849). Viņa vadībā uz
cēla Galvenā štāba eku, Mihaila pili 
(tagad Krievu mākslās muzejs), 
Aleksandras teātri ar tam blakus 
esošo ielu (arhitekta Rosi iela). 
Visas šīs celtnes piešķīra Pēterburgas 
centram to stalto un monumentālo
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izskatu, kāds saglabājies līdz mūsu 
dienām un sajūsmina skatītāju ar 
savu skaistumu un pilnveidību.

Tēlnieks monumentālists bija 
Ivans Martoss (1754—1835). Viņa 
labakais darbs ir Maskava Sarka- 
naja laukumā uzceltais Miņina un 
Požarska piemineklis, kas simboli
zē nesalaužamu tautas gribu tās 
cīņā pret svešzemju iebrucējiem.

Glezniecība. Tēlotājās mākslās 
galvenie temati bija tautas varoņ
darba slavināšana, tas garīgās atmo
das ideja, dzimtbūtnieciskās Krie
vijas satrunējuma atmaskošana.

Mākslinieks Aleksejs Venecianovs 
(1780— 1847) savu jaunradi veltīja 
zemnieku dzīves attēlošanai. Šo 
dzīvi viņš parada idealizēta, izskais
tinātā veida, ka tās bija raksturīgi

tolaik modē esošajam sentimentālis
mam. Taču Venecianova gleznas 
«Piedarbs», «Pļauja. Vasara», «Tī
rumā. Pavasaris», «Zemniece ar ru
dzupuķēm» atspoguļo vienkāršo 
krievu cilvēku skaistumu un cilde
numu, kalpo cilvēka cieņas aplieci
nāšanai neatkarīgi no viņa sociālā 
stāvok|a.

Ievērojams mākslas darbs ir 
Kārļa Brilova (1799— 1852) glezna 
«Pompejas pēdējā diena». Māksli
nieks atradis brīnišķīgas krāsas, 
lai attēlotu traģēdiju senajā pilsēta, 
ko apraka lava un pelni Vezuva 
izvirduma laika. Glezna pauž cēlus 
humānisma ideālus. Tā parada cil
vēku cildenumu, viņu pašaizliedzību, 
kas izpaužas briesmīgās katastrofas 
laika.
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XIX gs. pirmajā pusē dzīvoja 
un strādāja mākslinieks Aleksandrs 
Ivanovs (1806 — 1858). Visu savu 
jaunradi viņš veltīja tautas gari- 
gas atmodas idejai, iemiesodams to 
gleznā «Kristus parādīšanās tau
tai». Par šo gleznu Repins velak tei
cis, ka Ivanovs taja paradījis «ap
spiesto tautu, kas alkst pēc brīvī
bas vārdiem».

Dzimtbūtnieclskās Krievijas sa- 
trunējuma atsegšanai savu jaunradi 
veltijis Pavels Fedolovs (1815— 
1852). Viņa gleznas «Majora pre
cības», «Jaunais ordeņa kavalieris» 
un citas aizsāka atmaskojošo gogo- 
lisko virzienu glezniecībā.

Krievu tēlotājmākslai strāvo 
cauri tā laika progresīvās idejas, 
un la kalpo lielajam humānajam

mērķim — cīņai par cilvēka atbrī
vošanu, par visas sabiedrības sociālu 
pārkārtošanu.

Mūzika un teātris. XIX gs.
pirmaja puse krievu tauta deva pa
saulei izcilus mūziķus. Krievu mūzi
kas uzplaukums saistīts ar to, ka 
mūziķi šai laikā iedziļinājās tautas 
gara pasaule, tas noskaņojumā, viņi 
apguva pašas lautas radītās mūzikas 
bagatības.

Tajā laika dzīvoja un stradaja 
krievu klasiskās mūzikas pamatli
cējs komponists Mihails Gļinka 
(1804—1857). Viņa romances, simfo
niskie darbi un operas («Ruslans un 
Ludmila», «Ivans Susaņins») ari vēl 
tagad ir slavenas visa pasaulē. Dzim
tenes mīlestība, vienkāršās tautas va
roņdarbu, tās skaistuma un lieluma
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cildināšana bija galvenās tēmas 
Gļinkas daiļradē. Viņš bija novators 
mākslā: uz operas skatuves izgaja 
tauta un kļuva par galveno per
sonu.

Lielus panākumus guva krievu 
dramatiskais teātris. Uz tā skatu
ves parādījās brīnišķīgi aktieri, kas 
pārvērta teātri no aristokrātu tukša 
laika kavēkļa par dzīves skolu, par 
tribīni, no kuras tika pasludinātas 
brīvības, dzimtenes un tautas mīles
tības idejas.

Sevišķi lielu ieguldījumu teatra 
mākslās attīstība devis M. Sēepkins. 
Mihails Ščepkins (1788—1863) bija 
cēlies no dzimtcilvēkiem. Viņa vārds 
cieši saistīts ar Maskavas Mazo 
leālri, uz kura skatuves viņš strā

dājis 40 gadus. Ne velti šo te 
ātri bieži dēvē par «Sčepkina 
namu». Ar dziļu un izjustu pil 
sētas priekšnieka lomas izpildījumu 
Gogoļa «Revidentā», Famusova lo
mas izpildījumu Gribojedova «Gudra 
cilvēka nelaimē» un daudzam ci
tām lomām Ščepkins lika pama
tus reālisma skolai krievu teatra 
mākslā.

Ļoti liela nozīme cīņā par reālismu 
māksla un literatūrā bija V. Beļin- 
skirn un A. Hercenam. Viņi prasīja, 
lai rakstnieki, mākslinieki un aktieri 
patiesīgi attēlotu tautas dzivi. Viņu 
pašaizliedzīgā cīņa pret patvaldību 
un dzimtbūšanu iedvesmoja kultū
ras darbiniekus nesavtīgi kalpot 
tautai.

Krievu kultūra attīstījās smagos 
patvaldības un dzimtbūšanas jūga 
apstākļos. Priekšlaicīga nāve, cie
tums, katorga, nodošana uz mūžu 
karadienestā pazudināja labākos kul
tūras darbinieku pārstāvjus. Un to
mēr krievu tauta izvirzīja tādus 
talantus, kas radīja mākslas šedev
rus, kuriem bija nozīme visas pa
saules mērogā.

Krievijas tautu kultūras sadar
bība. XIX gs. pirmā puse ir 
krievu, ukraiņu, baltkrievu un citu 
Krievijas sastāvā ietilpstošo nāciju 
veidošanās periods. Ievērojami at
tīstījās visu tautu nacionālā kultūra. 
Ukraiņu tautas vidū izauga dzejnieks 
Tarass Ševčenko, kura daiļrade ir 
nesaraujami saistīta ar progresīvo 
krievu kulturu, ar Puškina un Ļer- 
montova poēziju, kā arī ar Beļinska un 
Hercena revolucionārajiem uzskatiem. 
Vēlāk, pēc kareivja katorgas, viņš 
tuvinājās Černiševskim un Dobro- 
ļubovam un kopā ar viņiem pie
dalījās revolucionārajā kustība.

Baltkrievijā XIX gs. pirmajā puse 
savu darbību sāka V Duņlns Mm 
cinkēvičs (1807 1884) pirmais
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Lielais teātris un Mazais teātris. Izkrāsota litogrāfija. 1851. g.



bija jaunās armēņu literatūras pa
matlicējs. Lielu popularitāti ieguva 
viņa romāns «Armēnijas brūces», 
kurā patiesīgi attēlota armēņu tautas 
grūtā dzīve Irānas jūgā.

Patstāvīgi, taču ciešā sadarbībā 
ar progresīvo krievu kultūru attīs
tījās poļu tautas kultūra. XIX gs. 
pirmajā pusē poļu tauta deva pa
saules kultūrai izcilus rakstniekus un 
dzejniekus A. Mickēviču un J. Slo- 
vaeki, ievērojamo komponistu F. So- 
penu, vēsturnieku un sabiedrisko dar
binieku I. Leleveiu, kuru jaunrade pa
pildināja pasaules kultūras zelta 
fondu.

Pēc pievienošanas Krievijai saka 
straujāk veidoties un attīstīties somu 
nācijā un somu tautas nacionāla 
kultūra. XIX gs. pirmaja pusē lika

lielākais baltkrievu dzejnieks un dra
maturgs. Duņina-Marcinkēviča daiļ
rades centrā ir baltkrievu sādža, 
tāpēc dzejnieka uzmanība pievērsta 
nacionālajai folklorai un ieražām.

Plaši pazīstami kļuva gruzīnu 
dzejnieki Aleksandrs Čavčavadze 
(1786— 1846) un Nikolajs Barata- 
švili (1817—1845), kuru darbi pauž 
kvēlu Gruzijas mīlestību.

Jaunas azerbaidžāņu literatūras 
nodibinātājs bija Mirza Falali Ahun- 
dovs (1812— 1878), apgaismotājs 
un demokrāts, cīnītājs pret reli
ģijas izplatīto tumsonību un anal
fabētismu. Ahundovs, tāpat kā 
citi ievērojamie nacionālo kultūru 
pārstāvji, bija par tuvināšanos krievu 
tautai. Lielais Armēnijas rakstnieks 
Hačaturs Abovjans (1805—1848)
7" 9!)



apkopots un izdots izcilais somu 
tautas eposs «Kalevala», kuru vēlāk 
pārtulkoja daudzās valodās.

Nacionālo kultūru attīstībā pozi
tīva nozīme bija mušu zemes tautu 
sadarbībai, krievu progresīvās kul
tūras un revolucionārās sabiedriskās 
domas labvēlīgai ietekmei.

Feodālisma sabrukuma priekš
vakarā Krievijas tautas izvirzīja no 
sava vidus ievērojamus zinātniekus, 
rakstniekus un māksliniekus. Viņu 
daiļradei bija ļoti liela nozīme na
cionālo kulturu veidošanā, un tā spē
cīgi ietekmēja tautu nacionālās paš
apziņas augšanu.

Viņu daiļrades galvenais saturs 
bija ciņa par lautas brīvību un laimi, 
par sabiedrības sociālo pārkārtošanu

uz vienlīdzības un brālības pama
tiem, par cilvēka personības atbrī
vošanu. Progresīvajai kultūrai bija 
raksturīga idejiskā bagātība, mērķu 
lielums un cildenums.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Nosauciet ievērojamākos arhitektus, tē l
niekus un gleznotājus XIX gs. pirmajā pusē! 
Sagatavojiet stāstījumu par šādiem tematiem: 
« Izc ilie  krievu mākslinieki XIX gs. pirmajā 
pusē», «Lielais krievu komponists M. Gļinka», 
«M. Sčepkina d z īve  un darb ība»! Savāciet par 
šiem tematiem ilustrācijas, gleznu reproduk
cijas un citus materiālus! 2. Kā kultūras at
tīs tīb u  ietekmēja Krievijas tautu sadarbība?
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J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i  
pa r  t e m a t u
«M ūs u  r e p u b l i k a s  t e r i t o r i j a  
XIX g s. p i r m a j ā  p u s ē »

1. Kā 1812. gada Tēvijas karš skāra mūsu re
publikas te rito riju : vai še it notika regulārā
karaspēka daļu kaujas, vai šeit darbojās par
tizānu nodaļas, vai tika organizēta zemessar
dze? Sagatavojiet stāstījumu par šo tematu! 
I .  Vai mūsu novadā b ija  dekabristu slepenās 
biedrības? Noskaidrojiet, vai republikas te ri
to rijā  dz īvo ja  dekabristi pirms sacelšanās un 
pēc tās! 3. Noskaidro jie t, izm anto jot novadpēt
niecības muzeja materiālus un pap ild lite ra - 
tūru, kādi XIX gs. pirmās puses literatūras, 
zinātnes un revolucionārās kustības darb i
nieki dzimuši mūsu republikas te rito rijā , d z īvo 
juši šeit un kā tas atspoguļojas viņu daiļradē!

J A U T Ā J U M I  U N U Z D E V U M I  
P A R  P I R M Ā S  D A Ļ A S  V I E L U  1

1. Kā izpaudās feodālās iekārtas pagri
mums Krievijā X V III gs. beigās un XIX gs. sā

kumā? Kādas kapitālistiskās iekārtas Iezīmes 
radās šai laikā?

2. Kā izpaudās dzim tbūtnieciskās saim
niecības k rīze  XIX gs. 30.— 50. gados?

3. Kā izpaudās straujā šķiru cīņas un 
nacionālās atbrīvošanās cīņas saasināšanās 
K rievijā  XIX gs. p irmajā pusē?

4. Kā Eiropas tautu likteņus ietekmēja tas 
apstāklis, ka krievu armija sagrāva Napoleona 
karaspēku?

5. Izm anto jo t m ācību grāmatas tekstu un 
dokumenta fragmentus (35.— 36. Ipp .), pasakiet, 
kāda iekārta būtu izveidojusies Krievijā, ja de- 
kabristiem būtu izdevies rea lizēt savus mērķus! 
Pamatojiet savu a tb ild i ar p ierēd ījum iem i

6. Iez īm ē jie t kontūrkartē teritorijas, kuras 
p ievienoja K rievija i X IX  gs. pirmajā pusē! Kā 
šo te rito riju  p ievienošana K rievija i ietekmēja 
tur dz īvo jošo  tautu likteņus?

7. Kas jauns radās XIX gs. 30. un 40. gadu 
sabiedriskajā kustībā? Kāda ir V. Beļinska un 
A. Hercena darb ības nozīm e krievu revolu
cionārajā kustībā?

8. Pierakstiet burtn īcā šādus terminus un 
paska idro jie t to nozīm i: tautas karš, Svētā sa
v ien ība , revo luc ionāri m uižnieki, pafvaldnie- 
ciskā monarhija, rūpnieciskais apvērsums!



KRIEVIJA KAPITĀLISMA LAIKMETĀ.
2 ATBRĪVOŠANĀS KUSTĪBAS

. REVOLUCIONĀRI DEMOKRĀTISKAIS PERIODS

V I I I  N O D A Ļ A  

ATBRĪVOŠANAS KUSTĪBAS
REVOLUCIONĀRI DEMOKRĀTISKĀ PERIODA SAKUMS. 
XIX GS. 60. UN 70. GADU BURŽUĀZISKĀS REFORMAS

21. §. REVOLUCIONĀRĀ SITUĀCIJA
S0. OADU BEIGĀS UN 60. GADU SĀKUMĀ.
1861. GADA REFORMAS SAGATAVOŠANA

Ļeņins par revolucionāro situ
āciju 1859.—1881. gadā. XIX gs.
50. gadu beigās Krievijā radās ār
kārtīgi saspīlēts stāvoklis, kas drau
dēja pārvērsties par revolucionāru 
eksploziju un zemnieku masu sa
celšanos. Krimas karš līdz galējī
bai saasināja sociālās pretrunas. 
Viss dzimtbūtnieciskās Krievijas sa- 
trunējums — ekonomiskā atpali
cība, tautas nabadzība, ierēdņu var
darbība — pēkšņi tika atsegti. Feo
dāli dzimtbūtnieciskā iekārta pilnīgi 
parādīja savu nederīgumu.

Rūpniecība, lauksaimniecība un 
tirdzniecība sasniedza to maksimālo 
līmeni, kāds ir tikai iespējams feo
dālismā apstākļos. Šis līmenis bija 
ārkārtīgi zems. Tas neapmierināja 
valsts prasības. Pat nepieciešamo 
militāro vajadzību apmierināšana 
netika nodrošināta. Arvien plašā
kas krievu sabiedrības aprindas saka 
saprast, ka bez sabiedrisko attie
cību pārveidošanas un pirmām kār
tām bez dzimtbūšanas likvidēšanas 
valsts ir nolemta sastingumam un 
degradācijai.

Dzimtbūšanas pēdējā posmā zem
nieku stāvoklis kļuva neciešams. 
Muižnieki, saprazdami, ka viņu neie
robežotajai kundzībai pār zemnieku 
personību un īpašumu drīz pienāks 
gals, vēl vairāk pastiprināja dzimt
cilvēku ekspluatāciju. Viņi piesavi
nājās labāko aramzemi, pļavas un 
mežus, palielināja klaušas un ob- 
roku, aplaupīja zemniekus, ievāk
dami neskaitāmas papildu nodevas. 
Krimas karš padziļināja tautas masu 
ciešanas. Palielinājās nodokļi un da
žādas klausības, ko valdība uzlika 
zemniekiem un pilsētas iedzīvotājiem.

Tautas neapmierinātība auga; 
kļuva acīmredzams, ka talak tā 
vairs nevar dzīvot. V. I. Ļeņins šo 
laiku (1859.—1861. g.) raksturojis 
kā revolucionāras situācijas periodu 
Krievijā. Revolucionārā situācija ir 
tāds šķiru pretrunu saasinājums, kas 
var izraisīt revolucionāru eksplo
ziju. Taču revolucionāra situācija 
var ari nepāraugt revolūcijā. Savos 
darbos V. 1. Ļeņins norādīja uz trim 
revolucionārās situācijas pamatpazī- 
mērn: 1) augšslaņu krīze, tas ir, 
neiespējamība valdošajam šķirām 
valdīt ar vecajām metodēm, tas ir 
stāvoklis, kad «apakšslaņi negribēja», 
bet «augšslaņi nevarēja» dzīvot pa
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vecam; 2) «... apspiesto šķiru trū
kuma un posta lielākā saasināša
nas nekā parasts»; 3) ievērojams 
darbaļaužu masu revolucionārās ak
tivitātes pieaugums. (Ļeņins V. I. 
Raksti, 21. sēj., 181. Ipp.)

«Apakšslāņi» nevēlas dzīvot pa 
vecam. Zemnieki aizvien aktīvāk 
cēlās cīņai par savu atbrīvošanu. 
Zemnieki cīnījās par pilnīgu dzimt
būšanas likvidēšanu, par brivību un 
zemi. Jau Krimas kara laikā bija vē
rojami nopietni zemnieku kustības 
uzplūdi. Valdibas aicinājumu iesta
ties valsts zemessardzē zemnieki 
izprata kā iespēju iegūt brīvību par 
«cara dienestu». Dažās guberņās 
zemnieki partrauca darbu muižās un 
devās uz pilsētām ar prasību pie
rakstīt viņus zemessardzē.

Valdībai vajadzēja ar varu ap
spiest zemniekus, kas bija cēlušies 
aizstāvēt dzimteni. Šis nemieru 
vilnis nenorima arī pec kara. Tūk
stošiem zemnieku devās uz dienvi
diem, uz Krimu «pēc brīvības», jo 
bija izplatījušās baumas, ka tur vi
siem, kas vien vēlas, piešķirot zemi 
un atbrīvojot no dzimtbutnieciskās 
atkarības.

Sevišķi plašu vērienu zemnieku 
kustība ieguva 50. gadu beigas un 
60. gadu sākuma. XIX gs. pirmajā 
ceturksnī vidēji katru gadu notika 
apmēram 11 zemnieku nemieru, 
otrajā ceturksni apmēram 24, bet 
1855.—1860. gadā apmēram 80 ne
mieru. Cīņā piedalījās Baltkrievijas, 
Ukrainas un cilu Krievijas rajonu 
zemnieki.

1857. gadā Rietumgruzijā uzlies
moja liela zemnieku sacelšanās, 
kuru apspieda karaspēks. Lai gan 
zemnieku kustība bija stihiska un sa
drumstalota, tā tomēr draudēja 
izvērsties par lielu zemnieku revo
lūciju. Jaunas iezīmes zemnieku

kustība bija to vispārējā izplatība 
un mērķtiecība.

«Augšslāņi» nespēj valdīt pa ve
cam. Lielākā daļa muižnieku bija 
pret zemnieku brīvlaišanu, jo la 
nozīmēja, ka beigsies muižnieku 
šķiras neierobežotā kundzība. Taču 
tālredzīgākie šīs šķiras pārstāvji sa
prata reformu nepieciešamību. Ca
risma sakave karā iedragāja tā au
toritāti pat valdošajā šķirā — muiž
niekos. Viņu progresīvā daļa, tā 
dēvētie liberāļi, sāka atklāti kriti
zēt Krievijas atpalicību, ierēdņu var
darbību un ļaundarības. Sevišķi 
viņus biedēja revolūcijas iespēja
mība. Lai to novērstu un saglabātu 
muižniecībai valdošo stāvokli valstī, 
viņi ieteica nedaudz piekāpties. Viņi 
izteicās par dzimtbūšanas atcelšanu 
no augšas. Pēc viņu ieceres zem
niekus vajadzēja atbrīvot tā, lai 
pēc iespējas mazāk ciestu muiž
nieki, bet zemniekiem par savu 
personisko atbrīvošanu būtu jā
samaksā milzīga izpirkšanas nauda. 
Pēc tādas «brīvlaišanas» zemnieki 
paliktu pilnīgā ekonomiska atkarībā 
no muižniekiem.

Pat konservatīvo muižnieku un 
dzimtkungu vidu radās neapmierinā
tība ar valdību. Tas viss liecināja par 
augšējo slāņu krīzi.

Kkonomiskās attīstības gaita lie
cināja, ka dzimtbūšanu nepieciešams 
atcelt, jo citādi valsts tālākā attīs
tība nebija iespējama.

Šādos apstākļos, kaut arī muiž
nieku lielākā daļa bija pret dzimt
būšanas atcelšanu, cara valdība bija 
spiesta uzsākt ta laika svarīgākās 
reformas — dzimtbūšanas atcelša
nas sagatavošanu.

Lai gan 1855. gadā pēc Niko
laja 1 nāves cara tronī naca viņa 
vecākais dēls Aleksandrs II (1855. 
1881. g.), kurš bija tāds pats re 
akcionārs ka viņa tēvs, taču viņš
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vairs nevarēja pārvaldīt valsti tikai 
ar cietumu, nūjas un dresūras pa
līdzību. Vajadzēja meklēt jaunas, 
elastīgākas pārvaldes metodes un 
piekrist lieliem sociāliem pārkārto
jumiem. Šajā apstākli ari izpaudās 
«augšslaņu» krīze.

1856. gada Aleksandrs II bija 
spiests muižniecības pārstāvjiem pa
ziņot: «Pastāvošā dzimtbūšanas kar
tība nevar palikt negrozīta. Labak 
atcelt dzimtbūšanu no augšas nekā 
gaidīt to bridi, kad ta pati sāks lik
vidēties no apakšas.»

Pec valdības norādījuma guber
ņas tika izveidotas guberņu muiž
nieku komitejas, kuru uzdevums bija 
sagatavot zemnieku reformu. Šajās 
komitejās sāka izstrādāt dzimtbū
šanas atcelšanas projektus un iz
vērsās ciņa starp dažādiem muiž
nieku grupējumiem.

Muižnieku grupējumu cīņa. Lie
lie muižnieki, kuriem piedereja des
mitiem tūkstošu dzimtcilvēku, ierosi
nāja zemniekus atbrīvot bez zemes 
(atstājot viņiem tikai piemājas zemi). 
Zemnieki tad nomātu zemi uz ver
dzinošiem noteikumiem un muižnieki 
iegūtu miljoniem rubļu ienākumu arī 
pēc dzimtbūšanas atcelšanas. Tas uz 
ilgu laiku saglabātu piespiedu darbu 
un zemnieku atkarību no muižnie
kiem.

Vidējo muižu Īpašnieki, kas bija 
ieinteresēti lauksaimniecības bur
žuāziskā attīstībā, ieteica jautājumu 
par zemes piešķiršanu zemniekiem 
risināt citādi. Nemelnzemes joslā, 
kur zeme nebija auglīga, obroka 
muižu īpašnieki bija ar mieru atbrī
vot zemniekus ar zemi un saņemt 
no viņiem pēc iespējas lielāku iz
pirkšanas maksu ne tikai par zemi.
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bet arī par zemnieka personas brī
vību. Melnzemes joslā, kur zemei 
bija liela vērtība, klaušu muižu īpaš
nieki ieteica zemniekus atbrīvot, 
piešķirot tiem tikai nelielus zemes 
gabaliņus. (Pēc viņu domām, tas 
dotu iespēju pārkārtot saimniecību 
atbilstoši buržuāziskās saimniekoša
nas prasībām, jo tad zemnieki butu 
spiesti nomāt zemi no muižniekiem 
uz verdzinošiem noteikumiem. Tādē
jādi zemnieki kļutu par kalpiem.)

Kaut gan pastāvēja atsevišķas 
domstarpības, tomēr visi muižnieku 
projekti atspoguļoja muižnieku inte
reses. Tā bija cīņa pašā valdošaja 
šķira.

Lai sagatavotu reformu, valdība 
izveidoja vairākus valsts orgānus — 
Slepeno komiteju, Redakcijas komisi
jas, Galveno komiteju. Šeit tika at
sūtīti guberņu komiteju projekti, uz 
kuru pamata tika izstrādāts vispā
rējais nolikums.

Vienā ziņā projektu autori bija 
vienis prātis — visi viņi centās no
vērst zemnieku revolūciju un, bai
doties no tas, bija ar mieru piekrist 
reformai. Taču atbrīvot zemniekus 
viņi ieteica uz zemnieku rēķina, 
katrā ziņā saglabājot muižnieku ze
mes īpašumus un viņu politisko varu. 
Par lauksaimniecības buržuāziskās 
attīstības pamatu kļuva muižnieku 
saimniecība. Šādu kapitālisma attīs
tības ceļu V. I. Ļeņins nosauca par 
prušu ceļu. Pa šādu ceļu attistijas 
Prūsijas lauksaimniecība pēc refor
mas, kuru tur realizēja XIX gs. sā
kuma. Tas bija mokoši lēns process, 
kura rezultātā tika izputinātas tau
tas masas, jo tautas kapitālistiska 
ekspluatācija bija saistīta ar feodālo 
jūgu.

Zemnieki stihiski cīnījās par 
dzirritbutnīecisko attiecību pilnīgu lik
vidēšanu. Revolucionārie demokrāti 
prasīja bez atlīdzības nodot visu zemi

zemniekiem. Revolucionāros demo
krātus vadīja izcilie domātāji un 
vīrišķīgie revolucionāri A. Hercens, 
N. Černiševskis un N. Dobroļubovs.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kas spieda caru un muižniekus uzsākt 
sagatavošanos dzimtbūšanas atcelšanai? 2. Kā
das revolucionārās situācijas pazīmes de fi
nējis V. I. Ļeņins? Kā tās izpaudās Krievijā? 
3. Kādas atsevišķas dom starpības bija  starp 
dažādām muižnieku grupām? Kādi b ija  muiž
nieku pro jektu ko p īg ie  mērķi, un kādas bija  
to  atšķirības? 4. Ierakstiet burtn īcā  šādus 
terminus un paskaidrojiet, ko tie  nozīmē: 
revolucionārā situācija, kapitālisma attīstības 
prūšu cejš lauksaimniecībā?

22. §. ATBRĪVOŠANĀS KUSTĪBAS 
REVOLUCIONĀRI DEMOKRĀTISKĀ PERIODA 
SĀKUMS KRIEVIJĀ

50. un 60. gados zemnieki cīņā 
pret patvaldību un dzimtbūšanu ne
bija vairs vieni. Tos aizstāvēja re
volucionārās demokrātijas nometne, 
kas bija taja laika izveidojusies. Re
volucionārie raznočinci — labākie 
muižnieku inteliģences pārstāvji, kā 
ari sīkpilsoņu, sīkās ierēdniecības un 
zemākās garīdzniecības pārstāvji 
kas atspoguļoja tautas masu no
skaņojumu un sapņus, kļuva par 
krievu tautas atbrīvošanās cīņas 
galvenajiem darbiniekiem visā pecre- 
formas periodā (XIX gs. 60.—80. ga
dos). Viņi bija tuvāki tautai nekā 
iepriekšējā revolucionāru paaudze, la 
bak zināja tautas vajadzības un cen 
tienus, paši grūtā darba pelnīja sev 
iztiku. Revolucionārie demokrāti al 
šķiriba no revolucionārajiem muiž
niekiem savas cerības saistīja ar tau 
tas revolūciju. Par raznočincu lo 
zurigu kļuva zemnieku revolūciju,



kura piedalītos tautas masas, bet 
viņu praktiskā darbība bija zemnieku 
interešu aizstāvēšana un šis revolū
cijas sagatavošana. Reformas saga
tavošanas posmā viņi prasīja pil
nīgi atbrīvot zemniekus un bez at
līdzības atdot viņiem visu zemi. Tas 
bija agrārās (zemnieku) revolūcijas 
ce|š, kas nozīmēja feodālās iekār
tas ātru likvidāciju un kapitālistisku 
fermeru saimniecību izveidošanu lau
kos. Šādas attīstības pamatā bija 
zemnieku saimniecības.

V. 1. Ļeņins šo ce|u nosauca par 
kapitālisma attīstības amerikāņu ceļu 
lauksaimniecība tādēļ, ka pa šādu 
ceļu attīstījās lauksaimniecība Ame
rika XIX gs. otraja puse.

Ievērojamākie revolucionārās de
mokrātijās pārstāvji šajos gados 
bija A. Hercens un viņa draugs

N. Ogarjovs, N. Černiševskis, N. Do- 
broļubovs un N. Ņekrasovs.

A. Hercena revolucionārā darbība.
A. Hercena darbība bija saikne starp 
revolucionārās kustības pirmo un 
otro periodu. Hercens piederēja pie 
muižnieku revolucionāru paaudzes. 
Viņš savos uzskatos svārstījās, brī
žiem viņam šķita, ka iespējams 
tautu atbrīvot ar reformu palīdzību. 
Taču galu gala viņš nonāca pie se
cinājuma, ka tikai tautas revolū
cija var dot brīvību. 60. gadu sakumā 
Hercens stingri nostājās uz re
volucionāri demokrātiskā cīņas ceļa 
un viņam bija milzīga nozīme tā 
laika krievu sabiedriskajā kustība. 
Jau 50. gadu beigās reformu saga
tavošanas periodā tūkstošiem viņa 
laikraksta «Kolokol» eksemplāru 
tika izplatīti Krievija. Hercena laik-
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raksts kļuva par revolucionārās pro
pagandas varenu ieroci. Ta lappusēs 
bija aprakstīti carisma noziegumi 
pret tautu. «Kolokol» pienagloja pie 
kauna staba muižniekus un laupī
tājus ierēdņus, atsedza krievu zem
niecības beztiesīgumu un nabadzību. 
Kopā ar savu draugu N. Ogarjovu 
A. Hercens izstrādāja zemnieku sa
celšanās plānus Krievijā. Jau 50. 
gadu sākumā viņš izvirzīja krievu 
utopiskā sociālisma programmu, at
bilstoši tai Krievija varēja apiet ka
pitālismu, jo krievu sādža pastāvēja 
obščina. Šo ticību obščinai kā so
ciālisma šūniņai viņš saglabāja visu 
mūžu. Un tomēr savas dzīves no
slēguma posma, kā norādīja V. 1. Ļe
ņins, Hercens pievērsās K. Marksa 
nodibinātajai Internacionālei. Her- 
cena propaganda dziļi ietekmeja Krie
vijas sabiedrības progresīvo daļu, 
viņa idejas iedvesmoja uz cīņu ve
selu krievu revolucionāru paaudzi.

N. Černiševskis. Liela nozīme 
50.—60. gadu revolucionārajā un 
sabiedriskajā kustība bija N. Cer- 
niševskim un viņa cīņas biedriem 
N. Dobroļubovam un N. Ņekraso- 
vam.

Nikolajs Černiševskis (1828— 
1889) bija Saratovas garīdznieka 
dēls. Pabeidzis Pēterburgas uni
versitāti, viņš kādu laiku stradaja 
par ģimnāzijas skolotāju Saratova, 
bet pēc tam aizbrauca uz Pēter
burgu un kļuva par žurnālu līdz
strādnieku. Viņa domātāja un pub
licista talants uzplauka tālaika pro
gresīvajā žurnāla «Sovremeņņik», 
par kura vadītāju viņš kļuva 50. gadu 
beigās. Cīņa pret patvaldību un dzimt
būšanu, par Krievijas sociālu pār
veidošanu kļuva par viņa dzives 
galveno mērķi. 50. gadu beigās un 
60. gadu sākuma N. Černiševskis 
bija atzīts revolucionāri demokrā
tiskas kustības vadonis.

Černiševskis salīdzinājumā ar 
saviem laikabiedriem uzskatu ziņa 
bija vistuvāk K. Marksa un F. F.n 
geiša mācībai. Černiševskis bija ļoti 
principiāls un konsekvents savos re
volucionārajos uzskatos un cīņā; 
viņš neielaidās nekādos kompromi
sos ar caru un liberālajiem muiž
niekiem. Visas viņa cerības bija 
saistītas ar tautas revolūciju. Pēc 
viņa domam, tikai pašas tautas cīņas 
rezultātā varēja tikt nodibināta so
ciālistiska iekārta.

Taču Cerniševska izstrādātā sa
biedrības sociālistiskās pārkārtoša
nas teorija bija utopiska. Tāpat kā 
Hercens, arī viņš saskatīja buržu
āziskās iekārtās trūkumus un asi, 
nesaudzīgi tos kritizēja. Černiševskis, 
tāpat kā Hercens, uzskatīja, ka ob- 
ščinas pastāvēšana krievu sādžā 
dos iespēju izvairīties no kapitā
listiskās attīstības stadijas un no 
feodālismā tieši pariet uz sociālismu. 
Lai obščina kļutu par sociālisma 
iedīgli, šūniņu, zemniekus vajadzēja 
atbrīvot no dzimtbūtnieciskās at
karības kopa ar zemi.

Zemnieku reformas sagatavošanas 
periodā Černiševskis izvirzīja pro
grammu, kas paredzēja atdot visu 
zemi zemniekiem bez atlīdzības. Tā kā 
reformas sagatavošanu vadīja dzimt
kungi un liberāļi, tad uz šīs program
mas realizēšanu nebija ko cerēt; 
zemniekiem vajadzēja atbrīvoties sa
viem spēkiem. Tā bija zemnieku 
r e v o 1 ū c i j a s p r o g r a m m a.

Visus spēkus Černiševskis ziedoja, 
lai praktiski sagatavotu revolūciju 
Krievijā, atmaskotu valdību, kas ga
tavoja «neģelibu».

Pēc dzimtbūšanas atcelšanas 
1861. gadā Černiševskis atmaskoja 
reformas laupīšanas raksturu, iz
skaidroja, ka krievu dzives galveņu 
problēma zemnieku atbrīvošana 
ar zemi — nav atrisināta un ka tikai
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tautas revolūcijas rezultātā iespē
jama Krievijas atbrīvošanās un uz
plaukums.

Atzīmējot N. Černiševska dar
bības milzīgo progresīvo nozīmi un 
viņa izcilo lomu pēcreformas Krie
vijas revolucionārajā kustībā, 
V. 1. Ļeņins rakstīja: «Bel Černi-
ševskis bija ne tikai .sociālists uto
pists. Viņš bija ari revolucionārs 
demokrāts, viņš prata ietekinet visus 
sava laikmeta politiskos notiku
mus revolucionārā garā, sludinot —- 
neraugoties uz cenzūras žņaugiem 
un šķēršļiem — zemnieku re
volūcijas ideju, masu cīņas ideju 
par visu veco varas orgānu nogā
šanu.» (Ļeņins V. I. Raksti, 17. sej., 
93. Ipp.)

N. Dobrolubovs. Nikolajs Dobro
lubovs (1836—1861) bija Cerni- 
ševska draugs un uzticams biedrs

cīņa pret carismu. Viņš cēlies no 
garīdznieku ģimenes, izglītību ieguvis 
Pēterburgas Galvenajā pedagoģis
kajā institūta. Jau studiju gados 
Dobroļubovs uzsaka revolucionāro 
ciņu pret patvaldību.

No 1857. gada Dobroļubovs va
dīja kritikas nodaļu žurnālā «Sov- 
remeņņik». Būdams vel jauns, Do
broļubovs kļuva par izcilu kritiķi 
un publicistu. Viņam bija ļoti liela 
nozīmē krievu literatūras un sa
biedriskās kustības attīstība. Savos 
lieliskajos kritiskajos rakstos «Kas 
ir oblomovisms?», «Kad gan pie
nāks īsta diena?», «Tumsas valstība» 
Dobroļubovs deva nesaudzīgus trie
cienus muižnieku un tirgoņu «tumsas 
valstībai», oblomovismam. Viņš aici
nāja uz zemnieku revolūciju, uz ciņu 
par taisnību un brīvību.

Dobroļubovs bija revolucionārs
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demokrāts. Tāpat kā Černiševskis, 
viņš kļuva par 60. gadu revo
lucionārās jaunatnes domu vald
nieku. Dobroļubovs bija dārgs visai 
izglītotajai un domājošajai Krie
vijai. Viņš nomira ar tuberkulozi 
savu radošo spēku plaukumā.

N. Ņekrasovs. Milzīga nozīme 
revolucionārās kustības attīstībā 
50. un 60. gados bija Nikolaja Ņ'ekra- 
sova (1821 —1877) dzejai.

Laikabiedri viņu dēvēja par «atrie
bības un skumju dziesminieku». Viņa 
dzejoļi un poēmas ar neparastu 
spēku attēloja krievu zemnieku grūto 
likteni. Tie bija varens ierocis re
volucionārajai propagandai tautā. 
Ņekrasovs bija viens no žurnāla 
«Sovremeņņik» vadītājiem.

Revolucionārie raznočinci, Černi- 
ševska, Dobroļubova un Ņekrasova 
iedvesmoti, cēla cīņai par «zem
nieku lietu» veselu plejādi varo
nīgu revolucionāri noskaņotu jau
niešu. Viņu progresīvās idejas rada 
kvēlu atbalsi arī citās mušu zemes 
tautas. Tarass Ševčenko Ukraina, 
Konstantīns Kaļinovskis Baltkrievija, 
Zigmunds Serakovskis Lietuvā, 
Iļja Cavčavadze Gruzijā, Mikaels 
Nalbandjans Armēnija, Cokans Va- 
ļihanovs Kazahijā kļuva par viņu 
cīņas biedriem un revolucionāro ideju 
propagandistiem savas tautas vidu.

Revolucionāro demokrātu darbība 
bija revolucionārās situācijas sa
stāvdaļa. Krievijā sakas jauns, revo
lucionāri demokrātiskais jeb razno- 
čineu periods atbrīvošanās kustībā, 
kuru V. 1. Ļeņins datēja ar 1861.— 
1895. gadu.'

Tautā populārais lozungs «Zeme 
un brīvība» kļuva par revolucionāro 
demokrātu devīzi. Ta viņi nosauca 
ari savu pirmo slepeno organizā
ciju, kas izveidojas 60. gadu sakuma.

Taču 1859. 1861. gada revolu
cionārā situācijā nepārauga revo

lūcijā. Nomāktā, neizglītota krievu 
zemniecība, kas gadsimtiem ilgi bija 
atradusies dzimtbūtnieciskā ap 
spiestība, nespēja sākt organizētu 
cīņu, bet tas atsevišķās stihiskas 
sacelšanas valdība apspieda. Krievi
jas buržuāzija bija ekonomiski vaja, 
politiski atpalikusi un atkarīga no 
carisma. Tāpēc tā nevēlējās revo
lūciju un nespēja to vadīt, tā vel 
nebija izveidojusies par šķiru.

Revolucionāro demokrātu bija sa
mēra maz, viņiem trūka spēku un 
līdzekļu, lai nostātos stihiskās zem
nieku kustības priekšgala un pār
vērstu to par organizētu kustību.

Patvaldībai izdevās likvidēt re
volucionāro situāciju, atceļot dzimt
būšanu «no augšas». Pēc tam tā 
vērsa nežēlīgas represijas pret zem
niekiem un revolucionāriem.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kad Krievijā sākās atbrīvošanās kustības 
revolucionāri demokrātiskais periods? 2. Ar 
ko atšķīrās krievu revolucionāru otrā pa
audze no pirmās paaudzes? Nosauciet un 
raksturojiet krievu revolucionāru otrās paau
dzes pirmos pārstāvjus! 3. Kāda bija  Her- 
cena un Cerniševska mācība par sabiedrības 
sociālistisku pārkārtošanu, un kāpēc tā bija 
utopiska? 4. Kāpēc 1859.— 1861. gada re
volucionārā situācija nepārauga revolūcijā?

23. §. DZIMTBŪŠANAS SABRUKUMS

1861. gada 19. februāra ma
nifests. Likumprojektus par zem
nieku atbrīvošanu Aleksandrs II 
parakstīja 1861. gada 19. februāri. 
5. martā tos publicēja. Pirms tam 
cars izdeva manifestu, kura reforma 
bija iztēlota ka «cēlsirdīgas niliiž 
niecības brīvprātīgā uzupurēšanas», 
kā labdarība tautas interesēs, un Ins
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aicināja tautu būt mierīgai un pa
klausīgai. Valdība ļoti baidījās, ka 
šī «labdarība» izraisīs sašutuma uz
liesmojumu. Galvaspilsētā karaspēks 
bija kaujas gatavībā. Sīs bailes 
nebija bez pamata. Valdība, ievē
rodama muižnieku vēlēšanos, bija 
sagatavojusi netaisnu reformu, kas 
aplaupīja un izputināja miljoniem 
zemnieku ģimeņu.

Zemnieku personiskā atbrīvo
šana. Zemnieki ieguva personas 
brīvību. Tagad muižniekiem vairs 
nebija tiesību pirkt, pārdot un dā
vināt zemniekus, viņiem nebija tie
sības rīkoties ar zemniekiem ka lie
tām. Zemnieki varēja preceties bez 
muižnieka atļaujas, patstāvīgi slēgt

līgumus un tirdzniecības darījumus, 
brīvi nodarboties ar amatniecību un 
tirdzniecību, pāriet citā kārta (sīk
pilsoņu, tirgoņu, iestāties dienestā 
vai arī mācību iestādē. Zemnieki 
ieguva tiesības iegādāties kustamu 
un nekustamu īpašumu, brīvi ar to 
rīkoties un mantot to atbilstoši li
kumiem un paražām.

Zemnieku personiskā atbrīvošana 
bija tautas lielākais sasniegums tās 
gadsimtiem ilgajā cīņa pret dzimt
būšanu.

Zemnieks nebija vairs dzimtcil
vēks, viņš ieguva pilsoņa tiesības.

Taču valdība darīja visu, lai 
neļautu zemniekiem izmantot «dā
vātas» tiesības, ierobežotu viņu brī
vību. Vēl daudzus gadus muižnieka 
vara nomāca zemniekus. Viņi neva
rēja atteikties no iedalītā zemes ga
bala un aiziet no sādžas, jo viņu 
pienākums bija vispirms norēķinā
ties ar muižnieku, samaksāt visus 
nodokļus un paradus.

Zemniecība joprojām palika ne
pilntiesīga kārta. Atšķirībā no muiž
niekiem, tirgotājiem un garīdzniecī
bas zemnieki maksaja galvasnaudu, 
tos sodīja ar miesas sodiem un ņēma 
rekrūšos.

Zemniekiem iedalītie zemes gabali. 
Nogriezumi. Valdībai neatlika ne
kas cits kā atbrīvot zemniekus ar 
zemi, kaut gan lielākais vairums 
muižnieku uzstājās pret to. Val
dība saprata, ka atbrīvošana bez 
zemes novedīs pie vispārējā tautas 
sašutuma. Turklāt ta ņēma vērā, ka 
zemnieki bija galvenie nodokļu mak
sātāji. Ja viņi paliktu bez zemes, tad 
izsīktu svarīgākais valsts ienākumu 
avots. Ari muižnieki vel nebija sa
gatavojušies saimniekot kapitālis
tiski. Viņiem bija nepieciešama al- 
strādašanas sistēma, un tadeļ zem
niekiem vajadzēja iedalīt zemi ta, lai 
viņi vēl ilgi strādātu muižnieku labā.



Zemes piešķiršana zemniekiem no
risinājās tā, ka tā nāca par labu 
muižniekiem. Cik lielus zemes gaba
lus iedalīt zemniekiem, tas visur 
bija jāizlemj, pamatojoties uz zem
nieku un muižnieku «brīvprātīgu» 
vienošanos. Tur, kur tādu vienoša
nos neizdevās panākt, tika noteiktas 
zināmas zemes normas, kas bija iz
devīgas muižniekiem.

Zemes gabalu lielums bija da- 
žads atkarībā no augsnes augli- 
bas. Melnzemes guberņās iedalītas 
zemes gabali bija ievērojami ma
zāki nekā nemelnzemes gubeiņas.

Muižniekiem bija tiesības sag rī
bat ne mazāk par 1/3 no visas ze
mes, bet stepju joslas guberņas

Cenzūras aizliegta karikatūra par zemnieku 
reformu. (Uz karikatūras uzraksts: «Es,

kungi, sevišķi mīlu jūs tādēļ, ka pats esmu 
jūsu guberņas muižnieks un esmu pirmais 
muižnieks valsti . . .» «No Viņa Augstības 
imperatora runām».)

ne mazāk par 1/2 no visas saim
nieciski izmantojamās zemes. Ja 
pirms reformas zemnieki bija iz
mantojuši vairak zemes, nekā bija 
noteikts 1861. gada 19. februāra 
«Nolikumā», tad daļu tas atņēma 
un atdeva muižniekiem. Sos zemes 
gabalus sauca par nogriezumiem.

Sevišķi daudz zemes (no 30 līdz 
40%) nogrieza melnzemes guberņu 
zemniekiem. Te muižnieki centās 
zemi sagrābt sev un noteica zem
niekiem piešķiramos zemes gabalus 
pec iespējas mazākus.

Nemelnzemes guberņās, kur zeme 
nebija sevišķi auglīga, zemnieki ie
guva ievērojami vairāk zemes, lai 
muižnieks varētu saņemt lielāku
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izpirkšanas maksu. Sadalot zemi 
muižnieku un zemnieku zeme, muiž
nieki paņēma sev labakos zemes ga
balus, pārvietoja zemniekus uz smil
tainēm. Muižnieki ieguva savā īpa
šumā mežus, ievērojamu da|u p|avu 
un citu lauksaimniecībā izmantojamo 
zemju. Robežas noteica tā, ka 
muižnieku zeme bieži vien kā ķīlis 
iespiedās zemnieku zemes gabalos, 
atgrieza ce|u uz lopu dzirdināšanas 
vietām, pļavām un tāliem tīrumiem. 
Tāpēc zemnieki bija spiesti nomāt 
šīs zemes uz ļoti neizdevīgiem no
teikumiem.

Tādejādi zemnieku atbrīvošana 
bija saistīta ne vien ar zemnieku 
zemes gabalu samazināšanu, bet ari 
ar to, ka zemnieki saņēma sliktā
kas kvalitātes zemi un šie zemes 
gabali bija neizdevīgi izvietoti.

Izpirkšanas maksa. Lai kļūtu par 
zemes īpašniekiem un pārvērstos 
par brīviem siksaimniekiem, zem
niekiem bija jāmaksā izpirkšanas 
maksa. Izpirkšanas maksas apmēri 
ievērojami pārsniedza zemnieku sa
ņemto zemes gabalu vērtību. Fak
tiski zemniekiem bija jāmaksā ne vien 
par zemi, bet arī par savu personas 
brīvību. Tā kā zemniekiem naudas ne
bija un viņi izpirkšanas maksu neva
rēja samaksat, tad tika noteikta šāda 
kartība: noslēdzot izpirkšanas lī
gumu, zemniekiem tūlīt vajadzēja 
samaksāt 20% no visas izpirkšanas 
summas, bet pārējos 80% valsts 
viņiem it ka aizdeva, izmaksājot 
šo naudu muižniekiem. Sis «parāds» 
zemniekiem bija ar procentiem jā
atdod valstij 49 gadu laika. Kop
summā zemniekiem bija jamaksa
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apmēram 1,5 miljardi rub|u (zemes 
vortfba bija ap 500 milj. rubļu). 
Tādējādi nabadzīgā krievu sādža 
iiok|uva gan muižnieku, gan ari 
valsts parādu jūgā. Izpirkšanas ope
rācijā deva milzīgus kapitālus muiž
niekiem, lai viņi varētu pārkārtot 
savu saimniecību uz buržuāziskiem 
pamatiem. Tajā pašā laikā izpirkšana 
kavēja zemnieku saimniecību bur
žuāzisku pārkārtošanu, jo ienāku
mus zemnieki nevarēja ieguldīt savā 
saimniecībā, bet tos vajadzēja sa
maksāt par izpirkšanu un nodok
ļiem.

Zemnieku klausības. Iekams ne
bija noslēgts izpirkšanas līgums, 
zemnieki atradās pabaidu atkarībā 
no muižniekiem un par zemes ga
balu lietošanu viņiem bija japilda 
agrakās klausības — jāiet klaušās 
vai arī jāmaksā obroks (pēc muiž
nieka izvēles). Tikai 1881. gada 
pagaidu atkarību likvidēja. Visiem 
zemniekiem, kas bija pagaidu at
karībā (1881. gadā to bija palikuši 
apmēram 20%), bija jaizpērk savi 
zemes gabali.

Tomēr dažas izmaiņas zemnieku 
un muižnieku attiecībās reforma 
noteica tūlīt: klaušu un obroka ap
mēri tika noteikti precīzi, un muiž
nieki zaudēja tiesības patvaļīgi ievākt 
nodevas (putnus, sēnes, ogas utt.), 
ka ari dzīt zemniekus papildu dar
bos. Tagad muižniekiem bija darī
šana nevis ar atsevišķu zemnieku, 
bet ar visiem zemniekiem, t.i., sādžu, 
ko pārstāvēja zemnieku ievēlētais 
vecākais.

1861. gada 19. februāra «Noli
kums» attiecas tikai uz muižnieku 
zemniekiem, bet neskara valsts un 
apanažas zemniekus. Valdība baidī
jās no vispārējiem zemnieku nemie
riem. Tikai lad, kad zemnieku kustība, 
kas sākas tūlīt pēc reformas, bija 
apspiesta, valdība 60. gados pakā

peniski attiecināja šo «Nolikumu» uz 
citu kategoriju zemniekiem.

Pēc dzimtbūšanas atcelšanas Krie
vijas guberņās to atcēla arī Lie
tuva, Baltkrievijā, Ukrainā, Aizkau- 
kāzā un Zienieļkaukāzā. Valdība 
visur ievēroja vietējo muižnieku 
intereses.

Reformas vēsturiskā nozīme.
Dzimtbūšanas atcelšana bija svarigs 
notikums Krievijas vēsturē. Zem
nieki ieguva personas brīvību un 
pilsoņa tiesības. 1861. gada reforma 
attīrīja Krievija ceļu jaunām, buržu
āziskām attiecībām un deva zināmas 
iespējas kapitālisma attīstībai. Zem
niekiem tika piešķirtas personas tie
sības. Tāda bija reformas progre
sīvā nozīme.

Taču šo buržuāzisko reformu 
realizēja muižnieki, dzimtkungi. Tadeļ 
tā saglabāja daudzas feodāli dzimt- 
būtnieciskas paliekas, kas vel ilgu 
laiku turēja savos valgos krievu 
sādžu un kavēja tās attīstību. Sa
glabājās muižnieku zemes īpašumi, 
zemnieku pagaidu atkarība ar ob- 
roku un klaušām, ka arī viņu po
litiska beztiesība.

Ilgus gadus saglabājas ari zem
nieku ekspluatācijas vecās meto
des. «Izdaudzināta «atbrīvošana»,» 
rakstīja V. I. Ļeņins, «bija visnekau
nīgākā zemnieku aplaupīšana, bija 
daudzas vardarbības un viena vie
nīga ņirgāšanās par viņiem.» (Ļe
ņins V. I. Raksti, 17. sej., 90. Ipp.)

Zemes reformas sekas bija tās, 
ka zemnieki nonāca muižnieku, 
lauku kulaku un pilsētu kapitālistu 
jūga.

V. I. Ļeņins konstatēja, ka Krie
vija nostājusies uz kapitālisma attīs
tības «prušu ceļa» lauksaimniecībā, 
uz «ilgas satrunejošo daļu atmir- 
šanas ceļa».

V. I. Ļeņins atzīmēja: «Nevienā
zeme pasaule zemniecība nav pār-



dzīvojusi arī pēc «atbrīvošanas» tādu 
Izputināšanu, tādu nabadzību, tādus 
pazemojumus un tādu ņirgāšanos ka 
Krievijā.» (Ļeņins V. I. Raksti, 17. 
sej., 63. Ipp.)

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Pastāstiet, kāds bija 1861. gada refor
mas saturs, un parād ie t tās buržuāzisko rak
sturu! 2. Kādas tiesības ieguva zemnieki? 
3. Kā starp muižniekiem un zemniekiem tika 
sadalīta aramzeme, kā a rī cita d e rīgā  zeme? 
Uz kādiem noteikumiem zemniekiem piešķīra 
zemi, un kā norisēja zemnieku zemes iz
pirkšana? 4. Sastādiet teksta tabulul

1861. gada reforma

Reformas buržuāziskās iezinies

Dzimtbūšanas paliekas, kuras sa
glabājās pēc reformas realizē
šanas

S. N. Ņekrasova poēmā «Kam labi dz īvo t 
Krievzemē» izte ikts šāds 1861. gada refor
mas novērtējums: «Nu važa pušu trūkusi un 
iesitusi sāpīg i ar vienu galu muižniekam, ar 
otru —  zemniekam». Paskaidrojiet šo vārdu 
nozīm i! 6. Pierakstiet burtn īcā šādus terminus 
un paskaidrojiet, ko t ie  nozīm ē: buržuāziska 
reforma, nogriezumi, pagaidu atkarība, izpirk
šanas maksa, feodā li dzim tbūtnieciskās pa lie 
kas!

DOKUMENTS 1861. G ADA 19. FEBRUĀRA NOLIKUM S 
PAR BRĪVLAISTAJIEM ZEM NIEKIEM

( F r a g m e n t i )

1. Dzimtbūšanas tiesības uz zemniekiem, kuru sētas atrodas uz muižnieku zemes, 
un uz muižas ļaudīm  tiek atceltas uz visiem laikiem tajā kārtībā, kāda noteikta šai 
Nolikumā un citos Nolikumos, kas izdo ti reizē ar šo . . .

3. M uižnieki, saglabādami īpašuma tiesības uz visu viņiem  piederošo zemi, 
par noteiktu a tlīd z īb u  p iešķir zemniekiem pastāvīgā lietošanā sētu, kurā tie  dzīvo, 
un bez tam vēl, lai nodrošinātu viņiem  iztiku un iespēju iz p ild īt  savas saistības val
d ības un m uižnieku labā, a rī to  daudzumu aramzemes un citas derīgas zemes, kas 
tiek noteikta, pamatojoties uz v ie tē jo  Nolikumu norādījum iem  . .  .

6. Aramzemes un citu saimniecībā izmantojamu p la tīb u  piešķiršana zemnie
kiem, kā arīdzan a tlīd z īb a  par to muižniekiem tiek noteikta galvenokārt pēc b r īv 
prātīgas vienošanās starp muižniekiem un zemniekiem . . .

8. M uižniekiem , kas par noteiktu a tlīd z īb u  ieda lījuši zemniekiem zemi pastā
vīgā  lietošanā, par pamatu ņemot vietējos Nolikumus, nekādā ziņā turpmāk nav p ie 
nākums ieda līt viņiem  papildus vēl kaut kādu zemes p la tību  . . .

17. Brīvla istie zemnieki saimnieciskās lietās sastāda ciemu kopienas, bet lai 
pārvalde un tiesa būtu tuvāk, apvienojas pagastos. Katrā ciema kopienā un katrā pn 
gastā vad īt sabiedriskās lietas tiek uzdots kopienai un tās ievēlētiem  pārstāvjiem pēc 
šai Nolikumā m inētajiem noteikumiem . . .

148. Pēc tiem noteikumiem un tajās robežās, kas norādītas zemāk, muižnieka r ī  
č ībā  ir pagaidu atkarībā esošo un uz viņa zemes apmetināto zemnieku ciema kopie 
nas muižas po lic ija , un reizē ar to  muižnieks ir šīs ciema kopienas kurators.

149. M uižniekiem  ir uzraudzības tiesības sabiedriskās kārtības un sabiedriskās 
drošības sargāšanā viņam piederošās muižas te rito rijā  ..  .



158. Pirmo 9 gadu laikā pēc ŠT Nolikuma apstiprināšanas muižniekam, ja viņš 
a tzīst kāda zemnieka uzturēšanos kopienā par ka itīgu  vai bīstamu, ir tiesības lik t 
priekšā pašai kopienai izslēgt šo zemnieku no kopienas un nodot viņu valdības 
r īc īb ā . Ja kopiena nep ie k rīt muižnieka priekšlikumam, viņš šai sakarā var griezties 
ar lūgumu apriņķa miertiesnešu sapulcē, lai tiktu par to ziņots guberņas zemnieku 
lie tu komitejai . . .

160. M uižnieks, ja tas kopienas spriedumā saskata r īc īb u , kas runā p re tī pa
stāvošajiem lēmumiem vai kaitē ciema kopienas labk lā jība i, vai pārkāpj muižnieka 
tiesības, aptur tāda sprieduma izp ild īšanu un dara to zināmu zemnieku lietu starp
niekam, kura pienākums ir nekavējoši apm ierināt muižnieka likum īgās prasības . .  .

187. Katra ciema kopiena, vienalga, vai runa ir par ko p īg i lie to to  zemi, ieda
lītiem  zemes gabaliem vai mantojamu zemnieku sētu, a tb ild  par ikvienu savu locekli, 
lai tas kārtīg i p ild ītu  savus pienākumus p re t valsti, zemsti un pagastu . . .

Jautājumi un uzdevumi par dokumentu. 1. Pamatojoties uz mācību grāmatas tekstu 
un citē to  dokumentu, pastāstiet par zemnieku brīvlaišanas noteikum iem! 2. Kāpēc 
V. I. Ļeņins 1861. gada reformu nosauca par aplaupīšanas reformu? 3. Kāda ir refor
mas vēsturiskā nozīme?

24. §. PĀRVALDES UN TIESU REFORMAS. 
MILITĀRĀS REFORMAS

Zemstu un pilsētu reformas. Pēc
dzimtbūšanas atcelšanas, kad miljo
niem zemnieku vairs nebija pakļauti 
muižnieku varai, sevišķi asi izvir
zījās jautājums par pārvaldes re
formas realizēšanu, par likumības 
un kārtības ieviešanu administratī
vajā darbibā. Kaut gan Krievijas 
valsts iekārta nemainījās un patval
dība joprojām bija nesatricināma, 
saasinoties šķiru cīņai, carisms bija 
spiests nedaudz piekāpties. Līdz ar 
dzimtbūšanas atcelšanu nenovēr
šami radās nepieciešamība izdarīt 
vairakas politiska rakstura reformas, 
lai pielāgotu varas orgānus jauna
jiem vēsturiskajiem apstākļiem, ka
pitālisma attīstības prasībām.

Patvaldība pat nepieļāva domas 
par augstakas varas ierobežošanu 
un konstitūcijas ieviešanu Krievijā. 
Taču, lai nomierinātu sabiedrisko 
domu un panāktu liberālās muižnie

cības un buržuāzijas sadarbību, val
dība piekāpās vietējas pārvaldes jau
tājumos. Šo piekāpšanos izraisīja 
arī ārkārtīgā dezorganizācija vietējā 
pārvalde, vecās birokrātijas nespēja 
tikt galā ar jaunajiem, ļoti sarež
ģītajiem uzdevumiem, kurus izvirzīja 
1861. gada reforma.

1864. gadā guberņās un apriņ
ķos tika nodibināti vēlēti varas or
gāni — zemstu iestādes (zemstes). 
Šiem orgāniem nebija nekādas poli
tiskas nozīmes, un tie nodarbojas 
vienīgi ar saimnieciskās un kultūras 
dzīves jautājumiem apriņķa un gu
berņas teritorija. Zemstes pārzināja 
vietējas nozīmes ceļu būvniecību, ve
selības aizsardzību, tautas izglītību, 
apdrošināšanu pret ugunsgrēkiem 
u. c. Agrāk ar šiem jautājumiem no
darbojas tikai valdības ierēdņi.

Pec likuma zemstes bija ne tikai 
vēlēti orgāni, bet arī visu kārtu 
orgāni: tajas ietilpa muižniecības,
buržuāzijas un zemniecības pārstāvji. 
Taču faktiski valdošo stāvokli zem-



stes ieņerna muižnieki. Tādējādi val
dība gribēja atlīdzināt muižniekiem 
par zaudēto varu. Zemstu rīcības 
orgāni bija guberņas un apriņķa 
zemstes sapulces, bet izpildu or
gāni — guberņas un apriņķa zemstu 
valdes, kuras ievēlēja zemstu sa
pulces.

Reformai bija buržuāzisks rak
sturs. Vietējās pārvaldes darbībā 
tika iesaistīti visu kārtu vietējo iedzī
votāju velētie pārstāvji. Taču tā bija 
nepabeigta un ierobežota reforma. 
Politiskās tiesības zemstēm bija 
liegtas, un to mēģinājumus pārkāpt 
vietējo vajadzību loku valdība ne
pieļāva. Zemstes rūpīgi kontrolēja 
administrācija gubernatori un
policija. Gubernators varēja apturēt 
zemstu lēmumu izpildi, ka arī ap
stiprināja valdes sastavu. Zemstēm

nebija administratīvās varas, un tās 
bija pilnīgi atkarīgas no valsts or
gāniem un pirmām kārtām no vie
tējās policijas.

V. I. Ļeņins nosauca zemstes par 
«Krievijas valsts pārvaldes ratu 
piekto riteni», jo tām reālas varas 
nebija un tās nemaz neierobežoja 
patvaldības despotismu un birokrā
tiju. Turklāt «valdība jau otraja 
dienā pec zemstu dibināšanas uzsāka 
tas sistemātiski apspiest un ierobe
žot: visspēcīgā ierēdņu kliķe rieva 
rēja sadzīvot ar visu kārtu vēlēto 
pārstāvniecību un sāka to visādi 
vajāt.» (Ļeņins V. I. Raksti, 5. sēj., 
32. Ipp.)

Tomēr zemstēm bija zināmā 
nozīme izglītības, veselības aizsitr 
dzibas attīstībā un satiksmes ce|u
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ierīkošana. Tautā pamatoti cienīja 
zemstu ārstus un skolotājus.

Pēc zemstu iestāžu parauga 
1870. gadā tika pārkārtota pilsētu 
pašpārvalde. Velētās pilsētu domes 
nodarbojās ar pilsētu labiekārtoša
nas, veselības aizsardzības un izglī- 
tibas jautājumiem. Vadošo vietu 
domēs ieņēma iielburžuāzija.

Tiesu reforma. Viens no vissva
rīgākajiem ta laika pārkārtojumiem 
bija tiesu reforma. Līdz reformai pa
stāvēja kārtu tiesas (l. i., katrai kār
tai bija sava atsevišķa tiesa). Tas 
bija slēgtas tiesas (tiesu sēdes notika 
aiz slēgtām durvīm, un apsūdzēta
jiem nebija aizstāvju). Tiesa bija 
pilnīgi atkarīga no administrācijas.

Kliedzoša ļaunprātība tiesās ma
zināja augstākās varas autoritāti, 
un sabiedrības neapmierinātība ar 
tiesu darbību spieda valdību reali
zēt tiesu reformu.

1864. gada tiesu reforma paslu
dināja, ka liesa nav atkarīga no ad
ministrācijas: tiesnešus iecēla val
dība, bet tos atcelt varēja tikai ar 
tiesas lēmumu. Iepriekšējo izmeklē
šanu veica tiesu izmeklētāji, kas ne
bija pakļauti policijai. Tika ieviesta 
tiesa visām kārtām, t. i., visām kār
tām viena tiesa. Tiesas sēdes notu
rēja atklāti: tiesas sēdēs varēja pie
dalīties preses pārstāvji un publika. 
Tiesas procesā tika ieviests sacensī
bas princips: apsūdzību uzturēja
prokurors, aizstāvību advokāts 
(zvērināts advokāts).

Krimināllietu izskatīšanā pieda
lījās zvērinātie piesēdētāji no visām 
kārtām, to skaita arī zemnieki -  ag
rākie dzimtļaudis, kurus muižnieki 
pēra ar rīkstēm bez tiesas un izmek
lēšanas. (Par piesēdētājiem nevarēja 
būt personas, kas strādāja uz darba 
līguma pamata, t. i., strādnieki, 
apkalpotāji u. c.)

Tika nodibinātas vairakas liesu

instances: a) miertiesa, b) apgabal
tiesa, c) tiesu palāta.

Sevišķi svarīgu lietu izskatīšanai 
nodibināja augstāko krimināltiesu.

Tiesu reforma bija viskonsek
ventākā buržuāziskā reforma. Tiesas 
neatkarībai no administratīvās va
ras, atklātiem tiesu procesiem, tie
sībām uz aizstāvību, zvērināto pie
sēdētāju ieviešanai — tam visam va
jadzēja nodrošināt tiesas likumību 
un pastiprināt sabiedrības ietekmi 
tiesas procesā.

Taču dzimtbūšanas paliekas bija 
ari tiesa: saglabājās īpaša tiesa zem
niekiem, kura izskatīja lietas par 
sīkiem likumpārkāpumiem un civil
prasībām zemnieku vidū. Pie tam 
viņiem bija saglabāti ari miesas sodi 
pēc tiesas sprieduma, kuri bija atcelti 
citām kārtām.

Driz valdība spēra vel soli at
pakaļ: saka bez tiesas lēmumiem 
atcelt sev nepatīkamus tiesnešus un 
tiesu izmeklētājus, visas lietas vairs 
neizskatīja zvērināto tiesa, žandar
mērija no jauna ieguva tiešibas iz
darīt iepriekšējo izmeklēšanu politis
kajās lietās. Sevišķi svarīgas lietas 
tika nodotas speciālu valdības ieceltu 
tieslietu komisiju izskatīšanai. Bieži 
tika pārkāpts noteikums par atklā
tiem liesu procesiem. Tiesa tāpat kā 
iepriekš bija svarīgs darbaļaužu 
masu apspiešanas līdzeklis.

Militārās reformas. Sakāve Kri
mas karā parādīja, ka nepieciešams 
pamatos reorganizēt armiju. Šķiru 
pretrunu saasināšanās valstī, sarež
ģītais starptautiskais stāvoklis, ar
miju palielināšanās citas valstīs un, 
beidzot, jauni karadarbības veidi un 
jauna tehnika lika cara valdībai iz
darīt radikālu armijas komplektē
šanas reformu. Dzimtbūšanas atcel
šana radīja priekšnoteikumus lielā
kās masveida armijas izveidošanai. 
Pirms dzimtbūšanas atcelšanas ar



miju komplektēja, iesaucot rekrūšus, 
ladēļ tā gan miera, gan arī kara 
laikā skaita ziņā bija gandrīz vie
nādā. Armijas uzturēšana izmaksāja 
|uti dārgi. Rietumeiropas zemēs — 
Francijā, Vācijā — jau sen bija 
ieviesta vispārēja karaklausība, kas 
deva iespēju militāri apmācīt valstī 
visus vīriešus. Turpretim Krievijā 
rekrūšu ņemšana skara tikai nelielu 
da|u vīriešu. Pēc ilga dienesta ka
reivji parasti tika atlaisti no armijas 
ar iedragātu veselību. Tādējādi mili
tāri apmācītu rezervju faktiski nebija.

Sešdesmitajos gados pēc kara 
ministra D. Miļutina iniciatīvas sā
kas militāro reformu realizēšana, 
lika nedaudz saīsināts karadienesta 
laiks un uzlabots apbruņojums.

Daudz lielāka nozīme bija
1874. gada reformai. Atbilstoši tai 
tika ieviesta vispārējā karaklausība: 
visiem vīriešiem, kuri bija sasnieguši 
21 gada vecumu un bija derīgi kara
dienestam, vajadzēja pildīt kara
klausību. Kājniekos karadienesta 
laiks bija noteikts 6 gadi, pēc tam 
ieskaitīšana rezervē uz 9 gadiem. 
Flotē karadienests ilga 7 gadi un 
3 gadi rezervē. Tas deva iespēju ievē
rojami palielināt armiju kara laikā. 
Izglītotām personām tika noteikts 
īsāks dienesta laiks. Uzlabojās kara
spēka apmācīšana un virsnieku 
kadru sagatavošana. Armiju apbru
ņoja ar moderniem ieročiem, tika 
izveidota kara flote ar tvaika dzi
nējiem. Neskatoties uz šim pārmai
ņām, daudz kas armijā palika pa

vecam: komandieru kadrus tapai
komplektēja no muižniekiem, armija 
saglabājās dresūra un kareivju pie 
kaušana, kā ari kareivju beztiesi 
gums.

60. un 70. gadu reformu nozīme.
Visumā 60. un 70. gadu reformām 
bija buržuāzisks raksturs. To reāli 
zēšana nozīmēja, ka Krievija pavir 
zijusies uz priekšu pa buržuāziskās 
attīstības ceļu — uz feodālās monar
hijas pārvēršanu par buržuāzisku 
monarhiju. Carisms bija spiests pie
kāpties, lai nostiprinātu valsts apa
rātu un pielāgotu to jauniem apstāk
ļiem.

Bet, ta kā reformas realizēja pat- 
valdnieciskā valdība, tās bija nepa
beigtas un pretrunīgas. Valsti sagla 
bājās ļoti daudz feodālismā palieku. 
Valsti, tāpat ka iepriekš, plosījās po
licijas patvaļa, nebija demokrātisko 
brīvību (apziņas, varda brīvība u. c.).

Carisms visiem spēkiem centās 
apspiest revolucionāro kustību 
valstī, apspiest tautas masas.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kāda b ija  Krievijas valsts iekārta un valsts 
pārvalde XIX gs. 60. gadu sākumā? 2. Kāpēc 
carisms b ija  spiests realizēt zemstu reformu? 
Kā izpaudās tās buržuāziskais raksturs? 3. Pa
stāstiet, kāds b ija  tiesu reformas satursl Ko 
jaunu tā deva tiesvedībai? 4. Kāds bija m ili
tāro reformu galvenais saturs? 5. Kāda bija 
60. un 70. gadu reformu sociālā būtība? 6. Sa
stādiet teksta tabulu:

60. un 70. gadu reformas

Reformas Ka izpaudās tas buržuāziskais Kādas dzimtbūšanas paliekas la
nosaukums raksturs? saglabāja?

7. Pierakstiet burtn īcā  un izskaidrojiet, ko no- sētas dome, zvērinātie  piesēdētā ji, foodfllfl
zīmē šādi te rm in i: zemste, zemstes valde, p il-  monarhija, buržuāziskā monarhijai



IX NODAĻA
ZEMNIEKU KUSTĪBA, NACIONĀLĀS ATBRĪVOŠANĀS 
UN REVOLUCIONĀRĀ KUSTĪBA
PĒC DZIMTBŪŠANAS ATCELŠANAS XIX GS. 60. GADOS

25. $. ZEMNIEKU KUSTĪBA UN 
RACIONĀLĀS ATBRĪVOŠANĀS KUSTĪBA 
P£C DZIMTBŪŠANAS SABRUKUMA

Zemnieku kustība. 1861. gada 
19. februāra manifesta publicēšana 
izraisīja zemnieku sašutuma brāzmu. 
Zemnieku kustība aptvēra visu Krie
vijas Eiropas daļas teritoriju. Sā
džās izplātījās baumas, ka manifests, 
ko mācitaji nolasīja baznīcās, ir vil
tots un ka īsto manifestu muižnieki 
un ierēdņi noslēpuši no tautas. Zem
nieki neatzina pagaidu atkarību, 
viņi atteicās pildīt klaušas un maksat 
obroku, negribēja muižniekiem atdot 
savu zemi. Nereti zemniekiem izrai
sījās pat bruņotas sadursmes ar va
ras iestādēm un karaspēka vienībām.

Lieli nemieri notika Penzas, Tam- 
bovas un Kazaņas guberņās. Ta, pie
mēram, Kazaņas guberņas Bezdnas 
ciema zemnieki nenoticēja, ka cara 
manifesta saturs ir tāds, ka to iz
skaidroja ieredņi un garīdznieki, un 
sāka šā dokumenta tekstā meklēt 
«īsteno» brīvību. Zemnieks Antons 
Petrovs, kas prata rakstīt un lasīt, 
sava ciema zemniekiem lasīja un 
izskaidroja «Nolikumus» tā, kā brī
vību izprata zemnieki: zemniekiem 
it kā esot jaiegūst pilnīga brīvība 
un visa zeme, bet viņu pienākumi 
pret muižniekiem it kā esot atcelti. 
Baumas par atrasto «īsteno» brīvību 
izplātījās apkārtējos ciemos uri ap
riņķos. Zemnieki sagraba muižnieku 
zemes, atteicās pildīt klaušas muiž
niecības labā. Bezdnas ciema saplūda 
tūkstošiem zemnieku. Nemieru ap
spiešanai valdība nosūtīja karaspēku. 
Sadursme ar karaspēku tika nona

vēti un ievainoti vairāk nekā 350 zem
nieku. Antonu Petrovu pēc lauka 
karatiesas sprieduma publiski sodīja 
ar nāves sodu nošaujot. Asiņainā 
izrēķināšanās ar zemniekiem Bez
dnas ciema izraisīja dziļu sašutumu 
demokrātiskajā inteliģencē.

Penzas guberņā sacēlās Kande- 
jevkas ciema zemnieki. Nemieri 
aptvēra divus apriņķus Penzas gu
berņā un divus apriņķus kaimiņu — 
Tambovas guberņā, un tie bija se
višķi neatlaidīgi. «Visi līdz pēdējam 
nomirsim, bet nepadosimies!» pazi
ņoja zemnieki. Karaspēks apšāva 
sacelšanas dalībniekus.

Zemnieku nemieri notika kā liel- 
krievu apdzīvotajās guberņās, tā 
ari valsts nacionālajās malienēs — 
Baltkrievija, Baltija, Ukrainā un 
Kaukāza. Pavisam 1861. gadā notika 
1176 zemnieku nemieri.

Patvaldībai izdevās zemnieku sti
hisko un neorganizēto kustību ap
spiest. Pamazām tā saka aprimt. 
1864. gadā bija pavisam tikai 75 ne
mieru gadījumi. Jāpiebilst, ka apslā
pēta zemnieku neapmierinātība rūga 
visus šos gadus, taču tā vairs nebija 
patvaldībai bīstama.

Sacelšanās Polijā, Lietuvā un 
Baltkrievijā. 60. gadu sākuma bija 
vērojami nacionālas atbrīvošanās 
kustības uzplūdi. Sevišķi liels noti
kums bija 1863.—1864. gada sa
celšanās Polija. Si sacelšanās nebija 
tikai nacionālās atbrīvošanās ciņa, 
bet lai bija ari sociāls raksturs. 
Poļu zemnieki gribēja iegūt zemi, 
kas atradās viņu lietošana, bet bija 
muižnieku īpašums. Sacelšanos
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skatīja ari sacelšanās vajas puses. 
Hercens asi kritizēja po|u šļahtas 
nacionālistiskos un konservatīvos 
noskaņojumus.

Daži krievu virsnieki un kareivji, 
atbalstot sacelšanās dalībniekus, par 
gāja viņu puse un atdeva savas dzī
vības cīņā par poļu tautas brīvību. 
Krievu revolucionāri kopā ar po|iem 
mēģināja izraisīt sacelšanos Pie 
volgā, lai atvilktu carisma speķus 
no Polijas. Taču šis mēģinājums bija 
neveiksmīgs. Tā dalībnieki tika bargi 
sodīti.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kāpēc zemnieki nebija apm ierināti ar 
1861. gada reformu? 2. Kāda atšķirība bija  
zemnieku kustībai 60. gadu sākumā no zem
nieku kustības pirmsreformas laikā? 3. Kādu 
cēloņu dēļ notika 1863.— 1864. gada sacel
šanās Polijā, Lietuvā un Baltkrievijā? Kur izpau
dās tās vājums?

vadīja poļu šļahta (muižniecība), 
kas negribēja ierobežot savu varu 
par zemniekiem un izvirzīja nacionā
listiskus lozungus. Tas atbaidīja 
lautas masas no sacelšanās un deva 
triecienu visai atbrīvošanas kustībai. 
Sacelšanās aptvēra ari Lietuvu un 
Rieiumbaltkrieviju. Te sacelšanos 
vadīja revolucionārie demokrāti Z. Se- 
rukovskis (1827 —1863) un K. Ka- 
linovskis (1838— 1864). Viņi izvirzīja 
progresīvāku agraro programmu; 
lielu daļu zemes atdeva zemniekiem.

1863. 1864. gada sacelšanos ca
risms nežēlīgi apspieda. Cara val
dība piesprieda daudziem sacelšanās 
dalībniekiem nāves sodu, daudzus 
ieslodzīja cietumos vai izsūtīja ka- 
lorga. Sacelšanās kustībai kvēli juta 
līdz un to atbalstīja krievu revolu
cionārā inteliģence. Poļiem daudz 
palīdzēja Hercens. Taču viņš sa-

26. §. r e v o l u c io n ā r a s  k u s t īb a s  u z p l o d i
XIX CS. 60. GADOS

Revolucionārās proklamācijas.
Dzimtbūšanas atcelšanas likuma 
publicēšana izraisīja sašutumu ne 
vien zemniekos, bet ari visos progre
sīvajos cilvēkos. Hercens un Ogar- 
jovs savos rakstos atmaskoja refor
mas dzimtbūtniecisko raksturu. Viņi 
nonāca pie secinājuma, ka «dzimt
būšana vispār nav atcelta. Cars 
tautu piekrāpis».

1860./81. gada ziemā tika sastā
dīta proklamācija «Sveiciens kungu 
zemniekiem no viņu labvēļiem». Taja 
vienkāršā, tautai saprotama valoda 
bija izskaidrots reformas laupīšanas 
raksturs. Proklamācijā norādīts, ka 
cars ar muižniekiem ir uz vienu roku 
un zemnieki veltī gaida no viņa īstu
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brīvību. Tikai viņi paši savienībā ar 
kareivjiem un progresīvajiem virsnie
kiem vispārējās sacelšanās rezultātā 
var iegūt zemi un brīvību. Aicinot 
zemniekus sākt revolūciju, prokla
mācija centās tos atturēt no pārstei
dzības, no cīņas atsevišķās vietās, 
lika gaidīt signālu, lai pēc tā ko
pīgi uzbruktu ienaidniekam. Tas bija 
konkrēts plāns cīņai par īstenu brī
vību. Taču šo proklamāciju neizpla
tīja, jo to konfiscēja žandarmi, kuri 
šo gadījumu izmantoja par ieganstu, 
lai pastiprinātu represijas pret revo
lucionāriem. Pēc šī uzsaukuma pa
rādījās proklamācijas «Lielkrievs», 
«Jaunajai paaudzei», «Kareivjiem», 
«Jaunā Krievija» un daudzas citas, 
kuras sacerēja N. Cerniševska cīņas

biedri — N. Selgunovs, M. Mihailovs; 
P. Zaičņevskis. Tajās bija izklāstītā 
plaša Krievijas demokrātiskas pār
veidošanas programma. Proklamā
cijas prasīja atdot visu zemi zemnie
kiem, nosprauda sabiedrības sociālis
tiskās pārkārtošanas ceļus.

60. gadu «Zeme un brīvība». 
Zemnieku kustības un revolucionāri 
demokrātiskās kustības uzplūdu 
rezultātā 60. gadu sākumā izveidojās 
slepena organizācija «Zeme un brī
vība» («Земля и воля»). Tā izveido
jās, apvienojoties revolucionārajiem 
pulciņiem. Visas kustības idejiskais 
iedvesmotājs un vadonis bija N. Čer- 
niševskis. «Zemes un brivības» radī
šanā aktīvi piedalījās A. Hercens un 
N. Ogarjovs, kuri dzīvoja ārze
mēs.

Biedrības nodaļas izveidojās 
Maskavā, Ņižņijnovgoroda, Kazaņā, 
Harkova un citas pilsētās. Biedrība 
bija vairāki simti biedru — studenti, 
sīki ierēdņi, virsnieki, literāti. So 
organizāciju 1862. gadā vadīja Cen
trālā krievu tautas komiteja, kas at
radās Pēterburga. «Zemei un brī
vībai» bija sava tipogrāfijā, tā veica 
propagandas un aģitācijas darbu, 
lai sagatavotu tautu gaidāmajai sa
celšanās kustībai. «Zeme un brīvība» 
cīnījās par patvaldības likvidēšanu 
un demokrātisku brīvību nodibinā
šanu. Sis organizācijas biedri cerēja, 
ka sacelšanās notiks 1863. gada 
vasara. Taču viņu cerības nepiepil
dījās.

Patvaldībai izdevās apspiest at
sevišķos zemnieku nemierus. Libe
rālā muižniecība un buržuāzija, 
izbijušās no zemnieku kustības vē
riena, saka aktīvi atbalstīt valdību. 
Patvaldība uzsāka izšķirošu uzbru
kumu revolucionāriem.

Izrēķināšanās ar N. Černiševski. 
1862. gada vasara arestēja N. Čer
niševski un citus atbrīvošanas cīņas
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vadītājus. Valdībai trūka pierādī
jumu, lai apsūdzētu Černiševski. 
tnpēc tika safabricēti viltoti doku
menti. Uz to pamata cara tiesa ieslo
dzīja Černiševski katorgas cietumā. 
Pirms nosūtīšanas uz katorgu Čer- 
liiševskim izpildīja civilo nāves sodu. 
Vii,m uzveda uz ešafota, pakara uz 
krūtīm dēli ar uzrakstu «valsts no
ziedznieks», salauza virs viņa galvas 
zobenu un pēc tam piekala viņu ar 
ķēdēm pie kauna staba. Šai mirklī 
uz ešafota nokrita puķu pušķis, re
volucionārā jaunatne pat šajā cara 
-liesa» nebaidījās izpaust Cernišev- 
skim savu kvēlo mīlestību.

ilgus gadus Černiševskis nīka 
cietumā. Tikai mūža vakarā 1883. ga
da viņam atļāva atgriezties no Si
bīrijas Astrahaņa, bet pēc tam Sara- 
lovā. Cietumā 1862. gadā Černi
ševskis uzrakstīja romānu «Ko da
rīt?», kas kļuva par tā laika revo
lucionārās kustības programmu, bet 
nelokāmā tautas brīvības cīnītāja 
Rahmetova tēls — par revolucionāra 
ideālu jaunatnei.

Pec Černiševska aresta apcieti
nāja art daudzus organizācijas 
«Zeme un brīvība» biedrus. Tādejādi 
«Zeme un brīvība» tā arī nepaguva 
izveidoties par Viskrievijas organizā
ciju. Patvaldībai izdevās atsist revo
lucionārās demokrātijas pirmos uz
brukumus.

186(5. gada jaunais revolucionārs 
Drnilrijs Ķarakozovs šāva uz caru. 
Atentāts notika netālu no Vasaras 
darza Pēterburgā, taču Ķarakozovs 
netrāpīja. Viņu arestēja un pēc spī
dzināšanas un tiesas sodīja ar nāvi. 
Carisms šo atentātu izmantoja par 
ieganstu, lai izrēķinātos ar revolu
cionāro kustību.

Cara tiesas bez žēlastības izrē
ķinājās ar revolucionāriem, sodot 
viņus ar katorgu, trimdu, visus aiz

domas turētos nododot policijas 
uzraudzībā.

Nežēlīgais valdības terors un zem
nieku kustibas atplūdi novājināja 
arī revolucionāri demokrātisko kus
tību. 60. gadu otrajā pusē nebija 
kaut cik ievērojamu revolucionāru 
notikumu.

Tikai 60. gadu beigās sākās re
volucionārās cīņas jauni uzplūdi 
un tika mēģināts no jauna izveidot 
slepenu revolucionāru organizāciju 
Krievija.

60. gadu revolucionārās kustības 
nozīme. XIX gs. 50. un 60. gados 
zemnieku kustībai un revolucionāri 
demokrātiskajai kustībai bija milzīga 
sabiedriska nozīme. Tā bija svarigaka 
revolucionārās situācijas sastāvdaļa 
XIX gs. 50. gadu beigās un 60. gadu 
sākuma. Tā piespieda Krievijas ca
rismu atcelt dzimtbūšanu un reali
zēt vairākas citas buržuāziskas re
formas. Kaut arī revolucionārā si
tuācija nepārauga revolūcijā, tieši 
50. un 60. gadu mijā Hercens, Ogar- 
jovs, Černiševskis un Dobroļubovs -  
«Zemes un brīvības» darbinieki 
izstrādāja revolucionāri demokrā
tisku programmu, kas bija vērsta 
pret patvaldniecisko iekārtu un visām 
dzimtbūšanas paliekam. Tai bija mil
zīga nozīme revolucionāro spēku ap
vienošanā drīzā nākotne atbrīvo
šanas cīņas uzplūdu jaunajā periodā 
70. gados.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kas b ija  60. gadu «Zeme un brīvība»? KAtli 
b ija  tās mērķi? 2. Kādi b ija  revolucionāro de 
mokrātu darbības rezultāti, un kādn blļn  tā» 
nozīme?
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DOKUMENTS PROKLAMĀCIJA

«SVEICIENS KUNGU ZEM NIEKIEM  NO V IŅ U  LABVĒĻIEM»
(Fragments)

Bet kā mums krievu cilvēkiem  patiešām b rīv iem  kļūt? Tas ir izdarāms, un tas ne
maz nav tik grūti, tika i zemniekiem jākļūst v ienprā tīg iem  savā starpā un izm anīgiem  
jābū t un spēki jāuzkrāj. Jūs, kungu zemnieki, taču esat puse no visiem krievu zem
niekiem. Otra puse ir  valsts un vēl apanāžas zemnieki. A r ī viņiem nav brīvestības. 
A r viņ iem  tad nu vienojaties un izskaidrojiet, kāda b rīves tība  viņiem  pienākas, kā 
iepriekš ir aprakstīts. Lai nebūtu rekrūšos ņemšanas un galvasnaudas un pasu, nebūtu 
apriņķu priekšnieku, lai pār viņiem  nestāvētu visi tie  n e lie tīg ie  ierēdņi, bet lai a rī 
v iņiem  par visu noteicēja būtu ciema kopiena . . .  Un tāpat zaldāts, a rī viņš taču nāk 
no zemniekiem, a r ī viņš ir jūsu brālis. Viss turas uz zaldāta, visa pašreizējā kārtība. 
Bet kāds labums zaldātam no tā, ka viņš aizstāv pašreizējo kārtību? Vai tad viņam ir 
d iez in  kāda saldā dzīve? Vai varbūt laba alga? Sasodīti grūta ir pašreiz pie mums 
zaldātu dz īve. A rīdzan viņ i paņemti spaidu kārtā un ikvienam no viņiem  gribētos 
t ik t b rīvē  palaistam. V iņiem  tad nu izstāstiet visu ta isnību, kas par viņiem  rakstīta. 
Kad b rīv i kļūs zemnieki, b rīvestību  iemantos a rī katrs zaldāts: kurš g rib , lai dienē 
zaldātos, kurš negrib , lai a izie t no dienesta pavisam . . .

Un tad vēl pasveicin iet no mums labos oficierus, jo  ir a rī tādi o fic ie ri un viņu 
nav mazums. Lai zaldāti noskatās oficierus, kam var uzticēties, kas būs tautas pusē, 
un no tādiem oficieriem  zaldāti lai mācās, kā tik t p ie  brīvestības.

Tad vēl, brāļi, pa lūdzie t zaldātus, lai viņ i jūs māca, kā kara lietās pare izi iztu
rēties. Liela dresēšana jums nav vajadzīga —  kā zaldātu so lī iet, kā purngalus likt, 
jo  bez tā var iztikt, bet jums jāmācās tas, kā plecu p ie  pleca cieši kopā turēties, kā 
komandām paklausīt, kā tukšam izb īlim  nepadoties un v īrišķ īg iem  būt jebkurā reizē, 
un m ie rīg i spriest, tas ir, aukstasinību saglabāt. Jums jāzina: kamēr uz priekšu dodies 
un ciešā rindā turies, un komandām paklausi, nekāda lie la nelaime nevar notikt; 
tikai tad sāk draudēt lielas briesmas, kad tu bailēs satrūksties, sāc m īņāties uz vietas, 
un ja nu vēl sāc bēg t atpakaļ, tad ir pavisam slikti. Kamēr ej uz priekšu, lie lgabals 
var tev nodarīt maz ļauna. No simt lādiņiem  labi ja viens trāpa cilvēkam, visi c iti aiz
lido  garam. Par lodēm sakāms tas pats. Trokšņa gan daudz, taču nodarīta is ļaunums 
nav liels.

Turklāt —  sadabūjiet šautenes, ja vien varat, un visādus citus ieročus! Tad tā nu 
tas ir: zemniēkiem jābūt savā starpā v ienprātīg iem , lai visi kopā turētos, kad p ie 
nāks laiks. Bet kamēr laiks vēl nav pienācis, jātaupa spēki, lai ve lti neiegrūstu sevi 
nelaimē, tas ir, jāsaglabā miers un nav jā liek kādam ko just. Paruna saka, ka viens 
neesot karotājs. Kāda tur būtu jēga, ja vienā ciemā saceltu dum pi, bet c iti ciemi vēl 
nebūtu tam sagatavojušies? Tas nozīm ētu tikai visu izjaukt un sevi pašu iegrūst 
postā. Bet, kad visi būs gatavi, tas ir, kad visur būs gatavi atbalstīt, tad gan jāsāk. 
L īdz tam laikam rokām vaļu nedod, iz liecies pazemīgs, tikai ar citiem  zemniekiem ap
runājies un iestāsti viņiem, ka viss pareizi jāsaprot. Un, kad starp jums va ld īs v ien
prā tība, tad a rī tiks dots mājiens, ka laiks visiem reizē sākt. Gan mēs redzēsim, kad 
būs pienācis īstais b rīd is , un pasludināsim to. Mums taču visur ir savi c ilvēki, no visām 
malām mums pienāk vēstis, ko dara tauta, kā dara lauta. Mēs arīdzan zinām, ka 
pagaidām gatavības vēl nav. Kad gatavība būs, a rī mums tā kļūs redzama. Nu tad 
mēs aizsūtīsim tādu ziņu, ka laiks, krievu ļaudis, p ie  laba darba ķerties, ka šis labais
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darbs visās vietās vienā laikā sāksies, jo tad tauta jau visur būs sagatavojusies un vien
p rā tīga  un ciemi neatpaliks cits no cita. Tad a rī būs v ieg li b rīves tīb u  gūt. L īd i 
tam laikam gatavojies cīņai un neliec nevienam manīt, ka tu ar šo gatavošanos 
noņemies.

So mūsu vēstu līti cits citam izlasiet, cits citam tālāk nodod ie t. Un slēpiet to no 
visiem, tikai zemniekiem un zaldātiem to parādiet, jo  mūsu vēstu līte  ir rakstīta zem
niekiem un zaldātiem, bet citiem  itin nevienam, tālab tikai jums, zemniekiem un zal
dātiem, būs par to zināt, bet citiem  ne. Palieciet sveiki un ga id ie t no mums ziņul 
Taupiet sevi, kamēr pienāks īstais laiks, mēs jūs bez pamācīšanas neatstāsim, kad 
šis laiks būs klāti

Jautājumi par dokumentu. 1. Kādiem spēkiem, pēc proklamācijas autora domām, 
bija  jāizdara revolūcija Krievijā? 2. Kā viņš domāja o rgan izēt sacelšanos un kādu 
uzdevumu paredzēja armijai?

1855.—1881. g. Aleksandra II valdīšana.
1859.— 1861. g. Pirmā revolucionārā situācija Krievijā.
1861. g. 19. februāris. Dzimtbūšanas atcelšana.
1861.— 1895. g. Atbrīvošanās kustības revolucionāri demokrātiskais

periods Krievijā.
1828.— 1889. g. N. Černiševska dzivcs gadi.
1863. — 1864. g. Sacelšanās Polijā, Lietuvā un Baltkrievijā.
1864. g. Zemstu un tiesu reformas.
1874. g. Militārā reforma.

Jautājumi par tematu «Mūsu republikas teri
torija XIX gs. 50. un 60. gadu mijā».
1. Kādas zemnieku kategorijas dz īvo ja  mūsu 
republikas te rito rijā  XIX gs. otrajā pusē?

27. §. KAPITĀLISMA ATTĪSTĪBA 
LAUKSAIMNIECĪBA

Kā norisa viņu brīvlaišana? 2. Vai šajos gados 
mūsu republikas te rito rijā  notika zemnieku 
sacelšanās? Kādi b ija  to  cēloņi, un kā tās 
norisa?

labākus apstākļus kapitālisma attīs
tībai. XIX gs. otrajā pusē kapi tā 
lisms Krievijā nostiprinājās par 
valdošo sabiedriski ekonomisko loi 
rnāciju. Jauno laiku vēstures kursa 
jūs iepazināties ar kapitālisma bli 
tību, uzzinājāt, ka tam ir progre

Lauksaimniecība XIX gs. otrajā 
puse. Lai gan zemnieku reformu 
realizēja dzimtkungi, tā tomēr radīja
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sīvs raksturs salīdzinājumā ar 
feodālismu, bet vienlaikus tā ir eks- 
pluatatoriska, netaisnīga, bur
žuāziska iekārta. Tieši tada iekārta 
nostiprinājās Krievijā. Kapitālisma 
galvenās iezīmes ir ražošanas 
līdzekļu privātīpašums un algota 
darbaspēka ekspluatācija. Tās ir vis
pārīgās iezīmes, kas raksturīgas for
mācijai kopuma. Taču Krievijas bur
žuāziskajai attīstībai bija savas īpat
nības.

Krievija joprojām bija agrāra, 
lauksaimniecības zeme, taču lauk
saimniecība aizvien vairāk ieguva 
buržuāzisku raksturu. Gadsimta ot
rajā pusē ievērojami palielinājās 
pieprasījums pec lauksaimniecības 
produktiem ka iekšzemes, tā ari 
pasaules tirgū. Par to piegādātā
jiem kļuva ne vien muižnieki, bet

arī zemnieki, kurus trūkums spieda 
pārdot tirgū ražojumus, jo vajadzēja 
maksāt nodok|us un milzīgo iz
pirkšanas maksu par zemi.

Pēcreformas periodā ievērojami 
paplašinājās sējumu platība, jo tika 
uzartas neapgūtās auglīgās zemes, 
uzlabojās lauksaimniecības tehnika, 
attīstījās agronomija. Daži muiž
nieki un bagātie zemnieki sāka lie
tot mašīnas, ieviesa daudzlauku augu 
seku. Vairāk attīstītajās kapitālis
tiskajās saimniecībās palielinājās ra
žība. Taču lielākā zemnieku da|a 
mocījās šausmīgā trūkumā un saim
niekoja ar vecajām tēvu tēvu me- 
todēm.

Krievijas muižnieki lēni pielāgoja 
savas saimniecības kapitālisma 
apstākļiem. Muižniekiem bija jaie- 
gadājas savs inventārs, lopi un saim-
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niecībā jaizmanto algots darbaspēks. 
Tomēr daudziem muižniekiem trūka 
gan naudas, gan prasmes, gan ari 
darba mīlestības. Iegūto izpirkša
nas naudu daudzi muižnieki iztē
rēja nelietderīgi, izputēja un pardeva 
savu zemi tirgotājiem un bagāta
jiem zemniekiem — kulakiem (no 
1861. gada līdz 1881. gadam muiž
nieki pārdeva 16,5 milj. desetīnu 
zemes).

Atstrādāšana un zemes iznomā
šana graudniekiem. Tas apstāklis, 
ka Krievijā pastāvēja dzimtbūšanas 
paliekas un pirmām kārtām muiž
nieku latifundijas, deva iespēju iz
mantot dažādas dzimlbūtnieciskās 
ekspluatācijas formas. Krievijas cen
trālo melnzemes guberņu muižnieki 
uzskatīja, ka labāk ir saimniekot 
pa vecam. Plaši izplatījās alslrū-

dāšana. Ta ir sistēma, kurai pastā
vot muižnieks, izmantodams to ap
stākli, ka zemniekiem ir maz zemes, 
iznomā tiem da|u no savas zemes, 
par ko zemniekiem ar savu inventāru 
jāapstrāda muižas zeme. Viņi strā
dāja muižniekam ari par parādu, 
soda naudu, par labības aizdošanu. 
$i sistēma maz atšķīrās no vecās 
klaušu sistēmas. Muižnieku zemi 
zemnieki apstrādāja slikti, ražas 
šajās zemēs bija zemas, taču tāds 
darbaspēks bija Iets.

Citās muižās plaši iznomāja zemi 
graudniekiem, kuri par nomāto zemi 
atdeva muižniekam daļu, bet dažviet 
pat pusi no iegūtās ražas (t.i., strā
dāja uz pusgraudu).

Baltijas, Riet umbaltkr ievijas, 
Ukrainas un Lejaspievolgas muiž
nieki daudz noteiktāk pārgāja uz
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kapitālistiskajam saimniekošanas me
todēm, izmantojot algoto darbaspēku.

Lai gan kapitālisms lauksaimnie
cībā attīstījās palēninātos tempos, 
Krievijas lauki tomēr pamazām 
pārkārtojās uz kapitālistisko saim
niekošanas veidu. Valsti sāka vei
doties buržuāziskas saimniecības, 
kurās ekspluatēja brīvu algotu darbu 
un kuras bija cieši saistītas ar 
tirgu. 1861. gada reformas priekš
vakarā Krievijas lauksaimniecībā 
bija apmēram 700 000 algotu strād
nieku, bet 90. gados to bija jau 3,5 
miljoni.

Buržuāziskā tipa saimniecības 
daudz veiksmīgāk varēja noorgani
zēt agrak neapdzīvotajās zemes, kur 
nebija muižnieku zemes īpašuma 
vai ari tā bija maz. Biezi apdzīvo
tajā melnzemes centrā dzimtbūšanas

paliekas bija daudz spēcīgākās un 
tāpēc muižnieku saimniecība bija 
daudz vairāk atpalikusi.

Zemniecības noslāņošanās. Lauku 
kapitālistiskās attīstības svarīgākas 
sekas bija zemniecības noslāņošanās 
dažados sociālos slāņos un zemnieku 
lielākās daļas izputēšana. Zemnie
cība noslāņojas lauku bagātniekos — 
kulakos — un prāvā lauku trūcīgo cil
vēku masā — lauku proletāriešos.

Kulaki aplaupīja pārējos ciema 
iedzīvotājus. Viņi nodarbojās ar aug
ļošanu (aizdeva zemniekiem naudu 
vai sniedza viņiem palīdzību, aizdo
dot labību, sēklu, par ko ņēma mil
zīgus procentus), uzpirka rudeņos par 
ļoti zemam cenām ražu, kad pārē
jiem zemniekiem vajadzēja naudu 
nodokļu samaksāšanai, bet pavasarī 
un vasarā labību izdevīgi pārdeva.
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HO. gados 6500 kulakiem piederēja 
100 10 000 desetīnu lielas saimnie
cības.

Nabadzīgie zemnieki nokļuva ku
laku un muižnieku paradu jūgā. 
Daudzi no viņiem nevarēja iegūt no 
saviem niecīgajiem zemes gabali
ņiem nepieciešamo iztiku un devās 
meklēt darbu no laukiem uz pil
sētām. Nabadzīgie zemnieki bija gal
venais darbaspēka tirgus paplaši
nāšanās avots. Zemnieku noslāņo
šanas, kas radīja lauku iedzīvotāju 
pārpalikuma ieplūšanu pilsētas, iz
veidoja darbaspēka rezervi un deva 
buržuāzijai Ietas darba rokas.

Starpslānis bija vidējie zemnieki, 
lāču noslāņošanās process aizvien 
vairāk pārņēma šo lauku iedzīvotāju 
daļu.

Tomēr lauku kapitālistiska par-

kartošana norisa ļoti lēni un sagā
dāja tautai lielas ciešanas.

Milzīgie nodokļi un izpirkšanas 
maksājumi nedeva iespēju zemnie
kiem ieguldīt nopelnīto naudu savas 
saimniecības attīstībā. To vajadzēja 
atdot valstij un muižniekiem.

Valdība saglabāja veco krievu 
sādžās organizāciju — obščinu, ku
rai pastāvot zemniekus saistīja kop- 
atbildība (t.i., viņi atbildēja cits par 
citu) par izpirkšanas maksājumu un 
nodokļu nomaksu, kā ari par klau
sību izpildi. Neviens zemnieks ne
varēja aiziet no sādžas bez sādžās 
zemnieku sanāksmes atļaujas. 5>is 
apstāklis palēnināja darbaspēka tir 
gus veidošanos.

Patvaldība atbalstīja obščinu, jo 
ta bija izdevīgs līdzeklis zemnieku
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pārvaldīšanai un nodokļu iekasē
šanai.

Dzimtbūšanas paliekas bija gal
venais kavēklis kapitālisma attīs
tībai lauksaimniecībā. Kapitālisms 
Krievijas lauksaimniecībā, norādīja 
V. I. Ļeņins, attīstījās pa prūšu ceļu, 
kad vecās saimniecības pielāgojās 
jaunajām sabiedriskajām attiecībām, 
pa «satrunējušo daļu atmiršanas» 
ceļu, kas tautai bija smags un mo
košs.

Lauksaimniecība nacionālajos ra
jonos. Sekmīgāk nekā Krievijā ka
pitālisms lauksaimniecībā attīstījās 
Baltijā. Šeit veidojas viensētas fer
meru saimniecības. Bagatie zem
nieki izpirka no baroniem nomātos 
zemes gabalus un apstrādāja tos 
ar algotu strādnieku kalpu palī
dzību.

Turpretim Aizkaukazā kapitā
lisms attīstījās lēnāk. Zemnieku re
formu te realizēja vēlāk, un ta sa- 
glabaja vēl vairak dzimtbūšanas pa
lieku. Taču Aizkaukazā, tāpat kā 
Krievijā, lauksaimniecība arī iesais
tījās tirgus attiecībās, te tāpat pa
lielinājās lauku buržuāzijas slānis, 
grima nabadzībā un izputēja lie
lāka daļa zemnieku. Gruzijā kula
kiem piederēja 80—90% no visiem 
aitu ganāmpulkiem.

Kapitālisma attīstība Krievijas 
lauksaimniecībā bija mokošs pro
cess, kura rezultāta lauku darba
ļaudis grima nabadzībā, ievērojama 
daļa zemnieku proletarizējās.

Gadsimta beigās kapitālistiskās 
attīstības iespējas laukos, saglabājo
ties pusfeodalam ekspluatācijas me
todēm, bija izsīkušas. Dzimtbūša-



lins paliekas kā smags slogs spieda 
/.einnieku saimniecības un traucēja 
Iiis pārkārtot uz buržuāziskiem pa
matiem, dzimtbūšanas paliekas ne- 
|ava zemniekiem izrauties no muiž
nieku parādu jūga un nabadzības. 
Krievijā brieda priekšnosacījumi bur
žuāziski demokrātiskai revolūcijai, 
tas attīrītu ceļu tālākai kapitālisma 
attīstībai. Tādējādi «1861. gads ra
dīja 1905. gadu», sacīja V. I. Ļe
ņins. (Ļeņins V. I. Raksti, 17. sēj., 
95. Ipp.)

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Raksturojiet lauksaimniecības a ttīs tību  pēc 
1861. gada reformas! Parādiet šīs attīs tības 
buržuāziskās iezīm es! 2. Kādas dzimtbūšanas 
paliekas saglabājās K rievijā  pēc 1861. gada 
reformas? Raksturojiet dzim tbūtnieciskās un 
pusdzimtbūtnieciskās ekspluatācijas metodes, 
kuras izm antoja m uižnieku saim niecībās! 
3. Pierakstiet burtn īcā  un paskaidrojiet, ko 
nozīmē šādi term ini: atsfrādāšana, graudnieks, 
pusgraudnieks, zemniecības noslāņošanās!

28. §. KAPITĀLISTISKĀS RŪPNIECĪBAS 
ATTĪSTĪBA

Lielrūpniecības pieaugums. Pēc- 
reformas periodā visas rūpniecības 
nozares strauji paplašinājās. Rūp
niecība, kas bija atbrīvota no dzimt
būšanas važām, ieguva labākus 
attīstības apstākļus nekā iepriekš. 
Rūpniecības attīstību veicināja lauku 
iesaistīšanās tirgus attiecībās un 
darbaspēka tirgus izveidošanās. Sa
kumā gan pāreja uz algotu darba
spēku un mašīnu ieviešana ražo
šana sastapa savā ceļa lielas grū- 
lihas: bija nepieciešams reorganizēt 
visu ražošanu un ieguldīt lielus ka
pitālus ražošanā, bija nepieciešami 
arī algoto strādnieku kadri. Tādēļ

60. gados rūpniecībā bija vērojams 
zināms pagrimums. Bet toties 70.— 
90. gados norisa vētrains rūpnie
ciskas ražošanas uzplaukums.

Vienlaikus ar sīkās preču ra
žošanas attīstību strauji auga liel
rūpniecība: darba ierindā stājās aiz
vien jaunas fabrikas un rūpnīcas. 
Krievijas Eiropas daļā to rūpnie
cības uzņēmumu kopskaits, kuros 
nodarbināja ne mazāk par 16 strād
niekiem katrā, palielinājās no 2500— 
3000 uzņēmumu 1866. gadā līdz 
9000 uzņēmumu 1903. gada. Tas 
bija svarīgs priekšnoteikums pilsētu 
un to iedzīvotāju skaita pieaugumam. 
No 1863. gada līdz 1899. gadam pil
sētu skaits, kurās dzīvoja 50 000 un 
vairāk iedzīvotāju, trīskāršojās (no 
13 līdz 44). Pilsētu iedzīvotāju skaits 
pieauga gandrīz divkārt.

Pāreja uz brīva algota darba
spēka izmantošanu rūpniecībā veici
nāja tehnikas progresu. 80. gadu sā
kumā galvenajās rūpniecības no
zares tika pabeigts rūpniecības ap
vērsums, t.i., parēja uz mašinizētu 
ražošanu.

Vadošā rūpniecības nozare jo 
projām bija vieglā rūpniecība, pir
mām kārtām tekstilrūpniecība un 
pārtikas rūpniecība. Vieglas rūpnie
cības uzņēmumos strādāja vairāk 
nekā puse no visiem rūpniecībā 
nodarbinātajiem strādniekiem. Tek
stilrūpniecība tehniskajā ziņā bija 
visattīstītākā rūpniecības nozare.

Ievērojami attīstījās metalurģija, 
kurināmā rūpniecība un mašīnbūve. 
Čuguna ieguve Krievija pieauga no 
17 rni 1 j . pudu 1867. gada līdz 159 milj. 
pudu 1902. gadā, akmeņogļu ieguve 
atbilstoši no 27 milj. pudu līdz 1 mil
jardam pudu.

Pecreformas periodā strauji attīs 
tijās akmeņogļu ieguve un metal
urģiska rūpniecība Krievijas dien 
viddaļā — Ukrainā un Donbasā



Tc 70.—90. gados izauga vairāki 
lieli metalurģiskas rūpniecības uz
ņēmumi. Milzīgie dzelzsrūdas krā
jumi Krivojrogā un akmeņogļu krā
jumi Donbasā veidoja priekšnotei
kumus šī rajona pārvēršanai par 
lielāko Krievijas rūpniecības centru. 
Vecā Uralu metalurģiskā rūpniecība, 
kas agrāk balstījās uz dzimtļaužu 
darbu un novecojušu tehniku, savā 
attīstībā ievērojami atpalika.

Rūpniecības jaunās nozares. Pec 
reformas Krievijā radas tadas sva- 
rigas rūpniecības nozares kā loko
motīvju, tvaikoņu un vagonu būv
niecība, sliežu velmēšana, lauksaim
niecības mašīnu būvniecība uti. Sa
kot ar 70. gadiem, pieauga Baku 
naftas rūpnieciska ieguve, radās 
Groznijas naftas ieguves rajons. Ma
šīnbūves, naftas un akmeņogļu ie

guve, kā arī citu rūpniecības no
zaru attīstība bija saistīta ar to teh
nisku rekonstrukciju. Pieauga tvaika 
dzinēju jauda, tika ieviesta martena 
metode tērauda ražošanai, čuguna 
kausēšanai sāka izmantot akmeņog
les, lietot modernākās mašīnas un 
darbgaldus.

XIX gs. 60. 90. gados Krievijā
milzīgos apmēros izvērsās dzelzceļu 
būve. Par dzelzceļu tīkla centru kļuva 
Maskava. No Maskavas tērauda1 
ceļi stiepās uz rietumiem, dienvidiem 
un austrumiem. XIX gs. beigas tika 
pabeigta Sibīrijas maģistrāle, kas 
savienoja Krievijas centru ar Tā
lajiem Austrumiem. Dzelzceļu tīkla 
kopgarums gadsimta beigās sa
sniedza 53 000 verstu, bet 1861. gada 
reformas priekšvakara to kopgarums 
bija tikai 1500 verstu. Dzelzceļu
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būvei bija liela nozīme tirdzniecības, 
lauksaimniecības uri rūpniecības at
tīstība. Vajadzēja palielināt lokomo
tīvju un vagonu skaitu, izgatavot 
vairāk sliežu, iegūt vairāk akmeņ
ogļu. Tādējādi dzelzceļu būvniecība 
veicināja daudzu rūpniecības nozaru 
attīstību. Dzelzceļi savienoja apvidus, 
kur atradās rūpniecības izejvielu 
atradnes, ar uzņēmumiem, kas tās 
apstrādāja, un ar pārdošanas tir
giem. Dzelzceļi veicināja tirdzniecī
bas attīstību: tie palētināja un pa- 
atrinajā pārvadājumus, atviegloja 
precu pārdošanu. Ar dzelzceļu starp
niecību aizvien jauni valsts rajoni 
iesaistījās Viskrievijas tirgus sistēma. 
Dzelzceļu transporta attīstības re
zultātā pārveidojās tautas dzīves
veids, radās priekšnoteikumi tas kul
tūras līmeņa pieaugumam.

Rūpniecības uzņēmumu un dzelz
ceļu būve prasīja ļoti lielus kapi
tālieguldījumus. Buržuāzijā tos ie
guva, neierobežoti ekspluatējot dar
baļaudis, izputinot Krievijas iedzī
votāju lielāko daļu, aplaupot Krie
vijas nacionālo malieņu tautas. Ka
pitālisms auga uz lautas kauliem un 
asinīm. Liela pelņa, kas tika iegūta, 
izmantojot ieto darbaspēku, saistīja 
Rietumeiropas buržuāzijas uzmanību. 
Sākot ar 80. gadiem, pieauga ār
zemju (franču -beļģu, angļu un 
vācu) kapitāla pieplūdums Krievi
jas rūpniecība. Vairākās nozarēs 
metalurģijā, mašīnbūvniecībā, ak 
meņogļu ieguve — ārzemju kapi 
tais vēlāk ieguva valdošās pozi 
cijas.

Tāpat ka iepriekš liela nozīme 
Krievijas ekonomika bija sikrupnie
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čībai, kas aizvien vairāk un vairāk 
ieguva kapitālistisku raksturu. Sik- 
rūpniecības attīstība bija zemnieku 
noslāņošanās likumsakarīgas sekas 
un nepieciešams priekšnoteikums liel
rūpniecības attīstībai.

Kapitālistiska rūpniecība attīstī
jās ka Krievijas centrālajos apga
balos, tā arī nacionālajās malienēs. 
Katrā rajonā šim attīstības pro
cesam bija savas īpatnības — vienā 
rupnieciba pieauga ātrāk (Polija, 
Baltija, Ukraina), citos — lēnāk (Aiz- 
kaukazs, Pievolga). Taču visur ka
pitālisma attīstība bija saistīta ar 
darbaļaužu aplaupīšanu un viņu 
grimšanu nabadzībā. Dzimtbūšanas 
paliekas kavēja rūpniecības attīs
tību: tas apstāklis, ka zemniekam 
bija grūti aiziet no obščinas, neļāva 
paplašināties darbaspēka tirgum, bet
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iedzīvotāju zemā pirktspēja sašau 
rināja iekšējo tirdzniecību.

Strādnieku šķiras veidošanās
Rūpniecības attīstības īpatnība Krie
vijā bija rūpniecības augstais kon
centrācijas līmenis, t.i., lielo rūp
niecības uzņēmumu ievērojamais pār
svars. To fabriku skaits, kuras strā
dāja 100-1000 cilvēku, XIX gs. 
beigās pieauga gandrīz divas rei
zes. Atsevišķos uzņēmumos strādāja 
vairāki tūkstoši cilvēku. Tā, piemē
ram, Igaunijā, Krenholmas manufak
tūrā, strādāja ap 5000 cilvēku. Šāds 
augsts ražošanas koncentrācijas lī
menis paātrināja Krievijas prole
tariāta veidošanos, veicināja tā sa
liedēšanos un organizētību.

Lielrūpniecībā un dzelzceļa trans
portā nodarbināto strādnieku skaits 
šaja laikā palielinājās apmēram 
četras reizes: no 706 000 cilvēku 
1865. gada līdz 2 792 000 cilvēku 
XX gs. sākumā. Galvenais strād
nieku šķiras pieauguma avots bija 
visnabadzīgākā zemnieku daļa un 
izputējušie amatnieki. «Viss četrdes
mit gadu ilgais pēcreformas laiks,» 
rakstīja V. I. Ļeņins, «ir šāds viens 
nepārtraukts atzemniekošanas (рас
крестьянивание) process.» (Ļe
ņins V. I. Raksti, 4. sej., 383. Ipp.)

XIX gs. beigās sāka veidoties 
pastāvīgi proletāriešu kadri, kas 
no paaudzes uz paaudzi bija nodar
bināti rūpniecība. Proletariāts kļuva 
par galveno revolucionāro spēku 
valstī.

Strādnieku dzīve bija neciešami 
grūta. Darbadienas garumu kapitā
lists noteica pēc sava ieskata. Та 
ilga 14—15 stundas. Niecīgā darba 
alga nenodrošināja pat vistrūcīgāko 
iztikas minimumu. Plaši tika iz
mantots sieviešu un bērnu darbs. 
Sievietes un bērnus piespieda iz
pildīt tādu pašu darbu kā vīriešus, 
bet maksāja viņiem krietni mazāk.



I .i kā nebija darba aizsardzības, ra- 
J.nšanā bieži notika nelaimes gadī- 
jnmi.

Ļoti slikti bija strādnieku dzī
vokļu apstākli. Fabrikanti pie uz
ņēmumiem cēla barakas (strādnieki 
bis sauca par kazarmām) un iz
īrēja istabeles strādniekiem. īres 
maksa bija augsta, un tade| nelie
las istabelēs dzīvoja 10—13 cilvēku. 
Sezonas strādnieki un bezdarbnieki 
mitinājās netīrās naktsmītnēs, mitros 
un tumšos pagrabos. Kapitālismam 
Ir raksturīgs ekonomikas attīstības 
sliliiskums, kas izraisīja periodiskas 
krizes un bezdarbu. Bezdarbnieku 
stāvoklis bija sevišķi grūts.

Kapitālisma attīstības rezultāti 
un īpatnības Krievijā. Kapitālisms 
Krievijā attīstījās strauji.

Zemnieku atbrīvošana no dzimt- 
būtnieciskās atkarības, ražīgāka al
gotā darbaspēka izmantošana ka 
rūpniecībā, tā arī lauksaimniecībā, 
mašīnu tehnikas ieviešana deva ievē
rojamu ražotājspēku pieaugumu. 
Vienlaikus kapitālisms tomēr nozi- 
inēja ekspluatācijas pastiprināšanu 
un plašu tautas masu grimšanu na
ba dziba.

Pec dzimtbūšanas atcelšanas 
Krievija samērā īsā laika spridī 
veica lielu Iecienu savā ekonomiskajā 
attīstībā. «Spiļarkla un spriguļa, 
ūdensdzirnavu un rokas aužamo 
ste||u Krievija sāka pārvērsties par 
dzelzs arkla un kuļmašīnas, tvaika 
dzirnavu un tvaika aužamo steļļu 
Krieviju.» (Ļeņins V. I. Raksti, 3. sēj., 
532. Ipp.)

40 gados Krievijas iedzīvotāju 
skaits pieauga par 80% (no 74 
milj. 1860. gada līdz 133 milj. 1900. 
gada).

Plaši attīstījās gan iekšēja tirdz
niecība, gan ari arēja tirdzniecība. 
Paplašinājās lauksaimniecības sakari 
ar rūpniecisko ražošanu un ar tirgu.

Strauji attīstījās tādi lieli tirdznie
cības un rūpniecības centri ka Peter 
burga, Maskava, Rīga un Odesa.

Izmainījās iedzīvotāju šķiriskais 
sastāvs: muižnieku šķira, kaut ari 
lēni, tomēr sāka pārkārtoties uz ka
pitālistisku saimniecību, tās ekono
miskā nozīme mazinājās; ievērojami 
pieauga tirdzniecības un rūpniecības 
buržuāzijas šķira; radās jauna 
šķira — proletariāts. Taču daudzas 
dzimtbūšanas paliekas kavēja eko
nomisko attīstību. Tā ir viena no ka
pitālisma attīstības īpatnībām Krie
vijā. Krievija tāpat ka iepriekš bija 
atpalikusi agrāra zeme.

Pec lauksaimnieciskās un rūpnie
ciskās ražošanas, pēc jaunās teh
nikas ieviešanas rūpniecībā, pēc 
dzelzceļu tīkla attīstības Krievija 
ievērojami atpalika no attīstītākajām 
kapitālistiskajam valstīm. Sevišķi 
atpalikušas bija nacionālas malienes 
valsts dienvidos un austrumos, ku
rās kapitālisms saka attīstīties vē
lāk.

Otra krievu kapitālisma attīstī
bas īpatnība bija tā, ka Krievijai 
piederēja milzīgas neapgūtu zemju 
platības un teritorijas, ko apdzīvoja 
ekonomiskās attīstības ziņa atpali
kušas tautas. Tas, kā norādīja 
V. 1. Ļeņins, kapitālismam deva ie
spēju attīstīties nevis dziļumā, bet 
plašumā uz valsts malienēm, un 
nevis likvidējot feodālisma paliekas, 
bet gan vēl nežēlīgāk ekspluatējot 
tautu. Tāpēc buržuāzija samierinā
jās ar carismu un dzimtbūšanas pa
liekām, jo, kaut arī centrālajās gu
berņas attīstība aizkavējās, toties 
buržuāzija guva lielus panākumus, 
aplaupot atpalikušās malienes. Ka 
pitālisrria attīstība plašumā iesais
tīja šajā procesā atpalikušās nacio
nālās malienes, bet tajā pašā laika 
kavēja kapitālisma attīstības tempus 
Krievija.



J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kādi fakti liecina par samērā straujo ka
pitālistiskās rūpniecības a ttīs tību  K rievijā  pēc 
1861. gada reformas? 2. Kādas rūpniecības 
nozares a ttīstījās sevišķi strauji? 3. Kādēļ 
kapitālistisko a ttiec ību  a ttīs tība i rūpn iecībā

un lauksaimniecībā b ija  progresīva nozīme? 
4. Kā veidojās rūpniecības proletariāts Krie
vijā? Ar ko tas atšķīrās no zemniecības? 5. Kā 
dzim tbūtniecisko palieku saglabāšanās ietek
mēja valsts ekonom iku un tautas stāvokli? 
6. Kā jūs saprotat V. I. Ļeņina tēzi «1861. gads 
radīja  1905. gadu»?

DOKUMENTS F. ENGELSS PAR KAPITĀLISM A ATTĪSTĪBU KRIEVIJĀ

. . . Krievija . . . nevarētu pastāvēt tikai kā lauksaimnieciska zeme, . . .  tai sava 
lauksaimnieciskā ražošana jāpap ild ina ar rūpniecisko ražošanu.

. . . Es  galvo ju, ka rūpnieciskā ražošana mūsu laikos nozīmē lie lrūpn iec ību , 
tvaiku, e lektrību, . . . mehāniskās stelles un, beidzot, mašīnas mašīnu ražošanai. 
Tanī dienā, kad Krievija  uzbūvēja dzelzceļus, šo m oderno ražošanas līdzek ļu  ie
viešana bija iepriekš izlemta. Jums j ā b ū t  spējīg iem  rem ontēt pašiem savas loko
motīves, vagonus, dzelzceļus, bet to var lēti izd a rīt tikai tad, ja jūs spējat paši b ū v ē t  
visu to, kas jums jāremontē. Kopš šī brīža, kad kara lietas kļuvušas par vienu no 
lie lrūpniecības nozarēm (bruņukuģi, v ītņu  artilērija, ātršāvējas, lodes ar tērauda 
apvalku, bezdūmu pulveris u.t.jpr.), lie lrūpniec ība, bez kuras visu to nevar izgata
vot, kļuvusi par politisku nepieciešam ību. Visu to nevar ražot bez augsti a ttīstītas 
metālapstrādāšanas rūpniecības, bet šī rūpniecība savukārt nevar pastāvēt bez 
attiecīgas visu citu rūpniecības nozaru, it sevišķi tekstilrūpniecības attīstības.

. . . Jaunās rūpniecības ēras sākums jūsu zemē ir jāattiecina apmēram uz 1861. gadu. 
Krimas karu tieši raksturo bezcerīga cīņa, ko izcīna nācija ar p rim itīv iem  ražošanas 
veidiem  pre t nācijām ar modernu ražošanu. Krievu tauta to ļo ti labi sapratusi, un no 
tā iz rie t pāreja uz modernām formām —  pāreja, kas pēc 1861. gada atbrīvošanas akta 
kļuvusi negrozāma . . .

. . . Par vienu lietu nav šaubu: ja Krievija i pēc Krimas kara bija va jadzīga pašu 
zemes lie lrūpniecība, tad viņa varēja to iegūt tikai vienā formā: kapitālistiskā formā. 
Nu, un līd z  ar šo formu viņai b ija jāpieņem a rī visas tās sekas, kas pavada kapitā lis
tisko lie lrūpn iec ību  visās citās zemēs.

Bet es neredzu, ka Krievijā mūsu acu priekšā notiekošās rūpniecības revolūcijas 
rezultāti kaut kādā ziņā atšķirtos no tā, ko mēs redzam vai esam redzējuši A ng lijā , 
Vācijā, Amerikā. Amerikā lauksaimniecības un zemes īpašuma apstākļi ir c itād i, un 
tas tiešām rada zināmas atšķirības . . .

. . . Kapitālistiskā ražošana gatavo pati savu bojā eju, un jūs varat būt pārliec i
nāts, ka tā būs a rī Krievijā. Kapitālistiskā ražošana var rad īt, un, ja tā pastāvēs p ie 
tiekami ilg i, tad katrā ziņā radīs radikālu agrāro revolūciju, —  es domāju revolūciju 
zemes īpašuma apstākļos, kura izputinās gan muižnieku, gan zemnieku un aizstās 
viņus ar jaunu zemes līdzīpašn ieku šķiru, kuri cēlušies no lauku kulakiem vai a rī no 
pilsētu buržujiem — spekulantiem.

1892.g.
(K. Marksa un F. Engelsa sarakstīšanas 

ar krievu politiska jiem  darbiniekiem .
R., 1953, 177.— 179. Ipp.)

Jautājums par dokumentu. Ka Frīdrihs Engelss vērtēja kapitālisma attīstības perspek
tīvas Krievijā?



XI n o d a ļ a

VIDUSĀZIJAS UN SIBĪRIJAS TAUTAS XIX GS. OTRAJĀ PUSE

29. §. VIDUSĀZIJAS 
PIEVIENOŠANA KRIEVIJAI.
SIBĪRIJAS UN TĀLO AUSTRUMU TAUTAS

Vidusāzijas tautas pirms pievie
nošanas Krievijai. XVIII gadsimtā 
un XIX gs. pirmajā pusē starp Vidus
āzijas tautām un Krieviju nodibinā
jās cieši ekonomiskie sakari. Krievu 
precēm, it sevišķi tekstilprecēm un 
sadzīvē nepieciešamiem priekšme
tiem, bija liels pieprasījums Vidus
āzijas tirgū.

Vidusāzijas teritoriju apdzīvoja 
daudzas tautas — uzbeki, tadžiki, 
kazahi, turkmēņi, karakalpaki, kir- 
gizi. Šīs tautas XIX gadsimtā 
pirms pievienošanas Krievijai bija 
ekonomiskajā un politiskajā attīs
tībā, kā arī kultūras attīstībā ie
vērojami atpalikušas. V. I. Ļeņins at
zīmēja, ka šīs tautas it kā atradās 
nomaļus no pasaules vēstures pro
cesa. Uzbeki un tadžiki galvenokārt 
nodarbojās ar zemkopību, turpretim 
kazahi, turkmēņi un kirgīzi bija 
klejotāji lopkopji. Šā reģiona tautu 
sabiedriskā iekārta bija feodālisms, 
taču feodālās attiecības te bija sa
vijušās ar daudzām patriarhālās 
ģints iekārtas un verdzības iekār
tas paliekām. Lauksaimniecības un 
rūpniecības attīstības līmenis bija 
ārkārtīgi zems. Rūpniecība atradās 
viduslaiku amatniecības un sīku māj- 
amatniecisku uzņēmumu līmenī. Taš- 
kenta, Buhara, Kokanda, Samar- 
kanda un Hiva bija tipiskas feo
dālas pilsētas. Tās bija cietokšņi, 
administratīvās varas, kā arī amat
niecības un tirdzniecības centri.

Vidusāzijā pastāvēja trīs lielas 
valstiskas apvienības — Kokandas 
un Hivas hanu valstis, Buhāras enit

rāts —, kā arī vairāki sīki feodāli 
valdījumi. Dažām klejotāju ciltīm 
vēl nebija izveidojusies valstiska or
ganizācija. Hanu un emīru valdīšana 
aprobežojās galvenokārt ar nodevu 
un visdažādāko nodokļu piedzī
šanu no pakļautajiem iedzīvotājiem. 
Politiskajā dzīvē raksturīga iezīme 
šais valstīs bija feodāļu grupējumu 
savstarpējā cīņa par varu, kādēļ 
notika daudzi galma apvērsumi, 
neskaitāmi feodālie kari un feodāļu 
savstarpējās ķildas. Tās izputināja 
iedzīvotājus un aizkavēja ekonomi
kas un kultūras attīstību. Karos iz
postīja apdzīvotas vietas un irigā
cijas sistēmas.

Tautas masu dzīves apstākļi 
bija ārkārtīgi grūti. Visa zeme pie
derēja valdošajai šķirai — laicī
gajiem un garīgajiem feodāļiem. 
Par zemes lietošanu zemnieki atdeva 
tās īpašniekam pusi un pat vairāk 
no ražas. Feodāli, bagātie tirgotāji 
un amatnieki plaši izmantoja vergu 
darbu. Vergus ieguva uzbrukumos 
kaimiņu ciltīm un tautām. Pilsētas 
bija vergu tirgi. Krievu tautības 
gūstekņus izmantoja kā speciālistus 
karalietās un amatniecībā. Zinātnes 
un kultūras attīstība bija viduslaiku 
līmenī. Musulmaņu garīdzniecība 
izplatīja tumsonību, fanātismu, at
balstīja vecās, savu laiku nodzīvo
jušās paražas.

Krievijas virzīšanās tālāk Vidus
āzijā. Jau XVIII gadsimtā liela daļa
Kazahijas brīvprātīgi iekļāvās Krie
vijas impērijas sastāvā. Ar XIX gs, 
50. gadiem cara valdība uzsaka vir 
zīties tālāk Vidusāzijas teritorija. 
Tas bija saistīts ar preču saimniecī
bas attīstību un arī ar Anglijas ak 
tivizēšanos Vidusāzija. Anglija, kurai
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piederēja valdošais stāvoklis Indijā 
un Afganistānā, arī centās sagrābt 
Vidusāzijas tirgu un nodibināt savu 
kundzību šajā rajonā.

Krievijas patvaldības aktivitāte 
pastiprinājās 60.—70. gados, kad 
Krievijā sākās kapitālisma attīstība. 
Krievijas muižnieki un buržuāzija 
bija ieinteresēti nodibināt ciešus sa
karus ar Vidusāziju, kura bija izde
vīgs rūpniecības un lauksaimnie
cības preču pārdošanas tirgus. Bez 
tam no Vidusāzijas zemēm varēja 
iegūt rūpniecībai trūkstošās izej
vielas.

Arī Vidusāzijas tautas tiecās 
tuvināties Krievijai.

XIX gs. 50. gados un 60. gadu 
sakumā pārējā Kazahijas daļa un 
liela daļa kirgīzu cilšu brīvprātīgi 
iekļāvās Krievijas sastāvā. Kazahu

un kirgīzu tautu vairākkārtīga sacel
šanās Kokandas un Hivas hanu val
stīs veicināja šo tautu galīgu iekļau
šanos Krievijas sastāvā. 60. gados 
neliela krievu armija uzbruka sākumā 
Kokandas hana valstij, bet pēc tam 
Buhāras emirātam. 1868. gadā Ko
kandas hana valsts un Buhāras 
emirāts atzina politisko atkarību no 
Krievijas. 1876. gadā Kokandas hana 
valsts tika likvidēta. 1873. gadā pēc 
neilgas pretošanās Hivas hans atzina 
politisko atkarību no Krievijas. Bu
hāras emirāts un Hivas hana valsts 
pastāvēja kā no cariskās Krievijas 
atkarīgas valstis līdz 1917. gadam. 
To iekšējās lietās cara administrācija 
neiejaucās. Šajās valstīs saglabājās 
vecā viduslaiku kārtība.

80. gados Krievijas sastāvā 
iekļāvās Turkmēnija. Liela daļa 
turkmēņu cilšu brīvprātīgi pieņēma 
Krievijas pavalstniecību.

Teritorijā, kas bija iekļauta Krie
vijas sastāvā, tika izveidota Turkes- 
tānas ģenerālgubernatorija, kas da
lījās apgabalos, kurus vadīja m ili
tāri gubernatori. Ģenerālgubernato- 
rijas sastāvā iekļāvās arī bijušās 
Kokandas hana valsts teritorija.

Tādējādi XIX gs. otrajā pusē 
Krievijas sastāva iekļāvās Vidusāzi
jas teritorija no Kaspijas jūras līdz 
Tjanšana kalniem un no Arāla jū 
ras līdz Afganistānas robežai.

Vidusāzijas tautas nokļuva div
kāršā jūgā — vietējo feodāļu, 
tirgotāju un baju jūgā, kā arī carisma 
un cara ierēdņu jūgā. Šis jūgs izrai
sīja Vidusāzijas darbaļaužu protestu, 
kas dažreiz izpaudās tautas sacel
šanās kustībā.

Vidusāzijas pievienošana Krievi
jai — notikums ar progresīvu no
zīmi. Pievienošana Krievijai bija Vi
dusāzijas tautu dzīvē notikums ar 
objektīvi progresīvu nozīmi. Pēc pie
vienošanas Krievijai tika uz visiem
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laikiem likvidētas feodālās ķildas, 
kas izpostīja zemi, likvidēta ver
dzība. Lai iedragātu pret Krieviju 
naidīgi noskaņotās musulmaņu ga
rīdzniecības un feodāju spēkus un 
ietekmi, patvaldība realizēja zemes 
reformu. Garīdzniecības zemes īpa
šumi tika ievērojami samazināti un 
daļa zemes nodota zemniekiem. 
Ta zeme, kuru zemnieki agrāk bija 
nomājuši no feodāliem, pārgāja 
zemnieku mantojamā īpašumā. Zem
nieki ieguva mantojamā īpašumā 
arī valsts zemi. Tas radīja priekš
noteikumus kapitālisma attīstībai 
lauksaimniecībā. Tika noteikta zi
nāmā kārtība nodokļu ievākšanā. 
Novada ekonomikas attīstībā liela 
nozīme bija dzelzceļu būvei. Tie 
likvidēja Vidusāzijas tautu savru- 
pibu, patriarhālo dzīvesveidu, sti-

mulēja ekonomikas un kultūras at
tīstību.

Vidusāzijas tautu tuvināšanās 
krievu tautai deva iespēju vietējiem 
iedzīvotājiem apgūt labāku lauksaim
niecības tehniku, uzlabot zemes ap
strādāšanu. Šī novada ekonomikā 
ļoti lielu nozīmi ieguva kokvilnas 
audzēšana. Vidusāzija pārvērtās par 
galveno kokvilnas piegādātāju Krie
vijas rūpniecībai. Svarīga nozīme 
bija arī lopkopības produkcijas un il 
sevišķi ādu piegādei. Vienlaikus 
Vidusāzijā tika celtas kokvilnas 
attīrīšanas rūpnīcas un mašīnu 
remontdarbnīcas, kā arī citi uzņc 
mumi. Ta rezultātā radās vietējais 
proletariāts.

Milzīga nozīme bija Vidusāzijas 
tautu kultūras tuvināšanai Krie
vijas tautu kultūrai. Progresīva
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krievu kultūra spēcīgi ietekmeja 
šo tautu kultūras attīstību. Krievu 
zinātnieki deva nozīmīgu ieguldījumu 
šī novada dabas bagātību izpētī
šanā. Viņi atklāja akmeņogļu, naftas, 
vara, svina atradnes.

Vidusāzijā radās skolas, tipo
grāfijās, pirmie laikraksti. Vēsturis
kas attīstības gaita paātrinājās. 
Jau šajā laikā saka rasties priekš
noteikumi kopīgai krievu tautas un 
Vidusāzijas tautu cīņai pret patval
dību. 80. un 90. gados notika pirmās 
strādnieku akcijas: nemieri Zaura- 
nas— Košturas kalnraktuves (1885), 
celtnieku streiks Kokandas tuvumā 
(1898). Augošā strādnieku kustība 
saka saplūst ar visa Krievijas pro
letariāta cīņu pret carismu, pret eks- 
pluatatoriem, par sociālo atbrīvo
šanu.

Sibīrija un Tālie Austrumi
XIX gadsimtā turpinājās milzlgc 
Sibīrijas plašumu ekonomiska apgū 
šana. Krievu, ukraiņu un baltkrievi 
zemnieki, kas bija pārceļojuši ne 
Krievijas iekšējām guberņām, neat
laidīgā un pašaizliedzīgā darbā at
tīstīja Sibīriju kā Krievijas orga
nisku sastāvdaļu. Pārce|otāji šeit 
ieviesa zemkopības kultūru, apguva 
ļoti plašās neapdzīvotās zemes, stipri 
ietekmeja vietējo Sibīrijas cilšu un 
tautību attīstību. Tās vēl atradās 
patriarhālās ģints iekārtas stadijā. 
Sibīrijas apgūšana ir varonības 
pilna lappuse krievu tautas un visu 
Krievijas tautu vēsturē.

Sibīrijas tautu iekļaušanai Krie
vijas sastāvā, to tuvināšanai krievu 
kultūrai bija milzīga progresīva no
zīme: iemācījušās nodarboties ar
zemkopību, Sibīrijas tautas sāka 
apmesties pastāvīgās dzīvesvietās, 
tām nostiprinājās un attīstījās eko
nomiskie sakari, tika aizliegta un lik
vidēta verdzība — visas šīs pār
maiņas paātrināja vietējo tautu at
tīstību. Svarīga nozīme šo tautu 
kultūras attīstībā bija izsūtītajiem, 
kas šeit bija apmetušies, deka- 
bristiem, poļu sacelšanās dalībnie
kiem un narodņikiem. Viņi ierīkoja 
vietejiem iedzīvotajiem skolas, snie
dza medicīnisko palīdzību, iemācīja 
dažādus amatus.

XIX gs. pirmajā puse jūras ek
spedīciju laikā tika izdarīti svarīgi 
ģeogrāfiski atklājumi Sibīrijā un Tā
lajos Austrumos. Pieamuras, kā arī 
ĻJsūrijas novada izpētīšana sevišķi 
liela nozīme bija 1849.—1855. gada 
ekspedīcijai uz Āmuru. So ekspedī
ciju vadīja krievu jūras virsnieks 
G. Ņeveļskojs.

Pieamuras zemes jau XVII gad
simta ietilpa Krievijas sastavā. Taču 
līdz XIX gs. vidum teritorijai starp
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Krieviju un Ķīnu robežas nosprau
šana vēl nebija pabeigta.

Pieamūra un Usurijas novads 
bija gandrīz neapdzīvoti: tur mita 
nelielas ciltis — nanajieši, nivhi, 
udegejieši un oroči. Viņi nodarbojas 
ar medniecību, zvejniecību un savva
ļas augu vākšanu. Ķīniešu tautības 
iedzīvotāju šajos apvidos nebija.

XIX gs. 50. gados izvirzījās jau
tājums par Krievijas un Ķīnas robežu 
precīzāku noteikšanu (austrumdaļā 
ši robeža vispār nebija nosprausta), 
lai nodrošinātu Krievijas un Ķīnas 
tirdzniecības sakaru normālu attīs
tību, kā ari nepieļautu citām valstīm 
sagrābt šīs faktiski neapdzīvotās 
teritorijas. Sarunas ar Ķīnu nori
tēja mierīgi, robežu nospraušana bija 
izdevīga abām pusēm.

1858. gadā noslēdza Aigunas

līgumu, 1860. gadā — Pekinas 
līgumu. Krievijas un Ķīnas robežu 
noteica pa Amūras, Usūri un Sunga- 
čas upēm, Hankas ezeru un Belen- 
hes upi, bet tālāk pa kalnu grēdām 
līdz Tumindzjanas upei. Usūrijas 
novadu atzina par Krievijas terito
riju.

Šiem līgumiem bija liela nozīme 
Sibīrijas un Tālo Austrumu ekono
miskajā attīstībā; tie nostiprināja 
Krievijas pozīcijas Klusaja okeānā. 
Tajā pašā laika šie līgumi bija izde- 
vigi arī Ķīnai, jo tika precīzi no
teiktas Ķīnas ziemeļu robežas, kā ari 
nostiprinājās tirdzniecības sakari un 
diplomātiskās attiecības ar Krieviju; 
tas traucēja kapitālistiskajām val
stīm galīgi pakļaut verdzībā Ķīnu.

XIX gs. otrajā pusē strauji 
auga kapitālisms Sibīrijā un



Tālajos Austrumos: attīstījās tirdznie
cība un rūpniecība, tika apstrādāti 
un apsēti ar lauksaimniecības kul
tūrām jauni zemes masīvi, tika dibi
nātas un strauji auga jaunas pil
sētas — Nikolajevska, Blagoveš- 
čenska, Habarovska un citas. 
1860. gadā nodibināja Vladivostoku, 
kas kļuva par svarigu ekonomikas 
un kultūras centru Tālajos Aus
trumos.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kādi iemesli mudināja carismu v irz ītie s  uz 
Vidusāziju? 2. Kādas valstis b ija  V idusāzijā 
XIX gs. otrajā pusē? Kādu apstākļu dēļ carisms 
varēja vieglāk p iev ieno t V idusāziju Krievijai? 
3. Kādas pozitīvas sekas Vidusāzijas tautu 
dz īvē  b ija  Vidusāzijas pievienošanai K riev i
jai? 4. Iez īm ē jie t kontūrkartē zemes, kuras 
tika pievienotas K rievija i XIX gs. otrajā 
pusē!

X I I  N O D A Ļ A

KRIEVIJAS ĀRPOLITIKA XIX GS. OTRAJĀ PUSE.
1877.— 1878. GADA KRIEVU-TURKU KARŠ

30. §. KRIEVIJAS ĀRPOLITIKA 
60. UN 70. GADOS

Krievijas starptautiskais stāvok
lis pēc Krimas kara. Sakāve Krimas 
kara iedragāja Krievijas ārpolitisko 
prestižu, tās nozīme starptautiskajā 
arēnā samazinājās. Smagie 1856. ga
da Parīzes Ilguma noteikumi atņēma 
Krievijai tiesības turēt Melnajā jūra 
kara floti un saglabāt Melnās jūras 
piekraste cietokšņus. Krievijas dien
vidu robežas palika neaizsargātas. 
Tādēļ 50. gadu beigas un 60. gados 
Krievijas ārpolitikās centrālā pro
blēma bija ciņa par Parīzes miera 
līguma smago noteikumu likvidē
šanu.

Pretrunu saasināšanās starp lie
lākajam Rietumeiropas valstīm deva 
iespēju Krievijai risināt ārpolitikas 
uzdevumus, neizmantojot bruņotu 
speķu.

1871. gada starptautiskā konfe
rencē Londona Krievija atkal ieguva 
tiesības būvēt cietokšņus Melnas 
jūras piekrastē un turēt Melnajā jūrā 
savu kara floti. Tas bija krievu dip

lomātijas ievērojams panākums, kas 
nopietni nostiprināja Krievijas stā
vokli.

Krievija un Balkānu tautu atbrī
vošanās ciņa. Krievijas sakāve aiz
kavēja Balkanu tautu atbrīvošanos 
no turku jūga. Liela daļa grieķu, 
moldāvu un valahu, kā ari dien
vidslāvu — bulgāru, bosniešu, herce- 
goviniešu, daļēji ari serbu — vēl 
arvien atradās Turcijas jūgā. Atpa
likusi feodāla Turcija nežēligi ap
spieda šīs tautas, aizkavēja to eko
nomisko attīstību un vajāja nacio
nālo kultūru.

Balkānu tautas pašaizliedzīgi cī
nījās par brīvību, taču likvidēt 
ienīsto Turcijas jūgu pašu spēkiem 
tas nevarēja. Savus skatienus tas 
vērsa uz Krieviju. Slāvu tautas sa
skatīja krievu tautā savus brāļus 
aizstāvjus un atbrīvotājus no sveš
zemju jūga.

Izmantodama dienvidu slāvu sim
pātijas pret Krieviju, patvaldība cen
tās atjaunot savu ietekmi Balkānos. 
Krievija aizstāvēja slāvu intereses 
starptautiskajā arēnā, sniedza tiem 
materiālu palīdzību, kā ari atbalstīja
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vietējo pareizticīgo baznīcu. Progre
sīvie pārstāvji — revolucionārie de
mokrāti — no visas sirds juta līdzi 
slāvu lautām, centās palīdzēt to ciņa 
pret apspiedējiem, cerēja, ka tās 
pilnīgi atbrīvosies.

1875. gada sākumā uzliesmoja 
sacelšanās Bosnijā un Hercegovinā, 
bet 1876. gada aprīli — Bulgārijā, 
turku soda ekspedīcijas ar uguni 
un zobenu apspieda šīs sacelšanās. 
Turki dedzināja pilsētas un ciematus, 
nežēlīgi iznīcināja iedzīvotājus, sa
gruva senatnes pieminekļus. Tikai 
Bulgārijā vien turki nonāvēja vai
rāk nekā 30 000 cilvēku.

Soda ekspedīciju zvērības izrai
sīja tautu sašutumu un dusmas 
visa pasaulē.

1876. gada vasarā Serbija un 
Melnkalne uzsāka karu pret Turciju. 
Taču spēki nebija vienlīdzīgi. Vajās, 
slikti apbruņotās serbu un melnkal
niešu armijas varonīgi cīnījās ar 
ievērojami lielākiem turku spēkiem, 
tomēr tās cieta neveiksmes.

Slavu atbrīvošanās cīņa izrai
sīja kvēlu atbalstu Krievijā. Sakās 
ziedojumu vākšana, lai sniegtu palī
dzību slāviem. Daudzi izteica vēlēša
nos brīvprātīgi iestaties serbu ar
mijā. «Izdzirciusi par turku zvērī
bām,» rakstīja kāds laikabiedrs, 
«visa tauta bija ļoti uztraukta un 
sašutusi... Tā ziedoja cīņas lauka 
savas asinis un savu mantu, juzdama 
to pašu, ko jūt bada mocīts zemnieks, 
kad viņš tautas posta laika dalās ar 
savu brāli pēdējā maizes kumosa, 
('.iešanas nebija nomākušas tautas 
līdzcietību.»

Visvairāk ziedojumu savāca no 
demokrātiskās inteliģences, strād
niekiem, amatniekiem un zemniekiem. 
No šiem iedzīvotāju slāņiem nāca 
ari galvenā brīvprātīgo masa, kas 
devās palīga slāvu sacelšanās dalīb
niekiem. Brīvprātīgi uz Serbiju devas

revolucionāri S. Stepņaks-Kravčin- 
skis un D. Klemencs. Krievu sievietes 
iestājās serbu armija par žēlsir
dīgajām māsām.

Valdības nostāja bija labvēlīga 
sacelšanās kustībai. Nebūdama 
sagatavota lielam karam, tā baidījās 
no jauna starptautiska konflikta un 
centās diplomātiskā ceļā piespiest 
Turciju piekāpties slāviem.

Taču, kad serbu un melnkalniešu 
armijai draudēja pilnīga sakave, 
Krievija izsludināja daļēju mobili
zāciju, kas paglaba abas kņazistes 
no pilnīgas katastrofas.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kā izmainījās Krievijas starptautiskais stā
voklis un carisma ārpo litika  pēc Krimas kara?
2. Kad un kādā ve idā Krievija atbrīvo jās no 
Parīzes miera līgum a smagākajiem notot 
kūmiem? 3. Kādas tautas apdzīvo ja Balkānu 
pussalu, un kāds bija  to  stāvoklis Turcijas varā? 
4. Kāda bija  krievu tautas attieksme prot slāvu 
tautu cīņu par savu neatkarību?
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31.§. 1877,— 1878. GADA
KRIEVU-TURKU KARŠ. CARISMA ĀRPOLITIKĀ 
80. GADOS UN 90.GADU SAKUMA

Karadarbības sākums. Anglijas 
sakūdīta, Turcija noraidīja Krievijas 
priekšlikumu noregulēt konfliktu ar 
slāvu tautam miera ceļā. Cara val
dība bija spiesta 1877. gada aprīlī 
sākt karu, jo turpmāka svārsfīšanās 
nozīmētu tās kapitulāciju un Krievija 
pilnīgi zaudētu savu prestižu slāvu 
tautu vidu Balkānos. Maijā karu pret 
Turciju uzsāka Rumānija.

Apstākļos, kad tika pārkārtotā 
visa valsts iekšeja dzīve, Krievijas 
valdība nevarēja sagatavoties ilgsto
šam karam. Valsts finansu stāvoklis 
bija grūts. Militārie pārkārtojumi 
un armijas apbruņošana ar jauniem 
ieročiem nebija pabeigta. Armijas 
militārā sagatavotība vēl krietni 
vien atpalika no jaunajām laikmeta 
prasībām. Vairums augstāko koman
dieru, kuri bija audzināti Nikolaja I 
režīma apstākļos, pretojās jaunas 
taktikas ieviešanai. Taču krievu ar
mijā, kas dziļi juta līdz saviem brā
ļiem slāviem, cīņas gars bija ļoti 
možs. Kareivju pašaizliedzība, viņu 
kvēla vēlēšanās palīdzēt slāviem to 
cīņā par nacionālo atbrīvošanos ra
dīja krievu kareivjos un virsniekos 
augstas morālas īpašības.

Karadarbība izvērsās Balkānos 
un Aizkaukāzā. Krievu pavēlniecība 
savā plānā paredzēja forsēt Donavu 
un strauja uzbrukumā doties pāri 
Balkanu kalniem, tālāk virzoties uz 
Turcijas galvaspilsētu Konstantino- 
poli. Lai izpildītu šādu plānu, bija ne
pieciešami lieli karaspēka kontin
genti. Bet spēki, kas tika nosūtīti 
karadarbībai Balkānos, nebija pietie
kami. Balstīdamies uz saviem cietok
šņiem, turki cerēja, ka viņiem izdo
sies neļaut krievu karaspēkam for
sēt Donavu. Taču turku virspavēl
niecības cerības nepiepildījās.

Cīņa par Šipku. 1877. gada va
sarā krievu armija sekmīgi forsēja 
Donavu. Armijas avangards, ko 
komandēja ģenerālis I. Gurko, drīz 
vien ieņēma Bulgārijas seno galvas
pilsētu Tirnovu, bet pec tam ieņēma 
svarīgo Šipkas pareju pār Balkānu 
kalniem. Tomēr tālāk virzīties nebija 
iespējams, jo trūka spēku.

Bulgāri ar sajūsmu sagaidīja 
krievu kareivjus ka savus atbrīvotā-' 
jus. Viņi izveidoja zemessargu vieni-ļ 
bas, attīrīja ceļus kalnos, kalpoja par 
ceļvežiem, piegādāja munīciju un 
pārtiku grūti pieejamās vietās.

Krievu armijas mēģinājumi iz
vērst plašu karadarbību aiz Balkānu 
kalniem neizdevās, jo Gurko vienība 
bija skaita ziņā pārāk maza, bet; 
krievu armijas galvenie speķi bija 
iesaistīti turku cietokšņa Pļevnas 
aplenkšana. Turku virspavēlniecība 
pārsvieda uz šejieni lielus spēkus no 
Melnkalnes. Šis izlases karaspēks 
uzsāka triecienuzbrukumu Sipkas 
pārejai. Šipkas aizstāvji trīs dienas 
varonīgi atvairīja pretinieka piec- 
kārtigā pārspēka uzbrukumus. Kad 
izbeidzās patronas, kareivji atsita 
ienaidnieku ar durkļiem un akme
ņiem. Šipkas pozīcijas palika krievu 
rokās, taču ceļš uz dienvidiem bija 
slēgts. Iestājās ziema. Kalnos bija 
stiprs sals. Sniegputenis gāza cilvē
kus no kājām. Ceļi bija aizputināti. 
Nepietika pārtikas. Neiedomājami 
grūtos apstākļos krievu karaspēks, 
parādot apbrīnojamu vīrišķību un 
izturību, noturēja Šipkas pāreju līdz
1878. gada janvārim. Šajā laikā 
krievu karaspēks zaudēja tikai no
salušos un apsalušos vien 9500 cil
vēku.

Pļevnas aplenkums. Neveiksmīgi 
norisa krievu karaspēka karadarbība 
pie Pļevnas (tagad Pļevēnas pilsēta) 
armijas rietumu flangā. Turkiem iz
devās šeit aizturēt lielus krievu
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spēkus. Krievu karaspēks, ciešot lie
lus zaudējumus, tris reizes devās 
triecienuzbrukumā cietoksnim, lāču 
katru reizi tos atvairīja. Pēc tam pa
vēlniecība nolēma ieņemt Pļevnu ar 
blokādes palīdzību: pilsēta lika pil
nīgi ielenkta, rezerves spēku, kā arī 
pārtikas un munīcijas piegāde tika 
pārtraukta. Turku armijas mēģinā
jums izlauzties no blokādes bija 
neveiksmīgs. 1877. gada novembra 
beigās P|evnas 40 000 viru lielais 
garnizons kapitulēja.

Slāvu tautu atbrīvošanas cīņas 
uzplūdi. Pļevnas krišana izraisīja 
slavu tautu atbrīvošanās cīņas uz
plūdus. Karā no jauna iestājās 
Serbija. Turcijas speķi bija aizlauzti, 
iiii ta vairs nevarēja nopietni preto- 
lics. Ģenerāļa Gurko nodaļa grūtos 
apstākļos ziema pārgāja pāri Bal 
kanu kalniem, vairakas kaujās sa-

kāva turkus un ieņēma Sofiju. Uzru
nādams kareivjus, Gurko savā pavēlē 
rakstīja: «Beidzies gājiens pāri Bal- 
kāniern. Nezinu, par ko brīnīties 
vairak: vai par jūsu drošsirdību
un vīrišķību kaujās ar ienaidnieku, 
vai par izturību un pacietību, kad bija 
jāizcīna grūta cīņa ar kalniem, salu 
un dziļo sniegu. Paies gadi, un mūsu 
pēcteči, apmeklēdami šos mežonīgos 
kalnus, lepni un svinīgi sacīs: «Te 
gājis pāri krievu karaspēks, likdams 
atdzimt Suvorova un Rumjanceva 
brīnumvaroņu slavai.»»

Krievu armijas rindās varonīgi 
cīnījās bulgāru zemessargi. Viņu va
roņdarbi izraisīja vispārēju apbrīnu. 
«Bulgāru zemessargi,» rakstīja kāds 
kara dalībnieks, «cīnījās ka lauvas. 
Viņi strauji metas uzbrukuma, atko
pās ar kaujām, šauteni no rokam ne
izlaizdami. Visi nostāsti par viņiem
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ir pilni sajūsmas un apbrīnošanas. 
20 000 turku aplenkti, 3000 bulgāru 
neatkāpās no savām pozīcijām, no
sargāja tās. Uzbrukumos viņi bija 
nesalaužami vīrišķīgi.» Bulgāru ze
messargu un krievu kareivju kopīga 
cīņa 1877. 1878. gada karā bija
lielisks krievu un bulgāru kaujas 
sadraudzības piemērs.

1878. gada janvārī krievu armijas 
galvenie speķi pārvarēja Balkānu 
kalnus. Sākās krievu karaspēka 
vispārējais uzbrukums. Turki bija 
sakauti pie Filipopoles (tagad Plov- 
diva), bet pēc tam tie bez kaujas 
atstāja Adrianopoli (Edirni). Ceļš 
uz Konstantinopoli bija brīvs. Kau- 
kazā krievu karaspēks arī sakāva 
turku armiju un ieņēma Bajazetas, 
Ardaganas un Kārsās cietokšņus.

Turcijai draudēja pilnīga sakāve.

Tas nobiedēja Angliju un Austroun
gāriju, jo lada gadījumā pieaugtu 
Krievijas varenība. Anglija ieveda 
savu floti Marmora jūrā un pie
draudēja Krievijai pārtraukt diplo
mātiskās attiecības, ja tā ieņems Kon
stantinopoli. Austroungārijā izteica 
savu protestu pret karadarbības 
turpināšanu.

Krievijas valdošās aprindas bai
dījās, ka var izraisīties liels karš ar 
Eiropas lielvalstīm. Sadam karam 
Krievija nebija sagatavojusies. Pa
vēlniecība apturēja karaspēka tālāko 
virzīšanos netālu no Konstantino- 
poles pie Sanstefanas miestiņa, un 
1878. gada februāri te tika parak
stīts pagaidu miera līgums.

Sanstefanas miera līgums. Miera 
Ilguma noteikumi bija izdevīgi Krie
vijai un slāvu tautam. Tika izveidota



ļauna liela valsts — Bulgārija. Tur
cija atzina Melnkalnes un Serbijas 
neatkarību. To teritorijas tika ievēro
jami paplašinatas. Par neatkarīgu 
valsti atzina Rumāniju. Tās terito
riju ari paplašināja, pievienojot Zie- 
meļdobrudžu. Visos Turcijas apga
balos, kuros dzīvoja kristīgie, sul
tānā valdība apsolīja izdarīt refor
mas, kas uzlabotu tautas stāvokli. 
Krievija atguva Besarabijas dien
viddaļu un Kārsās apgabalu Kau
kāzā, kā ari saņēma lielu kontri
būciju.

Berlīnes kongress. Anglija un 
Austroungārijā bija neapmierinātas 
nr to, ka pieauga Krievijas ietekme 
Balkānos un izveidojās liela slāvu 
valsts Bulgārija. Tās prasīja revi
dēt Sanstefanas miera līguma notei
kumus Eiropas kongresa un piedrau
dēja Krievijai sākt karu. Sados ap
stākļos cara valdība bija spiesta 
piekrist miera līguma revidēšanai, 
kas notika Berlīnes kongresa 1878. ga
da vasarā.

Krievijas delegācija bija spiesta 
ievērojami piekāpties. Atbilstoši 
1878. gada Berlīnes traktātam (līgu
mam) Bulgārija tika sadalīta trijās 
da|as un tikai Ziemcļbulgārija ieguva 
neatkarību, Serbijas un Melnkalnes 
teritoriālie ieguvumi tika samazināti. 
Bosniju un Hercegovinu okupēja 
Austroungārija. Anglija, kas lieku
līgi izlikās, ka aizstāv Turciju, at
ņēma tai Kipras salu. Berlines līgums 
apcirpa Krievijas uzvaru rezultātus, 
pasliktināja slāvu tautu stāvokli 
un aizkavēja to ekonomisko attīs
tību.

Taču krievu-turku karam bija 
milzīga pozitīva nozīme Balkanu 
tautu dzīvē. Pilnīgu neatkarību ie
guva Serbija, Melnkalne un Rumā
nija. No daudzu gadsimtu ilgā turku 
jūgā krievu armija atbrīvoja bul
gārus. Viņi kļuva brīvi pilsoņi un

izveidoja savu valsti. Bulgāru tauta 
pamatoti uzskata krievu armiju par 
savu atbrīvotāju. Par godu krievu 
varoņiem, kas gājuši bojā cīņa par 
savu brāļu slāvu tautu atbrīvo
šanu, bulgāru tauta kauju laukos 
uzcēlusi daudz pieminekļu, sacerē
jusi dziesmas. Sī kara relikvijas 
līdz pat mušu laikam rūpīgi glaba 
Bulgārijas muzeji.

Berlīnes kongress paradīja, ka 
starp Krieviju, no vienas puses, un 
Austroungāriju un Vāciju, no otras 
puses, pastāv dziļas pretrunas, kurām 
neglābjami turpmāk jāizjauc šo 
valstu sabiedroto attiecības.

Krievijas ārpolitika 80. gados un 
90. gadu sākumā. Divu militāru gru
pējumu izveidošanās. XIX gs. pēdē
jos gadu desmitos izveidojās jauns 
speķu izvietojums starptautiskajā 
arēnā. Eiropas attīstītās kapitālis
tiskās valstis un ASV iegāja kapi
tālistiskās attīstības augstākajā un 
pēdējā stadijā — imperiālismā. Reizē 
ar to saasinājās cīņa par pasaules 
sadalīšanu. Vācija pārvērtās par 
lielu imperiālistisku laupītāju, kas 
pretendēja uz valdošo stāvokli Ei
ropā. 1879. gadā Vācija noslēdza 
militāru savienību ar Austroungā
riju, bet 1882. gadā šai savienībai 
pievienojās Itālija. Tādejādi 70. gadu 
beigās un 80. gadu sākumā izvei 
dojās tā dēvētā Trejsavienība, kuras 
sastāvā ietilpa Vācija, Austroungā
rija un Itālija. Šai savienībai bija 
agresīvs raksturs, un ta bija vērsta 
pret Krieviju un Franciju.

Krievijas un Vācijas pretrunas, 
kas asi izpaudās Berlīnes kongresā, 
turpināja saasināties arī vēlāk. Vā
cijas valdība, pauzdama savu muiž
nieku un kapitālistu intereses, aiz
liedza ievest no Krievijas lopus, 
noteica labībai un citām Krievija 
ražotajām lauksaimniecības precēm 
augstu muitu. Tas sāpīgi skāra
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krievu muižnieku intereses. Cara val
dība, atbildot uz šādu naidīgu r ī
cību, paaugstināja muitu vācu pre
cēm. Starp Krieviju un Vāciju sākās 
muitas karš.

80. gadu beigās pretrunas starp 
Krieviju un Vāciju sevišķi saasinā
jās. Vācija atteicās piešķirt Krie
vijai kredītus un no jauna palie
lināja muitu krievu labībai.

Krievijas valdībai ļoti nepiecie
šamo naudu labprāt deva Francija, 
kas jau sen meklēja ceļu, lai tuvi
nātos Krievijai. Spēcīgā apvienotā 
Vācija, kas bija noslēgusi agresīvus 
savienības līgumus ar citām valstīm, 
apdraudēja Francijas vitālās intere
ses. Sākās strauja Krievijas un 
Francijas tuvināšanās, kas noslē

dzās ar militāras savienības izvei
došanos 1891.—1893. gadā. Tā sāka 
veidoties otrs liels Eiropas valstu 
grupējums. Starp šiem grupējumiem 
izvērsās galvenā cīņa imperiālisma 
periodā.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kādi b ija krievu-turku kara cēloņi? 2. Pa
stāstiet par kara gaitu un tā rezultātiem ! 
3. Kā Krievijas uzvara ietekmēja Balkānu 
tautu likteņus? 4. Kādēļ Krievija i un Balkānu] 
tautām neizdevās p iln īg i izmantot uzvaras 
rezultātus? Kādas izmaiņas Sanstefanas miera 
līgum a noteikumos izdarīja  Berlīnes kon -j 
gress? 5. Kādi d iv i Eiropas valstu grupējum i 
radās X IX gs. beigās?

DOKUMENTS BERLĪNES KONGRESA AKTS

1. p. Bulgārijā nodibināsies kņaziste, kurai ir sava pašpārvalde un kura būs 
pakļauta un maksās meslus viņa augstībai sultānam; tai būs kris tīgo  va ld ība un tau
tas m ilic ija . .  .

. . . 3. p. Bulgārijas kņazu b rīv i ievēlēs iedz īvo tā ji, un viņu apstiprinās mirdzošā 
Porta ar lielvalstu piekrišanu. Neviens no Eiropas lie lva lstīs valdošo dinastiju locek
ļiem nevar tik t ievēlēts par Bulgārijas kņazu . . .

4. p. Bulgārijas d ižc ilt īg o  sapulce, kuru sasauc Tirnovā, pirms kņaza ievēlē
šanas izstrādā kņazistes pārvaldes statūtus . . .

6. p. L īdz ga līga i pārvaldes statūtu izstrādāšanai Bulgārijas pagaidu pārvaldi 
vadīs Krievijas imperatora komisārs . . .

13. p. Uz d ienvid iem  no Balkāniem izveidosies province, kura iegūs nosaukumu 
«Austrumrumēlija» un kurā joprojām  saglabāsies tieša viņa augstības sultāna p o li
tiskā un m ilitārā vara atbilstoši administratīvās autonomijas noteikumiem. Tās ģe
nerālgubernators būs kristīgais.

. . .  25. p. Bosnijas un Hercegovinas provinces ieņems un pārvald īs Austroungā
rija . . .

26. p. Melnkalnes neatkarību atzīs mirdzošā Porta un visas tās augstās līgum 
slēdzējas puses, kuras to  vēl nav atzinušas . . .

34. p. Augstās līgum slēdzējas puses a tz īst Serbijas kņazistes neatkarību . . .
43. p. Augstās līgum slēdzējas puses atzīst Rumānijas neatkarību .. .
45. p. Rumānijas kņaziste atdod atpakaļ viņa augstībai V iskrievijas im perato

ram daļu Besarābijas teritorijas, kas tika atdalīta  no Krievijas atbilstoši 1856. gada Pa
rīzes traktātam un ko no rietumiem ierobežo Prutas upe, no d ienvid iem  Kilijas atteka 
un vecās Stambulas delta.
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58. p. M irdzošā Porta Āzijā  atdod Krievijas im pērijai Ardaganas, Kārsās un Ba- 
tumi te rito riju  ar tās ostu, kā a rī visu te rito riju  starp agrāko Krievijas un Turcijas ro 
bežu un vēlāko pierobežas līn iju  ( līn iju  Čoroka— Barduza— Araksa).

59. p. V iņa augstība Viskrievijas imperators pasludina, ka viņa nolūks ir pār
vērst Batumi ostu par franko ostu, pārsvarā komerciālu ostu.

60. p. Alaškertas ie le ja un Bajazetas pilsēta, kas saskaņā ar Sanstefanas līgum a 
19. pantu bija nodoti K rievija i, tiek atdoti atpakaļ Turcijai.

Jautājumi par dokumentu. Salīdzin iet Sanstefanas un Berlīnes līgum u noteikumusl 
Kāpēc Berlīnes līgum a noteikumi Krievija i un slāvu tautām b ija  mazāk izdevīgi?

1877.— 1878. g. Krievu-turku karš.
1891.— 1893. g. Francijas-Krievijas savienības noslēgšana.

X III N O D A Ļ A

NARODŅIKU KUSTĪBA XIX CS. 70. GADOS UN 80. GADU SAKUMA

12. §. NARODŅICISMA RAŠANĀS

XIX gs. 70. gadu sākumā no jauna 
pastiprinājās zemnieku kustība. Ne
mieri notika kā centrālajās guber
ņas, tā arī Ukrainā, Gruzijā, Azer- 
baidžānā, Pievolgā un citos Krievi
jas apvidos. Zemnieki prasīja atcelt 
visas klausības muižnieku labā un 
atdot atbrīvošanas laikā nogrieztos 
/cmes gabalus. Zemnieki saspringti 
gaidīja īsto brīvību. Šķiru cīņas sa
asināšanās, zemnieku kustības uz
plūdi bija stimuls sabiedriskās kus
tības un vispirms revolucionāri de
mokrātiskās kustības atdzimšanai.

To spēcīgi ietekmeja arī revolu
cionārie notikumi Rietumos. Svarīgā
kais notikums starptautiskajā revo
lucionārajā kustībā bija I Interna
cionāles nodibināšana 1864. gadā. 
Lielo domātāju un revolucionāru 
K. Marksa un F. Engelsa vadītā I

Internacionāle iesāka jaunu posmu 
visas pasaules revolucionārās kustī
bas attīstībā. Tās darbība saistīja 
visu zemju revolucionāru uzmanību.

Krievijas progresīvo jaunatni 
spēcīgi ietekmēja franču proleta
riāta varonīgā cīņa Parīzes Komū
nas dienās 1871. gadā. Krievu re
volucionāri A. Korvina-Krukovska, 
M. Sažins un E. Dmitrijeva piedalī
jās cīņā uz barikādēm. Ievērojama 
matemātiķe Sofija Kovaļevska snie
dza ievainotajiem komunāriem hos
pitālī medicīnisko palīdzību. Krievu 
revolucionāri uzskatīja Parīzes Ko
mūnu par sakumu «vispasaules re 
volucijai», kas, «pacēlusies par Pa 
rīzes drupām, — aplidos visas pa
saules galvaspilsētas, gaidīta, svēta 
ieradīsies arī mūsu zemnieka būdiņa».
X 70. gados sākās jauni revolucio 

nārās kustības uzpludi Krievija. Ak 
tīvi tās dalībnieki bija revolucionārie 
narodņiki. Par narodņikiem viņus
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dēvēja tādēļ, ka viņi uzstājās k ā ) 
tautas interešu aizstāvji, devās tautā, . 

Jai^modinātu to uz revolūjciļiL^——̂
Narodņiku uzskati. I^arodņiki bija 

A. Hercena un N. Černiševska lielā 
darba turpinātāji cīņā pret patval
dību un dzimtbūšanu. Viņi prasīja 
bez atlīdzības visu zemi atdot zem
niekiem, likvidēt patvaldību un vi
sas muižnieku privilēģijas, cīnījās 
pret policijas un ierēdņu patvaļu. 
Narodņiki sapņoja par visas tautas 
brīvību un vienlīdzību. Tā bija Krie
vijas revolucionāri demokrātiskās 
pārveidošanas programma.

Būdami Černiševska sekotāji, na
rodņiki saprata, ka šo pārveidošanu 
varēs realizēt tikai revolucionārā 
ceļa, un visus spēkus veltīja revo
lucionāro ideju propagandai. Viņi 
cereja mobilizēt zemniekus revolū

cijai, kura izdarīs sociālistiskus pār
veidojumus. Narodņiki cīnījās pret 
patvaldību un citām dzimtbūšanas 
paliekām. Viņi cerēja, ka Krievija 
nonāks sociālismā, apejot kapitālis
tisko attīstības stadiju.

Uzskatīdami zemniecību par gal
veno revolucionāro spēku, narod
ņiki nesaprata to, ka zemniecība 
nevar patstāvīgi, bez savienības ar 
proletariātu, realizēt sociālistisko re
volūciju, ka kapitālisma apstākļos 
zemniecība noslāņojas buržuāzijā 
un trūcīgajos zemniekos. Tikai strād
nieku šķira savienībā ar darba zem
niecību un vadot to ir spējīga reali
zēt sociālistisko revolūciju. Taču 
strādnieku šķira Krievijā vēl ne
bija izveidojusies.

Narodņiki bija utopiskie sociā
listi. V iņ i.nezināja sabiedrības attīs-



tības likumsakarības un domāja, ka 
kapitālisms Krievijā ir gadījuma pa
rādība, ko no augšas uzspiež val
dība. Narodņiki uzskatīja kapitā
lismu par regresu Krievijai (virzī
šanos atpakaļ). Viņi nevarēja no
vērtēt arī jaunās topošās šķiras — 
proletariāta nozīmi. Viņi uzskatīja 
to par zemniecības trūcīgo daļu, 
kas bija izputējusi.

Narodņiki domāja, ka Krievijas 
īpatnējā ekonomiskā iekārta (ar to 
viņi saprata obščinas organizāciju 
laukos) dos tai iespēju apiet kapi
tālismu. No tā, ka laukos bija sa
glabājusies obščina, narodņiki, seko
jot Hercenam, izdarīja nepareizu se
cinājumu, ka privātīpašnieciskās ten
dences krievu zemniekiem ir ļoti 
vāji attīstītas. Tādēļ, pēc viņu do
mām, obščina ir sociālisma iedīg
lis, sociālisma šūniņa, bet krievu 
zemnieks pēc savas dabas un rak
stura — sociālists. Viņi cerēja, ka, 
izmantojot zemnieku obščinu, izdo
sies tieši pāriet uz sociālistisko ie
kārtu. Narodņiki nesaprata, ķa ob
ščina sairst un ka šis process lie
cina par kapitālisma attīstību lauk
saimniecībā.

Cīnīdamies pret patvaldību, na
rodņiki neizvirzīja sev tiešu uzde
vumu cīnīties par konstitūciju un po
litiskām brīvībām, jo domāja, ka, 
saglabājoties muižnieku un buržuā
zijas ekonomiskajai kundzībai, kā arī 
zemnieku nabadzībai un nomāktī
bai, varu sagrābs bagātnieki, bet 
tauta neiegūs neko.

Narodņiki atspoguļoja zemnie
cības noskaņojumu, zemniecības, 
kura cīnījās pret feodālisma pa
liekām, bet baidījās no kapitālisma, 
kas izputināja lielu tās daļu un pār
vērta to par proletariātu. Sapņo
dami par sociālismu, narodņiki fak
tiski uzstājās par buržuāzisku pār
veidojumu realizēšanu, kaut arī paši

to neizprata. Zemes atdošana zem
niekiem, par ko cīnījās narodņiki, 
kā to norādīja V. I. Ļeņins, ne vien 
neiznīcinātu kapitālismu, bet gan — 
gluži otrādi — paplašinātu bāzi ka
pitālisma- attīstībai.

Narodņicisma trīs virzieni. Revo
lucionārajā narodņicismā pastāvēja 
trīs galvenie virzieni: dumpīgais,
propagandistiskais un sazvērniecis
kais virziens.

Dumpīgā virziena teorētiķis bija 
Mihails Bakuņins (1814—1876). Ba- 
kuņins bija cēlies no muižnieku ģi
menes. 40. gados viņš emigrēja uz 
ārzemēm un k|uva par aktīvu Rie
tumeiropas revolucionārās kustības 
darbinieku. Par piedalīšanos 1848. 
gada revolūcijā Prūsijas un Austri
jas tiesas viņam divas reizes pie
sprieda nāves sodu. Vairāk nekā
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gadu viņš nosēdēja Austrijas cietumā, 
piekalts ar ķēdi pie sienas, bet pec 
tam viņu izdeva cara valdībai. Pēc 
ilga ieslodzījuma cietumā Bakuņinu 
izsūtīja uz Sibīriju, no kurienes viņš 
aizbēga uz ārzemēm.

60. gados Bakuņins kļuva par 
anarhistu vadītāju. Anarhisms bija 
politisks virziens, kura dalībnieki 
uzstājās par tūlītēju jebkuras valsts 
varas likvidēšanu. Sai laikā Baku
ņins neatlaidīgi cīnījās pret K. Marksu 
un Internacionāli un stipri kaitēja 
starptautiskajai strādnieku kustībai. 
Viņa sīkburžuāziskas, anarhistiskas 
idejas guva panākumus tajās zemes, 
kuras bija vāji attīstīts kapitālisms 
un proletariāts vēl nebija izveido
jies par patstāvīgu politisku spēku 
Itālijā, Spānijā, Krievija.

Par revolucionārās cīņas galveno 
uzdevumu Bakuņins uzskatīja valsts

sagraušanu, kam, pēc viņa domām, 
bija jarada sociālisms un vispārēja 
vienlīdzība. Par galveno revolucio
nāro spēku viņš uzskatīja zemnie
cību un skrandu proletariātu — 
«dumpīgo elementu», kā viņš mēdza 
teikt.

Narodņiki dumpinieki, tapat kā Ba
kuņins, uzskatīja, ka krievu zem
nieki, ko nabadzība un beztiesība no
vedusi izmisuma, jau ir gatavi re
volūcijai. Nepieciešams iet tautā un 
tūlīt mudināt to uz dumpi, kas galu 
gala izvērsīsies par Viskrievijas, bet 
pec tam — par pasaules revolūciju. 
Pēc viņu domam, revolūcija ir vispā
rējs dumpis, kas salauzīs valsti un 
nodibinās sociālismu.
N- Narodņicisma propagandistiskā 

virziena nodibinātājs bija Pjotrs 
Lavrovs ( 1823- 1900). Viņš bija 
Kara akadēmijas matemātikas profe-
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sors, pulkvedis. 60. gados par pie
dalīšanos revolucionārajā kustībā 
viņu arestēja un izsūtīja trimda.

1870. gadā Lavrovs no trimdas 
aizbēga uz ārzemēm un ieņēma iz
cilu vietu krievu revolucionāro emi
grantu vidū.

Tapat kā visi narodņiki, ari Lav- 
i o v s  uzskatīja, ka Krievija savā 
attīstībā var paiet garām kapitā
lisma stadijai un tieši revolūcijas 
ceļa nonākt sociālismā. Par revolū
cijas vadošo spēku viņš uzskatīja in
teliģenci. Tai vajadzēja apgūt sociā
listiskās un revolucionārās idejas un 
pēc tam nest tas tautā. Tā kā tauta 
nav gatava revolūcijai, inteliģencei 
jāizveido revolucionāra organizācija 
un jaizverš plaša propaganda tau
tas vidu, jāalmodina tā, jāiedveš 
tautas masas sociālistiskā apziņa. 
Tāds ir inteliģences pienākums pret 
tautu.

Sazvērniecisko virzienu nodibi
nāja kritiķis un publicists Pjotrs 
Tkačovs (1844—1885). Viņš aktīvi 
piedalījās 60. gadu studentu kustībā 
un revolucionārajā kustībā, par ko 
cara tiesa viņu notiesāja un izsū
tīja trimdā. Pec atbrīvošanas 1873. 
gadā viņš emigrēja uz ārzemēm. 
Tkačovs uzskatīja, ka patvaldību 
neatbalsta neviena šķira, ka ta ka- 
rajas gaisā un tādēļ ar carismu viegli 
varēs tikt gala neliela sazvērnieku 
grupa. Valsts apvērsuma rezultātā 
viņi sagrābs valsts varu, bet pēc tam 
izdarīs nepieciešamos sociālistiskos 
pārveidojumus.

Atšķirība no narodņiku vairā
kuma Tkačovs un viņa piekritēji 
neuzskatīja zemniecību par galveno 
revolucionāro spēku, tādēļ viņi cen
tās izdarīt revolūciju nevis tautas 
sacelšanās ceļa, bet gan ar slepenu 
pret valdību vērstu sazvērestību.

Visu šo virzienu pārstāvji, iz
teikdamies par dažadam cīņas rne-

todēm, atzina revolūciju par vienīgo 
tautas atbrīvošanas līdzekli. Tādēļ 
šī kustība ieguva nosaukumu — re
volucionārais narodņicisms.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kāpēc 70. gadu revolucionārus sauca par 
narodņikiem? 2. Kādi b ija  narodņiku dažādo 
virzienu kopē jie  mērķi? A r kādām m eto
dēm katrs no šiem virz ien iem  centās sasniegt 
šos mērķus? 3. Kādēļ narodņiku sapnis par 
sociālistiskās iekārtas izveidošanu bija  ne
reāls?

33. §. NARODŅIKU 
REVOLUCIONĀRA CIŅA

Iešana tautā. 70. gadu sākumā 
Krievija darbojās daudzi pulciņi, 
kas veica izglītošanas un propa
gandas darbu inteliģences un strād
nieku vidū.

1874. gadā narodņiki uzsāka 
iešanu tautā. Tā bija viena no krievu 
revolucionārās kustības varonīgāka
jām lappusēm. Jauni revolucionāri, 
kuri bija gatavi jebkura mirklī at
dot dzīvību par tautas brīvību, devās 
uz laukiem. Lai tuvinātos tautai, 
viņi tur sāka strādāt par būvstrād
niekiem, kalējiem, krāvējiem, pauni- 
niekiem un vienlaikus izvērsa re
volucionāru aģitāciju. Sājā pussti- 
hiskajā kustībā piedalījās dažādu 
virzienu narodņiki. Viņu vidū bija 
(adi talantīgi propagandisti kā, pie
mēram, topošais rakstnieks S. Step- 
ņaks-Kravčinskis, D. Rogačovs, 
S. Kovaļiks. Narodņiki pārgāja no 
viena ciema uz otru, cenzdamies 
aptvert pēc iespējas vairāk ciemu un 
sādžu.

Narodņiku pārrunas zemnieki lab
prāt klausījās, it sevišķi, ja runāja



par tiešām zemnieku vajadzībām. 
Taču pārrunas par sociālismu vi
ņiem nebija saprotamas, jo zemnieki 
vēl arvien cerēja uz cara «žēlas
tību», sapņoja par lielāka zemes 
gabala iegūšanu savā īpašumā. Na- 
rodņiku viedoklis, ka krievu zem
nieki pēc savas dabas ir sociālisti 
un jau sagatavoti revolūcijai, izrā
dījās k|ūdains. Tumsonīgie un no
māktie zemnieki nesaprata, kā vi
ņiem šķita, «dumpīgās» runas.

Izraisīt zemnieku sacelšanos na- 
rodņikiem nekur neizdevās. Trūkuma 
nospiestā zemniecība neatsaucās uz 
narodņiku aicinājumu. Iešana tautā 
beidzās ar neveiksmi. Vairāk nekā 
tūkstotis drosmīgu revolucionāru 
tika arestēti, daudziem no viņiem 
piesprieda izsūtīšanu ilgstošā trimdā, 
ieslodzījumu uz ilgiem gadiem cie
tumā vai nosūtīšanu katorgā. Taču

apspiest revolucionāro kustību val
dība nespēja.

Narodņiku kustība 70. gados ie
guva plašu vērienu. Tā aptvēra ne 
tikai lielkrievu apdzīvotās guberņas, 
bet arī Baltkrieviju, Ukrainu, Gru- 
ziju un citus valsts nacionālos ra
jonus. Revolucionārā jaunatne trau
cās kaujās par savas tautas brīvību 
un laimi. Tā bija varonīga, taču 
nevienlīdzīga revolucionāru saujiņas 
cīņa pret labi apbruņoto carismu. Tā 
izraisīja visas pasaules brīvību mī
lošo tautu apbrīnu.

«Zeme un brīvība». 1876. gadā 
narodņiki izveidoja slepenu revo
lucionāru organizāciju «Zeme un 
brīvība» («Земля и воля»). At
šķirībā no 60. gadu «Zemes un 
brīvības» tā bija saliedēta, centra
lizēta kaujinieciska organizācija ar 
stingru disciplīnu un savstarpēju 
biedrisku kontroli. Tās konspirāciju 
V. I. Ļeņins uzskatīja par lielisku.ļ 
Organizācijā «Zeme un brīvība» dar
bojās tādi izcili revolucionāri kā 
A. Mihailovs, A. Oboļeševs, G. Pļe- 
hanovs, A. Kvjatkovskis. «Zeme un 
brīvība» izvirzīja uzdevumu sa
gatavot un realizēt sociālistisko re
volūciju Krievijā. Šīs organizācijas 
biedri veica propagandas darbu 
strādnieku un inteliģences vidū. Lai 
piesaistītu savā pusē zemniecību un 
organizētu to revolucionārai cīņai, 
tā izvirzīja zemniekiem tuvas un 
saprotamas prasības: nodot zemi
zemniekiem, vienmērīgi sadalīt zemi 
starp zemkopjiem, atvieglot nodokļu 
jūgu.

Daudzi «Zemes un brīvības» 
biedri atkal devās uz laukiem, bet 
tā vairs nebija iepriekšējā iešana 
tautā, kad revolucionāri veica pro
pagandas darbu zemnieku vidū, ie
dami no vienas sādžas uz otru. Tagad 
narodņiki apmetās sādžā uz ilgāku 
laiku un strādāja par skolotajiem,
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rakstvežiem, feldšeriem, amatnie
kiem. Vairākās guberņās tika iz
veidotas narodņiku apmetnes (feld
šeru punkti, darbnīcas), lai izvērstu 
propagandas darbu. Narodņikiem iz
devās vairāk tuvināties zemniekiem, 
taču arī šoreiz viņu propagandai 
lielu panākumu nebija. Lielāko daļu 
šo narodņiku apmetņu policija sa
grāva.

Pāreja uz teroru. Zemnieku masās 
veiktā propagandas darba neveiksme 
izraisīja krīzi «Zemē un brīvībā». 
Varas orgānu represijas, narodņiku 
masveida aresti radīja tieksmi sākt 
aktīvāku darbību. Revolucionāru 
vidū auga neapmierinātība ar to, ka 
praktiskā darbība tiek ierobežota 
tikai ar mierīgām cīņas metodēm - 
propagandu. Daļa pulciņu no sā
kuma Ukrainā, bet pēc tam arī valsts 
centra sāka teroristisku cīņu pret

carismu. Narodņiki izdarīja vairākus 
atentātus pret visienīstākajiem cara 
ierēdņiem.

Narodņiku masveida pāreja uz 
terora cīņas taktiku, t.i., uz varas 
orgānu pārstāvju nogalināšanas or
ganizēšanu, sākas ar Veras Zasu- 
ļičas šāvienu. 1878. gadā pēc Pet- 
rogradas pilsētas priekšnieka Tre- 
pova pavēles cietumā tika zvēriski 
piekauts kāds politiskais ieslodzī
tais. Tāpēc jaunā revolucionāre 
Vera Zasuļiča šāva uz Trepovu un 
viņu ievainoja. Zvērināto piesēdē
tāju tiesa Zasuļiču attaisnoja. Tie
sas lēmumu ar sajūsmu uzņēma re
volucionārā jaunatne, kas pie tiesas 
ēkas noorganizēja demonstrāciju. 
V. Zasuļičas izdarītais atentāts at- 
staja milzīgu ietekmi revolucionā
ros. Šai pašā gadā Stepņaks-Krav 
činskis, atriebdamies par revolucio-
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nārām Kovaļskim piespriestā nāves 
soda izpildīšanu, ar kinžalu nodūra 
žandarmērijas šefu Mezencovu.

«Tautas brīvība». 1879. gadā 
«Zeme un brīvība» sašķēlās. Daļa 
narodņiku palika vecajās pozīcijās un 
izveidoja organizāciju «Zemes vispā
rējā pārdalīšana» («Чёрный пере
дел»), kas propagandu zemnieku vidū 
joprojām uzskatīja par revolucionāru 
galveno uzdevumu, lai sagatavotu 
sociālo revolūciju. Šī organizācija 
nepastāvēja ilgi. Tās biedri bija 
G. Pļehanovs, P. Akselrods, V. Zasu- 
|iča u.c.

Lielākā daļa narodņiku, redzē
dami, ka mēģinājumi izraisīt 
zemnieku sacelšanos ir neveiksmīgi, 
galīgi pieslējās sazvērnieciskas tak- 
likas pārstāvjiem un uzsaka indi
viduālu teroru. Viņi cereja, ka ar

cara un ienīsto augstmaņu nonā
vēšanu izdosies izraisīt valdībā pa
niku, sagrābt varu un ieviest de-i 
mokrātisku konstitūciju. Līdz ar to 
narodņiki atzina par svarīgāko re
volucionāru uzdevumu politisko cī
ņu par varas iekarošanu. Šī grupa1 
nodibināja patstāvīgu organizā
ciju «Tautas brīvība» («Народная 
воля»).

Šo organizāciju vadīja izcilie 
revolucionāri A. Mihailovs, A. Žeļa- 
bovs, S. Perovska, V. Fignere. «Tau
tas brīvība» izvirzīja plašu demokrā
tisku pārveidojumu programmu, pra
sot likvidēt patvaldību, ieviest vis
pārējas vēlēšanu tiesības, vārda un 
preses brīvību. Atteikušies no pro
pagandas zemnieku vidu, narodo- 
voļci («Tautas brīvības» biedri) 
savas darbības smaguma centru
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parnesa uz pilsētu, kur izveidoja 
pulciņus strādnieku, studentu un 
karavīru vidū. Taču galvenais vi
ņiem bija terors.

Narodovoļci uzsāka sīvu un bīs
tamu cīņu ar carismu. Viņi izdarīja 
vairākus terora aktus, taču vēlamos 
rezultātus neguva un nevarēja 
gūt.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kas b ija  iešana tautā, un kādi b ija  tās 
sakāves cēloņi? 2. Raksturojiet narodņiku o r
ganizāciju «Zeme un b rīv ība» , tās p ro 
grammu un taktiku! 3. Kādi b ija «Zemes un 
brīv ības» šķelšanās cēloņi? Kādas organ i
zācijas izveidojās, un kādas b ija  to  sav
starpējās atšķirības?

DOKUMENTS ORG ANIZĀCIJAS «ZEME UN BRĪVĪBA» PROGRAMMA 

( F r a g m e n t i )

Zeme un b rīv īb a ! —  tie  ir d iv i maģiski vārdi, kas daudzkārt likuši no Krievijas 
dzīlēm  celties varenai stihiskai kustībai . . .

Zeme un b rīv īb a ! —  tā ir devīze, ko ierakstījuši savā karogā mūsu priekšteči, 
60. gadu sociālisti narodņiki, kas bija uztic īg i savas tautas garam un vēsturei.

Šos pašus vārdus rakstām savā karogā mēs . . . Revolūcija ir tautas masu uzde
vums. To sagatavo vēsture. Revolucionāru spēkos nav kaut ko mainīt. V iņ i var būt 
tikai ierocis vēstures rokās, tautas centienu paudēji. V iņu v ien īga is  uzdevums —  or
ganizēt tautu tās pašas centienu un prasību vārdā, ce ļo t to uz cīņu par tās mērķu 
realizēšanu, paātrināt to revolucionāro procesu, kam pēc negrozāmiem vēstures li
kumiem jānorisinās a ttiecīgajā laika posmā. Ārpus šī uzdevuma viņi nav nekas, šī 
uzdevuma ietvaros viņi ir viens no varenākajiem vēstures faktoriem.

Tāpēc jebkuras īs ti revolucionāras programmas pamatā jābūt tautas ideāliem, 
tādiem, kādus tos noteiktā laikā un noteiktā vietā radījusi vēsture.

Visos laikos, lai a rī kur notika sacelšanās un cik plaša tā bija, krievu tauta ir pra
sījusi zemi un b rīv īb u .

Zemi —  kā kopīpašumu visiem tiem cilvēkiem, kas zemi apstrādā, b rīv īb u  —  
kā visiem cilvēkiem  kop īgu  tiesību pašiem lemt par savu dz īv i.

Atņem t zemi m uižniekiem un bajāriem, padzīt, bet dažreiz izn īc inā t visu priekš
niecību, visus valsts pārstāvjus un nod ib ināt «kazaku kopienas», t.i., brīvas auto
nomas kopienas ar ievēlētiem  a tb ild īg iem  un jebkurā laikā nomaināmiem tautas 
gribas izp ild ītā jiem , —  tāda vienmēr b ijusi no tautas nākušo revolucionāru —  so
ciālistu —  Pugačova, Razina un viņu cīņas biedru «programma».

Tāda pati, bez šaubām, tā ir a rī tagad lielum lielajam tautas vairākumam.
Tāpēc to pieņemam arī mēs, revolucionārie  narodņiki.
Ar šo programmu mēs priekšplānā izvirzām agrāro jautājumu. Turpretim fabriku 

dzīves jautājumus mēs atstājam ēnā . . . .  jo vēsture, kas Rietumeiropā izvirz ījus i 
priekšplānā fabriku dzīves jautājumus, mums tos nav izv irz ījusi nemaz, aizstādama 
tos ar agrāro jautājumu . . .

To pašu iemeslu dēļ mēs savā programmā nesāksim jau priekšlaikus risināt jau
tājumus, kas attiecas uz konkrētām nākamās sociālistiskās iekārtas formām. Tie visi
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ir nākotnes jautājumi. Nākotni atstāsim nākotnei. Tagadnei ir p ietiekam i liels uzde
vums: tai jārealizē tautas revolūcija, kura v ien īgā  spēj izve ido t nākamo sociālistisko 
iekārtu, izmantodama tos sociālisma pamatelementus, kas jau dz īvo  tautas prātos.

Jautājumi par dokumentu. 1. Kā «Zemes un brīv ības» programmā paredzēts ris i
nāt jautājumu par zemi? 2. A r ko atšķīrās «Zemes un b rīv ības» programma no na- 
rodņiku propagandas tautā iešanas periodā 1874. gadā?

34. §. 1879.— 1880. GADA REVOLUCIONĀRĀ  
SITUĀCIJA, NARODŅICISMA SABRUKUMS. 
80. GADU POLITISKĀ REAKCIJA

1879.—1880. gada revolucionārā 
situācija. 70. gadu beigās Krievijā 
izveidojās ļoti saspīlēta situācija, 
kuru V. I. Ļeņins raksturoja kā otru 
revolucionāro situāciju. Valstī pa
stiprinājās zemnieku nemieri, sāka 
izvērsties strādnieku kustība. Ak
tivizējās narodņiku kustība, kas bija 
svarīgs revolucionārās situācijas fak
tors.

Narodovoļci izdarīja vairākus 
terora aktus un neatlaidīgi tiecās 
nogalināt caru Aleksandru II. Viņi 
noorganizēja vairākus atentātus pret 
caru. Sevišķi plaši pazīstami no tiem 
ir divi atentāti. Vienu sagatavoja 
Sofija Perovska kopā ar revolu
cionāru grupu. Daudzas nedēļas vai
rāki revolucionāri raka apakšzemes 
eju zem dzelzceļa (Masķavā netālu 
no Kurskas stacijas). Ar cirtni un 
lāpstu viņi raka apakšzemes eju, lai 
ieliktu dinamīta lādiņu un uzspridzi
nātu cara vilcienu. Sprādziens notika, 
taču tas skāra tikai to vilcienu, kurā 
brauca cara apsardze.

Otru atentātu gatavoja Stepans 
Halt urins. Viņš iekārtojās darba 
Ziemas pilī par galdnieku. Ik brīdi 
riskēdams, ka viņu notvers, drosmī
gais revolucionārs ienesa katru reizi 
nedaudz sprāgstvielu pilī savā ista
biņa, kas atradās zem cara ēdam

istabas. Halturins cerēja nogalināt 
caru viņa pilī. Taču sprādziens no
tika, kad cars vēl nebija iegājis ēdam
istabā. Aleksandrs II palika neskarts.

Liberālie muižnieki un buržuāzija, 
baidīdamies no revolūcijas, aizvien 
neatlaidīgāk prasīja no patvaldības 
tādu piekāpšanos, kas dotu viņiem 
iespēju piedalīties valsts jautājumu 
izlemšanā. Brieda «augšslāņu krīze», 
t. i., patvaldība nespēja vairs valdīt 
ar vecajām metodēm. Valdība sāka 
svārstīties. Tā nežēlīgi izrēķinājās ar 
revolucionāriem, bet tai pašā laikā 
deva arī miglainus solījumus, ka tā 
gatavo dažas jaunas reformas, kuras 
visumā pārveidos valsts pārvaldi.

Cara sodīšana ar nāvi. Galu galā 
narodovoļciem izdevās izpildīt viņu 
pašu piespriesto nāves sodu caram. 
Šī atentāta organizēšanai viņi atdeva 
visus savus spēkus. Lai gan «Tautas 
brīvības» ievērojamākie darbinieki 
A. Mihailovs un A. Žeļabovs šajā 
laikā bija jau arestēti, brīvībā pali
kušajai Sofijai Perovskai izdevās šo 
pasākumu pabeigt.

Jau jaunībā Sofija Perovska 
(1853— 1881) aizgāja no ģimenes 
(viņas tēvs bija muižnieks, augsts 
ierēdnis) un visus savus spēkus at
deva revolucionārajai cīņai. Viņa 
izpildīja pašus bīstamākos un sarež
ģītākos uzdevumus. Perovska noor
ganizēja atentātu pret Aleksandru II, 
un šis atentāts izdevās.
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Neilgi pirms 1881. g. 1. marta
zem Mazās Sadovajas ielas Pēter
burgā izraka apakšzemes eju, lai 
cara brauciena laika uzspridzinātu 
tur sprāgstvielu lādiņu. Taču no šī 
plāna pēdējā mirklī bija jāatsakās, 
jo sazvērnieki uzzināja, ka cars ne
brauks pa šo ielu. Tad Perovska stei
dzīgi mainīja atentāta plānu. Viņa 
cara braukšanas virzienā izvietoja 
metējus (revolucionārus, kuriem bija 
jāmet uz caru bumba). Bumba, ko 
meta Risakovs, sabojāja cara karieti. 
Cars izkāpa no karietes, un tad cits 
revolucionārs — Ignatijs Griņevic- 
kis — nometa bumbu viņam pie 
kājām. Caru nāvīgi ievainoja, un pēc 
nedaudzām stundām viņš nomira. 
No tās pašas bumbas sprādzienā 
gāja bojā ari Griņevickis.

Cara nonāvēšana atstāja spēcīgu 
ietekmi gan Krievijā, gan arī ār

zemēs, taču tā nedeva nekādu at
vieglojumu tautai, pie tam tā kļuva 
par ieganstu, lai pastiprinātu reak
cionāro politiku un politiskās repre
sijas. Iepriekšējā cara vietu ieņēma 
jauns cars. A. Zeļabovu, S. Perovsku, 
N. Risakovu un vēl divus aktīvus 
atentāta dalībniekus — N. Kibaļčiču 
un T. Mihailovu pēc cara tiesas 
sprieduma pakāra. Revolucionāro 
narodņiku spēki bija iedragāti, un 
viņiem vairs neizdevās tos atjaunot.

Patvaldības sazaroto un vareno 
aparātu ar tādām metodēm salauzt 
nebija iespējams. Individuāla terora 
taktika bija ne vien nepareiza, bet arī 
kaitīga, jo tā novirzīja revolucionāru 
un tautas masu uzmanību no īstās 
masu revolucionārās cīņas, kavēja 
topošajai strādnieku šķirai apzinā
ties un realizēt savu vadošo lomu 
atbrīvošanās cīņā. Atbildēdama uz
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teroru ar represijām, cara valdība 
izrāva no revolucionāru vidus to 
labākos pārstāvjus un tādējādi novā
jināja savu pretinieku spēkus.

Aizrāvušies ar teroru, narodovoļci 
atteicās no jebkāda cita revolucionā
rās darbības veida. Tā rezultātā viņi 
bija atrauti no masām un tādēļ galu 
galā cieta sakāvi.

Narodovoļcu darbībā pozitīva 
bija atziņa, ka nepieciešama politiska 
cīņa par varu, pozitīva bija arī viņu 
vīrišķība, varonība un gatavība 
sevi ziedot tautas brīvības labā.

Otra revolucionāra situācija ne
pārauga revolūcija. XIX gs. 70. gadu 
revolucionāri demokrātiskajai kus
tībai bija svarīga nozīme mušu ze
mes vēsturē. Narodņiki pirmo reizi 
Krievijas vēsturē izveidoja saliedētu

revolucionāru organizāciju un deva I 
nopietnus triecienus patvaldības j 
iekārtai. Viņu cīņa par brīvību un ļ 
demokrātiju, revolucionāro ideju pro- ' 
paganda zemnieku un strādnieku ļ 
vidū veicināja tautas politisko at- ļ 
modu. V. I. Ļeņins augstu vērtēja | 
narodņiku kustības darbiniekus, ] 
viņu revolucionāro enerģiju un vāro- i  
nību. «Nav šaubu,» rakstīja V. I. Ļe- j 
ņins, «ka šie upuri nekrita veltīgi, ļ 
nav šaubu, ka tie veicināja — tieši I 
vai netieši — vēlāko revolucionāro ļ 
krievu tautas audzināšanu. Bet savu j 
tiešo mērķi, tautas revolūcijas uzmo- I 
dināšanu, tie nesasniedza un neva- ļ 
rēja sasniegt.» (Ļeņins V. I. Raksti, , 
23. sēj., 226. Ipp.)

80. gadu politiskā reakcija. Pēc ' 
cara nonāvēšanas tronī uzkapa Alek
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sandra II dēls Aleksandrs III (1881 — 
1894) — aprobežots cilvēks, kura 
«gara spējas bija zemākas par vidu
vēju līmeni un kura izglītība bija 
zemāka par vidējo», kā par viņu iz
teicās pat viņam tuvi cilvēki. Viņš 
bija galējs reakcionārs. Aleksandrs III 
prasīja, lai viņa ministri «neaizrau
tos ar nereālām fantāzijām un draņ
ķīgo liberālismu». Krievijā tika nodi
bināts terora, policijas vajāšanu un 
revolucionārās kustības nežēlīgas 
apspiešanas režīms.

60. un 70. gadu buržuāziskās 
reformas Aleksandram III šķita pā
rāk liberālas. Kādu laiku valdība no
gaidīja, jo tā baidījās no revolucio
nāro notikumu attīstības gaitas. 
Taču, pārliecinājusies par narodovoļ- 
cu kustības vājumu, tā atklāti kļuva 
reakcionāra. Savā manifestā cars pa
ziņoja, ka viņš visiem spēkiem sargās 
patvaldības varu no «jebkuriem sle
peniem nodomiem».

Vispirms patvaldība nežēlīgi iz
rēķinājās ar narodovoļciem. Ar spiegu 
un policijas provokāciju palīdzību 
valdībai izdevās sagraut centrālo 
«Tautas brīvības» organizāciju, sa
glabājās tikai dažas vietējās gru
pas perifērijā. Lai pastiprinātu cīņu 
pret revolucionāro kustību, tika pa
plašinātas valdības administratīvo 
iestāžu tiesības. Gubernatoriem pie
šķīra tiesības bez tiesas un izmeklē
šanas arestēt, nodot karatiesai vai 
izsūtīt no guberņas neuzticamas per
sonas, slēgt rūpniecības uzņēmumus 
un mācību iestādes, ja tajās rodas 
revolucionārs noskaņojums. Polici
jas patvaļu nekas neierobežoja.

Cars izsauca uz galvaspilsētu 
zemnieku pārstāvjus (pagasta vecā
kos) un paziņoja viņiem: «Sekojiet 
savu muižniecības maršalu padomam 
un vadībai, neticiet aplamam un muļ
ķīgām baumām par zemes pārda
līšanu, par piegriezumiem, ko sa 1

ņems par ve lti.. . ikvienam īpašu
mam jābūt neaizskaramam.» Cara i/. 
dotie likumi vēl vairāk apgrūti
nāja zemniekiem izstāšanos no ob- 
ščinas un zemnieku ģimenes īpa
šuma sadalīšanu. Nežēlīgi tika va
jāta demokrātiskā prese.

Pastiprinājās nacionāli kolo
niālais jūgs. Carisms varmācīgi 
pārkrievoja nekrievu tautības, t. i., 
ar varu ieviesa krievu valodu, 
krievu paražas, vajāja nacionālo 
kultūru.

Arī izglītības nozarē carisma po
litika bija reakcionāra. Tika sama
zināts mācību iestāžu skaits, stipri 
ierobežota uzņemšana universitātēs, 
paaugstināta mācību maksa. Ar spe
ciālu rīkojumu, kas ieguva nosau
kumu «cirkulārs par «ķēkšu bēr
niem»», tika aizliegts uzņemt ģim
nāzijās kučieru, sulaiņu, pavāru, 
veļas mazgātāju un sīktirgotāju 
bērnus, un faktiski arī strādnieku 
un zemnieku bērnus.

Narodņiku kustības sabrukums. 
Patvaldība iznīcināja labākos naro- 
dovoļcu pārstāvjus. Savākt jaunus 
spēkus, lai dotos uzbrukumā pret 
carismu, neizdevās. Acīmredzamas 
kļuva narodņicisma teorijas kļūdas, 
kā arī individuālā terora taktikas 
kaitīgums un perspektīvu trūkums.

80. gados narodņicisms pagrima. 
Par valdošo virzienu kļuva liberālais 
narodņicisms, kas pauda kulaku un 
pilsētas sīkburžuāzijas intereses.

Līdz ar kapitālisma attīstību un 
lauku buržuāzijas ekonomisko pozī
ciju nostiprināšanos liberālais narod
ņicisms, kam līdz tam laikam nebija 
būtiskas nozīmes sabiedriskajā kus 
tībā, aktivizēja savu darbību. Libc 
ralie narodņiki sludināja atteikšanos 
no cīņas pret patvaldību, aktīvi uz
stājās pret marksisma izplatīšanu 
un strādnieku kustību. Viņu rīcība
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aprobežojās tikai ar kultūras un 
izglītības darbu, kā arī ar sīku re
formu un uzlabojumu sludināšanu.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kā izpaudās 1879.— 1880. g. revolucionārā

situācija? 2. Kā noorganizēja atentātu pre t 
caru, un kādas b ija  tā sekas? 3. Kāpēc in
d iv iduā lā  terora taktika bija  kļūdaina un kai
tīga? Kādas b ija  tās sekas? 4. Kāda b ija  revo
lucionārā narodņicisma vēsturiskā nozīme? 
5. Raksturojiet patvaldības reakcionāro iekš
po litiku  XIX gs. 80. gados!

X I V  N O D A Ļ A

STRĀDNIEKU KUSTĪBA KRIEVIJA XIX GS. 70. UN 80. GADOS. 
MARKSISMA IZPLATĪŠANĀS

3S.§. STRĀDNIEKU KUSTĪBA 
70. UN 80. GADOS.
PIRMĀS STRĀDNIEKU ORGANIZĀCIJAS

Krievijā 80. gadu sākumā beidzās 
rūpnieciskais apvērsums. Manufak
tūru nomainīja fabrika, kura ražo
šanā izmantoja mašīnas. Šis process, 
kā jau tas minēts iepriekš, bija sais
tīts ar buržuāziskās sabiedrības divu 
galveno šķiru — buržuāzijas un 
proletariāta veidošanos.

Proletariāts ir algoto strādnieku 
šķira, kam nepieder ražošanas rīki 
un ražošanas līdzekļi (arī zeme) un 
kas pārtiek tikai no ta, ka pārdod savu 
darbaspēku buržuāzijai, kura ir ražo
šanas līdzekļu īpašniece un tādēļ tai 
ir iespējams nesaudzīgi ekspluatēt 
proletāriešus. Lielajos rūpniecības 
uzņēmumos pastāvīgi nodarbināto 
strādnieku skaits, neskaitot sezonas 
strādniekus un sīko uzņēmumu strād
niekus, pirmajos gadu desmitos pēc 
reformas palielinājās vairāk nekā 
divas reizes (no 706000 cilvēku 
līdz 1 432 000 cilvēku).

Strādnieku stāvoklis. Strādnieku 
stāvoklis bija ļoti grūts. Garā darba
diena (13—14 stundas), ļoti sliktie 
dzīvokļu apstākļi padarīja strādnieku 
dzīvi neciešamu. Patvaldība neveica

nekādus pasākumus, lai uzlabotu 
strādnieku dzīvi.

Darbadienas garums ar likumu 
nebija noteikts, darba algu patvaļīgi 
noteica uzņēmumu īpašnieki. Uzņē
mumu īpašnieku un rūpnīcu admi
nistrācijas rīcību neviens nekon
trolēja. Tāpēc strādniekiem visniecī
gāko iemeslu dēļ tika uzlikti neskai
tāmi sodi. Fabrikanti algu bieži iz
maksāja maiņas talonos, pret kuriem 
strādnieki rūpnīcu veikalos saņēma 
produktus. Produktiem cenas patva
ļīgi noteica rūpnīcas īpašnieks. Pat
vaļa attiecībās ar strādniekiem val- 
dija gan fabrikās un rūpnīcās, gan 
arī vietējos varas orgānos. Te nebūt 
vel nav minētas visas tās grūtības, 
kas padarīja proletāriešu likteni ne
ciešami smagu. Periodiskās neražas 
un bada gadi sevišķi smagi ietekmeja 
strādnieku stāvokli, jo viņiem nebija 
nekādas paligsaimniecibas. Sevišķi 
drausmīgs bads bija 1891.— 1892. ga
dā. Tas plosījās Krievijas Eiropas 
daļas centrālajās guberņās. Bada 
laikā izplatījās ari masveida epi
dēmijas, kurās gaja bojā ļoti daudz 
cilvēku.

Pirmās strādnieku cīņas. Rūpnie
cībai attīstoties, strādnieku šķira 
kļuva par ievērojamu sabiedrisku
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spēku. Ta kā tai nepiederēja nekāds 
īpašums, tad tā bija pati revolucionā
rākā šķira, jo tai «nav nekā ko zau
dēt kā tikai savas važas». Jau 70. ga
dos strādnieku šķira saka cīņu pret 
saviem apspiedējiem.

Galvenā cīņas forma bija 
streiks — atteikšanās strādāt un savu 
prasību izvirzīšana administrācijai. 
5im prasībām bija ekonomisks rak
sturs: darba algas paaugstināšana, 
darbadienas saīsināšana līdz 11 — 12 
stundām, patvarīgi uzlikto sodu at
celšana, atlaisto strādnieku atjau
nošana darbā. Tās jau bija istas 
strādnieku prasības. Proletariāts 
saka iziet cīņas arēna kā patstāvīga 
šķira, kurai bija savas intereses un 
prasības. Streikus nežēlīgi apspieda, 
bet to iniciatorus ieslodzīja cietu
mos un izsūtīja trimdā.

Liels proletariāta streiks notika 
Krenholmas manufaktūrā 1872. gadā. 
Tā bija viena no pirmajām krievu 
un igauņu strādnieku kopējas cīņas 
epizodēm.

No strādnieku vidus izvirzījās 
nelokāmi revolucionāri, īsteni masu

vadoņi — Pjotrs Aleksejevs, Ste
pans Halturins, Vasilijs Gerasimovs, 
Pjotrs Moisejenko, Viktors Obnor- 
skis. Cariskaja tiesā 1877. gadā 
P. Aleksejevs drosmīgi svieda saviem 
bendēm seja lieliskos vārdus: «Pa
celsies miljonu darba cilvēku mus
kuļotā roka, un despotisma jūgs, ko 
sargā kareivju durkļi, izputēs kā 
pelni.» V. I. Ļeņins šo runu nosauca 
par krievu strādnieka revolucionāra 
lielo pravietojumu.

70. gados propagandas darbu 
revolucionārajos strādnieku pulciņos 
veica narodņiki. Viņi neuzskatīja 
strādniekus par patstāvigu revolu
cionāru spēku, bet gan domāja, ka 
strādnieki varētu būt propagandisti 
zemnieku vidu. Narodņiku darbība 
veicināja strādnieku politisko izglī
tošanu, viņu demokrātiskās apziņas 
pieaugumu, kā ari viņu iesaistīšanu 
revolucionārajā cīņā.

Taču narodņiku propaganda, kas 
atspoguļoja zemniecības intereses, 
drīz vien vairs neapmierināja strād
niekus, un viņi sāka dibināt savas 
organizācijas.
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Pirmās strādnieku savienības. 
1875. gadā Odesā izveidojās pirmā 
)atstāvīgā strādnieku organizācija — 
r Dienvidkrievijas strādnieku savie- 
uba». To nodibināja J. Zaslavskis. 
Savienībā» bija 150—200 biedru 
m līdzjutēju. Par tās biedriem varēja 
mt strādnieki un vispār darbaļaudis, 
zstrādājot organizācijas statūtus 
n programmu, tika izmantoti I In
ternacionāles statūti. «Savienība» iz- 
irzīja uzdevumu cīnīties pret pastā- 
ošo politisko iekārtu. Taču visumā 
i organizācija bija narodņicisma 
‘tekmē un tās sociālistiskie uzskati 
ija utopiski. 1875. gada beigās 
Dienvidkrievijas strādnieku savie- 
iba» tika sagrauta. Piecpadsmit 
is aktīvākos biedrus nosūtīja ka- 
>rga un ieslodzīja cietumos.

1876. gadā Krievijā notika pirmā 
ilitiskā masu demonstrācija: Pēter

burgā Ņevas prospektā pie Kazaņas 
katedrāles sapulcējās vairāki simti 
demonstrantu — strādnieki un inte
liģences pārstāvji. G. Pļehanovs, kas 
toreiz bija aktīvs narodņiku kustības 
dalībnieks, uzrunāja demonstrantus, 
atgādināja viņiem par Černiševski un 
citiem tautas brīvības cīnītājiem. 
Jauns strādnieks pacēla pār pūli 
sarkano karogu. Šī pirmā politiskā 
demonstrācija Krievijā apliecināja 
progresīvo strādnieku spēku un apzi
nīgumu. Tā kļuva par ievērojamu 
pavērsiena momentu demokrātiskajā 
strādnieku kustībā.

1878. gadā no Pēterburgas strād
nieku pulciņiem izveidojās cita, daudz 
lielāka strādnieku organizācija 
«Krievu strādnieku ziemeļu savie
nība». To vadīja izcilie strādnieki 
revolucionāri V. Obnorskis un S. Hal- 
turins.

Atslēdznieks Viktors Obnorskis 
(1852—1919) bija izglītots cilvēks. 
Viņš piedalījās strādnieku kustībā 
Krievijas dienvidos, vairākas reizes 
bija bijis ārzemēs un iepazinies ar 
strādnieku kustību Rietumeiropas 
zemēs.

Stepans Halturins (1856— 1882) 
bija zemnieka dēls. Jau pusaudža 
gados viņš devās no laukiem uz Pē
terburgu, kur iesākās viņa strādnieka 
un revolucionāra darbība. Viņš bija 
gudrs, ar lielu gribasspēku apvel
tīts cilvēks, bezgalīgi uzticīgs revo
lūcijai.

«Ziemeju savienības» programma 
izvirzīja uzdevumu «gāzt pastāvošo, 
ārkārtīgi netaisno valsts politisko 
un ekonomisko iekārtu». Gaidāmajā 
revolūcijā galveno nozīmi pro
gramma paredzēja proletariātam. 
Programma, atzīdama, ka ļoti sva
rīgi ir cīnīties par politisko brīvību, 
vienlaikus deklarēja visu zemju 
strādnieku solidaritāti.

Tajā pašā laikā «Savienība» ne-
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spēja pilnīgi atbrīvoties no narodņiku 
uzskatiem, sevišķi jautājumā par 
revolūcijas gala mērķiem, — jautā
jums par proletariāta varas iekaro
šanu netika izvirzīts.

«Savienībā» bija 200 biedru un 
tikpat daudz līdzjutēju. «Savienības» 
biedri piedalījās streikos, iespieda 
proklamācijas, palīdzēja strādnie
kiem izteikt savas prasības. Strād
nieki izveidoja savu tipogrāfiju un 
iespieda lapiņas «Strādnieku rīta 
blāzma» vienu numuru. «Ziemeju 
savienība» nepastāvēja ilgi. 1879. ga
dā tika arestēts un izsūtīts katorgā 
Obnorskis, Halturins aizrāvās ar 
teroristisku darbību. Policija sa
grāva «Savienības» tipogrāfiju, un 
drīz vien tā beidza eksistēt.

Taču «Ziemeju savienības» pro
gramma un tās darbība liecināja, 
ka strādnieku kustībai 70. gadu

beigās bija ievērojama nozīme valsts 
sabiedriskajā dzīvē.

Strādnieku kustības uzplūdi 
80. gadu sākumā. 80. gados strād
nieku kustība kļuva aizvien masvei
dīgāka un izplatījās dažādos valsts 
rajonos. Strādnieku vidū radās spē
jīgi organizatori, kuriem bija liela 
autoritāte. Tādi bija P. Moisejenko, 
V. Volkovs, L. Abramenkovs (Lūka 
Ivanovs) un citi.

Pjotrs Moisejenko (1852— 1923) 
cēlies no senas strādnieku ģimenes. 
Trīspadsmit gadu vecumā viņš sāka 
strādāt tekstilfabrikā. Moisejenko 
labi pazina strādnieku dzīvi, vaja
dzības un noskaņojumus. Jau jaunī
bas gados viņš saka apmeklēt revo
lucionāros pulciņus un piedalīties 
streikos. Moisejenko bija «Krievu 
strādnieku ziemeļu savienības» 
biedrs. Par piedalīšanos tās darbiba
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viņu arestēja un izsūtīja trimdā uz 
Sibīriju. Luka Abramenkovs — Moi- 
sejenko draugs un cīņas biedrs — 
izgāja sūru revolucionārās cīņas 
skolu. Arī viņš bija piedalījies strei
kos, sēdējis cara cietumā un izsūtīts 
trimdā.

Morozova fabrikas strādnieku 
streiks. Visievērojamākais bija Moro
zova fabrikas strādnieka streiks 
1885. gadā. Morozova tekstilfabrika 
atradās Vladimiras guberņas Ņi- 
koļskas miestiņā netālu no Orehovas 
stacijas (tagad Maskavas apgabala 
Orehovozujevas pilsēta). Šajā fab
rika strādāja vairāk nekā 8000 strād
nieku. Viņus bija novedusi izmi
sumā vairākkārtēja algas pazemi
nāšana, bezgalīgie atskaitījumi un 
sodanaudas, nekaunīgā krapšana 
fabrikas īpašnieka pārtikas preču 
veikalā. Strādnieki pārtrauca darbu.

Viņi izdemolēja kantori, fabrikas 
veikalu un sevišķi ienīstā meistara 
dzīvokli. Streikam sākumā bija sti
hiska dumpja raksturs. Taču strād
nieku vadītājiem Moisejenko, Vol- 
kovam un Abramenkovam izdevās 
izbeigt grautiņu un ievirzīt cīņu 
vairāk organizētā gultnē. Savās sa
pulcēs strādnieki izstrādāja prasī
bas administrācijai: paaugstināt
darba algu, ieviest kārtību naudas 
sodu uzlikšana, nodrošināt gatavo 
izstrādājumu pieņemšanu liecinieku 
klātbūtnē. Tas būtu bijis savdabīgs 
strādnieku inspekcijas veids. Strei
kotāji prasīja arī, lai administrācija 
brīdinātu strādniekus 15 dienas 
pirms atlaišanas, samaksātu darba 
algu par streika dienām. Streikojo
šos Ņikoļskas manufaktūras strād
niekus atbalstīja kaimiņos esošo 
tekstiluzņēmumu strādnieki. Arī viņi
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pārtrauca darbu un paziņoja fab
rikantiem savas prasības. Morozova 
fabrikas strādnieku streiks kļuva 
par lielu notikumu ar sabiedrisku 
nozīmi.

Streika apspiešanai ieradās gu
bernators ar lielu karaspēka no
daļu. Strādnieku izvirzītie deputāti, 
kuriem gubernators bija apsolījis 
neaizskaramību, paziņoja viņam 
streikotāju prasības. «Mēs dzīvojam 
pusbadā,» paziņoja strādnieki. «Strā
dāt mēs gribam un arī strādāsim, 
bet dodiet mums iespēju uzturēt 
savas ģimenes.» Strādnieki sevišķi 
neatlaidīgi prasīja izbeigt patvaļī
bas naudas sodu uzlikšanā, jo šo 
sodu samaksai aizgāja prāva daļa 
algas. «Fabrikants nedrīkst uzlikt 
pārāk lielus naudas sodus, radīt 
saviem strādniekiem to dēļ grūtības. 
Mēs, strādnieki, prasām un lūdzam, 
lai sodanauda nepārsniegtu 5% no 
nopelnītā rubļa.»

Gubernators nodevīgi lauza savu 
solījumu. Deputātus, kuru vidū 
bija arī Volkovs, kazaki aplenca 
un apcietināja. Strādnieki mēģināja 
savus deputātus atbrīvot. Notika 
tuvcīņa ar karaspēku. Pēc cara 
pavēles sākās streika apspiešana. 
Policija izdarīja plašus arestus. Vai
rāk nekā 600 strādnieku administra
tīvā kārtā izsūtīja no fabrikas, 33 cil
vēkus nodeva tiesai.

Tiesā atklājās satraucoša strād
nieku dzīves, viņu nabadzības un 
beztiesīguma aina. «Kad lasām grā
matu par melnajiem vergiem, mūs 
pārņem sašutums,» teica kāds no 
advokātiem, «bet tagad mūsu acu 
priekšā ir baltie vergi.» Ņikoļskas 
manufaktūras strādnieku tiesāšana 
saistīja visas Krievijas uzmanību. 
Krievu sabiedrības progresīvās ap
rindas juta līdz strādniekiem, pra
sīja fabrikantus saukt pie atbildības 
par šausmīgajām ļaunprātībām. Zvē

rinātie piesēdētāji strādniekus attais
noja. Aleksandrs III bija sašutis par 
tiesas spriedumu. Pēc viņa pavēles 
streika vadītājus no jauna apcieti
nāja un administratīvā kārta izsū
tīja.

Morozova fabrikas strādnieku 
streikam bija vēsturiska nozīme. Tas 
parādīja, ka strādnieki ir liels spēks, 
ja viņi rīkojas saliedēti un organizēti. 
«Šis milzīgais streiks,» V. I. Ļeņins 
rakstīja, «atstāja ļoti lielu iespaidu 
uz valdību, kura redzēja, ka strād
nieki, kad tie rīkojas kopīgi, ir bīs
tams spēks, sevišķi, ja strādnieku 
masa darbojas vienoti un tieši iz
virza savas prasības.» (Ļeņins V. I. 
Raksti, 2. sēj., 23. lpp.)

Strādnieku kustība 80. gadu ot
rajā pusē. Streiks Morozova fabrikā 
spēcīgi ietekmēja strādnieku kustības 
attīstību visā Krievijā. Šī streika tieša 
atbalss bija daudzie streiki, kas no
tika Krievijas centrālajās guberņās. 
80. gadu otrajā pusē strādnieku kus
tība joprojām nemitīgi auga; cīņā 
sāka iesaistīties transporta, metalur
ģisko uzņēmumu un mašīnbūvniecī
bas uzņēmumu strādnieki. 1885. gadā 
bija 58 streiki. Strādnieku kustības 
vēriens ar katru gadu kļuva plašāks, 
proletariāta šķiras cīņa — neatlai
dīgāka un masveidīgāka. 1887. gadā 
streikoja 83 uzņēmumu strādnieki. 
Sevišķi liels bija Šujas pilsētas 
strādnieku streiks, kurā piedalījās 
6000 cilvēku. 1889. gadā darbu 
pārtrauca gandrīz visas Ivanovovoz- 
ņesenskas un Šujas austuves.

Strādnieku kustība izvērsās ne 
vien Krievijas centrā, bet arī Ukrainā, 
Urālos, Polijā, Baltkrievijā un Sibī
rijā. Ar katru gadu pieauga streiku 
un streikojošo strādnieku skaits.

Tomēr strādnieku kustība bija vēl 
stihiska, neorganizēta, tā bieži bija 
līdzīga dumpjiem, streikotāji lauza
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mašīnas un demolēja fabriku veika
lus. Strādnieki parasti izvirzīja tikai 
ekonomiskas prasības. Taču ar katru 
streiku, ar katru gadu auga viņu 
politiskais apzinīgums, organizētība 
un proletāriskā solidaritāte.

Strādnieku kustība piespieda val
dību nedaudz piekāpties. 80. un 90. ga
du fabriku likumi mazliet uzlaboja 
sieviešu un bērnu darba apstākļus. 
Tika nodibināta fabriku inspekcija, 
kuras uzdevums bija pārbaudīt strād
nieku dzīves apstākļus un nokārtot 
konfliktus ar administrāciju. Noteica 
zināmu kārtību strādnieku darba 
līgumu slēgšanā, darba algas iz
maksā, atlaišanā no darba un naudas 
sodu uzlikšanā (sodanauda bija jā

izmanto strādnieku pabalstīšanai 
darba nespējas gadījumā) utt. Tomēr 
strādnieku stāvoklis joprojām bija 
ļoti grūts. Sodi par piedalīšanos strei
kos kļuva vēl bargāki.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kad Krievijā izveidojās strādnieku šķira? 
Kādēļ tā bija pati revolucionārākā šķira?
2. Kādas bija strādnieku patstāvīgās cīņas for
mas? 3. Raksturojiet pirmās strādnieku orga
nizācijas, to darb ību  un programmu! A r ko tās 
atšķīrās no narodņiku organizācijām? 4. Ar 
ko M orozova fabrikas strādnieku streiks at
šķīrās no iepriekšējiem  streikiem Krievijā? 
Kādas prasības izv irz īja  strādnieki? Kāda bija 
šī streika vēsturiskā nozīme?

DOKUMENTS «KRIEVU STRĀDNIEKU ZIEMEĻU SAVIENĪBAS» PROGRAMMA

Apzinādamies ārkārtīg i ka itīgo  po litisko un ekonomisko jūgu, kas ar visu spēku 
gulstas uz mums . . ., apzinādamies, beidzot, ka vairs nav iespējams šo kārtību 
paciest, jo tā draud mūs materiāli p iln īg i izputināt un mūsu garīgos spēkus para li
zēt, mēs, Pēterburgas strādnieki, kopējā sapulcē 1878. gada 23. un 30. decem brī no
lēmām organizēt visu krievu strādnieku savienību, kura, saliedēdama pilsētas un lauku 
strādājošo iedzīvo tā ju  izkliedētos spēkus un paskaidrodama tiem viņu intereses, 
mērķus un tieksmes, būtu tiem pietiekams balsts cīņā pre t sociālo beztiesīgum u un 
veidotu tiem tās iekšējās organiskās saites, kādas nepieciešamas sekmīgai cīņai . . .

. . . Par šīs savienības b iedriem  ievēlami tikai strādnieki, kurus ieteikušas vairāk 
vai mazāk pazīstamas personas, ne mazāk kā divas . . .

. . . Krievu Srādnieku Ziemeļu Savienība savu mērķu ziņā ir ļo ti līd z īg a  Rie
tumu sociāldemokrātiskajai partija i un izvirza savu programmu:

1. Pastāvošās ā rkārtīg i netaisnās politiskās un ekonomiskās iekārtās gāšana.
2. N od ib inā t brīvu  tautas obščinu federāciju, kura balstītos uz p iln īg u  p o li

tisko līd z ties ību  ūn kurai būtu p iln īg a  iekšējā pašpārvalde atbilstoši krievu parašu
tiesībām.

3. Zemes privātīpašum a iznīcināšana un tā nomainīšana ar zemes obščinas 
īpašumu.

4. Ieviest pareizu asociatīvu darba organizāciju, kas nodotu strādnieku ražotāju 
rokās produktus un ražošanas līdzekļus.

Tā kā politiskā b rīv īb a  nodrošina katram cilvēkam pārliecības un rīc ības patstā
vību  un tā kā to vispirms nodrošina sociālā jautājuma atrisināšana, tad savienības 
tiešajām prasībām ir jābūt:

1. Vārda, preses b rīv īb a ; sapulcēšanās tiesības.
2. S lepenpolicijas un po litisko noziegumu lietu likvidēšana.
3. Kārtu ties ību  un p riv ilēģ iju  likvidēšana.
4. Obligātas bezmaksas izg lītīb a s  ieviešana visās skolās un mācību iestādēs.
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DOKUMENTS ŅlKOĻSKAS MANUFAKTŪRAS STRĀDNIEKU PRASĪBAS 
( F r a g m e n t i )

5. Pastāvīgā karaspēka samazināšana vai tā p iln īg a  aizstāšana ar apbruņotu 
tautu.

6. Dot lauku obščinām tiesības izšķirt jautājumus, kas attiecas uz tām: kā nodevu 
lieluma, zemes gabalu lie lum a un iekšējās pārvaldes noteikšana.

7. Pasu sistēmas likvidēšana un pārvietošanās b rīv īb a .
8. Netiešo nodokļu atcelšana un tiešo nodokļu noteikšana atkarībā no ienāku

miem un mantojuma.
9. Darba stundu skaita ierobežošana un bērnu darba aizliegšana.

10. N od ib inā t ražošanas asociācijas, kā a rī izve ido t aizdevumu kases un strād
nieku asociācijām un zemnieku obščinām piešķiramā kred īta  kases . . .

. . . Strādnieki! Droši stājieties zem mūsu sociālā apvērsuma karoga, sa liedē jie 
ties d raudzīgā b rā līgā  saimē un, apjozuši ga rīgo  īsten ības zobenu, e jie t sludināt 
savu mācību pilsētās un lauku ciemos!

Jūsu nākotne ir šajā glābšanas propagandā, un jūsu panākumi ir a tkarīg i no jūsu 
morālā spēka; ar to  jūs esat vareni, ar to  jūs iekarosiet pasauli. Z in iet, ka jūs esat viss 
valsts spēks un jums ir lie la  nozīm e, jūs —  valsts miesa un asinis, un bez jums nevarētu 
pastāvēt citas šķiras, kuras tagad sūc jūsu asinis. Jūs neskaidri to  apzināties, 
taču jums trūkst organizācijas, nav ide ju , kuras lik t savas darb ības pamatā, be idzo t, 
nav morāla atbalsta, kas tik  ļo ti nepieciešams, lai dotu kop īgu  pretsparu ienaidniekam. 
Bet mēs, strādnieki, —  Ziem eļu savienības organizatori, dodam jums šo vadošo ide ju, 
dodam jums m orālo atbalstu interešu saliedēšanai un, be idzo t, dodam jums to  orga
nizāciju, kāda jums ir va jadzīga.

Tātad jums, strādnieki, p iede r pēdējais vārds, no jums ir atkarīgs lielās savie
nības liktenis un sociālās revolūcijas panākumi Krievijā !

Jautājumi par dokumentu. Izm anto jo t m ācību grāmatas tekstu un dokumentu, rak
sturojiet «Krievu strādnieku ziemeļu savienības» un narodņiku organizāciju p ro 
grammas! Kas tajās līd z īg s  un kas atšķirīgs?

169

1. Mēs, strādnieki, prasām un lūdzam, lai sodi nepārsniegtu 5%
no katra nope ln ītā  rubļa, kā arī, lai strādnieks tik tu  b rīd inā ts par
viņa sliktu darbu un netiktu izsaukts vairāk kā divas reizes mēnesī.

2. A tv ilkum i par darba kavējumu lai nepārsniegtu vienu rub li, p ie  tam tā, lai 
saimnieka pienākums arī būtu samaksāt strādniekam par d īkā  stāvēšanu, kas radusies 
saimnieka vainas dēļ, kā, piemēram, par fabrikas d īkstāvi, par d īkā  stāvēšanu materiālu 
trūkuma vai mašīnu bojājumu dēļ, kā arī tad, ja mašīnas tiek pārkārtotas citiem d a r
biem utt., utt.; lai katra d īkā  nostāvētā stunda tiktu ierakstīta aprēķinu —  
algas burtn īcā, rēķ inot pēc izpeļņas, taču ne mazāk kā četrdesmit (40) kapeikas dienā 
vai d ivdesm it (20) kapeikas maiņā.

3. P iln īg i m ainīt noteikumus darba līgumam starp saimnieku un strādniekiem 
pēc valsts izdotā likuma, lai katrs strādnieks varētu saņemt p iln īg u  aprēķinu bez kādiem 
atvilkumiem un aizkavēšanās pēc strādnieka paziņojuma 15 dienas iepriekš, ka viņš 
nevēlas tu rp inā t darbu. Tāpat a rī saimnieka pienākums ir paziņot strādniekam par 
viņa atlaišanu 15 dienas iepriekš, un lai tas viss tik tu  ierakstīts aprēķinu 
grāmatiņā. Bet, ja nu to kāda puse nep ild ītu , tad lai par to ir jāmaksā 
divu nedēļu alga, un tas attiecas tik lab uz strādnieku, kā uz saimnieku.



4. Labas kvalitātes materiāls, kas atbilst prasībām, kādas izvirz ītas darbam, un 
paziņojum i par to , lai notiktu ar to  strādnieku ziņu, kuri strādā tuvumā, un lai tik tu  
ierakstīts preču pieņemšanas grāmatā . . . Bez kopīgas vienošanās par novērtējumu, 
kādu noteicis kantoris, nod ib ināt valsts kon tro li, kas vienādotu darba algu.

Pilnīga a tlīd z īb a  strādniekiem par dīkstāves laiku no tā brīža, kad pārtrauca 
darbu saimnieka vainas dēļ. Par katru nestrādāto dienu rēķināt pēc strādnieku lūguma 
ne mazāk kā 40 kapeikas dienā.

Netraucēta pārtikas izsniegšana līd z  tam laikam, kamēr būs apmierinātas strādnieku 
prasības. Lai algas izmaksa neaizkavētos ilgāk par 15. datumu vai p irmo sestdienu 
pēc 15. datuma.

Brīva vecāko izvēle arteļos; un lai vecākais nevarētu ka lpot ilgāk par 3 mēne
šiem tāpēc, lai nesāktu preču realizācijā p ie ļau t ļaunprātības; katru mēnesi izda rīt 
uzskaiti. A tb r īv o t no ieņemamā amata tos kalpotājus un meistarus, kurus strādnieki 
uzskatīs par va jadz īgu  un parādīs atsevišķā sarakstā.

Jautājumi par dokumentu. 1. Kādas galvenās prasības strādnieki izvirzīja? Kāds bija 
šo prasību raksturs? 2. Raksturojiet Ņikoļskas manufaktūras strādnieku politiskās ap
ziņas līm eni!

36. §. «DARBA ATBRĪVOŠANAS» GRUPA. 
MARKSISMA IZPLATĪŠANĀS KRIEVIJĀ

Marksisma izplatīšanās Krievijā.
Narodovoļcu sazvērestības un in
dividuālā terora taktikas neveiksme 
piespieda revolucionārus kritiski pār
vērtēt narodņiku uzskatus un meklēt 
jaunu, progresīvāku mācību par sa
biedrības pārkārtošanu. Šajā laikā 
arī Krievijā sāka izplatīties mar
ksisms — zinātniska teorija, kas 
pierādīja, ka kapitālisms neglābjami 
ies bojā un nodibināsies sociālisms. 
Jau XIX gs. vidū progresīvie krievu 
cilvēki bija iepazinušies ar dažiem 
K. Marksa un F. Engelsā darbiem. 
Interese par marksismu sevišķi pa
stiprinājās 60. un 70. gados, kad 
Rietumeiropas zemēs sākās strād
nieku kustības uzplūdi un darbojās 
I Internacionāle.

1870. gadā grupa krievu emi
grantu nodibināja / Internacionāles 
krievu sekciju un lūdza K. Marksu 
būt par tās pārstāvi Ģenerālpa- 
domē. K. Markss tam piekrita. 
1872. gadā krievu valodā pārtul
koja «Kapitāla» I sējumu — ģeniālu

darbu, kurā K. Markss atsedza ka
pitālisma attīstības likumus un pa
matoja tā neizbēgamo bojāeju.

Tulkojums krievu valodā bija šī 
dižā darba pirmais tulkojums sveš
valodā.

Taču ne 60., ne 70. gados mar
ksisms nekļuva par valdošo revo
lucionāro teoriju Krievijas revolu
cionārajā kustībā. Tas izskaidrojams 
ar Krievijas ekonomisko atpalicību, 
ar tās strādnieku kustības vājumu. 
Narodņiki ar cieņu izturējās pret 
K. Marksu un viņa mācību, bet do
māja, ka Krievijai tā nav pieņemama.

80. un 90. gados, kad krievu pro
letariāts jau bija izveidojies un uz
stājās kā patstāvīga šķira, radās 
apstākļi, kuros marksisms varēja 
Krievijas atbrīvošanās kustībā iz
platīties kā zinātniska proletāriskās 
revolūcijas teorija.

Ī883. gadā Ženēvā (Šveicē) krievu 
revolucionāri, kas, glābdamies no 
cara valdības vajāšanām, bija emig
rējuši uz ārzemēm, nodibināja 
marksistisku organizāciju — «Darba 
atbrīvošanas» grupu. Taja pieda
lījās G. Pļehanovs, V. Zasuļiča,
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P. Akselrods un citi, kuri agrāk 
bija aktīvi narodņiku kustības da
lībnieki. Jau 70. gadu beigās viņi 
atteicās atbalstīt narodovolcu indi
viduālā terora taktiku. 80. gados viņi 
nostājās marksistiskās pozīcijās.

G. Pļehanovs. «Darba atbrīvoša
nas» grupas organizētājs un vadī
tājs bija ievērojamais revolucionārs, 
talantīgais marksisma propagandē- 
tājs un izcilais teorētiķis Georgijs 
Pļehanovs (1856—1918). Viņš bija 
dzimis sīka muižnieka ģimenē. Bū
dams Pēterburgas Kalnrūpniecības 
institūta students, viņš sāka piedalī
ties narodņiku kustībā un kļuva par 
ievērojamu tās darbinieku. Pēc «Ze
mes un brīvības» sašķelšanās viņš
1880. gadā emigrēja uz ārzemēm. 
Labi zinādams narodņiku kustības 
vājās un stiprās puses, G. Pļehanovs 
spēja izprast tas neveiksmju cēloņus, 
un, dziļi izstudējis K. Marksa un 
F. Engelsa darbus, kā arī nopietni 
iepazinies ar Rietumeiropas proleta
riāta cīņu, viņš kļuva par pārlieci
nātu marksistu. Pļehanovs atteicās 
no narodņiku uzskatiem un bija pir
mais, kas tos nopietni kritizēja.

«Darba atbrīvošanas» grupas da
lībnieki par savu galveno uzde
vumu uzskatīja Marksa un Engelsa 
darbu izplatīšanu Krievijā, mar
ksisma ideju propagandu un popu
larizēšanu. Grupas biedri pārtulkoja 
krievu valodā un izdeva Marksa un 
Engelsa darbus «Komunistiskās par
tijas manifests», «Filozofijas na
badzība», «Sociālisma attīstība no 
utopijas par zinātni» u. c.

Pļehanova cīņa pret narodņikiem. 
Idejiskā cīņā pret narodņicismu, 
kas bija kļuvis par marksisma pre
tinieku un revolucionārās kustības 
kavēkli, liela nozīme bija G. Pļeha
nova darbiem. Darba «Sociālisms 
un politiskā cīņa» (1883) viņš parā
dīja, cik nepamatoti narodņiki rīko

jās, noliegdami politisko cīņu, t. i., 
cīņu par varu. G. Pļehanovs pamato
jas uz Marksa ģeniālo tēzi, ka ceļu 
uz sociālismu proletariāts var iz
lauzt tikai tad, ja tas būs iekaro
jis politisko varu.

Narodņiki asi kritizēja «Darba 
atbrīvošanas» grupas izveidošanu 
un darbību. Pļehanovs viņiem at
bildēja ar lielisko darbu «Mūsu dom
starpības» (1885). Sājā darbā viņš 
kritizēja narodņiku uzskatus par 
Krievijas vēsturisko attīstību. Pa
matodamies uz dziļām un vispu
sīgam krievu īstenības zināšanām, 
Pļehanovs ar skaitļiem un faktiem 
pierādīja, ka kapitālisms Krievija 
jau ir uzvarējis un revolucionāru 
uzdevums ir tautas atbrīvošanas 
cīņa izmantot pretrunas, kuras rada 
kapitālistiskā iekārta. Narodņiku
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cerības uz zemnieku obščinu ir ne
reālas. Obščina, kā to pierādīja 
Pļehanovs, ir tālas senatnes palieka, 
tā sairstot rada trūcīgos zemniekus 
un lauku buržuāziju. Tā nevar 
kļūt par «sociālisma šūniņu», bet 
ir izdevīga tikai carismam un muiž
niekiem.

Pļehanovs paradīja, ka pirmais 
uzdevums ir cīnīties par buržuā
ziski demokrātiskās revolūcijas uz
varu — pilnīgi likvidēt dzimtbūšanas 
paliekas, ieviest konstitūciju un no
teikt demokrātiskās brīvības: vārda 
un preses brīvību, kā arī visu cilvēku 
vienlīdzību likuma priekšā. Tikai 
pēc tam būs iespējams pāriet uz so
ciālistisku revolūciju, t. i., uz revo
lūciju, kurā tauta iekaros un reali
zēs sociālistiskus pārveidojumus.

Ļoti liela nozīme bija tam, ka 
Pļehanovs pierādīja tēzi par prole
tariāta vadošo lomu atbrīvošanās

cīņā pret patvaldību un kapitā
lismu. Šai sakarā Pļehanovs iz
virzīja uzdevumu nodibināt strād
nieku partiju, kurai vajadzēs orga
nizēt proletariātu, vadīt tā cīņu un 
tādējādi nodrošināt uzvaru nāka
majā revolūcijā.

Pļehanova darbi, kas bija uz
rakstīti talantīga rakstnieka pub
licista lieliskajā valodā, ļoti plaši 
izplatījās Krievijā un deva spēcīgu 
triecienu narodņicismam. Tie veici
nāja marksisma nostiprināšanos 
krievu revolucionārajā kustībā.

«Darba atbrīvošanas» grupas 
programma. Grupas biedri izstrā
dāja divus programmas projektus. 
Grupas programma vispārīgos v il
cienos pareizi noteica proletariāta 
mērķus un uzdevumus revolucionā
rajā cīņā. Par gala mērķi tika iz
virzīta komunistiskā revolūcija, ka
pitālistiskās iekārtas nomainīšana ar 
sociālistisko iekārtu. Vadošā loma 
šai cīņā pieder proletariātam. Lai 
tas varētu sekmīgi izpildīt savu uz
devumu, nepieciešams nodibināt 
strādnieku patstāvīgu partiju.

Projektos bija norādīts, ka pat
valdības gāšana, t.i., buržuāziski 
demokrātiskā revolūcija ir proleta
riāta partijas tuvākais uzdevums. 
Pēc tam proletariātam izvirzīsies 
uzdevums iekarot politisko varu.

Taču grupas programmas doku
mentos bija arī lieli trūkumi. V. I. Ļe
ņins uzsvēra, ka «tā patiesībā nav 
programma, bet pati vispārīgākā 
marksistiskā deklarācija». (Ļe
ņins V. I. Raksti, 13. sēj., 222. lpp.) 
Tajos nebija skaidras izpratnes par 
to, kas Krievijā būs gaidāmās bur
žuāziski demokrātiskās revolūcijas 
virzošie spēki, t.i., tie spēki, kas 
īstenos šo revolūciju. Atteikdamās 
no narodņiku uzskatiem, ka Krievijā 
iespējama tikai zemnieku revolū
cija, grupa vispār nesaskatīja zem-
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niecības revolucionārās iespējas un 
nenovērtēja zemniecības kā proleta
riāta sabiedrotās nozīmi revolucionā
rajā kustībā. Tādēļ grupa neiz
virzīja uzdevumu nodibināt strād
nieku šķiras un zemniecības savie
nību. Par vienīgo iespējamo prole
tariāta sabiedroto revolucionārajā 
cīņā pret patvaldību grupa uzska
tīja buržuāziju, grupas biedri nesa
prata, ka buržuāzija šajā laikā bija 
kļuvusi par kontrrevolucionāru spēku, 
kas bija tautai naidīgs.

«Darba atbrīvošanas» grupa pa
stāvēja 20 gadus, un tai bija liela 
nozīme revolucionārajā kustībā, tās 
darbība attīrīja ceļu marksistiskas 
partijas nodibināšanai Krievijā, bet 
pati grupa nebija saistīta ar strād
nieku masu kustību, tā tikai «spēra 
pirmo soli pretim strādnieku kus
tībai». (Ļeņins V. t. Raksti, 20. sēj., 
250. lpp.)

Marksistiskie pulciņi Krievijā.
XIX gs. 80. gados Krievijā radās 
vairākas nelegālās marksistiskās 
grupas un pulciņi. 1883./84. gada 
ziemā vienu šādu grupu nodibināja 
bulgāru revolucionārs Dimitrs Bla- 
gojevs (1856— 1924), kas vēlāk kļuva 
par Bulgārijas Komunistiskās parti
jas dibinātāju. Tajā laikā viņš bija 
Pēterburgas universitātes students. 
Blagojeva grupas dalībnieki vispu
sīgi iepazinās ar marksismu. Tajā 
pašā laikā viņi propagandēja mar
ksismu strādnieku pulciņos, kas bija 
izveidoti atsevišķos galvaspilsētas 
uzņēmumos.

Blagojeva grupa izdeva divus 
nelegālās avīzes «Rabočij» numu
rus. Taču 1885. gadā cara varas 
iestādes arestēja D. Blagojevu un 
izsūtīja viņu uz Bulgāriju. Drīz pēc 
tam tika sagrauta visa grupa.

1889. gadā marksistisku grupu 
nodibināja Pēterburgas tehnoloģiskā 
institūta students Mihails Brusņevs

(1854— 1937). Propagandisti — gru
pas biedri — izveidoja apmēram 
20 pulciņu, kuros piedalījās destni 
tiem strādnieku. Brusņeva grupa mē
ģināja ietekmēt strādnieku kustī
bas gaitu — izplatīja nelegālo li
teratūru, noorganizēja 1891. gada 
politisku demonstrāciju un pirmo 
Maija svētku svinēšanu Krievija.

Izcila nozīme marksisma propa
gandā Pievolgā bija Nikolajam 
Fedosejevam (1871 — 1898). Viņa va
dītais pulciņš darbojās Kazaņā. 
V. I. Ļeņins sarakstījās ar Fedose- 
jevu un novērtēja viņu kā «nepa
rasti talantīgu revolucionāru, kas 
ārkārtīgi uzticīgs savam pienāku
mam». Fedosejevu policija arestēja, 
un viņš gāja bojā trimdā. Tomēr 
šie pulciņi, kā arī grupas bija ne
lielas, stipru un ciešu saišu ar strād
nieku kustību tām vēl nebija. Mar
ksistiskās idejas vēl nebija nostip
rinājušās strādnieku kustībā. Mar
ksisms un strādnieku kustība, teica 
V. I. Ļeņins, pastāvēja atsevišķi. Uz
devumu — savienot sociālismu ar 
strādnieku kustību un nodibināt 
Krievijā patstāvīgu strādnieku par
tiju — veica Vladimirs Iļjičs Ļe
ņins.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kāpēc X IX gs. 80. gados marksisms bija 
vāji izp la tīts  Krievijā? 2. Kur, kad un kas no
d ib ināja pirmo krievu marksistisko grupu? 
Kāda bija tās darbības vēsturiskā nozīme, un 
kādi b ija  tās programmas trūkumi? 3. Ar ko 
atšķīrās G. Pļehanova uzskati par krievu revo
lucionāru cīņas uzdevumiem un metodēm 
no narodņiku uzskatiem? 4. Raksturojiet p ir 
mos marksistiskos pulciņus Krievijā! 5. Pie
rakstiet burtn īcā šādus terminus un paskaid
ro jie t to nozīm i: marksisms, buržuāziski
demokrātiskā revolūcija, komunistiskā revo
lūcija, revolūcijas virzošie spēkil
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DOKUMENTS

. . .  Lai gan tas izdots gandrīz  pirms 15 gadiem, tas visā visumā pēc mūsu do
mām p iln īg i apmierinoši atrisina savu uzdevumu un p iln īg i atbilst šolaiku sociāl
demokrātiskās teorijas līmenim. Šai pro jektā p rec īz i norādīta  tā šķira, kas Krievijā 
(kā a rī citās zemēs) var būt v ien īgā patstāvīgā c īn ītā ja  par sociālismu —  strād
nieku šķira, «rūpnieciskais proletariāts»; —  norādīts tas mērķis, kas jāsprauž šai 
šķirai —  «visu ražošanas līdzek ļu  un priekšmetu pāreja sabiedrības īpašumā», «preču 
ražošanas izskaušana» un «tās aizstāšana ar jaunu sabiedriskās ražošanas sistēmu» —  
«komunistiskā revolūcija»; —  norād īts «sabiedrisko attiecību pārkārtošanas» «ne
izbēgamais priekšnosacījums»: «strādnieku šķira sagrābj po litisko varu»; —  norādīta  
pro letariā ta savstarpējā solidaritāte un tas, ka «dažādo valstu sociāldemokrātu p ro 
grammās» nepieciešams «dažādības elements saskaņā ar sabiedriskajiem apstākļiem, 
kādi ir katrā no šīm valstīm, atsevišķi ņemtām»; —  norād īta  Krievijas īpa tn ība , «kur 
darbaļaužu masas atrodas divkāršā —  augošā kapitālisma un mirstošās patriarhā
lās saimniecības —  jūgā»; —  norād īts Krievijas revolucionārās kustības sakars 
ar «jaunās —  vairāk jūtīgās, kustīgās un a ttīstītās —  rūpnieciskā proletariāta 
šķiras» tapšanas procesu (ko rada augošā kapitālisma spēki); —  norādīta  «revo
lucionārās strādnieku partijas» izveidošanas nepieciešam ība un tās «pirmais p o li
tiskais uzdevums» —  «absolūtisma gāšana»; —  norād īti «politiskās cīņas līdzekļi»  
un izvirzītas tās pamatprasības.

Visi šie programmas elementi pēc mūsu domām p iln īg i nepieciešami sociālde
mokrātiskās strādnieku partijas programmā.

(Ļeņins V. I. Raksti, 4. sēj., 205. un 206. Ipp.)

V .  I. ĻE Ņ IN S  PAR  « D A R B A  A T B R ĪV O Š A N A S »  G R U P A S  P R O G R A M M A S  PROJEKTU

. . . Šās programmas kļūda nav tā, ka tajā būtu aplami princip i vai a rī aplamas 
atsevišķas prasības. Nē. Tās princ ip i ir pareizi . . . Šās programmas kļūda ir tā, ka tā 
ir abstrakta, ka tajā trūkst jebkāda konkrēta uzskata par priekšmetu. Tā patiesībā nav 
programma, bet pati vispārīgākā marksistiskā deklarācija.

(Ļeņins V. I. Raksti, 13. sēj., 221. un 222. Ipp.)

Jautājums par dokumentiem. Uz kadam pozitīvām  iezimem un kādu kļūdu «Darba 
atbrīvošanas» grupas programmā norāda V. I. Ļeņins šajos dokumentos?

1875. g. «Dienvidkrievijas strādnieku savienība».
1878. g. «Krievu strādnieku zieme|u savienība».
1883. g. «Darba atbrīvošanas» grupas nodibināšana.
1885. g. Morozova fabrikas strādnieku streiks.
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XV N O D A Ļ A

ATBRĪVOŠANĀS KUSTĪBAS PROLETĀRISKĀ PERIODA SĀKUMS

37. §. V. I. ĻEŅINA
REVOLUCIONĀRAS DARBĪBAS SAKUMS

Proletārisko revolucionāru pa
audze. XIX gs. 90. gados sākās 
trešais, proletāriskais atbrīvošanās 
cīņas periods Krievijā. Cīņā iesaistī
jās jauna revolucionāru paaudze — 
proletāriskie revolucionāri. Par revo
lucionārās cīņas galveno, izšķirošo 
spēku kļuva strādnieku šķira, kas 
bija izaugusi skaita ziņā, kļuvusi spē
cīga un izvirzījusi visprogresīvāko 
ideoloģiju, šķira, kurai «nav nekā 
cita ko zaudēt, kā tikai savas važas». 
Sākās, kā norādīja V. I. Ļeņins, vētra, 
t. i., «pašu masu kustība. Prole
tariāts, vienīgā līdz galam revolu
cionārā šķira, pacēlās viņu priekš
galā un pirmo reizi sacēla atklātai 
revolucionārai cīņai zemnieku mil
jonus.» (Ļeņins V. I. Raksti, 18. sēj., 
14. Ipp.)

Rūpniecības uzplaukums 90. ga
dos. 90. gados Krievijā bija vērojams 
spējš rūpniecības uzplaukums. Valstī 
vērsās plašumā dzelzceļu būve. 
Desmit gados dzelzceļa tīkls papla
šinājās no 30 000 km 1890. gadā 
līdz 53 000 km 1900. gadā. Liela 
nozīme dzelzceļu būvniecībai bija 
Ukrainā, Aizkaukāzā un Vidusāzijā. 
Sevišķi grandioza pēc apjoma un 
pēc savas nozīmes Krievijas ekono
mikā bija 7000 km garā Sibīrijas 
dzelzceļa būve. Ta turpinājās 15 
gadus un pamatos tika pabeigta 
1901. gada.

Sakarā ar dzelzceļa tīkla papla
šināšanos vajadzēja ļoti daudz me
tālā, mašīnu, ogļu u. c. Tas stipri 
veicināja rūpniecības attīstību. Ogļu

un naftas ieguve palielinājās 3 rei
zes, vairāk nekā 3 reizes pieauga 
metalurģiskā rūpniecība, strauji at
tīstījās mašīnbūvniecība.

Rūpniecības proletariāts skaita 
ziņā pieauga laikā no 1887. līdz
1901. gadam no 1,3 milj. cilvēku 
līdz 2,6 milj. cilvēku, t. i., vairāk nekā 
par vienu miljonu.

Krievijas rūpniecības attīstības 
īpatnība bija tā, ka strauji auga 
lielo uzņēmumu skaits, kuros strā
dāja vairāk nekā 500 strādnieku. 
Jau 1895. gadā tādos uzņēmumos 
bija nodarbināti 45% strādnieku.
1902. gadā apmēram 50% strādnieku 
koncentrējās uzņēmumos ar vairāk 
nekā 1000 strādniekiem. Strādnieku 
darbaspēka koncentrācijas ziņā Krie
vijas rūpniecība ieņēma pirmo vietu 
pasaulē.

Sājā gadu desmitā strauji auga 
Ukrainas ogļu un metalurģiskās rūp
niecības rajons (Donbass-Krivoj- 
roga), attīstījās naftas pārstrādes 
rūpniecība Aizkaukāzā, sāka veido
ties ķīmiskā rūpniecība.

Streiku kustības pieaugums. Kaut 
gan šajā laikā bija rūpniecības uz
plaukums, strādnieku stāvoklis ne
uzlabojās. Viņu dzīve joprojām bija 
ļoti grūta. Cara valdība un fabriku 
īpašnieki, nevēlēdamies patiesi uz
labot neciešamos darba apstākļus, 
tikai nedaudz piekāpās strādnieku 
priekšā.

Jau 90. gadu sākumā ievērojami 
pieauga strādnieku kustība.

Piecos gados — no 1890. gada 
līdz 1894. gadam — Krievijā notika 
264 streiki un nemieri, kuros pieda
lījās apmēram 200 000 cilvēku.
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Streikoja ne tikai Centrālā rūpnie
cības rajona, bet arī Urālu, Ukrai
nas un rietumu guberņu strādnieki. 
Metālrūpniecības strādnieki, ogļrači 
un dzelzceļnieki sāka cīņu par la
bākiem darba apstākļiem, lielāku 
darba algu, īsāku darbadienu. Daži 
streiki bija ļoti plaši.

Ievērojams notikums bija strād
nieku nemieri Donbasā,’ kas nori
sinājās 1892. gada vasarā. Tie sākās 
Juzovkā (Doņeckā), pēc tam pār
sviedās uz Mariupoli, Jekaterinoslavu 
(Dņepropetrovsku) un Lugansku. 
Tikai Juzovkā vien nemieros pieda
lījās vairāk nekā 15 000 cilvēku.

Šie nemieri vēl bija neorgani
zēti, stihiski. Patvaldība tos apspieda 
ar karaspēka palīdzību.

Svarīga nozīme bija 1. Maija — 
darbaļaužu starptautisko svētku svi
nēšanai. Lēmumu par šiem svētkiem

pieņēma II Internacionāles I kon
gress 1889. gadā.

1891. gadā Pēterburgas strād
nieki pirmo reizi noorganizēja 1.Maija 
sapulci mežā aiz Narvas vārtiem. 
Tajā piedalījās apmēram 80 cilvēku. 
Runas, ko strādnieki teica šajā sa
pulcē, G. Pļehanovs Ženēvā iespieda 
un publicēja. Nākamajā, 1892. gadā 
Pēterburgā 1. Maiju atzīmēt sa
pulcējās jau apmēram 200 cilvēku. 
Kopš tā laika 1. Maija svinēšana 
kļuva par Krievijas proletariāta 
skaistu revolucionāru tradīciju.

Polijas pilsētā Lodzā 1892. gada 
1. Maija streikā piedalījās apmē
ram 60 000 cilvēku. Strādnieki ie
ņēma cietumu, kazarmas un kļuva 
par pilsētas saimniekiem. Carisms sū
tīja pret poļu strādniekiem kara
spēku. Streiku noslīcināja asinīs. 
Poļu proletariāta pašaizliedzīgajai
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cīņai dedzīgi juta līdz Pēterburgas 
un citu valsts rūpniecības centru 
strādnieki. «Kad cara vairs nebūs,» 
Pēterburgas strādnieki rakstīja poļu 
strādniekiem, «mēs jums pierādīsim, 
ka starp poļu un krievu tautu nav 
ienaida, ka tas pastāvēja tikai starp 
kungiem, kapitālistiem un ierēdņiem, 
ar kuriem mums nav nekā kopīga.» 
Šī vēstule liecināja par progresīvo 
strādnieku proletāriskās solidaritā
tes un politiskā apzinīguma izaugsmi.

Visumā strādnieku kustība bija 
vēl vāja, stihiska un sadrumstalota. 
Strādnieki parasti izvirzīja tikai eko
nomiskas prasības: darba algas
paaugstināšanu, naudas sodu at
celšanu, darba apstākļu uzlabo
šanu.

V. I. Ļeņins. 80. gadu beigās sāka 
revolucionāro darbību pasaules pro
letariāta dižais vadonis Vladimirs

Iļjičs Ļeņins (Uļjanovs) (1870— 
1924).

V. I. Ļeņins dzimis 1870. gada 
10.(22.) aprīlī Simbirskā (tagad 
Uļjanovska). Ļeņina tēvs bija Sim- 
birskas guberņā tautskolu inspek
tors, bet vēlāk tautskolu direktors.

Ļeņina tēvs, Iļja Uļjanovs, bija 
ieguvis ļoti labu izglītību, viņš bija 
talantīgs pedagogs, veica lielu darbu, 
lai attīstītu pamatizglītību Pievolgā. 
Visa viņa darbība pauda darba tau
tas mīlestību, un šo mīlestību viņš 
ieaudzināja saviem bērniem. Ļeņina 
matē, Marija Uļjanova, bija ieguvusi 
vispusīgu izglītību, un visu savu 
dzīvi viņa veltīja bērnu audzināša
nai. Ģimenē bija seši bērni (trīs 
zēni un trīs meitenes). Visi U ļja
novu bērni kļuva par revolucionā
riem, cīnītājiem par tautas laimi. 
Vecākais dēls Aleksandrs pievienojās



narodņiku kustībai, un par piedalī
šanos pret caru Aleksandru Itl 
vērstā atentāta sagatavošana viņu 
1887. gadā sodīja ar nāvi. Viņš at
teicās no aizstāvības tiesā, atteicās 
parakstīt apžēlošanas lūgumu un 
vīrišķīgi sagaidīja savu nāvi. Vecākā 
brāļa nāve dziļi ietekmēja jauno Ļe
ņinu (viņš tajā laikā kļuva 17 gadu 
vecs), tā nostiprināja viņā tieksmi 
atdot visus savus spēkus revolucionā
rajai cīņai un līdz ar to atrast citu 
cīņas ceļu. Saviem piederīgajiem 
viņš sacīja: «Nē, mēs neiesim pa 
tādu ceļu. Ne pa tādu ceļu ir jāiet.»

Vladimirs Iļjičs ļoti labi mācī
jās un pabeidza ģimnāziju ar zelta 
medaļu; viņš daudz lasīja, viņa mī
ļākie rakstnieki bija revolucionārie 
demokrāti Černiševskis, Dobruļubovs, 
dzejnieks Nekrasovs u. c. 1887. gada 
Vladimirs I ļ j ičs iestājās Kazaņas 
universitātē juridiskajā fakultāte. 
Taču tajā pašā gadā par piedalī
šanos studentu nemieros viņu izslēdza 
no universitātes un izsūtīja uz Ko-

kuškinas sādžu. 1888. gadā pēc at
griešanās Kazaņā viņš sāka darbo
ties kādā marksistiskajā pulciņā, 
kuru bija nodibinājis N. Fedosejevs.

Ļeņins nepameta mācības. Viņš 
patstāvīgi apguva universitātes kursu 
un 1891. gadā nolika eksterņa eksā
menus Pēterburgas universitātes ju r i
diskajā fakultātē. Tajā pašā laikā 
Ļeņins sāka nopietni studēt mar
ksismu, viņš pats organizēja mar
ksistisku pulciņu Samarā. Jau 90. 
gadu sākumā Ļeņins kļuva par pār
liecinātu marksistu, par ievērojamāko 
marksistu Krievijā.

1893. gadā Ļeņins aizbrauca uz 
Pēterburgu, nodibināja sakarus ar 
Pēterburgas marksistiem un strād
niekiem, vadīja viņu nodarbības. 
Viņa pārrunas bija vienkāršas un 
skaidras, viņš labi prata saistīt mar
ksistisko teoriju ar strādnieku vaja
dzībām. Šo pārrunu dalībnieki savās 
atmiņās stāsta, kā tie jūsmojuši 
par sava lektora prātu, cik ļoti viņa 
pārrunas atšķīrušās no citu pro
pagandistu vadītajam nodarbībām.

Narodņiku idejiskās sagrāves pa
beigšana. Marksisma nostiprināšanos 
Krievijā joprojām stipri kavēja na- 
rodņicisms. 90. gadu sākumā na
rodņiku ideoloģija pilnīgi pārvērtās 
no zemnieku revolūcijas teorijas 
par «mazo darbu teoriju», kas apro
bežojās ar mēģinājumiem, daļēji uz
labojot zemnieku saimniecības, aiz
kavēt zemnieku obščinas sairumu. 
Taču sakarā ar narodņiku nopel
niem krievu atbrīvošanās kustība 
viņiem vēl saglabājās spēcīga ie
tekme inteliģencē. Liberālie narod- 
ņiki, kas sevi dēvēja par «tautas 
draugiem», sāka karagājienu pret 
marksismu. Ļeņins deva viņiem ener
ģisku pretsparu un spīdoši pabeidza 
narodņicisma idejisko sagrāvi, ko 
bija sākusi «Darba atbrīvošanas» 
grupa.
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Savā darbā «Kas tie tādi «tautas 
draugi» un kā viņi karo pret sociāl
demokrātiem» (1894) Ļeņins pārlie
cinoši pierādīja, ka narodņicisms 
no revolucionāra virziena deģenerē
jies par liberālu virzienu. Tas atsa
cījās no revolucionārās cīņas un pie
kāpās patvaldības priekšā. Narodņi
cisms bija k|uvis par lauku kulaku 
interešu paudēju. Šajā darbā V. I. Ļe
ņins, kritizēdams narodņiku ideolo
ģiju un taktiku, lieliski pamatoja 
tēzi par tautas masu izšķirošo lomu 
vēstures attīstības procesā. Ne va
doņi un varoņi, ne inteliģence, kā 
to domāja narodņiki, bet gan tauta 
ir īstenā vēstures radītāja, norā
dīja Ļeņins.

V. I. Ļeņins par proletariāta lomu 
revolūcijā. V. I. Ļeņins attīstīja tā
lāk vienu no marksisma svarīgā
kajām tēzēm par proletariāta iz
šķirošo lomu gaidāmajā revolūcijā. 
Līdz ar to Ļeņins deva vērtīgu ie
guldījumu marksisma teorijā, izvir
zīdams jaunas idejas, kurām bija 
ļoti liela nozīme starptautiskajā 
komunistiskajā kustībā.

Ļeņins pirmais formulēja tēzi par 
strādnieku šķiras un zemniecības 
revolucionāro savienību, kurā va
došā loma pieder proletariātam un 
kura ir galvenais ierocis cīņā pret 
patvaldību un kapitālismu.

Ļeņins izvirzīja uzdevumu apvie
not marksistiskos pulciņus un iz
veidot vienotu proletariāta partiju. 
Tikai tāda partija dotu iespēju sa
liedēt proletariātu un vest to revo
lucionārā cīņā par sociālisma uz
varu. «... Krievijas strādnieks visu 
demokrātisko elementu priekšgalā,» 
pravietiski rakstīja Ļeņins, «nogā
zīs absolūtismu un vedīs Krievijas 
proletariātu (līdzās visu zemju pro
letariātam) pa ta isn o  a tk lā tā s  po li
tiskā s  cīņas ceļu u z  uzvarošu ko
munistisku revolūciju.» (Ļeņins V. I.

Raksti, 1. sēj., 267. lpp.) Ļeņina ide
jas sāka jaunu posmu marksistiskas 
teorijas attīstībā.

Cīņa pret legālajiem marksis
tiem. XIX gs. 90. gados Ļeņinam 
bija jācīnās arī pret slēptajiem mar
ksisma ienaidniekiem, tā dēvētajiem 
legālajiem marksistiem. Tie bija li
berālās buržuāziskās inteliģences 
pārstāvji, kas centās marksismu pie
lāgot buržuāzijas interesēm. Mar
ksismā viņus saistīja tikai viena 
tēze — kapitālisma relatīvās progre 
sivitātes atzīšana salīdzinājuma ar 
feodālismu. Taču viņi izmeta no 
marksisma pašu galveno — mācību 
par proletārisko revolūciju un pro 
letariāta diktatūru. Viņi gribēja no 
tušēt kapitālistiskās sabiedrības pret 
runas, aicināja nodibināt šķiru mieru
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starp buržuāziju un proletariātu, mā
cīties no kapitālisma: legālie mar
ksisti centās strādnieku kustību pa
kļaut buržuāzijai.

V. I. Ļeņins atsedza šo kapitā
lisma sulaiņu īsto seju. Ļeņina teo
rētiskajiem darbiem bija liela nozīme 
strādnieku kustībā.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i
1. Ka izpaudās šķiru cīņas saasināšanās 
XIX gs. 90. gados? 2. Sagatavojiet stāstījumu 
par V. I. Ļeņina bē rn ību  un jaunības gadiem! 
3. Kāpēc revolucionārās kustības a ttīs tība i 
bija nepieciešama izšķiroša idejiska cīņa 
p re t liberālajiem  narodņikiem  un legālajiem  
marksistiem? Kā to veica V . I. Ļeņins?

DOKUMENTS STRĀDNIEKĀ N. BO G DANO VA RUNA 1891, G. 1. M A IJA  SVĒTKOS 

( F r a g m e n t i )

B iedri! Sai d ienai (mums) katram ir jāpaliek neizdzēšamā atmiņā. Tikai šodien pirmo 
reizi mums nācās sapulcēties no visām Pēterburgas malām uz šo vienkāršo sapulci 
un pirmo reizi dz irdē t no b iedriem  strādniekiem dedz īgos vārdus, kas aicina uz 
cīņu pret mūsu spēcīgajiem  politiska jiem  un ekonomiskajiem ienaidniekiem  . . . 
Mums ir stingri jātie mūsu uzvarai. Mums tikai ir jāapbruņojas ar spēcīgu ieroci, —  
bet šis ierocis ir cilvēces a ttīs tības vēsturisko likumu zināšana, —  mums tikai ar to 
jāapbruņojas, tad mēs visur uzvarēsim ienaidnieku. Nekādi ienaidnieka spaidi un
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izsūtīšana uz dzim teni, mūsu ieslodzīšana cietumā un pat izsūtīšana uz S ib īriju  ne
atņems mums šo ieroci. Mēs visur atradīsim  uzvaras lauku, visur sniegsim savas zi
nāšanas: dzimtajās vietās saviem zemniekiem, bet cietumos izskaidrosim  arestan
tiem, ka viņ i a rī ir c ilvēk i un viņiem  ir visas cilvēku tiesības, lai viņ i, apzinājušies šīs 
tiesības, sniegtu savas zināšanas tālāk citiem  un organizētu tos grupās. Tā ir mūsu 
panākumu ķīla i

Jā, b iedri, mums b ieži iznāk las īt vai pat dz irdē t par strādnieku manifestācijām 
Rietumos, kur viņ i ciešās m ilzīgās kolonnās virzās pa pilsētām un iedveš bailes 
saviem ekspluatatoriem; bet mums tikai jāaplūko šīs saliedētās masas vēsture un tad 
mums kļūs skaidrs, ka šī masa radusies no tādas pašas nelielas cilvēku grupas, kāda 
esam mēs .. .

A p lūko jo t visus vēsturiskos faktus, kas mums liek droši cerēt uz uzvaru, mums 
jādomā arī par mūsu krievu tautu. Tā tik ilg i nesīs tai uzveltās smagās nastas, kamēr 
neapzināsies, ka tai ir cilvēka tiesības, un neapzināsies, ka tieši strādniekam vairāk 
par citiem  ir jābūt tiesībām  izmantot visas bagātības, ko rad ījis  viņa darbs. Mūsu 
strādniekiem ir a rī jāzina, ka darbs ir visa cilvēces progresa v irz ītā js, ka viņš ir visas 
zinātnes, mākslas un izgudro jum u radītājs. T ik līdz  tauta visu to uzzinās, tad viņu 
nekāda armija nevarēs atturēt no atbrīvošanas cīņas, bet nest tādu apziņu tautā ir 
visu a ttīs tīto  strādnieku tiešas un neatņemamas tiesības.

Jautājumi par dokumentu. 1. Pasakiet, kādas ir Bogdanova runas galvenēs idejas! 
2. Salīdzin iet Bogdanova runas tekstu ar Ņikoļskas manufaktūras strādnieku pra
sībām!

38. §. «CĪŅAS SAVIENĪBA STRĀDNIEKU 
ŠĶIRAS ATBRĪVOŠANAI»

«Cīņas savienības strādnieku 
šķiras atbrīvošanai» nodibināšana.
Strādnieku streiku ciņas pieaugums 
90. gadu sakumā sagatavoja pareju 
uz jaunu, augstāku atbrīvošanās 
kustības posmu Krievijā. Jau 1894. 
gada Pēterburgas marksisti sāka 
pāriet no propagandas atsevišķos 
strādnieku pulciņos uz plašu poli
tisku aģitāciju strādnieku masās, 
nodibināja ciešākus sakarus ar strād
nieku kustību. Propaganda paredz 
dziļu marksisma studēšanu nelielās 
strādnieku grupās, turpretim aģitā
cija domāta plašām strādnieku mā
sām.

Pulciņi, kas bija nodibināti gan
drīz visos galvaspilsētas rajonos,

sāka atsaukties uz visām strādnieku 
akcijam, izdodot speciālās skrejlapas. 
Tajās bija stāstīts par strādnieku 
vajadzībām, formulētas viņu prasī
bas. Skrejlapas aicināja uz organi
zētu cīņu pret pastāvošo iekārtu.

Sie pulciņi sāka risināt ļoti sva
rīgu uzdevumu — sociālisma sa
vienošanu ar strādnieku kustību. 
Tas nozīmēja, ka zinātniskā so
ciālisma — marksisma idejas saka 
plaši izplatīties proletariāta masas 
un pārvērsties par strādnieku kus
li bas karogu.

Strādnieku kustības uzplūdi, par
ēja uz masu aģitāciju, kā ari so
ciāldemokrātisko pulciņu skaita pie
augums izvirzīja nepieciešamību šos 
pulciņus apvienot. 1895. gada ru 
deni izkliedētie Pēterburgas sodai 
demokrātiskie pulciņi pec Ļeņina
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ierosinājuma apvienojās organizā
cija — «Cīņas savienība strādnieku 
šķiras atbrīvošanai». Tās priekšgalā 
bija centrāla organizatoriskā grupa, 
kura ievēlēja vadošo biroju. Tajā 
tika izvirzīti V. I. Ļeņins, G. Krži- 
žanovskis, A. Vaņejevs, V. Starkovs. 
Ļeņins kļuva arī par visu «Cīņas 
savienības» izdevumu redaktoru. Cen
trālā grupa patiesība bija pilsētas 
komiteja. Ta vadīja rajonu grupu 
darbību, un tās savukārt vadīja 
vairāk nekā 70 rūpnīcās noorgani
zēto pulciņu darbu.

Vadīdama proletariāta cīņu par 
savu atbrīvošanos, «Cīņas savienība 
strādnieku šķiras atbrīvošanai» izvir
zīja marksistiskus lozungus, tapec 
līdz ar šīs savienības nodibināšanos 
Krievija iesākās atbrīvošanas kustī
bas proletāriskais periods.

«Cīņas savienība» — Pēterburgas 
strādnieku vadītāja. Savās skrejla
pās, kas spilgti un saprotami stās
tīja par strādnieku stāvokli, «Sa
vienība» izvirzīja ne tikai ekono
miskas, bet arī politiskas prasības. 
Stihiskie neapmierinātības uzliesmo
jumi tika ievadīti organizētas pro
letariāta šķiras cīņas gultnē. Strād
nieku masu kustība attīstījās «Sa
vienības» idejiskajā un organizato
riskajā vadībā.

Pēterburgas «Cīņas savienībai 
strādnieku šķiras atbrīvošanai» bija 
ļoti liela vēsturiska nozīme — tā 
bija marksistiskās partijas iedīglis.

1895. gada decembrī valdība 
apcietināja daudzus «Savienības» 
biedrus, apcietināja arī Ļeņinu. Strād
nieku kustībai tas bija smags trie
ciens. Taču «Savienība» savu dar-
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bību nepārtrauca, tā turpināja po
litisko aģitāciju, izdeva skrejlapas. 
«Cīņas savienība» ar savām skrej
lapām un mutvārdu propagandu 
veicināja strādnieku kustības papla
šināšanos, proletariāta solidaritātes 
izaugsmi. V. I. Ļeņins arī no cietuma 
palīdzēja vadīt strādnieku kustību. 
Viņš uzrakstīja vairākas skrejlapas, 
partijas programmas projektu un 
deva padomus brīvībā palikušajiem 
biedriem. 1897. gada V. I. Ļeņins 
tika izsūtīts trimdā uz 3 gadiem uz 
Sušenskas ciemu Sibīrijā.

90. gadu vidū bija vērojami lieli 
strādnieku kustības uzpludi. 1896. 
gada maijā notika Pēterburgas tek
stilnieku streiks, kura piedalījās 
30 000 strādnieku. Streikotāju gal
venā prasība bija saīsināt darba
dienu līdz 10,5 stundām. Streiku

atbalstīja metālisti un citi Pēterbur
gas strādnieki. Apcietinādama strei
kotājus un apsolīdama izpildīt dažas 
prasības, valdība piespieda strādnie
kus atgriezties darbā.

1897. gada janvārī Pēterburga 
uzliesmoja streiks, kurā piedalījās 
20 000 cilvēku. Valdība nežēlīgi 
izrēķinājās ar streikotājiem, apcie
tināja vairāk nekā 1000 cilvēku. 
Valdība streiku apspieda, taču neap
turēja strādnieku kustību.

90. gadu otrajā pusē strādnieku 
kustība aptvēra daudzas Krievijas 
impērijas guberņas. Visaktīvākie bija 
tekstilnieki, bet viņiem pievienojas 
arī citu rūpniecības nozaru strad 
nieki. Laikā no 1895. lidz 1899. ga 
dam notika pavisam 735 streiki, 
kuros piedalījās vairāk nekā 220 000 
cilvēku. 1897. gada valdība bija
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spiesta izdot likumu par darbadie
nas saīsināšanu līdz 11,5 stundām 
dienas maiņā un līdz 10 stundām 
nakts maiņā. Tā bija pirmā lielā 
Krievijas strādnieku šķiras uzvara.

Streiki 90. gadu vidu bija, kā 
norādīja V. I. Ļeņins, «sākums tau
tas revolūcijas sagatavošanas pos
mam».

Streiku kustības plašais vēriens 
veicināja sociāldemokrātisko pulciņu 
un organizāciju dibināšanos un 
nostiprināšanos. Šīs organizācijas pēc 
Pēterburgas «Savienības» parauga 
sāka dēvēt par «Cīņas savienībām». 
Tās radās Maskavā, Ivanovovoz- 
ņesenkā, Kijevā un citās Krievijas, 
Ukrainas un Baltkrievijas rūpnie
cības pilsētās. Sociāldemokrātiskās 
organizācijas nodibinājās arī Polijā, 
Baltijā un Aizkaukāzā.

Cīņa pret ekonomistiem. Visi šie 
pulciņi un grupas tomēr bija iz
kliedētas, neveidoja vienotu organi
zāciju, tām nebija kopīgas program
mas. Tas vājināja strādnieku kustību 
un bija par iemeslu daudzām ne
veiksmēm un arestiem. Marksistiem 
bija sīvi jācīnās pret oportūnis- 
tiskām tendencēm sociāldemokrātijā, 
t. i., pret tādiem novirzieniem, kas 
izkropļoja marksismu un centās 
pakļaut strādnieku kustību buržuāzi
jas interesēm. Tā, piemēram, 90. gadu 
otrajā pusē marksistiskajos pulci
ņos pastiprinājās novirziens, kas 
tika nosaukts par ekonomismu. Eko
nomisti uzskatīja, ka strādniekiem 
vajadzīga tikai ekonomiskā cīņa, 
t. i., cīņa par materiālā stāvokļa 
uzlabošanu; viņi neatzina strādnieku 
šķiras politisko cīņu un proletariāta 
vadošo lomu revolūcijā, uzstājās pret 
patstāvīgas strādnieku šķiras parti
jas dibināšanu. Viņi centās pakļaut 
strādnieku intereses buržuāzijas in
teresēm, rīkojās kā buržuāzijas su
laiņi.

Vēl atrazdamies brīvībā, V. I. Ļe
ņins brīdināja, cik bīstams ir šis no
virziens. No tālās Sibīrijas trimdas 
V. I. Ļeņins vērīgi sekoja notikumiem 
Krievijā. Kopā ar citiem izsūtītajiem 
biedriem viņš dokumentā «17-u pro
tests» kategoriski nostājās pret eko
nomistiem, atmaskoja šī novirziena 
buržuāzisko būtību.

KSDSP I kongress. V. I. Ļeņinam 
neizdevās 90. gados pabeigt sociāl
demokrātisko organizāciju apvieno
šanu vienotā partijā. To paveikt 
neļāva plašie aresti. 1898. g. martā 
brīvībā palikušie vietējo sociāldemo
krātisko organizāciju pārstāvji 
Minskā sasauca savu pirmo kongresu, 
kurā tika izdarīts mēģinājums no
dibināt vienotu partiju. Kongresā 
piedalījās 9 delegāti. Kongress 
pieņēma lēmumu apvienot sociāl
demokrātiskos pulciņus un grupas 
vienotā Krievijas sociāldemokrātis
kajā strādnieku partijā (KSDSP). 
Šim lēmumam bija vēsturiska no
zīme. To pozitīvi novērtēja V. I. Ļe
ņins.

Taču īstenot šo ļoti svarīgo po
litisko kongresa lēmumu neizdevās. 
Kongresā netika noteikti partijas ide
jiskie un organizatoriskie pamati, 
netika pieņemta programma un sta
tūti, tajā ievēlēto Centrālo Komiteju 
drīz vien apcietināja. Ļeņins par stā
vokli pēc I kongresa rakstīja: «Visa 
partija pārvērtās par bezveidīgu vie
tējo partijas organizāciju (ko sauca 
par komitejām) konglomerātu. Vie
nīgās saites, kas vienoja šīs komi
tejas, bija idejiskas, tīri garīgas 
saites.» (Ļeņins V. I. Raksti, 7. sēj., 
420. lpp.)

Atbrīvošanās kustības proletā
riskais periods. Tādējādi XIX gs. i 
90. gadu vidū Krievijā iesākās at
brīvošanās kustības trešais, prole
tāriskais periods. Pirrnaja periodā 
(1825—1861) revolucionārās cīņas
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galvenais spēks bija šaurs loks re
volucionāro muižnieku, kuri mēģi
nāja izdarīt revolūciju bez tautas, 
otrajā periodā (1861 — 1895) — raz- 
nočinci, kas atradās tuvāk tautai un 
centās sacelt uz revolūciju zemnie
cību, bet trešajā periodā par atbrīvo
šanās cīņas galveno spēku kļuva 
pati revolucionārākā šķira — pro
letariāts. Iesākās masu revolucionārā 
kustība, sākās, kā teica V. I. Ļeņins, 
vētra, kas tuvākajā nākotnē aiz
slaucīs netaisnīgo ekspluatācijas un 
varmācības iekārtu. Par proletariāta 
avangardu, par tā vadošo un vir
zošo spēku kļūs proletariāta partija. 
Šīs partijas pirmdīglis bija «Cīņas 
savienība strādnieku šķiras atbrī
vošanai».

Krievijas strādnieku šķira izvir
zīja visprogresīvāko revolucionāro 
teoriju — ļeņinismu, kas iezīmēja 
jaunu posmu marksisma teorijas 
attīstībā. Ļeņinisms ir kapitālisma 
sabrukuma un sociālisma celtniecī
bas laikmeta marksisms. XIX gs. 
beigas Krievijā bija pašas revo
lucionārākās proletariāta partijas — 
boļševiku partijas — izveidošanas 
priekšvakars. Boļševiku partija va
dīja Krievijas strādnieku šķiras cīņu 
par sociālistisko revolūciju.

Sakarā ar to, ka Krievijā ka
pitālisma jūgs savienojās ar muiž
nieku un carisma jūgu un bija se
višķi neciešams, proletariāta cīņa 
par savu atbrīvošanos šeit izvērtās 
vēl neredzētā apjomā. Ražošanas 
koncentrācijas augstais līmenis, 
kas izraisīja liela strādnieku skaita 
koncentrēšanos lieluzņēmumos, vei
cināja strauju šķiras apziņas vei
došanos un Krievijas proletariāta 
organizēšanos. Uzbrukumā patval
dībai proletariāts veda sev līdz daudz
miljonu zemnieku masu, kas kļuva 
tā sabiedrotais ne tikai cīņā pret ca
rismu, bet arī cīņā pret kapitālisma 
jūgu. Jau XX gs. sākumā valstī 
izveidojās revolucionāra situācija.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kad iesākās atbrīvošanās kustības p ro le 
tāriskais periods Krievijā? Ar ko tas atšķīrās no 
iepriekšējiem  periodiem? 2. Kā Pēterburgas 
«Cīņas savienība strādnieku šķiras atbrīvoša
nai» sāka realizēt sociālisma savienošanu ar 
strādnieku kustību? 3. Kas ir ekonomisms? 
Kāpēc šis novirziens bija bīstams revolucionā
rajai strādnieku kustībai? 4. Kā izpaudās 
sociāldemokrātisko pulciņu vājums XIX gs. 
beigās? 5. Kāda ir KSDSP I kongresa no
zīme?

DOKUMENTS NO STRĀDNIEKA M. S IĻV IN A A TM IŅ Ā M  PAR V. I. ĻEŅINU 

( F r a g m e n t i )

Viņa plašais prāts, viņa zināšanas, viņa stiprais raksturs man im ponēja1. Es uz 
viņu lūkojos no lejas uz augšu. Redzēju viņa m ilz īgo  apgaroto spēku tam dar
bam, kuram gribē ju  z iedot savu dz īv i, un es b iju  viņam p iln īg i uzticīgs. Viņš to zi
nāja un p ienācīg i vērtēja manu uzticību, atmaksādams man par to  ar uzticēšanos 
revolucionārajā darbā, kā a rī ar draudzīgu  iec ie tību  pret manām daudzajām lie 
lajām un mazajām vājībām. Viņš bija apbrīnojam i delikāts cilvēks, laipns sarunā, 
uzticams biedrs, vienkāršs un skaidrs personiskajās attiecībās, nepiespiesti jautrs, 
kad b ied ri retumis sanāca kopā palīksmoties. Reizes divas Pēterburgā, vairāk reižu

1 I m p o n ē t  — iedvest cieņu.
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savās mājās un trimdā esmu redzējis viņu draugu sabiedrībā intīmos, privātos ap
stākļos. Pavisam citāds viņš bija kā po litiķ is : koncentrējies, nepiekāpīgs, skarbs 
līdz  nežēlība i, bez jebkādas sentimentalitātes.

—  Revolūcija nav bērnu spēle, —  viņš sacīja, —  tur nav vietas m ietpilsonis
kiem apsvērumiem.

Viņš bija atklāts cilvēks, kam svešs jebkāds nedabiskums, dižošanās, poza. 
Ar strādniekiem viņš runāja un tiem rakstīja savā parastajā valodā, bez jebkāda vien
kāršās tautas valodas atdarinājuma, bez šīs vulgārās manieres p ie lāgoties «zemāka
jiem», bez lētas popularitātes savu domu izklāstījum ā itin kā tālab, lai domas būtu 
labāk saprotamas, kā to darīja  daži mūsu b iedri. Viņš nebija sauss un bezjū tīgs 
grāmatnieks, sevī noslēdzies anahorets1, viņš m īlē ja cilvēkus, m īlē ja dz īv i un tās p rie 
kus, taču galvenie no tiem bija cīņa un cenšanās pēc uzvaras. Viņš p iln īg i ziedoja sevi 
revolūcijai. Viņam nebija citu interešu, citas dzīves, kā vien tā, kas bija saistīta ar re
volūciju. V ladim iram  Iļjičam nepatika cilvēki, kas strādnieku kustībā iekļāvās, p il
n īg i un ga līg i nesarāvuši saites ar proletariātam  naidīgajām  šķirām. Profesionālu revo
lucionāru viņš vērtēja augstāk par jebkuru cita veida marksistu.

. .  .1895. gadā, kad notika pāreja uz «aģitāciju», kad organizācija auga augumā 
un līdzās centrālajam veco b iedru  pulciņam izveidojās plaša «perifērija» —  vairāki 
propagandistu, tehniķu, nelegālās literatūras glabātāju un pārnēsātāju, sakarnieku 
un citi pa līgpu lc iņ i —  Vladim irs Iļjičs neatla id īg i prasīja 1) g rupēt organizācijas 
biedrus pa rajoniem; 2) stingri norobežot b iedru funkcijas, partijas pienākumus; 
3) izbe ig t m ietpilsonisko staigāšanu citam p ie  cita; 4) līd z  minimumam sašaurināt 
jebkādu privāto  sarakstīšanos, jo  tie , kam patīk rakstīt vēstules, it īpaši uz p ro 
vinci, nekādi nespēj atturēties no dažiem vairāk vai mazāk skaidriem mājieniem attie
cībā uz labiem paziņām, darba norisi u. tml.

V ladim irs Iļjičs paplašināja savu un mūsu pulciņu darbu, vēroja organizācijas 
augšanu, pārveidoja to, nodalīdams centrālo darba grupu un literāro grupu, un no
dibināja apakšiedalījumus pa rajoniem.

Jautājumi par dokumentu. 1. Kādas V. I. Ļeņinam kā cilvēkam un kā revolucionā
ram piemītošas īpašības atzīm ē M. Siļvins? 2. Kādas prasības V. I. Ļeņins izv irz īja  
«Cīņas savienības strādnieku šķiras atbrīvošanai» biedriem?

1 A n a h o r e t s  — cilvēks, kas dzīvo vientulībā, aizgājis no citiem.

1870.— 1924. g. V. I. Ļeņina dzīves gadi.
1895. g. Nodibināta Pēterburgas «Cīņas savienība strādnieku šķi

ras atbrīvošanai». Krievijas atbrīvošanās kustības prole
tāriskā perioda sākums.

1898. g. KSDSP I kongress.
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XVI N O D A Ļ A

KRIEVIJAS TAUTU KULTORA XIX CS. OTRAJĀ PUSĒ

39. §. IZGLĪTĪBA UN ZINĀTNE

Kultūras attīstības vēsturiskie ap
stākļi. XIX gs. otrajā pusē strauji 
attīstījās mūsu zemes tautu kultūra. 
Kapitālismam vajadzēja augstāku 
zinātnes un tehnikas attīstības lī
meni nekā feodālismam. Sakarā ar 
mašīnu tehnikas ieviešanu ražošanā, 
kā arī ar agronomijas izmantošanu 
lauksaimniecībā tautā izplatījās iz
glītība, attīstījās zinātne, it sevišķi 
tās zinātnes nozares, kas bija tieši 
saistītas ar ražošanas vajadzībām.

Krievu tautas un citu Krievijas 
tautu kultūra pēcreformas periodā 
attīstījās sarežģītos apstākļos. Krie
vijā saglabājās patvaldība, muiž
nieku zemes īpašumi un citas feo
dālisma paliekas, kas kavēja valsts 
attīstību un traucēja tautu kultūras 
attīstību. Carisms žņaudza progre
sīvo ideoloģiju un ar varu uzspieda 
reakcionāro ideoloģiju. Carisma sa
biedrotā un uzticamā palīdze bija 
baznīca. Sludinādama padevību un 
paklausību varas iestādēm, baznīca 
bija muižnieku un buržuāzijas kun
dzības ierocis.

Zinātnes un kultūras progresī
vajiem darbiniekiem bija neatlaidīgi 
jācīnās pret reakcionāram teorijām, 
patvaldība un baznīca viņus vajaja, 
viņiem bija japarvar milzīgas ma
teriālas grūtības. Tikai ar krievu 
zinātnieku, rakstnieku un māksli
nieku neatlaidīgu varonīgu darbu 
krievu zinātne un kultura ieguva no
zīmi visa pasaule.

Ļoti labvēlīgi kultūras attīstību 
ietekmēja revolucionārā kustība. 60.

un 70. gados visus labākos cilvēkus 
Krievijā, visus lielos rakstniekus, zi
nātniekus, māksliniekus ietekmēja 
revolucionārie demokrāti A. Hercens, 
N. Černiševskis un N. Dobroļubovs. 
Daudzi no viņiem visu savu dzīvi 
ziedoja cīņai pret patvaldību, pret 
dzimtbūšanas paliekām, cīņai par 
savas tautas brīvību. Šīs lielās ide
jas iedvesmoja kultūras darbiniekus 
veikt pašaizliedzīgu darbu tautas 
labā. 80. un 90. gados revolu
cionāro demokrātismu nomainīja mar
ksisms, kas izvirzīja jaunus ideā
lus un pavēra plašas perspektīvas 
zinātnes un kultūras attīstībai.

Pēcreformas laikā krievu kul
tūras attīstības atšķirīga īpatnība 
bija saikne ar sava laikmeta revo
lucionāro kustību, ar tautas dzīves 
vajadzībām. Lielie revolucionārie 
ideāli padarīja kultūru tuvu un 
dārgu tautai, pārvērta to par iedar
bīgu spēku, kas aktīvi ietekmeja 
vēstures attīstības gaitu.

Izglītība. Līdz ar fabriku un rūp
nīcu skaita pieaugumu un tehnikas 
attīstību bija nepieciešami izglītoti 
darbinieki, kas prot apieties ar rasē
jumiem un mašīnam. Valdība bija 
spiesta paplašināt pamatskolu, pir
mām kārtām draudzes skolu (pie 
baznīcām izveidoto divgadīgo vai 
četrgadīgo pamatskolu) tīklu. Sko
lēni šajās skolās mācījās lasīt, rak 
stīt un rēķināt. Sevišķa uzmanība 
tika pievērsta ticības mācībai tika 
sludinātā paklausība varas iestādēm 
un baznīcai.

Daudz skolu atvēra zemstes. 
Zemstu pamatskolās bija lahaks
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mācību darbs un plašāka pro
gramma. Tur, kur nebija ne zemstu 
skolu, ne arī baznīcas draudzes 
skolu, zemnieku biedrības par saviem 
līdzekļiem atvēra skolas, kuras mā
cīja lasīt un rakstit.

Pec progresīvo aprindu iniciatī
vas izveidoja svētdienas ’skolas pie
augušo apmācīšanai. Dažreiz šis 
skolas izmantoja revolucionāri, lai 
propagandētu progresīvas idejas. Po
licija stingri uzraudzīja mācību 
darbu svētdienas skolas un tās va- 
jaja, taču šīm skolām bija pozitīva 
nozīme tautas izglītošanā.

Ta ka bija vajadzīgs sagatavot 
aizvien vairāk izglītotu ierēdņu, in
ženieru, tehniķu un agronomu, val
dība bija spiesta paplašināt vidējo 
un augstāko mācību iestāžu tīklu. 
• ika atvērtas jaunas universitātes

Odesā un Tomskā, kā arī dažas teh
niskās mācību iestādes: Augstāka 
tehniskā skola Maskavā (tagad tā 
nosaukta N. Baumaņa vārdā), po
litehniskie institūti Rīgā, Harkovā, 
Kijevā un citās pilsētās, divas lauk
saimniecības zinātniskās mācību ie
stādes.

Taču pamatskolu Krievijā jopro
jām bija ārkārtīgi maz. Carisms ka
vēja izglītības attīstību. Mācību 
iestāžu uzturēšanai piešķīra ļoti maz 
līdzekļu. Pec iedzīvotāju lasīt un 
rakstīt prasmes Krievija ieņema 
vienu no pēdējām vietām Eiropa. 
Gadsimta beigas lasīt un rakstīt 
prata tikai 28% iedzīvotāju (no 
tiem 39% vīriešu un tikai 17% sie
viešu) .

Vidējo un augstāko mācību ie
stāžu arī bija ļoti maz. Tās neap
mierināja sabiedrības un tautas 
saimniecības vajadzības. Patval
dība dažādi traucēja iestāties vi
dējās un augstākās mācību ie
stādēs cilvēkiem, kas bija cēlušies 
no tautas.

Sevišķi grūti izglītību iegūt bija 
sievietēm. Līdz 60. gadiem Krievijā 
nebija vidusskolu meitenēm. Dižcil
tīgo jaunavu institūti un privāti 
pansionāti, kuros varēja mācīties 
tikai muižnieces, deva diezgan pa
viršas zināšanas. Universitātēs un 
citās augstākajās mācību iestādes 
sievietes neuzņēma. Tikai 60. gados 
sabiedriskās kustības ietekmēta, val
dība atvēra pirmo ģimnāziju sie
vietēm, bet 70. gados — sieviešu me
dicīniskos kursus. Tā Krievijā sāka 
iegūt izglītību sievietes, taču līdz 
pat Oktobra revolūcijai sievietēm 
paredzēto augstāko mācību iestāžu 
bija ļoti maz. Kaut ari carisma po
litika bija reakcionāra, tomēr vi
suma izglītības nozare Krievija 
XIX gs. otrajā puse tika guli pa
nākumi, tajā dzīvojošo tautu kultū-
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ras līmenis salīdzinājumā ar pirms- 
reformu laikmetu paaugstinā
jās.

Matemātika, fizika, ķīmija. Lieli 
panākumi tika sasniegti ari zinātnes 
attīstībā. XIX gs. otrajā pusē ļoti 
lielu nozīmi ieguva dabaszinātnes — 
matemātika, fizika, ķīmija, zooloģija, 
ģeogrāfija. To attīstību diktēja dzīves 
prasības, ražošanas vajadzības, kā 
arī zinātnieku tieksme izraut Krieviju 
no gadsimtiem ilgas atpalicības.

Ievērojamā matemātiķa Pafnutija 
Čebiševa (1821 — 1894) pētījumi pār
steidza ar jautājumu nostādnes pla
šumu un tieksmi saistīt matemātikas 
problēmas ar dabaszinātņu un tehni
kas attīstību. Čebiševs bija viens no 
lielākajiem speciālistiem mehānikā. 
Viņa atklājumiem mašīnu un mehā
nismu teorijā bija milzīga praktiska

nozīme. Viņš, atzīmēdams, ka «zi
nātne praksē atrod sev uzticamu 
vadītāju», pareizi norādīja uz to, ka 
zinātne ir cieši saistīta ar praksi. 
Čebiševs nodibināja Pēterburgas ma
temātiķu skolu, kura izaudzināja 
daudz izcilu zinātnieku.

Čebiševa skolnieks un viņa darba 
turpinātājs bija Aleksandrs Ļapu- 
novs (1857— 1918), kura atklājumi 
ievadīja vairaku svarīgu matemā
tikas virzienu attīstību.

Ļoti interesanta un spilgta perso
nība krievu zinātnē un krievu sa
biedriskajā kustībā bija Sofija Kova- 
(evska (1850—1891). Jau agra jau
nībā atklājās viņas izcilās spējas 
matemātika, taču Krievija iegul sis
temātisku izglītību Kova|evska ne 
varēja, jo universitātes bija sievietēm 
slēgtas. Viņa devās uz Vāciju, kur
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studēja matemātiku. 1871. gadā Pa
rīzes proletariāta sacelšanās laikā 
Kovaļevska ieradās aplenktajā Pa
rīzē un pašaizliedzīgi strādāja hos
pitālī, kas bija pārpildīts ar ievaino
tajiem komunāriem.

Par izcilajiem darbiem matemā
tikā Kovaļevskai ārzemēs piešķīra 
zinātņu doktores grādu, taču profe
sores vietu Krievijā viņai tā arī neiz
devās iegūt, tādē| viņa bija spiesta 
atkal doties uz ārzemēm. Zviedrijā 
viņa sāka strādāt par Stokholmas 
universitātes profesori un nolasīja 
vairākus lieliski izstrādātus lekciju 
kursus matemātikā. Kovaļevskas 
darbi ieguva atzinību visā pasaulē. 
Kova|evska ir pazīstama arī kā rakst
niece un žurnāliste, kuras darbi savā 
laika guva lielus panākumus. Ca
risms viņai nedeva iespēju strādāt

Krievijā, taču Kova|evskas atklājumi 
bija liels ieguldījums tēvzemes zināt
nes attīstībā.

XIX gs. otrajā pusē zinātnieki 
ievērojamus panākumus guva arī 
fizikā, kas bija atsevišķa specifiska 
dabaszinātņu nozare. Ciešie sakari 
ar citām dabaszinātņu nozarēm un 
tehniku bija cēlonis tai milzīgajai 
uzmanībai, kādu šai zinātnei veltīja 
zinātnieki. Ar to izskaidrojama arī 
fizikas pētījumu milzīgā nozīme.

Šī laika ievērojams fiziķis bija 
Aleksandrs Stoļetovs (1839—1896). 
Viņa pētījumiem par magnētismu 
un fotoelektriskajām parādībām bija 
milzīga nozīme kā tehnikas, tā arī 
zinātnes attīstībā. Liela bija Sto|e- 
tova pedagoģiskās darbības nozīme. 
Vairāk nekā trīsdesmit gadus viņš 
vadīja Maskavas universitātes fizi-
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kas katedru. Maskavas universitātē 
viņš izveidoja fizikas laboratoriju 
eksperimentālajam darbam un stu
dentu apmācīšanai. A. Stoļetovs iz
audzināja daudz talantīgu skolnieku 
un bija slavenās Maskavas fiziķu 
skolas vadītājs. Pēc saviem sabied
riski politiskajiem uzskatiem Stoļe
tovs bija progresīvs zinātnieks, viņš 
juta līdzi pret valdību vērstajiem stu
dentu pasākumiem.

N. Ziņina skolnieks ķīmiķis Alek
sandrs Butlerovs (1828—1886), tāpat 
kā viņa skolotājs, bija mācījies Kaza- 
ņas universitātē. Viņš radīja vielas 
uzbūves teoriju, kuras galvenās tēzes 
nav zaudējušas savu zinātnisko un 
praktisko nozīmi arī mūsu dienās. 
Ta ir organisko savienojumu uzbūves 
mūsdienu teorijas pamatā.

XIX gs. otraja pusē uzplauka lielā

krievu zinātnieka ķīmiķa Dmitrija 
Mendeļejeva (1834—1907) radoša 
darbība. Mendeļejevs ir dzimis To- 
boļskā ģimnāzijas direktora ģimenē. 
Mācījās viņš vispirms Toboļskas 
ģimnāzijā, bet pēc tam Galvenajā 
pedagoģiskajā institūtā Pēterburga. 
Jau ģimnāzijā atklājās viņa izcilās 
spējas un lielā interese par zinātni. 
Mende|ejeva zinātnieka talants attīs
tījās Pēterburgas universitātē, kas 
kļuva par ķīmijas zinātnes centru 
Krievijā.

Vislielākais Mendeļejeva nopelns 
bija ķīmisko elementu periodiska 
likuma atklāšana. Šis likums deva 
iespēju Mendeļejevam pirmo reizi 
ķīmijas vēsturē paredzēt jaunu riezi 
namu elementu pastāvēšanu un pat 
noteikt to atomsvaru. Drīz pēc tam 
daudzus no šiem elementiem patie-



šām atklāja, bet daži tiek atklāti arī 
mūsdienās. Mendeļejeva grāmata 
«Ķīmijas pamati» tika tulkota visās 
Eiropas valodās, un to izdeva atkār
toti daudzas reizes.

Mendeļejevs bija ļoti ievērojams 
sabiedrisks darbinieks. Viņš daudz 
darījis, lai attīstītu Krievijas ekono
miku un ražotājspēkus. Propagan
dēdams tēvzemes rūpniecības attīs
tību, viņš aicināja plaši izmantot da
bas bagātības, aicināja iegūt vairāk 
derīgo izrakteņu — ogles, naftu, kā 
arī veicināja ogļu ieguves un naftas 
rūpniecības attīstību. D. Mendeļejevs 
ir viens no agroķīmijas dibinātājiem, 
viņa priekšlikumam lietot lauksaim
niecībā mākslīgo mēslojumu bija 
liela praktiska nozīme.

Mendejejevs bija ari izcils peda
gogs un uzskatīja mācību darbu par 
savu otro pienākumu dzimtenes

labā. Lielais zinātnieks un patriots 
Mendeļejevs ir mūsu zemes un krievi 
tautas lepnums.

Krievu izgudrotāji. Sasniegumi 
matemātikā, ķīmijā un fizikā XIX gs. 
otrajā pusē deva iespēju izgudrotā
jiem gūt lielus panākumus, kas no
zīmēja apvērsumu tehnikā.

Krievu jūras kara flotes virsnieks 
A leksandrs Možaiskis (1825— 1890) 
visu dzīvi veltīja tam, lai izgudrotu 
par gaisu smagāku lidaparātu. Mo
žaiskis pētīja putnu spārnu uzbūvi, 
spārna laukuma un putna svara at
tiecību, planējoša lidojuma ātrumu, 
izpētīja planieru lidojumus, un pats 
vairākas reizes pacēlās gaisā ar pla
niera palīdzību. Viņš izdarīja seci
nājumu, ka mašīna jābūvē nevis ar 
kustināmiem spārniem, bet gan ar 
nekustīgiem spārniem, kas būtu pie
stiprināti pie korpusa. Viņam izdevās 
uzbūvēt modeļus, kas pacēlās gaisā 
pēc ieskrējiena pa zemi, bet vēlāk 
viņš konstruēja pasaulē pirmo lidma
šīnu. Šis izgudrojums nozīmēja, ka 
gūta cilvēka uzvara pār dabas spē
kiem. Možaiskis izteica idejas, uz 
kurām turpmāk pamatojās lidmašīnu 
būvniecība.

Liela nozīme visā pasaulē bija 
radiotelegrāfa izgudrošanai, ko izda
rīja A. Popovs. Aleksandrs Popovs 
(1859—1905) dzimis lauku garīdz
nieka ģimenē un izglītību ieguvis 
Pēterburgas universitātē. Jau uni
versitātē viņš interesējās par elek
trotehniku, darbojās zinātniskajos 
pulciņos, bet vasaras mēnešos strā
dāja elektrostacijās.

Daudz gadu Popovs pētīja elek
triskās parādības un elektromagnē
tismu. 1895. gadā Popovs nolasīja 
publisku ziņojumu, kura laikā de
monstrēja viņa izgudroto radio
uztvērēju. Šī diena ir radio izgudro
šanas diena. Vēlāk Popovs ievērojami 
uzlaboja savu aparātu un sāka to
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lietot sakaru uzturēšanai starp ku
ģiem. Popovs strādāja ļoti grūtos 
materiālos apstākļos. Krievijas val
dība noziedzīgi neuzmanīgi izturējās 
pret šī zinātnieka ievērojamo atklā
jumu. Taču A. Popovs ar sašutumu 
noraidīja ārzemju kapitālistu priekš
likumus pāriet darbā viņu uzņēmu
mos. Viņš paziņoja, ka ir krievs 
un lepojas ar to, ka «nevis aiz ro
bežām, bet gan Krievijā atklāts jau
nais sakaru līdzeklis».

Fizikas attīstība bija priekšnosa
cījums ievērojamiem sasniegumiem 
elektrotehnikā un elektrotehniskajā 
rūpniecībā. Šīs rūpniecības nozares 
attīstības sākums faktiski attieci
nāms uz XIX gs. otro pusi. Krievu 
inženieri P. Jabločkovs un A. Lodigins 
izgudroja elektrospuldzi. Tas radīja 
apvērsumu apgaismošanas tehnikā 
un elektroenerģijas pārvadē, sagla

bāšanā un sadalē. Visā pasaulē 
elektrisko apgaismojumu sauca par 
«krievu gaismu».

Ievērojami ceļotāji. Kapitālisma 
attīstība izvirzīja jaunus uzdevumus 
ģeogrāfijai un ģeoloģijai. XIX. gs. 
pirmajā pusē notika lielas juras 
ekspedīcijas, kuru gaitā tika izdarīti 
svarīgi atklājumi, bet gadsimta ot
rajā pusē notika ne mazāk nozīmīgi 
ceļojumi pa sauszemi.

Izcilus pētījumus Vidusāzija un 
Centrālajā Āzijā izdarīja Pjotrs Seni 
jonovs-T janšanskis (1827- 1914).
Viņš bija ģeogrāfs, statistiķis, bota 
niķis un entomologs. Semjonovs-Tjan 
šanskis veica vairākus ceļojumus pa 
Vidusāzijas kalniem, pa Tjanšaiiu 
un teritoriju kas atradās aiz Kaspijas 
jūras, un Turkestānu. Ar viņa atkla 
jumiem_ sākās Vidusāzijas un Cm 
trālās Āzijas milzīgo teritoriju zināt
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niska izpētīšana. Nākamās ekspedī
cijas uz šiem apgabaliem norisa at
bilstoši viņa iecerēm. Pec Semjo- 
nova-Tjanšanska iniciatīvas sāka iz
dot daudzos sējumos ievērojamu 
darbu «Krievija. Mūsu tēvzemes pil
nīgs ģeogrāfisks apraksts».

Otrs liels zinātnieks un nenogur
dināms ceļotājs bija Nikolajs Prže- 
vajskis (1839— 1888). Viņš veica pie
cus ceļojums pa Centrālo Āziju. 
Prževaļskis vairākas reizes šķērsoja 
Mongoliju, Ziemeļķīnu, izpētīja Gobi 
tuksnesi, Tjanšana kalnus, Rietum- 
ķīnu, Džungāriju un citas Centrālās 
Āzijas teritorijas. Savu ceļojumu 
laikā Prževaļskis izdarīja svarīgus 
ģeogrāfiskus atklājumus. Viņa sa
vāktie herbāriji un dzīvnieku kolek
cijas bija liels ieguldījums zooloģijas 
un botānikas attīstība. Prževaļska

pētījumi ieguva visas pasaules atzi
nību, tie atklāja eiropiešiem Centrālo 
Āziju un Tibetu, par kurām agrak 
Eiropa gandriz neko nezināja.

Ievērojams ceļotājs un zinātnieks 
bija Nikolajs Mikluho-Maklajs 
(1846— 1888). Jaunības gados viņš 
piedalījās revolucionārajā kustība. 
Par piedalīšanos studentu nelegā
lajās sapulcēs Mikluho-Maklaju iz
slēdza no Pēterburgas universitātes, 
un viņš bija spiests aizbraukt uz ār
zemēm, kur ari ieguva augstāko 
izglītību. Pirmajos ceļojumos Mik
luho-Maklajs devās uz Kanāriju 
salām, Maroku, Sarkanās jūras pie
krasti, kur izdarīja nozīmīgus pē
tījumus zooloģija un ģeogrāfijā. 
70. gadu sakuma viņš uzsāka ceļo
jumu uz Klusa okeāna salām, lai 
izpētītu tautas, kas apdzīvoja šīs
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salas. Pētnieks 15 mēnešus nodzīvoja 
pie Jaungvinejas ziemeļaustrumpie- 
krastes papuasiem (no šī laika mi
nēto piekrasti sauc par Maklaja 
piekrasti). Ar savu labo, humāno 
attieksmi pret vietējiem iedzīvotajiem 
krievu zinātnieks iemantoja iedzīvo
tāju patiesu mīlestību un bezgalīgu 
uzticību. Pēc tam Mikluho-Maklajs 
ceļoja pa Filipīnu salam, Indonēziju, 
Malaku, pētīja tautības, kuras apdzī
voja Mikronēziju un Melaneziju. 
Savu pētījumu rezultātā viņš izdarīja 
secinājumu, ka cilvēku paveidi ir vie
noti un rases savstarpēji radniecīgas. 
Mikluho-Maklajs kategoriski norai
dīja rasu pseidozinātnisko sadalī
jumu augstākas un zemākās rases. 
Viņa izdarītie papuasu dzīves un pa
ražu, saimniecības un materiālās 
kultūras apraksti līdz šim laikam nav

zaudējuši savu zinātnisko nozīmi. 
Mikluho-Maklajs kvēli uzstājās pret 
koloniālajiem iekarojumiem, atmas
koja kolonizatoru barbarismu, cīnī
jās pret koloniju aplaupīšanu un 
vergu tirdzniecību. Mikluho-Maklaja 
sabiedrisko darbību dedzīgi atbal
stīja krievu sabiedrības progresīvas 
aprindas.

Bioloģija un medicīna. Lielus 
panākumus XIX gs. otrajā pusē guva 
bioloģija un medicīna. Dabaszinātnes 
šai laikā nostiprinājās Čarlza Dar
vina izcilā mācībā, un cīņā pret at
palikušajiem reliģiskajiem priekšsta
tiem par dabu un cilvēku uzvarēja 
materiālisms.

Lieli nopelni ir krievu dabaszi
nātniekam Ivanam Sečenovam 
(1829—1905). Sečenovs bija krievu 
fizioloģijas skolas dibinātājs. Viņa
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ievērojamais darbs «Galvas sma
dzeņu refleksi» bija īsts apvērsums 
zinātnē. Zinātnieks tajā deva psiho
loģisko parādību un jūtu izpausmju 
fizioloģisko izskaidrojumu. Šajā 
darbā pavisam citādi nekā iepriekš 
izskaidrota galvas smadzeņu un 
centrālās nervu sistēmas darbība, 
un tas aizsāka lielus atklājumus bio
loģijā un medicīnā. Sečenovs bija 
ne vien liels zinātnieks, bet arī izcils 
zinātnes popularizētājs un ļoti labs 
pedagogs, kurš izaudzinājis daudz 
talantīgu skolnieku un līdzgaitnieku. 
Sečenovs ir krievu zinātnes lepnums. 
Viņš bija liels savas zemes patriots 
un pilsonis. Viņa dzīve un darbība 
ir zinātnes varoņdarbs cīņā par sa
prāta un taisnīguma uzvaru. Sece-

nova idejas bija pamatā I. Mečņi- 
kova, K. Timirjazeva, I. Pavlova un 
daudzu citu zinātnieku izcilajiem 
pētījumiem.

Sabiedriskās zinātnes. Filozofija, 
politekonomija, jurisprudence, vēs
ture, literatūrzinātne bija sevišķi cieši 
saistītas ar revolucionāro kustību, 
ar sabiedrisko domu, kuras sastāv
daļas bija arī pašas šīs zinātnes. 
Galvenā nozīme šo zinātnes nozaru 
attīstībā bija izcilajiem domātājiem 
un sabiedriskajiem darbiniekiem, 
Krievijas revolucionārās kustības da
lībniekiem un vadoņiem A. Hercenam, 
N. Černiševskim, N. Dobroļubovam 
un D. Pisarevam.

Vēstures zinātnei bija ļoti liela 
nozīme tā laika ideoloģiskajā cīņā, 
jo tā palīdzēja atrisināt laikmeta 
svarīgākās problēmas. Ievēroja
mais vēsturnieks Sergejs Solovjovs 
(1820— 1879) sarakstīja kapitālu 
daudzsējumu darbu «Krievijas vēs
ture no vissenākajiem laikiem». 
Solovjova pētījumi par Krievijas 
pagātni nav zaudējuši savu nozīmi 
zinātnē līdz pat mūsu dienām. Viņš 
jaunā skatījumā apcerēja mūsu valsts 
vēsturi un veicināja vēstures zinātnes 
attīstību.

Solovjova darbi tāpat kā otra 
XIX gadsimta ievērojamā vēs
turnieka Vasilija Kļučevska (1841 — 
1911) darbi, bija augstākais sasnie
gums krievu buržuāziskās vēstures 
zinātnes attīstībā.

Zinātnes un kultūras attīstību 
spēcīgi ietekmēja marksisma nostip
rināšanās krievu revolucionārajā 
kustībā. īpaša nozīme bija V. I. Ļeņina 
darbam «Kapitālisma attīstība Krie
vijā», kas iznāca XIX gs. beigās. 
V. I. Ļeņins šajā darbā pierādīja, ka 
Krievijā attīstās kapitālisms, ka 
briest jaunas pretrunas, kuras neno
vēršami novedīs valsti līdz revolū
cijai, un atklāja sabiedrisko zinātņu
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attīstības perspektīvas, izvirzīja tām 
jaunus uzdevumus.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Turp in iet a izp ild īt teksta tabulu «Krievu 
zinātnieku lie lie  zinātniskie atklājumi XIX gad
simtā»! 2. Kas veicināja krievu zinātnes a ttīs
tīb u  XIX gs. otrajā pusē, un kas to traucēja? 
3. Kādi izgudro jum i ar vispasaules nozīm i 
tika izda rīti Krievijā XIX gs. otrajā pusē?

40. §. LITERATŪRAS ATTĪSTĪBA

Žurnālistika un grāmatu izdo
šana. XIX gs. otrajā pusē ievērojami 
attīstījās krievu žurnālistika un 
grāmatu izdošana, kam bija liela

nozīme izglītības izplatīšanā. Tas 
izskaidrojams ar buržuāziskajai sa
biedrībai raksturīgo privātās iniciatī
vas pieaugumu. Plašās sabiedrības 
aprindās ļoti populāri bija revolucio
nāri demokrātiska virziena žurnāli: 
N. Černiševska «Laikabiedrs», 
N. Nekrasova un M. Saltikova-Ščed- 
rina žurnāls «Tēvijas piezīmes». 
K. Soldatenkova un F. Pavļenkova 
izdevniecības izdeva tautai daudz 
lietderīgu un lētu grāmatu, pec ku 
rām pieprasījums ar katru gadu pit* 
auga. XIX gs. beigās žurnālistā 
darbību iesāka I. Sitins, kas velak 
kļuva par lielāko grāmatu izdevēju 

Daiļliteratūra. Revoluciona r<> 
demokrātu progresīvās idejas pozi
tīvi ietekmēja literatūras un mākslās
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attīstību. Literatūra k|uva par sa
biedriskās kustības svarīgāko fak
toru, līdzekli tautas cīņā par brīvību 
un taisnību, par vardarbības un na
badzības iekārtas likvidēšanu. Šai 
apstāklī slēpjas literatūras milzīgā 
vēsturiskā nozīme.

Krievu rakstnieki sacerēja daiļ
darbus, kas kļuva par pasaules 
literatūras šedevriem. Prasme izman
tot visu valodas bagātību, spilgtus 
tēlus, iedziļināšanos dzīvē un cil
vēku pārdzīvojumos, pašu svarīgāko 
sabiedrisko problēmu izvirzīšana un 
māka atrast atbildes uz vissatrau
cošākajiem dzīves jautājumiem — 
tadas bija tā laika lielo rakstnieku, 
krievu un pasaules literatūras kla
siķu labāko darbu atšķirīgās iezīmes.

Lielisks krievu valodas meistars, 
labs savas dzimtās Viduskrievijas

dabas pazinējs un apdziedātājs bija 
Ivans Turgenevs (1818—1883). Tur
genevs bija iejūtīgs un uzmanīgs 
sabiedriskās dzīves vērotājs. Viņš 
savos darbos «Rudins», «Priekšva
karā», «Tēvi un dēli», «Atmata» un 
citos prata izvirzīt vissatraucošākos 
sava laika jautājumus.

Ļoti liela nozīme sabiedriskās 
kustības attīstībā un revolucionārās 
jaunatnes audzināšanā bija N. Čer- 
niševska romānam «Ko darīt?», kas 
aicināja uz cīņu par brīvību, uz revo
lūciju. Romāna varoņi Rahmetovs, 
Lopuhovs, Kirsanovs, Vera Pavlovna, 
tāpat kā Turgeņeva romāna «Tēvi 
un dēli» varonis Bazarovs, kļuva par 
tā laika revolucionārās jaunatnes 
iemīļotākajiem literārajiem varo
ņiem.

Dzimtbūšanas sairuma ainu un
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spilgtus dzimtkungu muižnieku un 
ierēdņu tēlus savos darbos «Parasts 
notikums», «Krauja», «Oblomovs» 
devis Ivans Gončarovs (1812—1891).

Fjodora Dostojevska (1821 — 
1881) daiļrade bija ļoti nozīmīga 
parādība ne vien krievu, bet arī pa
saules literatūrā. Iedziļināšanās cil
vēka psihes sarežģītajos likumos, 
prasme attēlot niansētus cilvēka 
dvēseles pārdzīvojumus un simpā
tijas pret pazemotiem un apvaino
tiem — tas viss veido satura būtību 
viņa darbiem — «Nabaga ļaudis», 
«Noziegums un sods», «Piezīmes no 
mirušo nama», «Brāļi Karamazovi».

Mihails S a l t i ko vs -Š čed r in s  
(1826— 1889) pieslējās revolucionāro 
demokrātu nometnei. Savos darbos 
«Glupovas pilsētas vēsture», «Pom
padūri un pompadūres», «Golov-

ļovu kungi» viņš asi šaustīja dzimt
kungus un liberāļus, atmaskoja valsts 
kases apzadzējus un kukuļņēmējus, 
liekuļus un lišķus, kas, carisma aiz
sargāti, aplaupīja tautu.

Apspiestās tautas dziedonis, tās 
domu un ilgu paudējs bija N. čer- 
niševska draugs un cīņas biedrs 
Nikolajs Nekrasovs. Viņa dzejas par 
zemnieku un strādnieku grūto likteni, 
poēmas «Kam Krievzemē labi dzīvot», 
«Krievu sievietes» kļuva par rokas
grāmatu miljoniem lasītāju.

Ļevs Tolstojs (1828—1910) sa
vos darbos «Karš un miers», «Anna 
Kareņina», «Augšāmcelšanās», ka 
arī daudzos citos darbos ar pasali 
Ies literatūras vēsture nepieredzetu 
spēku pratis parādīt Krievijas pcc 
reformu laika dzīvi visa tas sarež 
ģītībā un pretrunīguma, paradījis
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visu cilvēka dvēseles bagātību, kā 
arī mokošos taisnības un patiesības 
meklējumus.

XIX gs. beigās uzplauka Antona 
Čehova (1860 -1904) talants. Iz
smiedams sikpilsoņu garīgo pasauli, 
mietpilsoņu šauro redzesloku un ra
dīdams patvaldnieciski policejiskā 
režīma tipiskus teļus («Unters Pri- 
šibejevs», «Hameleons», «Cilvēks fut- 
1 āri»), Čehovs sapņoja par tautas 
laimi, par nākotnes sabiedrības ra
doša darba skaistumu.

Krievu progresiva literatūra loti 
spēcīgi ietekmēja citu mākslas 
veidu — teātra, mūzikas un glez
niecības attīstību. Tā labvēlīgi ietek
mēja arī visu Krievijas tautu kultūras 
attīstību.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kādos jums zināmos XIX gs. vidus- 
posma literārajos darbos visspēcīgāk parā
d īta  dzimtbūšanas trunēšana un sairums?
2. Kāda sabiedriska nozīme b ija  to krievu 
p rogresīvo rakstnieku daiļradei, kuri darbo
jās XIX gs. otrajā pusē?

41. §. MĀKSLĀS ATTĪSTĪBA

Tēlotāja māksla. XIX gs. otraja 
pusē uzplauka krievu tēlotāja māksla. 
Tā kļuva par patiesi lielu mākslu, kas 
pauda tautas atbrīvošanās cīņas ide
jas, atsaucās uz dzīves prasībām 
un aktīvi ielauzās dzīvē. Tēlotāja 
mākslā galīgi nostiprinājās reā-
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lisms — patiesa un vispusīga 
tautas dzīves attēlošana, tieksme 
pārkārtot tautas dzīvi pēc vienlīdzī
bas un taisnīguma principiem.

Par mākslas centrālo tematu 
kļuva tauta, ne vien apspiesta un cie
tēja tauta, bet ari tauta — vēstures 
veidotāja, tauta cīnītāja, kas rada 
visu, kas dzīvē ir labs.

Reālismā nostiprināšanās mākslā 
norisēja neatlaidīga cīņa pret ofi
ciālo virzienu, kuru pārstāvēja Māk
slas akadēmijas vadība. Akadēmijas 
pasniedzēji iedvesa saviem skolnie
kiem ideju, ka māksla stāv pāri 
dzīvei, un izvirzīja mākslinieku daiļ
radei tikai reliģisku un mitoloģisku 
tematiku. Mākslas akadēmija bija 
pārvērtusies par reakcionāru spēku, 
kas traucēja progresīvās mākslas 
attīstību.

Peredvižņiki. Mākslinieku grupa 
l. Kramskoja vadībā 60. gadu sā
kumā aizgāja no Mākslas akadēmi
jas un apvienojās Pēterburgas brīvo 
mākslinieku artelī, kas bija veidots 
pēc Cerniševska romānā «Ko darīt?» 
aprakstīto komūnu parauga. Māksli
nieki dzīvoja kā draudzīga ģimene. 
Sī apvienība kļuva par mākslas 
centru, un to iesauca par «Kram
skoja akadēmiju».

1870. gadā tika nodibināta Ceļo
jošo mākslas izstāžu biedrība, kura 
apvienoja Krievijas labākos māksli
niekus un kurai bija milzīga nozīme 
tēlotājas mākslās attīstībā.

Ievērojams tā laika mākslinieks 
bija Vasilijs Perovs (1834 1882)
Savos darbos Perovs kaismīgi al 
masko pastāvošo iekārtu, ar lielu 
meistarību un pārliecības speķu

203



201



parāda tautas grūto likteni. Gleznā 
«Krusta gājiens Lieldienās» māksli
nieks parādījis krievu sādžu svētku 
dienā, nabadzību, pārmērīgu dzer
šanu, satīriski attēlojis lauku garīdz
niecību. Ar dziļu dramatiskumu, ne
remdināmām sēram pārsteidz skatī
tāju viena no labākajām Perova 
gleznām «Zemnieka bēres», kurā at
tēlots tādas ģimenes traģiskais lik
tenis, kura zaudējusi apgādnieku. 
Plaši pazīstamas ir Perova gleznas 
«Pie pēdējā kroga», «Pie dēla kapa». 
Ar smalku humoru un lirismu, dabas 
mīlestību piesātinātas viņa gleznas 
«Mednieki atpūtā», «Makšķernieks». 
Viņa daiļradē izpaužas tautas mīles
tība, tieksme izprast dzīves parādības 
un ar mākslas līdzekļiem patiesi tās 
attēlot. Perova gleznas pieskaitāmas 
krievu mākslas labākajiem parau
giem. Viņa daiļrade it ka sasaucas 
ar Ņekrasova poēziju, ar Ostrovska 
un Turgeņeva daiļdarbiem.

Ceļojošo izstāžu biedrības ide
jiskais vadonis bija Ivans Ķramskojs 
(1837— 1887). Viņš bija ievērojams 
mākslinieks un mākslas teorētiķis. 
Ķramskojs cīnījās pret tā dēvēto 
«tīro mākslu», viņš aicināja māksli
niekus but cilvēkiem un pilsoņiem, 
ar savu daiļradi cīnīties par cilde
niem sabiedriskiem ideāliem. Kram- 
skojs radījis krievu rakstnieku, māk
slinieku un sabiedrisko darbinieku — 
Tolstoja, Saltikova-Ščedrina, Ņek
rasova, Šiškina u. c. lielisku portretu 
galeriju.

Šai laikā savus izcilos darbus 
radīja lielais krievu mākslinieks 
reālists l(ja Repins (1844— 1930). 
Viņš dzimis nelielā Ukrainas ciemata 
Čugujevā militāras apmetnes iedzī
votāja ģimenē. Izglītību viņš ieguva 
Mākslas akadēmijā. Repins bija tuvs 
Kramskojam un citiem 60. gadu pro
gresīvajiem māksliniekiem. Kritizē
dams «tīras mākslas» piekritējus,

viņš rakstīja: «Mani |oti satrauc ap
kārtējā dzīve, ta nedod man miera, 
pali liīdzas, lai to glezno, īstenība 
izraisa pārāk daudz sašutuma, lai ar 
mierīgu sirdsapziņu varētu izšūt 
rakstus, atstāsim šo uzdevumu labi 
audzinātām jaunkundzēm.» Repins 
kļuva par peredvižņiku iedvesmotāju, 
viņu lepnumu un slavu.

Repins bija lielisks meistars 
visos glezniecības žanros, un katrā 
no tiem viņš pateicis kaut ko savu, 
pilnīgi jaunu. Viņa daiļrades centrā
lais temats bija tautas dzīve visā tās 
daudzpusība. Viņš attēloja tautu 
darbā, cīņā, slavināja cīnītājus par 
tautas brīvību. Viņa 70. gadu labā
kais darbs bija glezna «Volgas 
strudzinieki». Šī glezna tika novēr
tēta kā liels notikums Krievijas 
mākslās dzīvē, un tā kļuva par jauna
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tēlotājas mākslas virziena simbolu. 
Repins rakstīja, ka «tagad vērtētājs 
ir vienkāršs zemnieks un tā dēj jā- 
attelo tā intereses».

Veselu sēriju brīnišķīgu gleznu 
Repins veltījis krievu revolucionā
rajai kustībai: «Propagandista
arests», «Sapulce», «Atteikšanās no 
grēksūdzes», «Negaidīja». Repins, 
radot revolucionāru teļus, pauda tiem 
dziļas simpātijas un paradīja tos kā 
cīnītājus par tautas laimi, bezgalīgi 
uzticīgus revolūcijas ideāliem. Repins 
radījis gleznas ari ar vēstures siže
tiem. Protestu pret despotismu pauž 
Repina glezna «Ivans Bargais un 
viņa dēls tvans». Gleznā «Aizkrā- 
cieši» viņš cildina tautas vareno 
spēku, tas saliedētību un brīvības mī
lestību.

Mākslinieks radījis daudz por
tretu. Un arī šaja žanrā viņš atradis

jaunas krāsas, jaunus paņēmienus 
cilvēka garīgās dzīves atspoguļo
šanai.

Repina portretista daiļrades 
augstākais sniegums ir milziga 
daudzfigūru glezna — grupas por
trets — «Valsts domes sēde». Tajā 
mākslinieks meistariski pratis pa
rādīt augstakas birokrātijas niecī
gumu, tās verdzisko padevību pat
valdībai, aprobežotību un pašapmie
rinātību. Repina daiļrade ir vesels 
posms tēlotājās mākslas attīstībā. 
Viņa gleznas ir izcils ieguldījums 
ne vien krievu, bet ari visas pasau
les mākslā.

Tautas vēsture, tās dižā un tra
ģiska pagātne kļuvušas par Vasilija 
Surikova (1848— 1916) daiļrades 
centrālo tematu. Viņa darbi «Strēļu 
soda rīts», «Meņšikovš Berjozovkā», 
«Bajāriene Morozova», «Jermaks»,



«Stepans Razins», «Suvorova pārgā
jiens pāri Alpiem» ir krievu un pa
saules vēsturiskās glezniecības aug
stākais sniegums. Krievu tautas di
ženums, tās skaistums, nesalaužamā 
griba, tās grūtais un sarežģītais 
liktenis — tas viss iedvesmoja māksli
nieku.

Viktora Vasņecova (1848—1926) 
daiļrade cieši saistīta ār krievu tau
tas pasakām un biļinām, kuru siže
tus viņš izmantojis savās gleznas. 
Viņa labakais darbs ir «Trīs spēka
vīri». Sājā gleznā skatītāji sastopas 
ar iemīļotajiem krievu biļinu eposa 
varoņiem — spēkavīriem, kas aizstāv 
krievu zemi un savu tautu pret dau
dzajiem ienaidniekiem.

XIX gs. otraja pusē darbojās 
daudzi lieliski mākslinieki: N. Ge, 
A. Savrasovs, V. Poļenovs, A. Ku- 
indži, I. Siškins, V. Vereščagins,

I. Levitans, skulptors M. Antokolskis 
un daudzi citi.

Mūzika. Demokrātiskās sabied
rības kustības plašais vēriens gad
simta otrajā pusē, vispārējais māk
slās uzplaukums šai laikā, uzmanība, 
kas tika veltīta tautas likteņiem —- 
galvenajai laikmeta problēmai, izrai
sīja ari krievu mūzikas uzplaukumu.

Izcilākais komponists bija Pēte
ris Čaikovskis (1840— 1893). Viņa 
simfonijas (Čaikovskis uzrakstījis 
sešas simfonijas), operas («Jevge
ņijs Oņegins», «Piķa dāma», «Ma- 
zepa», «Orleanas jaunava» u. c.), 
baleti («Gulbju ezers», «Apburtā 
princese», «Riekstkodis») un ro
mances ir krievu mūzikas mākslas 
augstākais sniegums. Čaikovska 
daijrades vadošā tēma ir cilvēka per
sonības ciņa par brīvību, par savu 
jūtu neatkarību un tiesībām būt lai
mīgam. Paliesi, ārkārtīgi izteiksmīgi 
Čaikovskis mūzikā pratis parādīt 
cilvēku priekus un ciešanas, dziļus 
konfliktus dzīvē, kā arī tautas dzīvi 
visos tās veidos. «Man šķiet,» viņš 
rakstija, «ka tiešām esmu apdāvināts 
ar prasmi īsteni, patiesi un vienkārši 
paust mūzikā tās jūtas, noskaņoju
mus un tēlus, kādus ierosina teksts. 
Šajā ziņā esmu realists un līdz 
pašiem pamatiem krievu cilvēks.»

Čaikovska daiļrade guva plašu 
atzinību visā pasaule. Viņa darbi ir 
ārkārtīgi populāri visās pasaules 
zemēs.

«Varenā kopa». 60. gadu sākumā 
izveidojās radoša komponistu apvie
nība, kas ieguva nosaukumu «Varenā 
kopa». Taja ietilpa M. Musorgskis, 
A. Borodins, N. Rimskis-Korsakovs 
un C. Kiī. Tie bija cilvēki, kuriem 
tautas dzīves tēma, tautas titāniska 
cīņa kļuva par daiļrades svarīgāko 
problēmu. Turpinot Gļinkas aizsāk
tas tradīcijas, šī novirziena kompo
nisti sevišķu vērību veltīja tautas
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mūzikas izpētīšanai. Tautas mūzika 
kļuva par šo komponistu iedvesmas 
avotu.

Sevišķi spēcīgi 60. gadu revo
lucionāri demokrātiskās idejas savā 
daiļrade pauda Modests Musorgskis 
(1839- 1881). Viņa ģeniālās operas 
«Boriss Godunovs» un «Hovanščina» 
pauž bezgalīgu tautas mīlestību un 
naidu pret patvaldību. Neviens pa
saules mūzikas vēsturē nav spējis ar 
tādu spēku parādīt tautas raksturu. 
Līdz pašai nāvei komponists bija uz
ticīgs šādam principam, kuru viņš 
pats izstrādājis: «Dzī ve,  lai kāda 
ta butu, t a i s n ī b a ,  lai cik tā būtu 
rūgta, drosmīga p a t i e s ī b a  pret 
c i l v ē k i e m . . .  tas ir mans galve
nais princips, to es vēlos, un te es ne
gribētu kļūdīties.» Musorgska dar
bus vajāja reakcionārie mūzikas dar
binieki un kritiķi.

Ievērojams demokrātiska virziena 
komponists bija arī Aleksandrs Boro- 
dins (1833—1887). Viņa simfonijas, 
romances un it sevišķi opera «Kņazs 
Igors» pauž kvēlu patriotismu, krievu 
tautas morālās skaidrības un lieluma 
idejas, brīvības alkas un vardarbības 
nosodījumu. «Borodina talants,» par 
viņu rakstīja kāds laikabiedrs, «ir 
tikpat varens un pārsteidzošs kā viņa 
simfonijās, ta arī operas un roman
cēs. Galvenās tā īpatnības ir milzī
gais spēks un plašums, kolosālais 
vēriens, trauksmainība un brāžmai- 
nība, kas apvienota ar pārsteidzošu 
kaisligumu, maigumu un skaistumu.»

A. Borodina talants bija ārkār
tīgi daudzpusīgs. Viņš bija ne vien 
mūziķis, bet ari zinātnieks, ķīmijas 
profesors.

Bagātu mūzikas mantojumu at
stājis komponists un mūzikas kultū
ras darbinieks Nikolajs Rimskis-Ķor- 
sukovs (1844 1908). Viņš uzrakstī
jis 15 operas, simfonijas, romances 
nu daudzus sacerējumus citos muzi-
i i *

kas žanros. Līdz pat mūsu laikam 
viņa operas «Sadko», «Sniegbaltīte», 
«Maija nakts», «Cara līgava» ir loti 
populāras gan mūsu zemē, gan arī 
ārzemēs. Rimskis-Korsakovs bija iz
cils pedagogs. Viņš izaudzinājis ve
selu komponistu un aktieru plejādi.

Vokālā kamermūzika tālāk attīs
tījās komponistu A. Dargomižska,
M. Musorgska, A. Rubinšteina,
N. Rimska-Korsakova daiļradē, bet 
klasisko pilnību tā sasniedza P. Čai
kovska romancēs.

Ievērojamas pārmaiņas notika ari 
muzikālās izglītības sistēmā. 60. ga
dos tika nodibinātās pirmās krievu 
konservatorijas Maskavā un Pēter
burgā, kuras vadīja izcili mūziķi 
(A. un N. Rubinšteini). Tas viss vei
cināja muzikālās kultūras attīstību 
un izplatīšanos.



Dramaturģija un teātris. XIX gs.
otrajā pusē lielus panākumus guva 
arī teātra māksla. 50.—70. gados 
uzplauka lielā krievu .dramaturga 
Aleksandra Ostrovska (1823—1886) 
daiļrade. A. Ostrovskis bija novators 
dramaturģijā, teātra mākslas teorē
tiķis, aktieru audzinātājs un teātru 
dzīves organizētājs. Turpinādams 
izkopt Fonvizina, Gribojedova, Go- 
goļa reālistiskās tradīcijas, Ostrov
skis sacerēja daudz izcilu lugu, kas 
kļuva par krievu teātru nacionālā 
repertuāra pamatu. Viņa lieliskās 
lugas «Pašu ļaudis — iztiksim», «Ne
gaiss», «Trakā nauda», «Vilki un 
avis», «Ienesīgā vieta» un daudzas

citas, kurās viņš dziļi un patiesi at
tēloja krievu dzīvi, līdz pat mūsu 
dienām saglabājas padomju teātru 
repertuārā. Jau Dobroļubovs 60. gadu 
sākumā atsedza Ostrovska lugu mil
zīgo sabiedrisko nozīmi. Tās nesau
dzīgi šaustīja kukuļņēmēju, valsts 
kases apzadzēju, tirgotāju un muiž
nieku «tumsas valstību». Ostrovska 
lugu uzvedumi padarīja slavenu 
Maskavas Mazo teātri, kuru tādēļ 
dēvēja par Ostrovska teātri.

Izcilais krievu rakstnieks I. Gon- 
čarovs pamatoti rakstīja vēstulē 
Ostrovskim: «Jūs viens pabeidzāt
celtni, kuras pamatos stūrakmeņus 
lika Fonvizins, Gribojedovs un Go- 
golis. Taču tikai pēc Jums mēs, krievi, 
varam ar lepnumu sacīt: «Mums ir 
savs krievu nacionālais teātris».»

Uz Mazā teātra skatuves kļuva 
slaveni izcilie aktieri — G. Fedotova, 
A. Južins un it sevišķi skatītāju iemī
ļotā lielā aktrise Marija Jermolova 
(1853— 1928), kuras tēlojums saviļ
ņoja skatītājus, modināja viņos 
dzimtenes mīlestību, protestu pret 
apspiestību un varmācību.

Krievu mākslas — mūzikas, te
ātra, glezniecības atšķirīgās īpatnī
bas bija dziļais demokrātisms un tau
tiskums. Tā ne vien atspoguļoja tau
tas dzīvi, bet arī rosināja uz cīņu par 
cilvēces labākajiem ideāliem.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. Kā ar glezniecības izteiksmes līdzekļiem  
mākslinieki c īn ījās par tautas interesēm? Sa
vāciet atbilstošu gleznu reprodukcijas! 2. Kādus 
izcilus XIX gs. otrās puses g leznotāju darbus 
jūs zināt? 3. Ko sauc par peredvižņ ikiem  un 
kādēļ? 4. Kāda komponistu grupa ieguva 
nosaukumu «Varenā kopa» un kādēļ? Kas viņus 
vienoja?
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DOKUMENTS P. ČAIKO VSKA VĒSTULE NO ITĀLIJAS

. . .  Lai kā es a rī priecātos par Itā liju  . . . , es tomēr palieku un mūžam palikšu 
uzticīgs Krievija i . . .  Es vēl neesmu saticis cilvēku, kas vairāk par mani būtu iem īlē jies 
māmuļā K r ie v ijā . . .  Ļermontova dzejolis, kuru Jūs man sūtāt, lie liski, tikai vien
pusīg i attēlo mūsu dzim teni, t. i., dabas neizsakāmo skaistumu, kas slēpjas tās vien
kāršībā, nabadzībā, trūcīgum ā un tajā pašā laikā b rīv īb ā  un plašumā. Es eju tālāk. Es 
kaislīg i m īlu krievu cilvēkus, krievu valodu, krievu domu gaitu, krievu seju daiļumu . . . 
V e ltīg i es mēģinu to izskaidrot ar tām vai citām krievu tautas vai Krievijas dabas 
īpatn ībām . Protams, šādas īpa tn ības ir, taču iem īlē jies cilvēks m7l nevis tādēļ, ka 
viņa mīlas objekts savaldzinājis viņu ar saviem tikumiem , —  viņš m īl tāpēc, ka viņš 
nevar nem īlēt. Tādēļ a rī mani dz iļi aizvaino tie  kungi, kas ir ar mieru m irt badā kādā 
Parīzes kaktā, kas pat ar baudu nopeļ visu krievisko, ne jū tot ne mazāko nožēlu, ga
tavi visu dz īv i nodz īvo t ārzemēs tādēļ, ka Krievijā ir mazāk ē rtību  un komforta. Šos 
cilvēkus es ienīstu: viņi samin dubļos visu to, kas man neizsakāmi dārgs un svēts.

Jautājums par dokumentu. Atcerieties M. Ļermontova dze jo li «Dzimtene» un sa līdz i
niet to ar P. Čaikovska izteicieniem  šajā vēstulē!

42. §. KRIEVIJAS TAUTU KULTŪRA

Kaut arī pastāvēja carisma na
cionāli koloniālais jūgs, taču Krie
vijas tautu kultūra XIX gs. otrajā 
pusē ievērojami attīstījās. Ukraiņu 
kultūrā norisa tie paši procesi, kādi 
norisa krievu kultūrā. Tāpat kā krievu 
kultūru to ietekmēja revolucionāri 
demokrātiskā kustība. Tarasa Šev- 
čenko jaunrades demokrātiskās 
tradīcijas attīstīja un turpināja tādi 
ukraiņu rakstnieki kā, piemēram, 
Marko Vovčoka, I. Franko, Panass 
Mirnijs.

Marko Vovčoka ir Marijas Viļin- 
skas-Markovičas (1834— 1907) psei
donīms. Ļoti laba ukraiņu zemnieku 
dzīves veida un paražu, viņu mut
vārdu daiļrades zināšana, kā arī 
smalkā valodas izjūta izvirzīja viņu 
izcilo rakstnieku skaitā. Viņas stāsti 
par sadzīves tematiem, kuros Marko 
Vovčoka attēloja zemnieku un it se

višķi zemnieču grūto dzīvi, kļuva plaši 
pazīstami ukraiņu tautā. Vovčokas 
«Ukraiņu tautas stāstus» tulkojis 
krievu valodā I. Turgeņevs. Rakst
niece bija tuva revolucionārajiem 
pulciņiem un savā daiļradē atspogu
ļoja revolucionāri demokrātiskus uz
skatus. Marko Vovčokas daiļrade 
spēcīgi ietekmēja ukraiņu literatūras 
attīstību.

Ukraiņu tautai dārgs ir rakst
nieks, zinātnieks un sabiedriskais 
darbinieks Ivans Franko (1856 
1916). Viņš dzimis Galīcijā, kas to
reiz ietilpa Austroungārijas impērija, 
lauku kalēja ģimenē. Jau jaunībā 
viņš piedalījās atbrīvošanās kustība. 
Franko aktīvi cīnījās par Austroun
gārijas jūga likvidēšanu. Par to viņu 
vairākas reizes ieslodzīja cietuma.

I. Franko daiļrade bija daudzpu
sīga. Viņš bija liels dzejnieks, lielisks 
romānists un dramaturgs, kura darbi 
pauž savas tautas mīlestību, par 
domas par tautas likteņiem un dziļu
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tās interešu izpratni. Savās grāma
tās rakstnieks izvirzīja visu slāvu 
tautu tuvināšanās ideju. Franko bija 
arī zinātnieks folklorists, literatūras 
vēsturnieks un literatūras kritiķis. 
Viņš pārtulkojis ukraiņu valodā dau
dzus izcilus krievu un Rietumeiropas 
rakstnieku darbus, kā arī atsevišķus 
Marksa un Engelsa darbus. Viņa 
daiļradi ļoti augstu vērtējis lielais 
proletariāta rakstnieks M. Gorkijs.

Revolucionāri demokrātiskā vir
ziena rakstnieks bija Panass Mirnijs 
(1849—1920), kas ir ukraiņu reālis
tiskā romāna nodibinātājs. Savos 
romānos Mirnijs parādījis ukraiņu 
tautas dzīvi kapitālisma nostipri
nāšanās periodā.

Lielus panākumus XIX gs. otraja 
pusē guva ukraiņu mūzika, kuru iemī
lēja visas mūsu zemes tautas. Izcilu 
ieguldījumu ukraiņu un krievu mū

zikas attīstībā deva ukraiņu kompo
nists N. Lisenko (1842—1912). Iz
mantodams tautas mūzikas dziļās 
studijās iegūto materiālu, viņš radī
jis pārsteidzoši melodiskus un dzīves 
prieka pilnus darbus. Viņa operas, 
it sevišķi operu «Poltavas Nataša», 
vēl tagad uzved teātros.

Ciešā mijiedarbībā ar krievu kul
tūru attīstījās baltkrievu tautas 
kultūra. Demokrātiskie uzplūdi 
XIX gs. otrajā pusē izraisīja balt
krievu dzejas uzplaukumu. Baltkrievu 
dzejnieki F. Boguševičs un I. Ņeslu- 
hovskis radīja brīnišķus daiļdarbus 
krievu un baltkrievu valodā.

F. Boguševiča demokrātisko uz
skatu veidošanos ievērojami ietek
mēja Černiševska mācība, Ņekrasova 
un Ševčenko dzeja. Plaši pazīstami 
Baltkrievijā bija Boguševiča dzeju 
krājumi «Baltkrievu stabule» un 
«Baltkrievu vijoles lociņš». Savos 
darbos dzejnieks aizstāvēja apspiesto 
baltkrievu zemnieku.

Janka Lučina (I. Ņesluhovskis) 
pēc izglītības bija inženieris. Viņš 
bija beidzis Pēterburgas tehnoloģisko 
institūtu. Strādādams dzelzceļa 
darbnīcās, viņš tuvu iepazina strād
nieku dzīvi. Savos dzejoļos Lučina 
apdziedāja darbu, pauda naidu pret 
apspiešanu.

Ievērojami attīstījās arī Baltijas 
tautu kultūra. Gadsimta beigās sāka 
savu darbību latviešu dzejnieks Jānis 
Rainis, lietuviešu rakstniece /. Ze- 
maite, igauņu rakstnieks E. Vilde.

Aizkaukāza tautu senās kultūras 
XIX gs. otrajā pusē pārdzīvoja jaunu 
uzplaukumu. Gruzijas, Armēnijas 
un Azerbaidžānas tautu kultūra at
tīstījās katra savā īpatnā veidā, taču 
šo tautu vēsturisko likteņu kopība, 
progresīvās krievu kultūras ietekme 
deva iespēju šo tautu kultūru iepazīt 
un padarīt to tuvu un saprotamu 
visām mūsu zemes tautām.
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Gruzīnu tauta radīja tādus rakst
niekus kā, piemēram, I. Čavčavadze 
un A. Cereteli.

Ievērojams rakstnieks un sa
biedrisks darbinieks bija I(ja Čavča
vadze (1837— 1907). Izglītību viņš ie
guva Pēterburgas universitātē, kur 
aktīvi piedalījās studentu kustībā 
60. gadu sākumā. Čavčavadzi dziļi un 
labvēlīgi ietekmēja krievu atbrīvoša
nās kustība, un viņš bija kritiskā re
ālisma virziena dibinātājs gruzīnu 
literatūrā. Viņa darbi patiesi atspo
guļoja dzīvi un kalpoja cīņai par tau
tas atbrīvošanu no šķiriskā un nacio
nālā jūga. Čavčavadze labi izprata, 
kāda ir krievu kultūras nozīme gru
zīnu tautas kultūras attīstībā. Viņš 
rakstīja: «Krievu kultūra spēcīgi,
vadoši ietekmēja mūsu attīstības ceļu, 
ietekmēja visu to, kas veido mūsu 
garīgo spēku, mūsu apziņu, mūsu 
domas ... Nav mūsu vidū neviena 
sabiedriska un literatūras darbinieka, 
kas sevī nejustu krievu literatūras 
ietekmi.»

Akakija Cereteli (1840—1915) 
poēmas, dzejoļi un stāsti pauž dziļu 
savas tautas mīlestību. Cereteli bija 
viens no jaunās gruzīnu literatūras 
pamatlicējiem.

XIX gs. otrajā pusē turpināja 
darboties rakstnieks un domātājs 
Mirza Fatali Ahundovs, kurš bija 
reālisma nodibinātājs azerbaidžāņu 
literatūrā. Viņš devis izcilu ieguldī
jumu azerbaidžāņu tautas kultūrā, 
cīņā pret māņticību, tumsonību un re
liģisko fanātismu. Ahundovs kļuvis 
par azerbaidžāņu tautas nacionālo 
lepnumu. Viņš bija ļoti izglītots cil
vēks, liels domātājs materiālists, kas 
spēcīgi ietekmēja Austrumu tautu 
literatūras un sabiedriskās domas 
attīstību. Ahundovs bija kvēls cīnī
tājs par tautu draudzību, par azer
baidžāņu tautas tuvināšanos krievu 
tautai.

Liela nozīme armēņu kultūras 
un Aizkaukāza tautu kultūras at
tīstībā bija Mikaela Nalbandjana 
(1829—1866) darbībai. Viņš bija 
tuvs A. Hercenam un piekrita tā revo
lucionārajām idejām un uzskatiem 
par tautas apgaismošanu.

Vidusāzijas pievienošana Krie
vijai veicināja uzbeku, tadžiku un 
turkmēņu tautu strauju kultūras 
uzplaukumu. Gadsimtiem ilgo sastin
gumu nomainīja aktīva darbība, 
Vidusāzijas tautu iepazīšanās ar 
krievu tautas un Eiropas tautu kul 
tūrām. Ievērojamākais uzbeku ta 
laika dzejnieks bija Furkats (1858 
1909). Viņš aicināja tuvināties krievu 
tautai, apgūt tās kultūru kā savas 
nacionālās kultūras attīstības h 
dzekli.

Kazahu tautas kultūras izveido 
šanā ārkārtīgi nozīmīga bija d/.cj
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nieka un apgaismotāja Abaja Kunan- 
bajeva (1845— 1904) darbība. Ku- 
nanbajevs bija kazahu literārās va
lodas un rakstītās literatūras pa
matlicējs. Viņa daiļrade bija enciklo
pēdija par kazahu dzīvi XIX gs. beigu 
posmā. Viņa aicinājumam tuvināties 
krievu tautai bija milzīga nozīme 
Austrumu tautu kultūras attīstībā. 
«Atceries,» viņš rakstīja, «ka gal
venais ir iemācīties krievu zinības ... 
Lai izvairītos no netikumiem un sa
sniegtu labo, nepieciešams prast 
krievu valodu un pazīt krievu kultūru. 
Krievi redz pasauli. Ja tu zināsi viņu 
valodu, tad pasaule pavērsies arī ta
vām acīm.»

XIX gs. otrajā pusē ievērojami 
attīstījās poļu tautas kultūra, kurai 
bija bagātas vēsturiskas tradīcijas. 
Rakstnieku B. Prusa, E. Ožeško, 
G. Senkeviča, mākslinieka J. Mātei-

kas, komponista F. Moņuško daiļ
radei un zinātnieka ģeogrāfa J. Čer- 
ska darbībai bija milzīga nozīme poļu 
tautas nacionālās apziņas veidošanā. 
Viņu darbi bija liels ieguldījums 
slāvu tautu un pasaules tautu kul
tūrā.

XIX gs. beigās sākās izcilā somu 
komponista Jana Sibēliusa (1865— 
1957) radošā darbība. Viņa muzikālie 
sacerējumi (simfonijas, koncerti, 
dziesmas) ir liels ieguldījums somu 
un pasaules tautu kultūrā.

Dažādu Krievijas tautu progre
sīvā kultūra attīstījās ciešā savstar
pējā mijiedarbībā. Nacionālās bur
žuāzijas mēģinājumi atraut kādas 
tautas kultūru no krievu kultūras, 
sēt naidu un neuzticību pret krievu 
tautu bija neveiksmīgi. Mūsu zemes 
tautu nacionālā kultūra attīstījās 
progresīvās krievu kultūras lab
vēlīgā ietekmē. Krievu kultūra uz
krāja sevī arī citu Krievijas tautu kul
tūras labākos sasniegumus. Tieši 
tādēļ krievu kultūra bija tuva visām 
mūsu zemes tautām.

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i

1. M in ie t mūsu zemes tautu ievērojamākos 
kultūras darbiniekus un pastāstiet par viņu 
daiļrades idejisko saturu! 2. Kā Kaukāza un 
Vidusāzijas tautu kultūras a ttīs tību  ietekmēja 
šo zemju iekļaušana Krievijas sastāvā? A ps tip ri
n iet ar faktiem savu a tb ild i!

J a u t ā j u m i  un u z d e v u m i  
p a r  t e m a t u
«M ū s u  r e p u b l i k a s  t e r i t o r i j a  
X I X  gs.  o t r a j ā  p u s ē »

1. Kā norisa kapitālisma a ttīs tība  mūsu repub
likas teritorijā? Kad un kādas fabrikas un 
rūpnīcas te izveidojās? Kad un kādi dzelzceļi 
tika uzbūvēti mūsu republikas teritorijā? Kāda
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bija to nozīme mūsu novada attīstībā? 2. Iz
mantojot papild lite ra tūru  un novadpētniecības 
muzeja materiālus, sagatavojiet mutvārdu vai 
rakstveida ziņojumus par to, kā mūsu no
vadu skāra narodņiku kustība! Kādi revolucionā
rie  narodņiki dzimuši mūsu republikas te rito rijā , 
kādi te atradās trimdā? 3. Vai X IX gs. beigās 
mūsu republikas te rito rijā  darbojās marksis
tiski pulciņi? 4. Kādi X IX gs. otrās puses zi
nātnes un kultūras darb in ieki dzimuši vai d z īvo 
juši mūsu republikā? Kā mākslas un literatūras 
darb in ieki XIX gs. otrajā pusē savā daiļradē 
atspoguļojuši mūsu novadu?

J A U T Ā J U M I  UN U Z D E V U M I  
P A R  O T R A S  D A Ļ A S  V I E L U

1. Pastāstiet, kāds bija 1861. gada 19. feb
ruāra reformas saturs! Parādiet šīs reformas 
buržuāzisko saturu un dz im tbūtn iec iskās 
iezīmes!

2. Raksturojiet kapitālisma a ttīs tību  Krie
vijā un parādiet, kādas bija kapitālisma attīs
tības īpatn ības pēcreformas periodā!

3. Kas kavēja rūpniecības un lauksaim
niecības a ttīs tību  Krievijā pēcreformas laikā? 
M in ie t pierādījum us, kas apliecina jūsu atbildes 
pare iz ību !

4. Kā V. I. Ļeņins raksturoja atbrīvošanās 
kustības revolucionāri demokrātisko periodu? 
A r ko šis periods atšķīrās no revolucionāro 
muižnieku perioda?

5. Kādas bija narodņiku kustības pozitīvās 
iezīmes, un kādas bija viņu kļūdas? Kādi b ija 
narodņicisma sabrukuma cēloņi?

6. Kāda bija «Darba atbrīvošanas» grupas 
un Krievijas pirm o marksistisko pulciņu vēstu
riskā nozīme?

7. Kad sākās atbrīvošanās kustības p ro 
letāriskais periods, un kādas ir tā īpatnības?

8. Kāda vēsturiska nozīm e ir V. I. Ļeņina 
darb ība i XIX gs. 90. gados, kā a rī viņa nod i
binātās Pēterburgas «Cīņas savienības strād
nieku šķiras atbrīvošanai» darbībai?

9. Parādiet ar konkrētiem  piemēriem, kā 
krievu kultūras a ttīs tību  XIX gs. otrajā pusē 
ietekmēja sabiedriskā kustība!

10. Kā izpaudās krievu progresīvo  kultū
ras darb in ieku poz itīvā  ietekme Krievijas tautu 
kultūras attīstībā?

JAUTĀJUMI UN UZDEVUMI ATKĀRTOŠANAI

Feodālisma nomaiņa ar kapitālismu — 
Krievijas sociāli ekonomiskās attīstības 
galvenais saturs XIX gadsimtā

1. Kāda ir 1812. gada Tēvijas kara vēs
turiskā nozīme? Kā tas ietekmēja Krievijas eko
nomikas, sabiedriskās kustības un kultūras 
attīstību?

2. Kā notika feodālisma sairums un ka
pitā lis tisko attiecību veidošanās X IX gs. p ir
majā pusē? Kas ir feodālisma krīze , un kāpēc 
tai b ija jābeidzas ar feodālās sistēmas likv i
dāciju?

3. Raksturojiet patvaldības iekšējās po
litikas šķirisko ievirz i XIX gs. pirmajā pusē!

Kā tā mēģināja piemēroties jaunajiem ap
stākļiem, un kā carisms kavēja valsts attīstību?

4. Kā a ttīs tījās šķiru cīņa XIX gs. pirmajā 
pusē, un kā tā ietekmēja vēsturisko notikumu 
gaitu?

5. Kāda nozīme Krievijas vēsturē bija tās 
sakāvei Krimas karā?

6. Kādi b ija dzimtbūšanas likvidēšanas 
cēloņi Krievijā? Kā notika zemnieku a tb rīvo 
šana? Kāda ir 1861. gada reformas šķiriskā 
jēga? Raksturojiet šīs buržuāziskās reformas vēs
turisko nozīm i!

7. Kā norisēja Krievijas ekonomiskā a ttīs
tība  XIX gs. otrajā pusē? Kā a ttīstījās rūp
niecība, lauksaimniecība un transports? Kāda»
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dzimtbūšanas paliekas saglabājās, un kā tās 
ietekmēja tautas d z īv i un ekonomikas attīstību? 
Kādas pārmaiņas notika krievu sabiedrības 
šķiriskajā struktūrā?

8. Kādi svarīgākie notikumi XIX gadsimtā 
risinājās mūsu zemes —  M oldāvijas, A izkau- 
kāza, Ziemeļkaukāza un Vidusāzijas tautu vēs
turē, un kāda nozīme tiem bija šo tautu lik 
teņos?

Revolucionārās kustības trīs periodi

1. Izlasiet V. I. Ļeņina rakstu «Hercena 
piemiņai» un pastāstiet, kā V. I. Ļeņins rak
sturoja Krievijas atbrīvošanās kustības trīs  pe
riodus! A pstip rin ie t šo raksturojumu ar piemē
riem!

2. Kādēļ Ļeņins atbrīvošanās kustības 
pirmo periodu nosauca par muižnieku periodu? 
Kāds ob jektīvs saturs ir revolucionāro muiž
nieku —  dekabristu programmai? Ko viņi g ri
bēja panākt, un kādā ceļā viņ i g ribē ja  to iz
darīt? Kāda nozīme viņiem bija Krievijas revo
lucionārajā kustībā?

3. Kāda ir V. Beļinska un A. Hercena dar
bības vēsturiskā nozīme? Kāpēc viņi ir posms, 
kas saista muižniekus revolucionārus ar revo
lucionārajiem raznočinciem?

4. Raksturojiet atbrīvošanās kustības otro 
periodu un parādiet, kādas bija tā atšķirības no 
pirmā perioda! Kādi mērķi bija revolucionā
rajiem demokrātiem, un kādā ceļā viņ i g ribē ja  
los sasniegt?

JTERATORA ārpusklases  l a s īš a n a i

„ . T o l s t o j s .  Karš un miers.
Л. Ļ e r m o n t o v s ,  Borodina.
I. Г о л у б о в  Багратион.
1. Ни к у д и н .  России верные сыны.
1. Р у б и н ш т е й н .  Д орога  победы.

Р u š k i n s. Jums S ib īrijā  liktens skarbs.
4. Ņ e k r a s o v s .  Krievu sievietes.

5. Kāda bija narodņiku kustības vēsturiskā 
nozīme? Kādi bija viņu nopelni, viņu vājās puses 
un kļūdas?

6. Kā revolucionārās kustības a ttīs tību  
ietekmēja proletariāta veidošanās? Kas ve ic i
nāja marksisma izplatīšanos un nostiprināšanos 
Krievijā?

7. Kad iesākās atbrīvošanās kustības p ro 
letāriskais periods? Kāds raksturs radās revo
lucionārajai kustībai, un kas bija galvenais 
revolucionārais spēks? Pastāstiet, kāda vēstu
riska nozīm e bija V. I. Ļeņina darb ība i X IX gs. 
90. gados!

Krievu kultūras vispasaules nozīme

1. Kādos apstākļos attīs tījās Krievijas 
tautu kultūra ”XIX gadsimtā? Kādi faktori ne
gatīv i ietekmēja kultūras attīstību?

2. Noskaidro jie t un raksturojiet progresīvo  
kultūras darbinieku kopīgās idejiskās iezīmes! 
Kur izpaužas viņu daiļrades progresīvā nozīme?

3. Kā kultūras a ttīs tību  ietekmēja a tb rī
vošanās kustība? Kā un kādi revolucionāru 
ideāli atspoguļojās rakstnieku, mākslinieku, 
komponistu un aktieru daiļradē? Kāda nozīme 
progresīva ja i kultūrai b ija atbrīvošanās kus
tībā?

4. Kā attīs tījās Krievijas tautu kultūra 
XIX gadsimtā? Raksturojiet Krievijas tautu 
kultūru savstarpējo m ijiedarb ību ! Kā izpaudās 
progresīvās krievu kultūras labvē līgā ietekme 
Krievijas tautu kultūras attīstībā?

О. Ф о р ш .  Первенцы свободы.
J. T i ņ а n о v s. Kihļa.
С. Г о л у б о в .  Из искры —  пламя.
М. M a r i č a .  Ziemeļblāzma.
А. С л о н и м с к и й .  Черниговцы.
А. Г е с с е н .  Во глубине сибирских руд- 
Н. А b о v j а n s. Armēnijas brūces.
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A. Б а р м и н .  Тагильские мастера.
С. Г р и г о р ь е в .  Трудная земля.
B. С. К у ч е р .  Устим Кармелю к.
Н. В. Во д о  в о зо  в. Виссарион Григорьевич 
Белинский.
N . č e r n i š e v s k i s .  Ко darīt?
N .  Ņ e k r a s o v s .  Kam Krievzemē labi dz īvo t.
C. А. З а р е ч н а я .  Предшественник.
O. F o r š a .  Akm enī tē rp tie .
B. А. С л е п ц о в .  Трудное время.
H. П и р у м о в а .  Александр Герцен. Ж изнь 
и деятельность.
C. М а р в и ч .  Стезею правды.
B. Л у н и н .  По следам вилю йского узника. 
М. G o r k i j s .  Artamonovu uzņēmums.
D. М  а m i n s - Si  b i г j а k s. Privalova m iljon i. 
Г. У с п е н с к и й .  Нравы Растеряевой улицы. 
Г. У с п е н с к и й .  Книж ка  чеков.
C. М . С т е п я к - К р а в ч и н с к и й. А н д р е й  
Кожухов.
Ю . Д а в и д о в .  Март.
В. А. П р о к о ф ь е в ,  Андрей Желябов.
Э. А. П а в л ю ч е н к о .  Софья Перовская.
Ю . Г а е ц к и й .  К далекому утру.
К. П а у с т о в с к и й .  Годы Ш евченко.
О. I v a ņ e n k o .  Tarasa ceļi.
«Сороковые годы XIX в. в мемуарах сов
ременников, документах эпохи и худо
жественных произведениях».
Ļ. T o l s t o j s .  Sevastopoles stāsti.

S. S e r g e j e v  s-C e n s k i s. Sevastopoles grūtās 
dienas.
S. G r i g o r j e v s .  Malahova kurgāns.
G. K u b ļ i c k i s .  Pa kontinentiem  un okeāniem. 
И. 3 а б о т и н. Лобачевский.
М. С и з о в а .  Из пламя и света. Лермонтов. 
А. А л т а е в .  М .И .Г л и н ка .
Б. М о г и л е в с к и й .  Ж изнь Пирогова.
И. А. Н о в и к о в .  Пушкин в изгнании.
Ю . В. С о б о л е в .  Щ епкин.
A. И л ь е н к о .  Петербургская осень.
Л. О с т р о в е р .  Буревестники.
Л. О с т р о в е  р. Петр Алексеев.
H. 3. Б и р ю к о в .  Первый гром.
B. А. П р о к о ф ь е в. Степан Халтурин.
А. И. У л ь я н о в а-Е л и з а р о в а. Детские и 
юнош еские годы Ильича.
Н. Н е ч в о л о д о в а и Л. Р е з н и ч е н к о. 
Ю ность Ленина.
М. П р и л е ж а е в а .  Начало.
O. П и с а ж е р е в с к и й .  Дмитрий Иванович 
Менделеев.
Л. А. В о р о н ц о в а. Софья Ковалевская.
Л. Р а х и м о в .  Яблочков.
Л. Б е р г. Путешествие Пржевальского.
P. К а н д е л а к и .  М ятежная молодость.
А. А л т а е в .  Чайковский.
L. V о I i n s k i s. Laikmeta seja.
О. Ч е р н ы й .  М усоргский.
M. A u е z о V s. Abaja ceļš.
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