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Livonija un tās kaimiņi 16.gs. pirmajā puse...
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Žečpospolitas izveides panākuma atslēga ir Lietuvas tirdzniecības 

sakari ar Poliju, kuri vēlāk pārrauga ciešās ekonomiskajās saitēs.

Lietuvas savienība ar Poliju bija kā katoliskais protektorāts pret 

pareizticīgo „Trešo Romu”.

Livonijas karš (1558-1583) un turku ekspansija paātrināja Polijas 

un Lietuvas valstu sadraudzību un Polijā tika parakstīta Ļubļinas 

ūnija 1569.gada 1.jūlijā.

Žečpospolita...
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Izveidotajā Žečpospolitā karaļa vara mazinājās, bet vareno 

muižnieku jeb magnātu vara palielinājās.

Muižnieku vara bija liela – tie ievēlēja karali, nereti par 

Žečpospolitas karaļiem kļuva:

Francūzis Anrī Valuā

Ungārs Stefans Batorijs

Vācietis Augusts II Stiprais u.c.

Žečpospolita...
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Žečpospolitas augstākā lēmējinstitūcija bija muižnieku vēlēts Seims, 

kuru darbību apgrūtināja liberum veto princips.

Līdztekus pastāvēja vietējo muižnieku sapulces – seimiki.

16.gs. Žečpospolitā notika agrārā jeb valaku reforma. Valsts zeme 

tika sadalīta valakās (21-22 ha) un rūpīgi reģistrēta.

Reformas mērķis bija faktiski nostiprināt dzimtbūšanu, jo 

zemnieks tika piesaistīts vienai vietai (ciemam).

Žečpospolita...
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Zemnieki tika pielīdzināti vergiem, kurus brīvi varēja pirkt, pārdot utt.

Polijas reģions bija saimnieciski un rūpnieciski veiksmīgāk attīstījies 

nekā Lietuvas teritorija.

Žečpospolitas ģeopolitiskais stāvoklis bija nelabvēlīgs –

apdraudējumi no Krievijas, Osmaņu Turcijas un Zviedrijas. Ar laiku 

(18.gs.) arī Austrijas un Prūsijas.

Žečpospolitu turpināja plosīt iekšējie etniskie un reliģiskie konflikti.

Žečpospolita...
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Livonijas kara rezultātā mūsdienu Latvijas Austrumu daļa un 

Dienvidigaunija nonāca Žečpospolitas valdījumā – Pārdaugavas 

hercogiste (1561.g. pievienoja Lietuvai), kas pazīstama kā Inflantija

(Ksiestwo Inflanckie).

Pārdaugavas hercogiste atradās vasaļatkarībā no Žečpospolitas

un 1589.g. Seims apstiprināja hercogistes konstitūciju, tādējādi 

sadalot to 26 stārastijās.

Inflantija (1561-1629)...
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Inflantija (1561-1629)...
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Sākotnēji – Sigismunda II laikā (1561.g.) Inflantijā bija ticības brīvība, 

taču ar laiku katolicisms tika atjaunināts un nostiprināts.

Rīgas pretestība 1589.g. – Kalendārie nemieri - tika ātri apspiesta.

Inflantijas liktenis mainījās Žečpospolitas karā ar Zviedriju (1600-

1629.g.), kad pēc noslēgtā Altmarkas miera līguma (1629.g.):

 daļa no Pārdaugavas nonāca zviedru valdījumā – Vidzeme.

 daļa palika Žečpospolitai – Latgale.

Inflantija – Žečpospolitas Livonija...
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Vēlāk Latgale nonāca Krievijas rokās (1600-1667) .

Kad Žečpospolita to atguva, tika veiktas administratīvās reformas un 

apstiprināja Latgales konstitūciju (1667), mainīja nosaukumu –

Inflantijas hercogiste jeb vojevodiste.

17.gs. notika Latgales muižnieku polonizācija, Latgale bija etniski 

raibi apdzīvota.

Latgales saimnieciskie rādītāji bija vāji, rūpniecība bija 

mazattīstīta.

Inflantija – Žečpospolitas Livonija...
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Pēc atbrīvošanās no Dānijas virskundzības Zviedrija 

nostiprinājās iekšēji un ārēji, par valdošo kļuva luterāņu baznīca.

Tika nostiprināta karaļa vara, nodrošinot dinastijas principu.

Zviedrijas zemnieki jeb bondi bija brīvi cilvēki, kuru intereses tika 

pārstāvētas kārtu sapulcē – Riksdagā. Zemniekiem piederēja 62% 

no visām lauku saimniecībām, bet muižniekiem vien 17%.

Zviedrijā 16.gs. otrā pusē pēc karaļa Gustava Vāsas nāves iestājās

iekšējie nemieri un dinastiju konflikti, kuri vēlāk kalpoja par 

Zviedrijas un Žečpospolitas kara cēloņiem (1600-1629).

Zviedru impērija...
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Zviedru impērija...
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Situācija pēc Zviedrijas kara ar Žečpospolitu...
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Gustava II Ādolfa valdīšanas laikā (1611-1632) Zviedrija pieteica 

savas pretenzijas uz Baltijas jūras reģionu, izveidojot Zviedrijas 

impēriju.

Kārlis XI aizsāka Zviedrijas ekonomisko augšupeju, veicot muižu 

revīziju, redukciju (muižu atsavināšana valsts labā) un mēģināja 

nostiprināt absolūtismu.

Iegūtās Livonijas teritorijas – Zviedru Vidzeme (1621-1629) tika 

pārvaldīta ar ierēdniecības palīdzību. Augstākā amatpersona bija 

ģenerālgubernators.

Zviedri veica tiesu reformu, izveidojot augstāko galma tiesu jeb 

hoftiesu, kas bija vērsta uz muižnieku tiesību ierobežošanu pret 

zemniekiem.

Zviedru impērija...
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Zviedru Vidzeme par vienīgo ticību tika atzīts luterānisms, tika 

atvērtas skolas zemniekiem un tulkoti Svētie raksti latviešu un 

igauņi valodā.

Vidzemes ekonomika balstījās uz merkantilisma politikas 

principiem.

Vietējā pašpārvalde tika īstenota ar landtāga starpniecību.

Pēc Lielās redukcijas 1681.g. karalim piederēja 72% no Vidzemes 

muižām, bet pašiem muižniekiem – 22%.

Paralēli tika veikta arklu revīzija, lai noteiktu nodevu un klaušu 

apjomu, kas vēlāk tika ierakstīti vaku grāmatās.

1669.g. „Ekonomijas reglamentā” tika noteiktas muižnieka un 

zemnieka pamattiesības.

Zviedru impērija...
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Kurzemes un Zemgales hercogiste (Dukatus Curlandiae et

Semigalliae) jeb – saīsināti – Kurzemes hercogiste tika izveidota 

Livonijas kara laikā 1561-62.g. 

Pēdējais Livonijas ordeņa mestrs Gothards Ketlers (1517-1587) 

pārgāja luterānismā, stājās laulībā, dibinot dinastiju, kļuva par Polijas 

– Lietuvas valdnieka vasali hercogu.

Kurzemes – Zemgales hercogiste (1561-1795)...
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Polijas – Lietuva karalis garantēja Kurzemes hercogistei ticības 

brīvību (t.i. atstāja neskartu luterticību) un vācisku pārvaldi. 

Kurzemes hercogiste dalījās divās pamatdaļās: 

Kurzemē (ar hercoga rezidenci Kuldīgā)

Zemgalē (ar hercoga rezidenci Jelgavā)

Hercogistes apriņķi saucās par pilskungu (hauptmaņu) iecirkņiem.

Kurzemes – Zemgales hercogiste (1561-1795)...
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Gothardam Ketleram bija jārēķinās ar vietējo muižniecību, kas

vēlējās iegūt sev plašākas tiesības. Rezultātā 1570.g. tika parakstīts

akts – Gotharda privilēģijas, kas noteica:

 Muižnieku dzimtās Livonijas ordeņa laikā piešķirtie lēņi kļuva par

alodiem (privātīpašumu);

 Muižniecība tika atbrīvota no nodokļu un muitu maksām;

 Pretī muižnieki zvērēja uzticību hercogam;

 Kurzemes hercoga saimnieciskā vara balstījās galvenokārt uz

muižu ienākumiem.

Kurzemes – Zemgales hercogiste (1561-1795)...
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Pēc Ketlera nāves hercogiste tika sadalīta starp dēliem – Frīdrihu

(ieguva Kurzemi) un Vilhelmu (ieguva Zemgali un Sēliju).

Zviedrijas un Žečpospolitas karā hercogisti ļoti izpostīja un pēc

konflikta ar muižniecību Vilhelms devās emigrācijā.

Par uzticību Frīdriham muižnieki pieprasīja jaunu piekāpšanos.

1617.g. tika izstrādāti un apstiprināti jauni likumi:

 Valdības formula (noteica hercogistes pārvaldes sistēmu un

ierobežoja hercoga varu);

 Kurzemes statūti (hercogistes civilo un kriminālo normu

apkopojums).

Kurzemes – Zemgales hercogiste (1561-1795)...
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Hercogs bija atkarīgs no muižnieku sapulces – landtāga - un 

hercogu padomes. Hercogiste kļuva par savdabīgu muižnieku 

republiku.

Hercoga Fridriha valdīšanas laikus nevarētu nosaukt par 

spožajiem – no 55 valdīšanas gadiem 24 bija kara gadi.

Zemniecība tā arī palika dzimtbūšanā, tikai uz laiku (17./18.gs.) 

brīvzemnieku statusu saglabāja seno kuršu dižciltīgo – kuršu 

ķoniņu pēcteču dzimtas.

Kurzemes – Zemgales hercogiste (1561-1795)...
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Starptautiskajā aspektā hercogistei bija daļēja suverenitāte.

Polijas – Lietuvas Seims no vienas puses (1589.g.) bija tam gatavs, 

bet hercogistes muižnieki bija luterāņi, tāpēc baidījās no 

iespējamās kontrreformācijas.

Līdztekus apvienošanai traucēja kultūras un mentalitātes atšķirības.

Kurzemnieki pēc sabiedriskā stāvokļa sadalījās trīs (vēlāk 

četrās) kārtās:

 zemes īpašniekos;

 namniekos;

 zemniekos;

 16. gs. beigās, izveidojās vēl literātu (garīdznieku un ierēdņu) 

kārta.

Kurzemes – Zemgales hercogiste (1561-1795)...
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Situāciju mainīja hercoga Jēkaba darbība, kas bija hercoga Frīdriha 

brāļa dēls.

Jāatzīmē, ka Kurzemes – Zemgales hercogistē vairāku gadus siroja 

zviedri – Mazais Ziemeļu karš (1654-1660) starp Žečpospolitu, 

Krieviju un Zviedriju.

Karadarbība neizmainīja teritorijas hercogistēs, bet gan paspilgtināja 

cīņu par ietekmi Baltijas jūras reģionā.

Kurzemes – Zemgales hercogiste (1561-1795)...
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Kurzemes – Zemgales hercogiste (1561-1795)...
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Hercoga Vilhelma dēls, guvis labu izglītību un pieredzi, kā 

kompromisa variants, kļuva par Kurzemes – Zemgales hercogu 

1642.g.

Trīsdesmitgadu kara (1618-1648) laikā un pēc tā auga pieprasījums 

pēc pārtikas un dažādām precēm. Jēkabs uzsāka aktīvu 

lauksaimniecību un tirdzniecību (iekšējo un ārējo).

Hercogistē sāka labāk kopt zemi, ieveda no ārzemēm dažādus 

lopus, zivis, sāka aktīvu manufaktūras tirdzniecību, tika pielietoti

merkantilisma principi.

Jēkabs Ketlers (1610-1682)...
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Hercogistē izveidojās 3 kuģu būvētavas (Ventspilī, Kuldīgā, Liepājā) 

un plašs manufaktūras tīkls:

Dzelzs, varas, ķieģeļu, darvas, kaļķu cepļi;

Enkuru, naglu, lielgabalu lietuves;

Muskešu, dzintara darbnīcas;

Gateri;

Linu, buru austuves;

Krāsotavas;

Naudas kaltuve;

Pulvera ražošanas manufaktūras.

Tika aicināti meistari no Holandes, Francijas un Zviedrijas.

Saimniecisko uzplaukumu hercogs varēja panākt, ievērojot 

starptautisko neitralitāti militāri politiskajos konfliktos Eiropā.

Saimniekošana Kurzemes hercogistē...
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Tika slēgti tirdzniecības līgumi ar Dāniju, Franciju un Venēciju 

1643.g., ar Portugāli 1648.g., ar Holandi 1653.g., ar Angliju 

1654.g.

Līdztekus tika īstenota koloniālā politika Gambijā (1651) un Tobago 

(1654).

Tomēr jāatzīst, ka Jēkaba darbība ir nedaudz idealizēta un 

glorificēta.

Saimniekošana Kurzemes hercogistē...
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Jēkaba koloniālā politika...
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Jēkaba koloniālā politika...
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Kolonijas un īstenotā saimnieciskā politika bija pavisam neliela, 

dzimtcilvēku neapmierinātība auga, kāpināta nodokļu politika.

Kurzemes un Zemgales hercogisti un piedzīvoto uzplaukumu 

apturēja:

 Zviedru militārās pretenzijas– hercogistes ieņemšana (1678-

1679);

 Jēkaba dēla Frīdriha Kazimīra un otrās sievas Sofijas greznā un 

nesaimnieciskā dzīve.

Saimniekošana Kurzemes hercogistē...
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Rīga, nesagaidot zviedru palīdzību un bada, mēra (Lielā mēra 

epidēmija Vidzemē (1709-1711)) nomocīta, 1710.g. padodas 

krievu karaspēkam, kas aplenca pilsētu 8 mēnešus.

1710.g. 4.jūlijā tika parakstīts padošanās līgums jeb Akorda punkti, 

kas stiprināja muižnieku privilēģijas un visatļautību līdz 19.gs. 

beigām, atrodoties Krievijas impērijas sastāvā.

Baltijā, līdz ar Krievijas uzvaru Ziemeļu karā, sākušies, t.s., „krievu 

laiki”, iekļaujot Vidzemes un Igaunijas teritoriju savā sastāvā.

Tajā pašā laikā Krievija nemainīja zviedru iedibināto pārvaldes 

principu. 

Ziemeļu kara sekas Baltijā...
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Pastāvēja vēljoprojām ticības brīvība, tiesības uz vācu valodas 

lietošanu un autonomā pārvalde.

Visu 18.gs. Vidzemi sauca par Rīgas guberņu.

Baltijas muižnieki izmantoja faktu, ka Pēterim I bija jāapstiprina 

iepriekšējās privilēģijas, tāpēc muižnieki sev par labu 

safabricēja plašas privilēģijas.

Pieauga landtāga (austākā amatpersona – landmaršāls) vara un 

muižnieku visatļautība.

Līdz 1747.g. Vidzemes muižniecība izveidoja savu matrikulu –

dižciltīgo muižnieku sarakstu ar 712 dzimtām.

Kopumā vācu muižniecība bija lojāla Krievijas impērijai un caram.

Ziemeļu kara sekas Baltijā...
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Pēc Vidzemes iekarošanas nākamā teritorija, kas nonāca 

Krievijas Impērijas sastāvā, bija Latgale. Latgales iekļaušana 

bija Eiropas valstu konfliktu rezultāts.

Pēc Augusta II Stiprā nāves savas intereses Žečpospolitā īstenoja 

Krievija. 1764. Seims par karali ievēl Katrīnas II favorītu Staņislavu 

Poņatovski (1764-1795).

18.gs. otrā pusē starp Krieviju un Prūsiju notika karš par 

Žečpospolitas mantojumu (1769-1795) un rezultātā:

1.Dalīšanā

Krievija iegūst Latgali, iekļaujot to Pleskavas guberņā, vēlāk 

1802.g. nonāca Vitebskas guberņā.

Žečpospolita zaudēja 30% teritorijas un 35% iedzīvotāju.

Žečpospolitas liktenis...
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2.dalīšanā

Lai gan Žečpospolita mēģināja glābt situāciju, pieņemot 

konstitūciju (1791), situāciju tas neglābj, un Krievija 1793.g. 

iegūst gandrīz visu Žečpospolitas teritoriju.

3.dalīšanā

1795.g. Žečpospolita beidza pastāvēt, Lietuvu pievienoja 

Krievijai. Rezultātā pēc dalīšanas Krievija ieguva 2/3 no kādreiz 

varenās Žečpospolitas teritorijas.

Atšķirības starp Vidzemi un Latgali bija lielas, jo Latgali pārvaldīja 

pēc Iekškrievijas guberņas principa, tika pavērts ceļš uz 

Latgales rusifikāciju.

Žečpospolitas liktenis...
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Žečpospolitas dalīšana...
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Baltijas pēdējā daļa, ko iekļāva Krievijas impērijas sastāvā bija 

Kurzemes – Zemgales hercogiste un Piltenes apgabals.

Faktiski Ketleru valdīšana beidzās 1710.g., kad hercoga Jēkaba 

dēls Frīdrihs Vilhelms pēc kāzām ar Pētera I brāļa meitu Annu 

dīvainā kārtā nomira.

Hercogiste praktiski bija nonākusi Krievijas ietekmē, kas savas 

pozīcijas nostiprināja pēc Ziemeļu kara (1700-1721)

Hercogiene Anna (pēc īpašās Pētera I pavēles) dzīvoja un valdīja 

Kurzemē (1711-1730), nostiprinot Krievijas pozīcijas un 

uzturot Krievijas garnizonu Jelgavā.

Kurzeme un Krievija 18.gadsimtā...
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1730.g. Anna Ivanovna kļuva par Krievijas carieni, 1737.g. par 

Kurzemes hercogu kļūst Annas favorīts Ernsts Johans Bīrons

(1690-1769).

Annas valdīšanas laiku (1730-1740) nereti sauc par bīroniādi.

Ernsts Bīrons bija ietekmīgs politiķis, kas dzīvoja greznībā, pēc 

Annas Ivanovnas nāves Bīronu apsūdz valsts nodevībā, 

spiegošanā un izsūta trimdā uz Sibīriju.

Kurzemē atkal valdīja iekšējie nemieri un patvaldība.

Kurzeme un Krievija 18.gadsimtā...

1758.g. par hercogu iecēla

Saksijas Kārli, kurš nepievērsa 

lielu uzmanību valsts lietām.
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1763.g. Krievijas cariene Katrīna II no trimdas atsauca Bīronu un 

atjaunoja viņa privilēģijas un statusu.

Ernstam Bīronam neizdodas atjaunot savu saimniecisko varenību, un 

viņš atsakās no troņa par labu savam dēlam Pēterim Bīronam

(1742-1800).

Pēteri Bīronu interesēja māksla un zinātne, bet politiku viņš uztvēra 

kā apgrūtinājumu.

1775.g. Jelgavā nodibina Pētera Akadēmiju (Academia Petrina).

Kurzeme un Krievija 18.gadsimtā...
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Pēterim Bīronam bija arī nesaskaņas ar vietējiem muižniekiem. 

1792.g. notika Dzirnavnieku dumpis, kur cunfte bija pret hercoga 

ierēdņiem atalgojuma dēļ.

1794.g. hercogisti sasniedza ASV neatkarības kara veterāna 

Tadeuša Kostjuško (1746-1817) vadītā sacelšanās par 

Žečpospolitas atjaunošanu.

Neraugoties uz konfliktiem un nesaskaņām, 1795.g. Kurzemi 

pievienoja Krievijas impērijai (Žečpospolitas pastāvēšanas 

beigas) – hercogiste beidza pastāvēt.

18.gs. beigās visa kādreizēja Livonijas teritorija nonāca cariskās 

Krievijas sastāvā.

Kurzeme un Krievija 18.gadsimtā...
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Rīgas pilsētai (lielākā Baltijā) bija liela politiska un saimnieciska

vērtība, tāpēc cīņas par Rīgu bija allaž (no Žečpospolitas,

Zviedrijas un Krievijas pusēm).

Rīgas pilsēta visos laikos saglabāja savu autonomiju

saimnieciskās lietās (kā brīvpilsēta Livonijas laikā, īpašas

privilēģijas Žečpospolitas, zviedru un krievu laikā).

Rīgai bija autonomija starptautiskajā tirdzniecībā – „kundzība pār

Daugavu”, kur galvenie partneri bija holandieši.

Kad Rīga nonāca Zviedrijas varā 1621.g., saasinājās pretrunas ar

zviedru varas pārstāvjiem, kuri iebilda pret pilsētas

monopolstāvokli tirdzniecībā (Zviedrijas kanclers Aksels

Ukenšērna).

Rīgas pilsēta...
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Rīgas pilsēta...



Page  49

Zviedrijas karaļa Kārļa XI centieni pielīdzināt Rīgu zviedru pilsētām

cieta neveiksmi.

Rīgas neatkarība pamazām mazinājās „krievu laikos”, kad 1710.g.

Krievijas cars Pēteris I apstiprināja ne visas plašas privilēģijas.

Krievija iebilda pret Rīgas tiesībām uzturēt savu militāro

karaspēku (gvardi un artilēriju).

Rīgas pilsēta...
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Lielākās pārmaiņas Rīgu skāra Katrīnas II īstenotās vietniecības 

reformas (1787-1797) laikā:

 reorganizēta pilsētas pārvalde, varu nododot maģistrāta rokās;

 izveidoja policijas aparātu;

 reorganizēja tiesu un administratīvo pārvaldi.

Reformas laikā krietni pieauga krievu izcelsmes tirgotāji un 

ierēdņu skaits un ietekme.

Pēc Katrīnas II nāves viņas dēls Pāvils atcēla reformas.

Rīgas pilsēta...
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Saimniecība un sabiedriskā struktūra mainījās gaužam lēni,

neskatoties uz vētrainām politiskām pārmaiņām (16.-18.gs.).

Hercogistes (vēlāk guberņas) saglabāja savu agrāro saimniecību

no vēlo viduslaiku laikiem.

Laukos dominēja klaušu muižas, kas bija nelielas.

Lauku apstrādes tehnikā nenotika nekādas lielas izmaiņas – valdīja

klasiskā trīslauku sistēma. Sējumu apjomi (16.-18.gs.) pieauga

1,5-2 reizes.

Kā bieža parādība bija zemnieku padzīšana, kas nevarēja pildīt

klaušas noteiktā apjomā, maksāt nodokli vai renti.

Saimniecība un sabiedrība...
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18.gs. pirmā pusē zemnieku stāvoklis krietni pasliktinājās, jo tie 

tika uzskatīti par vergiem, necilvēkiem, kurus viegli varēja paspēlēt 

kārtīs u.tml. – spēkā pieņēmās dzimtbūšana, kuru pavadīja 

visatļautība.

Rīgas pilsēta bija otrā lielākā osta Krievijas impērijā, pārējās pilsētās 

saglabājās ģilžu un cunfšu sistēma.

Iedzīvotāju skaits bija svārstīgs, ko ietekmēji kari, bads un 

epidēmija. Piemēram, Kurzemē 16.gs. dzīvoja 135 000 cilv., bet 

18.gs. beigās – 400 000 cilv.

Baltijas zemju dalīšana nesekmēja kopīgās tautas izvedi – cilvēka 

piederības izjūta bija pret savu apgabalu.

Saimniecība un sabiedrība...
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Latviešu īpatsvars ar laiku pieauga arī pilsētās, neskatoties uz 

pastāvošiem ierobežojumiem. Piemēram, Rīgas rāte 1738.g. 

izdeva rīkojumu, ka visiem brīvajiem latviešiem gada laikā jālikvidē 

savi nekustāmie īpašu pilsētā.

Latviešu kultūras ietekme bija vāciska (arī lietojamā valoda bija 

vācu), tomēr latviešu un igauņi tautas starptautiskajā diplomātija 

netika pamanītas un pielīdzinātas vāciešiem. 

Saimniecība un sabiedrība...
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Laukos vēl joprojām saglabājās pagānisma tradīcijas. Bieži vien

piederība kristīgai baznīcai aprobežojās tikai rituālos – dalība

dievkalpojumos.

Muižnieku un pašu mācītāju vidū bija izplatīta māņticība un

demonoloģija.

16.gs. otrajā pusē Livonijas pilsētās (mazāk laukos) sāka izplatīties

humānisma idejas.

Par humānisma centru var uzskatīt Latīņu skolu Rīgā.

Tomēr humānismam nebija lielas ietekmes, taču jāatzīst, ka

humānisms sekmēja latviešu valodas un rakstības

veidošanos.

Garīgā dzīve...
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Pirmais izdevums latviešu valodā bija 1585.g. Pētera Kanīzija „Īsā 

pamācīšana par pirmajiem kristīgās mācības gabaliem”, kas bija 

domāts vācu garīdzniekiem.

17.gs. gan Kurzemes – Zemgales, gan Vidzemes hercogistēs bija 

izplatītas raganu un vilkaču prāvas, kas beidzās tikai līdz ar 

zinātnes un apgaismības ideju izplatību 18.gadsimtā.

18. gs. 30. gados Vidzemē parādījās jauna reliģiska kustība – Brāļu 

draudze jeb hernhūtieši. 

Samērā īsā laikā tā iesaistīja savās rindās vairākus tūkstošus 

latviešu zemnieku, bet lielākā uzplaukuma gados 19. gs. tās 

atbalstītāju skaits tiek vērtēts jau 20/30 000 cilv.

Garīgā dzīve...



Page  56

Tā bija izteikti kristo-centriska kustība, ar lielu uzsvaru uz 

individuālo cilvēka dvēseli. Hernhūtieši uzsvēra, ka pile 

mīlestības ir vairāk vērta nekā jūra zinību.

Hernhūtiešu darbība Vidzemē sākās 1729. gadā, kad Rīgā ieradās 

Kristiāns Dāvids (1690-1751). Sākumā viņus Rīgā uzņēma 

draudzīgi, taču vēlāk radās problēmas un sludināšanu nācās 

pārtraukt. Pamatu savai darbībai viņi atrada Valmiermuižā.

Krievijas impērijas cariene Elizabete 1742. gadā aizliedza draudžu 

darbību.

Hernhūtieši...
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Tomēr hernhūtieši vienīgi mainīja savas darbības veidu un stratēģiju, 

sākās tā sauktais „klusais gājiens”. Tie sanāca slepus, nomaļās 

vietās, neizrādīja savu darbību. Laika gaitā viņi pat paplašināja 

savu darbību.

Ar laiku kustība mazinājās, kļūstot par sektantisku, visbeidzot ar 

Krievijas valdības atbalstu daudzi hernhūtieši pārgāja 

pareizticībā.

Hernhūtiešu kustība veicināja latviešu zemnieku garīgo atmodu 

un aizsāka nacionālās inteliģences veidošanos. 

Hernhūtieši...
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Latvijā apgaismības idejas ienāca 18.gs. otrā pusē un izplatījās

izglītotās vācu sabiedrības pārstāvju vidū, atsevišķie vācieši

atklāti rakstīja par latviešu zemnieku slikto stāvokli.

Mācītājs, vēlāk profesors Johans Georgs Eizens (1717-1779)

uzskatīja, ka dzimtbūšana kavē attīstību.

„Pierādījums, ka tādā zemnieku iekārtā, ka zemnieks ir tādējādi sava 

kunga pavalstnieks, ka tam viņa lauku mājas pieder kā mantojums 

īpašums, ne tikai kungam daudz izdevīgāk, bet vispārīgi, uz kura 

balstoties valsts var kļūt visā pilnībā tik ziedoša, cik to vispārīgi 

atļauj zemes dabiskais raksturs, turpretim zemnieku dzimtbūšana 

ir augstākā mērā kaitīga tiklab kungam, kā valstij”

Apgaismība Baltijā...
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Kā spilgtākais pārstāvis ir Garlībs Helvigs Merķelis (1769-1850),

1796.g. iznāk viņa darbs „Latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā

gadsimteņa beigās”, aprakstot grāmatā dzimtbūšanas postu un

zemnieku stāvokli.

Viņš uzskatīja, ka no dzimtbūšanas var atteikties - muižnieki paši

labprāt no tās atsakās, pie varas nāk apgaismotais monarhs, vai

arī tiek rīkota revolūcija.

Apgaismība Baltijā...
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J.Eizena laika biedrs un mācītājs Gothards Frīdrihs Stenders –

Vecais Stenders (1714-1796) mācīja latviešiem (ar stāstiem un 

literāriem darbiem) tikumu un kungiem tēvišķīgo izturēšanos pret 

zemniekiem.

Apgaismība Baltijā...
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Ernsts Gliks (1652 - 1705)

Visievērojamākais darbs latviešu rakstu valodas attīstībā 17.gs. 

bija Baznīcas Svēto Rakstu sakopojuma – Bībeles - pārtulkošana. To 

zviedru valdības uzdevumā veica  Alūksnes mācītājs Ernsts Gliks ar 

dažiem palīgiem. Glika tulkojums, viņa valoda būtiski ietekmēja 

turpmāko latviešu rakstniecības attīstību. Daudzām latviešu paaudzēm 

tā kļuva par vienu no galvenajām lasāmgrāmatām un reizē ar to par 

zināšanu avotu.
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Apgaismības idejas sasniedza arī Lietuvu (īpaši Austrumprūsiju), 

ienesot laicīgu saturu literatūrā.

Mācītājs Kristijons Donelaitis (1714-1780) savā poēmā „Gadalaiki” 

(1765.g.) spilgti ataino Prūsijas lietuviešu zemnieku sadzīvi.

Apgaismība Baltijā...
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Latviešu skolas radās pēc reformācijas, un par tām rūpējās luteriskā 

baznīca. Luterāņi centās nostiprināt savu mācību tautas masās, tādēļ 

garīdznieki mācīja vietējiem iedzīvotājiem lasīt Svētos rakstus un dziedāt 

baznīcas dziesmas. 

Vidzemē 17.gs. 70.-80. gados tika nodibinātas pirmās draudzes skolas, 

un to galvenais uzdevums bija stiprināt luterānisma ietekmi. Nozīmīgākā no 

tām bija Ernsta Glika 1683.g. dibinātā draudzes skola Alūksnē, kur sagatavoja 

vairākus desmitus latviešu skolotāju. 18.gs. 20.-30.gados sakarā ar brāļu 

draudžu rašanos vairākās muižās tika nodibinātas skolas zemnieku bērniem, lai 

gan vācu muižniecība uzskatīja, ka dzimtcilvēkiem izglītība nav vajadzīga un 

skolu ierīkošanai visādi pretojās.

Latviešu skolas...

18.gs. beigās Rīgas rātes pārziņā 

bijušas 12 mācību iestādes. 
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Veiksmi 

ieskaites darbā!


